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 تعريف عملية التخطيط

 مهام مدير المشاريع

التخطيط حرفة أم مهارة

مهارات مدير المشروع
المحتوى



نتهــاء مــن عمليــة البــدء  وع يبــدأ العمــل بهــا بعــد الإ  هــي العمليــة الثانيــة بالمــرش
ــى  ــاظ ع ــر والحف ــم وتطوي ــار لتصمي ــري إط ــو توف ــا ه ــرض منه )initiating process( الغ
وع. تشــمل  ي تســهيل التواصــل والمراقبــة عــى المــرش

وع،  بهــدف المســاعدة �ف خطــط المــرش
ــذ  ــة تنفي ــد كيفي ــا تحدي ــم خالله ــة المهــام، يت وع وجدول ــط للمــرش ــع أعمــال التخطي جمي
وع عــرب مجموعــة مــن الخطــط التفصيليــة لــكل مرحلــة، لــذا تشــمل عمليــة التخطيــط  المــرش

ي هــذه المرحلــة.
ثالثــة عــرش مهمــة رئيســية يقــوم بهــا مديــر المشــاريع �ف

وع لتحقيق  ي قيادة فريق المرش
وع دوًرا جوهريًا �ف يلعب مدير المرش

أهدافه العامة وأهداف كل مرحلة، رغم أنَّ دوره قد يختلف قلياًل 
من منظمة إىل أخرى حسب طبيعتها وسياستها الداخلية، إلَّ أنه 

وع ليتناسب مع المنظمات المختلفة،  تمَّ تصميم دور إدارة المرش
وع. ي تمَّ بها تصميم العمليات لتناسب أي مرش

بنفس الطريقة ال�ت

 "Planning Process" عمليَّة التخطيط
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ي مرحلة التخطيط
وع  �ف 13 مهمة رئيسية يقوم بها مدير المرش

ف. 1 وع مع المعني�ي اضات للمرش تقييم المتطلبات التفصيلية والقيود والفرت

وع. 2 إنشاء هيكل تقسيم العمل مع الفريق، من أجل إدارة نطاق المرش

وضع خطة الموازنة. 3

وضع جدول زمين للمشروع.. 4

وع وإنشاء . 5 ية، عن طريق تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق المرش وضع خطة إدارة الموارد البرش
الهيكل التنظيمي.

6 .. ف وضع خطة التصالت، عىل أساس الهيكل التنظيمي للمرشوع ومتطلبات المعني�ي

وع المطلوبة.. 7 يات، لضمان توافر موارد المرش وضع خطة المشرت

وضع خطة إدارة الجودة.. 8

ات وإداراتها.. 9 ، لتحديد كيفية التعامل مع التغيري تطوير خطة إدارة التغيري

وضع  خطة إدارة املخاطر. . 10

، من أجل الحصول عى موافقة بالتنفيذ.. 11 ف ف الرئيسي�ي وع إىل المعني�ي تقديم خطة المرش

شارة إىل معالم . 12 وع، والإ عالن عن بدء المرش ، من أجل الإ ف عقد اجتماع بدء مع جميع المعني�ي
وع. وع، وتبادل  أي معلومات ذات الصلة بخطة المرش المرش

13 . ، ف ، بعد تحليل الحتياجات والهتمامات، من أجل إدارة توقعات المعني�ي ف وضع خطة إدارة المعني�ي
وع. ي قرارات المرش

اكهم �ف وإ�ش

وع، تبقى ثالث مهام رئيسية  بعد أن قمنا بعمل خطة منفصلة لكل عمليات المرش
تمام هذه المرحلة بنجاح. لإ



ي التخطيط، 
وع �ف يعتمــد نجــاح المهــام الســابقة بالدرجــة الأوىل عــى مهارة وقــدرات مديــر المــرش

ات،  وقدرتــه عــى وضــع خطــط مرنــة و قابلــة للتنفيــذ، قــادرة عــى التكّيــف �يًعــا مــع أي متغــري
وع. لضمــان نجاح المــرش

وع لديه القدرة عى إعداد خطة  إًذا هل تعتقد أن أي مدير مرش
بسهولة؟ 

بالطبع، فأي شخص لديه القدرة عى التعّلم يمكنه تعلم  
كيفية إعداد خطط بسهولة، لكن السؤال الأهم هو؛ هل  جميع 

الة وقابلة للتنفيذ؟! وهل نجاح وفّعالية التخطيط  خطط فعَّ
ي إعداد الخطط أم  عى علمه 

يعتمد عى مهارة الشخص �ف
ي الجزء القادم. 

ته فقط؟ هذا ما سنتعرف عليه �ف وخرب

PLANNING



ي الأســاس خارطــة طريــق ترشــدنا إىل كيفيــة إكمــال المهمــة قبــل محاولــة 
التخطيــط هــو �ف

ــة التخطيــط ليســت مجــرّد حرفــة تعتمــد عــى حفــظ مجموعــة مــن  ــذا عملي البــدء بهــا، ل
ي التفكــري تســاعدك عــى 

ة لدعمهــا! بينمــا هــو مهــارة �ف الخطــوات والســتعانة بــأدوات مجــردَّ
وع، بأعــى كفــاءة وأقــل قــدر مــن الهــدر. اتيجياتك لتحقيــق أهــداف المــرش تطويــر اســرت

أعمدت التخطيط الرئيسية:

ي قراءة البيانات والأرقام.
- مهارتك �ف

ف السطور. - رؤيتك لما ب�ي

ف يديك. -  إحساسك بكل معلومة ب�ي

- مالحظاتك.

