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ممدمة -1  

 العمل الهندسً بطبٌعته ٌعتمد على لوانٌن فٌزٌائٌة وٌتعامل مع أشٌاء، ولكن
 :العمل االداري ٌعتمد على مهارات خاصة لد تكتسب بواسطة

 التعلم  -     

 التدرٌب -     

 الخبرة  -     

 مٌزات شخصٌة -     
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 ممومات المشروع الهندسً 

 المال
المعدات و 

 اآلالت
 الموى العاملة  المواد
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 (Project Analysis)تحلٌل المشروع اإلنشائً   -2

ًٌتكون اي مشروع من مجموعة من النشاطات ذات تسلسل منطم. 

 

كل مشروع له بداٌة ودورة حٌاة ونهاٌة. 

 

 تختلف المشارٌع اإلنشائٌة عن بعضها من حٌث طبٌعتها ونوعٌتها  والحجم من

 .جهة

 

 كل مشروع له حدود تكون اإلطار العام له. 
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 دورة حٌاة المشروع الهندسً -3

 مرحلة الفكرة •

2 
 مرحلة التعرٌف وتحدٌد العناصر •

3 
 مرحلة التخطٌط والتنظٌم •

4 
 مرحلة الدراسات المبدئٌة •

5 
 مرحلة التنفٌذ•

6 
 مرحلة ما بعد التنفٌذ•

1 
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 مرحلة الفكرة األساسٌة  :.3.1

 ،تبدأ هذه المرحلة بفكررة معٌنرة تردور فرً مخٌلرة أي شرخا ٌرود ان ٌنفرذ مشرروع

حٌرررث ٌتخٌرررل اهررردافا معٌنرررة للوصرررول الرررى تحمٌرررك الهررردف الرئٌسرررً وهرررو تنفٌرررذ 

 .   المشروع

 . ال تحتوي على تفاصٌل الخطوات التنفٌذٌة ألهداف المشروع -

 . تشمل تحدٌد دورة حٌاة المشروع -

 . ٌتم تحدٌد العوائق المحتملة التً ٌمكن ان تواجه المشروع -

 . ٌتم تحدٌد وتعرٌف األهداف الرئٌسٌة والفرعٌة للمشروع -
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 مرحلة تحدٌد عناصر المشروع: .3.2

 جزئٌنوهً تعتبر مرحلة تعرٌف المشروع وتحدٌد عناصره، وهً تتكون من : 

 صفات المشروع النظم والوسائل لتحمٌك المشروع

 .  دراسة االفتراضات التً تحٌط بالمشروع-

دراسة البدائل المتوفرة لتحمٌك أهداف -

 .المشروع

 .  دراسة سبل اتخاذ المرارات-

 محاولة تولع المعولات -

 .  دراسة المارد المتوفرة-

 .  دراسة المتغٌرات وتولعها-

 .  تحدٌد الخطوات وسبل تنفٌذ المشروع-
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فً مرحلة تحدٌد وتعرٌف مكونات المشروع ٌجب توضٌح األمور التالٌة: 

 .  كٌف ٌمكن أن ٌتم تنفٌذ األعمال -

 .كٌف ٌتم تنظٌم المشروع -

 .من هم األشخاا الرئٌسٌون فً ادارة المشروع -

 .  الجدولة الزمنٌة التمرٌبٌة للمشروع -

 .  المٌزانٌة التمدٌرٌة للمشروع -

8 

 مرحلة تحدٌد عناصر المشروع: .3.2



 مرحلة الدراسات األولٌة: 3.3

ٌتم خالل هذه المرحلة مجموعة من الدراسات: 

على ظروف المولع والمناخ  بناءاوذلن . دراسة الجدوى الفنٌة من اقامة المشروع -

 .   والتضارٌس وحالة التربة وغٌرها من المعطٌات

وذلن من خالل دراسة التكالٌف والفوائد الناجمة عن . دراسة الجدوى االقتصادٌة للمشروع -

