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 القديم  .اسئلة الدكتور

 .36-1أختبار سنة  ▪

 .36-2أختبار سنة  ▪

 .37-1أختبار سنة  ▪

  .37-2أختبار سنة  ▪

 .38-1أختبار سنة  ▪

 .38-2أختبار سنة  ▪

 38أختبار ألصيفي سنة  ▪

ختبار سنة  ▪  39-1أ 

ختبار سنة  ▪  39-2أ 

 40-1أختبار سنه  ▪

 ألوأجب ▪
 

 
 

 تمنياتي للجميع بالتوفيق 
 ألعصاميهتحديث: 

 
 لوسيندأ

سئلة ألترم أ
 
ضافة أ  هـ 1440لعام  ألولأ 
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عدد األسئلة في كل محاضرة
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 األولىالمحاضرة 

 

 : المنظمات بها تعمل التي البيرة في التأكد عدم حالة في تؤثر عوامل ثالثة هناك
 . الهيكل - البيئي التعقيد درجة - الغني درجة -أ

 اإلدارة - الهيكل - الغنى درجة -ب
 الغنى درجة  -التغيير  - البيئي التعقيد درجة -ج
 الهيكل  -التغيير  - الغنى درجة -د

 
 بـ:درجة التعقيد البيئي يتعلق 

 عدد وقوة وتداخل المدخالت والمخرجات الخاصة بالمنظمة

 السرعة التي تتغير فيها بيئة األعمال

 مدى توفر الموارد في بيئة األعمال

 فيها بيئة األعمال ومدى توفر المواردالسرعة التي تتغير 

 

 فأن هذا يعني:   –عندما يزيد عدد وقوة وتداخل المدخالت والمخرجات الخاصة بالمنظمة 
 قلة درجة التعقيد البيئي  -أ

 زيادة درجة التغيير  -ب
 زيادة التعقيد البيئي   -ج
 زيادة درجة الغنى    -د
 

 والمخرجات الخاصة  بالمنظمة فإن المنظمة  تعيش في بيئة :عندما تزداد عدد وقوه تداخل المدخالت 

 شديده التعقيد -أ

 بسيطة التعقيد -ب

 وفيره الموارد -ت

 شحيحة الموارد -ث

 
 

 :عدم التأكد في بيئة المنظمة سببة هو...

 وفرة الموارد -أ

 تغيير هذة البيئة سرعة -ب

 البيئة. إستقرار -ج

 عدم تداخل العناصر المؤثرة فيها -د

 

  :التأكد في بيئة االعمال...من العوامل التي تؤثر في حالة عدم 

 الربحية -أ

 الديناميكية -ب

 وفرة الموارد -ج

 تداخل المدخالتعدم  -د

 

 من العوامل المؤثرة في حالة عدم التأكد في البيئة:

 عة التي تتغير فيها بيئة األعمالالسر -أ

 ثبات البيئة وعدم تغييرها -ب

 توفر الموارد -ج

 وضوح المدخالت والمخرجات وقلتها -د

 :بالمشروع المدارة المنظمة

هناك ثالثة عوامل تؤثر في حالة عدم التأكد في البيئة التي تعمل بها 

 المنظمات:

بعدد وقوة وتداخل المدخالت : يتعلق هذا العامل التعقيد البيئي درجة-1

ذلك من التزامات داخل  علىوما يترتب والمخرجات الخاصة بالمنظمة 

وما ينتج عنه  ذلك،المنظمة من مباني وتجهيزات وخبرات فنية وغير 

من أنشطة وعمليات وخطط وبرامج وإجراءات إضافية تؤدي الى زيادة 

 التعقيد البيئي.

بالسرعة التي تتغير فيها بيئة ويتعلق  (:)التغييرالديناميكية درجة-2

االمر  ائم في حاجات ورغبات الزبائن،التغير السريع والدنتيجة االعمال 

الذي يفرض على المنظمات استمرار ابتكار وتطوير منتجات جديدة 

 للمنافسة.

، والتي تعتبر بمدى توفر الموارد في بيئة االعمالويتعلق  الغنى: درجة-3

 نادرة، ويشتد التنافس بين المنظمات للحصول عليها.
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 األعمال: بيئة في التغيير أسباب أحد

 البيئي التعقد  -أ

 والوضوح البساطة غياب -ب

 بالمنظمة الخاصة والمخرجات المدخالت وتداخل قوة -ج

  العمالء ورغبات حاجات في السريع التغيير -د

 

 البيئة: في) الحركية (الديناميكية بدرجة يقصد

 بالمنظمة الخاصة والمخرجات المدخالت قوة  -أ

 االعمال بيئة فيها تتغير التي السرعة -ب

 بالمنظمة الخاصة والمخرجات المدخالت عدد -ج

 بالمنظمة الخاصة والمخرجات المدخالت وتداخل قوة -د

 

  الغنى: بدرجة يقصد

 االعمال بيئة في الموارد توفر مدى -أ

 االعمال بيئة فيها تتغير التي السرعة مدى -ب

 البيئي التعقيد زيادة دى -ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                   للمنافسة جديدة منتجات وتطوير ابتكار مدى -د

  

 من االتجاهات المعاصرة في األعمال الدولية:

  التطور الهائل في اإلمكانات التكنولوجية وتبادل المعلومات -أ

  الثبات وعدم التغيير في احتياجات المستهلكين -ب

  قلة األسواق الدولية -ج

 عدم أهمية األسواق الدولية -د

 

 :من االتجاهات المعاصره في االعمال الدولية

 حاجات الزبائن الغير متغيره -أ

 عدم التوسع في المعرفة البشرية -ب

 التوسع الهائل في المعرفة البشرية -ت

 االقتصاد على األسواق الداخلية -ث

 

 

 :نظمة المدارة بالمشروع وجود ...من إيجابيات الم

 غموض في تحديد المسؤوليات -أ

 أهداف غير منجزة -ب

 أداء ضعيف -ج

  بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديدة -د

 

 من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع:   

 بيئة عمل أكثر انفتاحا   -أ

 بيئة عمل أقل انفتاحا   -ب

 بيئة معقدة -ج

 بيئة معقدة وصعبة النقاش  -د

 

 بالمشروع: المنظمة إدارة فوائد من

 الزبائن مع أفضل عالقات -أ

 (االيجابيات) فوائد إدارة المنظمة بالمشروع

كل عضو في فريق المشروع يمكنه فهم عمل المشروع ككل، ألنه  -

 مخصص للمشروع وال يتم تشتيته في اعمال أخرى.

 على نقاش أفكار جديدة. انفتاحا   أكثربيئة عمل  -

 للمهمات التي يؤديها االفراد. أفضلتوفر وضوح  -

البيئة لتحقيق هذه على التكيف مع متغيرات  أكبرامتالك قدرة  -

 األهداف.

 للتكاليف. أفضلمراقبة  -

 جودة اعلى. -

 ن.مع الزبائ أفضلعالقات  -

 

 :تجاهات المعاصرة في االعمال الدوليةاإل

 التوسع الهائل في المعرفة البشرية. •

 التطور الهائل في اإلمكانات التكنولوجية وتبادل المعلومات. •

لالستجابة السريعة نشوء األسواق العالمية وازدياد الحاجة  •

 لمتطلبات السوق.

الطلب المتنامي على السلع والخدمات لتلبية حاجات الزبائن  •

 .المتغيرة
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 التكيف على القدرة امتالك عدم -ب

 الفريق أعضاء تشتيت  -ج

 الزبائن إرضاء عدم -د

 

 :بالمشروع المنظمة إدارة فوائد من

 فقطن الزبائ مع عالقات -أ

 يفالالتك ى مراقبةعل القدرة امتالك عدم -ب

 جودة أقل فقط  -ج

 الزبائن مع أفضل عالقات الى باالضافه اعلى وجودة للتكاليف   أفضل مراقبة -د

 

 من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع:

 بر في التكيف مع متغييرات البيئةقدرة أك -أ

 ة على التكيف مع متغييرات البيئةالقدرعدم  -ب

 عدم فهم متغييرات البيئة -ج

 رقابة ضعيفة -د

 

 من فوائد اداره المنظمة بالمشروع :

 عالقات أفضل مع الموردين -أ

 مراقبة افضل للتكاليف  -ب

 جوده أقل -ت

 عالقات متفقة مع الزبائن  -ث

 

 : زمنية فترة له المشروع
 محددة -أ

 محددة غير -ب
 واحدة سنة -ج
  اكثر و سنوات عشر -د

 
 سعي مؤقت إليجاد منتج منفرد هو تعريف:

 اإلدارة -أ

 الفاعلية -ب

 المشروع -ج

 الكفاءة -د

 

 المشروع له أنشطة:  

 روتينية -أ

 مترابطة وغير روتينية  -ب

 دائمة -ج

 عاديه -د

 

 المشروع ذات طبيعة:  

 مؤقتة -أ

 دائمة -ب

 :تعريف المشروع

 هناك العديد من التعريفات منها:

 .األمريكي إلدارة المشاريع( المعهد)منفرد سعي مؤقت إليجاد منتج  -

غير الروتينية لها بدايات ونهايات زمنية محددة يتم  األنشطة المترابطةمجموعة من  -

معايير التكلفة،  إطارتنفيذها من قبل شخص او منظمة لتحقيق أداء وهدف محدد في 

 إدارة المشاريع البريطانية(. جمعية)والجودة الزمن 

 مشكلة معروفة الحل يتم اكمالها باستخدام أنشطة فريدة وغير روتينية. -

لتنفيذ مجموعة من األنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة زمنية منظمة مؤقتة  -

 .معينة وباستخدام موارد متنوعة
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 يعمل في بيئة عديمة المخاطر -ج

 في بيئة ذات مخاطرة اقل من المنظمات  -د

 

 مايميز المشروع عن المنظمة بأن انشطة المشروع :

 مكرره ودائمة -أ

 غير فريده وروتينية -ب

 فريده وغير روتينية -ت

 اكثر و... وغير محدده الزمن -ث

 

 هي احد خصائص:   –أنشطة مترابطة وغير روتينية 
 المشروع  -أ

 المنظمة  -ب
 الهيكل   -ج
 الخريطة التنظيمية    -د
 

منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من االنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة وبإستخدام موارد 

 هو تعريف: –متنوعة 

 تنويع النشاط -أ

 االدارة -ب

 القيادة -ج

 المشروع -د

 

 له: بأن المشروع زيمي ما

 محددة زمنية فترة -أ

 محددة غير زمنية فترة -ب

 معروفة غير زمنية فترة -ج

 دائمة زمنية فترة -د

 

 

 

  :تتعلق بـ...اهداف كل مشروع 

 لوقت والتكلفةا -أ

 الوقت والموارد -ب

 الوقت والتكلفة والمواصفات -ج

 المواصفات والزبائن -د

 

 المشاريع: اهداف من

 الكلف تخفيض -أ

 الكلف زيادة -ب

 الوقت زيادة -ج

 والكلف الوقت زيادة -د

 

 اهداف المشاريع الرئيسية:   

 الوقت والتكلفة فقط  -أ

 الوقت والتكلفة والمواصفات  -ب

 )المميزات( العناصر التي يجب توافرها في مفهوم المشروع هي

 روتينية.المشروع له أنشطة مترابطة وغير  .1

 المشروع يتكون من أنشطة مترابطة لها بدايات ونهايات زمنية محددة. .2

 المشروع له فترة زمنية محددة. .3

المشروع له موازنة تقديرية مخصصة بها األموال الالزمة لهذا  .4

 المشروع.

 المشروع له هدف يجب تحقيقه سواء كان الهدف سلعة او خدمة. .5

الجودة المناسبة والمطلوبة من  –الزمن  -ضرورة تحقيق معايير الكلفة .6

 قبل العمالء.
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 الوقت فقط -ج

 التكلفة فقط -د

 

 م بالوقت وادارته من خالل:ايتم التعبير عن االهتم

 جدولة المشروع -أ

 موازنة المشروع -ب

 مواصفات المشروع -ج

 عطاء المشروع -د

 

 :من خصائص المشروع...

 أنة اليحتوي على فرق عمل -أ

 وجود دورة حياة غير محدودة -ب

 وجود دورة حياه غير محدودة -ج

 وجود غاية محددة -د

 

 جدولة المشروع تهتم بإدارة: 

 الكلف  -أ

 االتصال  -ب

 التفاوض  -ج

 الوقت  -د

 

  بها:التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد 

 وجود غاية معينه -أ

 وجود دورة حياة محدودة -ب

 أن المشروع يحتاج إلى أنشطة فريدة وغير روتينية -ج

 تداخل العناصر على مستوى المنظمة -د

 

 

 بها: ويقصد المشروع خصائص من خاصية ،محدودة حياة دورة

 المشروع: ان بها ويقصد محدودة حياة دورة- المشروع خصائص من

 البقاء محدودة وصراعات تحديات يواجه المشروع -أ

 متعددة مخاطر يواجه أهدافه طبيعية بسبب المشروع -ب

 مؤقتة طبيعة ذو المشروع -ج

 المحدودة والمتداخلة المتتابعة األنشطة من مجموعة إلى يحتاج المشروع -د

 

 المقصود بدورة حياة محدودة للمشروع:

 مةالمشروع ذات طبيعة دائ -أ

 التفرد -ب

 المشروع ذات طبيعة مؤقتة -ج

 االعتمادية -د

 

 المشروع: خصائص من

 أنشطة المشروع تتمتع بخاصية:

 التنفيذ -أ

 التفرد -ب

 دائمة -ج

 التأسيس -د

 اهداف المشروع

في األساس اهداف المشروع هي نفس اهداف المنظمة وبسبب الخصائص التي 

تميزه عن المنظمة الوظيفية فان المشاريع مهما اختلفت طبيعتها او حجمها فإنها 

 في تحقيق ثالثة اهداف :تشترك 

 المواصفات -التكلفة-الوقت  

 خالل جدولة المشروع.بالوقت وادارته من  التعبير عن االهتماميتم 

 كما يتم االهتمام بالكلفة وادارتها عن طريق موازنة المشروع.

أيضا يتم اهتمام بالمواصفات عن طريق اختبار المواد المناسبة وتخصيصها لمراحل 

العمل في المشروع، وبما يتناسب مع شروط الحل األمثل لمشكلة المشروع كما ورد 

 روع او المناقصة او في العطاء المطروح.في مقترح المش
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 المشروع: في األنشطة خصائص من

 األهداف -أ

                                                                النشاط -ب

 االعتمادية -ج

 الرسالة -د

 

 من خصائص المشروع:

 طبيعة دائمة -أ

 المخاطر -ب

 التكرار -ج

 التشابه -د

 

 المشروع: خصائص من

 دائمة حياة دورة -أ

 الصراع قلة -ب

 محدودة حياة دورة -ج

 المخاطرة قلة -د

 

 :يتميز المشروع بدورة حياة...

 محدودة -أ

 غير محدودة -ب

 مفتوحة -ج

 مفتوحة نسبيا   -د

 

 

 

 

 المشروع:من خصائص انشطة 

 التتابع -أ

 اليوجد تتابع بين انشطتها اطالقا -ب

 استحالة انجازها -ج

 التحتاج الى موارد اطالقا  -د

 

 : المنظمات من........  لمخاطر بالمشروع المدارة المنظمات تتعرض عموما
 اقل -أ

 مساوية -ب
 اكبر -ج
 اقل او مساوية -د
 
 

 المنظمة عن المشروع بأن المنظمة ذات مخاطر ... المشروع : مايميز

 تساوي صفر وهي نفس مخاطر -أ

 اعلى من -ب

 تتساوى مع  -ت

 اقل من  -ث

 خصائص المشروع

 طبيعتها في مجموعة من الخصائص:تشترك المشاريع مهما تنوعت واختلفت 

اهداف  معينة،تقام المشاريع في العادة لتنفيذ غرض معين، حل مشكلة الغاية:  -

محددة، ولذا فان المشروع مرتبط بتحقيق هذه الغاية وصوال الى تحقيق األهداف مثل 

تطوير دواء لعالج السرطان بهدف  او-المروريإقامة جسر بهدف حل مشكلة االختناق 

 فاظ على حياة الناس.الح

وتنتهي  تبدأبحيث انها المشروعات ذات طبيعة مؤقتة هو ان دورة حياة محدودة:  -

 في أوقات محددة ومعلومة قد تطول وقد تقصر.

وغير يحتاج الى أنشطة فريدة وغير روتينية أي مشروع في تنفيذه واكماله التفرد:  -

متكررة، حتى لو تشابه مشروعان في الطبيعة والحجم والشكل فان تنفيذ كل منهم 

 (.الموارد-المخاطر-اإلدارة طبيعة)مختلفة يحتاج الى أنشطة 

باإلضافة الى التتابع يحتاج الى أنشطة متتابعة أي مشروع المتداخلة: االعتمادية  -

تتداخل  أيضا-البعضمع بعضها عاده تتداخل المشروعات في المنظمة  تداخل.هناك 

كذلك قد –( مالية-افراد-تسويق –مع األقسام الوظيفية األخرى في المنظمة )انتاج 

 الباطن والزبائن......الخ. الموردين ومقاوليأخرى مثل  أطرافتتداخل مع 

لكون المشروع نشاط اجتماعي وتضارب في المصالح، فقد يؤدي التداخل الصراع:  -

اليه سابقا بين جهات مختلفة في أداء أنشطة المشروع الى حدوث الصراع، المشار 

 ولذا يجب إدارة هذا الصراع بالشكل الذي يحقق اهداف المشروع بفاعلية وكفاءة.

ان المشروع بسبب المنظمات عموما تتعرض للمخاطر بنسب مختلفة، اال : المخاطر -

السيما اذ زيد من هذه المخاطر خصائصه وأهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات ي

انحرف عن تحقيق هذه األهداف وهناك امثلة كثرة على مخاطر تعرضت له العديد من 

 .النوي(مفاعل فوكو جيما  –مكوك الفضاء تشالنجر  )انفجارالمشاريع منها 
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 المخاطر خاصية من خصائص المشروع وما يميز المنظمات المدارة بالمشروع أن المشروع:

 درجة المخاطرة فيه اقل -أ

 درجة المخاطرة فيه اعلى -ب

 متساويةدرجة المخاطرة  -ج

 ليس في المشروع درجة مخاطرة -د

 

  :م البياني التالي يوضح مفهوم...الرس

 
 حياه المشروع دورة -أ

 المسار الحرج -ب

 ارة المواردالبشريةدإ -ج

 دورة انتاج السلعة -د

 

 في مرحلة التأسيس في الغالب يتم:

 تدريب المستخدمين على المشروع -أ

 كرة المشروع والقيام بدراسة جدوىدراسة ف -ب

 جدولة المشروعإقرار  -ج

 إقرار موازنة المشروع -د

 

 

 

 

 اختيار فكرة المشروع تتم في مرحلة:

 التنفيذ -أ

 االتمام -ب

 التأسيس -ج

 اإلنجاز -د

 

 :بـ...تأسيس المشروع يبدأ 

 المشروع جدولة -أ

 خطة المشروع وضع -ب

 فكرة المشروع تطوير -ج

 التدقيق على أنشطة المشروع -د
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 الجدولة توضع في مرحلة:  

 التأسيس  -أ

 التنفيذ  -ب

 اإلتمام -ج

 التسليم -د

 

 في الغالب توضع الجدولة  في مرحلة:

 التأسيس -أ

 التنفيذ -ب

 االنتهاء -ت

 التسليم -ث

 

  يتم:مراحل دورة حياة المشروع وخاللها  إحدىمرحلة التأسيس هي 

 وضع جدولة األنشطة للمشروع المشروع،وضع خطة  -أ

 اختيار المشروع , اختيار مدير المشروع المشروع،تطوير فكرة  -ب

 التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم اكماله حسب المواصفات المطلوبة -ج

 إعداد التقارير وتسليم المشروع -د

 

 :المشروع يتم وضع...في مرحلة تأسيس 

 الجدولة -أ

 الفكرة -ب

 الخطة -ج

 نظام الرقابة -د

 

 :المشروع...المرحلة التي يقوم فيها وضع جدولة 
 املرحلة التي يتم فيها وضع جدولة املشروع:

 أو المفهوم الفكرة -أ

 التسليم -ب

 مابعد التسليم -ج

 التنفيذ -د

 

  :المرحلة الثانية من المراحل الرئيسية للمشروع هي ...

 مرحلة التدقيق -أ

 مرحلة التأسيس -ب

 مرحلة التخطيط -ج

 مرحلة التنفيذ -د

 

 

 

 المرحلة: مراحل دورة حياة المشروع وهي  أحد –مرحلة التنفيذ 

 األولى -أ

 الثانية -ب

 الثالثة -ج

 الرابعة -د



لى ألترم دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
ول  تبويب أ

 
 1440أل

  10   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 فيها: يتم التنفيذ مرحلة – المشروع حياة دورة وفق

 المشروع مخرجات استخدام على المستخدمين تدريب عمل -أ

 للمشروع المطلوبة النهائية الوثائق تسليم -ب

 المشروع ألنشطة جدولة عمل -ج

 للمشروع األساسية الفكرة عمل -د

 

 المشروع: حياة دورة مراحل اول

 الجدولة مرحلة -أ

 الموازنة مرحلة -ب

 التقييم مرحلة -ج

 التأسيس مرحلة -د

 

 يتم: وفيها المشروع حياة دورة مراحل أحد االنهاء مرحلة

                                                                                                                      المشروع لخطة التقارير اعداد -أ

 المتكاملة المشروع خطة وضع -ب

   بالخطة المتعلقة التقارير واعداد المشروع خطة وضع -ج

  المشروع مخرجات استخدام على المستخدمين تدريب -د

 

 مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، وفيها يتم: –مرحلة اإلتمام 

 وضع موازنة للمشروع -أ

 وضع جدولة للمشروع -ب

 وضع مواصفات المشروع -ج

 ييم المشروعتق -د

                                                                                                                                                                                                      

 المشروع: أطراف من

  فقط العمالء -أ

  فقط المشروع مدير -ب

  المشروع ومدير العمالء -ج

  الخاصة المنظمات -د

 

 من أطراف إدارة المشروع:

 زبائن المشروع -أ

 المشروعمدير  -ب

 منافسون المشروع -ج

 موردون المشروع -د

 

 

 

 

 أحد أطراف إدارة المشروع:

 المنافسون -أ

 الموردون -ب

 زبائن المشروع -ج

  اإلدارة العليا للمنظمة األم -د

 المشروع أطراف

 به:الجهات المشاركة في انجاز المشروع والمرتبطة 

 الشخص او الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها. :الزبون-1

وهو الشخص الذي يقود المشروع وهو المسؤول األول عن نجاحه  المشروع: مدير-2

 مهارة-اداريةمهارات  –وفشله لذا يجب ان يتمتع بمهارات عديده مثل مهارات فنية 

 مهارة االتصال والمتابعة. –التفاوض 

وهي اإلدارة العليا للمنظمة االم التي يتبع لها المشروع وعليها توفير  العليا: اإلدارة-3

 والموارد الالزمة لنجاح المشروع.الدعم 

 هم مدراء الوظائف في المنظمة االم التي يتبع لها المشروع. الوظيفيون: المدراء-4

وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ األنشطة المشروع  فريق-5

الفريق يجب ان يتم اختيار أعضاء  عليه-المشروعوالمهام والوظائف الالزمة إلكمال 

 المؤهلين فنيا واداريا مع ضرورة االهتمام بهم.

 كافة الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد الالزمة إلتمام المشروع.: الموردون-6
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 :يسمى المشروع مقترح

 المنظمة في العمل بيان جملة -أ

 المشروع في العمل بيان جملة -ب

 المشروع وتخطيط الفكرة بيان جملة -ج

 المشروع وجدولة الفكرة بيان جملة -د

 

 : تسمى المشروع في العمل بيان جملة
 المقدمة -أ

 االجزاء -ب
 النهاية -ج
 المشروع مقترح -د
 

 جملة بيان العمل في المشروع تسمى:

 معايير قبول المشروع -أ

 مقترح المشروع -ب

 جدول الدفعات المالية -ج

 عقود الدفعات المالية -د

 

 المشروع: مقترح مكونات اجزاء من

 فقط الموردين مسؤوليات -أ

  فقط الزبون مسؤوليات -ب

 فقط المقدمة -ج

 والزبون الموردين من كل ومسؤوليات المقدمة -د

 

 

 من مكونات مقترح المشروع المقدمة ويتم في المقدمة  وضع :

 مسؤوليات الزبائن -أ

 مسؤوليات الموردين -ب

 مسؤوليات الزبائن والموردين  -ت

 الغايات الرئيسة -ث
 

 اجزاء مقترح المشروع ويقصد بالجدول المحسوب: أحدالجدول المحسوب 

 جدول التوريد -أ

 جدول طلبات الزبون -ب

روع حسب االوقات المحسوبة والمتوقع انجازها واالمكانيات مشجدودل األنشطة الالزمة التمام ال -ج

 وقعة للمواردتالمطلوبة والكلف الم

 جدول التوريد وطلبات الزبون -د

 

............... هو جدول االنشطة الالزمة إلتمام المشروع حسب االوقات المحسوبة والمتوقع اتجازها مع 

 االمكانيات المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد:

 الجدول المحسوب -أ

 لغير المحسوبالجدول ا -ب
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 جدول الزمن -ج

 جدول الموردون -د

 

 

 تتضمن:   –االفتراضات الرئيسية  –من وثائق المشروع 
 الغايات الرئيسة  -أ

 اهداف المشروع مع بطها باألهداف االستراتيجية للمنظمة االم ورسالتها  -ب
 الخطط االحتمالية لمواجهة التوقعات والمخاطر   -ج
 المعايير التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع   -د
 

 خطة المشروع تعني:

 موازنة المشروع -أ

 جدولة المشروع -ب

 عقد االلتزام -ج

 جدول الزمن -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق المشروع

 المشروع ينفذ وفق خطة  مرسومة وبرامج محددة، لذا ضرورة وجود مجموعة من الوثائق تشكل مرجعية عند الحاجة من أهمها:

وهي الوثيقة الرئيسة الى يتم من خاللها نقل متطلبات العميل الى المشروع حتي يتم جملة بيان العمل في المشروع( يسمى)مقترح المشروع:  -1

 تلبية هذه المتطلبات وتنفيذ المشروع على أساسها . ويتكون من األجزاء التالية:

 اهداف المشروع مع ربطها باألهداف االستراتيجية للمنظمة االم ورسالتها. -الغايات الرئيسة -ملخص لفكرة المشروع أ. المقدمة:

الخطط  –القيود المتوقع تأثيرها على سير العمل  -تتضمن بيان باالفتراضات المتوقع مواجهتها خالل العمل بالمشروع ب. االفتراضات الرئيسة:

 االحتمالية لمواجهة هذه االفتراضات والتوقعات والمخاطر.

 األسعار(. –المواصفات  –األوقات  -تتضمن مسؤوليات الموردين حسب شروط عقد التوريد) الكميات المطلوبة ؤوليات الموردين:ج. مس

 االجتماعات(. –الدفعات المالية  –تتضمن مسؤوليات الزبون )استالم المواصفات  د. مسؤوليات الزبون:

جدول األنشطة الالزمة إلتمام المشروع حسب األوقات المحسوبة والمتوقع انجازها مع اإلمكانيات المقصود به هو  :الجدول المحسوبهـ. 

 المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد. 

 تتضمن المعايير التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع وشروط قبول هذه المواصفات. و. معايير قبول المشروع:

المقصود هنا عقود التوريد والتعاقدات الفرعية إلنجاز العمل وما يسمى بعقود الباطن... تتضمن نسخ من هذه  ة:ز. العقود وجدول الدفعات المالي

 التعاقدات وتواريخ تسديد الدفعات المالية عن هذه االعمال.

 اليها بهدف االلتزام بها.تشمل أي حدود وشروط إضافية للعمل لم تكن مذكورة في البنود السابقة وذلك لإلشارة  ح. الشروط اإلضافية :

 ط. أمور متنوعة وتشمل أمورا تتعلق باالتصاالت، أوامر التغيير، المخاطر المتوقعة للمشروع، محطات العمل........ الخ.

 سيتم الشرح الحقا. – وتسمى أيضا عقد االلتزامخطة المشروع:   -2

 سيتم الشرح الحقا.جدولة المشروع:  -3

 سيتم الشرح الحقا.موازنة المشروع:   -4
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 المحاضرة الثانية

 وظيفه تعني  بعمليه وضع األهداف ... هي وظيفه: 
 التخطيط -أ

 التنظيم -ب
 التوجيه  -ج
 الرقابه   -د

 

 :يمكن تعريف التخطيط للمشروع على انه...

