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هـيـئـةالـتـحـريـــر

Ph.D, MBA, Msc, PfMP, PgMP, PMP, PMI-RMP, 
PMI-PBA, PRINCE2[P], PMOC

alsenosy alsenosy

Chairman@rwaadpm.com

د. أحمد السنوسـي  

م. رانـيـــا رضـــــــوان  م. بـشـري المجاهـد  

 أ. سنــا محمد مجاهـد  

م. وائـــل دركزنلـــي  

ــاوالت وإدارة ــاً يف املق ــن 15 عام ــر م ــرة أكث  خ
ــب ــق مكت ــاء وتطبي ــص يف إنش ــاريع متخص  املش

 إدارة املشــاريع

wael.darkazanli waeldarkazanli

Design@rwaadpm.com

مديــر مرشوعــات ومطــور أعمــال اململكــة العربيــة 
الســعودية - إعالمــي ورســام كاريكاتــر

Design@rwaadpm.com

مصمم جرافيك 
بكالوريوس فنون جميلة . جامعة االسكندية

بكالوريــوس شـــريعة جامعــة دمشــق
اعمــل يف مجــال التدريــس والتدقيــق اللغوي
حاصلــة عــى شــهادة يف تحقيــق املخطوطات

خرة يف تنظيم وفهرسة املكتبات
sana.shaaban@hotmail.com

خبر يف إدارة املرشوعات وتطوير األعمال

https://www.facebook.com/alsenosy
http://www.linkedin.com/in/alsenosy
https://www.facebook.com/wael.darkazanli
http://www.linkedin.com/in/waeldarkazanli
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بقلم رئيس هيئة التحرير
د.م. أحمد السنوسي  

والمحــرك  الداعــم  هــي  المعلومــات  تقنيــة 
ــذ  ــبيل تنفي ــى س ــط عل ــس فق ــات لي للمعلوم
ــذي  ــة متخ ــن بتغذي ــال لك ــاز االعم ــام وإنج المه
ــراءات  ــاذ اإلج ــة التخ ــات الضروري ــرار بالمعلوم الق
وبالوقــت  ســليم،  ســلس،  بشــكل  والقــرارات 

المناســب. 

ــون  ــذي يتك ــم ال ــي العل ــروعات ه إن إدارة المش
مــن التقنيــات واألدوات واألســاليب الالزمــة إلنجــاز 
أهــداف المشــروع بكفــاءة وفاعليــة، باســتخدام 
ــون  ــوبية نك ــدرات الحاس ــات والق ــة المعلوم تقني
قــد يســرنا حركــة األعمــال والمعلومــات، الوصــول 
األداء،  وضبــط  وتقييــم  متابعــة  للمعلومــات، 

ــم.  ــكل المالئ ــرارات بالش ــاذ الق واتخ

ــام  ــذه األي ــات ه ــة المعلوم ــات تقني إن تطبيقــ
قــد تنوعــت وكثــرت ممــا يجعــل الحصــول عليهــا

ــا  ــبق مم ــا س ــة مم ــل كلف ــهل وأق ــكل أس بش
ــى  ــرة عل ــل الكبي ــرة قب ــات الصغي ــاعد المنظم يس
االســتفادة مــن هــذه التقنيــات القيمــة، ال يغيــب 
عــن اســماعنا مصطلحــات الــذكاء االصطناعــي 
ــي  ــان اآلل ــتخدامات اإلنس ــرة واس ــات الكبي والبيان
وهــي ممــا ال يدعــو للشــك فــي الفتــرات القريبــة 
لمديــري  كبــرى  أذرعــً  تشــكل  قــد  المقبلــة 
وتحليــل  بالمهــام،  القيــام  فــي  المشــروعات 
البيانــات وقــد يصــل األمــر التخــاذ بعــض القــرارات.

رواد  مجلــة  مجلتكــم  تحريــر  هيئــة  تدعوكــم 
ــاء  ــتمتاع ان ش ــالع واالس ــرب باالط ــاريع الع المش
اللــه بهــذه العــدد العاشــر والفريــد والــذي يتنــاول 
ــي إدارة  ــات ف ــن الموضوع ــد م ــه العدي ــن طيات بي
ــات  ــي تطبيق ــه ف ــأس ب ــزء ال ب ــروعات وج المش

تقنيــة المعلومــات علــى إدارة المشــروعات.

افتتاحية العـدد
بقلــم رئـيـــس 
التحريـر هـيـئـة 
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تقرأ في هذا العدد

01
قسم الـمـقــاالت

منتدى دبــــــي العالمي إلدارة المشاريع .

PgMP شـــهــادة  مــــحــتــرف إدارة الــبـــرامـــج

03
قسم الكتب واالبحاث

04
قسم المؤتـمـــــرات

05
قسم الــشـهــــادات

د. غازي بن سعيد العباسي 02
لقــاء العـدد مــع 

كيف نختارمزيج المشاريع لتحقيق األهداف االستراتيجية؟
المسار الحـرج ورحلة إدارة المشروع.

التوجهات الـحـديــثـة فــــي إدارة مشـاريع تقنية المعلومات.
إدارة الصراع ضمن فريق المشروع.

دور إدارة المشاريع بطريقة علمية في انجاح مشاريع التيارالخفيف.
تطبيق منهجية اآلجيل

SSSS   . انبعاث الــروح فـي نظام تعليمي عقيم

PMP كتاب إدارة المشاريع االحترافية
كتاب إدارة مشاريع االجيل إدارة من اجل النجاح 

الكتاب األحمر في الفيديك
تطبيق الهندسة القيمية اختيار انسب أنظمة البناء وأساليب التشييد

تطويــر نـظــام خـبـيـــر لتقييم العطاءات لشركات المقاوالت فــى 
مـشـاريـع البنية التحتية

ERP التوجهات الحديثة في

2
10
17
22
27
30
32

44
54
65
78
90

97

37

102

108
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قــســـــم
الـمـقـاالت



كــــيـــف 
نختار مزيج المشاريع

 لتحقيق 
األهداف االستراتيجية؟

د.م. احمد السنوسي
خبر يف إدارة املرشوعات وتطوير األعمال

Ph.D, MBA, Msc, PfMP, PgMP, PMP, 

PMI-RMP, PMI-PBA, PRINCE2[P], 

PMOC
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ــن  ــية م ــراتيجياتها املؤسس ــذ اس ــاول تنفي ــات تح ــن املنظم ــد م ــة أن العدي ــات الحديث ــن الدراس تب
ــة  ــة واضح ــة أو معدوم ــة ضئيل ــا صل ــون له ــا يك ــادة م ــذ ع ــد التنفي ــاريع قي ــاريع وأن املش ــالل املش خ
الســراتيجيات وأهــداف املنظمــات ومــن ثــم يعتــر اختيــار املشــاريع الصحيحــة واملزيــج الصحيــح مــن 
املشــاريع للمحافــظ مــن أهــم املهــام التــي تقــوم بهــا املنظمات لضمــان تحقيــق االســراتيجية املؤسســية يف 
حــدود املــوارد والقــدرات املحــدودة للمنظمــات. وتكشــف العديــد مــن املناقشــات يف املؤلفــات أن املجموعات 
ــح  ــار الناج ــن االختي ــم ع ــكل مه ــت بش ــرشكات نتج ــراتيجيات ال ــذ اس ــاريع لتنفي ــن املش ــة م الصحيح

ملحفظــة املشــاريع.

وباإلضافــة إىل ذلــك، تبــن املؤلفــات أن هنــاك أكثــر مــن مائــة أداة وتقنيــات تســاعد املنظمــات يف اختيــار 
املشــاريع ملحفظــة مشــاريعها )Archer & Ghasemzadeh, 1999(. كل أداة وتقنيــة لهــا مزاياهــا وعيوبهــا 
الخاصــة. ويف العــادة، ال تطبــق املنظمــات أداة أو تقنيــة واحــدة فحســب، بــل تطبــق مجموعــة مــن األدوات 

 .)Archer & Ghasemzadeh, 1999 and Cooper et al., 2001b( والتقنيــات

ويتطلــب هــذا التطبيــق مــن املنظمــات تكييــف أو وضــع إطــار أو عمليــة مفهومــة تتكامــل بهــا األدوات 
والتقنيــات الالزمــة لدعــم اختيــار محفظــة مشــاريع املنظمــات. ادعــى) Dye & Pennypacker 2000( أن 
أهميــة اختيــار محفظــة املشــاريع أمــر معــرف بــه عــى نطــاق واســع; ومــع ذلــك، كثــرا مــا تفتقــر إىل 
عمليــة واضحــة ورســمية الختيــار املشــاريع وتحديــد األولويــات. ويشــعر العديــد مــن الباحثن واملمارســن 
بالقلــق إزاء هــذا االفتقــار إىل البحــث واجتــذاب البحــث عــن إطــار أو عمليــة اختيــار متكاملــة بــاألدوات 

والتقنيــات.

كيف نختار مزيج المشاريع 
لتحقيق األهداف االستراتيجية؟
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ــظ  ــار محاف ــل اختي ــة عم ــل لكيفي ــم أفض فه
ــي. ــي والعم ــال األكاديم ــاريع يف املج املش

ــج  ــار مزي ــبة الختي ــة مناس ــول لطريق الوص
ــظ. ــاريع املحاف مش

املواءمة مع األهداف االسراتيجية للمنظمة

ــدودة؛  ــة مح ــوارد املنظم ــة: م ــم القيم تعظي
ــا  ــتفادة منه ــو االس ــة ه ــن املنظم ــدف م اله
بشــكل فعــال لتحقيــق أقــى قــدر مــن قيمــة 

ــرشوع. ــة امل محفظ

التــوازن: الغــرض الرئيــي هــو املوازنــة 
ــة  ــد الطويل ــدات؛ الفوائ ــر والعائ ــن املخاط ب
والقصــرة األجــل، مــن وقــت إىل االنتهــاء، 

ــا. ــي وغره ــر التناف واألث

ــا  ــا وإدارته ــات يف اختياره ــراتيجية ألي منظم اس
ــا  ــون له ــب أن يك ــي يج ــاريع، والت ــة املش ملحفظ

ــة: ــص التالي الخصائ

ــاريع  ــة املش ــار محفظ ــاح يف اختي ــان النج ولضم
التنافســية  املزايــا  عــى  للحفــاظ  الصحيحــة 
للمنظمــات، ينبغــي إدراج نهــج منهجــي يف اختيــار 
ــي  ــج املنهج ــذا النه ــم ه ــاريع. ويُفه ــة املش محفظ
عــى أنــه مشــاركة متســقة لثالثــة عوامــل رئيســية، 
أدوات  القــرارات؛  صانعــو  أو  األشــخاص  هــي 

ــاذج. ــات، والنم ــار، والتقني االختي

ما هي األهداف من خلف معرفة 
كيف يتم اختيار المشاريع بالمحافظ؟ 

استراتيجيات اختيار محفظة المشاريع

النهج المنهجي الختيار محفظة المشاريع
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ويســتخدم نمــوذج AHP الــذي وضعتــه)Saaty 1980( لدعــم صانعــي القــرار يف االختيــار املنطقي ألفضل 
بديــل يســتند إىل النهــج النوعــي والكمــي )املقارنــات الذاتيــة والثنائيــة(. يتــم تحديــد الهــدف ومعايــر 
التقييــم واملعايــر الفرعيــة يف الهيــكل الهرمــي لرتيــب األوامــر، والبدائــل أو الخيــارات مقارنــة يف أزواج، 
واختيــار أفضــل بديــل. ويمكــن تنظيــم التسلســل الهرمــي التحليــي بمــا يف ذلــك جوانــب االســراتيجية 
والتمويــل واملخاطــر للمشــاريع. غــر أن وجــود معايــر كثــرة جــداً ذات مســتوى مختلــف مــن األهميــة 

قــد يجعــل عمليــة صنــع القــرار بهــذا االســلوب صعبــة ومعقــدة )مارتينــو، 2003(.

ــذي  ــوذج، ال ــذا النم ــق ه ــة تطبي ــة حال ــح لدراس ــع توضي ــرر م ــوذج FAP املك ــي )2000( نم ــدم ليف وق
وضعــه وعرضــه ألول مــرة يف عــام 1997. ووفقــا ً للمؤلــف، فــإن اعتمــاد نهــج فريــق التقييــم اإلداري، 
ونمــوذج برنامــج التقييــم االســراتيجي الــذي يتألــف مــن ثالثــة نمــاذج فرعيــة: موجــز القيمــة الحاليــة 
ــية  ــاذج رئيس ــة نم ــم ثالث ــى تقيي ــادر ع ــراتيجي ق ــؤرش االس ــرشوع، وامل ــر امل ــز مخاط ــة، وموج الصافي

ــد االســراتيجية ــل واملخاطــر والفوائ ســمات املشــاريع الرأســمالية: التموي

)AHP( 1- عملية التسلسل الهرمي التحليلي

)PAF(  2- نموذج التقييم المالي

أساليب ونماذج اختيار محفظة المشروع



6
العودة للفهرس

Co
rp

or
at

e 
ln

ve
st

m
en

t 
Po

lic
y 

(in
c 

D
CF

 D
is

co
un

t 
Ra

te
,R

is
k 

an
d 

St
ra

te
gi

c 
M

an
ag

er
ia

l A
re

as
, a

nd
 

CR
T)

Id
en

tifi
ca

tio
n

of
 R

is
ks

Ri
sk

Re
du

ct
io

n
M

ea
ur

es

Ri
sk

 E
va

lu
at

io
n

(S
ug

ge
st

ed
 R

is
k

Pr
ob

ab
ili

ty
 &

Im
ba

ct
 V

al
ue

s)

Ag
re

em
en

t O
f

Ri
sk

Pr
ob

ab
ili

ty
 &

Im
ba

ct
 V

al
ue

s)

Ca
tc

ut
at

io
n 

of
Rl

sK
 V

al
ue

s.
D

et
er

m
in

at
io

n
of

 R
AI

&
 P

RP

FA
P

Pr
oj

ec
t

Ac
ce

pt
ed

Re
je

ct
Pr

oj
ec

t

Ag
re

em
en

t  
of

Fo
re

ca
st

ed
 

Ca
sh

 F
lo

w
s

Ca
lc

ul
at

io
n 

of
:

N
et

 P
re

se
nt

 V
al

ue
s,

 D
is

co
un

te
d 

Pa
yb

ac
k 

Pe
rio

d,
 

D
ls

co
un

te
d 

Pa
yb

ac
k 

In
de

x,
 &

 M
ar

gi
na

l G
ro

w
th

 R
at

e

N
PV

Pr
ofi

le

D
et

em
in

at
io

n
of

 S
tra

te
gi

c
In

de
x

In
iti

al
 

Sc
re

en
in

g
Pr

oj
ec

t 
Po

rp
os

al

Ag
re

em
en

t &
Ca

lc
ul

at
io

n 
of

PS
SV

S

Ev
al

ua
tio

n
of

PS
SV

S

Su
gg

es
te

d 
Pr

oj
ec

t
St

ra
te

gi
c

Sc
or

e 
Va

lu
es

ld
en

tifi
ca

tio
n

of
 K

ey
 

St
ra

te
gi

c 
Be

ne
fit

s

Co
rp

or
at

e 
Fo

rm
al

Ap
pr

ov
al

Es
ta

bl
is

hm
en

t 
of

 K
ey

 
St

ra
te

gi
c 

Be
ne

fit
 &

 C
R S

Fi
gu

re
: F

A
P 

M
od

el
Fo

rw
or

d 
Fl

ow
 ..

...
...

...
.. 

Re
ve

rs
e 

Fl
ow

.



7
العودة للفهرس

يف NPVP، يتــم تقييم »القيمة االقتصادية«للمشــاريع 
ــا  ــايف قيمته ــاب ص ــم لحس ــدل خص ــتخدام مع باس

: لية لحا ا

ــة  ــات النقدي ــايف التدفق ــع ص ــايل جمي NPV = إجم
املخصومــة خــالل عمــر املــرشوع - القيمــة الحاليــة 

للتكلفــة الرأســمالية للمــرشوع

ــا  ــف بأنه ــي توص ــة )الت ــرداد املخصوم ــرة االس ف
نقطــة التعــادل التــي تكــون فيهــا العائــدات 
املخفضــة من املــرشوع مســاوية للتكلفة الرأســمالية 
ــم  ــوم )يت ــرداد املخص ــؤرش االس ــرشوع(، وم للم
الحصــول عــى DPBI عــن طريــق تقســيم التكلفــة 
ــايف  ــة ص ــرشوع إىل تراكم ــة للم ــمالية األولي الرأس
التدفقــات النقديــة املخصومــة؛ أي بيــان عــدد 
املــرات التــي ســيتم فيهــا اســرداد التكلفــة األوليــة 

ــي: ــو الهام ــدل النم ــتثمار(، ومع لالس

MGR = [)DPBI(1/n- 1] x 100(

ــم  ــد خص ــرشوع بع ــى امل ــي ع ــد الهام أي العائ
ــاب رأس  ــى حس ــل ع ــة إىل الداخ ــات النقدي التدفق
ــرشكات،  ــر ال ــن مخاط ــد م ــج الح ــال. ويف برنام امل
تُحــدِّد »عتبــة مخاطــر الــرشكات« أي نقطــة قبــول 
ــر  ــؤرش املخاط ــع م ــا، ويُوض ــر أو تحمله املخاط
لتحديــد املخاطــر املحــددة للمشــاريع التــي تُســتمد 
املســؤولية  مجــاالت  أو  اإلدارات  مختلــف  مــن 

ــا. ــاً وإدارته ــا كمي وتحديده

ــم  ــر )R( يت ــة املخاط ــر أو قيم ــرض للمخاط  التع
حســاب القيمــة املرتبطــة بــكل مــرشوع عــن طريق 
ــة  ــع درج ــر )P( م ــدوث املخاط ــال ح رضب احتم

 .)R = P x I( ــر ــر املخاط تأث

وتســتند قيمــة الحســاب إىل أحــكام أعضــاء فريــق 
التقييــم. 

ويطبــق مقيــاس صفــر إىل - 10 عــى قيمــة املخاطر 
ــر  ــن املخاط ــتوى م ــى مس ــع أع ــق م )- 10 يتواف
ــة  ــن أي منطق ــة م ــا املنظم ــن أن تقبله ــي يمك الت
خطــر؛ وتشــر اإلشــارة الســلبية إىل املخاطــر 

ــرشوع(. ــدات للم ــا تهدي بوصفه

وينتــج هــذا النظــام عــن التعديــالت عــى مســتوى 
املخاطــر يف املنطقــة األكثــر عرضــة للخطــر. 

ويف املؤسســة العليــا، تحــدد اإلدارة العليــا للــرشكات 
الفوائــد االســراتيجية الرئيســية املحتملــة أو املطلوبة 
يف جميــع املشــاريع وتصنفهــا. يُعــرف هــذا الرتيــب 

 .)Corporate Ranking CR( ــرشكات بتصنيف ال

ــة  ــية املرتبط ــراتيجية الرئيس ــد االس ــذه الفوائ وه
بــكل مــرشوع يقدرهــا أيضــا أعضــاء فريــق 

ــم.  التقيي

ــم بقيمــة النقــاط االســراتيجية  ــرف هــذا التقيي يُع
 .)PSSV( ــرشوع للم

ــة  ــب والقيم ــن الرتي ــاق كل م ــيع نط ــم توس ويت
ــد  ــود فوائ ــدم وج ــن ع ــر إىل 10، أي م ــن صف م

اســراتيجية إىل أعــى مســتوى اســراتيجي. 

يتم حساب SI من الصيغة:

)CR x PSSV( / CR. 

وبالتالــي، ُينظــر إلــى الفوائــد االســتراتيجية 
علــى مســتوى المؤسســة وعلى مســتوى 

المشــاريع علــى حــد ســواء.
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يف عــام 1970، أدخلــت مجموعــة بوســطن االستشــارية )BCG( أداة إدارة املحافــظ التــي تعــرف اآلن عــى 
نطــاق واســع باســم مصفوفــة BCG )الشــكل 2(. 

الحصة السوقية ونمو السوق

وأربعة قطاعات

النجوم : )ارتفاع النمو، وارتفاع حصة السوق(

النقدية األبقار :  )انخفاض النمو، وارتفاع حصة السوق(

الكالب : )انخفاض النمو، وارتفاع حصة السوق(

عالمات االستفهام : )حصة سوقية منخفضة ،انخفاض النمو( 

وذكــر )BCG 1970( أنــه مــع محفظــة متوازنــة تتألــف مــن النجــوم لضمــان املســتقبل؛ األبقــار النقديــة 
لتوفــر األمــوال لهــذا النمــو يف املســتقبل؛ وعالمــات االســتفهام لتحويلهــا إىل نجــوم مــع األمــوال املضافــة، 

يمكــن لرشكــة متنوعــة اســتخدام نقــاط قوتهــا لالســتفادة حقــا مــن فــرص نموهــا. 

