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 االولى المحاضرة

 

 هناك ثالثة عوامل تؤثر فً حالة عدم التأكد فً البٌئة التً تعمل بها المنظمات:

 الخاصة بالمنظمة. المدخالت والمخرجاتعدد وقوة وتداخل  تعقٌد البٌئً:درجة ال .1

 .ات الزبائنحاجات ورؼبلتؽٌر السرٌع والدائم فً ٌجة بٌئة االعمال نت تتؽٌرسرعة  درجة الدٌنامٌكٌة)التغٌٌر(: .2

 فً بٌئة االعمال، والتً تعتبر نادرة. توفر المواردوٌتعلق بمدى  درجة الغنى: .3
 

 الدولٌة االعمال فً المعاصرة االتجاهات

 .المعرفة البشرٌةالتوسع الهائل فً  -

 وتبادل المعلومات. اإلمكانات التكنولوجٌةالتطور الهائل فً  -

 .لمتطلبات السوقتجابة السرٌعة نشوء األسواق العالمٌة وازدٌاد الحاجة لالس -

 لتلبٌة حاجات الزبائن المتؽٌرةالطلب المتنامً على السلع والخدمات  -

 .بندرة المواردلمتؽٌرة والمتسمة فً هذه البٌئة المعقدة وا -

ولألسباب السابقة لم تعد االشكال التقلٌدٌة فً إدارة المنظمات قادرة على النجاح واالستمرار، وعلٌه فان منظمات  -

بتوزٌع طاقمها الوظٌفً وكوادرها فً االعمال المعاصرة أصبحت اكثر حاجه الن تدار بالمشروع، بحٌث تقوم 

، مما ٌمكنها من الوصول الى ابتكار وتطوٌر السلع والخدمات واألفكارحتى تكون قادرة على االستمرار فً  مشارٌع

 أهدافها وتحقٌق رسالتها.

 تعرٌف المشروع

لها بداٌات ونهاٌات زمنٌة محددة ٌتم تنفٌذها من قبل شخص او منظمة  المترابطة ؼٌر الروتٌنٌةاألنشطة  مجموعة من  -

 .اطار معاٌٌر التكلفة، الزمن والجودةلتحقٌق أداء وهدؾ محدد فً 
 

 العناصر التً ٌجب توافرها فً مفهوم المشروع هً:

 .مترابطة وؼٌر روتٌنٌةأنشطة  .1

 زمنٌة محددة. مترابطة لها بداٌات ونهاٌاتأنشطة  .2

 .فترة زمنٌة محددةالمشروع له  .3

 األموال الالزمة لهذا المشروع.مخصصة ب موازنة تقدٌرٌة .4

 سواء كان الهدؾ سلعة او خدمة. هدؾ ٌجب تحقٌقه .5

 المناسبة والمطلوبة من قبل العمالء. الجودة –الزمن  -تحقٌق معاٌٌر الكلفةضرورة  .6

 : اهداف المشروع

 :تحقٌق ثالثة اهداؾب االهتمام فإنها تشترك فً مهاطبٌعتها او حجمهما اختلفت 

 جدولة المشروع -لوقت  ا 

 موازنة المشروع - التكلفة 

 إختٌار المواد المناسبة لمراحل المشروع – المواصفات 
 

  خصائص المشروع

 مجموعة من الخصائص:تشترك فً فً  تنوعت واختلفت طبٌعتهامهما 

 .اهداؾ محددةفً ٌنة ، حل مشكلة معلتنفٌذ ؼرض معٌن،  الغاٌة: -

 تبدا وتنتهً فً أوقات محددة ومعلومة قد تطول وقد تقصر. -ذات طبٌعة مؤقتة  دورة حٌاة محدودة: -

 .ٌحتاج الى أنشطة فرٌدة وؼٌر روتٌنٌة وؼٌر متكررة التفرد: -

 أنشطة متتابعة باإلضافة الى التتابع هناك تداخل. االعتمادٌة المتداخلة: -

 .نشاط اجتماعً وتضارب فً المصالح لكون المشروع الصراع: -

 .السٌما اذ انحرؾ عن تحقٌق هذه األهداؾ نسب مختلفة،تتعرض للمخاطر ب المخاطر: -
 

  : دورة حٌاة المشروعمراحل 

ٌتم تطوٌر فكرة المشروع، اختٌار المشروع، اختٌار مدٌر المشروع والبدء باالجتماعات األولٌة  مرحلة التأسٌس: .1

 شروع.المباشرة بتنفٌذ الم

ٌتم وضع خطة المشروع المتكاملة ،عمل جدولة ألنشطة المشروع، اعداد الموازنة، والقٌام بالرقابة  مرحلة التنفٌذ: .2

 على المشروع .

ٌتم التدقٌق على أنشطة المشروع ، تدرٌب المستخدمٌن على استخدام مخرجات المشروع،  :)اإلتمام( مرحلة االنهاء .3

 م الوثائق المطلوبة.اعداد التقارٌر النهائٌة وتسلٌ
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  اطراف المشروع

ولهم دور كنتٌجة لتنفٌذ المشروع او استكماله  تأثر مصالحهموالمحتمل  : )اطراف ذات العالقة( أصحاب المصلحة بالمشروع -

وٌجب على فرٌق إدارة المشروع االهتمام بأصحاب المصلحة والوقوؾ بقدر  فً التأثٌر على اهداؾ المشروع او مخرجاته

 درجات من المسئولٌة فً انجاز المشروع ونتحملوٌ كان من اجل ضمان نجاح المشروعإلما

 الجهات المشاركة فً انجاز المشروع والمرتبطة به : -

 .ٌتم تنفٌذ المشروع لصالحهاالشخص او الجهة التً  الزبون: .1

ا ٌجب ان ٌتمتع بمهارات لذ ٌقود المشروع وهو المسؤول األول عن نجاحه وفشلهوهو الشخص الذي  مدٌر المشروع: .2

 مهارة االتصال والمتابعة. –مهارة التفاوض  -مهارات ادارٌة –عدٌده مثل مهارات فنٌة 

وعلٌها توفٌر الدعم والموارد الالزمة لنجاح  اإلدارة العلٌا للمنظمة االم التً ٌتبع لها المشروعوهً  اإلدارة العلٌا: .3

 المشروع.

 المشروع. ائؾ فً المنظمة االم التً ٌتبع لهامدراء الوظهم  المدراء الوظٌفٌون: .4

والوظائؾ الالزمة  والمعنً بتنفٌذ األنشطة والمهاموهو الطاقم الوظٌفً الذي ٌعمل فً المشروع  : فرٌق المشروع .5

 علٌه ٌجب ان ٌتم اختٌار أعضاء الفرٌق المؤهلٌن فنٌا وادارٌا مع ضرورة االهتمام بهم. -إلكمال المشروع

 الالزمة إلتمام المشروع. الجهات التً تقوم بتزوٌد المشروع بالمواردة كاف الموردون: .6

 وثائق المشروع

 وجود مجموعة من الوثائق تشكل مرجعٌة عند الحاجة من أهمها: ٌتطلبوفق خطة  مرسومة وبرامج محددة،  ٌذفنالت

ٌتم من خاللها نقل متطلبات العمٌل الى  ة الىٌ)جملة بٌان العمل فً المشروع( وهً الوثٌقة الرئٌس ٌسمى .مقترح المشروع:1

 :. وٌتكون من األجزاء التالٌة ٌتم تلبٌة هذه المتطلبات وتنفٌذ المشروع على أساسهاالمشروع حتً 

مع ربطها باألهداؾ االستراتٌجٌة للمنظمة االم  اهداؾ المشروع -الؽاٌات الرئٌسة -المشروع ملخص لفكرة أ. المقدمة:

 ورسالتها.

تأثٌرها  القٌود المتوقع -خالل العمل بالمشروع باالفتراضات المتوقع مواجهتهاتتضمن بٌان : ضات الرئٌسةب. االفترا

 .والتوقعات والمخاطرالخطط االحتمالٌة لمواجهة هذه االفتراضات  –على سٌر العمل 

 –األوقات  -ةالكمٌات المطلوبتتضمن مسؤولٌات الموردٌن حسب شروط عقد التورٌد) ج. مسؤولٌات الموردٌن: 

 (.األسعار –المواصفات 

 (.االجتماعات –الدفعات المالٌة  –استالم المواصفات تتضمن مسؤولٌات الزبون ) د. مسؤولٌات الزبون:

المحسوبة والمتوقع  األوقاتالالزمة إلتمام المشروع حسب  جدول األنشطةالمقصود به هو  هـ. الجدول المحسوب:

 المتوقعة للموارد.  والكلؾبة المطلو اإلمكانٌاتانجازها مع 

 هذه المواصفات. وشروط قبولالتً تستخدم للحكم على مواصفات المشروع  المعاٌٌرتتضمن  و. معاٌٌر قبول المشروع:

عقود التورٌد والتعاقدات الفرعٌة إلنجاز العمل وما ٌسمى بعقود المقصود هنا  ز. العقود وجدول الدفعات المالٌة:

 عن هذه االعمال. وتوارٌخ تسدٌد الدفعات المالٌةمن هذه التعاقدات  ... تتضمن نسخالباطن

البنود السابقة وذلك لإلشارة الٌها  حدود وشروط إضافٌة للعمل لم تكن مذكورة فًتشمل أي  ح. الشروط اإلضافٌة :

 بهدؾ االلتزام بها.

 الخ..للمشروع، محطات العمل.... توقعةالم المخاطر، أوامر التؽٌٌر، باالتصاالتوتشمل أمورا تتعلق  : ط. أمور متنوعة

 .(عقد االلتزام) وتسمى أٌضا . خطة المشروع:2

 جدولة المشروع .3

 . موازنة المشروع4

 

 الثانٌة المحاضرة

 إدارة المشروع

 .الوقت المحدد مسبقا وبإستخدام الموارد المتاحةحل المشكالت ضمن  علم وفنهً  : تعرٌف إدارة المشارٌع
 

 : التالٌةرة المشروع ممارسة الوظائف تتطلب إدا

 .نجازاال شبكة وضعو ،المناسبة والطرق األهداؾ تحدٌد ،األنشطة وجدولة تتابع خطط وضع : للمشروع التخطٌط -١

 التنظٌمً الهٌكل مع العالقة يدتحد ، توالصالحٌا تالمسؤولٌاتوزٌع ، الخرٌطة التنظٌمٌةوضع   : المشروع تنظٌم -٢

 للمشروع. اختٌار فرٌق العمل ،المشروع واطراؾ األم، للمنظمة

 أعضاء بٌن والتنافس التعاون روح بناء باستمرار، العمل فرٌق حفز المشروع، يقاختٌار أعضاء فرطاقم المشروع :  -3

 .الفرٌق
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 المتوقعة والعائدات والموارد الكلؾ اعداد وٌتضمن المشروع، لتنفٌذ التقدٌرٌة الموازنة إعداد : المشروع موازنة -٤

 .واالرباح النقدٌة والتدفقات

 ، من أجل تحقٌق األهداؾ. العمل عن طرٌق القٌادة والتحفٌز واالتصال توجٌه فرٌقوهً  المشروع توجٌه -٥

 تحدٌد كذلك العكسٌة التؽذٌة على والحصول القٌاس ثم ، األداء لتقٌم تستخدم التً المعاٌٌرتحدٌد  : المشروع على الرقابة -٦

 .لمرحلة التسلٌمالتً تساهم فً تقٌٌم المشروع والتدقٌق وصوال  الرقابٌة تاألدوا
 

 المشروع إدارة مراحل

 الجدوى، بدراسة والقٌاممرحلة التأسٌس()مرحلة التعرٌؾ(: تتضمن والدة فكره المشروع ) : مهوأو المف ةمرحلة الفكر -١

 .مدٌره اختٌار ٌتم وقد المشروع اختٌار

 العملفرٌق   وتعٌن ، هائٌةوتتضمن إعداد خطة المشروع وجدولة المشروع وموازنة المشروع الن : فٌذمرحلة التن -٢

 المشروع والقٌام بعملٌات الرقابة وتقٌٌم األداء. خطوات فٌذبتن والمباشرة بالمشروع

 :)االؼالق( وتتضمن التدقٌق على المشروع للتأكد من مرحلة التسلٌم : -٣

 ثم  لٌهاابقة للشروط المتفق عأن المواصفات المشروع مط ،تسلٌم المشروع للزبون-  تدرٌب المستخدمٌن على المشروع

– تسلٌم الوثائق المطلوبة- .اعداد التقرٌر النهائً للمشروع 
 

 اطراف إدارة المشروع

ت نسبة للمشروعاأولوٌة المشروع بال –طبٌعة عمل المشروع  –اختٌار مدٌر المشروع  : األم لٌا للمنظمةاإلدارة الع -١

 .االلتزام عقد قٌعوتالمشروع  خطة بتبنً تقوم حٌثاألخرى، تقدم الدعم للمشروع ، 

 اإلدارة أمام كامل بشكل مسؤوال ٌكون و ، مراحله جمٌع فً المشروع إدارة ٌتولى الشخص الذيهو و  : المشروع مدٌر -٢

استمرار عن تطورات العمل السٌما فً ما ٌتعلق بالوقت والكلفة تقدٌم تقارٌر دورٌة ب، و المشروع ( فشل أو)  نجاح عن العلٌا