 المسؤوليات توزيع -أ

 تحديد األهداف والموارد الضرورية -ب

 قياس األداء -ج

 ملينتحفيز العا -د

 

                                                                                                  أحد: هو للمشروع التخطيط

                                                                                                                        التسويق مدير مهارات -أ

  التسويق مدير ادوار -ب

 المشروع ادارة وظائف -ج

 التسويق مدير خبرة -د

 

 وضع الخريطة التنظيمية للمشروع يتم في:  

 تخطيط المشروع -أ

 تنظيم المشروع -ب

 توجيه المشروع -ج

 الرقابة على المشروع  -د

 

 وظيفة تتعلق بتوزيع الواجبات والمسؤوليات والسلطات هي وظيفة:
 التخطيط -أ

 التنظيم -ب 
 الرقابة -ج
 التوجيه -د

 
  :التالي ليست من وظائف مدير المشروع...واحده من 

 اعداد الموازنة االولية -أ

 االولية الجدولة اعداد -ب

 اختيار فريق العمل -ج

 توقيع عقد االلتزام مع الزبون -د

 

 المشروع: إدارة وظائف من

 المشروع موازنة -أ

 المنظمة دارةإ -ب

 الكمية واألساليب العمليات بحوث -ج

 الراجعة المعلومات -د

 

 

 إدارة المشروع وظائف

 التالية:تتطلب إدارة المشروع ممارسة الوظائف 

 الالزمة األنشطة وجدولة تتابع خطط وضع :للمشروع التخطيط-1

 ،لألهداف للوصول المناسبة والطرق األهداف تحديد للمشروع،

 .المشروع انجاز شبكة ووضع

الخريطة التنظيمية للمشروع، توزيع  وضعالمشروع:  تنظيم-٢

 التنظيمي الهيكل مع العالقة تحديد والصالحيات، المسؤوليات

 اختيار فريق العمل للمشروع. المشروع، وأطراف األم، للمنظمة

 العمل فريق حفز ،المشروع يقاختيار أعضاء فر المشروع: طاقم-3

 .الفريق أعضاء بين والتنافس التعاون روح بناء باستمرار،

 المشروع، لتنفيذ التقديرية الموازنة إعداد المشروع: موازنة-٤

 النقدية والتدفقات المتوقعة والعائدات والموارد الكلف اعداد ويتضمن

 .واالرباح

العمل عن طريق القيادة  وهي توجيه فريق المشروع توجيه-٥

 من أجل تحقيق األهداف. واالتصال،والتحفيز 

 األداء، لتقيم تستخدم التي تحديد المعايير المشروع: على الرقابة-٦

 األدوات تحديد كذلك العكسية التغذية على والحصول القياس ثم

تساهم في تقييم المشروع والتدقيق وصوال لمرحلة  الرقابية التي

 التسليم.
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 :وظائف إدارة المشروعمن 

 التخطيط للمشروع -أ

 البيئة -ب

 الكفاءة -ج

 الفاعلية -د

 

 من إطراف إدارة المشروع:  
 المنافسين  -أ

 اإلدارة العليا للمنظمة االم  -ب
 الزبائن   -ج
 الحكومة    -د
 

 :طاقم المشروع من وظائف ادارة المشروع وفيه يتم

 تحديد المعايير التي تستخدم لتقييم االداء -أ

 توزيع المسؤوليات والصالحيات في المنظمة  -ب

 وضع الخريطة التنظيمية للمنظمة -ج

 بناء روح التعاون والتنافس بين اعضاء الفريق -د

 

 يسمى:–مجموعة االفراد الذين يعلمون مع مدير المشروع وتحت ادارته 
 مدير المشروع -أ
 طاقم المشروع -ب
 طاقم المنظمة -ج
 شئون االفراد -د
 

 تسمى مرحله:   -من مراحل اداره المشروع _ مرحله التعريف
 التسليم  -أ

 التنفيذ  -ب
 التأسيس  -ج
 االغالق    -د
 

  :مرحله االغالق هي احدى مراحل اداره المشروع والمقصود بها ...

 إعداد الخطة -أ

 إعداد الجدولة -ب

 د من ان المواصفات مطابقه للشروطتدقيق على المشروع بهدف التأك -ج

 جدولةالخطة والإعداد  -د

 

 يتم: وفيها التنفيذ مرحلة المشروع إدارة مراحل من

 المشروع وموازنة وجدولة خطة اعداد -أ

 المشروع جدوى دراسة عمل -ب

 المشروع مخرجات استخدام على المستخدمين تدريب -ج

 النهائي التقرير اعداد -د

 

 :أطراف إدارة المشروع هو... أحد
 زبائن المشروع -أ

 الموردون -ب
 عالمشروفريق  -ج
 المنافسون -د
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 علم وفن حل المشكالت ضمن الوقت المحدد مسبقا وباستخدام الموارد المتاحة  هو تعريف.. :

 المشروع -أ

 المنظمة -ب
 اداره المشروع -ت

 اداره المنظمة -ث

 
 

  :أهم عنصر في إدارة المشروع...

 فريق المشروع -أ

 الزبائن -ب

 المورديون -ج

 المنافسون -د

 

 من أطراف إدارة المشروع:
 المنافسين  -أ
 ابد الداخلين الجدد في القطاع -ب
 فريق العمل بالمشروع  -ج
 المهتمون بدراسة القطاع -د
 

 المشروع هم:األفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ 

 العاملين في المنظمة -أ

 فريق المنظمة -ب

 فريق المشروع -ج

 فرق حل األزمات -د

 

 : للـ المشروع تسليم يتم المرحلة هذه وفي - التسليم المشروع إدارة مراحل من
 للمنافسين -أ
 للمهندسين -ب
 الزبون -ج
 لالدارة -د

 

 فريق العمل بالمشروع :

 من عناصر البيئة الداخلية -أ

 الخارجية العامةمن عناصر البيئة  -ب

 من عناصر البيئة الخارجية الخاصة -ت

 ليس لها عالقة  بعناصر البيئه -ث

 

 

 

 

 

 

 المشروع إدارة مراحل

)مرحلة التعريف(: التأسيس( )مرحلة  المفهوم:الفكره أو  مرحلة-1

 اختيار الجدوى، بدراسة والقيامتتضمن والدة فكره المشروع 

 .مديره اختيار يتم وقد المشروع

إعداد خطة المشروع وجدولة المشروع وتتضمن  التنفيذ: مرحلة-2

 والمباشرة بالمشروع وتعين فريق العمل النهائية،وموازنة المشروع 

 المشروع والقيام بعمليات الرقابة وتقييم األداء. خطوات فيذبتن

)االغالق( وتتضمن التدقيق على المشروع للتأكد  التسليم: مرحلة-3

ثم  عليها،المتفق أن المواصفات المشروع مطابقة للشروط  :من

تسليم المشروع للزبون-  تدريب المستخدمين على المشروع– 

تسليم الوثائق المطلوبة- .اعداد التقرير النهائي للمشروع 
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 الشخص الذي يتولى إدارة المشروع هو مدير:

 شروعالم -أ

 المنظمة -ب

 التسويق -ج

 اإلنتاج -د

 

  بـ: وتقوم المشروع إدارة أطراف أحد األم للمنظمة العليا االدارة

 فقط للمشروع الدعم تقديم -أ

 فقط العمل لمجربات التفصيلية لألعمال اليومي التخطيط -ب

 فقط المشروع مدير اختيار -ج

 المشروع مدير باختيار وتقوم للمشروع الدعم تقديم -د

 

 

 

 :الميزة األساسية لمدير المشروع هي أنة...
 إنه: المشروع مدير يميز ما

 ليس متخصص في وظيفة معينة -أ
 معرفة الفنية من أجل اداء المهاميسهل األمور ألصحاب ال -ب
 يستخدم األسلوب التحليلي -ج
 يملك معرفة فنية عالية -د
 

  :مدير المشروع...

 متخصص في جزئية من المشروع فقط -أ

 أداء المهاميسهل األمور للعاملين من أجل  -ب

 اليعتمد على فرق العمل -ج

 يملك معرفة فنية بموضوع المشروعال -د

 

 محدودة:يمتلك صالحيات وخطوط سلطة غير 

 مدير التسويق -أ

 المدير الوظيفي -ب

 مدير المشروع -ج

 العاملين -د

 

  :من خصائص مدير المشروع انه...

 تخصص ويملك معرفة عميقة بالوظيفةم -أ

 يستخدم األسلوب التحليلي -ب

 أطراف إدارة المشروع

 للمشروع،تقدم الدعم أولوية المشروع بالنسبة للمشروعات األخرى،  –طبيعة عمل المشروع  –اختيار مدير المشروع  األم: ليا للمنظمةالع اإلدارة-١

 .االلتزام عقد قيعالمشروع و خطة بتبني تقوم حيث

 وتقع على مدير المشروع مسؤوليات تجاه اإلدارة العليا اهمهما:

يتعلق بالوقت والكلفة والموارد، واشعار المنظمة باي مخاطر او مشاكل تواجه  فيماتقديم تقارير دورية باستمرار عن تطورات العمل السيما  -

 المشروع.

 فشل أو)  نجاح عن العليا اإلدارة أمام كامل بشكل يكون مسؤوال و مراحله، جميع في المشروع إدارة يتولى الشخص الذيهو و  :المشروع مدير-٢

 .المشروع( 

 األفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع. وهم  المشروع: فريق-٣
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 ييستخدم اسلوب النظام -ج

 مباشر ولدية معرفه فنيه عاليه -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما يميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع انه:

 غير متخصص -أ

 التخصصعة في المعرفة والخبرة في لديه خلفية واس -ب

 ية واسعة ومعرفة في أكثر من تخصصلديه خلف -ج

 يستخدم األسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي -د

 

 المشروع: مدير ان الوظيفي، المدير عن المشروع مدير يميز ما

 النظامي األسلوب ستخدمي -أ

 التحليلي األسلوب ستخدمي -ب

 متخصص -ج

 بعمله عالية فنية خبرة لديه -د

 

 فهم عميق في مجاالت التسويق في المنظمة هو مدير:مدير متخصص ولديه 
 انتاج -أ
 مشروع -ب
 وظيفي -ج
 افراد -د
 

 مديرفي الغالب يركز على اهداف قصيرة ومتوسطة المدى خاصة بقسمه هو مدير :
 منظمة -أ
 شركة -ب
 وظيفي -ج
 مشروع -د
 

 مدير يستخدم األسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي هو:

 مدير التسويق -أ

 المدير الوظيفي -ب

 المشروعمدير  -ج

 مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي

 مدير المشروع المدير الوظيفي المقارنةوجه 

 التخصص
متخصص ويمتلك معرفة عميقه بالوظيفة التي يتوالها 

 ، مدير محاسبة ... (.مدير تسوبق)

نظرة عامة، ولديه خلفية واسعة في المعرفة والخبرة، 

ومعرفته متوسطة ولكن في أكثر من تخصص، الماليه ، 

 المحاسبية ، اإلنتاجية ....

 األسلوب
 

لديه قدرة تحليلية  بمعنى ان التحليلي:األسلوب  يستخدم

على حل المشاكل التقنية الخاصة بنفس الوظيفة، وذلك 

متعمقا في متابعة  يجعله الذيبسبب التخصص األمر 

 يديرها الجوانب المتعلقة بالوظيفة التي

مهارة التركيب( مقارنة  لديه)النظامي االسلوب يستخدم 

بمهارة التحليل، بمعنى أن مهمته تجميع األجزاء المتخصصة 

 في العمل لتشكيل منظومة متكاملة تعمل بنظام مشترك.
 

 المعرفة الفنية
 

 معرفة فنية عالية بعمله.لديه 

الى التعاون بين المتخصصين في المجاالت التي تحتاج  يسهل

بطريقة تساعد في إنجاز المهام تخصص معين، من أجل أداء 

 المشروع حسب المواصفات المطلوبة.
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 العاملين -د

 

 المنظمة: في التسويق مدير وظيفة ويمارس التسويق في متخصص شخص

 وظيفي مدير  -أ

 مشروع مدير -ب

 ومشروعي وظيفي مدير -ج

 قسم رئيس -د

 يستخدم األسلوب التحليلي:

 مدير وظيفي -أ

 مدير مشروع -ب

 وظيفي ومشروعيمدير  -ج

 رئيس قسم -د

 

 هو:االسلوب التحليلي في حل المشاكل بشكل كبير  يستخدممدير 

 مدير وظيفي -أ

 مدير مشروع -ب

 مدير المشروع والمدير الوظيفي متساوون وبنفس المستوى -ج

 المدراء ال يستخدمون االسلوب التحليلي في حل المشاكل -د

 

 

 هو:رات البيئية الداخلية أعلى في الغالب مدير تعامالته مع المتغي

 مدير المشروع -أ

 المدير الوظيفي -ب

 رئيس مجلس اإلدارة -ج

 اعضاء مجلس اإلدارة -د

 

 

 

 

 

 أكبر:  بشكلالخارجية  البيئة مع يتعامل مدير

   وظيفي مدير -أ

 مشروع مدير -ب

   الصيانة مدير -ج

 االفراد مدير -د

 

 :لدى أكبرمدير صالحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح تكون 

 المدير الوظيفي -أ

 مدير المشروع -ب

 مدير االنتاج  -ج

 مدير الصيانة -د

 

 

 تابع الفرق بين المدير الوظيفي ومدير المشروع 

 الى:باإلضافة 

  ان مدير المشروع يركز على األهداف النهائية للمشروع بينما المدير

 الوظيفي يركز على اهداف قصيرة ومتوسطة خاصة بقسمه الوظيفي.

  مدير المشروع صالحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح

ومرتبط مسؤوليته بإدارة المشروع، بينما المدير الوظيفي محددة حسب 

 الهيكل التنظيمي.

  بينما المدير مدير المشروع تعامالته مع المتغيرات البيئية الخارجية عالية

 الوظيفي محدودة في الغالب.
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 مدير المشروع هو أحد أهم أطراف المصالح: –بالنسبة للمشروع يعتبر 

 الداخلية -أ

 الخارجية -ب

 اف المصالح الداخلية أو الخارجيةليس من أطر -ج

 غير مهم -د

 

  :واحدة من التالي ليست من الخصائص الواجب توفرها في مدير المشروع...

 صول على الموارد الالزمه للمشروعالقدرة والمهارة في الح -أ

 شخصية نرجسية وتحبذ العمل الفردي -ب

 التعامل مع المعيقات والعقبات -ج

 المهارة في اختيار فريق المشروع -د

 

 مدير تعامالته مع التغيرات البيئية الخارجية أكبر في الغالب هو مدير:  
 مشروع  -أ

 وظيفي  -ب
 االنتاج   -ج
 االفراد    -د
 

 

  لدى: اكبر بشكل متوفرة تكون ان يفضل الزمالء مع التفاوض مهارة

 الوظيفي المدير -أ

 المشروع مدير -ب

 نةالصيا مدير -ج

 المالي المدير -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدى: أكبرمهارة العمل تحت الضغوط يفضل ان تكون متوفرة بكشل 

 المدير الوظيفي  -أ

 مدير المشروع -ب

 المدير المالي -ج

 المدير الفني -د

 

 

 

 

 

 

 

 مايلي: إلى بحاجة فهو القيام بمسؤولياته على قادرا المشروع وحتى يكون مدير

 المشروعات. إدارة على شهادة دراسية فيالحصول  -

 .في إدارة المشاريع ندوات، الخ-عمل ورش-متخصصةالحصول على دورات  -

 :همهاأ مهارات معينة منتدرب على  أنه تفيد شهادة خبره -

 خطة المنظمة للوصول إلى األهداف ▪

 .التفاوض مع الزمالء ▪

 الجيدة للمهام.المتابعة  ▪

 للمهمات.المتابعة الجيدة  ▪

 المنظمة وامور المشاريع.امتالك الحساسية نحو شؤون  ▪

 بمشاريع صغيرة ثم انتقل للعمل في مشاريع كبيرة. أان يكون مساره الوظيفي قد بد ▪

 أو مشاكل تتعلق بالموارد أو األفراد.فنية التي ستواجه المشروع سواء كانت التعامل مع المعيقات  -

 لمعالجتها. ووضع الخططالقدرة على التعامل مع المخاطر في كافة مراحل المشروع  -

 تطوير قنوات االتصال مع أطراف المصالح المتعددة والمرتبطة بالمشروع -

 وإدارة الصراعات.امتالك مهارة التفاوض  -
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  :...ماعدا مدير المشروع لمن الناحية االخالقيه 

 اتفاقيات مسبقة للحصول مناقصاتم يبر -أ

 يبتعد عن الرشوة -ب

 في المشروع ال يساوم على سالمه العاملين -ج

 ال يعتدي على موارد المشروع -د

 

 :هيية في فريق المشروع الناجح الصفة األساس

 إمتالك مهارات فنية متوسطة -أ

 تمام بجوانب تقوية العمل الجماعيعدم اإله -ب

 قوي للمصالح الشخصية وجود توجة -ج

 الرغبة في تحقيق أهداف المشروع -د

 

 

  :من خصائص فريق المشروع الناجح...

 إمتالك مهارات فنية ضعيفة -أ

 عدم االهتمام بالعمل -ب

 الشخصيةوجود توجة قوي للمصالح  -ج

 الرغبة في تحقيق أهداف المشروع -د

 

 

  :واحدة من التالي ليست من الصفات الواجب توفرها في فريق المشروع...

 مهارات فنيه امتالك -أ

 السكن قرب المشروع -ب

 توجه قوي للهدف -ج

 تاحترام قوي للذا -د

 

  

 فريق المشروع

 عالية.يمتلكون مهارات فنية  ◄

 المشروع. لمشكلة قوي لديهم توجه ◄

 .الرغبة في تحقيق أهداف المشروع ◄

 .ان يكون لديهم حساسية للسياسة التنظيمية ◄

 احترام الذات. ◄

 المحددات األخالقية لمدير المشروع

 .اإلبتعاد عن التالعب بالمناقصات ◄

 .للحصول على المناقصاتعدم تعاطي الرشوه  ◄

 مجموعة غير منضبطة. إلى العملتحويل فريق اإلبتعاد عن  ◄

حتى تصبح ضمن بها واللعب عدم اإلعتداء عن الموارد  ◄

 التقديرية. الموازنة

 تحقق بالغرض ولكنها ال بديلة تفيعدم استخدام موارد  ◄

 المواصفات.

 .عالمشرو فيسالمة العاملين  يساوم على أال ◄
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 المحاضرة الثالثة

 الوظيفة الثانية من وظائف اإلدارة:

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 التوجيه -ج

 الرقابة -د

 

 الوظيفة المتعلقة بتجميع االعمال الالزمة لتحقيق االهداف 

 وتقسيمها الى نشاطات فرعية وتجميعها في شكل وحدات ادارية 

 وظيفة:والتنسيق بينها مع تحديد العالقات االدارية هي 

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 التوجيه -ج

 الرقابة -د

 

 

  هي: المشاريع في السائدة التنظيمية االشكال

 فقط الوظيفي التنظيم من كجزء المشروع -أ

 فقط المستقل المشروع -ب

 فقط المصفوفة مشروع -ج

 المصفوفة ومشروع المستقل والمشروع الوظيفي التنظيم من كجزء المشروع -د

 

 

 

 

 

 

 

 :لشكل التالي يشرح...ا

 
 ء من تنظيم الزبونالمشروع كجز -أ

 المشروع كجزء مستقل -ب

 ع كجزء من التنظيم الغير الوظيفيالمشرو -ج

 المشروع في التنظيمية األشكال

 التنظيم الوظيفي  المشروع كجزء من (1

 المستقل تنظيم المشروع  (2

 تنظيم المصفوفة (3

 

 أداة تستخدمها المنظمات في الوصول الى أهدافها. التنظيم 

  ويقصد بها تجميع االعمال وهو الوظيفة الثانية للمدير

الى نشاطات فرعية  األهداف وتقسيمهاالالزمة لتحقيق 

بينها مع تحديد  إدارية والتنسيقوتجميعها في شكل وحدات 

بينهم من حيث السلطة والمسؤولية العالقات اإلدارية 

وخطوط االتصال ووضع كل ذلك في شكل تنظيمي محدد 

 المعالم.

  لم تعد األشكال التنظيمية التقليدية المستخدمة في المنظمات

 تتميز:الوظيفية مالئمه الستخدامها في المشاريع في ببيئة 

 بالتعقيد  •

 العالية.يناميكية والد •

 تطور هائل في الجوانب التكنولوجية. •

 ئن.تغير دائم في رغبات الزبا •
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 كجزء من التنظيم الوظيفيالمشروع  -د

 

 

 

 

 

 يكون:التنظيم الوظيفي عندما المشروع يعتبر جزء من 
 يكون املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي إذا كان:

 مستقل تمام عن المنظمة -أ

 تابع ألطراف خارجية -ب

 ام الوظيفية األساسية في المنظمةتابع ألحد األقس -ج

 تابع للمنظمةغير  -د

 

 احالة تنفيذ المشروع على القسم الذي يكون 

 التنظيم:تخصصا في طبيعة المشروع هو  أكثر

 الوظيفي -أ

 الجغرافي -ب

 المصفوفي -ج

 المستقل -د

 

 هو:فأن هذا التنظيم وفقا  لهذا الشكل  –انشاء ماجستير في تخصص المحاسبة تابع لقسم المحاسبة 

 التنظيم الوظيفي -أ

 المصفوفيالتنظيم  -ب

 التنظيم المستقل -ج

 التنظيم الجغرافي -د

 

 
 

الرياض تفكر في مشروع يتعلق بفتح أسواق  شركة متخصصة في توزيع المواد الغذائية مقرها الرئيس فى
فإن المشروع يفترض ان  –واختارت االحساء لهذا الغرض وقد اقرت اعتماد التنظيم الوظيفي  -جديدة لها 
 يتبع مدير:

 اإلنتاج -أ
 التسويق -ب
 االفراد -ج
 المالية -د
 

 االدارة: لقسم تابع االعمال ادارة تخصص في-ماجستير انشاء

 التنظيم الوظيفي -أ

 التنظيم المصفوفي -ب

 التنظيم المستقل -ج

 الجغرافيالتنظيم   -د

 

 من إيجابيات ان يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي:  
 صالحيه هذا الشكل للمشاريع الكبيره والضخمه والمعقده  -أ

 بطء االستجابه لمتطلبات العميل -ب

 الوظيفي التنظيم من كجزء شكل المشروع

كون المشروع تابعا ألحد األقسام يالتنظيم وفقا لهذا الشكل  ◄

 ة في الشركة.ية األساسيفيالوظ

كون أكثر يحال تنفيذ المشروع على القسم الوظيفي الذي ي ◄

المطروح للتنفيذ لضمان نجاحه  عة المشروعيتخصصا في طب

 ودعمه.

ر في تخصص يإنشاء ماجستة إدارة األعمال ليإذا أرادت ك :1مثال

هو   هذا المشروع مهمةفإن القسم المناسب لتولي إدارة األعمال 

ر في يماجست بإنشاء يتعلق األمر كان اذا أما ، بالكلية اإلدارة قسم

 قسم هذا المشروع هو مهمةفإن القسم المناسب لتولي المحاسبة 

 .بالكلية المحاسبة

 

 -التنظيم الوظيفي:  من جزء المشروع ايجابيات ان يكون

هو المدير  أن فبما العاملين، استخدام عاليه فيمرونة  ◄

 فإنه سيسخر المشروع عن األول الوظيفي هو المسؤول

 .المشروع إلنجاح القسم في الكفاءات كل

 مشروع من أكثر الخبرات الضرورية فياالنتفاع من  ◄

 . للقسم مشروع من يحال أكثر ُعندما

ألنهم  بين الخبراءالخبرات والمعرفة  سهولة تبادل ◄

 القسم. نفس في يعملون

جعل األقسام الوظيفية هي قاعدة التطور وتطوير المسار  ◄

وظائفهم ومن داخل اقسامهم  خالل من الوظيفي لألفراد

 الرئيسة.
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 سرعه االستجابه لمتطلبات العميل   -ج
 مرونه عاليه في استخدام العاملين    -د
 

  :التنظيم الوظيفي انه...من إيجابيات المشروع كجزء من 

 مرونة عالية في استخدام العاملينالتوجد  -أ

 كن تطوير المسار الوظيفي لألفراداليم -ب

 دل الخبرات والمعرفة بين الخبراءتوجد صعوبة في تبا -ج

  يمكن االستفادة من الخبرات الضرورية في أكثر من مشروع -د

 

 الوظيفي:من ايجابيات أن يكون المشروع كجزء من التنظيم 

 خبرات الضرورية في أكثر من مشروعصعوبة االستفادة من ال -أ

 دل الخبرات والمعرفة بين الخبراءسهولة تبا -ب

 عد المرونة في استخدام العاملين -ج

 كن تطوير المسار الوظيفي لألفرادال يم -د

 

 الوظيفية: االقسام في المشروع احتضان سلبيات من

 لألفراد الوظيفي المسار تطوير -أ

 المستلزمات تخزين -ب

 الوظائف ازدواجية -ج

  العميل وحاجات المشروع لمتطلبات االستجابة بطيء -د

 

 

 من سلبيات أن يكون المشروع كجزء من التنظيم 

 الوظيفي:

 تحفيز عالي وقو -أ

 الكبيرة والضخمة والمعقدةمشاريع صالحية هذا الشكل لل -ب

 العميل محور االهتمام -ج

 بطء االستجابة لمتطلبات العميل -د

 

 في: أعمالهم عن المشروع مدير وتقارير المشروع بنجاح مرتبط الوظيفي مسارهم تطور أن العاملون يتأكد

 وظيفيا المشروع تنظيم -أ

 الصرف المشروع تنظيم -ب

  جغرافيا الشروع تنظيم -ج

  انتاجيا المشروع تنظيم -د

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -التنظيم الوظيفي:  من جزء المشروع سلبيات ان يكون

 العاملين اإلهتمام وبؤرة التركيز ألن يكون محورالعميل ال  ◄

 القسم لديهم مسؤوليات أخرى. في

 أداء وفي تحمل المسؤوليات عن األدوار تشويش فيحصول  ◄

 كامل بشكل مسؤول واحد شخص وجود عدم بسبب المشروع

 المشروع عن

مستويات ادارية  وجود بسبب العملبط االستجابة لمتطلبات  ◄

 وبطء القرارات تأخير إلى الوظيفية تؤدي األقسام في متعددة

 .اإلجراءات

تنظيمية: فالقسم الوظيفي يميل الى  التحفيز ألسبابضعف  ◄

الى ذلك عدم  للمشروع. ضفاالهتمام بوظيفته وليس موجها 

 جود شخص مسئول بشكل كامل عن المشروع.

ريع الكبيرة والضخمة للمشا صالحية هذا الشكلعدم  ◄

 والمعقدة.

 

 (المستقل)الصرفتنظيم المشروع 

 شكل ويقوم على األم المنظمة أقسام بقيةوع منفصال عن يكون المشر في هذا لشكل -

فقط ماليا واداريا مرتبطة بالمنظمة األم  مستقلة وإدارة مستقل فني بطاقم مستقلة وحده

 .التقارير الدورية وطريق مدير المشروععبر 

 .والمحاسبي والمالي اإلداري الجانب من آلخر مشروع من االستقالليةتتفاوت درجة  -
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هذا يعني أن  –الصرف المشروع منفصل عن أقسام المنظمة األم , على شكل وحده مستقلة ماليا واداريا 
 المشروع اخذ التنظيم:

 الوظيفي  -أ
 الصرف  -ب
 االفتراضي  -ج
 الحلزوني -د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقل: المشروع تنظيم خصائص من

 المنظمة في األساسية الوظيفية األقسام الحد تابعا المشروع يكون ان -أ

 االم المنظمة اقسام بقية عن منفصال المشروع يكون ان -ب

 للتنفيذ المطروح المشروع طبيعة في تخصصا أكثر يكون الذي للقسم تابعا المشروع يكون ان  -ج

 بالمشروع ارتباطا األقسام أكثر باعتباره االنتاج لقسم تابعا المشروع يكون ان   -د

 

  :من إيجابيات المشروع المستقل...

 الكامل بالمنظمةإرتباطة  -أ

 وجود فريق عمل غير مستقل -ب

 مرونةعدم وجود  -ج

 لطة كاملة ومستقلة لمدير المشروعوجود س -د

 

 من إيجابيات المشروع ...... الهياكل بسيطة ومرنة مما يسهل االستجابة للمتغيرات البيئية الداخلية
 والخارجية:

 الوظيفي -أ
 المستقل -ب
 المصفوفة الضعيفة -ج
 الدائري -د
 

  تعتبر خاصية وحدة األمر من إيجابيات التنظيم:

 الوظيفي -أ

 المستقل -ب

 المصفوفي  -ج

 المصفوفة الوظيفية   -د

 

 تكوين هوية قوية لدى فريق المشروع :  

 -المستقل: المشروع ايجابيات 

 المشروع. على الكاملة السلطة لمدير المشروع -

 المشروع. مدير أمام مباشره مسؤولية مسؤولون المشروع جميع أفراد -

 أسرع. اتصال عملية -

 من المشاريع. النوع نفس في تراكمية للعاملين خبره -

 االهداف. وتحقيق األداء رفع في تساهم المشروعفريق  تكوين هوية قوية لدى -

 .الزبائن لطلبيات االستجابة وسرعة سريعة، قرارات اتخاذ على القدرة يعززمما  المشروع،وجود سلطة مركزية على مستوى  -

 المدير.تتحقق وحدة االمر. وهنا يتأكد العاملون ان تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير  -

 والخارجية البئية الداخلية للمتغيرات يسهل االستجابةبسيطة ومرنة مما الهياكل  -
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 المستقل  -أ

 الوظيفي  -ب

 المصفوفي  -ج

 المصفوفة الوظيفية   -د

 

 المقصود بوجود هياكل بسيطة ومرنة: 

 التخطيط  -أ

 الرقابة  -ب

 وجود هياكل سريعة االستجابة لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية  -ج

 القيادة  -د

 

 هو: والضخمة الكبيرة للمشاريع مناسبة االكثر التنظيم

 الوظيفي -أ

 المستقل  -ب

      العمالء   -ج

 والعمالء الوظيفي    -د

 

 

 

  الوظائف وازدواجيتها من سلبيات التنظيم: تكرار

 يالوظيف -أ

 المصفوفي -ب

 المستقل -ج

 الوظيفي والمصفوفي -د

 

  :المصفوقه القوية هي...