ــوق  ــة الس ــاع حص ــإن ارتف ــال، ف ــبيل املث ــى س ــطون، ع ــة بوس ــى مصفوف ــود ع ــض القي ــاك بع فهن
ليــس عامــل النجــاح الوحيــد، وتوافــر البيانــات املتعلقــة بالحصــة الســوقية ونمــو الســوق وموثوقيتهــا 

.)12manage, 2007(

ويف املصفوفة، تدار محفظة من املنتجات عى أساس بعدين: 

3-مصفوفة مجموعة بوسطن االستشارية

تمثل الشرائـح األربعة دورة حــياة المنتـج. 

Relative market share
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4- نظام التقييم على أساس االوزان النسبية للمعايير المتعددة

يف نمــاذج التقييــم عــى أســاس االوزان النســبية للمعايــر املتعــددة يتــم وضــع قائمــة باملشــاريع املرشــحة 
رأســيا مــع وضــع عــدة معايــر بشــكل أفقــي والتــي ســيتم التقييــم بنــاء عليهــا مثــل احتمــال نجــاح 
ــة وغرهــا مــن  ــة املــرشوع، املخاطــر، درجــة اإللحاحي ــد املتوقــع(، درجــة أهمي ــق العائ املــرشوع )تحقي
املعايــر املختلفــة، ثــم يتــم وضــع قيــاس وترتيــب لــكل مــرشوع كمــا هــو بالجــدول أعــاله وأفقيــا يتــم 
ــا مــن 1 إىل 6 – عــدد  ــب املشــاريع تصاعدي ــم ترتي ــة يت ــكل مــرشوع وبالنهاي ــة ل وضــع الدرجــة الكامل
ــوارد  ــم امل ــم تقيي ــك يت ــد ذل ــة بع ــي للمحفظ ــب االفتتاح ــو الرتي ــذا ه ــون ه ــة – ويك ــاريع اإلجمالي املش
ــاء ألحــد  ــد حــدوث مســتجدات اســراتيجية أو إلغ ــم عن ــم إعــادة التقيي ــي ويت ــة والجــدول الزمن املطلوب
املرشوعــات أو أي تغــر كبــر بشــكل دوري – غالبــا كل 3 أشــهر- وبذلــك نضمــن بقــاء املحفظــة فعالــة 

دومــا.

Project 

Project 1 

Project 2

Project 3

Project 4

Project 5

Project 6

Measure

16.0 5 (++)

1 (++)

3

15

4

2

8.8
$ 11Mx 

80 % 

$ 2.5 M

$ 3 M

$ 4.3 M

$ 5.2 M

$ 4.6 M

$ 2 M

18.9 
$ 21Mx 

90 % 
8.45

$ 13 MX
65 %

5.95
$ 7 MX
85 %
5.4

$ 6 MX
90 %
2.1

$ 3 MX
70 %

14.0

15.0

19.0

10.0

12.0

Measure ScoreResult Level of
ImportanceRank

2 1 1 11.50

6

6

65.25

3

3 33.25

5 5

55.00

2 2 22.25

4

4 43.75

2

1

3

4

4

3

1

6

65

5

Rank PriorityRank Rank

Criterion 1
Criterion 2

Probability of
Success

Criterion 3 Criterion 4 PRIORITY

بنهايــة ســرد هــذه الطــرق األربعــة أتمنــى أن  أكــون قــد بينــت كيفيــة اختيــار املشــاريع، 
ذلــك ألن تحديــد  مــا الــذي ينبغــي عملــه مهــم جــدا عــن كيفيــة تنفيــذ املطلــوب عملــه كثــر 
مــن املنظمــات تنفــذ بشــكل جيــد لكنهــا تنفــس أعمــال قــد تكــون غــر مطلوبــة حاليــا أو أن 
هنــاك الــذي ينبغــي عملــه لكنــه معطــل حاليــا عــى حســاب مبــادرات ومشــاريع قيــد التنفيــذ 

تســتنفذ مــوارد املنظمــة وقــد ال يحقــق املطلــوب منهــا.
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الــمــســــار 
و    رحـلـة إدارة الــــحــــــرج 

الـمـشــروع

د. ياسر على القاضى
ماجســير ودكتــوراة ىف االقتصــاد مــن جامعتــى جــورج واشــنطن 

بامريــكا / وكليــة التجــارة شــبن الكــوم- مــر.

استشــارى متخصــص ىف مجــال التطويــر االداري واملهنــى وبخاصة 
ىف مجــال الحوكمــة وإدارة املشــاريع والســيجما)6( وااليــزو واللن.
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" كيف يمكن تحقيق مشروع بدون أخطاء"؟
Zero Default Project Processes?

تعــرف منهجيــة إدارة املشــاريع أن املــرشوع هــو أي عمليــة نقــوم بهــا لتنفيــذ مهــام معينــة ويكــون لهــا 
بدايــة ولهــا نهايــة . 

ــة مــن لحظــة التفكــر يف املــرشوع إىل  قــد يكــون املــرشوع كبــرا أو صغــرا. وإدارة املــرشوع هــي رحل
لحظــة اإلغــالق. 

ــن  ــد م ــاك العدي ــرشوع  فهن ــل إدارة امل ــى  مراح ــرف ع ــن التع ــى يمك ــات  وحت ــرشوع  محط ــكل م ول
االســئلة  التــى نحتــاج أن نناقشــها ســواء عــى مســتوى إدارة املشــاريع إو إدارة الرامــج أو إدارة املحافــظ 

 .)Portfolio(

ويتــم تبنــى منظومــة إدارة املشــاريع  لتعزيــز قــدرة املنظمــات وكفاءتهــا الداخليــة والخارجيــة. وىف حالــة 
تبنــى هــذه املنظومــة تقــوم إدارة  املشــاريع ببنــاء منهجيتهــا عــى مرحلتــن رئيســيتن ، مرحلــة العمليــات 
Processes ومناطــق املعرفــةknowledge Area واملرحلتــن تندرجــان تحــت مناطــق القواعــد التــى يتــم 

بنــاء منظومــة إدارة املشــاريع عــى أساســها.  

وتبنــى منهجيــة إدارة املشــاريع لتعزيــز قــدرة املنظمــة عــى إرضــاء كل مــن أصحــاب املصلحــة والعمــالء 
مــن خــالل توحيــد التفكــر االســراتيجي ، والعمليــات التجاريــة ، والسياســة واإلجــراءات ، ووالءات املوظفن 

، وكذلــك إرضــاء أصحــاب املصلحــة. 

والسؤال الجوهرى عند بناء اسراتيجية املنظمة إلدارة املرشوعات

كــيـــف يمكن تحقيق هــدف ما هى  مراحل المشروع ؟
"مشروع بدون اخطاء" ؟

كيف يمكن تحديد 
البدايات والنهايات 

للمشروع؟ 

كيف يمكننا  ربط إدارة المشــروع 
بمؤشرات قياس االداء للعمليـات  

الخاصة بإدارة المشروع KKK؟

هــــــل يمكــن تقسيــــم
عملـيــات إدارة الـمــشــروع 
ــارات  ــن المس ــج م ــى مزي ال
الصغير)مســارات  متناهيــة 
ــا  ــة( وإدارته مــســتــقــلــ

ــرج؟  ــار الح ــة المس بمنهجي

كيف يمكننا  إدارة مــشـروع 
للوصول إلى الوجهة فــــي 
الــوقـت المحدد ، والتكلف 

والجودة المخطط لها؟

المسار الحرج 
وإدارة المشاريع
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و تهدف املنهجية االســراتيجية والتشــغيلية إلدارة 
ــكل مــن  ــز املهــارات األساســية ل املــرشوع إىل تعزي
ــات  ــال عملي ــطى يف مج ــا واإلدارة الوس اإلدارة العلي
التنفيذيــة.  التخطيــط االســراتيجي والعمليــات 
وتهــدف أنظمــة إدارة املرشوعــات  PM إىل بنــاء 
العالقــة بــن الخطــة االســراتيجية وعمليــة التنفيــذ. 
الخطــة اإلســراتيجية هــي »أمــل« فيمــا نحتــاج إىل 
القيــام بــه عــى مــدى فــرة زمنيــة ، عمليــة التنفيــذ 
تجعــل الخطــة تحــدث يف الوقــت املحــدد والتكلفــة 

ــة.  ــودة املخطط والج

وأســاس التكامــل ىف العمليــات التنظيمــة إلدارة 
ــراتيجية  ــة اإلس ــا للرؤي ــو تحقيقه ــات ه املرشوع

ــة.   ــاب املصلح ألصح

ــل  ــة املراح ــة كاف ــة لتغطي ــق املعرف ــط مناط وتراب
ــر ىف  ــة التفك ــن لحظ ــرشوع م ــا امل ــر به ــى يم الت
املــرشوع إىل مرحلــة االنتهــاء منــه. وترابــط مناطــق 
املعرفــة ىف شــكل مجموعــة مــن املســارات املتشــابكة 
لتوفــر  مســتقل  شــكل  ىف  أو  متتابــع  بشــكل 
متطلبــات تنفيــذ املــرشوع. ومــن املتفــق عليــه أنــه 
ــرة  ــات صغ ــات إىل عملي ــيم العملي ــم تقس ــا ت كلم
ــق  ــا وتحقي ــم فيه ــن التحك ــن املمك ــا كان م كلم
مفهــوم عمليــة بــدون  أخطــاء.  ) عمليــات متناهيــة 

ــتقلة(.  ــر  مس الصغ

وتنبــع فكـــرة العمليــات املتناهيـــــة الصغـــر إىل  
إعطــاء الفرصــة ملديــر املــرشوع لتحقيق هـدفـيـــن 
رئيســين : الحفــاظ عــى  املســار الحــرج للعمليــات 
ــتهدفة دون  ــة املس ــق الخط ــرشوع  وف ــذ امل وتنفي
 Six ــداف ــة بأه ــن ربط ــا يمك ــو م ــاء ؛ وه أخط

   .Kaizen و   5S و   Sigma

املــرشوع  لتطويــر  التمهيديــة  املرحلــة  وتبــدأ 
بمناقشــة اإلســراتيجية واألهــداف ورؤيــة املــرشوع 
واملهمــة واألخــالق واألهــداف النوعيــة والكميــة 

ــوارده.  ــرشوع وم ــة امل وتكلف

ويف مرحلــة البــدء يقــدم كل مــن أصحــاب املصلحــة 
ــة  ــى نقط ــه وه ــرشوع وتوقعات ــن امل ــه م متطلبات
البــدء لــكل مرحلــة مــن مراحــل عمليــات املــرشوع.
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ففى مرحلة البدء يتم  اإلجابة على سؤال ما هو المشروع ؟ ماهى األهداف المطلوب تحقيقها ، وكيفية 
الصغيرة  العمليات  من  مجموعة  إلى  البداية  مرحلة  عمليات  بتقسيم  المشروع  مدير  ويقوم  تحقيقها؟  

المستقلة.  
تقوم  المستقلة   الصغر  المتناهية  العمليات  بمفهوم  للمشروع  التنفيذية  للعمليات  التخطيط  وعند 

إدارة التخطيط باالجابة االسئلة التالية :

ما هو البرنامج
الذي يرتبط به المشروع؟

هل هناك أي دروس 
مستفادة من المشروع 
السابق من داخل وخارج 

المنظمة؟

ما هى المخاطر / الفرص 
الداخلية والخارجية 

للمشروع؟

هل يعطي المشروع األولوية ألهدافه ، 
ما هي معايير تحديد األولويات: الجدول 

الزمني ، التكلفة ، النطاق ، المخاطر ، 
إلخ. لكل نشاط من أنشطة المشروع 

على المستويين الكلي والجزئي؟

هل هناك أي خطة 
إستراتيجية تحدد 

الكميات والمتطلبات 
النوعية وتوقيت 

المشروع؟

هل يخصص النظام الحالي لمنهجية 
إدارة المشروع داخل المنظمة الموارد 
الالزمة لتنفيذ المشروع وفقاً للجدول 

الزمني / التكلفة / الجودة SSS لكل 
مستوى من مستويات الكلى والجزئي؟

هل شارك كل شريك من 
أصحاب المصلحة في 

وضع الخطط اإلستراتيجية 
وخطط العمل للمشروع؟



14
العودة للفهرس

وىف مرحلــة التخطيــط  يكــون مــن املفيــد التخطيــط عــى أســاس العمليــات الصغــرة املســتقلة ويحقــق 
ذلــك ميــزة إلدارة املشــاريع التــى لديهــا إدارة للرامــج تحقيــق  رؤيــــة باريـــتـــــو 20/80 حيث تكون 
80 ٪ مــن السياســات واإلجــراءات  موحــدة  لــكل املرشوعــات التــى يتتــم تنفيذهــا  و 20 ٪ هــي املســارات 
املخصصــة لـــلمرشوع نتيجــة للعوامــل الداخليــة أو الخارجيــة للمــرشوع الجديــد. ومــن املتوقــع  أن هــذا 
املفهــوم مــن تكلفــة مرحلــة التخطيــط بنســبة 40 ٪ عــى األقــل. ويتمثــل النشــاط الثانــي ملرحلــة التخطيط 
يف مناقشــة مــؤرشات KPIs / KSI املصممــة حيــث تخضــع كل عمليــة وقياســها بواســطة مــؤرشات األداء 
الرئيســية الخاصــة بهــا. وقــدرة املنظمــة عــى الوصــول إىل KPI’s الصحيــح الــذي يتعامــل مــع الزوايــا 
األربــع ألي قــرار: درجــة التعلــم والنمــو ، وكفــاءة العمليــات التجاريــة ، ووجهــات نظــر العمــالء )الرضــا( 

واألداء املــايل. 

مؤشرات قياس المشروع

 مؤشرات
الكفاءة

 مؤشرات
عبء

العمل 

 المؤشرات
المالية

مؤشر
الجودة 

  مؤشرات
التنفيذ

 مؤشرات
االتجاه

 مؤشرات
 المدخالت

والمخرجات

 المؤشرات
 الكمية

والنوعية

 مؤشرات
الفعالية
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وعنــد مناقشــة تقســيم عمليــات إدارة املرشوعــات إىل عمليــات متناهيــة الصغــر مســتقلة؛ يكــون مــن 
الهــام مناقشــة تطبيــق منهجيــة إدارة التغيــر. وإدارة التغيــر تكــون  ىف كل مراحــل املــرشوع بــدء مــن 
ــة  ــة العامــة إلدارة املشــاريع لقبــول فكــرة » إدارة العمليــات وفــق للعمليــات املتناهي ــة البيئ ــة تهيئ مرحل
الصغــر  املســتقلة« وإقنــاع اإلدارة االســراتيجية والتنفيذيــة إلدارة املشــاريع بأهميــة هــذه الخطــوة حيــث 
ســيمكن  التحكــم ىف عــالج أيــة مشــكلة تســجلها أى مــن العمليــات الصغــرة بشــكل  فاعــل وبمخاطــر 

أقــل. 

وىف مراحــل التنفيــذ تكــون هنــاك حاجــة إىل  إجــراء تغيــرات  ىف املــرشوع عندمــا يتعــرض املــرشوع 
ــات املــرشوع  ــر مــن عملي ــب تغيــر  ىف نطــاق أو وقــت أو تكلفــة واحــد أو أكث إىل أي مــن مخاطــر تتطل
املعتمــدة مســبًقا.  وهنــا تقــوم إدارة التغيــر بمناقشــة أساســيات إجــراء تغيــرات داخــل املــرشوع ، وكيفية 
القيــام بــه ، ومــن الــذي يجــب القيــام بــه ، وأيــن يجــب القيــام بــه ، ومتــى يجــب القيــام بــه. قــد تحتــاج 

اإلجابــة عــن هــذه األســئلة إىل تعزيــز مهــارات  املوظــف ومعرفتــه يف املجــاالت التاليــة:

و تهدف المنهجية والتشغيلية إلدارة المشروع إالي تعزيز المهارات األساسية لكل من اإلدارة 
العليا واإلدارة الوسطي في مجال عمليات التخطيط االستراتيجي والعمليات التنفيذية.

وعملية  اإلستراتيجية  الخطة  بين  العالقة  بناء  إلي   PM المشروعات  إدارة  انظمة  وتهدف 
التنفيذ.

عملية  زمنية  فترة  مدي  علي  به  القيام  إلي  نحتاج  فيما   )) أمل   (( هي  اإلستراتيجية  الخطة 
التنفيذ تجعل الخطة تحدث في الوقت المحدد والتكلفة والجودة المخططة.
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وتحقيــق التميــز ىف إدارة املرشوعــات يحتــاج أن تقــوم اإلدارة االســراتيجية والتنفيذيــة بتطبيــق منهجيــة 
ــاء.  ــدون أخط ــرشوع ب ــج م ــق نتائ ــدف تحقي ــر يه ــة الصغ ــات املتناهي ــرج يف إدارة العملي ــار الح املس
ــة  ــة وعلمي ــات عملي ــه بعملي ــي وتذويب ــلوك العاطف ــم ىف  الس ــرج يف التحك ــار الح ــة املس ــاعد منهجي وتس

ــة اإلدارة«.  ــز عــى »عملي والركي

تعلم القيادة بشكل 
اسراتيجي ، تابع التعلم 

املوجه ، التدريب الفردي ، 
والخرة التعليمية لتطوير 
فهم متكامل لالسراتيجية 

والقيادة

تقرر متعمدا. الركيز عى كل 
من األهداف القصرة والطويلة 
األجل ؛ الضغط من أجل تحليل 
منضبط وتجنب تحيز الوضع 
الراهن ؛ وجلب املستقبل إىل 

الحارض

مارس القيادة 
اليومية ، وإدارة 
األفراد ، وتعلم 

وتطبيق املفاهيم 
والتقنيات إلدارة 
تصميم املرشوع 
بشكل فعال ، 

وصياغة وتنفيذ 
االسراتيجية.

كيفية تطبيق 
أسس مهارات 
القيادة الفعالة 
يف القيادة عى 

املواقف اليومية 
التي يواجهها 

القادة

كيفية استخدام 
مهارات القيادة 

PM للعمل بشكل 
أكثر فعالية 

مفهوم املسارات 
الصغرى ونظام 

املسار الحرج

كيفية التغلب 
عى التحديات 
التي تنتظر 
منظمات 

اليوم.

تأكد من قدرة 
القادة عى كل 

مستوى عى تقدير 
النية االسراتيجية 
ملفهوم املسارات 
الكلية والجزئية 

وتنفيذها.

ملاذا وكيف 
مهارات القيادة 
PM هي حاسمة 

للغاية لنجاح 
املرشوع

ونجــاح املــرشوع يعتمــد عــى قــدرة مديــر املــرشوع عــى فهــم البنــاء التنظيمــى والهيــكى للمــرشوع 
وفــق منهجيــة العمليــات املتناهيــة الصغــر املســتقلة ؛ فمديــر املــرشوع يمثــل اإلدارة االســراتيجية، فهــو 
ــر ،  ــض اآلخ ــهم ، والبع ــودون أنفس ــادة: يق ــن القي ــتويات م ــم 5 مس ــرشوع، ولديه ــب« امل ــل وقل »عق

ــات. ــف والعملي ــن ، والوظائ واملديري
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التوجهـات 
الحديثة

 في
إدارة مشـاريــع 

تقنية
المعلومات

عبد الفتاح حبيب
ــة  ــاري تقني ــات، استش ــر تطبيق ــاريع ، مدي ــر مش مدي

معلومات،مــدرب.

ــة  ــبة جامع ــوس محاس ــال، بكالوري ــتر إدارة أعم ماجس
القاهــرة، مــر، بكالوريــوس إدارة أعمــال جامعــة 
القاهــرة، مــر، دبلــوم تقنيــة معلومــات، أوراكل، الوحــدة 

ــة ــة املري ــة، وزارة الخارجي ــغيلية للتنمي التش

ــب  ــار تدري ــة، مستش ــوم رشعي ــات عل ــنوات دراس 7 س
ــن: ــد م معتم

ــات  ــوث والدراس ــز البح ــدى ومرك ــدويل الكن ــورد ال الب
ــي  ــب التقن ــة للتدري ــة العام ــرة واملؤسس ــة القاه جامع

ــعودية ــي بالس واملهن

Certified Digital Transformation Manager, Solution 

Architecture Certified Quality Lead Auditor ISO 9001, 

Six Sigma, COBIT, PMP, PMC, SCRUM ISO 20000, ITIL, 

IPSAS, OCP, Oracle Champion Implementer
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ــع يف  ــور الرسي ــع التط ــا م ــة، خصوص ــة خاص ــا طبيع ــات له ــة املعلوم ــاريع تقني ــروف أن مش ــن املع م
FinTech و Blockchainــات و ــوم البيان ــي وعل ــذكاء االصطناع ــة كال ــات الحديث ــات واألدوات واالخراع التقني

وDigital Transformation وغرها.

هــذه املشــاريع جديــدة وغــر متكــررة ويكــون نطــاق العمــل واملتطلبــات يف بدايتهــا غــر واضحــة وغــر 
مكتملــة بشــكل كامــل.