ي إنشاء الخطط وتنفيذها.
تك �ف - خرب

التخطيط حرفة أم مهارة:

ي كل من هذه النقاط هو 
مستوى مهارة الشخص �ف

ي 
� إعداد خطط فّعالة قابلة للتنفيذ،  والنجاح �ف

تحقيق أهدافها.



ي عملية التخطيط فهو يحتاج إىل مجموعة من 
وع �ف لذا لضمان نجاح مدير المرش

ي إعداد خطط قابلة للتنفيذ، وتحّقق أهدافها بنجاح.
المهارات لتساعده �ف

Efficiency Principles   القدرة عىل إدارة مبادئ الكفاءة

وع أثناء عمليَّة التخطيط: ي يجب أن يمتلكها مدير الم�ش
أهم المهارات ال�ت

ستفادة من جميع الموارد المتاحة معك بأعى كفاءة، وبأقل قدر من الهدر. ي قدرتك عى الإ
الر �ف

الية هي القيام بالأشياء الصحيحة،  الية عند البعض! ببساطة الفعَّ ف  مفهوم الكفاءة والفعَّ غالًبا ما يتم الخلط ب�ي
ي أقل وقت ممكن.

بينما الكفاءة هي القدرة عى إنتاج مخرجات باستخدام الحد الأد�ف من الموارد �ف

Lean Principles  القدرة عىل  تقليل أو منع الهدر

، بل هي فلسفة عمل تهدف إىل تقليل الأخطاء  ف الـ Lean ليست مجرّد مجموعة أدوات أو طريقة للتحس�ي
ء ل  ي

ي النهاية إىل منتج صحيح 100 %، أحد العنارص الرئيسية لممارسة الـ Lean هو القضاء عى أي �ش
للوصول �ف

وع، أو يضيع وقت وجهد الفريق. يضيف قيمة إىل المرش

وع، وإعادة استخدامها بشكل منهجي  ي جميع العمليات داخل المرش
فها عى تقليل الفاقد �ف ينصب تركري

ومستمر؛ من أجل تقليل التكلفة والمهلة الزمنية وكذلك زيادة الجودة، وبالطبع تختلف حسب طبيعة الصناعة 
وع لها. ي ينتمي المرش

ال�ت



ات التنظيمية والبيئية  القدرة عىل تقييم التأث�ي
Environmental & Regulatory impacts assessment planning charter

ي العتبار ضمن 
ي جميع مراحله، ووضعها �ف

وع �ف ف وخطط الحكومة عى المرش فهم وتقييم مدى تأثري قوان�ي
ف غري مسموح بمخالفتها! الخطة، لأن مثل هذه القوان�ي

وع نفسه عى  وع، و تأثري المرش ات البيئة عى المرش وكذلك القدرة عى دراسة وفهم دراسة الأثار والتغري
وع. ، وتقييمها كجزء من تخطيط المرش ي

البيئة، سواء كانت هذا التأثري اجتماعي أو اقتصادي أو بي�أ

Scope Backlog القدرة عىل عمل سجل لنطاق العمل

وع لضمان  اتيجية إدارة المرش ي تحتاج إليها فرق العمل ضمن نطاق اسرت
هي قائمة ذات أولوية للمهام ال�ت

وع بنجاح، كمايمكن تحديثها باستمرار. تقديم المنتج. فهي خارطة الطريق والمتطلبات لتنفيذ المرش

: ف تنقسم  Backlog إىل نوع�ي

وع المطلوب تنفيذه. 	  The Product Backlog: هي القائمة النهائية  للمرش

ي نهاية كل مرحلة. 	 
ي يتم تسليمها �ف

The Sprint Backlog: هى القائمة الفرعية ال�ت

Workflow Diagramming Techniques عمل مخطط س�ي العمل

وع  وع ولكل عملية، تعطي نظرة عامة عى المرش ي تفصيىي دورة حياة المرش
قدرتك عى عمل تخطيط بيا�ف

وع. وتساعد فريق عملك عى فهم متطلبات المرش



ي يحتــاج مديــر المشــاريع 
ي هــذا الُكتيــب تناولنــا معنــا مجموعــة المهــام وأهــم المهــارات الــ�ت

�ف
ــاح  ــاىلي نج وع )Planning Process(وبالت ــرش ي الم

ــط �ف ــة التخطي ــاح عملي ــان نج ــا لضم إىل إتقانه
ًا كل شــخص يســتعد لدخــول  ــري ــا كث ــاج إليه ــك يحت ــه، كذل ــق أهداف ي تحقي

ــه �ف وع بأكمل المــرش
 .PMP ــار آختب

ي 
ختاًما تذكر دوًما أن هناك وقت ومكان للتطوير والنظر �ف

ي حاجة مستمرة لتعلم 
خياراتك عى نطاق واسع، وأنك �ف

تك المهنية. مهارات جديدة لتطوير مسري



ترقبوا!

 مزيًدا من الكتيبات اّلتي سوف يتم نشرها عبر منصات 
التواصل االجتماعي كما يمكنك أيًضا اإلشتراك في 

قائمتنا البريدية لتصلك الكتيبات مباشرة عبر اإليميل 
 من خالل موقعنا اإللكتروني

للتواصل المباشر معنا:

مصر السعودية

+966-12-6398889+201015506251

Email: Training@progressacademy.com

تابعنا على منصات التواصل االجتماعى ليصلك كل جديد
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