 .والموارد، واشعار المنظمة باي مخاطر او مشاكل تواجه المشروع

 .األفراد الذٌن سوؾ ٌقومون بتنفٌذ المشروع همو  المشروع : فرٌق -٣
 

 مقارنة بٌن مدٌر المشروع والمدٌر الوظٌفً

 لمشروعمدٌر ا المدٌر الوظٌفً وجه المقارنة
 خصص وٌمتلك معرفة عمٌقه بالوظٌفةمت التخصص

 التً ٌتوالها
خلفٌة واسعة فً المعرفة والخبرة، نظرة عامة، 

 ومعرفته متوسطة ولكن فً أكثر من تخصص

 ) لدٌه مهارة التركٌب( االسلوب النظامًٌستخدم   لٌلًاألسلوب التح ٌستخدم األسلوب

التعاون بٌن المتخصصٌن فً المجاالت التً  ٌسهل ة بعمله.معرفة فنٌة عالٌلدٌه  المعرفة الفنٌة
 تحتاج الى تخصص معٌن

 أهداؾ نهائٌة للمشروع قصٌرة ومتوسطة خاصة بقسمة األهداف

 السلطة ؼٌر محددة ومسئولٌته بادرة المشروع محددة حسب الهٌكل التنظٌمً السلطة والصالحٌة

 عالٌة محدودة متغٌرات البٌئة الخارجٌة
 

 

 محددات األخالقٌة لمدٌر المشروعال

 .التالعب بالمناقصاتاإلبتعاد عن  ◄

 .للحصول على المناقصات تعاطً الرشوهعدم  ◄

 .مجموعة ؼٌر منضبطة إلى تحوٌل فرٌق العملاإلبتعاد عن  ◄

 التقدٌرٌة . حتى تصبح ضمن الموازنة بهاعب لتالالموارد وا لىاإلعتداء ععدم  ◄

 .المواصفات تحقق ال لؽرض ولكنها با بدٌلة تفًعدم استخدام موارد  ◄

 .عالمشرو فً العاملٌن  سالمة ال ٌساوم على أن ◄
 

 الثالثة المحاضرة
 

على  والسلطاتوالمسؤولٌات  الواجباتطرٌق توزٌع للمشروع عن  اخلًالد التنظٌمً تصمٌم البناء به ٌقصد تنظٌم المشروع 

واألدوار، وتطوٌر  الواجبات تنفٌذ فً المتبعة الرسمٌة  العمل ءاتواجرا واألصول تحدٌد القواعد و ، المشروع فً العاملٌن 

 االستجابة فً المشروع تساعد صٌؽة ٌحقق أفضل نظام االتصال والرقابة وكتابة التقارٌر بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة، بما

 تمكن المنظمة االم من الوصول الى أهدافها. كفؤه وفعاله بطرٌقة البٌئٌة للمتؽٌرات
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 المشروع فً التنظٌمٌة األشكال

 .التنظٌم الوظٌفً  المشروع كجزء من (1

 .المستقل تنظٌم المشروع  (2

 .المصفوفة تنظٌم  (3
  

 الوظٌفً التنظٌم من كجزء شكل المشروع** 

 ة فً الشركة.ٌة األساسٌفٌالوظ المشروع تابعا ألحد األقسامكون ٌالتنظٌم وفقا لهذا الشكل  ◄

 .لمشروععة اٌفً طب كون أكثر تخصصاٌلقسم الوظٌفً الذي احال تنفٌذ المشروع على ٌ ◄

 -:التنظٌم الوظٌفً من جزء المشروع اٌجابٌات ان ٌكون

 .العاملٌن استخدام فً عالٌهمرونة  ◄

 .مشروع من أكثر الضرورٌة فً االنتفاع من الخبرات ◄

 .بٌن الخبراء تبادل الخبرات والمعرفة سهولة  ◄

 .لألفراد الوظٌفً لتطور وتطوٌر المسار قاعدة اجعل األقسام الوظٌفٌة هً  ◄

 -:التنظٌم الوظٌفً من جزء المشروع سلبٌات  ان ٌكون

 .العاملٌن لدٌهم مسئولٌات أخرىألن  وبؤرة التركٌز اإلهتمام ٌكون محورالعمٌل ال  ◄

 .المشروع عن مسؤول واحد شخص وجود عدم بسبب المسؤولٌاتتحمل  وفً األدوار فً تشوٌش حصول  ◄

 .الوظٌفٌة األقسام فً ادارٌة متعددةمستوٌات  وجود بسبب العملجابة لمتطلبات بط االست ◄

 .تمام بوظٌفته ولٌس موجها للمشروعفالقسم الوظٌفً ٌمٌل الى االه تنظٌمٌة ألسبابالتحفٌز ضعؾ  ◄

 .رٌع الكبٌرة والضخمة والمعقدةللمشا الشكل صالحٌة هذا عدم  ◄

 

 ) الصرف( تنظٌم المشروع المستقل** 

  ًمستقل فنً بطاقم مستقلة وحده شكل وٌقوم على األم المنظمة أقسام بقٌةوع منفصال عن ٌكون المشر لشكلاهذا  ف 

 .المشروع التقارٌر الدورٌة وعن طرٌق مدٌرمرتبطة بالمنظمة األم فقط عبر  مالٌا وادارٌا مستقلة وإدارة

  والمحاسبً مالًوال اإلداري الجانب من آلخر مشروع من االستقاللٌةتتفاوت درجة. 

 -:المستقلالمشروع اٌجابٌات 

 .المشروع على الكاملة السلطة لمدٌر المشروع ◄

 .المشروع يرمد أمام مباشره مسؤولٌة مسؤولون المشروع جمٌع أفراد ◄

 .أسرع اتصال عملٌة ◄

 . من المشارٌع  النوع نفس فً تراكمٌة للعاملٌن خبره ◄

 .االهداؾ وتحقٌق األداء رفع فً تساهم المشروع فرٌق تكوٌن هوٌة قوٌة لدى ◄

 .الزبائن لطلبٌات االستجابة وسرعة ،سرٌعة قرارات اتخاذ على القدرة من عززت، المشروع فًمركزٌة  سلطة ◄

 وتقارٌر المدٌر. تطور مسارهم الوظٌفً مرتبط بنجاح المشروعتتحقق وحدة االمر. وهنا ٌتأكد العاملون ان  ◄

 والخارجٌة ئٌة الداخلٌةٌالب للمتؽٌرات بةاالستجا ٌسهلمما  بسٌطة ومرنةالهٌاكل  ◄

 -:المستقلالمشروع  سلبٌات

 . تتكرر العمل وظائؾ فان واحده زمنٌة فتره مشارٌع فًفً حالة وجود عدة  ازدواجٌة الوظائؾ ◄

 مما والمعدات واألفراد بالخبرات اإلحتفاظ إلى المشروع يرالمشروع ٌحتاج مد نجاح بهدؾ ضمان تخزٌن المستلزمات ◄

 الطاقات. إلى تجمٌد هذه يٌؤد

 .األم المنظمة مستوى على ةالمتوفر الخبرات من ةاإلستفاد المستقل المشروع ال ٌستطٌع مدٌراالحٌان  فً بعض ◄

 واعضاء المنظمة األم او أعضاء المشارٌع األخرى بسبب  اعضاء المشروع المستقلبٌن قد تحدث صراعات  ◄

 قد ٌؤدي الى مرض االرتباط بالمشروع. أوٌعٌق تحقٌق االهداؾ مما قد االمتٌازات 

 )نقطة جوهرٌة( المشروعانتهاء بعد مستقبلهم الوظٌفً بسبب الخوؾ على  المشروعفرٌق أعضاء بٌن قلق وجود  ◄

 

 تنظٌم المصفوفة** 

 والتخلصمنهما  كلمٌزات  بعض من االستفادة بحٌث تم المستقل التنظٌم الوظٌفً والتنظٌم خلٌط من وٌمثل هذا الشكل 

 . أٌضا العٌوب بعض من

  ًتعمل فً مجاالت مرتفعة التقنٌةٌستخدم فً المنظمات الت . 

 أنواع تنظٌم المصفوفة

 األم المنظمة ضمن لكن المستقل المشروع إلى أقرب وتكون( المشروع مصفوفة): القوٌة المصفوفة. 
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 من ٌتمتع بجزء الوظٌفً لكن وعالمشر إلى أقرب خصائصها وتكون (الضعٌفة المصفوفة): الوظٌفٌة المصفوفة 

 .المستقل إستقاللٌة المشروع

 السابقٌن بٌن النوعٌن تقعخصائصها  : المتوازنة المصفوفة 

 

 -:مزاٌا تنظٌم المصفوفة

 الوظائؾ ٌتم إختٌارهم من الذٌن  األفراد أن كما للمشروع مدٌر متفرغ وجود بسبب التركٌز نقطة هو المشروع ٌكون ◄

 .لتحقٌق األهداؾ ٌاتهمسؤول ٌعملون تحت

 .الوظٌفٌة  الموجود على مستوى األقسام استخدام مخزن الخبرات والكفاءاتمتاح له  ◄

انتهاء  مستقبلهم بعد على بالقلق احساسا أقل فإنهم للمشروع ٌتم انتدابهم من وظائؾ المشروع ملٌن فًألن العا ◄

 لمشروعا

 .الصراعات الهدؾ وتقلٌل وحدة تحقٌق فً ٌساعد  ◄

 -:المصفوفة ت تنظٌمسلبٌا

بٌد  أكبر والسلطة القوة القوٌة تكون المصفوفة ففًالمدٌر الوظٌفً  المشروع مدٌر  القوى بٌن  توازن مشكلة وجود ◄

 الخالؾ فإن المتوازنة المصفوفة حالة أما بٌد المدٌر الوظٌفً أكبر المصفوفة الضعٌفة تكون وفً المشروع مدٌر 

  والصراع ٌكون شدٌد بٌن الطرفٌن

مدٌر ٌرٌد  كل ألن الشركة فًالسٌاسة الداخلٌة  الصراعات بعض آلخر مشروع من الموارد تثٌر عملٌة تحرٌك ◄

 .بمشروعة خاصهلتحقٌق أهداؾ  الموارد على اإلستحواذ

 والمدٌر الوظٌفً  أوامرالعاملٌن  تشتت بسبب  القٌادة وحدة مبدأ فً مشكلة وجود إلى التنظٌم من النوع ٌؤدي هذا ◄

 .المشروع مدٌر
 

 إختٌار الصٌغة التنظٌمٌة للمشروع

 المشروع كطبٌعة  عناصر عدة على ٌعتمد ذلك ألن للمشروع التنظٌمً إلختٌار الشكلاألمثل صٌؽة ٌمكن اعتبارها ال توجد 

إلختٌار  ٌهاعل ٌمكن اإلعتماد  المعاٌٌر التً من هناك عدد عامة بصفة ولكن المتاحة والموارد األم للمنظمة الثقافً والتوجه

 -:التنظٌمً  الشكل

 .المرؼوبة المخرجات نوع تحدد التً طرٌق صٌاؼة األهداؾ عن المشروع تعرٌؾ  -4

هذه المهام  إلنجاز تصلح التً األم المنظمة فً الوظٌفٌة األقسام هدؾ وتحدٌد  بكل المرتبطة  تحدٌد المهام األساسٌة -٢

 )توطٌن المهمات فً الوظائؾ(

 .عمل حزم إلىالتنفٌذ وتجزئتها  تتابع حسب مترتٌب المها -٣

 .معا ستعمل التً الوحداتتحدٌد  و األم المنظمة فً العمل حزم بأداء ستقوم التً الوحدات تحدٌد  -٤

 ، المشروع مدة طول ، المطلوب التقنٌة بالمشروع مثل مستوى  واإلقتراحات المتعلقة الممٌزة الخصائص قائمة اعداد -٥

 .المشروع تواجه أن المتوقع المشاكل ، المشروع حجم

تجمعت فً وظٌفة معٌنة فٌكون الشكل األنسب هو هل المهمات وحزم العمل والخصائص األخرى  بعد ذلك تتضح الرؤٌة،

انه من الصعب اداءها اال ، ام تتقاطع مع مجموعة وظائؾ فٌكون الشكل األنسب هو تنظٌم المصفوفة، ام انها التنظٌم الوظٌفً

 .ستقل فٌكون الشكل األنسب هو التنظٌم المستقلبشكل م
  

 الرابعة المحاضرة

 المشروع خطة

من موقؾ حالً إلى موقؾ مستقبلً  تحقٌق انتقال منظمإلى  تهدؾ مجموعة من األنشطة الفكرٌة والنظرٌة التً وھالتخطٌط 

 على اإلنجاز. ٌفوق الواقع الحالً قٌمة وقدرةمستهدؾ 

 فوائد التخطٌط 

 رسالة بوضع البدء حٌث( األطراؾ مختلؾ تجاه للمنظمة الشرعٌة إعطاء ٌساهم فً السلٌم التخطٌط)  الشرعٌة ◄

 .ذلك على ٌساعد المنظمة

 الزبائن ٌحتاج وماذا بالضبط ترٌد ما معرفة خالل من( والتكٌؾ التؽٌٌر على القدرة) ومرونتها المنظمة تركٌز تحسٌن ◄

 .مثال معهم التعامل سٌتم وكٌؾ

 للمنظمة مضافة قٌمة ذات لألولوٌات أهمٌة كبٌره إعطاء)  والتنفٌذ األفعال نحو المنظمة وتوجٌه رؾلتص دلٌل ◄

 .المشاكل عن والبعد والفرص واالولوٌات النتائج نحو متجهة(.