كما أن نسبة األخطاء والفشل تكون عالية يف مثل هذه املشاريع لحداثتها وصعوبتها.

لــذا محاولــة إدارة مثــل هــذه املشــاريع بمنهجيــة Predictive Waterfall تزيــد مــن فشــلها وعــدم اكتمالهــا 
وعــدم تََحُقــق املنافــع منهــا بــل وعــدم إحــراز أي تقــدم فيهــا وجمودهــا.

لذا يجب البحث عن منهجيات وأدوات مالئمة ملثل هذه املشاريع.

لألجايــل روح ومبــادئ يجــب أن يؤمــن بهــا مــن يمارســها ســواء مديــر املــرشوع أو الفريــق أو املنظمــة 
التــي يتــم تنفيــذ املــرشوع بهــا وســنتكلم عــن االجايــل يف مقالــة منفصلــة بــإذن اللــه .

ولذلك يكون من األمور الحتمية لمديري المشاريع معرفة التوجهات التالية:

 Adaptive Agile Mindset :التوجه األول
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يف أحــد املشــاريع الحديثــة والتــي يتــم تنفيذهــا حاليــا، كان هنــاك فريقــان بالعمــل فريــق يعمــل بمنهجية 
Waterfall برغــم عــدم وضــوح نطــاق العمــل ألنــه مــرشوع جديــد ولــم ينفــذ مــن قبــل، وأيضــا ممــا زاد 

مــن املشــاكل والفشــل باملــرشوع وعــدم إنجــاز املهــام هــو عــدم العمــل بــروح فريــق العمــل.

ــن  ــيقة للفريق ــاريع الرش ــة إدارة املش ــوح ورشح عقلي ــى الوض ــث بمنته ــم الحدي ــات ت ــد االجتماع ويف أح
ــت  ــع الوق ــل م ــة وبالفع ــر مالئم ــة Waterfall غ ــرشوع وأن طريق ــل بامل ــي روح االجاي ــب تبن ــه يج وأن

ــرشوع. ــدم امل ــام وتق ــذ امله ــدء تنفي ــة ب ــة واملرن ــل املالئم ــة العم ــي طريق وتبن

العمــل بــروح فريــق العمــل ففريــق العمــل هــو مــن يخطــط وينفــذ املــرشوع وليــس مديــر املــرشوع 
منفــردا بــل ليــس هنــاك مديــر للمــرشوع أوحــد.

الشفافية الكبرة يف العمل.

قبول الفشل واألخطاء للعمل عى حلها وتالفيها مستقبال.

مرونة يف قبول التغير أثناء املرشوع.

ــات  ــة املعلوم ــاريع تقني ــدة ومش ــة والجدي ــاريع الحديث ــم املش ــي تالئ ــزات الت ــن ممي ــا م وغره
ــا  ــح نطاقه ــر واض ــة والغ ــث واملعرف ــى البح ــد ع ــي تعتم ــاريع الت ــدة واملش ــات الجدي والتكنولوجي

ــل. ــكل كام ــا بش ومتطلباته

يتبين بالبحث في جوجل ترند بين PMP vs Agile النتائج التالية:

تــــــجــــــــــــــــارب:

من مميزات االجايل: 
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ــر  ــاعدة مدي ــرة ملس ــات وأدوات مبتك ــتخدام تقني ــاريع اس ــا يف إدارة املش ــة أيض ــات الحديث ــن التوجه م
ــذه األدوات: ــن ه ــرشوع م ــق يف إدارة امل ــرشوع أو الفري امل

التوجه الثاني: مدير المشروع الروبوت؟!

هنــاك علــوم جديــدة يجــب لمديــر المشــروع تعلمهــا واالســتفادة منهــا فــي إدارتــه للمشــاريع 
وأيضــا تعلــم تأثيرهــا واســتخدامها فــي أدوات إدارة المشــاريع الحديثــة مثــل:

األتمتــة وعــرض البيانــات مــن خــالل برامــج إدارة املشــاريع الحديثــة والتــي تســاعد مديــر املــرشوع 
والفريــق ألخــذ قــرار مطلــع واقعــي أي بنــاء عــى حقائــق وبيانــات يعتمــد عليهــا.

كما يمكن ايضا للبوت Bots مساعدة مدير املرشوع يف ادارته للمرشوع.

 Artificial Intelligence ( AI (الذكاء االصطناعي

 Machine Learning تعلم اآللة

 Deep Learning التعلم العميق

Data Science علوم البيانات وتحليل البيانات

Robotic Process Automation (RPA( for Project Leaders وغرها
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تســاعد هــذه التكنولوجيــات الحديثــة يف تحديــد أولويــات املشــاريع وجدولــة املشــاريع وتخصيــص املــوارد 
ومعرفــة َمــن ِمــن أعضــاء الفريــق أنهــي مهمتــه قبــل وقتهــا وتخصيــص مهمــة أخــرى لــه مثــال كل ذلــك 

آليــا! وتحليــل البيانــات مــن أكثــر مــن محفظــة مشــاريع ملســاعدة قائــد املــرشوع.

كمــا ان PMI أصــدرت حديثــا ) Project Management Technology Quotient ( PMTQ معــدل التكنولوجيــا 
والتحصيــل التكنولوجــي ملديــر املشــاريع ســيتم افــراد مقالــة خاصــة بهــا بــإذن اللــه تعــاىل

ستســاعد تطبيقــات AI يف تقديــم تقاريــر واقعيــة عــن تقدم املــرشوع والتنبيــه مســبقا إن كان هنــاك تأخر 
يف املــرشوع وتحليــل حالــة املــرشوع واتخــاذ القــرارات املناســبة واملســاهمة يف منع فشــل املشــاريع.

يجب عى مدير املشاريع تعلم املنهجيات والعلوم الحديثة لالستفادة منها يف إدارته للمشاريع مثل :

Adaptive Agile Mindset

Acritical Intelligence

  Emotional Intelligence

ــن  ــم 80K م ــوف تلته ــي س ــذكاء االصطناع ــات ال ــر أن تطبيق ــع جارتن ــة تتوق ــة حديث ــي دراس ف
ــروع! ــر المش ــام مدي مه

ــرشوع اىل  ــن إدارة امل ــرشوع م ــر امل ــول يف دور مدي ــاريع تح ــا يف إدارة املش ــة أيض ــات الحديث ــن التوجه م
ــي ــي أو العاطف ــذكاء الوجدان ــادة وال ــارات القي ــرشوع بمه ــر امل ــع مدي ــب أن يتمت ــرشوع فيج ــادة امل قي

)Emotional Intelligence (EI ومهــارات االســتماع والتعاطــف والتفــاوض وهــي مــا يمكــن أن ينافــس بهــا 
مديــر مــرشوع املســتقبل الروبوتــات يف إدارة املشــاريع، فــإن كانــت تتميــز الروبوتــات

     Emotional Intelligence  فإنها ال تستطيع منافسة االنسان يف Artificial Intelligence (AI( بالـ

) EI )عى األقل حاليا!

الــــتـوجـــــــــــــه الـثــالــــث: 

الـــــــــخـــــــــاتــــمـــــــــــة
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م. وائل دركزنلي
استشاري إدارة مشاريع – رشكة بارسونز

PMP  بكالوريوس هندسة مدنية ، ماجستر إدارة مشاريع

خرة أكثر من 15 عاماً يف املقاوالت وإدارة املشاريع

متخصص يف إنشاء وتطبيق مكتب إدارة املشاريع

الست  المراحل  في  إجماله  يمكن  والتي 
إدارة الصراع التالية :

ضمن 
فريق المشروع
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ــة  ــرات املراكم ــة الخ ــل نتيج ــالف الحاص ــه الخ ــرف بأن ــن أن يع ــرشوع يمك ــق امل ــن فري ــراع ضم ال
والشــخصيات املتعــددة والتــي تنحــدر مــن خلفيــات مختلفــة ســواء علميــاً أو عمليــاً أو عرقيــاً أو دينيــاً أو 

غــر ذلــك .

يــرى أوهلنــدورف )2001( بــأن الــراع ضمــن إدارة املشــاريع هــو أمــر محتــوم وال يمكــن تجــاوزه ، 
وهــذه حقيقــة يجــب أن نقبلهــا ونواجههــا .  

"OGC 2002:39( بالتأكــد مــن وجــود تلــك الراعــات والخالفــات كما ينصح "مكتب التجارة الحكومية(                                                                    
يف االهتمامــات بــن أعضــاء الفريــق . 

يمكــن للــراع أن يأخــذ أشــكاالً متعــددة وذلــك بحســب الشــخصيات املتواجــدة ضمــن فريــق العمــل ، 
ــك الــراع أن يؤثــر عــى ســر املــرشوع يف حــال تطــور إىل مســتوى أعــى مــن املســموح ،  ويمكــن لذل

    "PMI 2008:39( بــأن يتــم تحديــد الراعــات بشــكل مبكــر حيــث ينصــح "معهــد إدارة املشاريـــــع(                                                                             
عنــد بدايــة املــرشوع ، ويفضــل أن يكــون ذلــك بشــكل شــخيص ، وذلــك باســتخدام نهــج مبــارش وتعاونــي 
يعتقــد كل مــن هوالهــان ومونــي )2004( بــأن الــراع يمكــن أن يكــون بنـّـاًء عندمــا يولــد قــرارات ذات 
ــة ذات  ــات عاطفي ــق يف نقاش ــاء الفري ــس أعض ــا ينغم ــاً عندم ــون هدام ــن أن يك ــا يمك ــى ، كم ــودة أع ج

طبيعــة شــخصية .
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ــر  ــرشوع غ ــت إدارة امل ــال كان ــك ، يف ح ــى ذل وع
واعيــة ألهميــة إدارة الــراع ضمــن املــرشوع 
ــة إيجــاد أســبابه وتجاوزهــا ، فــإن الــراع  وكيفي
ــك  ــد ذل ــدام ، ويؤك ــول إىل رصاع ه ــد يتح ــاء ق البنّ
هوالهــان ومونــي )2004( بأنــه إلدارة الــراع 
ضمــن الفريــق ، فــإن إدارة املــرشوع يجــب أن 
تعــرف كيفيــة تشــجيع الــراع البنـّـاء بــدون إثــارة 

ــدام .  ــراع اله ــع ال دواف

ــادة  ــؤدي إىل زي ــذي ي ــاء عــادة هــو ال الــراع البنّ
إنتاجيــة الفريــق ورفــع مســتوى املعرفــة لديهــم من 
ــع  ــؤدي إىل دف ــي ت ــة والت ــات الهادف ــالل النقاش خ
ــاج ،  عجــة املــرشوع  ورفــع وتــرة املشــاركة واإلنت
وعــادة مــا يكــون هــذا النــوع مــن الــراع ضمــن 
الفريــق املكــون مــن أفــراد عــى درجــة عاليــة مــن 
ــة  ــة الكافي ــون الثق ــل ، ويملك ــة يف العم االحرافي

إلبــداء الــرأي وتقبــل النقــد وتصحيــح الخطــأ .

وعــى املقابــل ، فــإن الــراع الهــدام غالباً مــا يكون 
ــل  ــي يمي ــل ، والت ــرة األق ــرق ذات الخ ــن الف ضم
ــجاالت  ــاق إىل س ــدم االتف ــال ع ــا يف ح ــاش فيه النق
ــن  ــاً ع ــذات عوض ــات ال ــاوالت إلثب ــخصية ومح ش
الركيــز عــى النقــاش املطلــوب والقضيــة املطلــوب 

إيجــاد حــل لهــا . 

التنــوع الحاصــل خــالل الســنوات األخــرة يف فريــق 
العمــل ال بــد أن يولــد حــاالت متعــددة مــن الــراع 
بــن أفــراد فريــق املــرشوع ، حيــث نجــد أن معظــم 
فــرق العمــل تتألــف مــن أفــراد ينتمــون إىل بلــدان 
ــة  ــن كاف ــرب ، م ــرشق والغ ــي إىل ال ــددة تنتم متع
ــة ،  ــاع مختلف ــادات وطب ــم ، ذات ع ــارات العال ق
وأديــان مختلفــة ، ومســتويات متعــددة مــن الثقافــة 
والعلــم والتعليــم ، كل ذلــك ال بــد أن يــؤدي إىل 
ــاء العمــل . هــذا  بعــض الراعــات الشــخصية أثن
ــدى  ــرة ل ــرات كب ــود وخ ــاج إىل جه ــوع يحت التن
مديــر الفريــق أو مديــر املــرشوع ليتمكــن مــن خلق 
ــع مــن العمــل  ــن الجمي ــي تمّك ــة املناســبة الت البيئ
ضمنهــا دون تحويــل مــكان العمــل إىل مــكان 
للخــالف والتذكــر واملنافســة خــارج إطــار العمــل .

مــدراء  فــإن   ،  )2001( أوهلنــدورف  بحســب 
الفرق/املشــاريع يقضــون %42 مــن وقتهــم يف 
حــل الراعــات بــن أفــراد الفريــق ، ممــا يعكــس 

ــوع .  ــذا املوض ــة ه أهمي

ــالث  ــرز )2009( ث ــرح ماي ــات ، يق ــل الراع لح
خطــوات أساســية : تحديــد املشــكلة ، إيجــاد أرضية 
مشــركة ، واختيــار الحــل املناســب ، وبذلــك يمكــن 
الحفــاظ عــى الــراع ضمــن دائــرة الــراع البنـّـاء 

وتجــاوز الــراع الهــدام .
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قام الدكتور كيرزنر )2009:304( بتحديد خمسة أنماط للصراعات بحسب التالي :

ــة  ــن ملناقش ــاء كال الطرف ــالل لق ــن خ ــون م يك
موضــوع الــراع وعــدم االتفــاق ، بحيــث يميــل كال 
الطرفــن إىل حــل النــزاع . يعتــر هــذا النمــوذج مــن 
ــرج  ــن يخ ــح( ، أي أن كال الطرف ــول )ربح-رب الحل
ــك لوصــول االتفــاق عــى  رابحــاً مــن النقــاش وذل

حــل مشــرك يــريض الطرفــن .

المواجهة )التعاون(  1

ــاط  ــة نق ــالل محاول ــن خ ــل م ــذا الح ــون ه يك
ــالف  ــاط الخ ــاد نق ــن ، وإبع ــن الطرف ــاق ب لالتف
وذلــك للتمكــن مــن تجــاوز الــراع ، وهــو يــؤدي 
إىل حــل مــرٍض للطرفــن ، ويمكــن أن يصنــف 

ــح( . ــال )ربح-رب ــؤدي إىل ح ــه ي ــك بأن كذل

االستيعاب 3

كذلــك يكــون مــن خــالل لقــاء كل الطرفن ملناقشــة 
موضــوع الــراع ، ولكــن يف هــذه الحالــة يحــاول 
كل فريــق إيجــاد العوامــل املشــركة والتنــازل عــن 
مواضيــع الــراع ، بحيــث يتــم االتفــاق يف النهايــة 
عــى حــل مشــرك . هــذا النــوع قريــب مــن النــوع 

األول ، ويــؤدي إىل نفــس النتيجــة )ربح-ربــح( .

المساومة :  2

ــى  ــذر ع ــن يتع ــلوب ح ــذا األس ــتخدام ه ــم اس يت
ــاوز  ــرك لتج ــل مش ــول إىل ح ــن الوص كال الطرف
ــرض  ــن بف ــد الطرف ــوم أح ــث يق ــراع ، بحي ال
ــا  ــادة م ــل ، وع ــي يف العم ــن امل ــن م ــل للتمك الح
ــة  ــة الوظيفي ــاً للرتب ــوذج خاضع ــذا النم ــون ه يك
حيــث يتوجــب إىل الشــخص املســؤول إيجــاد الحــل 
ــل  ــول إىل ح ــدم الوص ــال ع ــرار يف ح ــاذ الق واتخ
مشــرك . يف هــذا النمــوذج يكــون النتيجــة )ربــح-

خســارة( بســبب عــدم القــدرة إىل وصــول إىل حــل 
ــن . ــريض الطرف ــرك ي مش

اإلجبار )الحزم( :  4



26
العودة للفهرس

ــخص  ــروري ألي ش ــن ال ــات م ــه ب ــك فإن وبذل
ســواًء كان يف منصــب إداري أو ضمــن فريــق عمــل 
أن يكــون ملمــاً بمبــادئ التواصــل وحــل النزاعــات 
ــاع  ــع الطب ــل م ــن التعام ــن م ــن للتمك ــع اآلخري م
والعقليــات املختلفــة ، وخصوصــاً إذا كان الشــخص 
صاحــب قــرار ، حيــث يتوجــب عليــه التدخــل الدائم 
ــون  ــا لتك ــة وتوجيهه ــات الحاصل ــواء الراع الحت
ضمــن النــوع البنــاء للمحافظــة عــى روح الفريــق 

ــة ســر املــرشوع . ودعــم عجل

ــم اللجــوء لهــذا الحــل يف حــال عــدم القــدرة إىل  يت
وصــول حــل مشــرك بــن الطرفــن ، حيــث يلجــأ 
أحــد الطرفن بتجنــب الــراع أو االنســحاب للتمكن 
ــه  ــل بأن ــذا الح ــل ه ــل ، ويوص ــة العم ــن متابع م
ــودة ،  ــت موج ــا زال ــالف م ــباب الخ ــت ألن أس مؤق
ــارة( . ــوذج إىل )ربح-خس ــذا النم ــؤدي ه ــك ي وكذل

التجنب )االنسحاب(  5
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دور إدارة المشاريع بطريقة علمية
 فـــــــي 

انجاح مشاريع التيارالخفيف

ياسرالزنوني
مؤسس ورئيس مجلس إدارة االكاديمية العربية للتيارالخفيف.

مؤسس ملتقي رواد االنظمة الذكية .

مؤلف كتاب احرف كامرات املراقبة يف 6 ساعات .
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ــا  ــة فيم ــة القديم ــن للطريق ــم مثال ــي اعطيك دعن
ــظ  ــا لنالح ــاريع وبعده ــإدارة املش ــل ب ــل العم قب

ــول ... ــرق والتح الف

 نجلــس مــع العميــل ونقوم بعمــل معاينــة للمرشوع 
ــرشوع ككل  ــى امل ــد ع ــاً بعق ــاً مبدئي ــق اتفاق ونتف
ــذ  ــات لتنفي ــدة واملواصف ــة وامل ــد التكلف ــد تحدي بع
ــاء  ــد انته ــذ وبع ــدا يف التنفي ــال ... نب ــرشوع كام امل
العمــل نحــدد موعــداً مــع العميــل الســتالم أعمالــه 
ــد  ــات  ..فق ــة والخالف ــر الكارث ــا تظه ــن هن وم
ــل وقــد  ــات العمي نكــون أســأنا أصــالً فهــم متطلب
ــذه  ــه ويف ه ــر طلبات ــد غ ــه ق ــل نفس ــون العمي يك
ــة  ــل تكلف ــن يتحم ــالف ..وم ــدث الخ ــه يح الحال
إعــادة العمــل مــن جديــد ومــا هــو التصعيــد الــذي 
يحــدث فيمــا إذا اختلفنــا تمــام وال يوجــد حــل لهذه 
املشــكلة فنصبــح يف حــرة هــل نوافــق عــى طلبــات 
العميــل لنكســب رضــا العمــالء ونتحمــل الخســائر 
أم نتمســك بموقفنــا فنحــن عــى حــق والعميــل هــو 

مــن لــم يوصــل الفكــرة بشــكل جيــد .

إن

مجاالت 
ــف  ــار الخفي التي

املجــاالت  أكثــر  مــن 
ــه األخــرة طبقــا  انتشــارا يف اآلون

ــى  ــرأ ع ــا ط ــا ومم ــرات التكنولوجي لتغ
مجتماعتنــا الحاجــه امللحــة ملواكبــة هــذه التغرات 

...  نظــراً ممــا أدى لدخــول العديــد مــن االشــخاص 
لســوق العمــل يف هــذا املجــال واالهتمــام الكبــر بــه 
ــن  ــع م ــكل املجمت ــر ل ــرة ,,فالبنظ ــرة االخ يف الف
ــازل  ــى املن ــات وحت ــن رشكات ومؤسس ــا م حولن
الشــخصية التخلــو اآلن مــن أي منتــج مــن منتجــات 
األنظمــة االمنيــة مــن كامــرات مراقبــة  ايل أجهــزة 
ــواب او أجهــزة االنركــوم او ســنراالت   تحكــم باألب

ــه . وخالف

وبصفتــي أرشفــت عــى تنفيــذ العديــد من مشــاريع 
ــدرب  ــن 3000 مت ــر م ــت أكث ــف ودرب التيارالخفي
ــرف  ــة لنع ــرة رسيع ــذ نظ ــاالت  لنأخ ــذه املج يف ه
هــل أثــر علــم إدارة املرشوعــات عــى إدارة مشــاريع 

ــف أم ال ؟  التيارالخفي

لقــد عملــت مــن فــره طويلــة يف مشــاريع 
التيارالخفيــف حتــي قبــل دراســة وعلــم إدارة 
املشــاريع لذلــك فقــد الحظــت الفــرق بــن تطبيــق 

العلــم يف اإلدارة وبــن العمــل العشــوائي .