 المستقل( )المشروعالى الصرف  أقرب -أ

 الى المشروع الوظيفي أقرب -ب

 المصفوفة المتوازنة -ج

 المصفوفة الضعيفة -د

 

  بيد: أكبر والسلطة القوة تكون القوية المصفوفة في

 المشروع مدير -أ

 مدير التشغيل  -ب

 مشرف التنفيذ  -ج

 الشئ مماذكر  -د

 

 أيضا: تسمى الضعيفة المصفوفة ... المشروع تنظيم في

 المتوازنة المصفوفة -أ

 المشروع مصفوفة -ب

 وظيفية مصفوفة -ج

 المتوسطة المصفوفة -د

 

 خصائصها اقرب الى المشروع الوظيفي لكن تتمتع بجزء من استقالليه المشروع المستقل:   
 المصفوفه الضعيفه  -أ

 المصفوفه القويه -ب

 تنظيم المصفوفة

 بحيث تم التنظيم الوظيفي والتنظيم المستقل خليط من ويمثل هذا الشكل-

  أيضا العيوب بعض من والتخلصبعض ميزات كل منهما  من اإلستفاده

 يستخدم في المنظمات التي تعمل في مجاالت مرتفعة التقنية -

 أنواع تنظيم المصفوفة

 المشروع إلى أقرب وتكون( المشروع مصفوفة:) القوية المصفوفة 

 .األم المنظمة ضمن لكن المستقل

 أقرب خصائصها وتكون( الضعيفة المصفوفة:) الوظيفية المصفوفة 

 إستقاللية المشروع من يتمتع بجزء الوظيفي لكن المشروع إلى

 .المستقل

 السابقين بين النوعين خصائصها تقع المتوازنة: المصفوفة 

 -المستقل: المشروع  سلبيات

 زمنية فتره مشاريع فيفي حالة وجود عدة ازدواجية الوظائف:  - ◄

 تتكرر. العمل وظائف فان واحده

 المشروع يحتاج مدير نجاح بهدف ضمان: تخزين المستلزمات - ◄

يؤدي إلى  مما والمعدات واألفراد بالخبرات اإلحتفاظ إلى المشروع

 الطاقات. تجميد هذه

 اإلستفادة المستقل المشروع االحيان ال يستطيع مدير في بعض - ◄

 األم المنظمة مستوى على المتوفرة الخبرات من

اعضاء المشروع المستقل واعضاء بين قد تحدث صراعات  ◄

مما بسبب االمتيازات ريع األخرى المنظمة األم او أعضاء المشا

 وقد يؤدي الى مرض االرتباط بالمشروع.االهداف يعيق تحقيق قد 

المشروع بسبب الخوف على فريق أعضاء بين وجود قلق  - ◄

 المشروعانتهاء بعد مستقبلهم الوظيفي 
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 مصفوفه المشروع  -ج
 المصفوفه المتوازنه   -د
 

 المصفوفة:  –تسمى المصفوفة الضعيفة 

 الوظيفية  -أ

 المشروع  -ب

 القوية  -ج

 المتوازنة  -د

 

 المشروع:تسمى مصفوفة 

 المصفوفة المتوازنة -أ

 المصفوفة القوية -ب

 المصفوفة الضعيفة -ج

 وظيفيةالمصفوفة ال  -د

 

 التنظيم: يسمى –شكل تنظيمي خليط من التنظيم الوظيفي والتنظيم المستقل . 
 الوظيفي -أ
 المستقل -ب
 المصفوفي -ج
 التنظيمي -د
 

 :يتميز تنظيم المصفوفة بأنة...

  في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات يساهم -أ

 العاملين من خارج المنظمة لتنفيذيوظف  -ب

 طرفتنظيم مدار من    -ج

 يقلل أداء فرق العمل     -د

 

  :من خصائص تنظيم المصفوفة أنه...

 ال يقلل الصراعات -أ

 اليجعل المدير متفرغ للمشروع -ب

 يساعد على تحقيق وحدة األهداف -ج

 العمليقلل من أداء فرق  -د

 

 يتميز التنظيم المصفوفي:

 إثارة الخالف والصراعات -أ

 الصراعاتحقيق وحدة الهدف وتقليل يساعد في ت -ب

 وجود مشكلة في مبدأ وحدة القيادةقد يؤدي هذا النوع من التنظيم الى  -ج

 قد يؤدي هذا النوع من التنظيم إلى وجود مشكلة في مبدأ وحدة األمر -د

 

  :واحدة من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفة...

 المشروع هو نقطة التركيز -أ

 غياب وحدة القيادة -ب

 هم للمشروعانتدابهم من وظائفالعاملين في المشروع يتم  -ج

 وجود وحدة الهدف -د

 

 

 

 :مزايا تنظيم المصفوفة

 للمشروع مدير متفرغ وجود بسبب التركيز نقطة هو المشروع يكون ◄

 يعملون تحت الوظائف الذين يتم إختيارهم من األفراد أن كما

 مسؤولياته. لتحقيق األهداف

متاح له استخدام مخزن الخبرات والكفاءات الموجود على مستوى  ◄

 الوظيفية. األقسام

فإنهم  للمشروع يتم انتدابهم من وظائف المشروع ملين فيالعاألن  ◄

ألنهم  انتهاء لمشروع مستقبلهم بعد على بالقلق احساسا أقل

 عملهم األصلية  سيعودون لمواقع

 .الصراعات الهدف وتقليل تحقيق وحدة يساعد في ◄
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 وجود مشكلة في مبدأ وحدة القيادة من سلبيات تنظيم المشروع :  

 الوظيفي  -أ

 المصفوفي  -ب

 الحركة  -ج

 المنظمة   -د

 توازن القوى بين مدير المشروع والمدير الوظيفي: ........ من سلبيات تنظيم
 المستقل -أ
 الوظيفي -ب
 المصفوفة -ج
 الحلزوني -د
 

 قد يؤدي هذا النوع من التنظيم الى وجود مشكله في مبدا وحده القياده .... من سلبيات التنظيم:  
 االفتراضي -أ

 المستقل -ب
 المصفوفي  -ج
 اإلداري    -د
 

 :على أساس ... يتم اختيارةشروع الشكل التنظيمي المناسب للم

 اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع يتم اختيارها على أساس:

 ة المرتبطة بكل هدف داخل المشروعتحديد المهام األساسي -أ

 نوعية المنافسين -ب

 أراء الموردين -ج

 العالقات الشخصية داخل المنظمة -د

 

 للمشروع: المناسب الشكل الختيار عليها االعتماد يمكن التي المعايير من

 التنظيمي: الشكل الختيار عليها االعتماد يمكن التي المعايير أحد

 المصفوفي التنظيم -أ

 المستقل التنظيم -ب

 المرغوبة المخرجات نوع تحدد التي األهداف صياغة طريق عن المشروع تعريف -ج

 الوظيفي التنظيم -د

 

 الصيغة التنظيمية المثلى للمشروع هي:

 التنظيم الوظيفي -أ

 التنظيم المستقل -ب

 الجغرافي -ج

 عناصر عدة على يعتمدالتوجد صيغة يمكن اعتبارها االمثل الختيار الشكل التنظيمي للمشروع ألن ذلك  -د

  المتاحة والموارد األم للمنظمة الثقافي والتوجه كطبيعة المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 إختيار الصيغة التنظيمية للمشروع

 للمنظمة الثقافي والتوجه كطبيعة المشروع عناصر عدة على يعتمد ذلك ألن التنظيمي للمشروع إلختيار الشكلاألمثل صيغة يمكن اعتبارها ال توجد 

 -:التنظيمي  عليها إلختيار الشكل يمكن اإلعتماد   المعايير التي من هناك عدد عامة بصفة ولكن المتاحة والموارد األم

 .المرغوبة المخرجات نوع تحدد التي طريق صياغة األهداف عن المشروع تعريف  -١

)توطين المهمات في هذه المهام  إلنجاز تصلح التي األم المنظمة في األقسام الوظيفية وتحديد هدف  بكل المرتبطة تحديد المهام األساسية  -٢

 الوظائف(

 .عمل حزم التنفيذ وتجزئتها إلى تتابع ترتيب المهام حسب -٣

 .معا ستعمل التي تحديد الوحدات و األم المنظمة في العمل حزم بأداء ستقوم التي الوحدات تحديد  -٤

 المشاكل ، المشروع حجم ، المشروع مدة طول ، المطلوب التقنية واإلقتراحات المتعلقة بالمشروع مثل مستوى المميزة  الخصائص قائمة اعداد -٥

 .المشروع تواجه أن المتوقع



لى ألترم دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
ول  تبويب أ

 
 1440أل

  28   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 

 المحاضرة الرابعة

  وظيفة: هي تحقيقها يمكن التي االهداف وضع فيها يتم التي الوظيفة

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 الرقابة  -ج

   التوجيه   -د

 

 اول وظيفة من وظائف اإلدارة:

 الرقابة  -أ

 التنظيم  -ب

 التخطيط  -ج

 القيادة  -د

 

 هي وظيفة: –وظيفة تساعد المنظمة بشكل أكبر على التغير والتكيف مع البيئة 

 التخطيط -أ
 التنظيم -ب
 التوجيه -ج
 الرقابة -د

 

 المنظمة  المقصود بتحسين تركيز

 :ومرونتها في عملية التخطيط هو ...

 التنسيق -أ

 إدارة المهام -ب

 الرقابة -ج

  المنظمة على التكيفقدرة  -د

 

 وظيفة تهتم باقتناص الفرص هي وظيفة:
 التخطيط  -أ

 التنظيم -ب
 التوجية -ج
 الرقابة -د
 

 (: 1443 – 1439شركة االحساء للتنمية الزراعية شكلت لجنة لوضع خطة لالعوام ) 
 تشغيلية  -أ

 تكتيكية -ب
 استراتيجية -ج
 قصيرة المدى -د
 
 
 
 

األهداف التي  وضعيتم  خالل التخطيط فمن ،اإلدارة وظائف أول وظيفة منهو طيط التخ ◄

 .األخرى اإلدارية الوظائف بقية عليها وتبنى ،يمكن تحقيقها

التخطيط يسبق أي عمل تنفيذي، ويحدد االعمال التي يفترض ان يتم القيام بها في  ◄

 المستقبل. 

إلى تحقيق انتقال منظم  تهدف مجموعة من األنشطة الفكرية والنظرية التي هوالتخطيط  ◄

من موقف حالي إلى موقف مستقبلي مستهدف يفوق الواقع الحالي قيمة وقدرة على 

 اإلنجاز.

 يهاه كذلك بأنه عملية وضع األهداف وتحديد الوسائل الالزمة للوصول إلمكن أن نعرفيو ◄

  بأحسن األحوال

 لذا هو يهتم بعاملين أساسيين: ◄

 المستقبل. •

 األهداف والطرق المستخدمة لتحقيق األهداف •

 فوائد التخطيط 

 مختلف تجاه للمنظمة الشرعية إعطاء يساهم في السليم )التخطيط الشرعية ◄

 .ذلك على يساعد المنظمة رسالة بوضع البدء األطراف( حيث

 ما معرفة خالل والتكيف( من التغيير على القدرة) ومرونتها المنظمة تركيز تحسين ◄

 .مثال معهم التعامل سيتم وكيف الزبائن يحتاج وماذا بالضبط تريد

 لألولويات أهمية كبيره )إعطاء والتنفيذ األفعال نحو المنظمة وتوجيه لتصرف دليل ◄

 عن والبعد والفرص واالولويات النتائج نحو متجهةللمنظمة(.  مضافة قيمة ذات

 .المشاكل

أداءها  تنسق العمل وفرق المختلفة )تحديد األهداف يجعل األقسام تحسين التنسيق ◄

 ما يسمى بسلسلة الوسائل والغايات )هرمية األهداف( . خلق) قرارتها وترشد

 .المتاح(وموازنة الوقت  األهميةعمال حسب األ )أداء الوقت تحسين إدارة ◄

 .وتحديد اإلنحرافات( قياس األداءعملية الرقابة ) تحسين ◄
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  :حسب...الخطة اإلستراتيجية هي نوع من أنواع الخطط 

 األداء -أ

 مستوى الشمولية والتفصيل -ب

 اإلستخدام -ج

 الفترة -د

 

  :" متكررة غير" – االستعمال مجال حسب- منها التخطيط ألنواع كثيرة متعددة تصنيفات هناك

 السياسات -أ

       االجراءات -ب

  المشاريع -ج

  القواعد -د

 

 وظيفة:عندما يقوم المدير بالتنبؤ واالستعداد له بوضع خطه فانه يمارس 

 القيادة -أ

 الرقابة -ب

 طيطالتخ -ج

 التنظيم -د

 

 وظيفة تهتم بالتنبؤ بالمستقبل بشكل أكبر:

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 الرقابة -ج

 القيادة -د

 

 الى:يصنف التخطيط حسب النشاط 

 خطة استراتيجية وخطة تكتيكية وخطة تشغيلية -أ

 االجل ومتوسطة وقصيرةخطة طويلة  -ب

 متكررة وغير متكررة االستعمال -ج

 اقتصادي ومالي وانشائي وصناعي -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط أنواع

 منها: التخطيط ألنواع كثيرة متعددة تصنيفات هناك

 حسب مستوى

 والتفصيل الشمولية

 النشاط حسب  االستعمال مجالحسب  الزمنية الفترة حسب

 استراتيجية خطة .1

 ةيكيخطة تكت .2

 ةيليخطة تشغ .3

 

 

 

 سنوات( 3 من )أكثر االجل طويلة .1

 سنوات( ٣ إلى سنة )من االجل متوسطة .2

 سنة( من )أقل قصيرة االجل - .3

 مثل االستعمال متكررة .1

 (القواعد )السياسات، اإلجراءات،

 ،البرامج)االستعمال  متكررة غير .2

 (المشاريع

 .مالي/اقتصادي .1

 صناعي .2

 انشائي .3

 لمشاريع تخطيط .4

 مختلفة

 



لى ألترم دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
ول  تبويب أ

 
 1440أل

  30   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 من ثالثة سنوات هي خطة:  خطة تمتد الكثر

 قصيرة االجل  -أ

 متوسطة االجل  -ب

 طويلة االجل  -ج

 تشغيلية  -د

 

 القواعد هي عبارة عن خطة:

 مالية -أ

 إستراتيجية -ب

 غير متكررة االستعمال   -ج

 متكررة االستعمال    -د

 

 

 تسمى خطة: –قسم التصنيع وضع خطة لمدة شهرين 
 طويلة المدى -أ
 متوسطة المدى -ب
 المدىشبه متوسطة  -ج
 قصيرة المدى -د
 

 خطة غير متكررة االستعمال:

 السياسات والقواعد -أ

 السياسات -ب

 القواعد -ج

 البرامج -د

 تخطيط غير متكرر االستعمال :

 القواعد -أ

 البرامج -ب

 السياسات -ت

 اإلجراءات -ث
 

 التخطيط النشاء مجموعة مدارس داخل مدينٍة ما ،، تخطيط حسب:  

 الشمولية والتفصيل  -أ

 تكرار االستعمال  -ب

  النشاط  -ج

  اإلجراءات   -د

 

 .. الخ ( هو تصنيف حسب:   -مالي  –تصنيف التخطيط الى تخطيط ) صناعي 
 الفتره الزمنيه -أ

 النشاط  -ب
 االستعمال  -ج
 الشمول والتفصيل  -د
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 المرحلة االولى من مراحل اعداد المشروع:  

 عقد االجتماع التأسيسي -أ

 إعداد الخطة اإلبتدائيه -ب

 إعداد الخطة المركبه  -ج

 إعداد الخطة النهائيه للمشروع   -د

 

 تحديد المدى الفني للمشروع _ في الغالب يتم في مرحله:  
 عقد االجتماع التأسيسي -أ

 اعداد الخطه االبتدائيه للمشروع -ب
 اعداد الخطه المركبه للمشروع   -ج
 للمشروع اعداد الخطه النهائيه   -د

 
  :االجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوة من ...

 اإلدارة العليا -أ

 الزبون -ب

 اإلدارة الوسطى -ج

 فرق العمل -د

 

 

 

 

 

                                                                                                مناقشة: يتم التأسيسي االجتماع عقد في

 للمشروع العريضة الخطوط -أ

 المشروع تفاصيل -ب

 المشروع جدولة إقرار  -ج

 المشروع موازنة إقرار   -د

 

 :يتضمن االجتماع حصاد فأن التأسيسي االجتماع عقد مرحلة في المشروع خطة اعداد ضمن

 مرحلة عقد االجتماع التأسيسي، يتم فيها: –من مراحل إعداد المشروع 

 المهمات من مجموعة الى المشروع تجزئة -أ

 العمل حزم من مجموعة الى المهمة تجزئة -ب

 المشاريع من مجموعة الى البرنامج تجزئة -ج

 للمشروع الفني المدى تحديد -د

 

 :وجداول غير نهائية يتم في مرحلة موازنات للمشروع ووضعتحديد المدى الفني 

 عقد االجتماع التأسيسي -أ

 اعداد الخطة االبتدائية -ب

 اعداد الخطة المركبة للمشروع -ج

 اعداد الخطة النهائية للمشروع -د

 

  :في عملية اعداد الخطة االبتدائية يتم ...

 تجزئة المشروع الى برنامج -أ

 تجزئة المشروع الى مهمات -ب

 تجزئة المشروع الى حزم عمل -ج

 تجزئة المشروع الى وحدات عمل -د

 

  :يتم تجزئة هيكل العمل من خالل تحليلة...

 مراحل اعداد خطة المشروع

 المرحلة األولى: عقد االجتماع التأسيسي

 مناقشة جل من االم للمنظمة العليا اإلدارة قبل من اليه الدعوة يتم اجتماع

 المفترض من وعليه المحتملة، والمخاطر للمشروع العريضة الخطوط

 :التالية النقاط تبيين الى االجتماع يخلص ان

 .للمشروع الفني المدى تحديد •

 االجتماع في المشاركين مسؤوليات توضح التي األسس تحديد •

 .المشروع أداء عن

  نهائية غير وجداول موازنات وضع •

 المخاطر ادرة فريق تشكيل •

 

 المرحلة الثانية: اعداد الخطة االبتدائية

 العمل (WBS)يعتمد اعداد الخطة االبتدائية على مفهوم تجزئة هيكل 

Work Break Down Structure  هرميا ويتم من خالله تحليل العمل

 على النحو التالي:من األعلى الى األسفل 

 .تجزئة البرامج الى مجموعة مشاريع •

 .تجزئة المشروع الى مجموعة مهام •

 .العملالمهمة الى مجموعة من حزم تجزئة  •

 حزمة العمل الى مجموعة وحدات العمل.تجزئة  •

 من االنشطة الى مجموعةوحدة العمل تجزئة  •
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 أفقيا   -أ

 من األسفل إلى األعلى -ب

 هرميا من أعلى إلى أسفل -ج

 بطريقة غير منظمة -د

 

 :يتم تجزأة المهمة إلى مجموعة من...

 األنشطة -أ

 شاريعم -ب

 مهام -ج

 حزم عمل -د

 

 يتم تجزئة وحدات العمل الى:  

 مهام -أ

 أنشطة -ب

 حزم عمل   -ج

 مشاريع   -د

 

 :إلى العمل هيكلة تجزئة مفهوم وفق المشروع تجزئة يتم

 برامج -أ

 انشطة -ب

 مهام -ج

 عمل وحدة -د

 الى: العمل وحدة تجزئة يتم العمل هيكل تجزئة مفهوم وفق

 عمل حزمات -أ

 انشطة -ب

 مهمات -ج

 مشاريع -د

 

 يتم تجزئة المهمة الي مجموعة من: 

 األنشطة  -أ

 المشاريع  -ب

 المهام  -ج

 حزم عمل  -د

 

 تجزئة المهمة الى مجموعة من :وفق مفهوم تجربة هيكل العمل يتم 

 مسار -أ

 وحدات العمل -ب

 حزم العمل -ت

 االنشطة -ث
 

 الى:بناء على مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة حزمة العمل 

 مجموعة وحدات العمل -أ

 مجموعة من االنشطة -ب

 مجموعة مهام -ج

 مجموعة برامج -د
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 تجزئة:   يتم العمل هيكل تجزئه مفهوم ووفق االبتدائية الخطة اعداد عند

              البرامج من مجموعة الى المشاريع -أ

 المشاريع من مجموعة الى لبرامجا -ب

   مشاريع مجموعة الى المهمة -ج

           المهام مجموعة الى العمل حزمة    -د

 

 قيم ألنشطة العمل ألي مستوى تسمى في بعض األحيان:

 مشاريع  -أ

 حزم العمل  -ب

 مهام  -ج

 أنشطة  -د

 

 

 

  :المرحلة االساسية الثالثة هي ... للمشروع،عند اعداد خطه 

 اعداد الخطة االبتدائية -أ

 الخطة النهائيةاعداد  -ب

 اعداد الخطة المركبة -ج

 عقد االجتماع التأسيسي -د

 

 

 

 

  يتم: للمشروع المركبة الخطة اعداد مرحلة في

 العمل تجزئة مفهوم على بناء الخطة اعداد -أ

 للمشروع العريضة الخطوط مناقشة -ب

       المخاطر ادارة فريق تشكيل -ج

 المرفوعة االبتدائية الخطة تدقيق -د

  :الخطة الرئيسة للمشروع هي...

 في المشروع عقد اإللتزام -أ

 االستراتيجية -ب

 الخطة التكتيكية -ج

 الخطة التشغيلية -د

 

 يطلق مسمى دستور المشروع على:   

 الخطة النهائية للمشروع  -أ

 الخطة الوسطى  -ب

 الخطة الزمنيه  -ج

 الخطة التشغيليه   -د

 

 هي:الخطة الرئيسية للمشروع 

 الخطة الزمنية -أ

 الخطة الوسطى -ب

 الخطة التكيتيكة الناجحة -ج

 المشروعدستور  -د

 

 للمشروعاعداد الخطة المركبة المرحلة الثالثة: 

هذه الخطط  تحتوي، حيث يجب ان تدقيق الخطة االبتدائية المرفوعة •

 على اوصاف المهام الالزمة والميزانية والجدولة.

 تراجع الخطط بعد ذلك وتدمج في خطة مشروع مركبة. •

الى  والتجميع ورفعهاتعتمد هنا على التدقيق والتمحيص والمراجعة  •

 مدير المشروع الذي بدوره يرفعها الى اإلدارة العليا العتمادها. 

 

 الرابعة: اعداد الخطة النهائية للمشروعالمرحلة 

 (.دستور المشروعاو عقد االلتزام في المشروع الرئيسة او  الخطة)تسمى  •

 النهائية.الخطة  عبارة عن •

 تمسى نهائية بعد اعتمادها وإقرارها من قبل اإلدارة العليا والتوقيع عليها. •

 :WBSيوفر 

 سردا للمهام المراد تنفيذها لتحقيق اهداف المشروع. •

 للمشروع.من الممكن تجميع تقدير اولي  •

 (حزم العملفي بعض األحيان  تسمى)مستوى تحديد قيم ألنشطة العمل ألي يمكن  •

 لتعطي في النهاية اجماليات المستوى األعلى. WBSيمكن ان تتكامل هذه التقديرات طبقا لهيكل شجرة  •

 



لى ألترم دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
ول  تبويب أ

 
 1440أل

  34   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 دستور المشروع يسمى :

 أوامر التغيير  -أ

 الخطة االبتدائية -ب
 الخطة الفرعية -ت

 الخطة الرئيسية  -ث

 

 المشروع: خطة اعداد مراحل من مرحلة اخر

 النهائية الخطة مراجعة مرحلة -أ

 للمشروع المركبة الخطة مرحلة -ب

 للمشروع النهائية الخطة مرحلة -ج

 الرئيسة الخطة اعداد مرحلة -د

 

  النهائية: الخطة مراجعة تسمى

 الخطة الرئيسة -أ

 التخطيط الالحق -ب

 الخطة االبتدائية  -ج

 الخطة المركبة    -د

 

 بعد االنتهاء من المراجعه النهائيه للخطه:   -
 يمكن تعديلها بأوامر مباشره من مدير المشروع  -أ

 يمكن تعديلها بأوامر مباشره من مدير الموظفين  -ب
 اليجوز التعديل اال بما يسمى بأوامر التغير  -ج
 اليمكن تعديلها على االطالق    -د
 

 مرحلة تسمى بالتخطيط الالحق هي مرحلة: –من مراحل إعداد خطة المشروع 

 النهائيةمراجعة الخطة  -أ

 إعداد الخطة االبتدائية -ب

 إعداد الخطة المركبة للمشروع  -ج

 إعداد الخطة النهائية للمشروع   -د

 

 

  :واحدة من التالي ليست من عناصر خطة المشروع...

 اهداف المشروع -أ

 المنهج العام -ب

 لتعاقديةاألوجه ا -ج

 أوجه توزيع االرباح -د

 

 المشروع: خطة عناصر من

 فقط عام العرض -أ

 فقط التعاقدية األوجه -ب

 التعاقدية واالوجه واالفراد العام العرض -ج

 فقط االفراد -د

 

 

 

 

 المرحلة الخامسة: مراجعة الخطة النهائية

 الالحق.بالتخطيط تسمى  •

النهائية للتأكد من ان كل العناصر  يتم المراجعةفي المرحلة  •

 مناسب.المطلوب وبشكل  المشروع حسبالضرورية إلنجاح 

يجوز التعديل اال بما يسمى  النهائية البعد االنتهاء من المراجعة  •

 بأوامر التغيير.
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  -يتضمن: قصير ويكون على شكل ملخص  –م االعرض الع –من عناصر خطة المشروع 

 غايات المشروع فقط -أ

 عالقات الغايات بأهداف المنظمة األم فقط -ب

 فقط وصفات لالسلوب االداري والتنظيمي الذي سيستخدم في المشروع    -ج

 غايات المشروع وعالقات الغايات بأهداف المنظمة وصفات لألسلوب االدراي الذي يستخدم في المشروع   -د

 

 سلسلة الوسائل والغايات .... تعنى بـ:   

 هرمية األهداف  -أ

 موازنة الوقت المتاح  -ب

 موازنة  -ج

 مقياس األداء وتحديد االنحرافات    -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عناصر خطة المشروع

  التالية يتضمن العناصرعقد اإللتزام في المشروع (  )أوخطة المشروع 

 : قصير تضمن ملخص شكل ويكون على -:العام   العرض-1

 غايات المشروع ▪

 األم. المنظمةالغايات بأهداف عالقات  ▪

 المشروع. سيستخدم في التنظيمي الذيوصفا لألسلوب اإلداري والبناء  ▪

 .المشروع الرئيسية إلنجازقائمة بالمحطات  ▪

 : ويتضمن المشروع    اهداف-2

 العام. العرض في المذكورة المشروع تفصيليا  لغاياتشرحا  ▪

 والمنافسة. حيث الربحيةشرحا للفوائد المتحققة من المشروع من  ▪

 .شرحا ألهداف اإلضافية أخرى مثل تحقيق اهداف المنظمة ▪

 اإلدارية.الفنية  :الناحية  من عملية تنفيذ المشروع ويصف هذا الجزء -:العام   المنهج-3

 وتتضمن : -:  الموارد -4

لبات في األسعار كافة الموارد الالزمة إلنجاز المشروع من حيث الكم والنوع والتكلفة واعداد ما يسمى بالموازنات التقديرية مع االخذ في االعتبار التق- 

 .تناولها الحقا سيتم-األخرىالمتوقعة بسبب التضخم او الظروف البيئية 

 وتتضمن :الجداول -5

 المطلوب أداءها. و الفعاليات األنشطة لتنفيذ كافة الالزمةالزمنية  تحديد الجداول ▪

 نشطة الالحقة ومدى التتابع واالعتمادية فيها.واأل السابقة الحالية باألنشطة عالقة األنشطة ▪

 .طنشا آخر وحتى نشاط أول من ابتداء المشروع أنشطة وغيرها لتحديد أوقاتباستخدام تقنيات عديده منها بيرت  الجدولة ويتم إعداد ▪

  -التعاقدية : األوجه -6

 يثقل المشروع ذلك ألن متباعدة أوقات أجل استخدامها في من للمشروع الالزمة الموارد بتوفير وتخزينمن الصعب على الشركات أن تقوم  ▪

 .بتكاليف إضافية 

النادرة،  الموارد لتوفير بعض أو العمل في المراحل بعض إلنجاز(  باطن )مقاول يسمىلتعاقد الفرعي أو ما ا يعتمد علىلذلك فإن المشروع  ▪

 وهنا تضع قائمة كاملة لألطراف التعاقدية للمشروع.