.خلق ما ٌسمى )قرارتها أداءها وترشد تنسق العمل وفرق المختلفة تحدٌد األهداؾ ٌجعل األقسام)  التنسٌقتحسٌن  ◄

 ة الوسائل والؽاٌات )هرمٌة األهداؾ(بسلسل
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 وموازنة الوقت المتاح (. األهمٌةعمال حسب األ أداء)  الوقت إدارةتحسٌن  ◄

 (. اإلنحرافات تحدٌد و األداءقٌاس ) عملٌة الرقابة تحسٌن ◄
 

 التخطٌط أنواع

 : منها التخطٌط ألنواع كثٌرة متعددة تصنٌفات هناك

 حسب مستوى
 والتفصٌل الشمولٌة

 حسب
 الزمنٌة فترةال

  حسب
  االستعمال مجال

 حسب
 النشاط

 استراتٌجٌة خطة .1
 ةٌكٌخطة تكت .2
 ةٌلٌخطة تشؽ .3
 

 ٣ من أكثر)  االجل طوٌلة .1

 ( سنوات
 إلى سنة من)  االجل متوسطة .2

 ( سنوات ٣

 سنة من أقل)  االجل رةٌقص - .3
) 

)  مثل االستعمال متكررة .1
 القواعد اإلجراءات،،السٌاسات

) 
) االستعمال متكررة ؼٌر .2

 ( المشارٌع ، البرامج

 .مالً/اقتصادي .1
 صناعً .2
 انشائً .3
 لمشارٌع تخطٌط .4

 مختلفة

 

 المشارٌع؟؟ فً التخطٌط الى الحاجة لماذا

 :التالٌة لألسباب المشارٌع فً للتخطٌط الحاجة نشأت

 :منها متعددة جوانب فً والتعقد بالسرعة تتسم تؽٌرات :البٌئة (1

 .الخ......المستهلكٌن اذواق/ بشرٌة/وثقافٌة ماعٌةاجت/اقتصادٌة/سٌاسٌة/ تكنولوجٌة تؽٌرات

 .استخدامها وحسن علٌها الحفاظ ٌجب والتً: الموارد ندرة (2
  

 بشكل مباشر او ؼٌر مباشر على المشروع العوامل والتؽٌرات المحٌطة بالمشروع والتً تؤثرهً مجموعة  بٌئة المشروع:

 : وتنقسم الى
 

                     بٌئة خارجٌة( إلخ...  البشرٌة الموارد المنظمة، ثقافة ، التنظٌمً كالهٌكل ) . بٌئة داخلٌة 

 -تنقسم الً: والبٌئة الخارجٌة 

          ( إلخ.. السٌاسٌة.... ، اإلجتماعٌة ، اإلقتصادٌة كالبٌئة )عامة    - (1

 ( إلخ.. المالكون ، الموردون ، الزبائن )   خاصة- (2
 

 -:ها عند التخطٌطهتمام بإلجوانب مهمة ٌجب ا

 بالتفصٌل المكتوبة التوجٌهات من مجموعة تأسٌس هً التخطٌط عملٌة من األساسٌة الؽاٌة  

 ٌقبل وتجعله الزبون ترضً التً والمواصفات والكلفة بالوقت المرتبطة المشروع اهداؾ الى للوصول وسٌلة التخطٌط 

 .المشروع باستالم

  المخاطر.وضع االستراتٌجٌات المناسبة لتجنب وه من الوصول قلمشروع وتعٌتواجه ا قد التً ٌتنبأ بالمخاطرالتخطٌط 
 

 : مراحل اعداد خطة المشروع

 هً: بخمسة مراحل أساسٌةتمر 

 عقد االجتماع التأسٌسً. (1

 اعداد الخطة االبتدائٌة. (2

 اعداد الخطة المركبة للمشروع. (3

 اعداد الخطة النهائٌة للمشروع. (4

 مراجعة الخطة النهائٌة. (5
 

 لة األولى: عقد االجتماع التأسٌسًالمرح

 ،المحتملة والمخاطر للمشروع العرٌضة الخطوط مناقشة جلأ من االم للمنظمة العلٌا اإلدارة قبل من الٌه الدعوة ٌتم اجتماع

 :التالٌة النقاط تبٌٌن الى االجتماع ٌخلص ان المفترض من وعلٌه

 للمشروع الفنً المدى تحدٌد. 

 المشروع أداء عن االجتماع فً المشاركٌن مسؤولٌات توضح التً األسس تحدٌد. 

 نهائٌة ؼٌر وجداول موازنات وضع  

 المخاطر ادرة فرٌق تشكٌل 
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 المرحلة الثانٌة: اعداد الخطة االبتدائٌة

تحلٌل وٌتم من خالله  Work Break Down Structure (WBS) العمل مفهوم تجزئة هٌكلعلى  ٌعتمد اعداد الخطة االبتدائٌة

 على النحو التالً: ل هرمٌا من األعلى الى األسفلالعم

  مجموعة مشارٌعالى  البرامجتجزئة. 

  مجموعة مهامالى  المشروعتجزئة. 

  مجموعة من حزم العملالى  المهمةتجزئة. 

  مجموعة وحدات العملالى  حزمة العملتجزئة. 

  مجموعة من االنشطةالى   وحدة العملتجزئة. 

 :WBSٌوفر 

   مراد تنفٌذها لتحقٌق اهداؾ المشروع.ال للمهام سردا 

  للمشروع. تقدٌر اولًمن الممكن تجمٌع 

  (حزم العملألي مستوى) تسمى فً بعض األحٌان  قٌم ألنشطة العملٌمكن تحدٌد 

  طبقا لهٌكل شجرة  تتكامل هذه التقدٌراتٌمكن انWBS .لتعطً فً النهاٌة اجمالٌات المستوى األعلى 

 ٌورفعها الى الجهات  ٌتم مراجعتهاثم  وكلؾ تقدٌرٌة واعداد جدول زمنى للتنفٌذ  باألنشطةكشؾ ه ٌمكن عمل وبناء عل

 االعلى
 

 المرحلة الثالثة: اعداد الخطة المركبة للمشروع

 اوصاؾ المهام الالزمة والمٌزانٌة والجدولةالمرفوعة، حٌث ٌجب ان تحتوى هذه الخطط على  تدقٌق الخطة االبتدائٌة. 

 وتدمج فً خطة مشروع مركبةذلك  الخطط بعد تراجع. 

  ٌرفعها الى اإلدارة ورفعها الى مدٌر المشروع الذي بدوره   التدقٌق والتمحٌص والمراجعة والتجمٌعتعتمد هنا على

 . العلٌا العتمادها

 المرحلة الرابعة: اعداد الخطة النهائٌة للمشروع

  (المشروع الخطة الرئٌسة او عقد االلتزام فً المشروع او دستورتسمى.) 

 . عبارة  عن الخطة النهائٌة 

 والتوقٌع علٌهامن قبل اإلدارة العلٌا  اعتمادها وإقرارهاى نهائٌة بعد سمت. 
 

 المرحلة الخامسة: مراجعة الخطة النهائٌة

  بالتخطٌط الالحقتسمى . 

 سب المطلوب وبشكل حان كل العناصر الضرورٌة إلنجاح المشروع  من للتأكد  المراجعة النهائٌة فً المرحلة ٌتم

 .مناسب

 ال ٌجوز التعدٌل اال بما ٌسمى بأوامر التؽٌٌر د االنتهاء من المراجعة النهائٌةبع. 
 

 الخامسة المحاضرة

 المشروع جدولة تعرٌف

 مرورا ، المشروع فً العمل مباشرة لحظة من ابتداء ، المشروع لتشؽٌل زمنً جدول إلى المشروع خطةهً عملٌة تحوٌل 

 وتحدٌد الوقت المشروع فً العمل انتهاء لحظة إلى وصوال الرئٌسٌة، والمحطات واألحداث والمتداخلة المتتابعة شطةبجمٌع األن

 .اإلنتهاء لحظة وحتى البدء لحظة من لتنفٌذ المشروع الالزم
 

 المشروع جدولة منافع

  فً بناء نظم التخطٌط والتوجٌه والرقابة. ًمدخل رئٌستعتبر 

  والمهام العمل وحزم العمل ووحدات األنشطة لكافة ٌة والتداخلاإلعتماد حالةتبٌن. 

 الخاصة فً الوقت المناسب. المهارات و الخبرات بعض تواجد إلى المشروع ٌحتاج فٌه الذي الوقت إلى تشٌر 

  العمل وفرق والوظائؾ األقسام بٌن وأقصر أوضح اتصال خطوطتوفٌر 

  المشروع إلنهاء المتوقع التارٌختحدٌد. 

 سٌتأخر المشروع وقت فإن تأخرت اذا التً الحرجة األنشطةٌد تحد. 

 انتهاء المشروع وقت على سلبا تؤثر لن معٌن فإنهاتأخرت لوقت  اذا والتً الراكدة األنشطة حدٌدت. 

 األخرى هذه االخٌرة باألنشطة وعالقة توارٌخ بداٌة ونهاٌة األنشطة تحدٌد. 

  لمواردا على والصراعات الشخصٌة الخالفاتتخفٌؾ . 
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 المشروع جدولة مراحل

 : ةٌبثالث مراحل أساسة جدولة المشروع ٌتمر عمل

 .طالتخطٌ (1

 األنشطة. جدولة (2

 .رقابةال (3

 المرحلة األولى: التخطٌط

 -:ٌلً ما المرحلة هذه فً ٌتم

 نفس من أنشطة مجموعة من مكونه وحده كل تكون بحٌث الوحدات تجزئة ثم وحدات الى المشروع أنشطة تحلٌل ◘

 .العمل هٌكل تجزئة مفهوم وفق الدنٌا المستوٌات الى المستوى هذا تحلٌل ٌتم بحٌث الحجم، وبنفس ملالع

 مع المشروع إلنجاز الالزمة واألنشطة األساسٌة الوظائؾ تحدٌد من ابتداء (Network)المشروع عمل شبكة بناء ◘

 ها.إنجاز فً التابع التسلسل وعملٌة األنشطة هذه بٌن العالقة طبٌعة بٌان
 

 االنشطة جدولة: الثانٌة المرحلة

 -هذه المرحلة عمل ما ٌلً: فًٌتم 
 من أنشطة المشروع. الوقت الالزم إلنجاز كل نشاطد ٌتحد ◘
 من األنشطة. ؾ الالزمة إلنجاز كل نشاطٌالتكالر ٌتقد ◘
 المشروع. ة إلنجازٌؾ الكلٌالتكالر ٌتقد ◘
 من أنشطة المشروع.نشاط  ة الالزمة لكلوالبشرٌ ةلٌالموارد الماص ٌتخص ◘

 

 المرحلة الثالثة : الرقابة

 -:األتً عمل ٌتم المرحلة هذه فً

 بعض تأخر مثل التنفٌذ فً انحرافات حدثت قد أنه أم ، له خطط ما وفق تنفٌذه تم قد العمل كان اذا فٌما التحقق ٌتم ◘

 إلنجازها. المحدد الوقت عن األنشطة

 .الخطة فً المقدرة الكمٌات عن المستخدمة والبشرٌة المادٌة الموارد فً اختالفات وجود مراقبة ◘

 من الالحقة المراحل فًحدوثها  تالفً على والعمل(  وجدت إن)  اإلنحرافات لمعالجة الالزمة التصحٌحات اجراء ◘

 .المشروع

 :طرق جدولة المشروع

 : المشروع جدولة تنفٌذ فً أساسٌتان طرٌقتان هناك 

 - ( Gantt Charts )  خرائط جانت (1

 -: ( Network Programming )    ةٌالبرمجة الشبك (2

  ( GPM )-   أسلوب المسار الحرج ◘

  ( PERT )-  رتٌأسلوب ب ◘

 -: ( Gantt Charts )  خرائط جانت-1

  م1917  سنة هنري جانت  طرؾ تطوٌرها منوقد تم  إحدى أقدم الطرق المستخدمة فً جدولة األنشطةوتعتبر من. 

 بالمشارٌع البسٌطة والؽٌر معقدةدولة الخاصة تعتبر أداة للتخطٌط والج. 

  والنشاطات  معرفة النشاطات التً تسرع انجاز المشروعوتساعد مدٌر المشروع من  سهلة االستخداممن مزاٌاها

 المعٌقة لهذا اإلنجاز.

  ً(بكًتستخدم فقط فً التخطٌط المبدئً )تفتح الطرٌق الستخدام التحلٌل الش المشارٌع الكبٌرة والمعقدةف 

  تنفٌذ األنشطة ومراقبة الزمنإلى تحدٌد مدى التقدم فً تهدؾ. 

 أحدهما أفقً واآلخر عمودي. تتكون خرائط جانت من محورٌن 

 لكل نشاط. البداٌة والنهاٌةمع تحدٌد  المحور األفقً الزمن الالزم لتنفٌذ النشاط ٌظهر 

  الواجب إتمامها. المحور العمودي أنواع األنشطةٌظهر 

 طول المستطٌل ونهاٌته تمثل نهاٌة العمل بالنشاط وٌدل  شكل مستطٌل تدل بداٌته على بداٌة العمل بالنشاط ٌرسم على

 على الوقت الالزم إلنجاز النشاط.

 المزاٌا والقٌود..