قبل تطبيق علم إدارة المشاريع :
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ــل  ــوم بعم ــل وونق ــة بالعم ــدد الscope الخاص ــل ونح ــات العمي ــع متطلب ــل ونجم ــع العمي ــس م نجل
ــذ  ــة للتنفي ــره الزمني ــى الف ــل ع ــيتم العم ــف س ــن كي ــه م ــا تحمل الproject management plan  بم
والتكاليــف املقــدرة وخطــوات التغــر إذا طلــب ,,بــل إذا اســتخدمنا أيضــا أحــد األســاليب أثنــاء العمــل مثال 
الprototype بحيــث نقــوم بعمــل املــرشوع عــى برنامــج simulator ثالثــي األبعــاد قبــل بدايــة التنفيــذ 
ــة وتغطيتهــا  ــة أماكــن كامــرات املراقب ــل تصفــح مرشوعــه مــن الداخــل ورؤي العمــي ويســتطيع العمي
ــذ   ــة التنفي ــل بداي ــل بمواصفتهــا وكل يشء قب ــة بــل وطريقــة عرضهــا عــى الشاشــة ب للمناطــق املطلوب

فهــل ســيحدث خــالف بعدهــا وقــد قــام بمعاينــه مرشوعــه بشــكل مســبق ووافــق عليــه ...

مــاذا اذا بعــد التنفيــذ اعــرض فلنرجــع لــلscope baseline ولياخــذ التغيــر مجــراه عــن طريــق عمــل 
change request ونســر بشــكل طبيعــي وبتسلســل منطقــي يــريض جميــع االطــراف ....

ــوة  ــوة بخط ــاركنا خط ــل يش ــح العمي ــتخدمنا الagile  وأصب ــإدارة واس ــا ل ــا طريقتن ــاذا إذا طورن وم
ــل ,, ــه لتعدي ــه أو طلب ــدي موافقت ــرشوع يب ــذ امل ــع تنفي ــبوعن ليتاب ــالً كل أس ــاً مث ــدد اجتماع ونح

   customer satisfactionولــو ســألتني مــا هــو أهــم عامــل لنجــاح مشــاريع التيارالخفيــف وتحقيــق الـــ
ســاخرك فــوراً بأنــه stakeholder Engagement    إرشاك املعنــن باملــرشوع وإطالعهــم بالجديــد عــن 

طريــق اجتماعــات دوريــة هــو الطريــق األفضــل إلنجــاح املــرشوع وتحقيــق رضــا العميــل ...

طبعــا باالضافــة للعديد مــن الtools  واألدوات املســتخدمة  ودور الـــrisk management  يف نجاح مرشوعنا 
وكيفيــة التعامــل مــع كل risk  وهــل هــو إيجابي إم ســلبي ؟

بعد تطبيق علم إدارة المشاريع :

فــي الختــام الموضــوع يطــول الحديــث عنــه وال يكفيــه مقــال أو حتــي كتــاب  وإن شــاء اللــه نلتقــي 
فــي مقــاالت أخــرى مكملــة عــن دور إدارة المشــاريع بطريقــة علمية فــي إنجــاح مشــاريع التيارالخفيف
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تطبيق
منهجية اآلجايل

محمد الصالح
بكالوريوس تقنية معلومات

PMP شهادة ادارة املشاريع االحرافية
رشكة تمكن للتقنيات
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تواصــل االفــراد فيمــا بينهــم أهــم مــن 
العمليــات واألدوات ومعنــى ذلــك أن يتــم 
ــر  ــل أكث ــرق العم ــراد وف ــى األف ــز ع الركي
أهميــة مــن الركيــز عــى األدوات واإلجــراءات 
ــن  ــم م ــة وه ــر قيم ــم أكث ــث أنه ــة حي املتبع

ــول . ــق الحل يخل

ختاماً 
تحقق هذه العناصر فهم

 مشترك للمنهجية وقيمه عالية
 وشفافية تمنح الثقة وبيئة
 آمنه لالستكشاف والتجربة 

1

تنفيــذ العمــل أهــم مــن الركيــز عــى توثيقــة 
بشــكل مفصــل ودقيــق وال يعنــي ذلــك إهمال 
هــذا الجانــب ولكــن يكتفــى بالعنــارص 
الرئيســية واملهمــة والتــي تعطــي إيضاحــات 
ــى  ــر ع ــج أن يظه ــة للمنت ــة الحقيقي فالقيم

ــه  ــل عن ــق رىض العمي ــع ويحق أرض الواق

2

التعــاون مــع العميــل أثنــاء بنــاء املنتــج أكثر 
ــد  ــود بالعق ــو موج ــاع ماه ــن اتب ــة م أهمي
ــة  ــل ذات قيم ــات للعمي ــتجد متطلب ــد تس فق
عاليــة أثنــاء التنفيــذ فمــن الــروري التعاون 
معــه الســتيعاب هــذه التغيــرات وان تتضمــن 
عقــود املشــاريع والتــي تتبــع هــذه املنهجيــة 
الوقــت والتكلفــة ومهــام العمــل بشــكل 

ــح . واض

3

االســتجابة للتغيــرات التــي يتــم طلبهــا 
ــي  ــة الت ــن الخط ــم م ــل أه ــل العمي ــن قب م
ــاعد  ــط : يس ــة التخطي ــا مرحل ــم وضعه ت
ــن  ــؤ وم ــى التنب ــدرة ع ــى الق ــط ع التخطي
املستحســن التخطيــط مقدمــا ومــع ذلــك قــد 
ــات  ــل واحتياج ــدى العمي ــات ل ــرأ متطلب تط
ــة  ــل الخط ــر وصق ــتجيبا للتغي ــن مس فك
وإعــادة املــرشوع للمســار الصحيــح بــدال من 
ــية  ــة الرئيس ــزام بالخط ــود وااللت ــذل الجه ب

4

أحد  و  منهجية   Agile الـ  تعتبر 
وتنفيذها  التقنية  المشاريع  إلدارة  الطرق 
عدة  على  المنتج  بناء  على  تركز  وهي 
بدايتها  كانت  قصيرة،  زمنية  وبفترات  مراحل 
في  الرئيسية  معالمها  ووضعت  الحقيقية 
المطورين  كبار  من  مجموعة  يد  على   2001

والخبراء سنستعرضها بشكل مختصر 
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S T E M

فـي  الــروح  انبعاث 
نظام تعليمي عقيم    

م.زينب جهاد القاعود
أردنية - بلد اإلقامة : السعودية /الرياض

بكالوريــوس هندســة مدنية/هندســة ميــاه وبيئة/جامعــة العلــوم 
2009 االردنيــة  والتكنولوجيــا 

العمــل يف عــدة أماكــن يف املشــاريع البحثيــة والتنمويــة ومشــاريع التنميــة 
املســتدامة يف مجــال البيئــة.

ــالع  ــا لالط ــعى دائم ــة وأس ــاث العلمي ــم األبح ــاريع وقس ــل يف املش العم
ــاريع  ــة للمش ــات الداعم ــن الجه ــا ع ــث دائم ــي، وأبح ــر مهارات وتطوي

ــاث. واألبح
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)مشروع نظام دمج العلوم في وحدة ديناميكية متكاملة

ــتوقفتني  ــام درايس جديد،اس ــة ع ــراً لبداي نظ
ــاء األمــور وهــم   بعــض املالحظــات  عــى أولي
ــة  ــار املدرس ــرسة، الختي ــة وي ــون يمن يبحث
األفضــل ألبنائهــم؛ املدرســة التــي تتبنــى  نظام 
تعليمــي متطــور ومتقــدم كمــا يحــدث يف 
بدايــة كل عــام درايس. عــى الرغــم مــن األموال 
الطائلــة التــي يدفعهــا أوليــاء االمــور، والجهــد 

ــج؟! .  ــي النتائ ــا ه ــن م ــه، لك ــذي يبذلون ال

ــاوالت  ــاك مح ــت هن ــدة  كان ــوام عدي ــذ أع من
ــة  ــر أنظم ــة  لتطوي ــدول املتقدم ــدة يف  ال عدي
التعليــم حتــى تكــون أكثــر فاعليــة، والحركات 
ــة لتحقيــق وحــدة وتكامــل املعرفــة،  اإلصالحي
مــن خــالل اندمــاج التخصصــات بشــكل بيني 
تكامــي، يســاعد املتعلــم عــى فهــم املوضوعات 
فهمــا ســليما، وفهــم العالــم الحقيقــي املحيــط 

بــه. 

ــل  ــاريع مث ــن املش ــد م ــت العدي ــث  قدم حي
مــرشوع )2061( الــذي نفذتــه الجمعيــة 
ــرشوع  ــوم )AAAS(، وم ــدم العل ــة لتق العلمي
ــم  ــوم يف ضــوء التفاعــل بــن العل إصــالح العل
ــة  ــل التقني ــع ) STS( ومدخ ــة واملجتم والتقني
ــا  ــة )STSE(، وغره ــع والبيئ ــم واملجتم والعل
ــم، ــة التعلي ــة بأنظم ــات، للنهض ــن املرشوع م

ــد  ــالم والتقلي ــات الظ ــن فوه ــا م و إخراجه
والجمــود إىل خلــق جــو تعليمــي يســتند عــى 
ــة  ــب بعملي ــارك الطال ــة تش ــر تعليمي معاي
بــل وصنعــه  التعليمــي  النظــام  تطويــر 

ــه. ــوض ب والنه

مــا زالــت املناهــج يف مدارســنا، مهمــا تطــورت 
ــم،  ــي للعل ــب االجتماع ــل الجان ــت تهم وارتق

ــم.  ــخصية للمتعل ــب الش والجوان

ــلوب  ــارس األس ــة تم ــرف الصفي ــت الغ ومازال
الحفــظ  عــى  يعتمــد  الــذي  التقليــدي 
واالســتظهار، وإجــراء تجــارب ســبق تعلمهــا، 
وقلــة تقديــم املفاهيــم املتكاملــة. فمــا أن 
ــتنفذت  ــد اس ــدرايس، إال وق ــام ال ــي الع ينته
قــوى الطــالب واآلبــاء فقــط لتحصيــل عالمــات 
دون أي تحصيــل، أو الخــروج بمحتــوى علمــي 

ــم.  ــور العل ــاز يف تط ــجل كإنج يس

ــن،  ــن املتخصص ــرة ب ــرت فك ــا ظه ــن هن م
ومطــوري املناهــج هــي ربــط العلــم باملجتمــع 
والتقنيــة؛ مــن خــالل إنشــاء مــرشوع تطويــر  
النهــج التعليمــي الــذي  يســعى إىل استكشــاف 
التدريــس والتعليــم  يف أكثــر مــن مجــال 
ــو  ــة، وه ــاملة متكامل ــة ش ــه يف بوتق ودمج
ــرف  ــة؛  وع ــرات املتكامل ــج الخ ــرشوع  منه م

.STEM  ــام ــد بنظ ــا بع فيم
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وأهــداف هــذا املــرشوع هــو  اتبــاع منهــج متكامــل للتعلــم والتعليــم؛ حيــث يتــم تدريــس محتــوى 
معــن كوحــدة دراســية ديناميكيــة  متكاملــة و يســتند إىل فكــرة تعليم الطــالب يف أربعــة تخصصات 
محــددة - العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات - يف نهــج متعــدد التخصصــات والتطبيــق، 
بــدالً مــن تعليــم التخصصــات األربعــة كمواضيــع  منفصلــة، ودمجهــا يف  نمــوذج تعليمي متماســك 
يســتند إىل تطبيقــات العالــم الحقيقــي وســد الفجــوة بــن التعليــم يف املدرســة وخارجهــا. باإلضافــة 
ــم الطــالب التفكــر الحســابي، ويركــز  ــة، ويعل ــاة اليومي ــة عــى الحي ــق الطريقــة العلمي إىل تطبي
عــى تطبيقــات العالــم الحقيقــي لحــل املشــاكل، حيــث يبــدأ الطــالب مــن خاللــه استكشــاف املهــن 
ــي،  ــف الذهن ــة العص ــق تنمي ــن طري ــر ع ــة أي مخاط ــا، ومواجه ــوم والتكنولوجي ــة بالعل املتعلق

ورسعــة البديهــة، والقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات يف حالــة وجــود مخاطــر.

العلوم ) SCIENCE) يشمل املعارف واملهارات وطرق التفكر العلمي واإلبداعي واتخاذ القرار. 

التقني )TECHNOLOGY) تتضمن التطبيقات العلمية والهندسية وعلوم الحاسوب. 

الهندســة ) ENGINEERING) تتضمــن التصميــم الهنــديس وتحفيــز الطــالب عــى اإلبــداع واالبتكار، 
وتوظيــف العلــوم عمليــا،  وتقديــم حلــول للمشــاكل التــي تواجههــم، وتوجيههــم وتعزيــز القــدرة 

عــى اتخــاذ القــرار. 

ــا  ــات وتوظيفه ــس الرياضي ــن أس ــة م ــية عريض ــدة أساس ــن قاع ــات )MATH) تتضم الرياضي
ــة.  ــورة عملي ــا  بص ورشحه

الركيز عى مهارات التقيص واالستكشاف. 

االعتماد عى التحليل و اإلنعكاس. 

تكوين الفرضيات والتجريب العلمي. 

االنغماس يف املعنى وليس املعرفة. 

االنغماس يف البحث واالكتشاف وليس التحصيل. 

االنغماس يف التعاون وليس التنافس. 

تحقيق االعتماد عى بعضنا البعض ليس االستقاللية. 

تحقيق الثقة بالنفس، وكرس حاجز الخوف من اتخاذ القرارات.

التعليم  منهجية   مشروع  بأنه  المشروع  هذا    (lantz Jr,2009,p1( آر  وجي  لنتس  يعرّف 
في  خاصة  المدرسة  مستوى  على  المعلمين  انضباط  يحقق  بما  المعايير،  إلى  المستند 

.(STEM (  تدريس  العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

ويوضح) BROWN, 2011) أن منهج STEM يتمحور حول المحور الرئيسي :

لذلك تسعى مناهج الخبرات المتكاملة إلى تحقيق رؤيتها من مشروع المنظومة المتكاملة 
والتركيز على عدة نقاط وهي كما ياتي:
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What is STEM Education?.

By Elaine J. Hom February 2014 ,11 Tech.

Promotion of STEM Education – Unleashing Potential in Innovation, Retrieved 

from:http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/renewal/

Brief20%on20%STEM20%(Overview(_eng_20151105.pdf.

االنغماس يف املعرفة العلمية واملهارات. 

ممارسة علوم البحث والتحري. 

منهج خرات متكامل يتمحور حول املفاهيم. 

االستقصاء املتمركز عى حل املشكالت وتوظيف التقنية. 

التطبيق العمي واالستكشاف  والتقيص العلمي املوجه ذاتيا وممارسة النشاطات البحثية. 

التقييم املستند عى األداء الواقعي واملستمر واملتعدد األبعاد. 

تغــر الرؤيــة وأهــداف التعليــم بحيــث تســعى إىل تحقيــق  فهــم العلــوم و الرياضيــات وتطبيقاتهــا 
التكنولوجيــة مــن قبــل جميــع أفــراد الشــعب وليــس لفئــة الصفــوة العلميــة فقــط. 

سليمان، عبدالرحمن سيد )2014(. 

مناهج البحث، عالم الكتب، القاهرة.

التفكر بن التنمية واإلنماء من خالل الربية العلمية، عامر للطباعة والنرش، القاهرة.

تعليم ستيم STEM – STEAM توجه مستقبي يف تعليم العلوم و الرياضيات

د. بارعه بهجت خجا. 

يتطلب مشروع  تصميم مناهج    STEM   تضمين ما يلي من خبرات:

الـمـــــراجــــــــع :

إن تعليــم STEM ال ينطــوي عــى تدريــس هــذه التخصصــات فقــط، بــل ينطــوي عــى اتبــاع نهــج 
متعــدد التخصصــات، ويعــرف نظــام STEM بالصلــة القويــة بــن تعليــم  STEM، والفنــون التــي 
تعــزز التصميــم واإلبــداع واإلبتــكار، وهــذا يتطلــب توفــر بيئــة التعليــم بطريقــة تســاعد املتعلمــن 
عــى اإلســتمتاع واالنخــراط يف ورش عمــل تكامــل بــن تلــك العلــوم، وتمكنهــم مــن  تنميــة مهاراتهم 
ومعارفهــم  بمــا يتيــح لهــم فهــم وإدراك العلــوم بطريقــة ميــرسة وســهلة وأســلوب تعليمــي ممتع.

 وتعــزز  تلــك املهــارات لتشــمل كل نشــاطات املتعلــم التعليميــة وجميــع املراحــل التعليميــة مــن 
خــالل فصــول التعليــم الصفيــة وغــر الصفيــة. 
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برعاية العدد  هذا 
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 د. م /جابر يوسف محمد
  Projects Director العمل بمكتب امباكت لالستشارات الهندسية 

 حاصل عى بكالوريوس الهندسة املدنية 1990 وماجستر إدارة األعمال من جامعة سكيم مانيبال،
 وحاصل عى ماجستر ادارة التشييد من جامعة حلوان والدكتوراه من االكاديمية العربية بالدنمارك 

 PMI مدير مرشوع معتمد من معهد االدارة األمريكي 
  مهندس استشاري من نقابة املهندسن املرية والهيئة السعودية للمهندسن 

 APM وعضو هيئة ادارة املشاريع الريطانية ،ASCE  عضو جمعية املهندسن املدنين األمريكية

وجمعية املهندسن املدنية بجنوب أفريقيا

لــقـــاء مـــع 
 الـدكـتـــــور 

غازي بن سعيد العباسي

اجـرى هـذا اللقــاء
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ــاء  ــذا اللق ــتضافتي يف ه ــم اس ــكر لك ــة اش بداي
ــة ادارة  ــة واهمي ــرش ثقاف ــة لن ــا فرص واجده
ــودة  ــق الج ــم يف تحقي ــا امله ــات ودوره املرشوع
يف املشــاريع مــع ضمــان عــدم التعثــر وضبــط 

ــايل. ــرف امل ال

حقيقــة القــول ان بدايتــي كانــت عندمــا درســت 
مــادة ادارة املشــاريع الهندســية اســتهوتني املادة 
واملنهجيــة العلميــة يف ادارة وتحديــد مــدة تنفيــذ 

املــرشوع ودور املســار الحــرج بذلــك.

ــات  ــة للدراس ــت الفرص ــا اعطي ــا عندم بعده
العليــا توجهــت لتخصــص تقنيــات البنــاء 

 IIT وانهيــت املاجســتر املهنــي يف العمــارة مــن
ــة ادارة  ــدأت يف دراس ــة ب ــوي للتقني ــد الين معه
املشــاريع يف مرحلــة الدكتــوراة واســتمريت ملــده 
ــص  ــذا التخص ــيات ه ــة اساس ــام يف دراس ع
وحصلــت عــى منحــة إلكمــال الدكتــوراة يف هــذا 

املجــال مــن الـــ IIT ولكــن كانــت رغبــة جامعه 
ــال  ــي إلكم ــي ابتعثتن ــة الت ــعود الجه ــك س املل
ــوراة  ــيص يف الدكت ــون تخص ــوراة ان يك الدكت
عمــارة ممــا جعلنــي احــول اىل جامعــه اخــرى 
ــواد  ــن م ــام م ــذا الع ــالل ه ــتي خ اال ان دراس
اساســية ومتقدمــة يف مجــال ادارة املشــاريع كان 
ــة  ــة والعملي ــرتي التعليم ــر يف مس ــر كب ــه اث ل
ــن  ــتطيع م ــه اس ــدة علمي ــدي قاع ــح ل واصب
املشــاريع  ادارة  مجــال  يف  التعمــق  خاللهــا 

ــية. الهندس

د. غازي بن سعيد العباسي 
ــط، 	  ــارة والتخطي ــة العم ــارك بكلي ــتاذ املش األس

ــعود. ــك س ــة املل بجامع

رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة الســعودية لعلوم 	 
لعمران. ا

حالياً...
املديــر التنفيــذي لرشكــه الرابــح للتطويــر 	 

ــح  ــة الجمي ــدى رشكات مجموع ــاري )اح العق
القابضــة( .

عمل... 
وكيــل وزارة الصحــة لإمداد والشــؤن الهندســية 	 

.)ً بقا )سا

امــن عــام الهيئــة الســعودية للمهندســن 	 
)ســابقا(.