 .التنفيذ واجراءات بالعقود تتعلق التي القانونية كما يتضمن هذا الجزء ايضا   األمور ▪

 وتتضمن :  -األفراد :-7

 .أوقات االحتياج( –ألداء أنشطة المشروع) اعدادهم  والمهارات المطلوبةالكفاءات والخبرات  ▪

 أفراده. بعض أو العمل فريق  كفاءة لرفع عملية التدريب الالزمة ▪

 لزيادة التحفيز. المرصودةالمكافآت  ▪

 .لالعم بالعقود القانونية المتعلقةالشؤون  ▪

 وتتضمن : -: التقييم طرق-8

 .المشروع أهداف األمور التي تتعلق بكلومقاييس األداء في المشروع في معايير  ▪

 عملية تقييم. اجراء بهدف عمله ومراحل المشروع أداء البيانات عنطرق جمع  ▪

 .مالتصحيح الالز التغذية العكسية بهدف اجراء ▪

 وتتضمن : -: المحتملة والصعوبات المشاكل -9

 المناخية،  المشاكل ، االضطرابات ، الموارد نقص التقنية والفنية، )كالمشاكل المشروع تواجه أن يحتملالتنبؤ بالمشاكل والمخاطر التي  ▪

   .( إلخ...  المالية المشاكل

 آثارها ومخاطرها. حدوثها للتقليل من حال في احتمالية لمواجهة هذه االحتماالتوضع خطط  ▪
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 المحاضرة الخامسة

 هي:عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع 

 أهداف المشروع -أ

 تنظيم المشروع -ب

 جدولة المشروع -ج

 رقابة المشروع -د

 

 جدوله المشروع تعني باألساس بإدارة: 
 مواصفات المشروع -أ

 أموال المشروع -ب
 وقت المشروع  -ج
 عالقات المشروع  -د
 

  المشروع...؟واحدة من التالي ليست من منافع جدولة 

 منسق للتخطيط والتوجيه إطار -أ

 لة عدم تداخل انشطة ووحدات العملتبين حا -ب

 المشروع الى الخبراتالوقت الذي يحتاج فيه  -ج

 توفير خطوط اتصال اوضح -د

 

 الى:تشير جدولة المشروع 

 بيان تفصيلي بالمواد الضرورية التي يحتاجها المشروع -أ

 المتواجدة في المخازنبيان تفصيلي بالمواد الضرورية  -ب

 الوقت الذي يحتاج فيه المشروع الى تواجد بعض الخبرات والمهارات -ج

 حساب تفصيلي بالكلف التي يحتاجها المشروع -د

 

 تساعد ........ في تحديد التاريخ المتوقع النهاء المشروع:
 الموازنة -1
 المشروع -2
 المواصفات -3
 الجدولة -4
 

 

 الجدولة هي معنية باألساس بشكل اكبر بـ :

 تحديد التاريخ المتوقع النهاء المشروع -أ

 وضع ميزانيه المشروع -ب

 وضع مواصفات المشروع -ت

 وضع رغبات وحاجات الزبون -ث
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 وفيها: التخطيط مرحلة – المشروع جدولة مراحل من

 متجانسة وحدات الى المشروع انشطة تحليل -أ

 مخطط هو ما وفق تنفيذه تم قد العمل كان إذا فيما التحقق -ب

 المادية الموارد تخصيص -ج

 المشروع أنشطة من نشاط لكل الالزمة والبشرية المادية الموارد تخصيص -د

 

 مرحله التخطيط هي من مراحل جدولة المشروع وفيها يتم :

 تقدير التكاليف الالزمة النجاز كل نشاط من االنشطة -أ
 بناء شبكة عمل المشروع -ب

 تقدير التكاليف الكلية النجاز المشروع -ت

 تحديد الوقت الالزم النجاز كل نشاط من انشطة المشروع -ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروع جدولة منافع

  والرقابة.بناء نظم التخطيط والتوجيه تعتبر جدولة المشروع كمدخل رئيس في 

 في المشروع.والمهام  العمل وحزم العمل ووحدات األنشطة لكافة اإلعتمادية والتداخل حالة تبين الجدولة 

 في الوقت المناسب. والمهارات الخاصة الخبرات بعض تواجد إلى المشروع يحتاج فيه الذي الوقت إلى الجدولة تشير 

  العمل وفرق والوظائف األقسام وأقصر بين أوضح اتصال توفير خطوطتساعد الجدولة في 

  إلنهاء المشروع تحديد التاريخ المتوقعتساعد الجدولة في. 

  سيتأخر المشروع وقت فإن تأخرت اذا التي الحرجة تحديد األنشطةللجدولة دور في. 

  انتهاء المشروع وقت على سلبا تؤثر لن معين فإنهاتأخرت لوقت  اذا والتي الراكدة األنشطة تحديدتساعد الجدولة في. 

  يساعد في التنسيق الالزم ومنع التضارب  ااألخرى، مم هذه االخيرة باألنشطة وعالقة تواريخ بداية ونهاية األنشطة تحديد الجدولة فيتساهم

 واختناقات العمل.

  لل من عملية التنسيق ويقيسهل  مما مسبقا محدده األوقات ألن وذلك الموارد على والصراعات الشخصية تخفيف الخالفاتتساعد الجدولة في

 الصراع.

 

 المشروع جدولة مراحل

 المرحلة األولى: التخطيط

 -يلي:  ما المرحلة هذه في يتم

 الحجم، وبنفس العمل نفس من أنشطة مجموعة من مكونه وحده كل تكون بحيث الوحدات تجزئة مث وحدات الى المشروع أنشطة تحليل ◘

 .العمل هيكل تجزئة مفهوم وفق الدنيا المستويات الى المستوى هذا تحليل يتم بحيث

 العالقة طبيعة بيان مع المشروع إلنجاز الالزمة واألنشطة األساسية الوظائف تحديد من ابتداء( Network)المشروع عمل شبكة بناء ◘

 إنجازها. في التابع التسلسل وعملية األنشطة هذه بين
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   في مرحله جدولة االنشطة يتم...؟

 يتم:احد مراحل جدولة المشروع وفيها  –مرحلة جدولة االنشطة 

 ديد الوقت الالزم إلنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع تح -أ

 التحقق فيما كان العمل تم تنفيذة -ب

 تحليل انشطة المشروع -ج

 االنشطة الالزمة إلنجاز المشروع تحديد -د

 

 تحديد الوقت الالزم النجاز كل نشاط من انشطه المشروع 
 يتم في مرحله:  
 التخطيط  -أ

 جدوله االنشطه  -ب
 الرقابه   -ج
 المتابعه   -د

 

  الرقابة في جدولة المشروع تهدف إلى...؟

 تحديد الوقت الالزم النجاز كل نشاط من انشطة المشروع -أ

 تحليل أنشطة المشروع الى وحدات  -ب

 تقدير التكاليف الكلية إلنجاز المشروع -ج

 لعمل قد تم تنفيذة وفق ما خطط لهالتحقق فيما إذا كان ا -د

 

 عندما يقوم مدير بعملية الرقابة، فإن أخر مرحلة يقوم بها:

 تحديد معايير الرقابة -أ

 تصحيح الالزم إذا تطلب االمر ذلكاجراء ال -ب

 قياس االداء -ج

 مقانة بين االداء الفعلي والمخططال -د

 

 

 

 

 

 

 

 اخر مراحل جدولة المشروع:  

 التخطيط -أ

 جدولة المشروع -ب

 الرقابة  -ج

 تنظيم المشروع -د

 

 المشروع: جدولة طرق من

 األنشطة -أ

 العمل هيكلة -ب

 الجدولة -ج

 الشبكية البرمجة -د

 

 

 االنشطة جدولة: الثانية المرحلة

 -يلي: هذه المرحلة عمل ما  فييتم 

 د الوقت الالزم إلنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع.يتحد ◘

 ف الالزمة إلنجاز كل نشاط من األنشطة.ير التكاليتقد ◘

 إلنجاز المشروع.ة يف الكلير التكاليتقد ◘

ة الالزمة لكل نشاط من والبشري يةص الموارد الماليتخص ◘

 أنشطة المشروع.

 

 

 الرقابة الثالثة:المرحلة 

 -األتي:  عمل يتم المرحلة هذه في

 المحدد الوقت عن األنشطة بعض تأخر مثل التنفيذ في انحرافات حدثت قد أنه أم له، خطط ما وفق تنفيذه تم قد العمل كان إذا فيما التحقق يتم ◘

 إلنجازها.

 .الخطة في المقدرة الكميات عن المستخدمة والبشرية المادية الموارد في اختالفات وجود مراقبة ◘

 .المشروع من الالحقة المراحل حدوثها في تالفي على والعمل وجدت( )إن اإلنحرافات لمعالجة الالزمة التصحيحات اجراء ◘

 

 

 :طرق جدولة المشروع

 المشروع: جدولة تنفيذ في أساسيتان هناك طريقتان

 - ( Gantt Charts جانت )خرائط  (1

 -: ( Network Programming )    ةيالبرمجة الشبك (2

  ( GPM )-   أسلوب المسار الحرج ◘

  ( PERT )-  رتيأسلوب ب ◘
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 الى: الشبكية البرمجة طريقة تقسم

 جانت وطريقة بيرت أسلوب -أ

 جانت وطريقة الحرج المسار اسلوب -ب

 التفاؤل وأسلوب جانت طريقة -ج

 الحرج المسار وأسلوب بيرت أسلوب -د

 

   طريقة لجدولة المشروع قائمة على الشبكات:

 بيرت -أ

 جانت -ب

 كرفت  -ج

 األنشطه  -د

 

 البرمجة الشبكية : –من طرق جدولة المشروع 

 جانت -أ

 هانت -ب

 كرفت -ت

 بيرت -ث

 

 هي طريقة: –تستخدم ثالثة أوقات محتملة إلنهاء كل نشاط من المشروع  
 جانت -أ
 المسار الحرج -ب
 بيرت -ج
 دلفي  -د
 

 جدولة في الطرق اقدم احدى وهي معقدة والغير البسيطة بالمشاريع الخاصة والجدولة للتخطيط اداة تعتبر

                                                     هي: االنشطه

                       الشبكية البرمجة -أ

                       جانت خرائط -ب

   الحرج المسار اسلوب  -ج

  بيرت اسلوب   -د

 

 تعتبر اداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع
 ...... هي: 

 جانت -أ
 بيرت -ب
 اسلوب المسار الحرج -ج
 اسلوب بيرت -د
 

 اداه مناسبة لجدولة المشروعات الصغيره خرائط :

 جانت -أ

 هانت -ب

 كرفت -ت
 هورت -ث

 -: ( Gantt Charts )  خرائط جانت

وتعتبر من إحدى أقدم الطرق المستخدمة في جدولة األنشطة  •

 .م1917  سنة هنري جانت  طرف تطويرها منوقد تم 

تعتبر أداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع البسيطة  •

 والغير معقدة.

من مزاياها سهلة االستخدام وتساعد مدير المشروع من  •

نشاطات معرفة النشاطات التي تسرع انجاز المشروع وال

 المعيقة لهذا اإلنجاز.

في المشاريع الكبيرة والمعقدة تستخدم فقط في التخطيط  •

 المبدئي )تفتح الطريق الستخدام التحليل الشبكي

 .إلى تحديد مدى التقدم في تنفيذ األنشطة ومراقبة الزمنتهدف  •

 تتكون خرائط جانت من محورين أحدهما أفقي واآلخر عمودي. •

الالزم لتنفيذ النشاط مع تحديد المحور األفقي الزمن  يظهر •

 لكل نشاط. البداية والنهاية

 أنواع األنشطة الواجب إتمامها.المحور العمودي يظهر  •

تدل بدايته على بداية العمل بالنشاط يرسم على شكل مستطيل  •

ونهايته تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل على 

 النشاط. الوقت الالزم إلنجاز
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 تهدف خرائط "جانت" إلى...؟ 

 تحديد التكاليف -أ

 الموقع الجغرافي للمنظمةتحديد  -ب

 المشروعرسم هياكل  -ج

 في تنفيذ األنشطة ومراقبة الزمن تحديد مدى التقديم -د

 

 تتكون .... من محورين احدهما افقي واألخر عمودي: 
 أسلوب المسار الحرج  -أ

 أسلوب بيرت -ب
 طريقه كرفت  -ج
 خرائط جانت  -د
 

 أحدهما: محورين تحديد يتم جانت خرائط في

 الزمن عليه يظهر أفقي -أ

 الكلف عليه يظهر عمودي -ب

 المواصفات عليه يظهر عمودي -ج

 األنشطة عليه يظهر أفقي -د

 

 جانت: خرائط في العمودي المحور يظهر

         النشاط لتنفيذ الالزم الزمن -أ

     النشاط بداية تحديد مع النشاط لتنفيذ الالزم الزمن -ب

                      اتمامها الواجب االنشطة انواع -ج

 نشاط لكل والنهاية البداية تحديد مع النشاط لتنفيذ الالزم الزمن -د

 تدل:ترسم خرائط جانت على شكل مستطيل 

 بدايته على نهاية النشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط  -أ

 بدايته على نهاية العمل بالنشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط وطول المستطيل على وقت النشاط  -ب

بدايته على نهاية العمل بالنشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط وعرض المستطيل على اجمالي وقت  -ج

 النشاط 

بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل على الوقت الالزم  -د

 النجاز النشاط 

 

 

 ....:الشكل التالي

 
 الشبكيه. البرمجةيساعد في وضع  -أ

 يساعد في رسم خريطة جانت. -ب

 يساعد في رسم المسار الحرج.   -ج

 يساعد في رسم المسار الغير الحرج.    -د

 

 -:عناصر الشبكة

 تتكون الشبكة من العناصر التالية:

            النشاط     الحدث          المسار الحرج        المسار

 النشاط الحرج        . النشاط الوهمي 
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 على: قائمة شبكية مخططات هي األعمال شبكات مفهوم

 واألحداث األنشطة أساس -أ

 والتنسيق التعاون أساس -ب

 المشروع أعمال نجاح مفهوم أساس -ج

 التواصل و االتصال أساس -د

 

 واحدة من التالي ليست من خصائص انشطة المشروع...؟ 

 التتابع -أ

 التشابه -ب

 التعقيد -ج

 الترابط -د

 

 

 

 

  انشطة المشروع...؟من خصائص 

 السهولة -أ

 ر مرتبطة فيما بينها على االطالقغي -ب

 اليمكن انجازها -ج

 التتابع -د

 

 للمشروع أنشطة متعددة تتميز هذه األنشطة بـ:

 عدم الترابط  -أ

 السهولة  -ب

 التتابع  -ج

 عدم االعتمادية  -د

 نحتاج إلى أنشطة وهمية .......... عند رسم:

 جانت -أ

 النشاط على السهم -ب

 النشاط على القطب -ج

 ال نحتاج إلى أنشطة وهمية أبدا -د

 

 قد نحتاج الى أنشطة وهمية عند رسم النشاط على:  

 سهم -أ

 قطب -ب

 النشاط على القطب  -ج

 ال نحتاج إلى أنشطة وهمية أبدا   -د

 

 عند رسم النشاط يجب أن:
 ال يكون هناك ما يسمى باالرتداد للخلف -أ
 يكون هناك ما يسمى باالرتداد للخلف   -ب
 األنشطةيجب ان يكون هناك ما يسمى بالدوران بين  -ج
 يجب ان يكون هناك ما مع يسمى بالدوران بين األنشطة ويكون هناك ما يسمى باالرتداد للخلف -د
 

 

  النشاط:-1

اهم وظائف المشروع والذي يتطلب كمية محددة من الوقت والموارد وتتمتع أنشطة المشروع  أحدواألنشطة هي 

 بالخصائص التالية:

 مخرجات بعض األنشطة هي مدخالت ألخرى، وهذا التتابع نابع من المتطلبات الفنية إلنجاز المشروع. التتابع: ◘

 كل مشروع متفرد في انشطته. التفرد: ◘

 ألسباب مختلفة منها التداخل بين األنشطة والتكرار.تتميز بالتعقد أنشطة المشروع  الترابط: ◘

 هناك أنشطة تعتمد على أخرى. االعتمادية: ◘

 

 

 طرق رسم النشاط:
فان الدوائر تعبر عن األنشطة،  عند رسم النشاط على قطب -1

واألسهم التي تربط الدوائر تعبر عن اتجاه العالقات بين 

األنشطة، بمعنى ان الشبكة تتكون من نشاطين، والسهم يشير 

وال نحتاج هنا ان النشاط األول يجب ان يتم قبل النشاط الثاني، 

 .الى أنشطة وهمية

على بداية تستخدم الدوائر لتدل  عند رسم النشاط على سهم -2

ونهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البداية وحدث 

نحتاج هنا الى أنشطة  السهم وقداألنشطة على النهاية، و

 .وهمية
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 من اهم القواعد في التصوير الشبكي عند رسم النشاط:   

 ان يكون هناك ارتداد للخلف -أ

 ان يكون هناك دوران بين األنشطة -ب

 ان ال يكون هناك دوران بين األنشطة  -ج

 ان يسمح بمعالجة اكثر من مسار محتمل   -د

 

 االنشطه على السهم في طريقه:
 كرفت -أ

 جانت -ب
 المسار الحرج  -ج
 بيرت    -د
 

 ال نحتاج الي أنشطة وهمية في: –عند رسم نشاط 

 رسم النشاط على السهم  -أ

 رسم النشاط على القطب  -ب

 جانت  -ج

 دائما تستخدم أنشطة وهمية في كل أنواع الرسم  -د

 

 عند رسم النشاط على قطب فإن الدوائر تعبر عن :

 بداية ونهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البداية وحدث النهاية -أ

 الحدث االبتدائي -ب

 االنشطة -ت

 الوقت الفائض -ث

 

 

  على...؟الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط 

 
 القطب -أ

 الشكل اإلفتراضي -ب

 السهم -ج

 المدى البعيد -د

 

 

  الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على...؟

 
 القطب -أ

 اليمين -ب

 السهم -ج

 المدى البعيد -د
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 حسب الشكل التالي ...؟ 

 
 

 Aال يمكن البدء بهما اال بعد االنتهاء من النشاط  Cو Bالنشاط  -أ

 Cال يمكن البدء بهما اال بعد االنتهاء من النشاط  AوBالنشاط   -ب

 Cو  Bال يمكن البدء به اال بعد االنتهاء من النشاط  A النشاط   -ج

 Bاو  Cال يمكن البدء به اال بعد االنتهاء من النشاط  Aالنشاط  -د

 

  حسب الشكل التالي...؟

 

 
 Aال يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط  Bوالنشاط  Bال يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاط  Cالنشاط  -أ

ال يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط  Dوالنشاط  BوAال يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاطان  Cالنشاط  -ب

B 

ال يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط  Aوالنشاط  DوBال يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاطان  Cالنشاط  -ج

B 

ال يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط  Bوالنشاط  BوAال يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاطان  Dالنشاط  -د

C 

 

 

  حسب الشكل التالي...؟

 
 Dو  Bو  Aال يمكن البدء به قبل ان تنتهي النشاطات  Cالنشاط  -أ

 Cو  Bو  Aال يمكن البدء به قبل ان تنتهي النشاطات  Dالنشاط   -ب

 Bو  Aال يمكن البدء بهما قبل ان ينتهي النشاطان    Dو Cالنشاط  -ج

 Bو  Cال يمكن البدء بهما قبل ان ينتهي النشاطان    Dو Aالنشاط  -د

 

  الحدث هو ...؟

 تتابعةعبارة عن سلسلة من االنشطة الم -أ

 لحظة البدء بنشاط -ب

 يترتب على تاخيرة تاخير المشروع نشاط -ج

 ليس له وجودنشاط  -د

 

 

 

 

 

 الحدث:  -2

او لحظة االنتهاء منه والحدث هو نتيجة هو لحظة البدء بنشاط معين 

الحدث بطريقة نشاط او اكثر والنشاط يقع بين حدثين ويتم رسم 

معاكسة للنشاط: فاذا كان النشاط على السهم يكون الحدث على 

القطب )الدائرة(، والعكس صحيحا، اذا كان النشاط على القطب 

 )الدائرة( يكون الحدث على السهم.
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    : هو منه االنتهاء لحظة او معين بنشاط البدء لحظة

                 الحدث -أ

    المسارا -ب

                 الحرج المسار  -ج

  الوهمي النشاط   -د

 

 هو: المسار

 منه االنتهاء لحظة او معين بنشاط البدء لحظة -أ

 نهايته ونقطة المشروع بدء نقطة بين تربط التي المتتابعة الحرجة األنشطة من سلسلة -ب

 ككل إتمامه ونقطة بالمشروع البدء نقطة بين تربط التي المتتابعة األنشطة من سلسلة  -ج

 الوهمي النشاط هو  -د

 

 

 ................ هو سلسلة من األنشطة المتتابعة: 

 الحدث  -أ

 النشاط الوهمي  -ب

 النشاط الحرج  -ج

 المسار  -د

 

  المسار الحرج هو ...؟

 مسار ممكن. أقصر -أ

 اطول مسارممكن. -ب

  مسار منقطع. -ج

 على كل نشاطات المشروع مسار اليحتوي -د

 

 هو: -أطول مسار من حيث المدة الزمنية في المخطط الشبكي 
 المسار -أ
 المسار الحرج -ب
 المسار الوهمي -ج
 المسار الحقيقي -د

 

 نهايته:......... هو سلسلة من األنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة 

  المسار الحرج -أ

 الحدث  -ب

 النشاط الوهمي  -ج

 النشاط الحرج   -د

 

 :هو ككل المشروع تأخير تأخيره على يترتب الذي النشاط

 الوهمي النشاط -أ

 المهم النشاط -ب

 الحرج النشاط -ج

 المسار -د

 

 النشاط الذي لو حدث به تأخير اثناء التنفيذ فإنه يؤدي الى تأخير المشروع كله .. هو النشاط :

 الغير الحرج -أ

 الحرج  -ب

 الوهمي -ت

 : الحرج المسار -4

 ونقطة المشروع بدء نقطة بين تربط التي المتتابعة الحرجة األنشطة من سلسلة هو

 انه اال ككل، المشروع لنشاط المكونة الشبكة عل المسارات أطول وهو نهايته،

 .كامل بشكل المشروع  إلتمام وقت افضل يشكل

 

 :المسار-3

سلسلة من األنشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء بالمشروع  هو  

 ويكون للمشروع اكثر من مسار.ونقطة اتمامه ككل  

 

 

 : الحرج النشاط-5

 .ككل المشروع تأخير تأخيره على يترتب الذي النشاط هو
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 الغير الوهمي -ث

 

 

  النشاط الحرج هو ...؟

 نشط وهمي. -أ

 بالنشاط.لحظة البدء  -ب

 النشاط الذي يترتب على تاخيرة تاخير المشروع ككل   -ج

 لحظة انتهاء المشروع. -د

 

  :الذي النشاط هو الوهمي النشاط

 وجود له ليس نشاط هو -أ

 وقت الى يحتاج نشاط -ب

 موارد الى يحتاج نشاط  -ج

 متصل سهم شكل على يرسم   -د

 

 نشاط ال يحتاج الي وقت وموارد هو النشاط:

 النشاط الوهمي  -أ

 النشاط الحقيقي  -ب

 النشاط الحرج  -ج

 المسار الحرج  -د

 

 اليحتاج الى وقت وموارد:  
 النشاط الوهمي -أ

 النشاط -ب
 المسار  -ج
 الحرجالمسار    -د

 

 يستخدم لتسهيل رسم الشبكة وبيان العالقة بين االحداث:  

 المسار -أ

 النشاط الوهمي  -ب

 المسار الحرج   -ج

 النشاط الحرج  -د

 

 هو: -يستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكة وبيان العالقة بين االحداث 
 المسار -أ
 المسار الحرج -ب
 النشاط الوهمي -ج
 النشاط -د
 

 

 

 

 

 :الوهمي النشاط-6

 العالقة وبيان الشبكة رسم لتسهيل فقط ويستخدم وجود له ليس نشاط هو 

 .وموارد الى وقت يحتاج ال فهو االحداث بين
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 المحاضرة السادسة

 :في النهاية وحدث البداية حدث عليها يطلق التي وهي معين نشاط ونهاية بداية على لتدل الدوائر تستخدم

 الحرج المسار أسلوب -أ

 بيرت أسلوب -ب

 جانت أسلوب -ج

 األعمال شبكة أسلوب -د

 

 اسلوب: في النشاط إلتمام الالزم للوقت) واحد ثابته( رقم أرقام تقديرات عمل يتم

 الحرج المسار -أ

 بيرت -ب

 جانت -ج

 األعمال شبكة -د

 

 الذي  يربط بين االنشطه الحرجه 
 وهو يبدا من بدايه المشروع وينتهي عند نهايه المشروع هو:  

 المسار الحرج -أ
 المسار الغير الحرج -ب
 النشاط المهم  -ج
 النشاط الغير حرج   -د
 

 يسمي: -عدم وجود فائض زمني في أي مهمة على هذا المسار 
 المسار الوهمي -أ
 المسار الحرج  -ب
 المسار الحقيقي -ج
 المسار -د

 
 يتم تقدير زمن واحد النهاء كل مهمه في طريقه:

 المسار الحرج -أ
 بيرت -ب
 كرفت   -ج
 المتوسط المتحرك    -د

 
 المسار الحرج:  

 الوقت الفائض لديه عشرة -أ

 الوقت الفائض لديه عشرون  -ب

 لديه أوقات فائضة  -ج

 ليست لديه أوقات فائضة    -د

 

 هناك: الحرج المسار طريقة باستخدام

 المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء واحد وقت -أ

 المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء وقتين -ب

 المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء أوقات ثالثة -ج

  المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء أوقات أربعة -د

 

  (CPM)المسار الحرج 

 الموجودة للعالقات طبقا المشروع في األنشطة كل تمثيل يتم

 بينما( الدوائر) العقد تمثلها األنشطة الشبكي المخطط على بينها

 النشاط نشاط، بكل الخاصة النهاية أو البداية األسهم تمثل

 فإنه التنفيذ أثناء تأخير به حدث لو الذي النشاط هو الحرج

 المقدار. بنفس كله المشروع تأخير إلى يؤدي

 الحرجة األنشطة بين يربط الذي المسار هو الحرج المسار 

 وهو المشروع، نهاية عند وينتهي المشروع بداية من يبدأ وهو

 على. الشبكي المخطط في الزمنية المدة حيث من مسار أطول

 أي تنفيذ في للمناورة زمني هامش أي يوجد ال المسار هذا

 هذا على مهمة أي في زمني فائض وجود عدم بسبب مهمة

 .المسار
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 هو المسار: –أطول مسار من حيث المدة الزمنية في المخطط الشبكي 

 الحرج -أ

 الغير حرج -ب

 الغير مهم  -ج

 الغير الوهمي   -د

 

             هو: الحرج المسار استخدام من الرئيسية الفائدة

   المشروع إلنهاء الالزم بالوقت التنبؤ -أ

 بالكلف تفصيلي بيان وضع -ب

 بالمواصفات تفصيلي بيان وضع  -ج

 والمواصفات بالكلف تفصيلي بيان وضع   -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبكر وقت يمكن ان يبدا به كل نشاط هو:

 خرة للنشاطالنهاية المتأ -أ

 البداية المبكرة للنشاط -ب

 النهاية المبكرة للنشاط  -ج

 البداية المتأخرة للنشاط   -د

 

 

 

 

 فوائد المسار الحرج 

 الحصول على تمثيل تخطيطي للمشروع. ◄

 التنبؤ بالوقت الالزم إلنهاء المشروع. ◄

الحرجة والغير حرجة في المشروع، وبالتالي التمييز بين المهمات  ◄

تحديد هامش المناورة الممكن بالنسبة لكل مهمة حيث يمكن نقل 

بعض الموارد من المهمات غير الحرجة وتركيزها على المهمات 

 الحرجة مما يساهم بخفض زمن المشروع مع ثبات الكلفة.