 تصبح أن ٌمكن إنها إال ،واحدة شاشة أو ورقة حدود فً الصؽٌرة للمشروعات قٌمة وذا مفٌد جانت مخطط أن من الرؼم على

 معظم تعرضها ألن مناسبة تصبح ال قد األكبر جانت مخططات. نشاط ثالثٌن عن تزٌد التً المشارٌع مع تماما   عملٌة ؼٌر
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 علً منطقة كل عرض عند نسبٌا قلٌل للمعلومات جانت مخططات توصٌل أن هو بذلك متعلق انتقاد وكان. الكمبٌوتر أجهزة

 .جانت مخطط مع فعال نحو على تنقل أن من داتعقٌ أكثر تكون ما ؼالبا المشروعات وأن. حدة
 

  Network Programmingالبرمجة الشبكٌة-2

 واألوقات المشروع، ألنشطة المنطقً والتتابع التسلسل تبٌنبطرٌقة  المشروع بٌان ألنشطة تمثلأنها على تعرؾ الشبكة 

والمسار  إلنهاء المشروع المحتملة ح المساراتتوضٌ مع نهاٌته وحتى بداٌة المشروع لحظة من هذه األنشطة لتنفٌذ الالزمة

 الذي ٌمثل أطول مسار إلتمام المشروع. الحرج
 

 -: عناصر الشبكة

 :العناصر التالٌةتتكون الشبكة من 

            النشاط     الحدث          المسار        المسار الحرج النشاط الحرج        . ًالنشاط الوهم 
 

 : النشاط 

وتتمتع أنشطة المشروع بالخصائص والذي ٌتطلب كمٌة محددة من الوقت والموارد  اهم وظائؾ المشروعألنشطة هً احد وا

 :التالٌة

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

 .متفرد فً انشطتهكل مشروع التفرد:  ◘

 .التداخل بٌن األنشطة والتكرارنشطة المشروع تتمٌز بالتعقد ألسباب مختلفة منها : أالترابط  ◘

 .أنشطة تعتمد على أخرى: هناك  االعتمادٌة ◘
 

 :أهمها من الشبكً التصوٌر فً القواعد بعض وضع ٌمكننا النشاط رسم طرق فً التناول قبل

 للخلؾ باالرتداد ٌسمى ما هناك ٌكون ال ان ٌجب. 

 األنشطة بٌن بالدوران ٌسمى ما هناك نٌكو ان ٌجب ال. 

 ذاك او هذا حالة بمعنى محتمل مسار من اكثر وجود حالة بمعالجة تسمح ال. 

 نهاٌة وحدث بداٌة حدث نشاط لكل. 

 الوهمً( نشاط)ال ولمعالجة ذلك نستخدم واحد حدث فً وٌنتهً واحد حدث من واحد نشاط من اكثر ٌبدا ان ٌمكن ال. 
 

 طرق رسم النشاط

اتجاه العالقات بٌن التً تربط الدوائر تعبر عن  األنشطة، واألسهمتعبر عن  النشاط على قطب فان الدوائرد رسم عن (1

، بمعنى ان الشبكة تتكون من نشاطٌن، والسهم ٌشٌر ان النشاط األول ٌجب ان ٌتم قبل النشاط الثانً، وال األنشطة

 نحتاج هنا الى أنشطة وهمٌة.

معٌن وهً التً ٌطلق علٌها حدث البداٌة  الدوائر لتدل على بداٌة ونهاٌة نشاطتستخدم  رسم النشاط على سهمعند  (2

 وقد نحتاج هنا الى أنشطة وهمٌة .  واألنشطة على السهموحدث النهاٌة، 
 

 :الحدث 

م رسم وٌتوالنشاط ٌقع بٌن حدثٌن  نتٌجة نشاط او اكثروالحدث هو  لحظة البدء بنشاط معٌن او لحظة االنتهاء منههو 

فاذا كان النشاط على السهم ٌكون الحدث على القطب )الدائرة(، والعكس صحٌحا، اذا  الحدث بطرٌقة معاكسة للنشاط

 كان النشاط على القطب )الدائرة( ٌكون الحدث على السهم.

المسار: 

اكثر ٌكون للمشروع ككل  و نقطة البدء بالمشروع  ونقطة اتمامهالتً تربط بٌن  األنشطة المتتابعةهو سلسلة من  

 .من مسار
 

الحرج المسار : 

 عل المسارات أطول وهو نهاٌته، ونقطة المشروع بدء نقطة بٌن تربط التً المتتابعة الحرجة األنشطة من سلسلة هو

 .كامل بشكل المشروع إلتمام وقت افضل ٌشكل انه اال ككل، المشروع لنشاط المكونة الشبكة

الحرج النشاط : 

 .ككل المشروع تأخٌر تأخٌره على ٌترتب لذيا النشاط هو

الوهمً النشاط: 

 وقت  الى ٌحتاج ال فهو االحداث بٌن العالقة وبٌان الشبكة رسم لتسهٌل فقط وٌستخدم وجود له لٌس نشاط هو 

 .وموارد
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 السادسة المحاضرة

 

 (  CPMالمسار الحرج ) 

 التعرٌف

 بٌنما (الدوائر) العقد تمثلها األنشطة الشبكً المخطط علً بٌنها الموجودة تللعالقا طبقا المشروع فً األنشطة كل تمثٌل ٌتم

 إلً ٌؤدي فإنه التنفٌذ أثناء تأخٌر به حدث لو الذي النشاط هو الحرج النشاط نشاط، بكل الخاصة النهاٌة أو البداٌة األسهم تمثل

 .المقدار بنفس كله المشروع تأخٌر

 وهو المشروع، نهاٌة عند وٌنتهً المشروع بداٌة من ٌبدأ وهو الحرجة األنشطة بٌن طٌرب الذي المسار هو الحرج المسار 

 مهمة أي تنفٌذ فً للمناورة زمنً هامش أي ٌوجد ال المسار هذا على. الشبكً المخطط فً الزمنٌة المدة حٌث من مسار أطول

 .المسار هذا على مهمة أي فً زمنً فائض وجود عدم بسبب

 فوائدها

 للمشروع. تمثٌل تخطٌطًى الحصول عل ◄

 إلنهاء المشروع. التنبؤ بالوقت الالزم ◄

فً المشروع، وبالتالً تحدٌد هامش المناورة الممكن بالنسبة لكل مهمة  التمٌٌز بٌن المهمات الحرجة والؽٌر حرجة ◄

من ٌساهم بخفض زحٌث ٌمكن نقل بعض الموارد من المهمات ؼٌر الحرجة وتركٌزها على المهمات الحرجة مما 

 .المشروع مع ثبات الكلفة
 

 التطبٌق: مراحل

 المشروع ٌجمعها التً األنشطة كل معرفة 

 Workالتً ٌضمها المشروع ؼالبا  بناء  على بنٌة تقسٌم العمل  عمل قائمة بكل المهام )األنشطة(فً البداٌة ٌتم 

reakdown StructureB 
 

المهام هذه بٌن العالقات معرفة. 

 قائمة عمل ٌتم الخطوة هذه فً ،(التسلسل على) أخرى المهام انتهاء علً تعتمد قد أو التوازي على تنفذ أن ٌمكن مهام هناك

 .األخرى بالمهمات وعالقاتها مهمة بكل
 

ًرسم المهام فً المخطط الشبك 

بحٌث تكون األنشطة تب علٌها من مهام أخرى، ٌتم رسم المخطط الشبكً الخاص بالمشروع ٌتر بعد معرفة المهام وما

 .(Activity on Node) مرسومة عند العقد
 

مهمة كل إلنهاء الالزم الزمن تقدٌر 

قد ال ٌخلو  والذي أو باستخدام الحدس المنطقًبهذه المهام  واقع الخبرات السابقةإلنهاء كل مهمه من  تقدٌر الزمن الالزمٌتم 

 .الخطأ فً التقدٌرمن 
 

تحدٌث المخطط الشبكً بشكل دوري أثناء تنفٌذ المشروع 

 أو جدٌد حرج مسار ٌظهر قد األثناء هذه وفً نشاط، كل استؽرقه الذي الحقٌقً الوقت تسجٌل ٌتم المشروع، تنفٌذ خالل

 .الحسبان فً تكن لم جدٌدة أنشطة تظهر
 

 المخطط الزمنًتحدٌد المسار الحرج من على 

 ٌخلو ال قد والذي المنطقً الحدس باستخدام أو المهام بهذه السابقة الخبرات واقع من مهمه كل إلنهاء الالزم الزمن تقدٌر ٌتم

 .التقدٌر فً الخطأ من

 .المشروع إلنجاز المتوقع الزمن وتحدٌد الشبكة فً مسار أطول ٌمثل الذي المسار هو الحرج والمسار
 

 :التالٌة الخطوات باتباع الحرج المسار أسلوب باستخدام المشروع كةشب تطوٌر ٌتم

 المبكرة البداٌةتحدٌد  (ES  ) Earliest Start  : 

  ًان تسمح بذلك   ، وهً اللحظة التً ٌمكن البدء فورا دون تأخٌر وبمجردٌبدا به كل نشاطوقت ٌمكن ان ابكر ٌعن

 الظروؾ الفنٌة الخاصة بتتابع األنشطة.

 (ال ٌوجد نشاط سابق ألنه.) صفر = المشروعٌة المبكرة ألول نشاط فً البدا 

 كرة للنشاط السابقبالنهاٌة الم  = ألي نشاط البداٌة المبكرة((EF. 

  آلنه ال ٌمكن البدء باي النهاٌة المبكرة األطول زمناتسبق أي نشاط فإننا نأخذ  وجود اكثر من نهاٌة مبكرةفً حال ،

 كافة األنشطة السابقة المرتبطة به.نشاط قبل االنتهاء من 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
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 المبكرة النهاٌةتحدٌد  (EF ) Earliest Finish: 

  ًفهو لحظة إتمام النشاط اذا لم ٌكن هناك تأخٌر فً لحظة البدء او وقت ابكر وقت ممكن ان ٌنتهً به ذلك النشاطٌعن ،

 انجاز النشاط.

 الزمن الالزم إلنجاز ذلك النشاط. مضافا لهالذلك النشاط البداٌة المبكرة  تساوي تكون النهاٌة المبكرة ألي نشاط 
 

المتأخرةلنهاٌة تحدٌد ا Latest Finish(LF) : 

  دون ان ٌؤدي الى تأخٌر زمن تنفٌذ المشروع ككل، حتً ٌتم تسلٌم  اقصى تأخٌر فً زمن نهاٌة النشاطهو عبارة عن
 المشروع فً الوقت المحدد.

 البداٌة المتأخرة للنشاط الالحقها للنشاط هً نفس النهاٌة المتأخرة. 
  المتأخرة) البداٌة  األقصر زمناتختار النشاط  فأننا) أي اكثر من بداٌة متأخرة(،  وجود اكثر من نشاط الحقفً حالة 

 (، من اجل حساب النهاٌة المتأخرة للنشاط الحالً.األقل
  له. النهاٌة المبكرة ر نشاط هً نفسهاألخالنهاٌة المتأخرة 

 

     المتأخرة) البداٌة تحدٌدLatest Start(LS 

 انتظار ضمن التأخٌر ٌمكن بمعنى. ككل المشروع تأخٌر الى ذلك ٌؤدي ان دون النشاط بداٌة زمن فً تأخٌر اقصى 

 .تنجز ان ٌمكن أخرى نشاطات

 اطالنش انجاز زمن منها مطروحا للنشاط المتأخرة النهاٌة تساوي نشاط ألي المتأخرة البداٌة وتكون. 

ٌالفائض الوقت دتحدSlack Time (ST) 

 لتأخٌر األقصى الحد وٌمثل األرض على الفعلً التنفٌذ ووقت النشاط، لتنفٌذ له المخطط الوقت بٌن الفائض الوقت وهو

 .المشروع انجاز على ذلك ٌؤثر ان دون النشاط

 اول وقت بدء ممكن –الفائض اإلجمالً = اخر وقت بدء مسوح به 

Total slack=Ls-ES 

 اول وقت إتمام ممكن –اخر وقت إتمام مسموح  او     =

Total slack=Lf-Ef 

EF = ES + D 

LS = LF – D 

ST = LS – ES 

 ST الفائضةتحدٌد األوقات 

اال اذا هناك خطا فً الحساب او فً   فال ٌمكن ان تكون سالبالوقت الفائض اإلجمالً تكون رقم موجب او صفر .  -
 عن موعده. وع كله متأخراالمشرحالة ان ٌبدا 

 .دون ان ٌسبب ذلك تأخٌر للمشروع ككلاما القٌم الموجبة فتعنى انه ٌمكن تأخر المشروع فً حدود تلك القٌمة  -

تعنى انه لٌس هناك مجال لتأخٌر هذا النشاط فأي تأخٌر سوؾ ٌؤثر على المشروع  القٌم الصفرٌة للفائض اإلجمالً -
 .ائض اإلجمالً الذي قٌمته صفر باألنشطة الحرجةتسمى األنشطة ذات الفككل ولذلك 

ٌتم حساب كافة المسارات واختٌار المسار األطول  ( فٌكون المسار الحرجCPM  ) 

 السابعة المحاضرة

 أسلوب بٌرت

  نظرا لعدم التأكدوهو ٌفترض عدم وجود وقت واحد إلنجاز النشاط. 

 تحدد مدة ر توزٌع بٌتا االحتمالً، وا، واختٌالتوزٌع االحتمالًة تقدٌر الوقت الالزم إلتمام أي نشاط ٌمكن عمله بواسط

 .اإلنجاز بثالث تقدٌرات

 أسلوب بٌرت ٌستخدم فً الؽالب األنشطة على السهم بٌنما المسار الحرج ٌستخدم فً الؽالب األنشطة على الدوائر. 
 