ــدول 	  امــن عــام اتحــاد املنظمــات الهندســية لل
ــابقا(. ــالمية feiic )س االس

ــات 	  ــط للدراس ــارة والتخطي ــة العم ــل كلي وكي
ــابقا(. ــي  )س ــث العلم ــا والبح العلي

العمــارة 	  بكليــة  االبحــاث  مركــز  رئيــس 
. ) بقا ســا ( لتخطيط وا

ــتر 	  ــائل املاجس ــن رس ــد م ــم العدي أرشف وحك
ــورة.. والدكت

رئس العديد من اللجان التنفيذية والرسمية.	 

شــارك يف العديــد مــن املؤتمــرات العامليــة 	 
واملحليــة. 

الجهــات 	  مــن  العديــد  يف  مستشــار  عمــل 
ــن      ــر م ــة الكث ــة وعضوي ــة والخاص الحكومي
االستشــارية. واملجالــس  االدارة  مجالــس  مــن 

لــه العديــد مــن االســهامات وخاصــة يف مجــال 	 
مشــاريع  يف  معمــاري  كمصمــم  تخصصــه 

ــا. ــاض وغره ــه الري ــة يف مدين مرموق

ــن 	  ــد م ــاالت يف العدي ــن املق ــد م ــب العدي كت
الصحــف املحليــة.

بداية نود ان نعرف قراءنا االعزاء على شخصكم الكريم 
وما هي أهم المحطات العلمية والمهنية الخاصة بكم؟
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مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة ان ذاك اثناء حفل وفاء للمهندسين

ــد اىل  ــول ويفتق ــط دون املأم ــرشق االوس ــة يف ال ــة املهني ــن الناحي ــاريع م ــات ادارة املش ــد ان تطبيق اعتق
ــط  ــرشوع وضب ــا اداة إلدارة امل ــن كونه ــر م ــا اداة ارشاف أكث ــاريع وكأنه ــة يف ادارة املش ــمولية الكامل الش

ــودة. ــرف والج ــت وال الوق

اعتقــد ان الحاجــة مهمــه للراغبــن يف تطويــر قدراتهــم يف هــذا املجــال هــو يف االقــل الحصــول عــى درجــه 
املاجســتر يف مجــال ادارة املشــاريع حيــث ان تخصــص ادارة املشــاريع هــو تخصــص مكمــل للتخصــص 
االســايس وليــس تخصــص اســايس بمعنــى انــه قــد ال توجــد درجــه بكالوريــوس يف مجــال ادارة املشــاريع 

ســوى مــادة او مادتــن يف األساســيات العلميــة يف ادارة املشــاريع وممارســة املهنــة.

لذلــك ارى ان يكــون هنــاك دورات اذا لــم يتمكــن املهنــدس مــن دراســة املاجســتر يف هــذا املجــال ان يعمــل 
عــى اخــذ دورات متخصصــة يف الرامــج املتخصصــة مثــل الريمفــرا او ال ام اس بروجكــت مــع املعرفــة 
ــة  ــة الالزم ــات املالي ــة التدفق ــاط والي ــكل نش ــرح ل ــت املق ــي والوق ــم الفن ــد الطاق ــة تحدي ــة ملعرف التام

للمــرشوع.

تقييمكم  هو  ما  المجال؛  هذا  في  كخبير  بصفتكم 
لتطبيق إدارة المشاريـــع بشكل عــــام حاليـــا بالشرق 

األوسط؟

كثير من المهتمين بهذا المجال لديهم الرغبة في تطوير 
توصياتكم  هي  فما  فيه،  والمهنية  العلمية  قدراتهم 

لهم؟



40
العودة للفهرس

ال شــك يف دور التطبيقــات اإللكرونيــة يف انجــاح فعاليــة ادارة املشــاريع وخاصــة عندمــا يكــون املــرشوع 
كبــر وتحتــوي تفاصيــل كبــرة ال يمكــن ان يلــم بهــا العقــل البــرشى وتحتــاج اىل ادوات وبرامــج مســانده 

تســاهم يف متابعــة عمليــات التنفيــذ مــن حيــث الجــودة والوقــت والتدفقــات املاليــة الالزمــة.

ما هي رؤيتكم ألهمية تطبيقات إدارة المشاريع؟

نعــم وجــود مكتــب ادارة املشــاريع يف املنظمــات امــر مهــم وازعــم ان مفهــوم ادارة املشــاريع ال يقتــر 
عــى املشــاريع الهندســية امللموســة ولكــن اســتخدام ادوات وعلــم ادارة املشــاريع الهندســية يف ادارة االعمــال 
لــه فعاليــة كبــره وازعــم ان نجــاح كثــر مــن املنظمــات يكمــن يف وجــود مثــل هــذه االدارة لقيــاس االداء 

وتقديــم خدمــة استشــارية للمنظمــة يف حــال انحرافهــا عــن اهدافهــا.

فّعال  المشاريع  إدارة  مكتب  وجود  بأن  تعتقدون  هل 
في إدارة المشاريع بالمنظمات؟ ولماذا؟

مع رئيس االتحاد العالمي للمعماريين
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ــرص  ــح ونح ــة الجمي ــة ملجموع ــاري التابع ــر العق ــدى رشكات التطوي ــذي إلح ــر تنفي ــل مدي ــا اعم حالي
ــى  ــد ع ــة تعتم ــة علمي ــن منظوم ــراتيجية ضم ــا االس ــل وقراراتن ــاريعنا ب ــا ومش ــؤدى اعمالن ــا ان ن دائم

 value (والــذي هــو مفهوم أشمـــــل مــن الـهـنـــدسة القيمية (value management( مفهــوم االدارة القيميــة

engineering)ونســتخدم أدوات ادارة املشــاريع عنــد البــدء يف تنفيــذ اي مــرشوع مــع حرصنــا عــى فصــل 
ــرشوع واإلرشاف  ــن ادارة امل ــل ب ــرارات يف الفص ــل الق ــح وتداخ ــارب املصال ــدم تض ــان ع ــطة وضم االنش

واملقــاول لتوخــي الجــودة ورفــع درجــه الرقابــة والحياديــة وعــدم تضــارب املصالــح.

ما هي أهم األعمال التي تقومون عليها حاليـا؟

ختامــاً أشــد عــى ايديكــم يف العمــل عــى نــرش ثقافــة واهميــة ادارة املشــاريع وافيدكــم انــه مــن حرصنــا 
يف الجمعيــة الســعودية لعلــوم العمــران حرصنــا عــى تأســيس شــعبه تخصصيــة يف مجــال ادارة املشــاريع 
لرفــع مســتوى الوعــي بــن املعماريــن واملمارســن املهندســن يف مجــال العمــران ومتابعــة كل جديــد مــن 

اليــات واســاليب حديثــة يف ادارة املشــاريع.

كلمة أخيرة تودون نقلها لقراء المجلة األعـــزاء؟

مع االمير منصور وزير البلديات ان ذاك اثناء افتتاح احدى المؤتمرات
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هذا العدد برعاية
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قــســم 
الكتب واالبحاث
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د.م. احمد السنوسي
خبر يف إدارة املرشوعات وتطوير األعمال

Ph.D, MBA, Msc, PfMP, PgMP, PMP, PMI-

RMP, PMI-PBA, PRINCE2[P], PMOC
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املشاريع، ويُظهر  إدارة  األكثر جدارة يف مهنة  العاملية  الشهادات  شهادة PMP هي واحدة من 
بفعالية.وقد ساعدت  املشاريع  إدارة  عى  وقدرتهم  معرفتهم   PMP ـ ال الحاصلن عى شهادة 
يف  املحرفن  من  من 650  أكثر   - اإلنجليزية  باللغة   – الكتاب  هذا  من  والثانية  األوىل  الطبعة 
هذا  تطوير  تم  وقد  السادسة,  الطبعة  دليل   PMBOK أساس  عى   PMP امتحان  اجتياز 
يي: بما  وتتميز  السادسة  الطبعة   PMBOK دليل  إىل  استناداً  األوىل،  الطبعة  وهو  الكتاب، 

مقدمـة الكتاب

وأخيرا، اعتقد أن هذا الكتاب سيلبي احتياجاتكم وتطلعاتكم ويحقق توقعات

.PMP جمهور إدارة المشاريع الناطقين بلغة الضاد و سيدعم اجتياز امتحان

بمكتبات جـريـــرمتوفر
PMPs+650لطلب الكتاب : 00966542341634+

أحمد السنوسي
WWW.ALSENOSY.COM

أيضً. والمذاكرة  الفهم  وتبسيط  تسهيل  أجل  من   PMBOK دليل  وهيكلة  كتابة  إعادة 

شرح األدوات والتقنيات بمزيد من التفاصيل واألمثلة واألرقام التوضيحية.

واحدة. صفحة  في  وتفاعلها  تكاملها  إلظهار   49 ال  المشروع  إدارة  عمليات  بين  ربط  إجراء 

مقدمة وملخص لكل فصل مما يسهل القراءة واالستيعاب.

التركيز على االمتحان الدولي للشهادة من خالل تقديم قسم كامل على كيفية دراسة واجتياز 
امتحان PMP باإلضافة إلى استخدام نصائح االمتحان في كل فصل في جميع أنحاء الكتاب.

اختبارات وأجوبتها النموذجية بعد كل فصل استنادًا الختبار وتقييم الدراسة والفهم.

شكل رسومي أنيق لكل فصل كخريطة ذهنية استنادًا للعمليات فيها أهم المدخالت، وأهم 
األدوات والتقنيات، وأهم المخرجات، إضافة لتسليط الضوء على التعريفات المهمة لكل فصل.

في  المشاريع  إدارة  عمليات  تنفيذ  يبين  منفصل  فصل  في  تطبيقية  عملية  حالة  دراسة 
مشروع تشييد بالنظر إلى مجموعات إدارة المشروع، وتداخالتها مع التوضيح بنماذج وقوالب.
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أحمد إبراهيم السنويس حاصل عى بكالوريوس الهندسة املدنية - جامعة القاهرة

ً دكتوراه "عوامل النجاح الحاسمة لتطبيق الحوكمة يف إدارة املشاريع مؤسسيا

يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا"... - جامعه سينسيناتي - أوهايو -الواليات املتحدة األمريكية.

عضو ومعتمد من قبل معهد إدارة املشاريع PMI بالواليات املتحدة األمريكية:

. PfMP® محرف إدارة محافظ املشاريع 

. PgMP ® محرف إدارة الرامج

. PMP® محرف إدارة املشاريع

.PMI-RMP® محرف إدارة املخاطر

 .PMI-PBA® محرف تحليل األعمال

PRINCE2 -اململكة املتحدة الريطانية – AXELOS معتمد من

. ALLPM الواليات املتحدة - PMOC® محرف إنشاء وتشغيل مكتب إدارة املرشوعات

حاصل على الدرجات األكاديمية اآلخرى التالية:
ماجستر العلوم يف إدارة املشاريع MsC- الدنمارك – 2016.

"عمل إطار لتطبيق أفضل املمارسات يف إدارة مرشوعات اإلنشاءات باململكة العربية السعودية"

ماجيستر إدارة األعمال من جامعة بولتون - اململكة املتحدة - 2019

حاصل عى دبلومة مدرب معتمد TOT- جامعه القاهرة- 2014.

دبلومة يف إدارة العقود – األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا-.2016

مسيرته المهنية
 نفذ أكثر من + 240 برنامج تدريبي يف إدارة املرشوعات،

.PMP مؤلف لعدة كتب منها الطبعة األوىل والثانية لنفس الكتاب باإلنجليزية وكذلك كتاب املراجعة اإلعصارية الختبار

لديه عرشات من املقاالت يف إدارة املشاريع، وأكثر من 100 فيديو تعليمي يف  إدارة املشاريع.

متحدث يف املؤتمرات املحلية والدولية واملنتديات يف مواضيع تخص إدارة املشاريع )BIG 5 , SEC DPMF,مركز أبحاث البناء يف 

القاهرة(.

.WWW.RWAADPM.COM ،املتخصصة يف املشاريع RWAAD رئيس مجلس إدارة مجلة

مؤسس ومالك لعدة رشكات يف مجال التدريب، التعليم، االستشارات، وتقنية املعلومات.

نبذة عن المؤلف
أحمد السنوسيأحمد السنوسي
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كيف تقرأ هذا الكتاب؟

يحتوي هذا الكتاب عى 14 فصل يمكن تصنيفها إىل ثالثة فئات رئيسية

كما هو موضح يف الجدول 1,11 .  

جدول 1,11 : تصنيف فصول الكتاب

 هيكل ومكونات الكتاب1,11 

الفصول
1
2
3

4,5,6,7
8,9,10
11,12,13

14

التصنيف / الوصف

توضــح املفاهيــم وأساســيات إدارة املــرشوع، ويتضمــن ذلــك تحديــد مصطلحــات إدارة 
املــرشوع وبيئــات املــرشوع والهيــاكل التنظيميــة وكذلــك دور مديــر املــرشوع.

ــن  ــد م ــن العدي ــة يتضم ــااًل للمعرف ــرش مج ــول الع ــذه الفص ــن ه ــل م ــدم كل فص يق
عمليــات إدارة املشــاريع التــي يتــم تكاملهــا معــا لتحقيــق أقــى قــدر مــن الكفــاءة يف 

ــرشوع. إدارة امل

يقــدم الفصــل األخــر دراســة حالــة عمليــة، توضــح كيــف يمكــن تنفيــذ عمليــات إدارة 
املــرشوع املختلفــة يف مــرشوع حقيقــي مــع البيــان ببيانــات واقعيــة.

تشــكل فصــول مجــاالت املعرفــة غالبيــة مكونــات الكتــاب، ويــرد وصــف هيــكل هــذه الفصــول يف القســم 
. يل لتا ا

ــدار  ــى اإلص ــاًء عل ــاب بن ــذا الكت ــدار ه ــة وإص ــت كتاب تم
ــة. ــاريع االحترافي ــل إدارة المش ــادس لدلي الس

ــهيل  ــة لتس ــة ومهيكل ــة منظم ــه بطريق ــم تقديم يت
ــروع واألدوات  ــم إدارة المش ــح لمفاهي ــم الواض الفه
والتقنيــات والمنهجيــات الخاصــة بهــا. سيســاعد هــذا 
ــى  ــول عل ــة الحص ــم كيفي ــى فه ــارئ عل ــل الق الفص

ــاب. ــذا الكت ــهلة له ــراءة س ق
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بنــاًء عــى اإلصــدار الســادس لكتــاب إدارة املشــاريع االحرافيــة PMBOK ، هنــاك عــرش مجــاالت معرفيــة 
إلدارة املشــاريع، وهــي:

يعــرض هــذا القســم القواعــد األساســية ملجــال املعرفــة املحــدد ودوره يف إطــار إدارة املــرشوع عــى ســبيل 
املثــال يتــم وصــف املفاهيــم العامــة ملنطقــة املعرفــة الخاصــة بــإدارة مــوارد املــرشوع عــى النحــو التــايل:

"األفــراد الذيــن لديهــم أدوار ومســئوليات معينــة يشــكلون فريــق املــرشوع؛ يعملــون معــاً لتحقيــق أهداف 
املــرشوع, تقــع عــى عاتــق مديــر املــرشوع مســؤولية تكويــن فريــق املــرشوع وإدارتــه وتحفيــزه وتمكينه. 
تنقســم املــوارد إىل املعــدات و املــواد و التوريــدات . وغرهــا مــن املــوارد . الفشــل يف الســيطرة عــى مــوارد 

املــرشوع يمكــن أن ينتــج عنــه التأخــرات والجــودة الســيئة والتكاليــف املرتفعــة".

يتم عرض كل مجال للمعرفة يف فصل منفصل. يتضمن هذا الفصل األقسام الفرعية التالية.	 

فصول المجاالت المعرفية2,11

المفاهيم العامة لمجاالت المعرفة1,2,11

ــون  ــة، يك ــال املعرف ــة بمج ــدة املتعلق ــورة الجدي ــارات املتط ــج واالعتب ــم املناه ــم تقدي ــم، يت ــذا القس يف ه
ــااًل  ــح مث ــذي يوض ــدول II,2 وال ــح يف الج ــو موض ــا ه ــدول كم ــكل ج ــادًة يف ش ــي ع ــرض التقديم الع

ــرشوع. ــريات للم ــإدارة املش ــة ب ــال املعرف ــات يف مج ــئة واالتجاه ــات الناش للممارس

الممارسات الناشئة واالتجاهات الحديثة في مجال المعرفة.2,2,11

إدارة تكامل المشروع.
إدارة نطاق المشروع.

إدارة الجدول الزمني للمشروع.
إدارة تكلفة المشروع.
إدارة جودة المشروع.
إدارة موارد المشروع.

إدارة تواصل المشروع.

إدارة مخاطر المشروع.

إدارة مشتريات المشروع.
إدارة المعنيين بالمشروع.

 10
مجاالت 
معرفية
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مثال على الممارسات الناشئة واالتجاهات2,11 الجدول

الممارسات الناشئة الوصف
واالتجاهات الحديثة

التطورات
في األدوات

ــدم  ــريات وتق ــن املش ــالن ع ــتخدم لإع ــريات تس ــة للمش األدوات اإللكروني
ــن . ــريات للبائع ــق املش وثائ

ــوذج  ــتخدام لنم ــد االس ــية، يتزاي ــات الهندس ــاءات والصناع ــال اإلنش يف مج
معلومــات البنــاء BIM أنــه يوفــر مقــدار هائــل مــن الوقت واملــال يف املشــاريع.

مثال على اعتبارات التخصيص3,11 الجدول

اعتبارات التخصيص الوصف

وجود مخزون إدارة املعرفة واستخدامه.إدارة المعرفة

يعــرض هــذا القســم العنــارص التــي يمكــن تخصيصهــا لتوفــر فوائــد ملجــال املعرفــة الجــاري تنفيــذه، 
وبالتــايل لجميــع أنشــطة إدارة املــرشوع.

ــل  ــإدارة التواص ــاص ب ــة الخ ــال املعرف ــص يف مج ــارات التخصي ــى اعتب ــااًل ع ــدول 3,11 مث ــح الج يوض
ــرشوع. بامل

اعتبارات التخصيص لتطبيق مجال المعرفة3,2,11

تتطلــب املرشوعــات ذات البيئــات الرشــيقة واملتكيفــة تكــراراً ومرونــه أكثــر مــن املرشوعــات ذات البيئــات 
ــات  ــة يف بيئ ــال املعرف ــق مج ــارا لتطبي ــم اعتب ــم تقدي ــة يت ــاالت املعرف ــن مج ــل م ــة. يف كل فص التنبؤي
املرشوعــات الرشــيقة واملتكيفــة عــى ســبيل املثــال فيمــا يــي اعتبــار لتطبيــق إدارة تكاليــف املــرشوع يف 

ــة رشــيقة أو متكيفــة: بيئ

اعتبارات المشروعات الرشيقة في مجال المعرفة4,2,11

يمكــن اســتخدام طــرق التقديــر الخفيــف للحصــول 
ــف  ــتوى لتكالي ــة املس ــة وعالي ــات رسيع ــى توقع ع
ــهولة  ــا بس ــن تعديله ــي يمك ــرشوع، والت ــال امل أعم

عنــد ظهــور التغيــرات.
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يشــتمل كل مجــال مــن مجــاالت املعرفــة عــى العديــد مــن عمليــات إدارة املــرشوع، يف هــذا القســم يتــم 
تقديــم عمليــات إدارة املــرشوع يف منطقــة املعرفــة أواًل بتنســيق جــدويل يوضــح اســم العمليــة والوصــف 
ومجموعــة عمليــة إدارة املــرشوع ذات الصلــة (البــدء والتخطيــط والتنفيــذ واملراقبــة والتحكــم واإلغــالق). 
ــإدارة  ــة ب ــال املعرف ــرشوع، مج ــات إدارة امل ــدى عملي ــف إح ــل وص ــااًل لتمثي ــدول II,4 مث ــح الج يوض

اتصــاالت املــرشوع.

عمليات مجال المعرفة5,2,11

العملية

وضع خطة
إدارة التواصل

الوصف

عمليــة وضــع أســلوب وخطــة مناســبن ألنشــطة التواصــل 
باملــرشوع بنــاًء عــى االحتياجــات للمعلومــات لــكل فــرد أو مجموعــة 
ــات  ــة، واحتياج ــة املتاح ــول املؤسس ــرشوع، وأص ــن بامل ــن املعني م

ــرشوع. امل

مثال على عمليات إدارة إتصاالت المشروع4,11 الجدول

التفاعالت الرئيسية بين الجوانب المعرفية

إدارة التواصل

مراقبة 
االتصاالت

عمليــة ضمــان القيــام بجمــع املعلومــات التنفيذيــة الخاصــة 
باملــرشوع وتكوينهــا وتوزيعهــا بطريقــة مالئمــة.