 

 :التالية الخطوات باتباع الحرج المسار أسلوب باستخدام المشروع شبكة تطوير يتم 

 ( تحديد البدايه المبكرهES  ) Earliest Start  : 

ان تسمح بذلك الظروف الفنية الخاصة   ، وهي اللحظة التي يمكن البدء فورا دون تأخير وبمجردابكر وقت يمكن ان يبدا به كل نشاطيعني  ▪

 بتتابع األنشطة.

 ال يوجد نشاط سابق( ألنه.) صفر = البداية المبكرة ألول نشاط في المشروع ▪

 .EF)كرة للنشاط السابق)بالنهاية الم  = نشاطالبداية المبكرة ألي  ▪

آلنه ال يمكن البدء باي نشاط قبل االنتهاء من كافة في حال وجود اكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فإننا نأخذ النهاية المبكرة األطول زمنا،  ▪

 األنشطة السابقة المرتبطة به.

 ( تحديد النهايه المبكرهEF ) Earliest Finish: 

 ، فهو لحظة إتمام النشاط اذا لم يكن هناك تأخير في لحظة البدء او وقت انجاز النشاط.ابكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاطيعني  ▪

 تكون النهاية المبكرة ألي نشاط تساوي البداية المبكرة لذلك النشاط مضافا لها الزمن الالزم إلنجاز ذلك النشاط. ▪

 المتأخرةتحديد النهاية Latest Finish(LF) : 

حتي يتم تسليم المشروع في الوقت اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل، هو عبارة عن  ▪

 المحدد.

 النهاية المتأخرة للنشاط هي نفسها البداية المتأخرة للنشاط الالحق. ▪

األقل(، من اجل حساب  المتأخرةتختار النشاط األقصر زمنا ) البداية  فأننافي حالة وجود اكثر من نشاط الحق ) أي اكثر من بداية متأخرة(،  ▪

 النهاية المتأخرة للنشاط الحالي.

 النهاية المتأخرة ألخر نشاط هي نفسها النهاية المبكرة له. ▪

المتأخرة) البداية تحديدLatest Start(LS 

 ان يمكن أخرى نشاطات انتظار ضمن التأخير يمكن بمعنى. ككل المشروع تأخير الى ذلك يؤدي ان دون النشاط بداية زمن في تأخير اقصى ▪

 .تنجز

 .النشاط انجاز زمن منها مطروحا للنشاط المتأخرة النهاية تساوي نشاط ألي المتأخرة البداية وتكون ▪

الفائض الوقت تحديدSlack Time (ST) 

 ذلك يؤثر ان دون النشاط لتأخير األقصى الحد ويمثل األرض على الفعلي التنفيذ ووقت النشاط، لتنفيذ له المخطط الوقت بين الفائض الوقت وهو

 .المشروع انجاز على

 ( يتم حساب كافة المسارات واختيار المسار األطول فيكون المسار الحرجCPM  ) 

 

 



لى ألترم دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
ول  تبويب أ

 
 1440أل

  48   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 وقت ممكن أن ينتهي به ذلك المشروع هو:أبكر 

 النهاية المتأخرة للنشاط -أ

 البداية المتأخرة للنشاط -ب

 النهاية المبكرة للنشاط -ج

 البداية المبكرة للنشاط -د

 

   هو...؟ ESالتالي في الشكل 

 
 النهاية المبكرة للنشاط -أ

 النهاية المتأخرة للنشاط -ب

 البداية المتأخرة للنشاط -ج

 للنشاطالبداية المبكرة  -د

 

   هو...؟LF في الشكل التالي  

 
 

 النهاية المبكرة للنشاط -أ

 النهاية المتأخرة للنشاط -ب

 البداية المتأخرة للنشاط -ج

 البداية المبكرة للنشاط -د

 

  هي:البداية المتأخرة للنشاط 

 الزمن الالزم إلنجاز ذلك النشاط -أ

 تأخير المشروع ككلأقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى  -ب

 أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط -ج

  الوقت الفائض -د
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 :هي ككل المشروع تنفيذ زمن في تأخير إلى دالك يؤدي أن دون النشاط نهاية زمن في تأخير أقصى

 المبكرة النهاية -أ

 المتأخرة النهاية -ب

 المتأخرة البداية -ج

 المبكرة البداية -د

 

 المتأخرة: بالنهاية يقصد

 ككل المشروع تنفيذ زمن تأخير الى ذلك يؤدي ان دون النشاط نهاية زمن في تأخير قصىا -أ

 نشاط كل به يبدا ان ويمكن وقت أبكر -ب

 النشاط ذلك به ينتهي ان ممكن وقت أبكر  -ج

 ككل المشروع تأخير الى ذلك يؤدي ان دون النشاط بداية زمن في تأخير اقصى   -د

 

  تساوي: نشاط ألي المبكرة النهاية تكون

    صفر -أ

                     الخيار اتذكر ال -ب

        لإلنجاز الالزم الزمن منها مطروحا للنشاط المبكرة البداية  -ج

 لإلنجاز ذلك النشاط الالزم الزمن لها مضافا للنشاط المبكرة البداية   -د

 

 المبكرة:من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فاننا نأخذ النهاية  أكثرفي حال وجود 

 األقصر زمنا -أ

 األطول زمنا -ب

 األقصر واألطول -ج

 متوسط االزمان -د

 

 :بكرة ألول نشاط في المشروع تساويالبداية الم

 عشرة  -أ

 عشرون -ب

 ثالثون -ج

 صفر -د

 البداية المبكره ألي نشاط يساوي : /

 صفرا -أ

 عشره -ب

 للنشاط السابق النهايه المبكره -ت

 عشرون -ث
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 المحاضرة السابعة

        اسلوب: في المشروع انشطة من نشاط كل إلنهاء محتملة اوقات ثالثة تحديد يتم

 جانت -أ

             الحرج المسار -ب

        بيرت -ج

 وبيرت الحرج والمسار جانت -د

 

 تعتمد على توزيع بيتا االحتمالي:    

 كرفت -أ

 جانت -ب

 بيرت  -ج

 المسار الحرج   -د

 

 أسلوب:اسلوب يفترض عدم وجود وقت واحد النجاز النشاط نظرا لعدم التأكد هو 

 جانت  -أ

 المسار الحرج -ب

 بيرت -ج

 جانت والمسار الحرج وبيرت -د

 

 النشاط نظرا لعدم التأكد : طريقة تفترض عدم وجود وقت واحد ألنجاز

 جانت -أ

 هانت -ب

 المسار الحرج  -ت

 بيرت -ث

 

  واحدة من التالي ليست من االوقات المحتملة النهاء النشاط...؟

 الوقت المتفائل -أ

 الوقت الضائع -ب

 الوقت المتشائم -ج

 احتماالالوقت االكثر  -د

 

  فائل هو...:الوقت المت

 الوقت المتفائل هو:

 وقت غير محدد -أ

 وقت ممكن لتنفيذ النشاط أقصر -ب

 فيذ النشاطاطول وقت ممكن لتن  -ج

 متوسط وقت النشاط   -د

 

 

 

 

 

 

 

 بيرت ألسلوب األساسية الخطوات

 :المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء محتملة أوقات ثالثة تحديد يتم .1

 النشاط لتنفيذ ممكن وقت أقصر وهو( a) بالرمز له ويرمز المتفائل الوقت ▪

 .المشروع صالح في المؤثرة الظروف عملت إذا

 النشاط لتنفيذ ممكن وقت أطول وهو( p) بالرمز له ويرمز المتشائم الوقت ▪

 .المشروع صالح غير في وعملت مواتية غير المؤثرة الظروف جاءت إذا

 يتم ان احتماال األكثر الوقت وهو( m)بالرمز له ويرمز احتمالي األكثر الوقت ▪

 .به النشاط تنفيذ

  أنشطة المشروع( لكل نشاط من ETتحديد الوقت المتوقع ) .2

 طريق عن وذلك ،ككل المشروع ألوقات"( σ2)" التباين احتساب يتم .3

 التباينات هذه جمع ثم المشروع، أنشطة من نشاط لكل التباين احتساب

 الحرجة لألنشطة

 (σ)للمشروع المعياري االنحراف احتساب يتم .4

 (z)للمشروع المعيارية القيمة احتساب يتم .5

نذهب الى جدول االحتماالت للقيمة المعيارية، وهو ما يسمى في اإلحصاء  .6

 ، ونستخرج االحتمال المقابل للقيمة المعيارية التي نتجت معنا Z بجدول
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 أطول وقت ممكن لتنفيذ المشروع:  

 الوقت المتفائل  -أ

 الوقت المتشائم -ب

 الوقت األكثر احتماال    -ج

 الوقت األقل احتماال     -د

 

 هو: المتشائم الوقت

  النشاط تنفيذ يتم ان احتماال األكثر الوقت -أ

  المشروع إلنهاء احتماال االكثر الوقت -ب

  المشروع صالح غير في المؤثرة الظروف جاءت إذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت اطول هو -ج

 المشروع صالح المؤثرة الظروف جاءت إذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت أقصر -د

 
..  أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط اذا جاءت الظروف المؤثره غير مواتيه وعملت في غير صالح المشروع

 هو الوقت:  
 الحقيقي -أ

 المتفائل  -ب
 المتشائم   -ج
 األكثر احتمالي  -د

 

 حاصل جمع التباينات التي تقع على المسار الحرج هو تباين:  
 النشاط األول  -أ

 النشاط الغير حرج  -ب
 االنشطه الغير حرجه   -ج
 المشروع ككل    -د

 

 يتم احتساب التباين الوقات المشروع بإحتساب...؟

 يتم احتساب التباين ألوقات المشروع باحتساب:

 التكلفة -أ

 وقت نهاية المشروع -ب

 التباين للنشاط األول فقط -ج

 ل نشاط من النشطة الحرجة للمشروعالتباين لك -د

 

 في أسلوب بيرت يتم احتساب التباين لكل نشاط من أنشطة المشروع:    

 بجمع تباينات األنشطة التي تقع على المسار الحرج -أ

 بجمع التباينات التي ال تقع على المسار الحرج -ب

 التكلفة  -ج

 المشروعوقت نهاية     -د

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
ول  تبويب أ

 
 1440أل

  52   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 

 

 

 :عملية التسريع تبدا باألساس على
 النشاط الوهمي -أ

 المسار الوهمي -ب
 المسار الحقي  -ج
 المسار الحرج    -د
 

 تسريع المشروع يقصد بها:
 تخفيض موازنة المشروع. -أ
 تضخيم موازنة المشروع -ب
 تسريع وقت انهاء المشروع  -ج
 إضافة وقت الى الوقت المحدد إلنهاء المشروع فقط. -د
 

 ريع المشروع هو...:المقصود بتس

 تقليل التكاليف -أ

 وقت إنتهاء المشروع تسريع -ب

 االهتمام بالمواصفات فقط -ج

  إلغاء بعض النشاطات -د

 

 

 

 

 

 يستلزم: المشروع إتمام وقت تخفيض

 المشروع تكاليف تخفيض -أ

 الموارد تقليل -ب

 الوقت زيادة -ج

 إضافية موارد -د

 

 المشروع: تسريع أسباب من

 فقط الزبون طلب -أ

 االساس من المشروع جدولة في خطا وجود -ب

 االساس من المشروع جدولة في خطا ووجود الزبون طلب -ج

 المشروع انتهاء -د

 

 :أسباب تسريع المشروع

 عدم وجود خطأ في جدولة المشروع -أ

 ناء على طلب الزبون فقطب -ب

 الزبون وتغييرات قانونية حكومية وجود خطأ في جدولة المشروع وبناء على طلب  -ج

 رات قانونية وتشريعات حكومية فقطتغيي   -د

 

      ككل: المشروع تنفيذ تأخر الى يؤدي قد الداخلية البيئية عوامل من عامل

  الموادتأخر الموردين في تسليم  -أ

            السيولةعدم توفر  -ب

                      مناخيةظروف    -ج

 تسريع المشروع

مع تسريع وقت انهاء المشروع العملية التي يتم بموجبها 

المترتبة على هذا التكاليف اإلضافية االستعداد لتحمل 

 التسريع.

 وعليه يجب االنتباه الى الجوانب التالية:

 الكلفة والمنفعة. لمبدأعملية التسريع: قرار يجب اخضاعه 

 أسباب موجبة للتسريع منها:ضرورة وجوب 

: مثال وجود أوقات وجود خطا في جدولة المشروع ◘

 من الالزم ألنشطة المشروع. أكثرتنفيذية متفائلة 

نشوء ظروف بيئية داخلية تؤدي الى تأخر تنفيذ بعض  ◘

األنشطة الحرجة والتي يؤدي تأخر تنفيذها الى تأخر 

العاملين، تأخر وصول  غيابات)مثل كل تنفيذ المشروع ك

عدم توفر بعض الموارد الحرجة، ظهور صعوبات فنية، 

 ، الخالسيولة

نشوء ظروف بيئية خارجية ممكن ان تؤدي الى تأخير  ◘

تنفيذ بعض األنشطة الحرجة مثل: تأخر الموردين، 

 .الخ.اجتماعية، .......ظروف مناخية، اضطرابات 

 وعليه تحمل الكلف.ون بناء على طلب الزبالتسريع  ◘

 تغييرات قانونية وتشريعات حكومية   ◘
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 حكوميةشريعات     -د

 

 عملية تسريع المشروع قرار يجب اخضاعه لـمبدأ:  

 الكلفة والمنفعة -أ

 الكلفة فقط -ب

 المنفعة فقط  -ج

 

 عامل من عوامل البيئة الخارجية قد يؤدي الى تأخر تنفيذ المشروع ككل:

 تغييرات قانونية حكومية تتعلق بالمشروع  -أ

 مشاكل فنية داخلية بالمشروع -ب

 يابات العمالغ -ج

 ضعف ادارة المشروع -د

 

  ان عملية تسريع المشروع...؟

 المسار:عملية التسريع تبدأ باألساس على 

 عملية التسريع تبدأ باألساس على المسار:

 عمليه التسريع تبدا باألساس على:        
 على المسار الحرج تبدأ -أ

 على المسار الغير الحرج تبدأ -ب

 المسار الحرجعلى خارج  تبدأ -ج

 بتقصير االنشطة الغير حرجة تبدأ -د

 

 يقصد بعملية تسريع انهاء المشروع:  

 تطويل المسار الحرج  -أ

 تقصير المسار الحرج  -ب

 متوسط المسار الحرج  -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسريععملية 

  المسار األطول. ألنهباألساس على المسار الحرج  تبدأعملية التسريع 

  الحرجة.عن طريق تسريع األنشطة تقصير وقت المسار الحرج تسريع لوقت تنفيذ المشروع يعني 

  هي.كانت بحاجة الى تسريع ام ان عملية التسريع ال تؤثر على تلك المسارات وتبقى كما  إذابعد ذلك ينظر الى المسارات األخرى ونقرر 
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 المحاضرة الثامنة

  :المشروع هو... وازنةالهدف من وضع م

 إحتساب فترة المشروع -أ

 تحديد المواصفات -ب

 إدارة فرق العمل -ج

 تقدير تكلفة المشروع -د

 

 تتعلق بـ: –تقدير كلفة المشروع وتحديد الموارد واوقات االحتياج الى استخدامها 
 المواصفات -أ
 الجدولة -ب
 الموازنة  -ج
 المخاطرة -د
 

 عملية تقدير تكلفة المشروع تتضح في:  

 جدولة المشروع  -أ

 موازنة المشروع -ب

 هيكل المشروع  -ج

 إدارة المشروع   -د

 

 طريق: عن وادارتها الكلف عن التعبير يتم

 طريق:إدارة كلف المشروع تتم عن 

 المشروع جدولة -أ

 المواصفات جدولة -ب

 االجتماعات جدولة -ج

 المشروع موازنة -د

 

 أول خطوات تحديد موازنة المشروع:  

 التنبؤ بالموارد الالزمة لتنفيذ المشروع  -أ

 التنبؤ بأثر التضخم على هذه الموارد  -ب

 التنبؤ بالمخاطر المحتملة  -ج

 التنبؤ بوقت الحاجة للموارد    -د

 

  :واحدة من التالي ليست من فوائد موازنة المشروع...

 اداة تخطيط -أ

 اداة تخصيص الموارد -ب

 اداة رقابة -ج

 اداة تسويق -د

 

  المشروع: موازنة فوائد من

 ءاالدا قياس -أ

 الشركةتحسين موقع  -ب

 قياس الجودة  -ج

 سرعة االنجاز  -د

 هي  موازنة المشروع

عن طريق تحديد الموارد الالزمة لتنفيذ تقدير تكلفة المشروع عملية 

كافة انشطة المشروع، مع تقدير التكلفة المتوقعة لهذه الموارد وقت 

 استخدامها.

 

 المشروع موازنة فوائد

 .. ل كأداة الموازنة تعتبر

 .) األهداف إلى الوصول على والقدرة لإلنجاز أداة ( تخطيط ◘

 .) المناسب الوقت في الموارد وتوفير تحديد ( الموارد تخصيص ◘

 .الفعلية والتكلفة المقدرة التكلفة بين للمقارنة معيار ( رقابة ◘

 بأهداف ربطها – الكلف -الموارد كمية حساب (األداء قياس ◘

 )االم المنظمة برسالة ارتباطها ومدى المشروع

 

 التقديرية الموازنة إعداد طرق

 التقديرية المخصصات طريقة-1

 التجارب على تعتمد للمشروع تقديرية مخصصات حساب يتم الطريقة هذه وفق ◄

 التاريخية البيانات وبعض السابقة

 التقديرات في استخدامها عند التكلفة وقليلة سهلة الطريقة هذه تعتبر ◄

 التقدير في خطأ حصول احتمال من عالية نسبة تحتمل أنهامن سلبياتها   ◄
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 طريقه تعتمد على التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه بشكل:  
 المخصصات التقديريه  -أ

 من األعلى الى األسفل -ب
 من األسفل الى األعلى  -ج
 من األعلى الى المتوسط   -د

 
ات التاريخيه هي طريقة تعتمد بشكل اكبر على التجارب السابقة والبيان -من طرق إعداد الموازنه التقديريه 

 طريقة:
 المخصصات التقديرية -أ
 من االعلى الى االسفل ومن االسفل الى االعلى -ب
 من االعلى الى االسفل -ج
 من االسفل الى االعلى -د
 

  :تعتمد طريقة المخصصات التقديرية على...

 ن قبل المستويات االدارية العليالتنفيذ المشروع م تقدير المبالغ المالية -أ

 عض البيانات التاريخيةبحسب التجارب السابقة و المبالغ الماليةتقدير  -ب

 ن قبل المستويات االدارية السفلىلتنفيذ المشروع م تقدير المبالغ المالية -ج

 مستويات االدارية العليا والسفلىلتنفيذ المشروع من قبل ال تقدير المبالغ المالية -د

 

 :الطريقة وبهذه التقديرية المخصصات طريقة الموازنة اعداد طرق من

 التاريخية والبيانات السابقة التجارب على تعتمد للمشروع تقديرية مخصصات حساب يتم -أ

 المشروع على المشرف قبل من للمشروع المخصصات تقدير يتم -ب

  الدنيا االدارية المستويات قبل من للمشروع المخصصات تقدير يتم -ج

 العمل هيكل تجزئة على الموازنة اعداد تعتمد -د

 

طريقة من طرق اعداد الموازنة التقديرية من مزاياها انها طريقة لتدريب المستويات اإلدارية العليا على 

 التخطيط واتخاذ القرار:

 طريقة المخصصات التقديرية  -أ

 طريقة الموازنة من األعلى الى األسفل -ب

 طريقة تحاليل مختصين -ج

 تقديرات رياضية -د

 

 أسلوب: استخدام الى تميل فإنها مركزية اإلدارة كانت إذا

 التقديرية المخصصات طريقة -أ

  المتاحة المخصصات طريقة -ب

 أسفل الى اعلى من الموازنة اعداد طريقة -ج

 اعلى الى أسفل من الموازنة اعداد طريقة -د

 

 إذا كانت اإلدارة مركزية فأنها غالبا تستخدم طريقة: –عند اختيار طريقة اعداد الموازنة 

 المخصصات التقديرية -أ

 المخصصات المحددة -ب

 من األعلى إلى األسفل -ج

 من األسفل إلى األعلى -د
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  طريقة:كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى 

 األسفل إلى األعلى -أ

 األعلى إلى األسفل -ب

 المخصصات التقديرية -ج

 الحاليةالمخصصات  -د

 

 

 اذا زاد حجم المشروع سيكون بحاجة عند اعداد الموازنة التقديرية الى طريقة :

 المخصصات المرصوده -أ

 المخصصات التقديرية -ب

 من األسفل الى األعلى -ت

 من األعلى الى األسفل  -ث

 

 فانه في الغالب إلعداد الموازنة يفضل طريقة: –كلما تنوعت أنشطة المشروع بدرجة عالية 

 كلما تنوع المشروع في أنشطة المشروع بدرجة عالية كلما اصبح بحاجة الى طريقة: 

 المخصصات التقديرية -أ

 المخصصات المحددة -ب

 من األعلى إلى األسفل -ج

 من األسفل إلى األعلى -د

 

لنفترض انك المسؤول عن اعداد الموازنة التقديرية في مشروع كبير و لديه تنوع كبير في انشطته .. فان 
 الطريقة المثلى هنا العداد الموازنة التقديرية هي طريقة :

 المخصصات التقديرية -أ
 من األعلى الى األسفل -ب
 من األسفل الى األعلى -ج
 المورادات المخصصة -د

 
 اكثر دقة في اعداد الموازنة التقديرية طريقة :تعتبر في الغالب  /

 المخصصات التقديرية -أ
 المخصصات المرصوده -ب

 من األعلى الى األسفل  -ت

 من األسفل الى األعلى -ث
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 طريقة: استخدام الى حاجة أكثر المشروع أصبح كلما التنوع زاد كلما

 أكثربحاجة الى طريقة العداد الموازنة التقديرية كلما تنوع المشروع في انشطته بدرجة عالية كلما أصبح 

 دقة:

 التقديرية المخصصات طريقة -أ

 المتاحة المخصصات طريقة -ب

 أسفل الى األعلى من الموازنة اعداد طريقة -ج

 اعلى الى أسفل من الموازنة اعداد طريقة -د

 

  :التقديرية الموازنات اعداد عوامل من

 المشروع حجم -أ

 تكلفة المشروع  -ب

 المشروع عوائد -ج

 جميع ماذكر -د

 

 كلما تنوع المشروع ... من األفضل 
 استخدام طريقه:  

 المخصصات التقديريه  -أ
 األعلى الى األسفلمن  -ب
 من األسفل الى األعلى  -ج
 المبالغ المحدده    -د
 
 
 

 

  :واحدة من التالي ليست من اسباب تمويل المشاريع الغير المربحة...

 جديدةتطوير معرفة  -أ

 تحسين موقع الشركة -ب

 زيادة االرباح -ج

 ممارسة المسؤولية االجتماعية -د

 

 من األسباب التي يجعل المنظمات تمويل المشاريع 
 :غير الرابحة هي

 مساعدة المنافسين -أ
 مساعدة الموردين -ب
 مساعدة المنافسين والموردين -ج
 مساعدة الشركة االم في الحصول على موطى  -د

 ودخول المنافسين في هذا الحقلقدم في مجال المشروع 
 

 :تقوم المنظمة بتمويل مشاريع غير مربحة بهدف...

 التهرب الضريبي -أ

 دعم الميزة التنافسية -ب

 التدريب  -ج

 إرضاء أطراف في اإلدارة العليا   -د

 

 بسبب: ربحية غير مشاريع بتمويل المنظمات تقوم

 الجودة -أ

 األسفل إلى األعلى من الموازنة طريقة-2

 واتخاذ التخطيط على العليا اإلدارية المستويات لتدريب طريقة انها :مزاياها من

 .التقديرية المخصصات طريقة من دقة أكثر انها باإلضافة القرار،

 تحتمل الزالت وأنها المخصصات، توزيع عملية في دقيقة غير أنها من سلبياتها

 .المطلوبة الدقة عن والبعد الخطأ من نسبة

 

 األعلى إلى األسفل من الموازنة طريقة-3

 الموازنة إعداد طريقة اختيار أسس

 :العوامل من مجموعة على يعتمد سابقا المذكورة الطرق إحدى اختيار إن

 أكثر طريقة إلى بحاجة أصبح كلما المشروع حجم زاد كلما :المشروع حجم /1

 ) األعلى إلى األسفل من طريقة مثل (دقة

 عالية بدرجة المشروع أنشطة في المشروع تنوع كلما: المشروع تنوع /2

 ) األعلى إلى األسفل من طريقة مثل (دقة أكثر طريقة إلى بحاجة أصبح كلما

 طريقة ستستخدم غالبا فإنها مركزية اإلدارة كانت إذا: المشروع ادارة نمط /3

 طريقة ستستخدم فإنها مركزية غير اإلدارة كانت فإذا األسفل إلى األعلى من

 األعلى إلى األسفل من

  )ومرنة منفتحة ثقافة – محافظة مركزية ثقافة( السائدة الثقافة /4

 

 

 الرابحة غير المشاريع تمويل

 رابحة غير مشاريع تمويل الى المنظمات تضطر األحيان بعض في

 :منها عديدة ألسباب وذلك

 المنظمة تخدم جديدة تكنولوجيا او جديدة معرفة تطوير (1

 .رسالتها تحقيق في وتساعد

 مجال في قدم موطئ على الحصول في االم الشركة مساعدة (2

 .الحقل هذا في المنافسة ودخول المشروع

 او الالزمة األجزاء بعض على الحصول من الشركة تمكين (3

 .الشركة به تهتم الذي المنتج او العمل إلتمام الالزمة الخدمات

 المقاوالت او العطاءات في موقعها تحسن من الشركة تمكين (4

 .القادمة

 .االم للشركة التنافسي الموقع تحسن (5

 .االم الشركة في االعمال خط او اإلنتاج خط توسيع (6

 تنفذها التي المشاريع مثل االجتماعية المسؤولية ممارسة (7

 .الشعب لصالح الحكومة
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 جديدة معرفة تطوير -ب

 المشروع مدير -ج

 المخفضة الكلف -د

 

 من األسباب التي تضطر المنظمات وتجعلها تمويل مشاريع غير ربحية:

 تطوير معرفة جديدة -أ

 المنظمة ال تفهم ما تقوم به -ب

 توجد لديها استراتيجيات وسياسات المنظمة ال  -ج

 وليس لديها استراتيجيات وسياسات المنظمة ال تفهم ما تقوم به  -د

 

 مشاريع غير رابحة وذلك بسبب:قد تقوم المنظمات الى تمويل 

 مساعده المنافسين -أ

 رأي احد العاملين في المنظمة -ب

 توجيهات احد العاملين في المنظمة -ت

 قيام المنظمة بممارسة دورها في المجتمع -ث

 

 

                                                                         المربحة: غير المشاريع تمويل اسباب من 

                                                                                           فقط األم للمنظمة التنافسي الموقع تحسين -أ

                                                                                     فقط األم المنظمة تخدم جديدة تقنية تطوير -ب

                                                          األم المنظمة تخدم جديدة تقنية وتطوير األم للمنظمة التنافسي الموقع تحسين -ج

     العاملين رغبة -د
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 المحاضرة التاسعة

 :مل ناجحة داخل المشروع يؤدي إلىوجود فرق ع

 صراعات دائمة -أ

 تكاليف عالية -ب

 تحسن مستوى الجودة  -ج

 المشروعتأخر في انجاز    -د

 

  :إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود...

 مصاريف غير واضحة -أ

 إبداعيةأفكار  -ب

 إهمال في أداء المشروع -ج

 صراعات مستمرة -د

 

 :واحدة من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل...

 يمة اعلى لمخرجات العمل التنظيميتعطى ق -أ

 تقرب وجهات النظر بين االعضاء -ب

 االنتاج الفكريتخلق جو من  -ج

 تساهم في بناء التمييز -د

 

 :لـ...تستخدم فرق المهام 

 مطلوب إنجازهامهام معينة  -أ

 اإلشراف على وظائف داخل المنظمة -ب

 أعمال خارج المشروع   -ج

 تجنب مخاطر    -د

 فرق تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنهاءه:

 يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنجازه هي فرق:فرق تستخدم لحل مشكلة معينة 

 فرق المهام -أ

 فرق اإلدارة -ب

 فرع العمل االلكترونية  -ج

 فرق العمل االفتراضية   -د

 

 هي:الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو التنظيمية في المنظمة 

 فرق المهام -أ

 فرق اإلدارة -ب

 فرق العمل االلكترونية -ج

 فرق العمل االفتراضية -د

 

 يسمى فريق: –فريق عمل يعمل ويشرف في وظيفة اإلنتاج والعمليات 
 المهام -أ
 اإلدارة -ب

 العمل فرق تكوين مزايا

 التنظيمي العمل لمخرجات أعلى قيمة تعطي. 

 الفريق في العاملين لألعضاء الرضا من جوا تخلق. 

 األعضاء بين النظر وجهات تقرب. 

 واإلبداعي الفكري اإلنتاج من جو تخلق. 