 بٌرت ألسلوب األساسٌة الخطوات

 :المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء محتملة أوقات ثالثة تحدٌد ٌتم .1

 بالرمز له وٌرمز المتفائل الوقت (a )صالح فً المؤثرة الظروؾ عملت اذا النشاط لتنفٌذ ممكن وقت اقصر وهو 

 .المشروع

 بالرمز له وٌرمز المتشائم الوقت (p )مواتٌة ؼٌر المؤثرة الظروؾ جاءت اذا النشاط لتنفٌذ ممكن وقت أطول وهو 

 .وعالمشر صالح ؼٌر فً وعملت

 بالرمز له وٌرمز احتمالً األكثر الوقت(m )به النشاط تنفٌذ ٌتم ان احتماال األكثر الوقت وهو. 
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 ( لكل نشاط من أنشطة  المشروع وذلك باستخدام المعادلة الرٌاضٌة التالٌة:ETتحدٌد الوقت المتوقع ) .2

𝐸𝑇 =
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
 

 ثم المشروع، أنشطة من نشاط لكل التباٌن احتساب طرٌق عن كوذل ككل، المشروع ألوقات"( σ2)" التباٌن احتساب ٌتم .3

 المسار على تقع التً  التباٌنات جمع حاصل وٌكون(  الحرج المسار على تقع التً)  الحرجة لألنشطة التباٌنات هذه جمع

 :ٌلً كما التباٌن احتساب وٌتم.  ككل المشروع تباٌن هو الحرج

 
 

 : الرٌاضٌة المعادلة حسب( σ)للمشروع المعٌاري االنحراف احتساب ٌتم .4

 

 :التالٌة المعادلة حسب( z)للمشروع المعٌارٌة القٌمة احتساب ٌتم .5

 حٌث ان

 𝑢.وقت انهاء المشروع على المسار الحرج : 
𝑥.الوقت الذي نسعى الن ننهً المشروع فٌه : 

للمشروع المعٌاري االنحراف     

 

ونستخرج االحتمال المقابل للقٌمة  ،Zبجدولوهو ما ٌسمى فً اإلحصاء  عٌارٌة،نذهب الى جدول االحتماالت للقٌمة الم.  .6

ان ننهً المشروع فً الوقت الذي نسعى الٌه  هً النسبة المئوٌة ) احتمالٌة (فتكون  5المعٌارٌة التً نتجت معنا فً النقطة 

 (.نرؼب به) 
 

 تسرٌع المشروع

 على هذا التسرٌع. لتحمل التكالٌؾ اإلضافٌة المترتبةشروع مع االستعداد العملٌة التً ٌتم بموجبها تسرٌع وقت انهاء الم

 التالٌة: ٌجب االنتباه الى الجوانبوعلٌه 

:قرار ٌجب اخضاعه لمبدا الكلفة والمنفعة. عملٌة التسرٌع 

ضرورة وجوب أسباب موجبة للتسرٌع منها: 

 لة اكثر من الالزم ألنشطة المشروع.مثال وجود أوقات تنفٌذٌة متفائ وجود خطا فً جدولة المشروع ◘

تؤدي الى تأخر تنفٌذ بعض األنشطة الحرجة والتً ٌؤدي تأخر تنفٌذها الى تأخر   نشوء ظروؾ بٌئٌة داخلٌة ◘

تنفٌذ المشروع ككل مثل) ؼٌابات العاملٌن، تأخر وصول بعض الموارد الحرجة، ظهور صعوبات فنٌة، عدم توفر 

 السٌولة،.....الخ

ممكن ان تؤدي الى تأخٌر تنفٌذ بعض األنشطة الحرجة مثل: تأخر الموردٌن،  ئٌة خارجٌةنشوء ظروؾ بٌ ◘

 ظروؾ مناخٌة، اضطرابات اجتماعٌة،........الخ.

 وعلٌه تحمل الكلؾ. بناء على طلب الزبونالتسرٌع  ◘

   قانونٌة وتشرٌعات حكومٌةتؽٌٌرات  ◘
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 عملٌة التسرٌع

  المسار األطول. ألنه الحرجالمسار عملٌة التسرٌع تبدا باألساس على 

  ًتسرٌع األنشطة الحرجةعن طرٌق  تقصٌر وقت المسار الحرجتسرٌع لوقت تنفٌذ المشروع ٌعن . 

  عملٌة التسرٌع ال تؤثر على بعد ذلك ٌنظر الى المسارات األخرى ونقرر اذا كانت بحاجة الى تسرٌع ام ان

 . تلك المسارات وتبقى كما هً

 الحرج المسار تسرٌع كلفة هًستصبح  التسرٌع كلفة ارى بحاجة الى تسرٌع فإنإذا كانت المسارات األخ 

 .الثانً والمسار

 طةنشاألالمحور األفقً الزمن الالزم لتنفٌذ  ٌظهر. 

  األنشطةتكالٌؾ المحور العمودي ٌظهر. 

  

 حساب تكلفة تسرٌع المشروع 

 : التالٌة المعادلةزمنٌه حسب  الوحدةٌتم حساب تكلفة تسرٌع 

 ٌ( وقت التسرٌعتم ضرب كلفة التسرٌع لوحدة زمنٌة واحدة فً عدد الوحدات الزمنٌة) 

   ( وقت السرٌع –الوقت األصلً (/ )  التكلفة األصلٌة -تكلفة التسرٌع ) 

 

 الثامنة المحاضرة
 

 موازنة المشروع

 التعرٌف

كافة انشطة المشروع، مع  مة لتنفٌذتحدٌد الموارد الالزعن طرٌق  عملٌة تقدٌر تكلفة المشروعهً  موازنة المشروع

 .تقدٌر التكلفة المتوقعة لهذه الموارد وقت استخدامها
 

 المشروع موازنة فوائد

 .. ل كأداة الموازنة تعتبر

 .) األهداؾ إلى الوصول على والقدرة لإلنجاز أداة ( تخطٌط ◘

 .) المناسب الوقت فً الموارد وتوفٌر تحدٌد ( الموارد تخصٌص ◘

 .الفعلٌة والتكلفة المقدرة التكلفة بٌن للمقارنة رمعٌا ( رقابة ◘

 )االم المنظمة برسالة ارتباطها ومدى المشروع بأهداؾ ربطها – الكلؾ -الموارد كمٌة حساب (األداء قٌاس ◘

Deanship of E-Learning and Distance Education 
 التقدٌرٌة الموازنة إعداد طرق

 : التالٌة الطرق إحدى باستخدام ارٌعالمش فً التقدٌرٌة الموازنة اعداد ٌتم

 التقدٌرٌة المخصصات طرٌقة (1

 األسفل إلى األعلى من طرٌقة (2

 األعلى إلى األسفل من طرٌقة (3
 

 التقدٌرٌة المخصصات طرٌقة-1

 التارٌخٌة البٌانات وبعض السابقة لتجاربا على تعتمد للمشروع تقدٌرٌة مخصصات حساب ٌتم الطرٌقة هذه وفق ◄

 التقدٌرات فً استخدامها عند التكلفة وقلٌلة سهلة ةالطرٌق هذه تعتبر ◄

 التقدٌر فً خطأ حصول احتمال من عالٌة نسبة تحتمل أنهامن سلبٌاتها   ◄
 

 األسفل إلى األعلى من الموازنة طرٌقة-2

 أن األدنى تالهٌئا من ٌطلب ثم ومن األعلى اإلدارٌة المستوٌات قبل من المشروع لتنفٌذ الالزمة المالٌة المبالػ تقدٌر ٌتم ◄

 لهم المسموحة السقوؾ ضمن والموازنات والجداول الخطط بإعداد تقوم

 اإلجمالٌة الموازنة لتحدٌد والجداول الخطط هذه تجمٌع ٌتم ◄

 تنفٌذها تم التً المماثلة المشارٌع بٌن المقارنة عملٌة على الطرٌقة هذه تعتمد ◄

 اكثر انها باإلضافة القرار، واتخاذ التخطٌط على علٌاال اإلدارٌة المستوٌات لتدرٌب طرٌقة انها : مزاٌاها من

 .التقدٌرٌة المخصصات طرٌقة من دقة

 .المطلوبة الدقة عن والبعد الخطأ من نسبة تحتمل الزالت وانها ،المخصصات توزٌع عملٌة فً دقٌقة ؼٌر أنها من سلبٌاتها
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 األعلى إلى األسفل من الموازنة طرٌقة-3

  :على وترتكز التقدٌرٌة الموازنة اعداد فً دقة أكثر تعتبر

التالٌة األسئلة على اإلجابة : 

 ؟ الالزمة الموارد هً ما 

 ؟ الضرورٌة الموارد كمٌة هً ما 

 ؟ الموارد هذه نحتاج متى 

 ؟ الموارد هذه تكلفة هً ما 

جزئٌة لكل السابقة ألسئلةا واستخدام . ) أنشطة – عمل وحدات – عمل حزم – مهمات إلى المشروع تحلٌل ( العمل هٌكل تجزئة 

 .النهائٌة المٌزانٌة اعداد ٌةلؽا األعلى نحو األسفل من التكالٌؾ جمٌعت فٌتم الجزئٌات هذه من
 

 الموازنة إعداد طرٌقة اختٌار أسس

 : العوامل من مجموعة على ٌعتمد سابقا المذكورة الطرق إحدى اختٌار إن

  )األعلى إلى األسفل من طرٌقة مثل  (دقة أكثر طرٌقة إلى بحاجة أصبح كلما المشروع حجم زاد كلما : المشروع حجم/ 1

 من طرٌقة مثل  (دقة أكثر طرٌقة إلى بحاجة أصبح كلما عالٌة بدرجة المشروع أنشطة فً المشروع تنوع كلما : المشروع تنوع/ 2

  )األعلى إلى األسفل

 ؼٌر اإلدارة كانت فإذا األسفل إلى األعلى من طرٌقة ستستخدم باؼال فإنها مركزٌة اإلدارة كانت اذا  :المشروع ادارة نمط/ 3

 األعلى إلى األسفل من طرٌقة ستستخدم فإنها مركزٌة

 ) (األسفل الى األعلى) ومرنة منفتحة ثقافة  -( األعلى الى األسفل) محافظة مركزٌة ثقافة ( السائدة الثقافة/ 4
 

 الرابحة غٌر المشارٌع تموٌل

 :منها عدٌدة ألسباب وذلك رابحة ؼٌر مشارٌع تموٌل الى المنظمات تضطر األحٌان بعض فً

 .رسالتها تحقٌق فً وتساعد المنظمة تخدم جدٌدة تكنولوجٌا او جدٌدة معرفة تطوٌر (1

 .الحقل هذا فً المنافسة ودخول المشروع مجال فً قدم موطئ على الحصول فً االم الشركة مساعدة (2

 .الشركة به تهتم الذي المنتج او العمل إلتمام الالزمة الخدمات او الالزمة األجزاء ضبع على الحصول من الشركة تمكٌن (3

 .القادمة المقاوالت او العطاءات فً موقعها تحسن من الشركة تمكٌن (4

 .االم للشركة التنافسً الموقع تحسن (5

 .االم الشركة فً االعمال خط او اإلنتاج خط توسٌع (6

 .الشعب لصالح الحكومة تنفذها التً المشارٌع مثل االجتماعٌة المسؤولٌة ممارسة (7

 

 التاسعة المحاضرة

 

 المشروع فرٌق إدارة

 العمل فرق أنماط

 :منها العمل فرق ألنماط مختلفة تصنٌفات هناك

 العمل فرق تدخل النوع هذا فً إنجازه مطلوب محدد موضوع أو حلها ٌراد معٌنة مشكلة لحل تستخدم : المهام فرق (1

 شارٌعالم فً تعمل التً

 المنظمة. فً التنظٌمٌة أو التشؽٌلٌة على الوحدات ٌشرفون الذٌن الموظفٌن من المتكونة الفرق وهً : اإلدارة فرق (2

 .اإلفتراضً المجال فً العمل خصائصها من : اإللكترونٌة العمل فرق (3
 

 : مختلفة لمعاٌٌر وفقا انواع اربعة الى العمل فرق قسم فقد مهرمان للباحث اخر تصنٌف

 :الهدف او العمل حسب /1

 العمل إجراءات تحسن الى تهدؾ :التحسٌن فرق. 

 الجدٌدة الخدمات او المنتجات بتنمٌة الفرق هذه تهتم :المهام انجاز فرق. 
 
 :الوقت / حسب2

 المنظمة بقٌت طالما بتكوٌنها تبقى :دائمة فرق. 

 محددة لفترة تكوٌنها ٌبقى :مؤقتة فرق. 
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 :المتاحة الحرٌة درجة / حسب3

 األساسٌة القرارات بأخذ الفرق أعضاء ٌتمتع :نفسها تدٌر فرق. 

 الجماعة ألعضاء القرارات باتخاذ القادة ٌقوم :عمل جماعات. 
 

 :السلطة هٌكل / حسب4

 التخصصات مختلؾ من أعضاء من مكونه فرق. 

 التخصص نفس من األعضاء من مكونه فرق. 
 