 .  وتتم الدراسة عادة بممارنة عدة بدائل والمفاضلة بٌنها. المشروع

وذلن من خالل هل للمشروع المنوي الامته اضرارا : دراسة الجدوى البٌئٌة من المشروع -

 على البٌئة أم ال ؟ 

 :  التقٌٌم مثل تتطلبهاوتتم هذه الدراسات من خالل االجابة على االسئلة التً 

 مواضٌع التسوٌك -      

 .  مهارات االٌدي العاملة -      

 .  االنتاج والتمنٌة -      

 .  التكالٌف والمنافع المتولعة -      

 .  مدة التنفٌذ والمٌود التً ٌمكن ان تعٌك التنفٌذ -      
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 مرحلة التخطٌط : .3.4

  وٌتم تعرٌفف جمٌفم متطلبفات المشفروع وتحدٌفد العناصفر الرئٌسفٌة وٌفتم االتففا

 . علٌها من جهة المالك

 .  تحضٌر مخططات مفصلة -

 .تعرٌف وتحدٌد جمٌع األنشطة والفعالٌات -

 .  تحدٌد المٌزانٌة -

 تحدٌد جمٌع الموارد لتنفٌذ النشاطات -

 .  بناء الهٌكلٌة التنظٌمٌة التً تتناسب مع طبٌعة المشروع -

 .تحدٌد وسائل االتصال بٌن االلسام فً الهٌكلٌة -

 .توظٌف الطالم الفنً واالداري حسب الهٌكلٌة -
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 : مرحلة التنفٌذ: .3.5

 تتكون هذه المرحلة من تنفٌفذ جمٌفم معمفال ونشفاطات المشفروع مفن بداٌتفه الفى

 . نهاٌته مم تقدٌم التقارٌر الالزمة التً تفٌد تقدم العمل خالل مراحله المختلفة

 .  تنسٌك جمٌع فرق لوى العمل فً المشروع -

 :مٌع موارد المشروعجادارة  -

 .األمور المالٌة -

 .اآلالت والمعدات والمواد -
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 : مرحلة ما بعد التنفٌذ : .3.6

 .توثٌق جمٌم ملفات المشروع وتنظٌمها بطرٌقة سهلة حتى ٌمكن االستفادة منها مستقبلٌا   -

 .استخدامها مستقبلٌا   المكانٌةصٌانة وتخزٌن كافة المعدات التً استخدمت  -

 .التأكٌد من عملٌة إقفال كافة حسابات المشروع ومراجعتها -

 .تقٌٌم العاملٌن بالمشروع وتوزٌعهم على مشارٌم اخرى ان وجد -

 . دفم اٌة مستحقات مجمدة -
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 معلومات•

 موارد•

 مواد•

Inputs 

Project 

 معلومات•

 موارد•

 مواد•

Outputs 

 
 

 

 :ومخرجات المشروع مدخالت  -4

(project inputs and outputs ) 
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:مدخالت المشروع: موال    

 من أهم المدخالت ألي مشروع إنشائً األفكار الرئٌسٌة للمشروع وبنود األعمال

التً تشمل العوائك الرئٌسٌة التً لد تواجه المشروع مثل المٌزانٌة التمدٌرٌة 

 .والجدولة الزمنٌة

 

 ومن بٌن بنود العمد التً لها اهمٌة لدى , وتكتب بواسطة صاحب العملبنود العقد

 :مدٌر المشروع

 .بند تغٌٌر األعمال سواء بالزٌادة أو بالنمصان-

 .بند اإلنذارات فً حالة تأخر األعمال-

 .بند اختٌار المماولٌن من الباطن-

 .بند حل الخالفات -

 .بند انهاء المشروع-
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حٌث انها توجه النظم اإلدارٌة وطرق التنفٌذ وتحدد كٌفٌة  سٌاسات الشركات

وطرق الحسابات والمراجعة , وطبٌعة الخدمات, التعامل مع المماول من الباطن 

 .المانونٌة وتوظٌف الجهاز اإلداري والفنً للمشروع

 لتسٌر  الالزمةالفنٌة حٌث انها تعكس مستوى الخبرة والمهارة القوى العاملة

 .المشروع

مواد ومعدات البناء. 