 التكاليف تقليل في تساهمDeanship of E-Learning and 

Distance Education. 

 

 العمل فرق أنماط

 :منها العمل فرق ألنماط مختلفة تصنيفات هناك

 معينة مشكلة لحل تستخدم المهام: فرق (1

 إنجازه محدد مطلوب موضوع أو حلها يراد

 تعمل التي العمل فرق تدخل النوع هذا في

 المشاريع في

 من المتكونة الفرق وهي اإلدارة: فرق (2

 على الوحدات يشرفون الذين الموظفين

 المنظمة. في التنظيمية أو التشغيلية

 العمل خصائصها من اإللكترونية: العمل فرق (3

 اإلفتراضي. المجال في

 

 العمل فرق أهمية

 المنظمات. وتقدم نجاح ركائز إحدى هي 

 أهداف لتحقيق العاملين بين والتكامل التعاون إلى الحاجة هناك 

 المشروع.

 المشتركة. المهام إلنجاز فعالة أداة تعتبر 

 العمل. إنتاجية من ترفع 

 المرونة. على تساعد 

 الجودة. مستوى تحسن 

 العمالء. رضا تحقيق على تعمل 
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 العمل االلكتروني -ج
 المجال االفتراضي -د

 
يسمى هذا  –وقد تم تشكيل فريق لحل المشكلة  –مشروع انتاج الثالجات الجديده واجه مشكلة  في التصميم 

 فريق : –الفريق 

 المهام -أ

 االداره  -ب

 العمل االفتراضي -ت

 االداره االلكترونية -ث

 
  االفتراضي:  فرق من خصائصها العمل في المجال 

   المهامفرق  -أ

        االدارةفرق  -ب

   االلكترونيةفرق العمل   -ج

 فرق العمل   -د

 

  :العمل هي ... أول مرحلة في بناء فريق

 تدريب أعضاء الفريق -أ

 التحفيز -ب

 تنظيم الفريق -ج

 تحليل الحاجة إلى تكوين فريق عمل. -د

 

 مرحلة:   –المرحلة االولى من مراحل بناء فرق العمل 
 التشكيل  -أ

 العصف  -ب
 التطبيع   -ج
 االنجاز    -د
 

 في مرحلة: –أهداف المشروع موضوع التساؤل والنقاش تكون 

 التطبيع -أ

 العصف -ب

 التشكيل   -ج

 اإلنجاز    -د

 

 مرحلة:ظهور الحاجة الى تكوين فريق العمل تتم في 

 مرحلة تكون اهداف المشروع فيها موضع 

 تساؤل ونقاش :

 التشكيل -أ

 العصف -ب

 التطبيع  -ج

 االنجاز    -د

 

 

 العمل فرق بناء مراحل

 :هي مراحل بخمسة الفريق بناء عملية تمر

 التشكيل: مرحلة: األولى المرحلة

 العمل فريق تكوين إلى الحاجة ظهور *

 الثقة وبناء البعض بعضهم علي الفريق أعضاء تعرف عملية *

 .بينهم فيما

 التفاعل في حذرين يكونوا ولذا يتعارفوا ال المرحلة هذه في *

 .واالتصال

 والنقاش التساؤل موضع المشروع اهداف تكون *

 .والتدريب التنظيم على كبيرا جهدا الفريق يصرف *

 .للفريق مرجعية يشكل الذي االلتزام بعقد يسمى ما اعداد *
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 للفريق: الذي يشكل مرجعية  االلتزام بعقد يسمي ما مرحلة اعداد العمل فريق بناء مراحل من

  التشكيل -أ

    العصف -ب

   التطبع  -ج

 اإلنجاز   -د

 

 

 

 

 

 اعداد مايسمى بعقد االلتزام الذي يشكل مرجعية للفريق يتم اعداده في مرحلة:

 التشكيل -أ

 العصف -ب

 التطبيع -ت

 اإلنجاز -ث

 

 

  :المرحلة الثانية من مراحل بناء فريق العمل...

 تحديد مهام ومسؤليات فريق العمل -أ

 هور الحاجة الى تكوين فريق العملظ -ب

 اختيار اعضاء فريق العمل -ج

 تحديد قائد فريق العمل -د

 

 

 يكون الضغط كبير في العمل ويعمل أعضاء الفريق هنا الى التذمر واالحساس بالتعب ... في مرحلة:
 التشكيل -أ

 العصف -ب
 التطبيع  -ج
 اإلنجاز    -د
 

 مرحلة: هي التذمر إلى العمال يميل مرحلة العمل فريق بناء مراحل من

 المناشدة -أ

 التطبيع -ب

 العصف -ج

 اإلنجاز -د

 

 : مرحلة هي العمل في والمرونة بالصبر التحلي الفريق قائد على يجب مرحلة العمل فريق بناء مراحل من

 عصف ال -أ

 التطبيع -ب

 لمناشدةا -ج

 اإلنجاز -د

 

 

 

 :العصف مرحلة الثانية: المرحلة

 .عاتقهم على الملقى العمل حجم من التحقق في العاملون يبدا *

 .بالتعب واالحساس التذمر الى هنا ويميلون الضغط يكون *

 خبراتهم على العمل أداء في ساسي بشكل العاملون يعتمد *

 وحرفيتهم.

 .متجانسة كمجموعة الفريق مع العمل يقاومون *

 بهدف العمل في والمرونة بالصبر التحلي الفريق قائد على يجب *

 .والتجانس خلق التعاون
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 العصف:في مرحلة 

              العملظهور الحاجة الى تكوين فريق  -أ

     للفريقاعداد ما يسمى بعقد االلتزام الذي يشكل مرجعية  -ب

                بالتعبيكون الضغط ويميل الفريق الى التذمر واالحساس   -ج

 التعاونيقل مستوى الصراع لمصلحة    -د

 

 يبدا الفريق بالتماسك ..... في مرحلة:

 التشكيل -أ

 التطبيع -ب

 المناشدة -ج

 االنهاء -د

 

 الفريق: بناء مراحل اهم من

 التنفيذ مرحلة -أ

 التأسيس مرحلة -ب

 التصميم مرحلة -ج

 المناشدة مرحلة -د

 

 مرحلة يتم فيها تقييم األداء:  

 المناشدة  -أ

 العصف -ب

 التطبيع  -ج

 التشكيل    -د

 

 

 في مرحلة المناشده....:

 يتم ظهور بحاجة الى تكوين فريق العمل -أ

 يبدا الفريق بالتماسك  -ب

 للعاملين وبتسارع التقدم نحو تحقيق اهداف المشروع يتم وصف االداور -ت

 يتم تقييم األداء -ث

 

 

 في مرحلة: –يتم االحتفال بمدى مساهمة الفريق في إنجاح المشروع 
 التطبيع -أ
 العصف -ب
 المناشدة -ج
 اإلنجاز -د
 

 

 

 

 :التطبيع مرحلة: الثالثة المرحلة

 .بعض مع للعمل والميل بعضهم على التعود في الفريق أعضاء يبدا *

 .التعاون لمصلحة الصراع مستوى يقل *

 .بالتماسك الفريق يبدا *

 الفريق. أعضاء بين التعاون في طبيعي كسلوك البناء النقد يظهر *

 .األهداف على للتركيز والطاقة الوقت من مزيدا العاملون يبذل *

 .العمل في بالظهور المشروع انجاز في التقدم يبدا لذلك كنتيجة *

 :اإلنجاز مرحلة: الرابعة المرحلة

 .باالستقرار الفريق أعضاء عالقة تبدأ *

 تفهما أكثر ويصبحون النضوج في المشروع من وتوقعاتهم *

 .للمشروع

 تشخيص طريق عن اإلنجاز وتحقيق االرتفاع في األداء ويبدأ *

 .التنفيذ طرق وتفهم وحلها المشكالت *

اهدافه  تحقيق نحو التقدم ويتسارع للعاملين األدوار وضوح *

 .المشروع

 

 :المناشدة مرحلة: الخامسة المرحلة

 األداء. تقييم يتم *

 مدى واالحتفال المستفادة الدروس تحديد *

 إنجاح. في الفريق مساهمته

 اهداف تحقيق في والمساهمة المشروع *

 .االم المنظمة

 وتسليم انهاء مرحلة في المرحلة تكون غالبا *

 .اكماله بعد المشروع
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  :من أدوار المهام داخل فريق العمل نجد دور...

 المرتكب ألخطاء -أ

 المتغيب إلستمرار -ب

 ث عن المعلومات الضرورية للمشروعالباح -ج

 العملتنسيق  -د

 

 دور: من ادوار المحافظة والصيانة داخل فريق العمل نجد 

  المعلوماتالباحث عن  -أ

   الذاتيةالباحث عن المصلحة  -ب

    الموجه   -ج

  المشجع  -د

 

 عندما يمارس شخص دور المشجع للفريق ...فانه يمارس أدوار:   
 المهام -أ

 المحافظه والصيانه -ب
 ضد الفريق  -ج
 المسيطر  -د

 
 :أدوار المحافظة والصيانة، فيه يمارس دور"

 معطي المعلومات

 المسيطر

 الفريقالمعبر عن مشاعر    -ج

 المنسق    -د

 

 فيه يمارس دور: –أدوار ضد الفريق  –من أدوار فرق العمل 

 العدواني -أ

 جعالمش -ب

 الباحث عن المعلومات  -ج

 المتابع   -د

 

 من أدوار فرق العمل ادوار المهام وفيه يمارس دور :

 العدواني -أ

 معطى المعلومات -ب

 المعارض -ت

 المنافق -ث

 

  أدوار:من  –الباحث عن المصلحة الذاتية 

 المهام  -أ

 المحافظة والصيانة -ب

 ضد الفريق  -ج

 العمل فرق أدوار

 معطي – المعلومات عن الباحث – )المبادأة المهام: أدوار- 1

 المقوم( – الموجه – المنسق– المعلومات

 – المستويات واضع – المشجع ): والصيانة المحافظة أدوار- 2

 (الفريق مشاعر عن المعبر– المتابع

 يضع الذي أو المعارض – )العدواني الفريق: ضد أدوار- 3

 عن الباحث – فقط والتقدير اإلعتراف عن الباحث– المعوقات

 المسيطر(. – المنغلقة العقليةذو  – الذاتية المصلحة
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 المتابع   -د

 

 من أدوار ضد الفريق داخل فريق العمل نجد دور:

 الباحث عن المصلحة الذاتية  -أ

 المشجع -ب

 معطي المعلومات  -ج

 المنسق   -د

 

  العمل: فريق خصائص أحد

 المناشدة -أ

 التشكيل -ب

 الفريق تركيبة -ج

 العصف -د

 

 فريق العمل الناجح:أحد خصائص 

 العصف -أ

 اتصاالت مفتوحة -ب

 كيلالتش -ج

 اإلنجاز -د

 

 من العوامل التي تزيد من تماسك فريق عمل المشروع: 

 قائد غير كفء -أ

 وجود توجه قوي للمصالح الشخصية -ب

 أهداف غير واضحة -ج

 االتفاق عليها بين أعضاء الفريقوضوح األهداف و -د

 

 

 

 

 :في فرق العمل عالية الكفاءة...

 المشروعهناك هدف مشترك إلنجاز أهداف  -أ

 ل ضعيفإنجاز األعما -ب

 اإلتصالية غير واضحةالعملية   -ج

 

 االفراد: بين الثقافية االختالفات عناصر اهم

  فقط الدين -أ

  فقط الوظيفة -ب

  فقط المهنة -ج

 والمهنة والوظيفة الدين -د

 

 

 

 

 

 :خاصية( 12الناجح ) العمل فريق خصائص

للفريق االلتزام عقد وجود-2 :للفريق راعي وجود: 

التدريب-4الفريق  تركيبة: األساسية القواعد الواضحة األهداف المحاسبة: 

القرار اتخاذ إجراءات: الموارد: الثقة: مفتوحة اتصاالت: القيادة: 

 

 العمل فريق داخل االختالفات

 فريق داخل اإلختالفات صور ومن واقعية حقيقة البشر بين اإلختالف

  العمل تجد

 أنثى(/  )ذكر النوع *

 العمر *

 الوظيفي أو اإلداري المستوى *

 التخصصاتو المهن *

 اإلهتمامات *

 (..  والتقاليد العادات ، الدين ) الثقافة *

 الجنسية *

 

 العمل:تماسك فريق 

من الترابط بين  عاليةيشير مصطلح التماسك إلى وجود درجة 

من تماسك فريق  تزبدوحدات الفريق ويمكن رصد العوامل التي 

 كالتالي:عمل المشروع 

 .الفريقعليها بين أعضاء  واالتفاق األهدافوضوح  .1

 المشروع(. )مدير للفريقوجود قائد كفء وفعال  .2

 .توفر فرص التفاعل المستمر والمتبادل بين أعضاء الفريق .3

 .العمل لفريقالحجم المناسب  .4

 .قلة مساحة الصراع داخل الفريق .5

 العليا. اإلدارةالمناسب ألداء الفريق من طرف  التقويم .6
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 الخصائص الواجب توافرها في عضو الفريق: 

 نحو الهدف  التوجيه القوي -أ

 التوجه القوى نحو تحقيق المصالح الشخصية  -ب

 امتالك مهارات فنية متوسطة  -ج

 قبول ضعيف من المرؤوسين والزمالء  -د

 

 

 

 

  

  لفريق:الخصائص الواجب توافرها في عضو ا 

 .Technically competentالمهارة الفنية العالية .1

الفريق يجب أن يكون  فياألعضاء ذوي المناصب العليا  .2

 Politically لديهم قبول عالي من إدارة المنظمة

sensitive.. 

-Strong Problemالتوجه القوي نحو حل المشاكل  .3

orientation. 

-Strong Goalالتوجه القوي نحو الهدف  .4

orientation. 

 الثقة العالية بالنفس. .5
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 المحاضرة العاشرة

 ينشئ نتيجة ان كل طرف يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه:  
 صراع  -أ

 الهيكل  -ب
 التنظيم  -ج
 االدارة   -د

 

 يسمى: ما ويتنج األطراف هذه بين التعارض يخلق السعي هذا مصالحه لتحقيق يسعى المنظمة في رفط كل

  الشخصي الصراع -أ

 الثنائي الصراع -ب

 المشروعي الصراع -ج

  التنظيمي الصراع -د

 

  :ترى المدرسة الكالسيكية أن الصراع...

  شيئ ضار ويجب تجنبة -أ

 إيجابي -ب

 أمر حتمي -ج

 اليمكن إستبعادة من المنظمة -د

 

 انه: على للصراع الكالسيكية المدرسة تنظر

 وضروري مطلوب امر -أ

 بحصوله السماح وعدم وقمعة بل تجنبه ويجب شرعي وغير ضارا شيئا -ب

 ذاته حد في مفيدا امر -ج

 المنظمة من استبعاده يمكن وال حتمي شيء -د

 

    المدرسة:مدرسة ترى بأن الصراع هو شيء ضار ويجب تجنبه هي 

    الكالسيكية -أ

      السلوكية -ب

     المعاصرة  -ج

 الحديثة   -د

 

 

 

 

 

 

 عندما يرى ان الصراع يجب قمعه وتجنبه وانه ضار هذا الراي وفق المدرسة:

 الكالسكية -أ

 االنسانية -ب

 الحديثة -ت

 المعاصره  -ث

 

 الصراع حول المختلفة وجهات النظر

 ضارا  شيئا*الكالسيكية  المدرسة تعتبره األول: اإلتجاه

 باألهداف عالقة له شخصي *ليس* *وغير شرعي

 .وقمعه ويجب تجنبه * التنظيمية

 منه مفر ال أمرا السلوكية: المدرسة تعتبره الثاني: اإلتجاه 

 او حله ومطلوب مكلف ولكنه التغيير فيعملية حيوي وأنه

 .استبعاده

 ليس الصراع أن يرى المعاصر(: )اإلتجاه الثالث اإلتجاه 

 يمكن وال حتمي شيء ولكنه ذاته حد مفيدا في أو ضارا

 .المنظمة من استبعاده

 

 

 وفي) خدمة أو منتج ( قيمة خلق بهدف المنظمة نجاح في المصالح أصحاب يشترك

 : ومصالحه أهدافه لتحقيق يسعى طرف كل الوقت نفس

 على بالمقابل ويحصلون فنية ومعارف مهارات يقدمون والموظفون فالمدراء 

 ومعنوية ماديه حوافز. 

 األرباح على يحصلون وبالمقابل المال رأس يقدمون المالكون. 

 مال على ويحصلون خدمات أو مواد يقدمون الموردون. 

 رغباتهم تشبع وخدمات منتجات على الحصول مقابل بالشراء يقومون الزبائن 

 رضاهم وتلقى. 

 وهنا صراعات، وجود إلى غالبا يؤدي قد مما مصالحه لتحقيق يسعى طرف فكل 

 التنظيمي الصراع يخلق
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 إنه: على للصراع السلوكية المدرسة تنظر

  مكلف لكنه التغيير عملية في حيوي وانه منه المفر أمر -أ

 شرعي وغير ضار امر -ب

 ذاته حد في مقيدا أو ضارا   ليس امر -ج

  استبعاده يمكن وال حتمي شيء -د

 

 حالة من عدم االتفاق بين فردين او مجموعتين هو:

 االتفاق -أ

 التناغم -ب

 الود -ج

 الصراع -د

 

 

   الصراع:االتجاه المعاصر ان  أنصاريرى 

    المنظمةال يمكن استبعاده من  -أ

       ويجب تجنبهشيء ضار  -ب

          شرعيغير   -ج

 المنظمةليس ضارا او مفيدا في حد ذاته ولكنه شيء حتمي وال يمكن استبعاده من    -د

 

 ترى ان الصراع: –حسب االتجاه المعاصر 
 شيئا ضارا  -أ

 يجب تجنبه وقمعه  -ب
 ليس ضارا او مفيد في حد ذاته   -ج
 مطلوب استبعاده    -د
 

 المشاريع:أسباب الصراع في 
 التعقيد في البيئة  -أ

 التأكد التام  -ب
 قناعات ومشاعر متفقه   -ج
 اهداف واحدة    -د
 
 وجود: الصراع أسباب من

 مختلفة أفكار -أ

 األفراد بين الصراع -ب

  المشروع داخل المجموعات بين الصراع -ت

  المصلحة أصحاب بين الصراع -ث

 

 المشاريع: في الصراع اسباب من

  مختلفة ومشاعر قناعات -أ

 مستقرة يئةب  -ب

 واضحة اهداف -ج

 واضحة مستقبلية نظرة   -د

 

 من أسباب الصراع بين المجموعات:

 وضوح في توزيع األدوار -أ

 وجود عدالة في المشروع -ب

 المشاريع في الصراع أسباب

 المستقبل مما في شيء حدوث من التأكد عدم بحالة مرتبطة الصراعات معظم (1

أهداف  إلى الوصول إمكانية حول مختلفة أفكارا يحملون األفراد يجعل

 .المشروع

أشخاص  من مدخالت وجود عن ناتجة المشروع عمل بيئة في التعقيد شدة (2

اإلعتمادية  وجود بسبب وكذلك بعضها عن ومختلفة عديده ومنظمات وأقسام

 للصراع محفز هذا كل األنشطة بين

 معتقدات يحملون المشروع إنجاز في يشتركون الذين المصالح أصحاب (3

 .متعارضة وأهداف مصالح ولديهم مختلفة ومشاعر وقناعات

تشكل  والمواصفات التكلفة، الوقت، للمشروع: الثالث الرئيسية األهداف (4

 .المشروع في العاملة األطراف على ضغوط

 

 .المشروع في الصراع مستويات

 في غموض بسبب ويظهر :العمل فريق أعضاء بين صراع (1

 األفراد بين العمل توزيع األدوار وسوء

 المجموعات بين وهو الحلفاء( )صراع المجموعات: بين صراع (2

 اهداف في غموض وجود أسبابه ومن المشروع واألقسام داخل

 وكذلك القرار اتخاذ في والصالحيات المشروع، المسؤوليات

 .والموارد األدوار كيفية توزيع في وضوح عدم

 المشروع بين ويظهر :الخارجية والجهات المشروع بين صراع (3

 حكومية، هيئات الباطن، مقاولي )كالموردين، أطراف خارجية

 معينة بشروط اإللتزام أو تعاقدية شروط ويكون بسبب إلخ(.... 

 .المهام أداء في
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 غموض في المسؤوليات والصالحيات في اتخاذ القرار -ج

 ليات والصالحيات في اتخاذ القراروضوح في المسؤو -د

  

 بسبب: العمل فريق داخل األفراد بين صراع وجود

 الخارجية الجهات بين العالقات في غموض -أ

 العمل توزيع وسوء األدوار غموض -ب

 والمشروع الموردين بين األدوار في غموض -ج

 التعاقدية الشروط في غموض -د

 

 

 يظهر الصراع بين أعضاء فريق العمل بسبب:
 وضوح األدوار -أ
 التوزيع الجهد للعمل بين االفراد. -ب
 توزيع العمل بين االفرادغموض في األدوار وسوء  -ج
 غموض في األدوار والتوزيع الجيد للعمل بين االفراد. -د
 

 الصراع بين المشروع والموردين في الغالب بسبب:
 سوء توزيع العمل بين االفراد  -أ

 وضوح توزيع العمل بين االفراد  -ب
 وضوح الشروط التعاقدية  -ج
 عدم وضوح الشروط التعاقدية   -د
 

 بسبب: يكون ما غالبا فريق أعضاء بين الصراع

 وجود صراع بين أعضاء فريق العمل بسبب:

 فقط األدوار في غموض -أ

 فقط األفراد بين العمل توزيع سوء -ب

 فقط التعاقدية الشروط -ج

 االفراد بين العمل توزيع وسوء األدوار في غموض -د

 

 الصراع بين المشروع والجهات الخارجية قد يكون بسبب:

 األفرادسوء توزيع العمل بين  -أ

 االلتزام بالشروط التعاقدية -ب

 وجود غموض في اهداف المشروع  -ج

 وفي المسؤوليات والصالحيات المشروع،وجود غموض في اهداف    -د

 

 

 هذا يسمى: –عندما يحصل خالف على األهداف والموارد  –في مشروع ما 

 االنفاق -أ

 الصراع -ب

 الشراكة -ت

 التفاهم -ث

 

  :المجموعات ...وجود صراع بين األفراد داخل فريق 

 وجود عدالة داخل الفريق -أ

 توزيع جيد للعمل بين األفراد -ب

 وضوح في كيفية توزيع األدوار -ج
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 ليات والصالحيات في اتخاذ القراروجود غموض في المسؤو -د

 

  :" صراع الحلفاء" على... حيطلق مصطل

 اعضاء فريق المشروع الصراع بين -أ

 صراع بين المجموعات داخل المشروعال -ب

 اع بين المشروع والجهات الخارجيةالصر -ج

 الصراع بين المشروع والموردين -د

 

  :عباره عن  ء هوالحلفا صراع

 العمل فريق أعضاء بين الصراع -أ

 المنظمات بين الصراع -ب

 المشروع داخل واألقسام المجموعات بين الصراع -ج

 المشروع خارج الصراع -د

 

 على: الصراع هذا يكون ما غالبا الخصوم صراع

 الشخصية المصالح -أ

 المشروع أهداف -ب

 التعاقدية الشروط -ج

 العمل فريق أعضاء -د

 

 الصراع: مصادر من كمصدر باألولويات، المتعلقة المشاكل

 مصادر الصراع:من المشاكل المتعلمة باألولويات، كمصدر من 

 واألدوار والصالحيات المسؤوليات توزيع في وضوح عدم -أ

 المشروع حياة مراحل عبر الوقت إدارة -ب

 رغباتو حاجات لهم عمالة وجود -ج

 المعقدة الفنية الجوانب -د

 

 وهو:من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض 

 وضع جدولة للمشروع -أ

 واإلدارة العليا للمنظمةاتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع  -ب

 ربط عالقة وطيدة مع أطراف خارجية إلنجاز أجزاء من المشروع -ج

 اتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المختلفة المشروع حياة مراحل عبر الصراع مصادر

 وضوح هناك يكون بحيث األولويات لتحديد :األولويات (1

 المسؤوليات وتوزيع خطة المشروع عناصر في

 تحديد وبعدها يتم األدوار ووضوح والصالحيات

 .األهداف الى الوصول اجل من التنفيذ في األولويات

 اتباعها يتم إدارية عمل إجراءات وجود اإلجراءات: (2

 التفاهمات الى باإلضافة في المشروع بها وااللتزام

 المشروع في عقد االلتزام يتضمنها التي والشروحات

 والصالحيات والخطط والمسؤوليات اإلجراءات لتوضيح

 .والمفاجئة الطارئة الظروف لمواجهة االحتمالية

 محدد زمني، جدول الى المشروع خطة تحويل :الجداول (3

 .الرئيسة والمحطات والتتابع األنشطة والتداخل

 االلتزام يفترض حيث البنود محددة موازنة وجود :الكلف (4

 .الصراع مصادر أحد تكون قد مخالفتها تجاوزها او بها،

 الفنية الحلول توفر مدى بها يقصد :الفنية المشكالت (5

 المراحل عبر المشروع قد تواجه التي للمشكالت

الوسائل  – الفنية بالمهارات وتتعلق المختلفة

 .التكنولوجية

 – العدد( المشروع في يعملون الذين االفراد :العمالة (6

 عند توافرهم ومدى)المهارات – الكفاءات-الخبرة

 عليه والحصول والحصول الفكري المال راس – الحاجة

 .الصراع مصادر أحد يكون قد الكفاءات على

 مواصفاتهم – االفراد طبيعة :الشخصية األمور (7

 .بينهم طبيعة العالقات – الشخصية

 

 الصراع حل أدوات

 مذكرة تفاهم/3الشراكة      /2التفاوض     /1

 التفاوض/1

 :التفاوض من الهدف .عليه حصل ما عن ض را أنه كل فريقين معه يشعر اتفاق إلى والوصول الخالف لحل أداة هو التفاوض :التفاوض تعريف

 الفريقين من أي حساب على اإلقتراح ذلك يكون أن مثله بدون يقترح أن طرف أي يستطيع ال أمثل حل إلى الوصول هو

 التفاوض: عملية نجاح شروط

 .أهداف المشروع على اإلعتداء دون يتم أن يجب األطراف بين التفاوض في المرضي الحل أن •

 .المتفاوضين بين المتبادلة الثقة روح إيجاد على المشروع مدير يعمل أن •

 .الفريق يرضي حل عن البحث يجب الشخصية بل حاجاتها اشباع إلى تؤدي التي الحلول إيجاد عن المتفاوضة األطراف تبتعد أن •

 .عليها المتفاوض المشكلة عن الشخصية الجوانب فصل •

 .الوظيفية المواقع على وليس والفوائد المصالح على التركيز •

 تحقق خيارات وابتكار اكتشاف على العمل يجب اتفاقية الى الوصول في المحاولة قبل  •

 .المتفاوضة لألطراف المختلفة والمصالح المتبادلة المنافع •

 .التفاوض في موضوعية معايير استخدام على اإلصرار •
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 من أدوات حل الصراع:
 الموازنة  --الشراكة--التفاوض  -أ
 عقد االلتزام -الشراكة  –التفاوض  -ب
 الجدولة --الشراكة –التفاوض  -ج
 التفاوض ال الشراكة المواصفات -د

 

  :يهدف التفاوض إلى...