عمليــة ضمــان تلبيــة احتياجــات املــرشوع واملعنيــن باملــرشوع فيما 
ــق باملعلومات. يتعل

مجموعة العملية

التخطيط

التنفيذ

المراقبة 
والتحكم

ــم تقديــم شــكل يوضــح التفاعــالت الرئيســية  ــات إدارة املــرشوع بتنســيق جــدويل، يت بعــد تقديــم عملي
بــن عمليــات إدارة املــرشوع يف مجــال املعرفــة املحــدد والعمليــات األخــرى يف مجــاالت املعرفــة األخــرى.

ــكل 2,11  ــح يف الش ــو موض ــا ه ــية كم ــالت الرئيس ــكل التفاع ــم ش ــم تقدي ــلوب، يت ــذا األس ــر إىل ه بالنظ
ــات  ــاة أن العملي ــب مراع ــرشوع، ويج ــة امل ــية يف إدارة تكلف ــالت الرئيس ــى التفاع ــااًل ع ــدم مث ــذي يق وال
ــة  ــع بقي ــه م ــان تداخالت ــراد بي ــريف امل ــب املع ــة بالجان ــات الخاص ــي العملي ــون األزرق تعن ــة بالل امللون
الجوانــب، أمــا الرتقاليــة اللــون فتعنــي العمليــات املتداخلــة مــع هــذا الجانــب املعــريف مــن باقــي الجوانب 
املعرفيــة األخــرى والخطــوط الخــراء تعنــي مدخــالت للجانــب املعــريف والحمــراء تعنــي مخرجــات منــه 

ــة الجوانــب. لبقي
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شكل 2,11 : مثال على شكل التداخالت الرئيسية
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يتــم توضيــح كل عمليــة إلدارة املــرشوع املرتبطــة بفصــل مجــال املعرفــة بشــكل تفصيــي، ويبــدأ ذلــك 
بتقديــم وصــف العمليــة وقيمتهــا بتنســيق جــدويل كمــا هــو موضــح يف الجــدول 5,11 الــذي يعــرض عمليــة 

"وضــع خطــة إدارة املخاطــر".

الشكل 3,11 : مثال للمدخالت واألدوات والتقنيات ومخرجات عملية إدارة مخاطر المشروع

ــة  ــكال توضيحي ــع أش ــل م ــات بالتفصي ــات واملخرج ــالت واألدوات والتقني ــف املدخ ــم وص ــك، يت ــد ذل بع
وأمثلــة عنــد الــرورة. مــن الــروري اإلشــارة إىل أن الكتــاب عــادًة ال يكــرر وصــف / رشح مدخــالت 
أو أداة أو تقنيــة أو مخرجــات تــم وصفهــا بالتفصيــل يف عمليــة أخــرى للســماح بمزيــد مــن الركيــز عــى 

العنــارص الفريــدة وفســح املجــال لألمثلــة.

يتــم تقديــم املدخــالت واألدوات والتقنيــات ومخرجــات العمليــة يف الشــكل كمــا هــو موضــح يف الشــكل 3,11 
املتعلــق بعمليــة "وضــع خطــة إدارة املخاطــر".

مثال على وصف وقيمة خطة إدارة مخاطر المشروع5,11 الجدول

قيمة العمليةوصف العملية

تحديد الطريقة التي يتم من خاللها تطبيق أنشطة 
إدارة المخاطر في المشروع.

أنها تضمن فاعلية هيكلة إدارة المخاطر وااللتزام
ما بين إدارة أنشطة المخاطر وأهداف المنظمة .
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ــان إدارة  ــاح بامتح ــهم يف النج ــن أن تس ــدويل يمك ــان ال ــح لالمتح ــاب نصائ ــرض الكت ــل، يع يف كل فص
املشــاريع االحرافيــة, فيتــم تقديم"نصائــح االختبار"بــكل فصــل وتقــع يف قســم عمليــة إدارة املــرشوع ذات 

الصلــة, يتــم تقديــم نصيحــة االختبــار بالشــكل التــايل:

نــصـــائــح االمـتــحــــان6,2,11

يف نهايــة كل فصــل، يتــم تقديــم ملخــص شــامل لتذكــر القــارئ بمــا تــم قراءتــه ودراســته. يقــدم امللخص 
وصفــاً رفيــع املســتوى ملــا تــم رسده بالفصل.

الـــــخــــــالصــــــــــة7,2,11

ــكل  ــة ل ــم 10 أســئلة تدريبي ــم تقدي ــك امللخــص، يت ــي املقــدم يف كل فصــل وكذل ــح التفصي بعــد التوضي
فصــل مــن مجــاالت املعرفــة )يتــم تقديــم 15 ســؤااًل بعــد نهايــة الفصــول الثالثــة األوىل مــن الكتــاب(, 
تــم تصميــم األســئلة لتغطيــة جميــع عمليــات إدارة املــرشوع املوضحــة يف الفصــل, بعــض األســئلة هــي 
أســئلة موضعيــة بينمــا يغطــي البعــض اآلخــر االتجاهــات واملمارســات الناشــئة، واعتبــارات التخصيــص، 
واالعتبــارات الخاصــة بالبيئــات الرشــيقة، واملدخــالت واألدوات والتقنيــات واملخرجــات واملفاهيــم األساســية

أســـئــلـــة الــتــدريــــب8,2,11

يقــدم الفصــل الرابــع عــرش مــن هــذا الكتــاب دراســة حالــة شــاملة تعــرض تنفيــذ عمليــات إدارة املرشوع 
يف مــرشوع لالنشــاءات, يتــم تقديــم هــذه الحالــة بالنظــر إىل مراحــل املــرشوع الواقعيــة, يوضــح العمليــات 

التــي يتــم تنفيذهــا يف البــدء والتخطيــط والتنفيــذ واملراقبــة والتحكــم واإلغــالق. 

يوضــح هــذا الفصــل العديــد مــن القوالــب ومخرجــات إدارة املــرشوع التــي توفــر فهمــاً واضحــاً لتنفيــذ 
. PMP إدارة املــرشوع يف مــرشوع حقيقــي. هــذا يســهل الدراســة ويزيــد مــن فرصــة النجــاح يف امتحــان

دراســــة تـطـبـيـقــيـــــة3,11

يتم  لم  إذا  التفاوض  هي  والنزاعات  الدعاوى  لتسوية  المفضلة  الطريقة 
لتسوية  وفقاً  معالجتها  يمكن   ، أنفسهم  الطرفين  قبل  من  المطالبة  حل 

المنازعات البديلة عادًة باتباع اإلجراءات المحددة في العقد.

نصائح االمتحان
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هانى إبراهيم زهران
حاصل عى دراسات عليا يف مجال الحاسب اآليل – أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية.

حاصل عى دبلومة يف الرجمة املهنية – قسم اللغة اإلنجليزية – كلية اآلداب – جامعة عن شمس.
) Lean Manufacturing Green Belt( حاصل عى تدريب ىف التصنيع الرشيق

ساهم كمدقق باإلصدار السادس للدليل املعرىف آلدارة املرشوعات
  PMBOK® Guide - Sixth Edition “PMI”

ساهم كمدقق باإلصدار الثالث لكتيب ممارسات الجدولة القياسية-
 Practice Standard for Scheduling- 3rd Edition “PMI”

) SAP Project Manager( منصبى الحاىل مدير مرشوعات برنامج الساب
) IMC2 (  رشيك ومؤسس ملكتب اإلستشارين لإدارة املبتكرة – آى آم ىس سكويرد
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• James A. Crowder
linkedin.com/in/jim-crowder-ab00568

• Shelli Friess
https://www.waldenu.edu/about/faculty/meet-our-faculty/member-profile/shelli-friess

استهاللة 	 

خمس فصول	 

خاتمة	 

Agile  Project  Management: 
Managing   for   Success

إدارة مشاريع اآلجيل: 
إدارة من أجل النجاح

روابط السيرة الذاتية لمؤلفي الكتاب

الكتاب طبعة مؤسسة سبرنجر Springer الشهيرة  إصدار عام 2015

الــــكــتـــــــاب يـتـكـون مـــــن 
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تســطر اســتهاللة الكتــاب مشــاركة الدكتــور كراودر أحــد مؤلفيــه ىف البحــث والتصميــم والتطويــر والتنفيذ 
ــد  ــدوالرات.  وق ــن ال ــارات م ــارب امللي ــا اىل مايق ــض منه ــة البع ــل ميزاني ــية يص ــم هندس ــب لنظ والركي
اشــرك مــع الدكتــور كــراودر الســيدة فريــس املؤلفــة املســاعدة للكتــاب ىف العديــد مــن املشــاريع التــى 
ــاء فــرق  ــاء فــرق العمــل وخاصــة ىف بن ــات ىف بن ــر مــن الصعوب ــل وقــد واجهــوا الكث تقــوم عــى اآلجي
تطويــر اآلجيــل ناجحــة. وذكــرا أن مــن األســباب الرئيســية لفشــل مثــل تلــك املشــاريع عــدم التــزام اإلدارة 
باملرونــة الكافيــة لتطبيــق عمليــة التطويــر ومضافــا لذلــك نقــص التدريــب املقــدم للعاملــن ممــا يــؤدى 

للفشــل أو التعثــر باملــرشوع. 

ــز دور  ــق؛ تعزي ــة الفري ــب ديناميكي ــن جان ــاب م ــى الكت ــن صدفت ــور ب ــك األم ــة تل ــا بمناقش ــد قام وق
ــد. ــوذج الجدي ــع النم ــم م ــى  التأقل ــاعدة اإلدارة ع ــراد؛ ومس األف

ويضــم الكتــاب خــرات مــن دراســات ملشــاريع متنوعــة تــم تطبيقهــا ىف مؤسســات حكوميــة ومؤسســات 
تختــص بالفضــاء ورشكات تجاريــة  عــر فصــول الكتــاب. 

ويؤكــد املؤلفــان أن هــذا الكتــاب ال يقــوم بــرسد كيفيــة إجــراء األجيــل ولكــن يقــدم كيفيــة إدارة عمليــة 
تطويــر اآلجيــل وكيــف يمكــن للمديريــن تيســر إجــراءات مشــاريع/برامج تطويــر اآلجيــل بنجــاح. ويقدم 

هــذا الكتــاب األدوات الالزمــة لكــي تكــون مديــر آجيــل ناجــح.

ويذكر املؤلفان أنهما رتبا الكتاب إلنشاء طرق جديدة إلدارة برامج أو مشاريع اآلجيل.

اسـتـهـاللــــــة الـــكـــتـــــــاب
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يشــر املؤلفــان ىف مقدمــة الكتــاب اىل الهــدف الــذى يســعيان اليــه بهــذا العمــل وهــو تقديــم مــدراء لديهــم 
الكفــاءة إلدارة بئيــات إنتاجيــة جديــدة واســعة النطــاق لتشــمل فــرق عمــل متنوعــة جغرافيــا وثقافيــا. 

        ويقدم املؤلفان مجموعة من املبادى للسر عليها للوصول اىل النجاح وهى:-

إرضــاء العميــل مــن خــالل التســليم املبكــر واملســتمر ملخرجــات املــرشوع مــن متطلبــات وخدمــات 

ــع  ــهرين، وم ــبوعن إىل ش ــن أس ــا م ــرة" )Sprint)، زمنه ــغيلية قص ــج تش ــتخدام "برام ــك باس وذل

.shorter sprints ــر ــدد أق ــج ذات م ــل برام تفضي

احتضــان بيئــة التغيــر. تســاهم عمليــة تطويــر التغيــر لآلجيــل بكتســاب ميــزة تنافســية يف ســوق 
تطويــر الرمجيــات.

تعاون كال من مطورو األعمال، ومديرو األعمال خالل جميع مراحل مرشوع التطوير.

يجــب أن يكــون التواصــل وجهــاً لوجــه، حتــى ولــو اســتدعى األمــر لعقــد مؤتمــرات مــن عــى بعــد 

لتخطــى البعــد الجغــراىف ألعضــاء الفريــق Teleconference، ورضورة هــذا النــوع مــن أشــكال التواصل 
نقــل املعلومــات الروريــة بكفــاءة وفعاليــة بــن فريــق تطويــر اآلجيــل.

تصميم عملية تطوير اآلجيل يسمح بالتطوير املستمر الثابت ىف جميع إجزاء املرشوع بأكمله.

.Earned Value )املقياس الرئيىس للنجاح هو )القيمة املكتسبة

تطويــر اآلجيــل اليعنــى عــدم وجــود تصميــم أو خطــة بــل التصميــم الجيــد )الهندســة املعماريــة( 
يعــزز مــن تطبيــق اآلجيــل ويســمح بالتفــوق التقنــى.

البســاطة رضوريــة ىف اآلجيــل. أهميــة تطويــر الرمجيــات املتبعــة لآلجيــل تتطلــب فــن تعظيــم العمل 
الــذى لــم يتــم بعــد.

تنبثــق أفضــل التصميمــات، واملتطلبــات، وتصميمــات الرمجيــات مــن الفــرق املنظمــة ذاتيــا )نابعــة 
مــن داخــل الفريــق( وبالعكــس مــن ذلــك الفــرق املنظمــة طبقــا لتكاليــف الهيــكل اإلدارى.

الفصل األول :- مـديـــر اآلجـيـــل
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الشكالن يوضحان هذه الفكرة، وكذلك نتائج عدم اتباعه المفاهيم السابقة في إدارة فرق تطوير اآلجيل

ــدراء  ــا امل ــى به ــب أن يتح ــى يج ــية الت ــارات النفس ــدة أو امله ــلفة الجدي ــل الفس ــذا الفص ــاول ىف ه يتن
ــل.  ــر اآلجي ــرق تطوي ــع ف ــل م ــون للتعام العري

ــج"  ــع "املزي ــرق م ــاء ف ــة بن ــا، و كيفي ــتفادة منه ــة االس ــارات ، وكيفي ــذه امله ــى ه ــرف ع ــة التع وكيفي
ــرشوع. ــاح امل ــة النج ــة الفعال ــود التنمي ــة لجه ــخاص الداعم ــارات األش ــخصيات ومه ــن الش ــب م املناس

ويعزز املؤلفان دور املدير القائم بأعمال لتيسر األعمال عى دور املدير التقليدى.  

ويجــب عــى مديــر اآلجيــل أن يلعــب دور فعــال ومؤثــر بــن أعضــاء الفريــق، ويقــوم بإزالــه املعوقــات، 
وأن يشــجع األنفتــاح والتواصــل بــن أعضــاء الفريــق بعضهــم البعــض. 

وأن يتابع التغرات املؤثرة عى املرشوع ليسر وفقا ألهداف و متطلبات املرشوع أو الرنامج.

ويســتعرض الكتــاب مبــادئ اآلجيــل املتعلقــة بفريــق العمــل )فريــق العمــل أهــم مــن اإلجــراءات واألدوات( 
ويذكــر الكتــاب املهــارات الشــخصية التــى يجــب أن يتحــى بها مديــر اآلجيــل )متواصــل فعــال– دبلوماىس 

- مســتمع جيــد – مفكــر يتحــى باملهــارات التحليليــة(.

ــل وأن  ــا أن يســتطيع وضــع أهــداف اآلجي ــل أن يتحــى به ــر اآلجي ــى يجــب عــى مدي ــارت الت ــن امله وم
يســتطيع خلــق املنــاخ املســاعد والداعــم لفريــق العمــل للوصــول لتلــك األهــداف والعمــل عــى تحقيقهــا.

الفصل الثانى :- الجانب النفسى لقيادة فريق اآلجيل

ــا  ــع بعضه ــل م ــرق اآلجي ــاون ف ــف تتع ــل وكي ــى لآلجي ــى الحقيق ــم املعن ــادة فه ــرون والق ــاج املدي يحت
البعــض وكيــف تعمــل ىف املواقــف املختلفــة، ال ســيما أذا كان الفريــق مكــون مــن بيئــات متنوعــه جغرافيــا 

وعرقيــا وثقافيــا وعمريــا. كيفيــة التعامــل مــع فــرق العمــل التخيــى.  

الفصل الثالث: فهم فريق اآلجيل
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التكاليف وعالقتها بالتغيرات  بالمشروع وتأثيرها على الوقت

المنحى البيانى لدورة حياة برنامج اآلجيل

يعرض الكتاب الفروق الجوهرية بن فريق العمل التقليدي وفريق عمل اآلجيل. 

ويعــرض هــذا الفصــل أهميــة اســتخدام "الــدورة التشــغلية القصــرة" )Sprint( وىف التعامــل مــع قيــدى 
ــى تدعــم  ــل ويظهــر الفــروق الت ــة واملشــاريع اآلجي املــرشوع )التكاليــف – الزمــن( ىف املشــاريع التقليدي

اإلتجــاه لآلجيــل.
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ــليم كل  ــرد تس ــاوز مج ــل يتج ــات اآلجي ــة بمرشوع ــن أدوات اإلنتاجي ــل م ــر اآلجي ــق تطوي ــد فري إن تزوي
واحــد منهــم كمبيوتــر محمــول. وتعــد أدوات االتصــال والتعــاون، ســواء أكان وجــه لوجــه أو عــن طريــق 

املؤتمــرات مــن عــى بعــد، مــن األمــور الحاســمة يف الفــرق الحديثــة.

ــال  ــل ىف مج ــات اآلجي ــة بمرشوع ــن أدوات اإلنتاجي ــية م ــواع رئيس ــالث أن ــل ث ــذا الفص ــاول ه         ويتن
ــات : ــر الرمجي تطوي

الفصل الرابع: أدوات اإلنتاجية للفرق الحديثة

كيفية التعامل مع التغيرات المطلوبة فى عملية اآلجيل

أدوات إنتاجية ملدير اآلجيل

أدوات إنتاجية  ملرمجن  اآلجيل

أدوات إنتاجية لفريق تطوير اآلجيل

1

2

3
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ــة  ــية رابع ــة دراس ــارئ حال ــدى الق ــن ي ــع ب ويض
ــة  ــاس القيم ــام قي ــتخدام نظ ــم اس ــلة – ت فاش

ــج  ــع برنام ــا م ــدى به ــبة )EVMS) التقلي املكتس
ــا  ــص لن ــة ويلخ ــرض الحال ــوم بع ــل ويق اآلجي
القيمــة  مــع  املشــكالت  أن  ىف  الفشــل  أســباب 
ــرشوع  ــط امل ــب تخطي ــه يج ــن ىف أن ــبة تكم املكتس
أو الرنامــج بالتفصيــل، وغالبــا يكــون زمــن املهــام 
بــه مــا بــن أســبوعن اىل أربعــة أســابيع وتوضــع 
امليزانيــة مفصلــة طبقــا للجــدول الزمنــى للمــرشوع 

ــج.   أو الرنام

ــبة  ــة املكتس ــرة القيم ــرض فك ــل يع ــذا الفص ىف ه
ــدم  ــتوى تق ــاس مس ــه لقي ــتخدامها كأداه فعال واس

ــكالته. ــد مش ــرشوع وتحدي األداء ىف امل

ويبــدأ بعــرض رسيــع لتاريــخ نظــام إدارة القيمــة 
.Earned Value Management System (EVMS(املكتســبة

الفصل الخامس: قـيـاس الـنـجــاح فى عالم 
SSSS اآلجيل: نظام إدارة القيمة المكتسبة لآلجيل

وعنارصها األحد عرش وهى:-

تحديد عنارص العمل املسموح  بها

تحديد الهيكل التنظيمي للرنامج

 )WBS( تكامــل بــن الهيــكل التنظيمــى العمــل
)OBS( والهيــكل التنظيمــى للمنظمــة

جدول العمل

تحديد املنتجات ومعالم القياس

1

2

3

4

5

تعين مراحل الوقت بامليزانية

تسجل التكاليف املبارشة

تحديد الفروق )األختالفات(

مجموع البيانات والفروق

إدارة خطط العمل

دمج التغيرات

6

7

8

9

10

11

ــر  ــدول تعت ــة أو الج ــذه امليزاني ــن ه ــروق م وأى ف

مشــكلة )variances) ويجــب كتابــة تقاريــر الفــروق 
ــر  ــار أن التغي ــا.  باختص ــع رشحه ــل م بالتفاصي
ىف القيمــة املكتســبة التقليديــة يعتــر ســئ و عــدم 

اليقــن هــو األســوأ.
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ويلخص المؤلفان لنا الفروق بين نظام قياس القيمة المكتسبة )EVMS) التقليدى 
و نظام قياس القيمة المكتسبة )EVMS) اآلجيل فى الجدول التالى:-

وضــع خطــة جميــع األعمــال الســتكمال الرنامــج 
/ املــرشوع

تقســيم نطاق العمــل إىل أجــزاء محــددة ومخصصة 
للشــخص )األشــخاص( املسؤول.

العمــل عــى التكامــل بــن نطــاق العمــل، والتكلفة، 
والجــدول الزمنــي يف خــط األداء األســاىس للمرشوع. 

ويتــم التحكــم ىف التغيــرات عــى هذا األســاس.