 العمل فرق بناء مراحل

 :هً مراحل خمسةب الفرٌق بناء عملٌة تمر
 

 :التشكٌل مرحلة: األولى المرحلة

 العمل فرٌق تكوٌن إلى الحاجة ظهور *
 .بٌنهم فٌما الثقة وبناء البعض بعضهم علً الفرٌق أعضاء تعرؾ عملٌة *
 .واالتصال التفاعل فً حذرٌن ٌكونوا ولذا ٌتعارفوا ال المرحلة هذه فً *
 والنقاش التساؤل موضع المشروع اهداؾ تكون *
 .والتدرٌب التنظٌم على كبٌرا جهدا لفرٌقا ٌصرؾ *
 .للفرٌق مرجعٌة ٌشكل الذي االلتزام بعقد ٌسمى ما اعداد *

 

 :العصف مرحلة : الثانٌة المرحلة

 .عاتقهم على الملقى العمل حجم من التحقق فً العاملون ٌبدا *
 .بالتعب واالحساس التذمر الى هنا وٌمٌلون الضؽط ٌكون *
 .وحرفٌتهم خبراتهم على العمل أداء فً ساسً بشكل العاملون ٌعتمد *
 .متجانسة كمجموعة الفرٌق مع العمل ٌقاومون *
 .والتجانس التعاون خلق بهدؾ العمل فً والمرونة بالصبر التحلً الفرٌق قائد على ٌجب *

 

 :التطبٌع مرحلة: الثالثة المرحلة

 .بعض مع للعمل والمٌل مهبعض على التعود فً الفرٌق أعضاء ٌبدا *
 .التعاون لمصلحة الصراع ىمستو ٌقل *
 .بالتماسك الفرٌق ٌبدا *
 .الفرٌق أعضاء بٌن التعاون فً طبٌعً كسلوك البناء النقد ٌظهر *
 .األهداؾ على للتركٌز والطاقة الوقت من مزٌدا العاملون ٌبذل *
 .العمل فً ورهبالظ المشروع انجاز فً التقدم ٌبدا لذلك كنتٌجة *

 

 :اإلنجاز مرحلة: الرابعة المرحلة

 .باالستقرار الفرٌق أعضاء عالقة تبدا *
 .للمشروع ماهتف اكثر وٌصبحون النضوج فً المشروع من مهوتوقعات *
 .وحلها المشكالت تشخٌص طرٌق عن اإلنجاز وتحقٌق االرتفاع فً األداء وٌبدا *
  للعاملٌن األدوار ضوحوو التنفٌذ طرق مهوتف *
 .المشروعه اهداف تحقٌق نحو التقدم وٌتسارع *

 

 :المناشدة مرحلة: الخامسة المرحلة

 .األداء تقٌٌم ٌتم *
  واالحتفال المستفادة الدروس تحدٌد *
 .االم المنظمة اهداؾ تحقٌق فً والمساهمة المشروع إنجاح فً الفرٌق مساهمة مدى *
 .اكماله بعد المشروع وتسلٌم اءهان مرحلة فً المرحلة تكون ؼالبا *

 

 العمل فرق أخطاء

 : التالٌة لألسباب وهذا األخطاء ضبع فً المشروع عمل فرٌق ٌقع
 العمل فرٌق تكوٌن تم اهأجل من التً األهداؾ وضوح عدم - 1

 العمل فرٌق تكوٌن فً السرعة - 2

 العمل فرٌق أعضاء بعض اختٌار سوء - 3

 المشروع تنفٌذ أثناء العمل لفرٌق والموارد اإلمكانات توفر عدم - 4

 كافٌةال الصالحٌات العمل فرٌق إعطاء عدم - 5

 مفرط بشكل السلطة ألسلوب المشروع مدٌر ممارسة - 6

 المشروع مصلحة حساب على إرضاءه محاولٌن الفرٌق لمدٌر األعضاء تملق - 7
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 العمل فرٌق داخل االختالفات

 : تجد العمل فرٌق داخل اإلختالفات صور ومن واقعٌة حقٌقة البشر بٌن اإلختالؾ
 (أنثى/  ذكر ) النوع *

 العمر *

 الوظٌفً أو اإلداري المستوى *

 والتخصصات نهالم *

 اإلهتمامات *

 (..  والتقالٌد العادات ، الدٌن ) الثقافة *

 الجنسٌة *
 

 العاشرة المحاضرة

 الصراع حول المختلفة وجهات النظر
 الكالسٌكٌة المدرسة تعتبره:  األول اإلتجاه  
 .وقمعه تجنبه ٌجب و * التنظٌمٌة باألهداؾ عالقة له لٌس*  *شخصً شرعً ؼٌر *و  ضارا شٌئا*
 السلوكٌة المدرسة تعتبره:  الثانً اإلتجاه 
 .استبعاده او حله ومطلوب مكلؾ ولكنه التؽٌٌر عملٌة فً حٌوي وأنه منه مفر ال أمرا    
 المعاصر( اإلتجاه ) الثالث اإلتجاه  
 .المنظمة من استبعاده ٌمكن وال حتمً شًء ولكنه ذاته حد مفٌدا فً أو ضارا لٌس الصراع أن ٌرى    

 

 المعاصر( )االتجاه للصراع المحاٌدة للنظرة األساسٌٌن البعدٌن
 تنفٌذ فً جدٌده وأسالٌب طرق إلٌجاد اعتبارهما محفزات ٌمكن المنظمة فً الصراع حاالت من الكثٌر : األول البعد

 .األعمال
 المنظمة فتختصر الصراع ٌكتم ال أن فعلٌه للمدٌر المعاصر األساسٌة النشاطات أحد هً الصراع ادارة أن : الثانً البعد
 .بالمنظمة ضارا أو مدمرا ٌصبح بحٌث بتفاقمه ٌسمح الالوقت  نفس وفً فوائده

 

 المشارٌع فً الصراع أسباب
 مختلفة أفكارا ٌحملون األفراد ٌجعل المستقبل مما فً شًء حدوث من التأكد عدم بحالة مرتبطة الصراعات معظم (1

 .أهداؾ المشروع لىإ الوصول إمكانٌة حول
 عن ومختلفة عدٌده ومنظمات أشخاص وأقسام من مدخالت وجود عن ناتجة المشروع عمل بٌئة فً التعقٌد شدة (2

 للصراع محفز هذا كل األنشطة اإلعتمادٌة بٌن وجود بسبب وكذلك بعضها
 مصالح ولدٌهم ةمختلف ومشاعر معتقدات وقناعات ٌحملون المشروع إنجاز فً ٌشتركون الذٌن المصالح أصحاب (3

 .متعارضة وأهداؾ
 فً العاملة األطراؾ على تشكل ضؽوط والمواصفات ، التكلفة ، الوقت:  للمشروع الثالث الرئٌسٌة األهداؾ (4

 .المشروع
 

 .المشروع فً الصراع مستوٌات
 األفراد بٌن العمل توزٌع وسوء األدوار فً ؼموض بسبب وٌظهر : العمل فرٌق أعضاء بٌن صراع (1

 ؼموض وجود أسبابه ومن المشروع واألقسام داخل المجموعات بٌن وهو الحلفاء( )صراع : المجموعات بٌن صراع (2
 األدوار كٌفٌة توزٌع فً وضوح عدم وكذلك القرار اتخاذ فً والصالحٌات المسؤولٌات، المشروع اهداؾ فً

 .والموارد
 ، الباطن مقاولً ، كالموردٌن ) رجٌةأطراؾ خاو المشروع بٌن وٌظهر : الخارجٌة والجهات المشروع بٌن صراع (3

 .المهام أداء فً معٌنة بشروط اإللتزام أو تعاقدٌة شروط وٌكون بسبب ( إلخ....  ، حكومٌة هٌئات
 

 المختلفة المشروع حٌاة مراحل عبر الصراع مصادر

 والصالحٌات تالمسؤولٌا وتوزٌع المشروع خطة عناصر فً وضوح هناك ٌكون بحٌث األولوٌات لتحدٌد :األولوٌات (1
 .األهداؾ الى الوصول اجل من التنفٌذ فً األولوٌات تحدٌد ٌتم وبعدها األدوار ووضوح

 والشروحات التفاهمات الى باإلضافة المشروع فً بها وااللتزام اتباعها ٌتم إدارٌة عمل إجراءات وجود : اإلجراءات (2
 لمواجهة االحتمالٌة والخطط والصالحٌات سؤولٌاتوالم اإلجراءات لتوضٌح المشروع فً االلتزام عقد ٌتضمنها التً

 .والمفاجئة الطارئة الظروؾ
 .الرئٌسة والمحطات والتتابع والتداخل األنشطة محدد ،زمنى جدول الى المشروع خطة تحوٌل :الجداول (3
 .الصراع مصادر احد تكون قد مخالفتها او تجاوزها ، بها االلتزام ٌفترض حٌث البنود محددة موازنة وجود :الكلف (4
 وتتعلق المختلفة المراحل عبر المشروع تواجه قد التً للمشكالت الفنٌة الحلول توفر مدى بها ٌقصد :الفنٌة المشكالت (5

 .التكنولوجٌة الوسائل – الفنٌة بالمهارات
 – جةالحا عند توافرهم ومدى) المهارات– الكفاءات -الخبرة – العدد( المشروع فً ٌعملون الذٌن االفراد :العمالة (6

 .الصراع مصادر احد ٌكون قد الكفاءات على والحصول علٌه والحصول الفكري المال راس
 .بٌنهم العالقات طبٌعة – الشخصٌة مواصفاتهم – االفراد طبٌعة :الشخصٌة األمور (7
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 الصراع حل أدوات

 /مذكرة تفاهم3الشراكة      /2/التفاوض     1

 /التفاوض1

  .علٌه حصل ما عن راض أنه كل فرٌقٌن معه ٌشعر اتفاق إلى والوصول خالؾال لحل أداة هو : التفاوض تعرٌف

 حساب على اإلقتراح ذلك ٌكون أن مثله بدون ٌقترح أن طرؾ أي ٌستطٌع ال أمثل حل إلى الوصول هو : التفاوض من الهدف

 الفرٌقٌن من أي

 : التفاوض عملٌة نجاح شروط

 المشروع أهداؾ على اإلعتداء دون ٌتم أن ٌجب األطراؾ بٌن التفاوض فً المرضً الحل أن. 

 المتفاوضٌن بٌن المتبادلة الثقة روح إٌجاد على المشروع مدٌر ٌعمل أن. 

 عن البحث ٌجب بل الشخصٌة حاجاتها اشباع إلى تؤدي التً الحلول إٌجاد عن المتفاوضة األطراؾ تبتعد أن 

 .الفرٌق ٌرضً حل

 علٌها ضالمتفاو المشكلة عن الشخصٌة الجوانب فصل. 

 الوظٌفٌة المواقع على ولٌس والفوائد المصالح على التركٌز. 

  تحقق خٌارات وابتكار اكتشاؾ على العمل ٌجب اتفاقٌة الى الوصول فً المحاولة قبل 

 المتفاوضة لألطراؾ المختلفة والمصالح المتبادلة المنافع. 

 التفاوض فً موضوعٌة معاٌٌر استخدام على اإلصرار. 

 الشراكة /2

 عالقة هناك تكون أن لزاما أصبح لذلك المشروع من أجزاء إلنجاز خارجٌة أطراؾ على المنظمات من الكثٌر عتمدت ◄

  .تقلٌدٌة عالقة ولٌست شراكة عالقة األطراؾ هذه وبٌن المشروع بٌن

 .األهداؾ إلى للوصول المشتركة والثقافة المصالح على مبنٌة أسس وضع : الشراكةالهدف من 

 :المشروع فً المصالح أصحاب مختلؾ بٌن ناجحةال كةلشراشروط ا

 .المشروع فً العالقات ٌحكم االلتزام عقد بتطوٌر تقوم وان ودعمها، بالشراكة االم المنظمة فً العلٌا اإلدارة التزام (1

 :ٌلً بما القٌام طرٌق عن المطلوبة منهم االلتزامات المشروع فً المصلحة ذوي الشركاء ٌنفذ ان ٌجب (2

 .المشروع لتقدم المشترك بالتقٌٌم القٌام *

 .ظهرت اذا االختالؾ نقاط ومعالجة المشاكل لحل طرٌقة إٌجاد *

 .المشتركة لألهداؾ المستمر والتطوٌر بالتحسٌن القبول *

 .الشراكة لهذه الطرفٌن فً العلٌا اإلدارة دعم *

 حتى ذلك ٌستمر وان الرئٌسة حطاتوالم لتنفٌذ المشروع دورٌة مراجعة بعمل ٌقوما بان ٌلتزما ان ٌجب الشركاء كال (3

 .المشروع انهاء
 

 /مذكرة تفاهم3

 والمدراء للمنظمة العلٌا واإلدارة المشروع مدٌر بٌن مكتوبة اتفاقٌة ،هً )اإللتزام بعقد ٌسمى ما أو  (التفاهم مذكرة ◄

 .الزبون إشراك إلى باإلضافة الوظٌفٌون

  :على األطراؾ من طرؾ كل ٌوافق المذكرة هذه فً ◄

 فعله ٌتم أن ٌجب ما. 

 فعله ٌتم أن ٌجب متى. 

 ًتكلفتها وماهً نحتاجها ومتى لذلك الالزمة الموارد ماه. 