 وضع خطة للمشروع -أ

 تحديد تكلفة المشروع -ب

 فرض وجهة نظر معينة -ج

 للخالفاتالوصول إلى حل  -د

 

 من مبادئ التفاوض التركيز على:  
 المصالح والفوائد  -أ

 المواقع الوظيفية  -ب
 الجوانب الشخصية  -ج
 عدم وجود معايير موضوعية للتفاوض   -د
 

 

 من شروط نجاح عملية التفاوض:

 فاوض عليهاعدم فصل الجوانب الشخصية عن المشكلة المت -أ

 التركيز على الجوانب الشخصية -ب

 معايير موضوعية للتفاوضعدم وجود  -ج

 شخصية عن المشكلة المتفاوض عليهافصل الجوانب ال -د

 

 ان يعمل مدير المشروع على : –من شروط نجاح عملية التفاوض 

 التركيز على الحاجات الشخصية للخصوم -أ

 إيجاد روح الثقة المتبادلة بين المتفاوضين -ب

 سحق المنافسين -ت

 تلبية ورغباته الشخصية -ث

 

  :التالي ليست من مبادئ التفاوض...واحدة من 

 استبعاد المشاكل الشخصية -أ

 لخيارات التي تحقق منافع متبادلةاكتشاف اولي ل -ب

 وضوعيةاستخدام المعايير الم -ج

 التركيز على المواقع الوظيفية -د

 

 الفعال: التفاوض عليها يرتكز التي المبادئ من

 الوظيفية المواقع على التركيز -أ

 الشخصية الجوانب على التركيز -ب

 الشخصية الجوانب وليس الوظيفية المواقع على التركيز -ج

 والفوائد المصالح على التركيز -د

 

 الفعال: التفاوض عملية متطلبات أحد

 الثقة وإيجاد األمانة تنمية -أ

 النشاط تنمية -ب

 المفاوض الفريق تنمية -ج
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 المفاوض الفريق مصلحة تحقيق -د

 

  :وجود...الشراكة الناجحة لحل الصراعات تشترط 

 موارد كبيرة -أ

 دعم كبير من االدارة العليا -ب

 مصالح فردية -ج

 فترة طويلة -د

 

      الى:تهدف الشراكة 

 وضع اسس مبنيه على المصالح  -أ

     االهدافوالثقافة المشتركة للوصول الى 

               المشروعوضع خطة  -ب

 معينةفرض وجهة نظر  -ج

      المشروعتحديد تكلفة    -د

       

 لشراكه ناجحة بين مختلف اصحاب المصالح 
 يتطلب:   –في المشروع 

 السيطرة الكاملة من طرف معين  -أ
 اقتناص الفوائد الكاملة لطرف معين  -ب
 دعم االدارة العليا في الطرفين لهذه الشراكة  -ج
 وجود خطط بديلة لمواجهة اصحاب المصالح   -د
 
 
 
 

 البعض: عند يسمى المشاريع في الصراع حل أدوات أحد التفاهم مذكرة

 مذكرة التفاهم تسمى بـ:

 االيجار عقد -أ

 االتصال عقد -ب

 االلتزام عقد -ج

 النشاط عقد -د

 

                  هو:عقد االلتزام 

   التفاهممذكرة  -أ

     ملزمغير  -ب

    عليهغير ملزم وغير متفق  -ج

 المنتجشهادة جودة    -د

 

 

 

 

 

 

 الشراكة /2

 من أجزاء إلنجاز خارجية أطراف على المنظمات من الكثير تعتمد ◄

 وبين المشروع بين عالقة هناك تكون أن لزاما أصبح المشروع لذلك

  .تقليدية عالقة وليست شراكة األطراف عالقة هذه

 والثقافة المصالح على مبنية أسس وضع إلى تهدف والشراكة ◄

 .األهداف إلى المشتركة للوصول

 المشروع: في المصالح أصحاب مختلف بين الناجحة شروط الشراكة

 تقوم وان ودعمها، بالشراكة االم المنظمة في العليا اإلدارة التزام (1

 .المشروع في العالقات يحكم االلتزام بتطوير عقد

 االلتزامات المشروع في المصلحة ذوي الشركاء ينفذ ان يجب (2

 :يلي بما القيام طريق عن المطلوبة منهم

 .المشروع لتقدم المشترك بالتقييم القيام *

 .ظهرت اذا االختالف نقاط ومعالجة المشاكل لحل طريقة إيجاد *

 .المشتركة لألهداف المستمر والتطوير بالتحسين القبول *

 .الشراكة لهذه الطرفين في العليا اإلدارة دعم *

لتنفيذ  دورية مراجعة بعمل يقوما بان يلتزما ان يجب الشركاء كال (3

 .المشروع انهاء حتى ذلك يستمر وان الرئيسة والمحطات المشروع

 

 مذكرة تفاهم/3

 واإلدارة المشروع مدير بين مكتوبة اتفاقية ، هي) اإللتزام بعقد يسمى ما أو (التفاهم مذكرة ◄

 .الزبون إشراك إلى باإلضافة الوظيفيون والمدراء للمنظمة العليا

 :على األطراف من طرف كل يوافق المذكرة هذه في ◄

 .فعله يتم أن يجب ما ❖

 .فعله يتم أن يجب متى ❖

 .تكلفتها وماهي نحتاجها ومتى لذلك الالزمة الموارد ماهي ❖

في المشروع لتقليل  المشاركةتشكل مذكرة التفاهم مرجع ألسس متفق عليها بين األطراف  إذا

 الصراعات في المستقبل 
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 11المحاضرة 

 من عناصر البيئة الداخلية للمنظمة...؟ 

 )خارجية( الزبائن. -أ

 )خارجية( القوانين. -ب

 فرق العمل  -ج

 )خارجية( ن.والمورد -د

 

 الهيكل التنظيمي هو أحد عناصر البيئة:

 الداخلية -أ

 الخارجية العامة -ب

 الخاصةالخارجة  -ج

 الخارجية المباشرة -د

 

 من عناصر البيئة: –سياسات وقواعد المشروع 
 الداخلية -أ
 الخارجية العامة -ب
 الخارجية -ج
 الداخلية -د

 
 من عناصر البيئة الخارجية للمشروع:

 مدير المشروع -أ

 موظفون المشروع -ب

 هيكل المشروع -ج

 التضخم -د

 التضخم احد عناصر البيئة :

 الداخلية -أ

 الخارجية العامة -ب

 الخارجية الخاصه -ت

 الداخلية المباشره  -ث
 

 البيئة االقتصادية هي أحد عناصر البيئة:

 الداخلية -أ

 الخارجية العامة -ب

 الخارجية الخاصة -ج

 شرةالخارجية المبا -د

 

 المشروع في المخاطر بيئة

 يعمل التي البيئة حالة على تعتمد المشروع تواجه التي المخاطر طبيعة 

 .فيها التأكد عدم ومستوى بها المشروع

 الداخلية العوامل من مجموعة هي البيئة:  

 إلخ( ...  البشرية الموارد المنظمة، ثقافة ،التنظيمي كالهيكل)

 المرتبطة بالمشروع والخاصة العامة الخارجية والعوامل:  

 إلخ( المالكون. الموردون، الزبائن، اإلجتماعية، ،اإلقتصادية كالبيئة)

 

سياسية، اجتماعية، قانونية، : كاإلقتصادية، البيئة الخارجية العامة

 تكنولوجية، ثقافية.

 : قطاع التمور، عمالء، زبائن، موردون.. الخالبيئة الخارجية الخاصة
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 الخارجية: البيئة عناصر من

 الموردون -أ

 المدراء -ب

 العمال -ج

 المنظمة ثقافة -د

 

 عناصر: أحدالموردون 

 البيئة الداخلية -أ

 الخارجيةالبيئة  -ب

 البيئة المغلقة -ج

 ليس لها عالقة ببيئة المنظمة -د

 

      الداخلية: البيئة عناصر من

            العمال -أ

        )خارجية( الحكومية التشريعات -ب

  )خارجية( الموردون -ج

 )خارجية(  المنافسون -د

 ) أذواق المستهلكين ( أحد عناصر البيئة:

 الداخلية -أ

 الخارجية العامة  -ب

 الخارجية الخاصة      -ج

 الخارجية الغير مباشرة    -د

 

 اذواق المستهلكين:

 من عناصر البيئة الداخلية -أ

 من عناصر البيئة الخارجية العامة -ب

 من عناصر البيئة الخارجية الخاصة -ت

 ليس لها عالقة  بعناصر البيئة -ث

 

 من عناصر بيئة:   –القوانين الحكومية 

 خارجية عامة  -أ

 خارجية خاصة  -ب

 داخلية  -ج

 ال عالقة لها ببيئة المشروع    -د

 

 هي من عناصر البيئة: –الموردين  –شركة تقوم بتوريد اللمواد الخام للمشروع 
 الداخلية -أ

 الخارجية العامة -ب
 الخارجية الخاصة -ج
 ال عالقة لها بعناصر البيئة  -د
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  :البيئة المؤكدة هي...

 المطلوبة متوفرة والنتائج معروفةالبيئة التي تكون فيها جميع البيانات  -أ

 البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة متوفرة والنتائج غير معروفة -ب

 متوفرة والنتائج معروفة غير البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة -ج

 غيرمعروفةمتوفرة والنتائج غير البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة -د

 

  :في البيئة المؤكدة...

 البيانات ليست متوفرة -أ

 جميع البيانات المطلوبة متوفرة -ب

 النتائج غير معروفة -ج

 النتائج غير واضحة -د

 

 النتائج واضحة:   –في هذا النوع من البيئة تكون جميع البيانات المطلوبة متوفرة 
 التأكد التام  -أ

 المخاطرة  -ب
 عدم التأكد  -ج
 الغموض التام    -د
 

 تقل المخاطرة في حالة:  
 التأكد التام  -أ

 المخاطرة -ب
 عدم التأكد  -ج
 الغموض التام   -د

كبير، وكانت درجة التغيير والتعقيد في العوامل بسيطة، فإنه من كلما توفرت الموارد في بيئة االعمال بشكل 

 المحتمل أن تعمل المنظمة في بيئة:

 اإلبهام التام -أ

 التأكد التام -ب

 عدم التأكد -ج

 الغموض التام -د

 

    بوجود: البيئة في التام التأكد حالة تتميز

     كبير غموض -أ

                المعلومات في كبير نقص -ب

  واضحة غير وحلول بدائل -ج

 ومتوفرة كثيرة معلومات -د

 

  للمشروع: األفضل القرار اختيار يتم التام التأكد بيئة في

 احتماال األكثر -أ

 االختيار هذا عن الناتجة المخاطر تحمل مع يريده الذي البديل -ب

 كلفة األقل او منفعة األعلى -ج

 واألقل منفعة كلفة األعلى -د

 

 

 

  المؤكدة البيئة

 واضحةوالنتائج  متوفره،البيئه تكون جميع البيانات المطلوبه في هذا النوع من 

 األفضل. وعلى مدير المشروع أن يختار القرار ومعروفه 

 

  ستختار؟ يع كل واحد بعائد معين فأي مشروعمثال / لدينا ثالث مشار

 سعودي( )لايرالعائد  المشروع

 90000 أ

 100000 ب

 80000 ج

 ألنه يعطي أكبر عائد )ب(أحسن اختيار طبعا هو المشروع  الحل:
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  :تتميز البيئة الخطرة بوجود...

 :تتميز حالة المخاطرة في بيئة المنظمة بوجود

 معلومات اكيدة -أ

  بدائل غير واضحة -ب

  احتماالت متوقعة لبدائل معروفة -ج

 بيئة مستقرة تماما -د

 

 الخطرة: البيئة في

 معروفة والنتائج متوفرة المطلوبة والمعلومات البيانات -أ

 المعروفة للبدائل المتوقعة االحتماالت -ب

 متوقعة غير االحتماالت -ج

 ومعروفة واضحة النتائج -د

 

 هي البيئة: –في هذا النوع من البيئة تكون االحتماالت المتوقعة للبدائل معروفة 

 المؤكدة -أ

 الغير المؤكدة -ب

 الخطرة -ج

 الواضحة المفهومة -د

 عندما تتوفر بيانات ومعلومات تمكننا من عمل االحتماالت فإننا نكون في ظرف:

 المخاطره -أ

 التأكد التام -ب

 عدم التأكد -ت

 الغموض التام  -ث

  :ان معيار القيمة المالية المتوقعة ياخذ بعين االعتبار البديل الذي يحقق...

 قل عائدا -أ

 وقت انجاز طويل -ب

 عائد مالي أكبر -ج

 جودة عالية -د

 

 

 

 البديل األفضل هو الذي يحقق: –باستخدام طريقة القيمة المالية المتوقعة 

 باستخدام طريقة القيمة المالية المتوقعة فإن البديل األفضل:  

 أعلى قيمة متوقعة -أ

 أقل قيمة متوقعة -ب

 متوسط قيمة متوقعة -ج

 قيمة متوقعة صفر   -د

 

 هي: –تحديد البديل األفضل في حالة البيئة الخطرة المعايير المستخدمة في 
 معيار األحتماالت المتساوية -أ
 معيار الواقعية -ب
 معيار الندم -ج
 القيمة المالية المتوقعة.  -د
 

  الخطرة البيئة

وأن كل احتمال للبدائل معروفه  المتوقعةاإلحتماالت التي تكون  البيئةوهي 

سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن اآلخر وعلى مدير المشروع اختيار البديل 

 عن هذا اإلختيار  الناتجةالذي يريده مع تحمل المخاطر 

  مختلفين:إلتخاذ قرار اإلختيار يمكن استخدام معيارين  الحالةفي هذه 

 Expected Monetary Value (EMV) المتوقعة المالية القيمة (1

 Expected Opportunity Loss (EOL) المتوقعة الفرصةخسارة  (2

 

  52ص  المثللالرجوع 
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 البديل االفضل هو الذي يحقق:   –وفق خسارة الفرصة المتوقعة 
 أعلى قيمة متوقعة  -أ

 اقل خسارة  -ب
 متوسط قيمة متوقعة  -ج
 عمل ال شي    -د
 

 يحقق: الذي البديل االعتبار في يأخذ المتوقعة الفرصة خسارة معيار
 معيار خسارة الفرصة املتوقعة يختار البديل الذي يحقق:

 متوقعة مالية خسارة أقل -أ

 متوقعة مالية خسارة أكثر -ب

 ممكن وقت أقل -ج

 ممكنة جودة أفضل -د

 

  :التأكد التام في البيئة بوجود...تتميز حالة عدم 

 كبير غموض -أ

 معلومات كثييرة -ب

 حلول عديدة -ج

 تأكد -د

 

 في هذا النوع من البيئة تكون البيانات المطلوبة 

 غير متوفرة والنتائج غير واضحة والنستخدم عمل 

 احتماالت ........ هي البيئة:

 الغير مؤكدة -أ

 الخطرة -ب

 المؤكدة -ج

 البسيطة -د

 

  :المتفائلخذ القرار عبر المعيار يفترض مت

 وفق المعيار المتفائل يفترض متخذ القرار:

 الظروف ليست مالئمة -أ

 متاحةالبدائل غير  -ب

 الظروف كلها لصالحة -ج

 المشروع لن ينجح -د

 

  :أن...ر عبر المعيار المتفائل يفترض متخذ القرا

 غير موجودةالحلول  -أ

 البدائل غير متاحة -ب

 لظروف مالئمة جدا  لنجاح المشروعا -ج

 المشروع اليمكن إنجازه -د

 

 معيار:يسمى المعيار المتفائل 

 األفضل أفضل -أ

 األسوأ أفضل -ب

 العقالني -ج

 الندم   -د

 

 

 

 العام التأكد عدم حالة في البيئة

الكافية  البيانات توفر عدم بسبب التأكد وعدم بالغموض البيئة هذه وتتميز

ظهور  احتماالت توقع في حتى تساعد ال لدرجة قليله البيانات وتكون

 التأكد. عدم حالة في األفضل البديل تحديد في المستخدمة األحداث المعايير

 :منها متعددة معايير هناك

 األفضل( أفضل )معيار المتفائل المعيار - ❖

 األسوأ( افضل معيار)المتشائم  المعيار - ❖

 االحتماالت معيار ويسمى بالس ال معيار او العقالني المعيار - ❖

 .المتساوية

 Hurwicz هورويز معيار او الواقعية معيار - ❖

 Savage معيار ويسمى Regret معيار او الندم معيار - ❖

 

  53ص  المثللالرجوع 

 (:األفضل أفضل )معيار المتفائل المعيار
 فيختار لصالحه الظروف ان القرار متخذ يفترض المعيار لهذا وفق 

 وبالنسبة بينها من البديل األفضل يختار ثم بديل لكل األفضل الحالة
 نرى  السابق لمثالنا
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  معيار:يسمى المعيار المتشائم 

 أفضل األفضل -أ

 أفضل األسوا -ب

 العقالني -ج

 الواقعي -د

 

 يتم اختيار اسوا حالة لكل بديل ثم يختار األفضل من بينها وفق معيار:
 المتفائل -أ
 المتشائم  -ب
 العقالني -ج
 الواقعية  -د
 

 معيار ال بالس يسمى معيار:  
 الفرح  -أ

 الندم  -ب
 الواقعية  -ج
 االحتماالت المتساوية    -د
 

  :في المعيار العقالني يفترض متخذ القرار ان...

 الظروف سيئة دئما   -أ

 الظروف سيئة في بعض الحاالت -ب

 االحتماالت متساوية -ج

 الظروف كلها لصالحة -د

 

 طريق: عن البدائل تحديد يتم )العقالني( البالس معيار خالل من
 العقالني يتم تحديد البديل من خالل:وفق املعيار 

 بالمتمم قيمة وأقل قيمة أعلى ضرب -أ

 البدائل بين من بديل لكل الحسابي الوسط باحس -ب

  التفاؤل معامل حساب -ج

  الواقعية معامل حساب -د

 

متخذ القرار يعطي االحتماالت متساوية لكل حالة من الحاالت ويتم تحديد البديل عن طريق حساب الوسط 

 الحسابي لكل بديل من هذه البدائل ويتم ذلك وفق معيار:

 الواقعية -أ

 ال بالس -ب

 Regret -ت

 Pegrat -ث

 

 معيار االحتماالت المتساوية:

 المعيار العقالني )البالس( -أ

 المعيار المتشائم -ب

 معيار الندم -ج

 معيار الواقعية   -د

 (األسوأ أفضل معيار)المتشائم  المعيار
وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف سيئة دائما في 

فيختار اسوا حالة لكل بديل ثم يختار األفضل من بينها،  البدائل،كل 
 اقل ضرر ألنه

 المعيار العقالني او معيار ال بالس
الن متخذ معيار االحتماالت المتساوية ويسمى هذا المعيار كذلك 

القرار يعطى احتماالت متساوية لكل حالة من الحاالت ويتم تحديد 
 حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائلالبديل عن طريق 
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  :معيار الواقعية هو المعيار...

 المتشائم -أ

 المتفائل -ب

 تشائم والمتفائلالذي يكون توفيقي بين الم -ج

 لذي يرتكز فقط على الظروف السيئةا -د

 

 

 

   هو: التفاؤل معامل باستخدام البدائل تحديد ويتم والمتفائل المتشائم بين توفيقي معيار

       العقالني المعيار -أ

      الندم معيار -ب

    الواقعية معيار -ج

    Regret معيار   -د

 

  المناسب: القرار اتخاذ في للمساعدة التالي المعيار استخدام يمكن التأكد عدم بيئة في

 المالية القيمة -أ

 الندم معيار -ب

 كلفة األقل او منفعة األعلى -ج

 مالتا التأكد -د

 

 وتسمى:التام  التأكد عدم بيئة في المستخدمة المعايير احد- Regretمعيار 

 Savage معيار -أ

  هورويز معيار -ب

  بالس ال معيار -ج

  الواقعية معيار -د

 

 يسمى معيار :   Savageمعيار 

 Pegrat -أ

 الواقعية -ب

 Regret  -ت

 العقالنية -ث
 

     معيار: savageيسمى معيار 

       الواقعية -أ

         التشاؤم -ب

   التفاؤل -ج

 الندم -د

 

 :اخر مرحلة من مراحل ادارة المخاطر

 التخطيط للمخاطر -أ

 تقييم المخاطر -ب

 معالجة المخاطر -ج

 الرقابة على المخاطر   -د

  Hurwiczاو معيار هورويزمعيار الواقعية 
 معامل باستخدام البدائل تحديد ويتم والمتفائل المتشائم بين توفيقي معيار وهو

 α ≥0≤1 المعيار قيمة وتكون ،α بعالمة له ويشار (الواقعية معامل)التفاؤل 

 البديل احتساب ويتم متفائال القرار متخذ يكون 1 من المعامل اقترب وكلما

 وتجمع الواقعية معيار بمتتم قيمة واقل الواقعية بمعيار قيمة اعلى بضرب
 االفضل البديل على للحصول القيمتين

 Savage معيار ويسمى Regret معيار او الندم معيار

 الفرصة أسلوب في فعلنا كما الندم مصفوفة الى العوائد جدول تحويل يتم
 ندم. اقل يقابله الذي البديل اختيار ثم البديلة

  -مراحل ادارة المخاطر: 
 تخطيط المخاطر -1

 تقييم المخاطر -2

 معالجة المخاطر -3

 الرقابة على المخاطر -4
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 :من عملية إدارة المخاطر هي ... المرحلة األولى

 :المرحلة األولى من عملية إدارة المخاطر هي

 المخاطر تفادي -أ

 تخطيط المخاطر -ب

 معالجة المخاطر -ج

 مراجعة المخاطر -د

 

  المخاطر: إدارة مراحل من مرحلة لأو

 المخاطر على الرقابة مرحلة -أ

 المخاطر تقييم مرحلة -ب

 للمخاطر التخطيط مرحلة -ج

 المخاطر تحديد مرحلة -د

 

 

  :من مخاطر مرحلة التخطيط نجد...

 تخطيط سريع ومتهور -أ

 قديم مشروع بجودة عاليةت -ب

 تنظيم قوي -ج

 غياب الرقابة -د

 

 نوعين: الى مصدرها حيث من المخاطر تصنف

 السوق ومخاطر خارجية مخاطر -أ

 داخليةخارجية ومخاطر  مخاطر -ب

 الطبيعة بمخاطر تتعلق ومخاطر خارجية مخاطر -ج

 الحكومية بالتشريعات تتعلق ومخاطر خارجية مخاطر -د

 

 

 

 في مرحلة معالجة المخاطر يتم:

 تي تعيق وصول المشروع الي أهدافهتحليل المخاطر ال -أ

 تيجيات المناسبة لمواجهة المخاطراختيار االسترا -ب

 الرقابة على المخاطر -ج

 المخاطرتخطيط    -د

 

  :ستراتيجية إستبقاء المخاطر فهوعند إستخدام المدير إل

 أن المخاطر موجودة ويتعامل معها يعلم -أ

 اليقبل المخاطر -ب

 اجهة المخاطراليريد مو -ج

 يعتبر المخاطر شيئ غير موجود   -د

 

  :المشروع مدير يقول المنع استراتيجية في

 حصولها أنتظر ولن بالمخاطر أقبل لن -أ

 اي قرار اليتخذ -ب

 يتقبل وجود المخاطر -ج

 يساهم في زيادة المخاطر -د

 (المشروعحياة أنواع المخاطر خالل مراحل )            

 المرحلة نوع المخاطر

عدم توفر خبراء، عدم وجود دراسات جدوى، 
 أهداف غير واضحة.

 إعتماد المشروع

، عدم وضوح خصائص تخطيط سريع ومتهور
المشروع، عدم توفر الدعم اإلداري، عدم 

 وضوح في تحديد األدوار.
 التخطيط

جداول  غياب المهارات، الطقس، تغيير في
 المشروع، غياب المواد.

 التنفيذ

جودة رديئة، عدم قبول الزبون بالمشروع، 
 سيولة نقدية.مشاكل 

 اإلنهاء

 
 

تحليل المخاطر وهناك عدة طرق لتصنيف وتحليل المخاطر في 
 السوق منها:

  وبناء على تصنيف المخاطر من حيث قابلية التجنب وااللغاء
وهي  مخاطر السوقهذا التصنيف هناك نوعين من المخاطر: 

 المخاطر التي توثر على جميع المشاريع التي تعمل في السوق
نفسه وهذه يمكن مواجهتها  ومخاطر أخرى تتعلق بالمشروع

 وتقليلها.
  وبناء على هذا التنصيف تصنيف المخاطر من حيث مصدرها

 داخلية . خارجية ومخاطرنوعين من المخاطر مخاطر هناك 
 

 المخاطر الثالثة: معالجة المرحلة
التي تتضمن اختبار وتطبيق واحد أو أكثر من  العمليةوهي 

في  المخاطرةالتي تساعد في جعل  المناسبة االستراتيجيات
بحيث ال يعيق وصول المشروع إلى  المقبولةحدودها 

 :هذه االستراتيجياتأهدافه ومن أهم 
 استبقاء المخاطر وافتراض وجودها  استراتيجية-1

أنا أعلم أن  المشروع:يقول مدير  االستراتيجيةفي هذه 
لهذه  المحتملةوأنا مهتم بالتبعات  موجودةالمخاطر 

المخاطر وسوف أنتظر ألرى ماذا سيحدث وأنا أتقبل 
 بمواجهتها.المخاطر التي ستظهر وسوف أقوم 

 المنع  استراتيجية-2

لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر  أنا المشروع:يقول مدير  االستراتيجيةفي هذه 
ألن هذا الخيار سوف يؤدي لظهور نتائج غير مرغوبه ولهذا سوف  حصولها

أقوم بعمل تغيير أما في التصميم أو المتطلبات بهدف تجنب حصول هذه 
 المخاطر.
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 يقول مدير المشروع: انا لن أقبل بالمخاطر ولن انتظر حصولها في استراتيجية:

 منعال -أ

 استبقاء المخاطر -ب

 التسكين -ج

 التحويل -د

 

 هذا يتم في استراتيجية: –قد يتم تغيير اما في التصميم او المتطلبات بهدف تجنب حصول هذه المخاطر 

 المنع -أ

 التسكين -ب

 التحويل -ت

 استبقاء المخاطر -ث

  :عند إستخدام المدير إلستراتيجية التسكين للمخاطر فهو...

 لن يتخذ أي قرار -أ

 يساهم في زيادة المخاطر للمشروع -ب

 اليهتم بوجود المخاطر -ج

  المخاطريستخدم الوسائل الضرورية لمراقبة  -د

 

 

يتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها وذلك من خالل إعداد خطة احتمالية لمواجهة هذه المخاطر.... السيطرة 
 عليها في استراتيجية:

 استبقاء المخاطر -أ
 المنع -ب
 التسكين -ج
 التحويل -د
 

  المشروع: مدير يقول التسكين استراتيجية وفق

 عليها والسيطرة المخاطر لمراقبة الالزمة الضرورية المقاييس استخدم سوف انا -أ

 المخاطرة تحمل في يشاركونني االخرين سأجعل انا -ب

 حصولها( وانتظار بالمخاطر القبول (الخيار هذا اقبل لن سوف انا -ج

 المخاطر لهذه المحتملة بالتبعات مهتم وانا موجودة المخاطر ان اعلم انا -د

 

إستراتيجية يقول مدير المشروع: سأجعل اآلخرين يشاركونني في تحمل المخاطر من خالل التأمين على 

 هي إستراتيجية: –المشروع 

 استبقاء المخاطر  -أ

 المنع -ب

 التسكين -ج

 التحويل -د

 عندما يقوم المشروع بالتأمين على السيارات يستخدم استراتيجية:  

 التسكين -أ

 التحويل -ب

 المنع -ج

 استبقاء المخاطر    -د

 

 التسكين  استراتيجية - 3

استخدم المقاييس أنا سوف  المشروع:يقول مدير  االستراتيجيةفي هذه 
وذلك من خالل اعداد عليها  والسيطرة لمراقبة المخاطر الالزمة الضرورية

 عليها. والسيطرةخطة احتماليه لمواجهة هذه المخاطر 
 

 التحويل  استراتيجية-4

سأجعل اآلخرين  المشروع:يقول مدير  االستراتيجيةفي هذه 
 )أويشاركونني في تحمل المخاطر من خالل التأمين على المشروع 

أو من خالل الكفاالت التي أحصل عليها من  الخطرة( األنشطة
الموردين والمنفذين الفرعيين بحيث أقوم بتحويل المخاطر إليهم بدال 

 لها.من أن أتعرض 
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 12المحاضرة 

 هي: الرقابة خطوات من خطوة اول

 الفعلي األداء قياس -أ

 بالمخطط الفعلي األداء مقارنة -ب

 الرقابية المعايير تحديد -ج

  الزم ان التصحيح -د

 

 وظيفة:قياس االداء الفعلي ومقارنته بالمعايير الموضوعة محددة مسبقا والقيام باجراء االداء هي 

 أحد عناصر وظيفة: –قياس األداء الفعلي 
  التخطيط -أ

  التنظيم -ب

  التوجيه -ج

 الرقابة -د

 

وظيفة إدارية تقوم ببقياس االداء الفعلي ومقارنته باالداء المخطط من أجل اتخاذ االجراءات التصحيحية 

 الالزمة لتطوير االداء وتحسينه، هي وظيفة:

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 القيادة -ج

 لرقابةا   -د

 

إحدى وظائف االدارة في المشروع تستخدم للتأكد من ان المشروع يسير في االتجاه الصحيح وفق ما هو 
 مخطط له:  

 التخطيط  -أ
 التنظيم  -ب
 القيادة  -ج
 الرقابة    -د
 

 يتم: وفية المشروع اهداف على الرقابة المشروع في الرقابة عملية اهداف من

 المادية المشروع موجودات على الرقابة -أ

 البشرية المشروع موجودات على الرقابة -ب

  والمالية والبشرة المادية المشروع موجودات على الرقابة -ج

  والمواصفات والكلفة الوقت على الرقابة -د

 

 الرقابة على تكلفة المشروع هي ضمن الرقابة على:

 موجودات الشركة -أ

 أهداف المشروع -ب

 جدولة المشروع -ج

 مواصفات الشركة   -د

 

 فإنها تقوم باالساس بالرقابة علي:   –عندما تقوم شركة معينة بمتابعة االوقات الالزمة النجاز المشروع 
 أهداف المشروع  -أ

 موجودات المشروع  -ب
 موجودات المشروع البشرية -ج
 مواصفات المشروع    -د
 

 :الرقابة عناصر
    الفعلي األداء قياس *
 مسبقا  محددة الموضوعة بالمعايير مقارنته *
 .األداء على التحسين بإجراء القيام *
 

 المشروع على الرقابة عملية أهداف
 تحقيق هدفين أثنين: إلى المشروع على الرقابة تسعى

  والمواصفات والتكلفة كالوقت)  المشروععلى أهداف  الرقابة-١
المادية  كالموجودات)  المشروع موجودات على الرقابة-٢

 (.والبشرية والمالية
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 الرقابة على وقت المشروع هي ضمن الرقابة على:

 أهداف المشروع -أ

 المشروعمواصفات  -ب

 موجودات المشروع -ج

 موازنة المشروع -د

 على: الرقابة-من امثلة الرقابة على موجودات المشروع 

    الماديةالموجودات  -أ

        الوقت  -ب

       المواصفات -ج

  التكلفة -د

 

  :من مقاصد الرقابة على اهداف المشروع...