 ومن بٌن المعلومات الالزمةالمعلومات: 

معلومات , اجتماعٌةمعلومات , سٌاسٌةمعلومات , التصادٌةمعلومات , فنٌةمعلومات 

 .بٌئٌة
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:مدخالت المشروع: موال    



 تتكون مخرجات المشروع بشكل اساسً من النتٌجة الملموسة

,  خبرات الموى العاملة, المعلومات الداخلٌة, لمدخالت المشروع 

 .عاللات العمل

 ًالخبرات الفنٌة واإلدارٌة التً ٌكتسبها العاملون من خالل العمل ف

 .المشروع

العاللات الداخلٌة بٌن مدٌر المشروع واأللسام التابعة له. 

 

 :مخرجات المشروع: ثانٌا  
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التعرٌف العام لمدٌر المشروع 

التخطٌط الكلً للمشروع مع التحكم فً نشاطاته والتنسٌك بٌن أطراف  

 .المشروع

 

17 



:من بٌن وظائف مدٌر المشروع   

 تخطٌط المشروع فً مراحله المتعددة مع تحدٌد كامل نشاطات
 .المشروع وأزمنتها وتكالٌفها 

 وضع نظام فعال لالتصاالت بٌن كافة األطراف فً المشروع تنظٌم
الهٌكل الخاا بالمشروع ، وتحدٌد مسؤولٌات كل فرد من فرٌك 

 .العمل ، وحجم األلسام ذات العاللة 

 برمجة ومرالبة التكالٌف. 

 اإلشراف ، والتنسٌك الكامل بٌن صاحب المشروع والمماول. 

 تحفٌز الموي العاملة ، وإٌجاد نظام فعال للتحفٌز. 

 ضبط األداء والجودة. 

حل المشاكل الفنٌة ، واإلدارٌة التً لد تطرأ أثناء تنفٌذ المشروع. 
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 التعامل مع األزمات(Crises ) ووضع طرق العالج ،. 

 متابعة ومراجعة شروط التعالد. 

 ضبط عملٌة اإلنتاج(productivity. ) 

 إعداد التوصٌات بتعدٌل ، أو تغٌر بعض أهداف المشروع للمالن
 .فً حالة أٌة مستجدات 

 إعداد التمارٌر الشهرٌة والسنوٌة عن تمدم العمل فً المشروع. 

 هذه المسؤولٌات(Responsibilities ) ًالكثٌرة والمختلفة الت
تمع علً عاتك مدٌر المشروع ال تعنً أنه ال ٌفوض هذه األعمال 

 .  ، أو جزءا منها إلً بعض العاملٌن فً المشروع 

 

 

:وظائف مدٌر المشروع   

19 

:من بٌن وظائف مدٌر المشروع   



إذا. الرئٌسٌة المسؤولٌات تحمل من المشروع مدٌر ٌعفً ال التفوٌض 

 المواصفات حسب إلٌه أوكلت التً األعمال بتنفٌذ المفوض ٌمم لم

 ، المشروع مدٌر علً تمع المسؤولٌة فإن ، التعالد وشروط الهندسٌة،

 . ارتكابه تم خطأ أي بمعالجة ٌموم أن ٌجب وعلٌه

والفنٌة اإلدارٌة األمور كافة بترتٌب ٌموم الذي هو الناجح المدٌر إن 

 . متولعة الغٌر األخطار وتجنب المشاكل تجنب من العمل فرق لتتمكن

وتمدٌم سٌر عن التمارٌر وعرض تنظٌم عن مسئول المشروع مدٌر 

 . للمشروع اإلداري وللفرٌك ، للمالن وذلن العمل

:من بٌن وظائف مدٌر المشروع   
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التمرٌر وعرض بتحضٌر بنفسه المشروع مدٌر ٌموم أن تعنً ال المسؤولٌة هذه 

 للجهات التمارٌر بإرسال وٌموم التغطٌة رسائل بإعداد ٌموم لكنه ، المائة فً مائة

 المتحدثٌن آخر وٌكون المشروع تمدم عن المتحدثٌن أول ٌكون أنه كما ، المختصة

 . للختام

له ٌوجهها لد التً االستفزازٌة األسئلة بعض من المشروع مدٌر ٌحرج أن ٌجب ال 

 حسب كل للخبراء المتخصصة األسئلة ٌوجه أن ٌجب ولكنه الجمهور أفراد بعض

   . تخصصه

المشروع عن وكبٌرة صغٌرة كل المشروع مدٌر ٌعرف أن المتولع غٌر من 

 سواء التفاصٌل جمٌع تعالج التً الموارد لدٌه ٌكون أن ٌجب ولكن ، بالتفصٌل

 . إدارٌة أو فنٌة أكانت

:من بٌن وظائف مدٌر المشروع   
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العاللات فن فً كافٌة خبرة المشروع مدٌر لدي ٌكون أن المفترض من  