 فً المشروع المشاركةبٌن األطراؾ  مرجع ألسس متفق علٌهاتشكل  : مذكرة التفاهملهدف من ا

 لتقلٌل الصراعات فً المستقبل 

 

 الحادٌة عشر المحاضرة

 

 : التالٌة البٌئٌةالحاالت من ٌمكن للمشروع العمل فً واحده 
 
  

 التام التأكد عدم حالة فً البٌئة*   الخطرة البٌئة*      المؤكدة البٌئة*
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  المؤكدة البٌئة

القرار المشروع أن ٌختار  ومعروفه وعلى مدٌر ، والنتائج واضحه ة متوفرةالبٌانات المطلوبتكون جمٌع  ٌئةالبفً هذا النوع من 

 . األفضل

 

  خطرةال البٌئة

للبدائل معروفه وأن كل احتمال سٌنتج عنه ناتج وبدٌل ٌختلؾ عن اآلخر وعلى مدٌر  المتوقعةالتً تكون اإلحتماالت  البٌئةوهً 

 عن هذا اإلختٌار الناتجةالمشروع اختٌار البدٌل الذي ٌرٌده مع تحمل المخاطر 

  

 لفٌن : إلتخاذ قرار اإلختٌار ٌمكن استخدام معٌارٌن مخت الحالةفً هذه 

 Expected Monetary Value(   EMV)  المتوقعة المالٌة القٌمة (1

 Expected Opportunity Loss(  EOL)  المتوقعة الفرصةخسارة  (2
 

 (  المتوقعة المالٌة القٌمة ) الخطرة البٌئة

  ٌحقق اعلى قٌمة متوقعةاذا البدٌل األفضل هو الذي 
 

 ( البدٌلة الفرصة قٌمة) الخطرة البٌئة

 جدول على الحصول بهدؾ وذلك العمود ذلك فً قٌمة اكبر من السابق الجدول فً عمود كل فً الموجودة القٌم بطرح نقوم

  فً تظهر والنتائج الفرصة خسارة

 .ٌحقق أقل خسارة ممكنةإذا البدٌل األفضل هو الذي 

 

 العام التأكد عدم حالة فً البٌئة

 توقع فً حتى تساعد ال لدرجة قلٌله البٌانات وتكون الكافٌة البٌانات توفر عدم بسبب التأكد وعدم بالؽموض البٌئة هذه وتتمٌز

 .التأكد عدم حالة فً األفضل البدٌل تحدٌد فً المستخدمة المعاٌٌر ظهور األحداث احتماالت

 :منها متعددة معاٌٌر هناك

 

 لكل األفضل الحالة فٌختار لصالحه الظروؾ ان رالقرا متخذ ٌفترض المعٌار لهذا وفق األفضل( افضل معٌار ) المتفائل المعٌار

 .بٌنها من البدٌل األفضل ٌختار ثم بدٌل

 

 (األسوأ افضل معٌار) المتشائم المعٌار

األفضل من لكل بدٌل ثم ٌختار  اسوا حالةدائما فً كل البدائل ، فٌختار  الظروؾ سٌئةوفق لهذا المعٌار ٌفترض متخذ القرار ان 

 .اقل ضرر ألنهبٌنها، 

 

 المعٌار العقالنً او معٌار ال بالس

لكل حالة من الحاالت وٌتم  ٌعطى احتماالت متساوٌةوٌسمى هذا المعٌار كذلك معٌار االحتماالت المتساوٌة الن متخذ القرار 

 .دٌل من هذه البدائللكل ب حساب الوسط الحسابًتحدٌد البدٌل عن طرٌق 

 

  Hurwiczمعٌار الواقعٌة او معٌار هوروٌز

 ،α بعالمة له وٌشار (الواقعٌة معامل) التفاؤل معامل باستخدام البدائل تحدٌد وٌتم والمتفائل المتشائم بٌن توفٌقً معٌار هوو

 قٌمة اعلى بضرب البدٌل احتساب وٌتم متفائال القرار متخذ ٌكون 1 من المعامل اقترب وكلما  α ≥0≤1 المعٌار قٌمة وتكون

 .االفضل البدٌل على للحصول القٌمتٌن وتجمع الواقعٌة معٌار تتمبم قٌمة واقل الواقعٌة بمعٌار

 

 Savage معٌار وٌسمى Regret معٌار او الندم معٌار

 .ندم اقل ٌقابله الذي البدٌل اختٌار ثم البدٌلة الفرصة أسلوب فً فعلنا كما الندم مصفوفة الى العوائد جدول تحوٌل ٌتم
 

 مراحل إدارة المخاطر

 التخطٌط للمخاطر المرحلة األولى:

تؽٌر عملٌة تطوٌر وتوثٌق الطرق التً سٌتم من خاللها تعرٌؾ وتحلٌل المخاطر ثم تطوٌر خطط لمعالجة المخاطر، ومراقبة ال

 الحاصل فً تطبٌق هذه الخطط.
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 المرحلة الثانٌة: تقٌٌم المخاطر

 من جزأٌن: عملٌة تحدٌد ثم تحلٌل المخاطر التً تعٌق وصول المشروع الى أهدافه  وتتكون

 .مشروع فً كل مرحلة من مراحل عمله: عن طرٌق تحدٌد أنواع المخاطر التً تواجه ال أ. تعرٌف المخاطر

 وهناك عدة طرق لتصنٌؾ وتحلٌل المخاطر فً السوق منها: ب. تحلٌل المخاطر

 نوعٌن وبناء على هذا التصنٌؾ هناك  تصنٌف المخاطر من حٌث قابلٌة التجنب وااللغاء : 

  وهً المخاطر التً توثر على جمٌع المشارٌع التً تعمل فً السوق :ر السوق مخاط -

 . وهذه ٌمكن مواجهتها وتقلٌلها تتعلق بالمشروع نفسه ومخاطر أخرى -

 نوعٌنوبناء على هذا التنصٌؾ هناك  تصنٌف المخاطر من حٌث مصدرها : 

 مخاطر خارجٌة   -

 ومخاطر داخلٌة  -

 المخاطر معالجة: الثالثة المرحلة

فً حدودها  المخاطرةالتً تساعد فً جعل  المناسبة االستراتٌجٌاتالتً تتضمن اختبار وتطبٌق واحد أو أكثر من  العملٌةوهً 

 : االستراتٌجٌات ومن أهم هذه بحٌث ال ٌعٌق وصول المشروع إلى أهدافه  المقبولة
 

استبقاء المخاطر  استراتٌجٌة 

لهذه المخاطر وسوؾ  المحتملةٌقول مدٌر المشروع : أنا أعلم أن المخاطر موجوده وأنا مهتم بالتبعات  االستراتٌجٌةفً هذه 

 . أتقبل المخاطر التً ستظهر وسوؾ أقوم بمواجهتهاأنتظر ألرى ماذا سٌحدث وأنا 

المنع  تٌجٌةاسترا 

ٌقول مدٌر المشروع : أنا لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها ألن هذا الخٌار سوؾ ٌؤدي لظهور  االستراتٌجٌةفً هذه 

 . أقوم بعمل تؽٌٌر أما فً التصمٌم أو المتطلبات بهدؾ تجنب حصول هذه المخاطرنتائج ؼٌر مرؼوبه ولهذا سوؾ 

التسكٌن  استراتٌجٌة 

 والسٌطرةلمراقبة المخاطر  الالزمة الضرورٌةٌقول مدٌر المشروع : أنا سوؾ استخدم المقاٌٌس  تٌجٌةاالسترافً هذه 

 . علٌها والسٌطرةاعداد خطة احتمالٌه لمواجهة هذه المخاطر علٌها وذلك من خالل 

التحوٌل استراتٌجٌة  

حمل المخاطر من خالل التأمٌن على ٌقول مدٌر المشروع : سأجعل اآلخرٌن ٌشاركوننً فً ت االستراتٌجٌةفً هذه 

أقوم ( أو من خالل الكفاالت التً أحصل علٌها من الموردٌن والمنفذٌن الفرعٌٌن بحٌث  الخطرة األنشطةأو المشروع ) 

 . بتحوٌل المخاطر إلٌهم بدال من أن أتعرض لها

 المرحلة الرابعة : متابعة المخاطر

 ومقارنتها المخاطر معالجة فً المستخدمة واالستراتٌجٌات للخطط االداء تقٌٌم طرٌق عن رمن خاللها التتبع المنتظم للمخاط ٌتم

 .األهداؾ لتحقٌق الالزم التصحٌح إجراء ثم المخاطر لمعالجة صالحٌتها ومدى االستراتٌجٌات صحة من لتأكد محددة بمقاٌٌس

 

 الثانٌة عشر المحاضرة

 

 :على المشروع  الرقابة عناصر

 .األداء على التحسٌن بإجراء القٌام مسبقا    * محددة الموضوعة بالمعاٌٌر مقارنته *   لًالفع األداء قٌاس *

 المشروع على الرقابة عملٌة أهداف

 : تحقٌق هدفٌن أثنٌن إلى المشروع على الرقابة تسعى

 ( والمواصفات والتكلفة كالوقت)  على أهداف المشروع الرقابة -١

 (.المادٌة والبشرٌة والمالٌة كالموجودات)  المشروع موجودات على الرقابة -٢

 الرقابة على الوقت : -أ

 :نذكر منها المشروع تنفٌذ جدول  فً التقدم تأخر إلى كثٌرة تؤديعوامل هناك 

  لمعالجتها  أو ألدائها  أطول وقتا تتطلب األنشطة فً  فنٌةوجود صعوبات 

  من الالزم متفائلة أكثربأوقات  األنشطةتم برمجة 

 صحٌحالم ٌكن  المشروع عملٌة جدولةفً  المهامل تسلس 

 المعدات أو األفراد الضرورٌة أوالمشروع بالمواد الخام  تأخر فً امداد 

 طا لبدء أنشطة الحقةٌعتبر اكمالها شروالتً  عدم اكتمال األنشطة السابقة 

  للزبون جدٌدةطلبات أوامر أو 

  القوانٌن والتشرٌعات الحكومٌة فً تؽٌر  
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 : التكلفة على ابةالرق - ب

 :منها نذكر المشروع تكلفة ارتفاع إلى تؤدي عدٌدة  هناك عوامل

 اضافٌة  موارد إلى األنشطة تنفٌذ بعض  ٌحتاج قد. 

 جدٌدة أنشطة إضافة . 

 المنافسة شدة بسبب منخفض بسعر المناقصة دخول. 

 وؼٌر كافٌة للمشروع المرصودة الموازنة . 

 المشروع إلنجاز الالزمة الموارد أسعار ارتفاع. 

 الرقابة على المواصفات : -ج 

 منها نذكر للمشروع النهائٌة المواصفات على تؤثر عدٌده عوامل هناك : 

 المشروع. فً متوقعة ؼٌر ةٌفن مشاكل بروز 

 المشروع. انجاز من محدد وقت فً ضرورٌة موارد نقص 

 المشروع. فً المستخدمة الموارد بجودة متعلقة مشاكل 

 المعٌنة. الخصائص ذات الموارد بعض على المنظمة فً صراع وجود 

 

 الرقابة على موجودات المشروع

 (مالٌة – بشرٌة – مادٌة موجودات)  علٌها والمحافظة أنواعها بمختلؾ المشروع موجودات حماٌة هو هنا بالرقابة ٌقصد

 : على وتشمل الموجودات المادٌة  على الرقابة -أ

 وتوقٌت إستبدالها(  وقائٌة ام تصحٌحٌة )  لاألصو صٌانة هذه  على الرقابة  

 والتجهٌزات وقطع الؽٌار  بالمعدات الخاص المخزون على الرقابة 

 : على وتشمل البشرٌة  الموارد على الرقابة - ب

  المشروع فً البشرٌة الموارد حماٌة 

 منافسٌها على تتفوق جعلهاٌ الذي الفكري المال راس الشركة ٌمنح ٌما البشرٌة الموارد وخبرات تنمٌة مهارات. 

 : على وتشمل ةلٌالرقابة على الموارد الما -ج 

  األصول  التً ٌتم تدوٌرها خالل السنة المالٌة(. الموجودات الجارٌةالرقابة على ( 

  موازنة المشروعالرقابة على 

  حتى تتحقق اهداؾ المشروع. وقنوات صرفهالمستثمر فً المشروع  راس المالالرقابة على 

 

 الرقابة عملٌات واعأن

حتً ٌتم تحدٌد نوع عملٌة الرقابة المالئمة فً المشروع ، فانه من المفترض ان ٌتم اإلجابة عن األسئلة التالٌة بخصوص 

 الرقابة:

 ماهً حدود الرقابة فً المشروع؟

 ما هو الموضوع الذي سٌتم اجراء الرقابة علٌه؟

 ماهً طرٌقة القٌاس المستخدمة فً الرقابة؟

 حدود االنحراؾ المسموح به قبل اجراء التصحٌح؟ ماهً

 كٌؾ نحدد نقاط المراقبة واجراء التصحٌح الالزم قبل حدوث الخطأ؟

المستخدمة فً المشروع والتً قد تكون  تحدٌد نوع العملٌة الرقابٌةالمناسب وعلى  تساعد فً تصمٌم النظام الرقابًهذه األسئلة 

 من األنواع الثالثة التالٌة:واحدة 

 

 باستخدام الضبط والربطالرقابة  -1

لقٌاس المخرجات ومن ثم التحكم  قٌاس تسمى حساسات أجهزة استخدامب ضبط المخرجاتوٌعمل على )الرقابة بالقٌادة( 

 بالنظام والسٌطرة علٌه.