ــر  ــة ع ــة فضفاض ــم backlog وخط ــاء قوائ إنش

.(Sprints( "ــرة ــغيلية قص ــل تش مراح

يتــم تعيــن العمــل لفــرق تشــغيلية والذيــن 
ــي  ــوى التقن ــد املحت ــم ىف تحدي ــون بدوره يقوم

sprint backlogs للمرحلــة  التشــغيلية  لقوائــم 

 backlog  ــة ــل تنازلي ــة العم ــة لقائم ــاء خط إنش

burndown للمــرشوع، مــع تحديــد األمكانيــات 
ــرة"  ــغيلية القص ــل التش ــل و املراح ــرق العم لف

.(Sprints(

تحــدد النتائــج يف نهايــة كل مرحلــة تشــغيلية 

قصــرة Sprint ويحــدد كيــف أثــرت املتطلبــات أو 
ــرشوع. ــر امل ــات ع األمكاني

نظام قياس القيمة المكتسبة )EVMS) اآلجيلنظام قياس القيمة المكتسبة )EVMS) التقليدى

ــجلة  ــة واملس ــة املنرف ــف الفعلي ــتخدام التكالي اس
إلتمــام العمــل املنجــز.

ــتوى أداء  ــى مس ــازات ع ــى لإنج ــم موضوع تقيي
ــل. العم

اســتخدم مقاييــس القيمــة املكتســبة للتقييــم 
االدارة عمليــة 

ــرشوع  ــة امل ــن خط ــات variance م ــل التباين تحلي
و باآلثــار التنبؤيــه ويتــم عــى أســاس ذلــك إعــداد 

EAC ، بنــاء عــى األداء الحــايل للعمــل. 

يتــم التحليــل اســتنادا عــى برنامــج يعمــل 
بكفــاءة، أوتغيــرات جديــدة يف املتطلبــات للمرحلــة 
ــة ،  ــاءة  والفعالي ــم الكف ــة. تقيي ــغيلية القادم التش
والتــي تشــمل رسعــة الفــرق والرامــج ، بنــاًء عــى 

. Entropy Measuresمقاييــس انروبــي

ــل  ــة املكتســبة مــن اآلجي ــس القيم اســتخدم مقايي
للتقييــم فعاليــة كل مــن فــرق اإلدارة وفــرق 

sprint team التشــغيلية 

ــرق  ــم أداء الف ــل بتقيي ــل اآلجي ــرق عم ــوم ف تق
وضبــط احتياجــات الفريــق وأدائــه للتحســن مــع 
ــر  ــوال دورة تطوي ــك ط ــم ذل ــت، ويت ــرور الوق م

ــل. ــل بالكام اآلجي

ــتمر  ــل املس ــالل التكام ــن خ ــاز م ــم اإلنج تقيي
ــل ــج العم لرنام

ويضع بين يدى القارئ المؤثرات السلبية لنظام مقاييس القيمة المكتسبة التقليدى لآلجيل وكذلك يفرد 
شرح إلستخدام مقاييس انتروبي  للوصول الى القيمة المكتسبة تطويراآلجيل.
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ــاء  ــات أثن االســتجابة الرسيعــة لفشــل الرمجي
ــن  ــك م ــق ذل ــل يتحق ــار؛ ب ــل واالختب التكام
ــق  ــب فري ــن جان ــة م ــت والرغب ــالل الوق خ
ــل  ــر اآلجي ــاعدة مدي ــه وبمس ــر بأكمل التطوي

ــة.  ــودة عالي ــات ذات ج ــاج منتج إلنت

يجــب عــى كل مــن مطوريــن الرمجيــات 
ــل أن يعمــال معــا إلنشــاء فريــق  ومديــر اآلجي
تطويــر مــرشوع آجيــل متماســك يعمــل 
 ،sprint ــل ــرق العم ــل ف ــي داخ ــكل تعاون بش
ــل،  ــر اآلجي ــع مدي ــب م ــا إىل جن ــل جنب والعم
ملديــر  للســماح  مبكــًرا  املعوقــات  طــرح 
اآلجيــل بإزالتهــا مــن طريــق التطويــر الفعــال 

ــتمر.  واملس

يجــب عــى مديــر اآلجيــل الحفــاظ عــى فريــق 
ــارات  ــن مه ــتفادة م ــم االس ــن امله ــل وم العم
األشــخاص الشــخصية soft skills وكذلــك 
مهــارات إدارة اآلجيــل القياســية. وهــذا يشــمل 
ــايف  ــوع الثق ــع التن ــل م ــة التعام ــم كيفي فه
ــل  ــل، وتقلي ــق العم ــاء فري ــن أعض ــن ب املتاب
ــرة.  ــى الخ ــز ع ــراد ، والركي ــم ىف األف التحك
يحتــاج املديــر إىل فهــم نقــاط التحكــم بحيــث 
يشــعر الفريــق باملســاءلة بشــكل فــردي وعــى 
ــو  ــعر كل عض ــث يش ــق، بحي ــتوى الفري مس

ــل.  ــاء للعم ــاس اإلنتم بإحس

ــراد يف  ــع األف ــن جمي ــى تمك ــر ع ــل املدي يعم
الفريــق دون تمييــز. وأن كل عضــو لديــه صوت 
ــدم  ــل ع ــر اآلجي ــى املدي ــب ع ــمع. ويج ويس
التحيــز اىل أولئــك الذيــن لديهــم صــوت قــوي 
ولكــن يفتقــرون إىل الخــرة مــن بــن أعضــاء 

ــق.  الفري

باإلضافــة إىل ذلــك ، تبنــي أدوات إنتاجيــة 
 Agile( ــدة ــيقة جدي ــس رش ــدة ومقايي جدي
Earned Value( والتــى بدورهــا تســمح ملديــر 
اآلجيــل بــإدارة متنوعــة للمعلومــات والــدروس 
ــة  ــة التنمي ــن عملي ــج م ــا ينت ــتفادة، وم املس

ــيقة. الرش

الفصل السادس: الخاتـمـة بعنــوان منهجيــات 
التصميم الحديث وإدارة المعلومات والمعرفة

ــب  ــي يج ــياء الت ــد األش ــان أن أح ــر املؤلف يذك
ــو  ــتقبل ه ــادة واإلدارة يف املس ــا القي أن تفهمه
أن مجــرد تقديــم منتــج يف الوقــت املحــدد لــه 
وطبقــا للميزانيــة ان ذلــك ال يعنــي أن املــرشوع 
ناجــح بشــكل عــام. وأن تقديــم منتــج يف املوعد 
ــى  ــن ق ــة ولك ــا للميزاني ــه و طبق ــدد ل املح
ــة  ــا للرشك ــس نجاًح ــر لي ــق التطوي ــى فري ع

عــى املــدى الطويــل.

ــع  ــادة جمي ــرون والق ــم املدي ــب أن يفه يج
جوانــب تطويــر الفريــق لتحقيــق النجــاح عــى 

ــل.  ــدى الطوي امل

وبينمــا قــد يتســاءل بعــض املديريــن عمــا إذا 
ــم أن  ــة نع ــل اإلجاب ــم دور يف اآلجي كان لديه
دورهــم هــو أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مــى 
ــج  ــرشوع بنه ــامل للم ــاح الش ــق النج لتحقي

ــل.   اآلجي

ويعطــى املؤلفــان النصــح للمديريــن بتقســيم 
وقتهــم بــن تســهيل عمــل كل فريــق والســماح 
لهــم ليكونــوا أكثــر فعاليــة وكفــاءة، وأن 
املرنــة،  اإلنتاجيــة  مقاييــس  يســتخدموا 
والتفاعــل  التعــاون  روح  عــى  ويحافظــوا 
ــث  ــن حي ــل م ــع العمي ــال م ــوح والفع املفت
ــرة  ــة كل ف ــل يف نهاي ــج العم ــة برام مراجع
ــة  ــاعدة يف صيغ ــرة sprint واملس ــل قص عم
ــي  ــات للم ــدرات واالحتياج ــات والق املتطلب

ــرشوع.  ــا بامل قدم

ــة التــي يجــب  هــذه هــى املتطلبــات النموذجي
أن يعمــل بهــا مديــر اآلجيــل مــن أجــل 
الحفــاظ عــى إيقاعــات التنميــة الرشــيقة 
ــزام  ــدم االلت ــرشوع.  ع ــاة امل ــوال دورة حي ط
بــأي منهــا ســوف يؤثــر بالســلب عــى فــرق 

ــة . ــر فعال ــح غ ــل وتصب العم

مــن املهــم أن يــدرك مديــر اآلجيــل أن الرامــج 
ذات الجــودة العاليــــــة ال تتحقــق مــن خالل 



لمدير  الحقيقي  السؤال 
اآلجيل هو

هــل ســيمنح كامــل الحريــة لفرق 
ــر الرشــيقة؟ إذا كان املدير  التطوي
يــر عــى التمســك بالطــرق 
القديمــة لــإدارة ، والقياســات 
غــر الفعالــة واملضــادة للتطويــر 
الرشــيق ، ولــن يســمح بالتمكــن 
داخــل الفــرق ، فإنــه مــن الصعب 
التطويــر  مــرشوع  تصــور 
 Development Agile الرشــيق 

ــا.  ــاً حًق ناجح

فــي النهايــة، تخــرس الــرشكات 
بســبب  التنافســية  قدرتهــم 
أمــام  االقتصاديــة  الــرورة 
ســتحتضن  التــي  الــرشكات 
ــر  ــن التطوي ــد م ــوذج الجدي النم
.Development Agile الرشــيق

وختامــاً، مديــر اآلجيــل الحقيقى 
ــم  ــذه املفاهي ــح ه ــن تصب ــو م ه
بديهيــة  لديــه وليســت إجباريــة. 
التغيــر  أن  جميًعــا  نــدرك 
ــاس  ــن الن ــر م ــب وأن الكث صع
ــع  ــد م ــكل جي ــون بش ال يتعامل
التغيــر، ولكــن التغيــر ســيحدث 

ــردد. ــر م ــدون مدي ــع أو ب م

64 العودة للفهرس
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م. ماجدة الحافظ
بكالوريوس هندسة مدنية

إدارة هندسية وإنشاءات

الكتاب األحمر في الفيديك
شروط العقد في اإلنشاءات لألبنية واألعمال الهندسية المصممة من قبل المالك

The Red Book in FIDIC
Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by Employer

الحلقة
 الثانية
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General Conditions .الرشوط العامة

  Guidance for the Preparation of Particular Conditions.إرشادات إلعداد حاالت معينة

نماذج عن خطاب مناقصة , عقد إتفاق, وإتفاق تسوية املنازعات.

Form of Letter of Tender, Contract Agreement, and Dispute Adjudication Agreement

تعرضنــا يف املقــال الســابق للتعريــف العــام ملنظمــة الفيديــك والتــي هــي االتحــاد الــدويل لالستشــارات 
الهندســية ,ومــا هــي كتبهــا , وأهميــة عقــود الفيديــك.

يف مقالنــا هــذا ســيتم البحــث ضمــن الكتــاب األول يف الفيديــك وهــو الكتــاب األحمــر , والــذي يتحــدث عــن 
رشوط العقــد يف اإلنشــاءات لألبنيــة واألعمــال الهندســية املصممــة مــن قبــل املالــك.

هذا الكتاب يحتوي على ثالثة أقسام رئيسية وهي:

واألعمال  اإلنشاءات  عقد  في  تواجدها  الواجب  العامة  الشروط  عن  بالتحدث  المقال  هذا  وسنخصص 
استكمال  وسيتم   ، األولى  الخمسة  الشروط  ذكر  سيتم  حيث   ، عام  شرط   20 عن  عبارة  وهي  الهندسية, 

البقية ضمن المقاالت التالية .

1

2

3
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General Conditions include 20 Causes                             

1-1-1 املصطلحات الواجب تحديد معناها يف العقد:

العقد                    . 1

عقد  االتفاق                          . 2

خطاب القبول     . 3

خطاب مناقصة. 4

 املواصفات          . 5

6. الرسومات                              

7. لجداول           

8. املناقصة       

9. ملحق املناقصة                                                       

10. جدول العمل اليومي وفاتورة الكميات.

1-1 - Contract 1- 1- العقد

ويف هذا البند تعريف لكل شخص يف العقد:

 	                     Employer )صاحب العمل )املالك

 	Contractor املقاول

 	Engineer  املهندس 

 	Contractor’s Representative ممثل املقاول

 	Employer’s Personnel طاقم عمل املالك

 	contractor’s personnel طاقم عمل املقاول

 	.Subcontractor مقاول يف الباطن 

1-1-2 Parties and Persons 1- 1- 2 - األطراف واألشخاص

1.General Provisions                                                         

ــذه  ــد. وه ــة للعق ــرشوط العام ــتخدم يف ال ــي تس ــات الت ــات واملصطلح ــي الكلم ــح معان ــه توضي وفي
املصطلحــات يجــب أن تأخــذ املعنــى املقصــود لهــا يف العقــد ســواء تــدل عــى أجــزاء يف العقــد أو تشــر إىل 

ــي. ــذه املعان ــالف ه ــكالم خ ــياق ال ــر يف س ــم يذكريذك ــراف مال ــخاص أو أط أش

الشرط األول: مقدمات عامة

تـــعــــــاريــــــف:

1.General Provisions                                                         
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كتواريخ البدء- وقت التسليم – اختبارات التسليم.

1-1-3 - Dates, Tests, Periods, and Completion 1- 1- 3 - التواريخ واالختبارات والمدد واإلكمال

كسعر النقد – الكلفة – العملة املستخدمة يف الدفع سواء محلية أو أجنبية.

1-1-4 - Money and Payments 1- 1- 4 - المال والدفعات

تشمل معدات املقاول واملواد والبضائع واآلليات املستخدمة

1-1-5 - Works and Goods 1- 1- 5 - األعمال والبضائع

ــاس, أو تشــر لجمــع أو  ــل كلمــات تشــر ملعنــى جنــس واحــد أو عــدة أجن لتوضيــح كلمــات العقــد مث
مفــرد.

1-2-Interpretation  1- 2- الترجمة

أينمــا تنــص هــذه الــرشوط ملنــح موافقــات أو شــهادات أو قــرارات , تحــدد طــرق التوصيــل ســواء باليــد 
او خدمــة ســاعي أو الكرونيــاً.

1-3- Communications 1- 3- االتصاالت

ــد  ــة العق ــد لغ ــب تحدي ــا يج ــد, كم ــا العق ــام فيه ــة املق ــون الدول ــع لقان ــد خاض ــون العق ــب أن يك يج
املســتخدمة وإن كان هنــاك أكثــر مــن لغــة يف صياغــة العقــد تبقــى لغــة امللحقــات يف لغــة البلــد املقــام 

فيــه العقــد.

1-4- Law and Language                                                                              1- 4- القانون واللغة



69
العودة للفهرس

وهي تحدد طريقة ترتيب الوثائق بحسب األولوية.

1-5- Priorty of Documents                                                                             1- 5- أولوية الوثائق

وهي تحدد طريقة ترتيب الوثائق بحسب األولوية.

1-6- Contract Agreement                                                           1- 6- عقد االتفاق

يتم تحديد من يقوم بكافة املهام أو كل مهمة خاصة عى أحد األطراف.

1-7- Assignment                                                    1- 7- المهام

يجب أن تكون املواصفات والرسومات يف عهدة املالك مالم يذكر خالف ذلك.

1-8- Care and supply of Documents                                            1- 8- رعاية وتزويد الوثائق

البد من أن يعلم املقاول املهندس يف حال تأخر تنفيذ أي تعليمة أو رسم أوخالف يف تنفيذ أي بند.

1-9- Delayed Drawing or Instructions                             1- 9- تأخير الرسومات أو التعليمات

عى املقاول أن يري املالك الوثائق غر محددة بأجل أو حرية , ليقوم املالك بنسخها إذا أراد.

1-10- Employer’s Use of Contractor’s Documents 1- 10- استخدام المالك لوثائق المقاول
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عى املقاول كشف املعلومات والتفاصيل الرسية التي قد يطلبها املهندس لاللتزام بالعقد.

1-12- Confidential Details 1- 12-التفاصيل السرية

يجــب عــى املقــاول عنــد تنفيــذ العقــد االمتثــال لألحــكام والقوانــن القابلــة للتطبيــق مالــم يذكــر خــالف 
. لك ذ

1-13- Compliance with Laws 1- 13-االلتزام بالقوانين 

ــود  ــا لبن ــرق منه ــام كل ف ــد مه ــب تحدي ــرق يج ــدة ف ــات أو ع ــدة تحالف ــن ع ــكل م ــاول مش إذا كان املق
ــد. العق

1-14- Joint and Several Liability                                           1- 14-مسؤولية مشتركة ومتعددة

يجــب عــى املالــك اعطــاء حــق الوصــول لــكل نقــاط املوقــع يف الوقــت املحــدد للعقــد مــا لــم يذكــر خــالف 
. لك ذ

2-1- Right of Access to the Site                                                                                           2- 1-حق الوصول إلى الموقع

يجــب عــى املالــك أن يؤمــن املســاعدة املعقولــة للمقــاول عنــد طلــب املقــاول ذلــك كتأمــن نســخ قانــون 
البــالد التــي لهــا عالقــة بالعقــد أو للحصــول عــى املوافقــات والراخيــص.

2-2- Permits, Licenses or Approvals                                                                                            2- 2- التصاريح ,التراخيص,أو الموافقة

1.General Provisions                                                          2الشرط الثاني :المالك.Employer                                                                           
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يجب عى املالك أن يضمن تواجد فريقه يف موقع العمل.

2-3- Employer’s Personnel                                                                                      2- 3- فريق المالك

يجــب عــى املالــك االلتــزام بتســديد أي طلــب مــايل املقــاول خــالل 28 يــوم مــن اســتقبال الطلــب مــن 
املقــاول.

2-4- Employer’s Financial Arrangements                                                                        2- 4- الترتيبات المالية للمالك

إذا اعتر املالك نفسه مخوالً لدفع أي دفعة تحت أي رشط من الرشوط يجب اخطار املقاول بذلك.

2-5- Employer’s Claims                                                                           2- 5- مطالبات المالك

يجــب عــى املالــك تعيــن املهنــدس املســؤول لتحمــل كافــة الواجبــات واملهــام املســندة إليــه يف العقــد, عــى 
أن ال يملــك املهنــدس أي ســلطة لتعديــل العقــد.

3-1- Engineer’s Duties and Authority                                                             3- 1- سلطات وواجبات المهندس

قد يضطر املهندس من وقت آلخر برفد وافد مساعد منه للموقع بتفويض منه.

3-2- Delegation by the Engineer                                                                                                                3- 2- وفد من المهندس

1.General Provisions                                                          3 الشرط الثالث : المهندس.The Engineer                                                                
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ــة بحســب  ــة أو معدل يمكــن للمهنــدس إيفــاد وأخطــار املقــاول بــأي وقــت تعليمــات ورســومات اضافي
ــل. رضورة العم

3-3- Instructions of Engineer   3- 3- تعليمات المهندس

يف حــال رغبــة املالــك باســتبدال املهنــدس يجــب عــى املالــك خــالل 42 يــوم عــى األقــل مــن االســتبدال 
بإخبــار املقــاول بذلــك.

3-4- Replacement of the Engineer 3- 4- استبدال المهندس

يجب عى املهندس أن يتواصل مع جميع األطراف والتشاور معهم إىل االتفاق.

3-5- Determinations 3- 5- إتخاذ قرارات

يجــب عــى املقــاول تصميــم)إىل املــدى املحــدد للعقد(وتنفيــذ األعمــال املطلوبــة يف العقــد مــع االلتزام 	 
بتعليمــات املهنــدس مــع معالجــة أي خلــل يف العمــل.

يجب عى املقاول تأمن الوثائق املطلوبة للعقد.	 

يقع عى املسؤةل مسؤولية كفاية واستقرار وأمان كامل املوقع.	 

كما يجب عى املقاول تقديم كل ما يطلبه املهندس من تفاصيل وطرق التنفيذ.	 

4-1- Contractor’s General Obligations   4- 1- التزامات المقاول العامة

1.General Provisions                                                         4 الشرط الرابع: المقاول.Contractor                                                   
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يجب عى املقاول أن يتعهد بضمان األداء بشكل الئق بالكميات والدقة املطلوبة يف ملحق املناقصة.

4-2- Performance Security    4- 2- ضمان األداء

يجب عى املقاول تحديد وكيله)ممثله( مع اعطائه كل الصالحيات الالزمة للعمل.

4-3- Contractor’s Representative 4- 3- وكيل المقاول

يجــب عــى املقــاول أن يســند كافــة أعمــال العقــد ملقاولــن يف الباطــن , كمــا تقــع عــى مســؤولية املقــاول 
كل أعمــال مقــاويل الباطــن.