 هنان لهذا ؛ آالت ولٌس بشر مع ولته معظم فً ٌتعامل المدٌر ألن اإلنسانٌة

 صناعة فً اإلنسانٌة والعاللات االجتماعٌة النواحً لدراسة ماسة حاجة

 أٌضا ٌعتمد المشروع نجاح ألن Construction Industry اإلنشاءات

 . المشروع مدٌر لدي المتوفرة البشرٌة الموي علً

 

المشروع بأهداف اطالع علً المشروع فً العاملون ٌكون أن المفٌد ومن 

 ال جزء بأنه المشروع فً فرد كل ٌشعر حتى التمدم وطرق اإلنشاء ووسائل

 أهداف لتحمٌك مهم وجوده وأن ( العمل فرٌك) الكبٌرة العائلة من ٌتجزأ

 مع تعامله طرٌمة فً ٌفكر أن المشروع مدٌر علً ٌجب . المشروع

 . والعاملٌن العمل لٌناسب والتغٌٌر التأللم وكٌفٌة الموظفٌن

:من بٌن وظائف مدٌر المشروع   
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 المرارات اتخاذ مهاراتDecision – Making Skills  األمور من 
 صناعة ومنها ، الصناعات من أي فً مدٌر أي لدي الهامة

 . المشاكل ومعالجة لحل المرارات اتخاذ ٌتم حٌث اإلنشاءات

 

والوصول المشاكل حل أن ٌالحظ أن المشروع مدٌر علً ٌجب 
 عدة تؤخذ أن ٌجب ألنه الولت بعض إلً ٌحتاج سلٌم لرار إلً

 . االعتبار فً وإدارٌة فنٌة أمور

  

المرحلٌة المرارات بٌن موازنة عمل المشارٌع مدراء علً ٌجب 
 Long – Term Decisions األمد طوٌلة والمرارات

:من بٌن وظائف مدٌر المشروع   
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ٌجب حٌث المعلومات مع التعامل المشروع لمدٌر الرئٌسٌة الوظائف ومن 

 ، جٌدا فهمها حٌث من المعلومات مع للتعامل جٌدة مهارات لدٌه ٌكون أن

 من .المناسبة بالطرق عرضها وكذلن أهمٌتها تمدٌر ، توثٌمها ، تصنٌفها

 المشروع مدٌر علً ٌعرض المعلومات من هائال كما هنان أن المعروف

 ٌعرض معظمها ألن معها والتعامل استٌعابها علً لدرته ٌفوق وبشكل

 الولت من الكثٌر فمدان إلً ٌؤدي مما ومصنفة منظمة غٌر بطرٌمة علٌه

   . وتنظٌمها تصنٌفها فً

مع . فعالة نظامٌة بطرٌمة ومخططا محلال ٌكون الذي هو الناجح المدٌر 

 بوسائل اإلدارة نظم تطبٌك فً ٌرغبون الحالٌٌن المدٌرٌن معظم أن العلم

 . Informal Methods رسمٌة غٌر

:من بٌن وظائف مدٌر المشروع   
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 العوامل التً تؤثر على مسؤولٌات مدٌر المشروع -6

 علىتعتمد العوامل التً تؤثر على دور ومسؤولٌات مدٌر المشروع ,

 .وطبٌعة التفوٌض, حجم المشروع, طبٌعة المشروع, لدرة المدٌر

 :ومن بٌن هذه العوامل
 .الصفات الشخصٌة-

 .طبٌعة المشروع-

 .عوامل اجتماعٌة وثمافٌة-

 .عوامل سٌاسٌة-

 .تولعات صاحب العمل-

 .تركٌبة فرٌك العمل-

 .منظمة صاحب العمل-

 .الهٌكلٌة التنظٌمٌة للمشروع-
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