  ًدون إعطاء النظام إمكانٌة القٌام بإجراء تصحٌح الحساسات تقٌس فقط المخرجات:  األولىنظام ضبط من الدرجة 
 .قٌاس درجة حرارة الجسم (مثال) 

  : مثال) التدفئة عن طرٌق وجود ساعة  للتحكم فً المخرجات إضافٌة أجهزة ٌتم استخدامنظام ضبط من الدرجة الثانٌة
 تقوم بالفصل عند الوصول للدرجة المطلوبة.

  اإلنسان جسم مثل)  خارجٌة كمتح أجهزة وجود دون البئٌة  مع تلقائًبتكٌٌؾ ٌقوم   نظام الضبط من الدرجة الثالثة 
.) 
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 العملٌة أثناء الرقابة -1

 –لها  مخططهو  ما حسبسٌرها  من للتأكدحدوثها  أثناء والعملٌات األنشطة واختبار فحص تميفً هذا النوع من الرقابة 

 .تقع تحت هذا النوع الرقابة فً المشروع فً مرحلة التنفٌذ أنواع معظم

  المشروع .فً  تطبٌقه على كل جزءٌمكن 

  قٌاس للحكم على سالمة ٌمكن استخدامها كمعاٌٌر  جدول المشروع،  خطة المشروع، مقترح المشروعمن امثلته
 اثناء الرقابة. سٌر العملٌات

 

 الالحقة الرقابة -2

 ، وحشمل ألاجصاء الخالیت :مىجهه للمظخلبلوجخم السكابت في ھرا الىىع بعد اهخھاء اليشاطاث 

 .لھااملشسوع املخطط  إلى أي مدي جم جحلیم أھداف: أ. أھداف املشسوع 

 .الىلاطھرٍ  كبل وبعد اهجاش الخاصت بىلاط إلاهجاش  حظاب ألاوكاث والخكالیفیخم : ب. محطاث العمل 

 .وغیر ذلك وجىجیه املشسوعوالطسق املظخخدمت في الخخطیط  جىظیم املشسوعیصف : الىھائي  ج. الخلسیس

 .بخحظین أداء املشسوعاث املظخلبلیت امللترحاث الخاصتوھي : ظخلبيي لخحظین ألاداء امل د. جىصیاث

 

 المشروع على الرقابة أدوات

والتي یمكً اطخخدامھا في السكابت عيى  واملظخخدمت في كیاض أداء املىظماثھىان العدید مً أدواث السكابت املخعازف علیھا  أوال:

 املشازیع مىھا :

 ... إلخ معدل دوزان املخصون،  العائد عيى إلاطدثماز ،  كائمت الخدفلاث املالیت،  یااهیت العمىمیتاملمثل أدواث زكابت مالیت :  -5

 .. إلخ كیاض إلاهخاجیت،  السكابت عيى املخصن ،  عيى املىاد الخاممثل السكابت أدواث زكابت اهخاجیت :  -٢

 .. إلخ إلاحصائیتخسائط السكابت ،  خسائط بازیخى مثل أدواث السكابت عيى الجىدٍ :  -4

كياض مظخىي الخلدم وذلك عً طسيم  عيى أوشطت املشسوع وهي اهثر مالئمت للياض اَداف املشسوعجىجد أدواث أخسي للسكابت  ثاهيا:

ومً اَم َرٍ  وملازهخه بمظخىي الخلدم امللدز واملخطط له في املىاشهت وجدول املشسوعفي املشسوع وخاصت في الىكذ والكلفت  الفعيي

 -دواث السكابيت هي :ألا 

 القٌمة المكتسبة. -

 النسبة الحرجة. -

 .المكتسبة القٌمة ◄

 المشروع فً التقدم مستوى لقٌاس طرٌقة إٌجاد فً والزبون المقاول من كل رؼبة الى المكتسبة القٌمة تطوٌر فكرة تعود

 الزبون من المقاول علٌها حصلسٌ التً المالٌة الدفعات حجم معرفة بهدؾ وذلك المقاول تحملها التً المصارٌؾ لتحدٌد

 .المشروع فً العمل سٌر تقدم مع الدفعات تلك ومواعٌد

 هناك أرٌعه طرق لتحدٌد الدفعات ومواعٌدها هً :

% سٌعتبر 51وان  % من العمل قد انجز عند المباشرة51ٌتم افتراض ان وباستخدام هذه الطرٌقة  50-50طرٌقة  .1

 المهمة او المشروع. منجزا عند اكمال

وعلٌه  ال ٌدفع  تفترض ان العمل ال ٌمكن ان ٌكتمل اال اذ تم انجاز المشروع بالكاملوهذه الطرٌقة   0-100رٌقةط .2

 . والقبض عند االتمامأي دفعات للمقاول 

التً بدونها ال ٌتم انجاز  مقٌاس انجاز العمل هو استخدام المدخالت الحرجةتعتبر ان  استخدام المدخالت الحرجة: .3

 ضور سٌارة صب االسمنت وبالتالً ٌستحق الدفعة المخصصة عن هذا العمل.العمل مثل ح

عن طرٌق المقارنة بٌن الوقت الفعلً المبذول  نسبة اكمال العملباستخدام هذه الطرٌقة ٌتم حساب  قانون التناسبٌة .4

م تحدٌد الدفعات وٌتبالوقت المخطط له حسب الجدول او مقارنة الكلفة الفعلٌة بالكلفة المحسوبة حسب الموازنة 

 .المستحقة للمقاول حسب نسبة اإلنجاز

 النسبة الحرجة. ◄

وتتكون النسبة  أداة لفحص صحة المشروعقال بانها وهً مقٌاس جٌد لقٌاس سالمة التقدم الفعلً فً المشروع، او كما ٌ

 : جزأٌن هماالحرجة من 

 .مؤشر أداء الوقتوٌسمى  :أ. الجزء األول

 .مؤشر أداء الكلفةوٌسمى  ب. الجزء الثانً:

 .حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت فً مؤشر أداء الكلفةوالتً هً   حساب النسبة الحرجةثم بعد ذلك ٌتم 

 



أبو آسر  4٤محاضرة لملخص ال                  (22)                        د.عبدهللا طساج   ٌ 5341-5341إدازة املشازيع 

 الناجح الرقابة نظام خصائص

 : یخمخع بأھم الخصائص الخالیتحتى یكىن هظام السكابت عيى املشسوع هاجحا فإهه یجب أن 

  وكابل للخعدیل یخمخع باملسوهتأن. 

  كىن جكلفخه أعيى مً فىائدٍال جأن. 

  كادز عيى جلبیت حاجاث املشسوعأن یكىن. 

  وفي الىكذ املىاطب یعمل بطسیلت مىخظمتأن. 

  بظیطا بعیدا عً الخعلیدأن یكىن. 

  طھل الصیاهتأن یكىن. 

  هخائجت كابلت للخىثیمأن جكىن. 

   حلم اَداف املشسوع ويسض ي الصبىن ًضمً الحدود املطلىبت منها وبما  أطاليب ووطائل لللياض دكيلتاطخخدام. 

 

 ة عشرلثالثا المحاضرة

 طرق إنهاء المشروع 

 هناك عدة طرق إلنهاء المشروع من أهمها : 

  باإلطفاء اإلنهاء/ 1

 :  التالٌةوٌحصل هذا النوع من اإلنهاء فً الحاالت 

  تطوٌر منتج وٌقبل علٌه الزبائن ، ٌتم إنهاء بناٌة وٌقبلها المشتري(. نجح المشروع ووصل إلى أهدافهاذا( 

  مثل فشل دواء فً العالج (  لم ٌنجح المشروعاذا (. 

  مثل انفجار تشالنجر (  تؤدي إلى قتل المشروع بٌئٌةتؽٌٌرات اذا حصلت (. 

 عالمشرو بإستمرار ؼٌر مقتنعة اإلدارة العلٌاوح األسباب منها : عندما تكون : وتترا االنهاء بالقتل العمد. 

 

  باإلضافة اإلنهاء / 2

مشروع ) مثال: األم جزء من المنظمةٌصبح إضافته لكً  حٌث ٌتمفً حالة حقق المشروع اهدافه وٌحصل هذا النوع من اإلنهاء 

 بقسم إدارة االعمال ثم ٌصبح قسم مستقل بكلٌة إدارة االعمال. مثال قسم االعمال االلكترونٌة قد ٌتبع  )انشاء قسم 

  بالتكامل اإلنهاء/ 3

  ًحالة حقق المشروع أهدافه كامله وبالمواصفات المرؼوب فٌهاٌحصل هذا النوع من اإلنهاء ف  

  ملٌة التكامل ووضع آلٌات لع بالمشروع المنتهً الخاصةالتصرؾ فً األمالك واألفراد والتجهٌزات ٌتطلب هذا النوع

 األم  المنظمةمع 

  على سبٌل المثال (  لعملٌة التكامل النجاح ٌجب طرح مجموعه من األسئلهوحتى ٌكتب ( 

 : أٌن سٌذهب ؟  فرٌق المشروع -

 : هل أؼلقت كل حسابات المشروع ؟  المالٌة و  المحاسبة -

متوفرة وهل المواقع الصناعٌة  هل التدرٌب مكتمل لفرٌق التصٌنع؟ هل المواد التً تشكل مدخالت التصنٌع: -

 متوفرة وجاهزة للعمل؟

 هل جمٌع الرسومات للمشروع كاملة وفً الوقت المطلوب؟ هل كل العملٌات وإجراءات التؽٌٌر مفهومه؟ الهندسة: -

باإلضافة الى أسئلة متشابهة تتعلق بنظام المعلومات وقاعدة البٌانات والبرمجٌات المتعلقة بها واختٌار هذه  -

 ة، والتسوٌق والشراء والتوزٌع واألمور القانونٌة......الخاألنظم

  كواإلهال بالتجوٌع اإلنهاء/ 4

  الموازنةبتقلٌل وهذا  البطًءاإلهالك أٌضا  الطرٌقةوتسمى هذه  -

) بهدؾ  القانونٌة الناحٌةحٌا من ولكن ٌترك المشروع  تدرٌجٌا المالٌةبعض األحٌان ٌتم تخفٌض الموارد فً  -

 (  المنظمةسمعة الحفاظ على 

 

 عملٌة إنهاء المشروع 

 بثالث مراحل أساسٌه :  إنهاء المشروعتمر عملٌة 

 .عملٌة القرار -1

 .تطبٌق اإلنهاء -2

 .إعداد التقرٌر النهائً -3
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 عملٌة القرار -1

  أساسٌٌن:تخضع عملٌة قرار إنهاء المشروع إلى نموذجٌن 

 بنجاح المشروع أو فشله  المرتبطة مجموعه من العواملٌنجح تصنٌؾ المشروع عند إخضاعه لالتً  الدرجة -1

  ٌلبً فٌها المشروع الؽاٌات ومجموعة األهداؾ التً أنشئ من أجلهاالتً  الدرجة -2

اسمه نظام دعم القرار نموذج للمساعدة فً اتخاذ قرار بخصوص انهاء المشروع  (Shafar and Mantel,1989)وقد طور

Decision Support System  وٌتم من خالله جمع  نموذج العالقات الموزونة للعوامل المقٌدة التخاذ القرارٌعتمد على والذي

البٌانات تستخدم فً تحدٌد االوزان البٌانات عن المشروع نفسه وعن المنظمة الم وعن البٌئة التً ٌعمل بها المشروع، وهذه 

 وفٌه ٌتم معالجة البٌانات بالخطوات التالٌة:  عم القراروتكون هً مدخالت نموذج دالتً تمنح لكل عام من العوامل  والدرجات

 .نظام المعلومات الخارجٌةوٌسمى  البٌئة الخارجٌةجمع البٌانات والمعلومات عن  ◄

 .نظام المعلومات الداخلٌةوٌسمى  البٌئة الداخلٌةجمع البٌانات والمعلومات عن  ◄

 .البٌانات الخاصة بنظام دعم القرارٌتم تخزٌنها فً قاعدة جمٌع البٌانات الخارجٌة والداخلٌة  ◄

 :  هً ثالثة احتماالتثم اخضاع البٌانات لقوانٌن وعوامل االنهاء والنتٌجة ان القرار سٌكون واحد من  ◄

 االستمرار بالمشروع. 

 .انهاء المشروع 

 االستمرار او االنهاءالختٌار  تطبٌق تحلٌل الحساسٌةوفً هذه الحالة نحتاج الى  غٌر مؤكد. 

 

 ٌق اإلنهاء تطب-2

 :  التالٌة عملٌة التنفٌذ عن طرٌق أداء مدٌر المشروع لواجباتهوتتم 

 للمشروع. المتبقٌةإكمال كل األعمال  -1

 . قبوله واستالمه من طرؾ الزبونالتأكد من أن المشروع تم  -2

 . النهائٌةتجهٌز التقارٌر ثم  الالزمةإكمال الوثائق  -3

 . بهدؾ تحصٌلهاها إلى الزبون للمشروع وإرسال النهائٌةتحضٌر الفواتٌر  -4

 .األم  المنظمةعلى مستوى  إعادة توزٌع األصول والموارد -5

 .) ملفات العقود (  القانونٌة المراجعة -6

 .) فترة الضمان (  والدعم المتابعة -7

 

 إعداد التقرٌر النهائً -3

  حول:وهذا  اعتبار التقرٌر النهائً كملخص تارٌخً للمشروعوٌمكن 

  المشروع.أداء 

 لهٌكل التنظٌمًا.  

  المشروع.فرٌق 

 للمشروع. التقنٌة اإلدارة 

  المستفادةالدروس . 

  المستقبلٌةالتحسٌنات . 

 


