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ةــــــــــاألسئل
)نقاط 04(: السؤال األول

وإدارة .عبارة عن مجموعة من المعالم  أو المراحل أو األنشطة أو المھام التي تدعم مسعى إلنجاز شيء ماان المشروع ھو 
. عملیة التخطیط والتنظیم، والمراقبة، والتقییم والقیاسالمشروع ھي 

)نقطة2(مرحلة تندرج عملیة تسییر الورشات من  مراحل إدارة المشاریع ؟في ایة-
)نقطة2(ولماذا ؟ -

)نقطة4: (السؤال الثاني

)نقطة2(ما ھو المشروع ؟-
)نقطة2(ما  الھدف من عملیة إدارة المشاریع ؟ -

)نقطة4: (السؤال الثالث

المشروع في الوقت المحدد إلیجاد مؤشرات منبھة للحاالت الغیر إنجاز المھندسین لضمانتستخدم جدولة المشاریع من قبل 
.وتشخیصھاظھورھا والمرونة في إعادة تخطیط المشروع وفقا لذلك اعتیادیة حین

ماذا یقصد بجدولة المشاریع ؟  -
ما ھي األنشطة الوھمیة ؟ ھل ھي متوقعة ؟ اشرحھا بمثال  -

)نقاط 08(: السؤال الرابع   

:فكانت النتائج كالتالي Ganttمشروع معین بطریقة مثلت بیانات 
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)نقاط 02(أعط زمن المشروع؟  -
)نقاط 03(؟  5/6/7حدد عدد  األنشطة المشكلة للمشروع وزمنھا ؟أعط وقت بدایة النشاطات -
)نقاط 02(ماھو عدد االنشطة المھمة ؟ -

)نقاط 01(ھو زمن المشروع الجدید ؟ توقف النشاط   الثالث بدایة من األسبوع الثاني عشر لمدة أسبوع ما

.......بالتوفیق
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االجابات 
:االول  الجواب 

)ن2(.....تندرج بمرحلة االنجاز وتجسید االنشطة وتحویلھا الى مھام -
)ن2(...والجانب البشري النھا اھم مرحلة بالمشروع من ناحیة الوقت التكلقة-

:الثاني الجواب 
)ن2(ا نوعھمنفریدةنتیجةأوخدمةأومنتجلخلقمحددةعملیاتضمنمؤقتةزمنیةلفترةعمل«ھو: المشروع

إدارة المشاریعمن عملیة إن الھدف 

ن0.5(.للمشروعاإلجمالیةالتكلفةتقلیل(
ن0.5(.للمواردالفعالاالستخدام(
ن0.5(.یمكنمابأفضلالوقتواستغاللوقتبأقلالمشروعتنفیذ(
ن0.5(النھائيللمنتججودةأعلى(

:الثالثالجواب 

المشروع،فيالعملمباشرةلحظةمنابتداءالمشروع،لتشغیلزمنيجدولالىالمشروعخطةتحویلعملیةھي:یقصد بجدولة المشاریع
الالزمالوقتوتحدیدالمشروع،فيالعملانتھاءلحظةإلىوصوالالرئیسیة،والمحطاتواألحداثوالمتداخلةالمتتابعةاألنشطةبجمیعمرورا
)نقطة2(.االنتھاءلحظةوحتىالبدءلحظةمنالمشروعلتنفیذ

)نقطة1(: األنشطة الوھمیة

تتابع األنشطة منطقیاإلتمامھ ویستعمل فقط لداللة على مواردأو زمنھو النشاط الذي ال یحتاج إلي -
)نقطة.1(تكون متوقعة -

.BالنشاطانتھاءقبلیبدأانالیمكنDوالنشاط،BوAالنشاطانینتھيانقبلیبدأانالیمكنCالنشاط: مثال

:الرابعالجواب 

17زمن المشروع  -
.عدد االنشطة من الجدول-
من الجدول تحدد البدایة مثال -

5بدایة من اسبوع 3نشاط 
18زمن المشروع الجدید -
المھمة عدد االنشطة-

باالستعانة بخط المشروع 
6تحدد عددھا 

18زمن المشروع الجدید ھو -
اسبوعا النھا ضمن االنشطة 

المھمة 
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