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اإلجـــــــابـــــــــــــات
:الجواب االول

:ضمنلتنسیقتحتاجإدارة المشاریع

مختلفةوأعمالتخصصاتضمنأشخاصعدة
الخمعدات،مختبرات،(متعددةموارد(
األخرىبعدواحدةأيالتواليعلىتتمأنیجببعضھاوالوقتبنفستتمالعملیاتبعضمختلفةإرتباطعملیاتضمنمتعددةمھام.
ألخرىمرحلةمناإلنتقالأولإلستمرارموافقاتأخذ–متعددةقرارتإتخاذنقاط.
اإلنفاقعملیاتوتنسیقالكاملةالمشروعوتكلفةالمراحلتكلفةتحدید
المھماتتحتاجھاالتي،الموارد)المختلفةبتخصصاتھمالمشروعضمنالعاملین(الناسمنالمشروعضمنالمھماتحاجةوتحدیدالتنسیق

المشروع؟ارةإدیستخدمومن امثلة من 

لمستقبلھم،إلجازاتھم،لشھورھم،إلنجازاتھم،ألیامھم،ألسابیعھم،یخططونالمشاریع فالناسمنمجموعةھيفردأيحیاةما،حدإلىالجمیعتقریبا
تستخدموسائلأوعملیةأيإعتباریمكن.أعملأنیجبماذاقائمةباسمالمعروفةبسیطة،مشاریعإدارةلمھاراتذلككلفيویحتاجونلمیزانیاتھم،

.الخطةعلىالعملثمومنللعمل،التخطیط: تعنيالمشاریعإدارةالمشاریع عملیةإدارةمننوعھوھدفلتحقیقالرامیةالجھودأوالمھاملتعقب

المشروعألھدافواضحتحدید .
الفرعیةالمھماتمنمجموعةالىالرئیسیةالمھماتتقسمثمالرئیسیةالمھماتمنمجموعةالىالمشروعتقسیم.
بھاالقیامیتعینالتيالمحددةاألنشطةتحدید .
المشروعفياألنشطةبیانًیاجدولة.
الوقتتقدیرإجراء .
التكلفةتقدیرإجراء .
والمیزانیةللمشروعالزمنيالجدولحساب.

:الثاني الجواب 
إدارة المشاریعمن عملیة إن الھدف 

للمشروعاإلجمالیةالتكلفةتقلیل.
للمواردالفعالاالستخدام.
یمكنمابأفضلالوقتواستغاللوقتبأقلالمشروعتنفیذ.
النھائيللمنتججودةأعلى

:الجواب الثالث 

علىبناء, العقدنوعیةیحددالذيھوالمالكفأنوعموما, والموردینوالمقاولوالمصممالمالكمنكلمشاركةتتضمنالمشاریعمعظم
تخدموالتيالالزمةوالتصمیماتالھندسیةاالستشاراتعملالضروريفمن, المشروعتنفیذقرارواخذالعقدنوعیةتحدیدوبمجردمستفیضةدراسات
وحجمطبیعةعلىتعتمدالمشروعفيطرفكلومھامالعقداتفاقیةبأناإلشارةالمشروع وتجدرتنفیذفيالمقاولیشرععلیةوبناءالمشروعأھداف

او ربح الوقتمن العملیة سواء الھدفویحدد .المشروعتنفیذزمنخاللباألخرطرفكلعالقةتحددلكيجیداوتدرستقیمالمھاموھذه.المشروع
الموجودة بینھم العالقات األفقیة او العمودیةحسب طبیعة الجودةاو التكلفة 
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:لرابعاالجواب 

المشروع،فيالعملمباشرةلحظةمنابتداءالمشروع،لتشغیلزمنيجدولالىالمشروعخطةتحویلعملیةھي:یقصد بجدولة المشاریع
الوقتوتحدیدالمشروع،فيالعملانتھاءلحظةإلىوصوالالرئیسیة،والمحطاتواألحداثوالمتداخلةالمتتابعةاألنشطةبجمیعمرورا
)نقطة1.5(.االنتھاءلحظةوحتىالبدءلحظةمنالمشروعلتنفیذالالزم

)نقطة1.5(: األنشطة الوھمیة

تتابع األنشطة منطقیاإلتمامھ ویستعمل فقط لداللة على مواردأوزمنإليھو النشاط الذي ال یحتاج -
تكون متوقعة -

.BالنشاطانتھاءقبلیبدأانالیمكنDوالنشاط،BوAالنشاطانینتھيانقبلیبدأانالیمكنCالنشاط: مثال

:الخامسالجواب 

)قطةن2(اسبوعا29: زمن المشروع-
)نقطة2(زمن قلیلفي اكثرلوجو عدد انشطة .13الي غایة االسبوع 11الزمن الحرج في المشروع ابتدا ءا من االسبوع -
)نقطة2(خرج عن نطاق الزمن الحرج تاخر ھذا النشاط ال یؤثر في زمن المشرع النھ-
)نقطة2(.عامال حسب المخطط 32عامال حسب الجدولة االولیة لكن عدد العمال في الورشة ھو 25عدد العمال الالزم في المرحلة الثانیة ھو -
)نقطة2(ثال كم.اسابیع 4في المرحلة االولى امكانیة ربح 9و8لتسریع االنجاز ینصح باضافة عمال خاصة في النشاط -
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