
مقدمة في إدارة المشاريع



األهداف❑

وفهم الخواص التي تتميز بها المشاريع. المشروع  ما هو❑

.و فهم المعاير . المعرفة في إدارة  المشاريع❑

(.Microsoft Project)أمثلة الستخدام أنظمة إدارة المشاريع ❑



خواص المشروع❑
مؤقت❑

.ةالمدله بداية ونهاية وليس بالضرورة قصير❑

ة وتكراريةتَختلُف المشاريُع عن العملياِت، التي هي مستمر❑

منظم❑

(.فريق المشروع)مؤسسة مؤقتة ❑

منهجية متكررة❑



:المشروع ❑

.لتحقيق أو إنتاج خدمة، أو عملية أو خطةىالمشروع، مؤقت، منظم، يسع❑

من اجلتنجزالمشاريع، مترابطة، موصولة وظيفيا، منسقة النشاطات، ❑

إرضاء احتياجات وتوقعات مالك المشروع والتي تم توثيقها كأهداف 

.(ربما بموجب عقد)ومتطلبات

ل كبير وبشك( العاملةىالقو/المال)واردوالمزمنأحيانا، بالتعثرالمشاريع ت❑

.بنطاق العمل وجودته

بات مثل المتطلمالتغيير استجابة لوضع لخضعبشكل عام المشاريع ت❑

ى ، الثقة، السيطرة علالمتعلقة بالعرض والطلبالتنظيمية، الضغوطات 

.التكلفة أو ظهور تقنيات جديدة



:خواص المشروع❑

فريد❑

(منتج، خدمة، أو خطة)ينتج ❑

ما بعد انتهاء المشروعمعا  شكالني( وجودته)المنتج 

(.نتيجة دائمة)



:خواص المشروع❑

.متناسق، مشترك من الناحية العمليّة❑

.التخطيط الشامل وطلب االتصاالت❑



:خواص المشروع❑

نشاطات مترابطة❑

، جداول مواعيد، واردِ تسلسل مرّكِب، إدارة الم
الصالحيات



❑ :خواص المشروع

❑ (المالك/الحصص)شروعأصحاب الم

يميز، يفهم ويَرضي حاجاتَهم وتوقّعاتَهم



:خواص المشروع❑

مستوفي األهداف واالحتياجات❑

على المستوى االستراتيجي



:خواص المشروع❑
الوقت-القيود ❑

الفرصة السانحة، متطلبات، السرعة

واردالم–القيود ❑

(القوى البشرية/الميزانيات)



خواص المشروع

نطاق المنتج❑
دمةَ الميّزات الكّمية والنوعية والوظائف التي توصف الُمنتََج أَو الخ

نطاق المشروع❑
(  روعِ إدارة مش)العمل الكلّي الذي يجب أْن ينفذ إلدارة المشروع بشكل مالئم 

.ولتَسليم نطاق المنتج



خواص المشروع
مع تقدم العملالتفصيل ❑

وتعقيداتالُمنَتجِ تفاصيلِ وتعريفالتدريجياالكتشاف1.
وذلك.روعِ المشتنفيذأنحاءكافةفيتكتسبالتيالمشروعِ 

.عِ للمشاريوالمؤقتةالفريدةالخصائصتكاملِ نتيجة
تعريفلديةالفريق،(مشروعتخطيط)المشروعِ انطالقعند2.

.عالية(المخاطر)وشكوكالمشروَع،لنطاقثابت



خواص المشروع
التقدم المدروس❑

بحانيصالمشروعنطاقوالمنتجالمشروع،تنفيذأثناء1.
فريقفهميتطّورحيثوتفصيال،وضوحاأكثر

.(النطاقعمق)المشاكلوتحلّ المشروع

ندعفقطالمشروعوالمنتجعنشيءكليعرفسوف2.
تعلمها،التيالدروستوثقوعندماالمشروعإغالق
.ذلكمنالمستقبليّةالمشروعفرقلتستفيد



المشروعخواص 
Scope Breadthاتساع النطاق ❑

للمشروعِ عملهتمالّذيللعملِ األصليالتعريف
أثناءلسجالذياألساسيوالخطّ والصالحياتوالتفويضات

.مشروعتخطيطِ 

:هذا النطاق يجب أن يبقى ثابتا

.يتضمن كل المتوقع تسليمه من المشروع1.

.لحجمأو مدى التّعقيد أو ا, ال تحّدد محتواهم الّدقيق2.



خواص المشروع
Scope Depthعمق النطاق❑

.هو نتيجة للتقدم المدروس وميزات المنتج❑

قيداتها معرفة المحتويات كاملة والتفاصيل الدقيقة بتع❑
وأحجامها التي سوف تسلم في المشروع بعد تعريف

.النطاق المتعمق 



ما هو المشروع؟
مسعى فريد إلنتاج مجموعة من التسليمات في حدود الوقت المحدد"المشروع 

".بوضوح والتكلفة والجودة

:تختلف المشروعات عن األنشطة التشغيلية القياسية لألعمال ألنها
unique كل يختلف. أنها ال تنطوي على عمليات متكررة. هي فريدة من نوعها في الطبيعة

لقيام مشروع تم تنفيذه عن اآلخر ، في حين أن األنشطة التشغيلية غالبا ما تنطوي على ا
(متطابقة)بعمليات متكررة 

تم للمشروعات تاريخ بداية ونهاية محددين بشكل واضح يجب أن ي. هل لديك جدول زمني محدد
خاللهما إنتاج المنتجات لتلبية متطلبات العميل المحددة