  الماديةالرقابة على الموجودات  -أ

  الرقابة على الوقت -ب

  الرقابة على الموارد البشرية -ج

  الرقابة على الموارد المالية -د

 

  :الرقابة على المواصفات تتعلق بجوانب...

 التكلفة -أ

  الوقت -ب

 المواصفات -ج

 الثقافة -د

 

 

 

 

 

 

 

 :على الرقابة – المشروع اهداف على الرقابة املثة من

 الوقت -أ

 المالية الموجودات -ب

 المادية الموجودات -ج

 البشرية الموجودات   -د

 

  :الرقابة على الموارد البشرية تشمل الرقابة على...

 ة مهاراتهمصيانة ونمو األفراد في المشروع وتدريبهم وتنمي -أ

 صيانة األصول المادية -ب

 الموجودات المالية -ج

 الموارد األولية -د

 

 

 

 

 

 

 الرقابة على الوقت : -أ
نذكر  المشروع تنفيذ جدول  في التقدم تأخر إلى كثيرة تؤديعوامل هناك 
 :منها
  أو ألدائها  أطول وقتا تتطلب األنشطة في فنية وجود صعوبات 

 لمعالجتها 
  الالزمتم برمجة األنشطة بأوقات متفائلة أكثر من 
  صحيحالم يكن  المشروع عملية جدولةفي المهام تسلسل 
  المعدات أو األفراد الضرورية أوتأخر في امداد المشروع بالمواد الخام 
  طا لبدء أنشطة يعتبر اكمالها شرعدم اكتمال األنشطة السابقة والتي

 الحقة
  جديدة للزبونأوامر أو طلبات 
 القوانين والتشريعات الحكومية تغير في  
 : التكلفة على الرقابة- ب

 :منها نذكر المشروع تكلفة ارتفاع إلى عديدة تؤدي هناك عوامل
 موارد اضافية . إلى األنشطة يحتاج  تنفيذ بعض قد 
 جديدة . أنشطة إضافة 
 المنافسة. شدة بسبب منخفض بسعر المناقصة دخول 
 وغير كافية . للمشروع المرصودة الموازنة 
 المشروع. إلنجاز الالزمة الموارد أسعار ارتفاع 
 على المواصفات : الرقابة-ج 
 منها نذكر للمشروع النهائية المواصفات على تؤثر عديده عوامل هناك : 
 المشروع. في متوقعة غير فنصة مشاكل بروز 
 المشروع. انجاز من محدد وقت في ضرورية موارد نقص 
 المشروع. في المستخدمة الموارد بجودة متعلقة مشاكل 
 المعينة. الخصائص ذات الموارد بعض على المنظمة في صراع وجود 
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 على:الرقابة على الموارد المالية تشمل الرقابة 

 البشرية في المشروعحماية الموارد  -أ

 المخزون الخاص بالمعدات -ب

 موازنة المشروع -ج

 صيانة األصول -د

 

 تشمل الرقابة على الموارد البشرية:

 موجود في الصندوقالحفاظ على النقد ال -أ

 ماية الموارد البشرية في المشروعح -ب

 صيانة االالت والمعدات -ج

 الحفاظ على المخزون -د

 

  المالية: الموارد على الرقابة تشمل

 الجارية الموجودات على الرقابة -أ

 البشرية الموارد على الرقابة -ب

  االصول صيانة على الرقابة -ج

 الفكري المال راس على الرقابة -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :م الضبط الدرجة الثاني...في نظا

 تقوم حساسات بقياس المخرجات -أ

 التلقائي مع الظروف البيئيةتكيف يتم ال -ب

 من االساس عن طريق اجهزة اضافية يتم معاير النظام -ج

 تقوم حساسات بقياس المدخالت -د

 

 من أمثلته:  –هو من مستويات الرقابة باستخدام الضبط والربط  –نظام ضبط من الدرجة االولى 

 نظام األنهار والبحار -أ

 جسم اإلنسان -ب

 لفصل عند الوصول للدرجة المطلوبةباالتدفئة عن طريق وجود ساعة تقوم  -ج

 قياس درجة الحرارة   -د

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة على موجودات المشروع
 بمختلف المشروع موجودات حماية هو هنا بالرقابة يقصد

 – بشرية – مادية )موجودات عليها والمحافظة أنواعها
 (مالية

 على: الموجودات المادية وتشمل على الرقابة -أ
 )وقائية ام تصحيحية( صيانة هذه األصول على الرقابة ▪

 وتوقيت إستبدالها 
والتجهيزات  بالمعدات الخاص المخزون على الرقابة ▪

 وقطع الغيار 
 على: البشرية وتشمل الموارد على الرقابة - ب
 المشروع في البشرية حماية الموارد ▪
 يمنح يما البشرية الموارد وخبرات تنمية مهارات ▪

 على تتفوق يجعلها الذي الفكري المال راس الشركة
 .منافسيها

 على: وتشمل يةالرقابة على الموارد المال -ج 
يتم  األصول التي) الجاريةالرقابة على الموجودات  ▪

 تدويرها خالل السنة المالية(.
 الرقابة على موازنة المشروع ▪
الرقابة على راس المال المستثمر في المشروع وقنوات  ▪

 صرفه حتى تتحقق اهداف المشروع.
 

 الرقابة عمليات أنواع
 باستخدام الضبط والربط الرقابة-1
  الحساسات تقيس فقط المخرجات دون اعطاء : األولىنظام ضبط من الدرجة

 إمكانية القيام بإجراء تصحيحي )مثل قياس درجة الحرارة( للجسمالنظام 
  للتحكم في  إضافية أجهزة يتم استخدام :الثانيةنظام ضبط من الدرجة

عن طريق وجود ساعة تقوم بالفصل عند الوصول  التدفئة)مثال المخرجات 
 للدرجة المطلوبة

 وجود البئية دون مع يقوم بتكييف تلقائي   نظام الضبط من الدرجة الثالثة 
 .اإلنسان( جسم )مثل خارجية تحكم أجهزة
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 نظام: هو فقط المخرجات بقياس فقط الحساسات تقوم النوع هذا وفق

  األولى الدرجة من الضبط -أ

  الثانية الدرجة من الضبط -ب

  الثالثة الدرجة من الضبط -ج

  الرابعة الدرجة من الضبط -د

 

 

 

 

عندما يقوم مدير المشروع بالرقابة على االنشطة اثناء حدوثها للتأكد من سير حسب ماهو مخطط لها هي 

 الرقابة:

  الالحقة -أ

  السابقة -ب

  اثناء العملية -ج

  السابقة والالحقة -د

 

  :على مستوى محطات العمل يتم...

 اإلنجاز احتساب االوقات والتكاليف الخاصة بنقاط  -أ

  يتم تحقيق اهداف المشروع -ب

  وصف لتنظيم المشروع -ج

  األداءوضع التوصيات بهدف تحسين  -د

 

  تشمل: الالحقة الرقابة

  األولى الدرجة في الضبط نظام -أ

  الثانية الدرجة في الضبط نظام -ب

  الثالثة الدرجة من الضبط نظام -ج

  المشروع أهداف -د

 

 

  المشاريع:  من ادوات الرقابة المالية ويمكن استخدامها في الرقابة على 

          االنتاجيةقياس  -أ

 العموميةالميزانية  -ب

      باريتوخرائط  -ج

 الخامالرقابة على المواد    -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروع على الرقابة أدوات
والمستخدمة في قياس أداء المنظمات  المتعارف عليهاأوال: هناك العديد من أدوات الرقابة 

 منها:والتي يمكن استخدامها في الرقابة على المشاريع 
 ،اإلستثمارالعائد على  المالية،قائمة التدفقات  العمومية،الميزانية مثل  مالية:رقابة  أدوات-١

 معدل دوران المخزون ... إلخ
قياس  المخزن،الرقابة على  الخام،الرقابة على المواد مثل  انتاجية:رقابة  أدوات-٢

 إلخ اإلنتاجية.
 إلخ اإلحصائية.خرائط الرقابة  ،باريتوخرائط مثل  الجوده:الرقابة على  أدوات-٣
 

 العملية أثناء الرقابة-2

حدوثها  أثناء والعمليات األنشطة واختبار فحص يتمفي هذا النوع من الرقابة 
الرقابة في المشروع  أنواع معظم –لها  هو مخطط ما حسب سيرها من للتأكد

 تقع تحت هذا النوع. في مرحلة التنفيذ

 المشروع.يمكن تطبيقه على كل جزء في  •

جدول المشروع يمكن  المشروع،من امثلته مقترح المشروع، خطة  •
 استخدامها كمعايير قياس للحكم على سالمة سير العمليات اثناء الرقابة.

 

 الالحقة الرقابة-3

النشاطات موجهه للمستقبل، وتشمل األجزاء  وتتم الرقابة في هذا النوع بعد انتهاء
 التالية:

 إلى أي مدى تم تحقيق أهداف المشروع المخطط لها. المشروع:أ. أهداف 
قبل وبعد انجاز حساب األوقات والتكاليف الخاصة بنقاط اإلنجاز يتم  :العملب. محطات 
 .هذه النقاط

المشروع والطرق المستخدمة في التخطيط وتوجيه  يصف تنظيم :النهائيج. التقرير 
 .المشروع وغير ذلك

وهي المقترحات الخاصة بتحسين أداء  :المستقبليد. توصيات لتحسين األداء 
 .المشروعات المستقبلية
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 العائد على االستثمار هو من االدوات الرقابية:

 من أدوات الرقابة: -العائد على االستثمار 
 االنتاجية -أ

 المالية -ب

 البشرية -ج

 على الجودة -د

 

 من أدوات الرقابة على الجودة:

 ية العموميةالميزان -أ

 معدل دورات المخزون -ب

 خرائط باريتو -ج

 اإلنتاجيةقياس  -د

 خرائط باريتو ،، من أدوات الرقابة على:  

 المالية -أ

 الجودة -ب

 الموارد البشرية -ج

 اإلنتاجية   -د

 

 المشاريع:تاجية ويمكن استخدامها في الرقابة على من ادوات الرقابة االن

 الميزانية العمومية -أ

 العائد على االستثمار -ب

 الرقابة على المواد الخام -ج

 المالية قات التدفقائمة  -د

 

  :المشروع على الرقابة أدوات من

 المكتسبة القيمة -أ

 بالمخطط الفعلي األداء مقارنة -ب

 الرقابية المعايير تحديد -ج

 الزم ان التصحيح -د

 

 ................ هي حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت في مؤشر اداء الكلفة:

 الرقابة المنظمية -أ

 الرقابة على الجودة -ب

 النسبة الغير الحرجة -ج

 النسبة الحرجة   -د

 

 

 

 

 

 

مالئمة لقياس  أكثرأنشطة المشروع وهي ثانيا: توجد أدوات أخرى للرقابة على 
اهداف المشروع وذلك عن طريق قياس مستوى التقدم الفعلي في المشروع وخاصة 
في الوقت والكلفة ومقارنته بمستوى التقدم المقدر والمخطط له في الموازنة وجدول 

 -هي: المشروع ومن اهم هذه األدوات الرقابية 
 القيمة المكتسبة.
 النسبة الحرجة.

 

 الحرجة: ثانياً: النسبة

وهي مقياس جيد لقياس سالمة التقدم الفعلي في المشروع، او كما يقال بانها 

 أداة لفحص صحة المشروع.

 هما:وتتكون النسبة الحرجة من جزأين 

 أداء الوقت.األول: ويسمى مؤشر الجزء 

 الثاني: ويسمى مؤشر أداء الكلفة. الجزء

حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت هي  والتي الحرجةالنسبة ثم بعد ذلك يتم حساب 

 .في مؤشر أداء الكلفة
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 الجزء األول هو يسمى مؤشر : –تتكون النسبة الحرجة من جزأين 

 جدول المواصفات -أ

 جدول المهام  -ب
 اداء الوقت -ت

 جدول االنشطة -ث

 

    الناجح: الرقابة نظام خصائص من

       المرونة عديم -أ

    التعقيد شديد -ب

         التكلفة عالي -ج

 الزبون ويرضي المشروع اهداف يحقق -د

     المشروع:من االبعاد التي تعكس نجاح 

 ارتفاع التكلفة  -أ

 تأخر وقت تسليم المشروع    -ب

     رضاء الزبون -ج

 عدم ربحية المشروع   -د

 

 

 من خصائص نظام الرقابة الجيد:  
 ان يتمتع بالمرونة  -أ

 ان تكون تكلفة أعلى من فوائده  -ب
 ان ال يكون قادر على تلبية حاجات المشروع  -ج
 ان ال يعمل بطريقة منتظمة    -د

 

 من خصائص نظام الرقابة الناجح أن يكون:

 مرنا   -أ

 معقدا   -ب

 صعب الصيانة -ج

 غير متكامل -د

 تحقيق الربح العالي هو احد أهم االبعاد الرئيسية لـ:  
 رضاء الزبائن  -أ

 نجاح المشروع  -ب
 فشل المشروع  -ج
 رضاء المنافسين    -د
 

 من خصائص نظام الرقابة الناجح ان يكون:
 بسيطا -أ
 معقدا -ب
 كلفته عالية -ج
 غير مرنا -د
 

 الناجح الرقابة نظام خصائص
نظام الرقابة على المشروع ناجحا فإنه يجب أن يتمتع بأهم  حتى يكون

 :التاليةالخصائص 
 .وقابل للتعديلبالمرونة أن يتمتع  -
 .أن ال تكون تكلفته أعلى من فوائده -
 .أن يكون قادر على تلبية حاجات المشروع -
 .أن يعمل بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب -
 .التعقيدأن يكون بسيطا بعيدا عن  -
 .أن يكون سهل الصيانة -
 .أن تكون نتائجة قابلة للتوثيق -
استخدام أساليب ووسائل للقياس دقيقة ضمن الحدود المطلوبة منها  

 وبما يحقق اهداف المشروع ويرضي الزبون.
 



لى ألترم دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
ول  تبويب أ

 
 1440أل

  87   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 13المحاضرة   

 المشروع: انهاء الى تؤدي التي العوامل من

 فقط تكنولوجية عوامل -أ

 فقط اقتصادية عوامل -ب

 تسويقية وعوامل اقتصادية وعوامل تكنولوجية عوامل -ج

 فقط تسويقية عوامل -د

 

 المشروع:يقال بان  –عندما يتوقف نقطة في العمل األساسي في المشروع 
 انتهى -أ
 بدأ -ب
 يتم جدولته  -ج
 يتم دراسته. -د
 

   :احتمال ضعيف لتحقيق االهداف التقنية يدخل ضمن العوامل ...

 التكنولوجية ألنهاء المشروع -أ

 االقتصادية ألنهاء المشروع -ب

 التسويقية ألنهاء المشروع -ج

 التنافسية ألنهاء المشروع -د

 

 

 :من العوامل االقتصادية التي تؤدي الى انهاء المشروع

 تغير في احتياجات السوق -أ

 انخفاض المشروع وتدني العائد على االستثمار -ب

 اشتداد التنافس وتفوق المنافسين -ج

 امكانية ضعيفة لتسويق المشروع  -د

 

 وهي: -من العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع العوامل االقتصادية 
 ظهور براءات اختراع. -أ
 انخفاض الرياح المشروع وتدني العائد على االستثمار فيه -ب
 وجود المشاكل تكنولوجية -ج
 جوانب حكومية -د
 

 المشروع:من العوامل التسويقية التي تؤدي الى انهاء 

      المشروعارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير  -أ

        السوقتغير في احتياجات  -ب

     المشروعانخفاض ارباح  -ج

  االستثمارتدني العائد على    -د

 

 يسمى: ما حالة في يحصل باإلطفاء االنتهاء

 العمد بالقتل اإلنهاء -أ

 األم للمنظمة باإللحاق اإلنهاء -ب

 بالتكامل اإلنهاء -ج

 الموازنة بتقليل البطيء باإلهالك اإلنهاء -د

 

 

 العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع 
هناك عدة عوامل تؤدي إلى إنهاء المشروع 

  كالتالي:وهي 
 اقتصاديهعوامل /2.عوامل تكنولوجيه  /1

 عوامل أخرى  /4عوامل تسويقيه  / 3

 

 اإلقتصادية العوامل  
التي تؤدي إلى إنهاء  اإلقتصاديةمن أهم العوامل 

  نجد:المشروع 

أرباح المشروع وتدني العائد على  انخفاض •
  .اإلستثمار فيه

 المشروع.ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير  •
 التسويقية العوامل  

التي تؤدي إلى إنهاء  التسويقيةمن أهم العوامل 
  نجد:المشروع 

 المشروع.لتسويق  ضعيفةإمكانية  •
 السوق.تغير في احتياجات  •
 المنافسين.اشتداد التنافس وتفوق  •
أخرى عوامل  

هناك عوامل أخرى عديده تؤدي إلى إنهاء 
  أهمها:المشروع نجد من 

الوقت الطويل الذي يستغرقه المشروع  •
 إيجابيه.لتحقيق نتائج اقتصاديه 

تأثير سلبي للمشروع الحالي على المشاريع  •
 األخرى.

 إذاعلى المضي في المشروع  القدرةعدم  •
ظهرت براءات اختراع تضعف من إمكانية 

 استمراره.
 

  التكنولوجية العوامل-1

  نجد:من أهم العوامل تكنولوجيه التي تؤدي إلى إنهاء المشروع 

 المشروع.من  المتوقعة التكنولوجيةاحتمال ضعيف لتحقيق األهداف  •
 في المشروع أن تحلها  الموجودةوجود مشاكل تكنولوجيه ال يمكن للمهارات  •
 جديده.تحويل اإلهتمام لمشاريع أخرى تحتاج مثال إلى تكنولوجيا  •
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  إذا: باإلطفاء االنهاء يحصل

 أخرى شركة مع المشروع اندمج -أ

 اهدفه الى ووصل المشروع نجح -ب

 األم المنظمة من رسمي جزء المشروع أصبح -ج

  ألم ا المنظمة مع وتكامل المشروع الحق -د

 

 يسمى االنهاء:  .... اذا نجح المشروع ووصل ألهدافه 

 باإلضافة -أ

 باإلطفاء  -ب

 بالتكامل -ج

 بالتجويع  -د

 

 من طرق انهاء المشروع :

 الجدولة -أ

 االنهاء باالطفاء  -ب

 الجدول المحوسب -ت

 النهائيالجزاء  -ث

 

 يسمى االنتهاء بالتجويع واالهالك بـ:

 االنتهاء بالتكامل -أ

 باإلضافةاالنهاء  -ب

 االنهاء باالطفاء -ج

 االهالك البطيء وهذا بتقليل الموازنة -د

 

 تسمى طريقة اإلهالك البطيئ للمشروع:

 بالتجويع واالهالك -أ

 باالضافة -ب

 التكاملب -ج

 باإلطفاء -د

 

 

 شركة ) س ( لديها مشروع انتاج دواء لمكافحة الكبد الوبائي ، وقد نجح المشروع 
يسمى هذا النوع من االنتهاء  –ترتب عليه انهاء المشروع بإنتاج الدواء  –في انتاج الدواء المناسب 

 باألنهاء :  
 بالتكامل  -أ

 بالتجويع واالهالك  -ب
 باالطفاء  -ج
 باالضافة    -د

 

 

 

 

 

 طرق إنهاء المشروع 
  أهمها:هناك عدة طرق إلنهاء المشروع من 

 باإلطفاء.اإلنهاء  -1
 باإلضافه.اإلنهاء  -2
 بالتكامل.اإلنهاء  -3
 ك.اإلنهاء بالتجويع واإلهال -4

  باإلطفاء اإلنهاء /1

  التالية:ويحصل هذا النوع من اإلنهاء في الحاالت 

  .نجح المشروع ووصل إلى أهدافه إذا •
 العالج(.فشل دواء في  )مثل لم ينجح المشروع إذا •
انفجار  )مثل تؤدي إلى قتل المشروع بيئيةحصلت تغييرات  إذا •

 تشالنجر(.
 المشروع. باستمرار مقتنعةالعليا غير  اإلدارةعندما تكون  •
اإلدارة العليا عندما تكون  منها:وتتراوح األسباب  العمد:االنهاء بالقتل  •

 .عالمشرو بإستمرار غير مقتنعة
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شركة دوائية لديها مشروع جديد يتمثل في انتاج عالج جديد لمرض ما وقد فشل هذا المشروع في انتاج هذا 

 الدواء ويسمى ذلك باالنتهاء بـ:

 باالضاءه -أ

 باالهالك -ب

 بالتمني -ت
 باالطفاء

 

 االنتهاء:إذا لم ينجح المشروع أو حصلت ظروف بيئية أبطلت المشروع فإنه يسمى 

 باإلطفاء -أ

 باإلضافة -ب

 بالتكامل -أ

 بالتجويع   -د

 

كلية أنشئ تقسم نظم المعلومات اإلدارية في البداية وكان يتبع قسم إدارة االعمال ثم اصبح .... بكلية إدارة 
 هذا يسمى االنتهاء بـ:-االعمال 

 باإلطفاء  -أ
 باإلضافة -ب
 بالتجويع  -ج
 باالهالك -د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة: هي المشروع إنهاء عملية مراحل أول

  للمشروع النهائية الفواتير تجهيز عملية -أ

 للفواتير التحصيل عملية -ب

 القانونية المراجعة عملية -ج

 القرار عملية -د

 

 

 

 

  باإلضافة اإلنهاء / 2

 قسم مثالمشروع انشاء  مثال: جزء من المنظمة األميصبح لكي  حيث يتم إضافتهويحصل هذا النوع من اإلنهاء في حالة حقق المشروع اهدافه 
 قسم االعمال االلكترونية قد يتبع بقسم إدارة االعمال ثم يصبح قسم مستقل بكلية إدارة االعمال. 

  بالتكامل اإلنهاء /3

 يحصل هذا النوع من اإلنهاء في حالة حقق المشروع أهدافه كامله وبالمواصفات المرغوب فيها  •
 األم  المنظمةبالمشروع المنتهي ووضع آليات لعملية التكامل مع  صةالخايتطلب هذا النوع التصرف في األمالك واألفراد والتجهيزات  •
  المثال(سبيل  )علىوحتى يكتب لعملية التكامل النجاح يجب طرح مجموعه من األسئله  •
  سيذهب؟أين  المشروع:فريق  -
 هل أغلقت كل حسابات المشروع ؟  المحاسبة و المالية: -
 التصنيع: هل التدريب مكتمل لفريق التصينع؟ هل المواد التي تشكل مدخالت متوفرة وهل المواقع الصناعية متوفرة وجاهزة للعمل؟ -
 الهندسة: هل جميع الرسومات للمشروع كاملة وفي الوقت المطلوب؟ هل كل العمليات وإجراءات التغيير مفهومه؟ -
لمعلومات وقاعدة البيانات والبرمجيات المتعلقة بها واختيار هذه األنظمة، والتسويق والشراء باإلضافة الى أسئلة متشابهة تتعلق بنظام ا -

 والتوزيع واألمور القانونية......الخ
  واإلهالك بالتجويع اإلنهاء /4

  الموازنةوهذا بتقليل  البطيءأيضا اإلهالك  الطريقةوتسمى هذه  -
الحفاظ على سمعة  )بهدف القانونية الناحيةتدريجيا ولكن يترك المشروع حيا من  الماليةفي بعض األحيان يتم تخفيض الموارد  -

  المنظمة(
 

 عملية إنهاء المشروع 
  أساسيه:تمر عملية إنهاء المشروع بثالث مراحل 

 القرار.عملية -1
 اإلنهاء.تطبيق -2
 إعداد التقرير النهائي-3
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 وفق مراحل عملية انهاء المشروع فان المرحلة األولى هي عملية:

 الملخص التاريخي -أ
 التطبيق -ب

 القرار -ت

 التنفيذ -ث

 

      عملية:-اخر عملية انهاء المشروع 

    القرار -أ

           االنهاءتطبيق  -ب

  المشروعتنفيذ  -ج

 اعداد التقرير النهائي    -د

 

 يجب االهتمام: –عند اعداد التقرير النهائي للمشروع 
 التحسينات المستقبلية -أ
 تحديد وقت بدء المشروع -ب
 وضع دراسة المشروع -ج
 تحديد تكلفة المشروع -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخصوص إنهاء المشروع يقيم من خالله جمع: –نظام دعم القرار 

 لية فقطبيانات ومعلومات داخ -أ

  القرار:عميلة  أوالً:

 أساسيين: نموذجينقرار إنهاء المشروع إلى  عمليةتخضع 

 لمجموعة من العوامل المرتبطة بنجاح المشروع أو فشله. إخضاعهالمشروع عند  تصنيفالدرجة التي ينجح  .1
 التي أنشئ من أجلها. األهدافالدرجة التي يلبي فيها المشروع الغايات ومجموعة  .2

 Decisionنموذج للمساعدة في اتخاذ قرار بخصوص انهاء المشروع اسمه نظام دعم القرار  (Shafer and Mantel,1989) طوروقد 

Support System  والذي يعتمد على نموذج العالقات الموزونة للعوامل المقيدة التخاذ القرار ويتم من خالله جمع البيانات عن المشروع

نفسه وعن المنظمة الم وعن البيئة التي يعمل بها المشروع، وهذه البيانات تستخدم في تحديد االوزان والدرجات التي تمنح لكل عام من 

 وفيه  القرار.العوامل وتكون هي مدخالت نموذج دعم 

 يتم معالجة البيانات بالخطوات التالية:

 ى نظام المعلومات الخارجية.جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الخارجية ويسم •

 جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الداخلية ويسمى نظام المعلومات الداخلية. •

 .بنظام دعم القرارجميع البيانات الخارجية والداخلية يتم تخزينها في قاعدة البيانات الخاصة  •

  هي:احد من ثالثة احتماالت ثم إخضاع البيانات لقوانين وعوامل االنهاء والنتيجة ان القرار سيكون و •

 بالمشروع االستمرار .1
 إنهاء المشروع. .2
 غير مؤكد وفي هذه الحالة نحتاج الى تطبيق تحليل الحساسية الختيار االستمرار او االنهاء. .3
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 بيانات ومعلومات خارجية فقط -ب

 بيانات ومعلومات داخلية وخارجية -ج

 ات ومعلومات من داخل المنظمة فقطبيان -د

 

 :بيانات ومعلومات -من امثلة البيانات والمعلومات المتوافرة في نظام المعلومات الخارجية 
 العاملين  -أ
 المنافسين -ب
 الهيكل -ج
 المدراء -د
 

 فيها: ويتم المشروع إنهاء عملية مراحل من مرحلة االنهاء تنفيذ

 للمشروع النهائية الفواتير تجهيز -أ

 الموازنات إعداد -ب

 المشروع على المراقبة -ج

 الجدولة إعداد -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا االنتهاء 

    Reero.ckfu  األخ مبارك كما أشكر األخت

   Ms.MOODYوأشكر كل من ساهم في هذا العمل الغالية ام ود و

 ☺ Omjehaadأختكم وأمكم   

 وأشكر األخت ريما على توفير أسئلة الترم الصيفي ناقص سؤالين فقط

 لوسيندا العصاميه جنون إحساس أحالم اليقظه واالخوات 

 1439على حل أسئلة الترم األول 

  هـ عن طريق : أبو عبدهللا1438تم إضافة أسئلة الترم األول والثاني لعام 

 : أمل باوزير 1439الترم األول والثاني وأسئلة تم إضافة أسئلة الترم الصيفي 

  Mayosh & Shime 1439اشكر االخوات على حل أسئلة الترم الثاني 

 وأسأل هللا أن يجازي الجميع الف خير 

 اذكرونا بدعوه 

 ما نحلل إزالة الحقوق 

 هـ1440تم اضافه اسئله الفصل األول 

 ✍لوسيندآ العصاميهتحديث : 

 

 تطبيق اإلنهاء -2
  التالية:وتتم عملية التنفيذ عن طريق أداء مدير المشروع لواجباته 

 للمشروع. المتبقيةإكمال كل األعمال  -1
 الزبون.التأكد من أن المشروع تم قبوله واستالمه من طرف  -2
 النهائية.ثم تجهيز التقارير  الالزمةإكمال الوثائق  -3
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