ن تنتج داخلها يتم تخصيص المشاريع مستوى من النفقات المالية التي يجب أ. لديك ميزانية معتمدة
لتلبية متطلبات العمالء المحددة

دات في بداية المشروع ، يتم تخصيص كمية متفق عليها من العمالة والمع. لديهم موارد محدودة
والمواد للمشروع

ر تستلزم المشروعات مستوى من عدم اليقين وبالتالي تحمل مخاط. إشراك عنصر المخاطرة
تجارية

change نفيذ الغرض من المشروع ، عادة ، هو تحسين المنظمة من خالل ت. تحقيق التغيير مفيد
.تغيير األعمال



ما هي إدارة المشاريع؟

إدارة المشروع هي المهارات واألدوات والعمليات اإلدارية الالزمة لتنفيذ المشروع "
".بنجاح

:تشمل إدارة المشروع

•set يل المعرفة والمهارات والخبرات المتخصصة مطلوبة لتقل. مجموعة من المهارات

مستوى المخاطر داخل المشروع وبالتالي تعزيز احتمالية نجاحه

•suite يستخدم مديرو المشروعات أنواع ا مختلفة من األدوات . مجموعة من األدوات

ت وبرامج ومن األمثلة على ذلك قوالب المستندات والسجال. لتحسين فرصهم في النجاح

التخطيط وبرمجيات النمذجة وقوائم مراجعة الحسابات ونماذج المراجعة

لوقت هناك حاجة إلى تقنيات وعمليات إدارة مختلفة لمراقبة ا. سلسلة من العمليات▪ •

إدارة ومن األمثلة على ذلك. والتكلفة والجودة والنطاق في المشروعات والتحكم فيها

.ياالوقت وإدارة التكاليف وإدارة الجودة وإدارة التغيير وإدارة المخاطر وإدارة القضا



Project Management Kit.

▪ Templates to create deliverables 

▪ Forms to resolve risks and issues 

▪ Plans to schedule tasks & resources 

▪ Processes to monitor project delivery 

▪ Reports to communicate status 

▪ Charts to control project change 

▪ Procedures to improve quality 

▪ Checklists to measure success.







Constraints( القيود)مثلث المشروع ❑

The Triple Constraint of Project Management



PMI))Project Management Instituteنشأ التدريب القياسي من مؤسسة❑

(PMBOK) المرشد إلى معرفة المشاريع المدارة تسمى  ❑

PMBOK)



Project Management Framework



(: PMP)اختبار الـ ❑

.كل سؤال من أربعة اختيارات/ سؤال200يحتوي االختبار من ❑

.سؤال بشكل صحيح137للنجاح يجب حل ❑



(:PMBOK)منهج تدريب الـ •
عملية 39يحتوي على •

كل عملية هي  •

المجموعات5جزء من أحد 

إجراء111•

اختصار 58•

تعريف241•



(: PMBOK)منهج تدريب الـ •

.الوثائق والمعلومات واألحداث تسبب وتغذي العملية-المدخالت •

.منهجيات إدارةِ المشروعِ وأنظمة انجاز العملِ -األدوات والتقنيات •

ن الوثائق والقرارات والمعلومات التي اتضحت م-( النتائج)المخرجات •
.خالل العملية





(: PMBOK)منهج تدريب الـ ❑
اجزاء معرفية 9يتكون من ❑



PMفروع المعرفية األخرى المرتبطة بـالـ •
.اإلدارة العامة •



PMالفروع المعرفية االخرى المرتبطة بـالـ •

المعرفة بالتطبيق•











:الرئيسية PMمخرجات إدارة المشاريع 

Project Charter-ق العمل  ائوث•

Scope Statement–نطاق العمل •

WBS(Work Breakdown Structure)–للعمل ةالتفصيليبنيةال•

Activity List–قائمة األنشطة •

Network Diagram–التخطيط الشبكي •

Activity Duration Estimates–توقعات مدة النشاط •

Resource Requirement–الموارد المطلوبة •

Schedule, and Cost Estimates–جدولة المشروع وتوقعات التكلفة •



















: ( The Effective Solutions)الحل الفعال للمشكلة ❖

التواصل الفعّال
Effective communication

التخطيط واإلدارة
Planning & Management

خطة االتصاالت•

خطة وإدارة المخاطر•

إدارة الوقت•

إدارة التكاليف•

إدارة الموارد•

إدارة المهام•

إدارة الجودة•

إدارة الوثائق•

الخ... •

وفرة المعلومات وموثوقيتها/ على أساس 
Information Availability & Reliability

المراقبة والتحكم
Monitoring & Controlling

تقارير الحالة•

اإلحصائيات•

مؤشرات األداء•

الخ... •

إدارة التغيير
Change Management



( :  PMO)مكتب إدارة المشاريع ❖

( :Governance)الحوكمة 

تحديد مستويات إتخاذ القرارات•

روضع أولويات البرامج والمشاريع وتحليل المخاط•

مراقبة وتكامل المشاريع وإيجاد حلول للمشاكل•

( :Change Management)إدارة التغيير 

تعريف وإزالة الحواجز التنظيمية ضد التغيير•

إدارة مقاومة الموظفين للتغيير•

ضمان المشاركة الفعالة•



:نمذجة معلومات البناء 
(BIM )Building Information Modeling



اإلنهاء المتكامل للمشروع بمعونة BIM  



Building Information Modeling( BIM)نمذجة معلومات البناء 

العمل التقليديBIMالعمل في بيئة 