4-4- Subcontractors  4- 4- المقاولون في الباطن

ــات  ــة بمالحظ ــوب ذات عالم ــت لعي ــاء وق ــد انقض ــن إىل بع ــاول يف الباط ــات املق ــدت التزام ــال امت يف ح
ــك. ــام املال ــؤولية أم ــاول أي مس ــل املق ــال يتحم ــدس ,ف املهن

4-5- Assignment of Benefit of Subcontractor 4- 5- إحالة الفائدة من مقاول الباطن

يجــب عــى املقــاول كمــا هــو موصــوف بالعقــد أو حســب تعليمــات املهنــدس الســماح بإعطــاء الفــرص 
املناســبة لــكل مــن أفــراد طاقــم املالــك , واملقاولــن اآلخريــن املوظفــن مــن قبــل املالــك,أوأي فريــق جهــة 

حكوميــة ملزاولــة أعمالهــم يف املوقــع.

4-6- Cooperation 4- 6- التعاون
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يجب عى املقاول االنطالق باألعمال بحسب األوقات واملستويات األصلية املوجودة يف العقد.

4-7- Setting Out  4- 7- االنطالق

يجب عى املقاول أن يتعهد بتحقيق الجودة املطلوبة للعقد.

4-9- Quality Assurance                                                                                   4- 9- توكيد الجودة

ــخ أو خــواص أرض  ــع , مــن تواري ــكل مــا يخــص املوق ــاول ل ــه للمق ــك إتاحــة معلومات يجــب عــى املال
ــة. ــة املحيط ــع والبيئ املوق

4-10- Site Data                                                                            4- 10- بيانات الموقع

يجب عى املقاول أن يظهر قبوله بشكل كايف لكمية العقد املقبول.

4-11- Sufficiency of the accepted Contract Amount                                                                        4- 11- كفاية كمية العقد المقبول

يجب عى املقاول باالمتثال بكافة قوانن السالمة.	 

كاالعتناء بسالمة كافة األشخاص يف املوقع , ونظافة املوقع.	 

كتأمن األسوار واالضاءة للموقع.	 

4-8- Safety Procedures 4- 8- إجراءات السالمة
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ويقصــد بهــا كل الظــروف الطبيعيــة أو ناتجــة عــن عمــل بــرشي التــي يواجههــا املقــاول يف املوقع,يجــب 
عــى املقــاول اخطــار املهنــدس بهــا قــدر اإلمــكان.

4-12- Unforeseeable Physical Conditions     4- 12- الظروف الفيزيائية الغير متوقعة

يجب عى املقاول تحمل كافة نفقات حق الطرق املؤقتة املنشأة بداعي املرشوع .

4-13- Right of Way and Facilities       4- 13- حق الطريق والمرافق

ــاس, وإىل الوصــول الســتخدام الطــرق وممــرات  يجــب عــى املقــاول أال يتدخــل دون داعــي يف راحــة الن
املنشــأة.

4-14- Avoidance of Interference 4- 14- تجنب المساءلة

يجب عى املقاول أن يظهر عن مدى مالئمة وتوافر طرق الوصول إىل املوقع.

4-15- Access Route 4- 15- طريق الوصول

تقــع عــى املقــاول مســؤولية اخطــار املهنــدس بــكل البضائــع الــواردة إىل املوقــع, كمــا يتحمــل مســؤولية 
حملهــا ونقلهــا وتعبئتهــا واســتقبالها.

4-16- Transport of Goods  4- 16- نقل البضائع
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تقع عى املقاول مسؤولية املعدات كامالً.

4-17- Contractor’s Equipment    4- 17- معدات المقاول

يجب عى املقاول أخذ كل الخطوات املناسبة لحماية كافة معدات املوقع.

4-18- Protection of the Equipment  4- 18- حماية المعدات

يجــب عــى املقــاول تأمــن مــا يلــزم للموقــع ولتنفيــذ العقــد املطلــوب كل مــا يلــزم مــن كهربــاء ومــاء 
وغــاز.

4-19- Electricity, Water, and Gas   4- 19- الكهرباء والماء والغاز

يجب عى املالك أ ن يتيح للمقاول استخدام معداته ملا يلزم للعقد.

4-20- Employer’s Equipment and Free Material 4- 20- معدات المالك والمواد المجانية

يجب عى املقاول تقديك تقارير شهرية للمهندس مكونة من ست نسخ.

4-21- Progress Reports  4- 21- تقارير التقدم

تقع عى املقاول مسؤولية تواجد أشخاص غر مرح لهم يف املوقع.

4-22- Security of the Site  4- 22- سرية الموقع

تتم عمليات املقاول يف أرض املوقع وأي مساحات إضافية الزمة إلنشاء العمل.

4-23- Contractor’s Operations on Site       4- 23- عمليات المقاول في الموقع

أي يشء يتــم إيجــاده يف املوقــع مــن مســتحاثات أو أي يشء تاريخــي او تراثــي, يكــون يف عهــدة وســلطة 
املالــك, ويجــب عــى املقــاول أخــذ كل االحتياطــات الالزمــة للحفــاظ عليهــا وعــدم إلحــاق الرربهــا. 

4-24- Fossils 4- 24-  المستحاثات
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وهو املسمى يف العقد كمقاول فرعي.

5-1- Definition of Nominated Subcontractor 5- 1- تعريف المقاول الفرعي المرشح

ــوالَ  ــاً مقب ــاول اعراض ــع املق ــده ,يرف ــح ض ــي مرش ــاول فرع ــتخدام مق ــاً باس ــاول ملزم ــون املق ــن يك ل
ــن. ــت ممك ــرب وق ــدس يف أق ــى املهن ــه ع يعرض

5-2- Objection to Nomination 5- 2- االعتراض على الترشيح

يجــب عــى املقــاول دفــع الكميــات للمقاولــن الفرعيــن بحســب الشــهادات املقدمــة مــن املهنــدس لتكــون 
مســتحق وفقــاً للعقــد الباطــن.

5-3- Payments to Nominated Subcontractors  5- 3- الدفعات للمقاولين الفرعيين المرشحين

يجــب عــى املهنــدس أن يطلــب مــن املقــاول تأمــن دليــل بالدفعــات املســتحقة املأخــوذة مــن قبــل املقــاول 
ــاول  ــاول إىل املق ــة املدفوعــة مــن املق ــي تتضمــن الكمي ــع الت ــل إصــدار شــهادة الدف ــك قب الفرعــي, وذل

الفرعــي.

5-4- Evidence of Payments   5- 4-دليل الدفعات

1.General Provisions                                                         )الشرط الخامس: المقاولون الفرعيون المرشحون)المقاولون في الباطن
5.Nominated Subcontractors                                                                            

وبهذا تم شرح وتفصيل أول خمسة شروط عامة 
على أن يتم شرح الباقي في المقاالت الالحقة إن شاء الله.



78
العودة للفهرس

تطبيق
 الهندسة القيمية 

فـــي 

اختيار أنسب أنظمة البناء
 و أساليب التشييد 

م. أحمد ابو العينين
مديــر مــرشوع املراكــز البحثيــة بجامعــة 
الدمــام رشكــة الخــري للمقــاوالت - 
مستشــار يف التحكيــم الــدويل - ماجســتر 
  - القيميــة  الهندســة  املرشوعــات  ادارة 

Certified PmI
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نظــراً ألن مشــاريع التشــييد تســتحوذ عــى الجانــب 
األكــر مــن اقتصــاد أي بلــد ، كمــا أن جــزءاً كبــراً 
مــن امليزانيــة يوجــه لتلــك املشــاريع ووالتــي 
ــذا  ــا ، ل ــم ونضجه ــدم األم ــدى تق ــا م ــاس به يق
ــة  ــييد وإزال ــاع التش ــام بقط ــن االهتم ــد م كان  ال ب
أيــة معوقــات قــد تكــون ســبباً يف تأخــر أو إلغــاء 
ــات  ــذه املعوق ــى رأس ه ــييد ، و ع ــاريع التش مش
ــي  ــرشوع والت ــة امل ــة وتكلف ــكلة ميزاني ــي مش تأت
ــك  ــل مال ــي تجع ــة الت ــة للدرج ــون باهظ ــد تك ق
املــرشوع يعــدل عــن تنفيــذ مرشوعــه أو عــى األقــل 

ــيولة !  ــر س ــن توف ــه إىل ح يؤجل

كمــا أن االســتغالل األمثــل للمــوارد و كــون أن أحــد 
ــة –  ــدات – العمال ــواد – املع ــة ) امل ــوارد الخمس امل
الســيولة النقديــة – ونضيــف عليهــا الزمــن أو 
الوقــت ( أال وهــو مــورد املــواد يمثــل تقريبــا 50% 
ــع  ــاً م ــنتعامل أيض ــد وس ــة البن ــبة تكلف ــن نس م
ــف  ــب الوظائ ــا ىف مطال ــوارد و إذا  تحكمن ــي امل باق
األساســية الروريــة  فقــط ىف تنفيــذ البنــد و 
بالتــايل باستخــــدام مــا وصــل إليــه العالــم مـــن

تطــور ) نبــدأ مــن حيــث انتهــى اآلخــرون ( فإننــا 
ــارشة  ــك مب ــر ذل ــك و يؤث ــبة الهال ــم ىف نس نتحك
ــذه  ــم ه ــن أه ــييد ، وم ــة التش ــن صناع ىف تحس
التطــورات )الهندســة القيميــة( التــي كثــر الحديــث 
عنهــا وعــن أثــر تطبيقهــا والنجــاح الــذي حققتــه 
ســواء عــى املســتوى العاملــي أو املحــي ، والهندســة 
ــة  ــز ومنهجي ــديس ممي ــلوب هن ــي أس ــة ه القيمي
منظمــة يقــوم بهــا فريــق عمــل متخصص  لدراســة 
ــرح  ــا وط ــات وتقييمه ــف املرشوع ــل وظائ وتحلي
ــاء  ــة باالرتق ــبة والكفيل ــل املناس ــات والبدائ املقرح
النوعــى ملرشوعــات التشــييد وحــذف عنــارص 
ــودة  ــادة ج ــدف زي ــة . به ــر الروري ــة غ التكلف
املنتــج مــن خــالل منهــج محــدد بخطــوات واضحــة  
ــي  ــل الوظيف ــو التحلي ــاتها وه ــه دراس ــر علي تس
ــا  ــى يؤديه ــف الت ــد الوظائ ــدف إىل تحدي ــذي يه ال

ــة.  ــية وثانوي ــا إىل  أساس ــرشوع وتصنيفه امل

ــرة و  ــة خط ــنتعرض إىل جزئي ــث س ــذا البح وىف ه
ــث  ــرشوع حي ــة امل ــة لتكلف ــة املالي ــرة ىف القيم مؤث

عزيــزي القــارئ أتمنــى أن تقضــي وقتــا ممتعــا فــي قــراءة 
هــذا البحــث الــذي أشــرف عليــه ســعادة األســتاذ الدكتــور/

ــن  ــيا م ــزءا رئيس ــق ج ــذا التطبي ــم و كان ه ــد العلي ــد عب أحم
ــي : ــتير ف ــالتي للماجس رس

تطبيق الهندسة القيمية 
فى

اختيار أنسب أنظمة البناء 
و أساليب التشييد 

Appling the Value Engineering Methodology

 in Selecting the Optimum Building system and 

Construction Method
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ــة  ــة القيمي ــتخدم الهندس ــك سنس ــن ) 35 %اىل 45 % ( لذل ــراوح ب ــبة ت ــانى نس ــكل الخرس ــل الهي يمث
ىف البحــث عــن األســلوب األنســب و األمثــل ىف اختيــار نظــام اإلنشــاء و تأثــر ذلــك عــى نســبة اإلنجــاز و 

التكلفــة و جــودة العمــل .

يعنــى البحــث باملقــام األول يف املســاعدة  يف اختيــار نــوع النظــام اإلنشــائي األنســب و األمثــل ملــرشوع . 1
التشــييد.

بيان دور الهندسة القيمية يف اختيار البديل األنسب لنظام اإلنشاء ملرشوع التشييد املقرح.. 2

توضيح اسس املقارنة بن الوظائف و الدوال ألنظمة التشييد املختلفة.. 3

تحديد أنواع األنظمة اإلنشائية املستخدمة ىف تشييد و تنفيذ األسقف الخرسانية.. 4

ــة  ــى كلي ــورة و هــو مــرشوع إنشــاء مبن ــة املن ــذة بالجامعــة اإلســالمية باملدين عــى أحــد املشــاريع املنف
ــة .  الرشيع

فإنــه خــالل الثالثــن ســنًة املاضيــة وبعــد دخــول الهندســة القيميــة حيــز التنفيــذ ىف ثمانينيــات القــرن 
املــايض بــرزت الحاجــة املاســة لتطبيقــات الهندســة القيميــة ىف مشــاريع التشــييد و ذلــك نظــراً لحجــم 
اإلنفــاق الهائــل عــى مشــاريع التشــييد والــذي يمكــن تخفيضــه بنســبة كبــرة – قــد تصــل إىل أكثــر مــن 
25 % ىف بعــض املشــاريع –  وذلــك مــن خــالل تطبيــق الهندســة القيميــة بإيجــاد بدائــل تــؤدى نفــس 
ــدد،  ــج مح ــة ذات منه ــة تحليلي ــالل دراس ــن خ ــك  م ــم ذل ــل و يت ــة أق ــن بتكلف ــي ولك ــرض الوظيف الغ
تجــري بواســطة فريــق عمــل متعــدد التخصصــات  لتحديــد وتصنيــف الوظائــف التــي يؤديهــا املــرشوع 
لتحقيــق تلــك الوظائــف بطــرق أفضــل أو تكلفــة إجماليــة أقــل أو بهمــا معــاً مــن خــالل بدائــل ابتكاريــة 

مــن دون املســاس باملتطلبــات األساســية و الجــودة .

و سنلخص أهداف البحث فى النقاط التالية :

دراسة تطبيقية : 

تحديد مراحل تطبيق تقنية الهندسة القيمية.

تسلسل مراحل تطبيق
الهندسة القيمية

مرحلة ما قبل
 تطبيق الدراسة

 القيمية

مرحلة الدراسة 
القيمية

مرحلة ما بعد
الدراسة القيمية

املرحلة األوىل	 

املرحلة الثانية	 

املرحلة الثالثة	 
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و اآلن نبــدأ مرحلــة تطبيــق الدراســة القيميــة عــى املــرشوع بخطــة أو ورشــة العمــل والتــي يقــوم فيهــا 
ــار للدراســة وهــى خطــة منظمــة  ــة عــى املــرشوع املخت فريــق العمــل بتطبيــق منهــج الهندســة القيمي

كمــا ذكرنــا تتكــون مــن عــدة  مراحــل متسلســلة تسلســال منطقيــا حســب الشــكل  التــايل : 

ــر  ــل وتقدي ــة وتحلي ــات املطلوب ــات واملالحظ ــن املعلوم ــة و تدوي ــة القيمي ــة األوىل يف الدراس ــي املرحل ه
التكاليــف لــكل عنــر مــن عنــارص املــرشوع ويمكــن تحديــد أولويــات العنــارص للدراســة باتبــاع مــا هــو 
مشــتق مــن قانــون باريتــو)Parto,s Law( عالــم االقتصــاد اإليطــايل والــذى ينــص عــى أن )%80 ( مــن 
تكلفــة املــرشوع تقــع يف )%20 ( مــن عنــارصه مــا يســاعد يف الركيــز عــى العنــارص األكثــر تكلفــة أوال .    

1. مرحلة ما قبل الدراسة ) ورشة العمل (

2. مرحلة الدراسة ) ورشة العمل (

3. مرحلة مابعد الدراسة ) ورشة العمل (

مرحلة ما قبل
 الدراسة

مرحلة
 التقييم

مرحلة
التطوير

مرحلة
العرض

مرحلة
املتابعة

مرحلة
التطبيق

نعم

نعم

ال

ال

النتيجة

النتيجة

مرحلة
اإلبداع

مرحلة تحليل
الوظائف

مرحلة جمع
املعلومات

)Information Phase( مرحلة المعلومات

ــي  ــارا ف ــر انتش ــمياتها واألكث ــى مس ــا وعل ــق عليه ــل المتف ــدد المراح ــن ع ولك
ــي : ــل وه ــبعة مراح ــي س ــق ه ــال التطبي مج



82
العودة للفهرس

قانون باريتو

و نبدأ اآلن إيجاز بيان الحالة العملية محل التطبيق و الدراسة

مبنــى كليــة الرشيعــة بالجامعــة اإلســالمية باملدينــة 
املنــورة و ســنجعل بــؤرة اهتمامنــا طريقــة تنفيــذ و 

تشــييد األســقف الخرســانية.

ــن  ــكل م ــانة ل ــات الخرس ــر لكمي ــات الح ملف
ــات  ــك كمي ــانية  و كذل ــة الخرس ــرات و البالط الكم
حديــد التســليح منســوبة للمــر املكعــب مــن كميــة 

ــة . ــانة اإلجمالي الخرس

و قــد اقرحنــا معايــر املقارنــة بــن البدائــل 
 : التاليــة  للوظائــف 

كمية الخرسانة لكل نظام عى حدة.	 

منســوبا 	  املكعــب  املــر  ىف  الحديــد  وزن 
. ملسطـــح للمرا

سهولة التنفيذ .	 

تكلفة الشدة .	 

زمن فك الشدة .	 

إعادة استخدام الشدة .	 

ــك ) 	  ــات االليكروميكاني ــل لفتح ــة التعدي إمكاني
.  ) Sleeves

نسبة حجم الخرسانة ملساحة املر املربع .	 

ــة  ــوذج البالط ــم لنم ــرض التصمي ــدأ يف ع و اآلن نب
ــول  ــل للحل ــن البدائ ــكل م ــار ل ــوذ يف االعتب املأخ

ــة  املقرح

تــم معالجــة الحلــول للبالطــة اإلنشــائية  بالرامــج 
اإلنشــائية برنامــج SAFE و برنامــج SAP  و ركــزت 
عــى ســالمة التصميــم  والجــداول املعنيــة بكميــات 

حديــد التســليح املســتخدم  و كميــات الخرســانة. 

1.  Flat Slab.

2. Waffle Slab.

3. Paneled Beams.

4. Hollow core.

ملفات الحصر :الحالة الدراسية:

معايير المقارنة للوظائف :
البدائل المقترحة :

ملفات الحلول اإلنشائية :
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 	.waffle سعر استهالك عبوات

 	.  Hollow Core سعر املر املسطح من

و اآلن نبدأ ىف رسد الحلول للبدائل املختلفة :      

 املنظور املجسم للبالطة املسطحة                                   

 املجسم للبالطة ذات األعصاب

املنظور املجسم للبالطة ذات الكمرات املتقاطعة                   

املسقط األفقي لتوزيع الحديد السفي لبالطة

الهولو كور

و قد تطرقنا لدراسة السعر عى األسس التالية:

سعر املر املكعب من الخرسانة.	 

سعر طن حديد التسليح.	 

ســعر تكلفــة الشــدة للمــر املكعــب ثم سننســبه 	 
ــطح. للمر املس

ــم 	  ــاً لحج ــوبا أيض ــب منس ــة الص ــعر تكلف س
ــطح. ــر املس ــانة للم الخرس

ســعر تكلفــة الونــش الرجــي ىف تنفيــذ األعمــال 	 
للمــر املكعــب منســوب للمــر املســطح.

سعر املصنعية.	 

سعر استهالك سلك الرباط.	 

سعر استهالك املسمار.	 

طريقة حساب سعر التكلفة  للخرسانة :

Bill Quantities

  Calculate Quantities

Ratio 
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جدول يبن كمية الخرسانة و كمية حديد التسليح املستخدم ىف البالطة املسطح

جدول يبن كمية الخرسانة و كمية حديد التسليح املستخدم يف البالطة ذات األعصاب

جدول يبن كمية الخرسانة و كمية حديد التسليح املستخدم يف الكمرات املتقاطعة

بيان كميات حديد التسليح بالمتر المكعب من الخرسانة :
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Total area    = 9.6 * 9.6 * 3 * 2  =                            

( 1 Kg of tie wire → 192 Kg of reinforcement )

Rate of concrete / M3              240 S.R.

Rate of reinforcement /ton   2500 S.R.

Rate of shuttering /m2              160 S.R.

Rate of Tower crane /hour   125 S.R.

Rate of tie wire /kg               3 S.R.

Rate of pouring /M3              60 S.R.

Rate of H.C, /m2                        130 S.R.

Rate of deportation of waffle   20 S.R.

552.96 m2 

جدول يبن كمية الخرسانة و كمية حديد التسليح املستخدم يف بالطة الهولو كور

مسطح السقف الخرساني:

بيان مفردات سعر ااملر املكعب من الخرسانة:

حساب إجمالي:
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حساب أجمالى السعر للخرسانة للبدائل المختلفة 
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كمية الخرسانة	 

ــر 	  ــوبا للم ــب منس ــر املكع ــد ىف امل وزن الحدي
ــطح. املس

سهولة التنفيذ	 

تكلفة الشدة	 

زمن فك الشدة	 

إعادة استخدام الشدة	 

ــك ) 	  ــات االليكروميكاني ــل لفتح ــة التعدي إمكاني
)  Sleeves

نسبة حجم الخرسانة للمسطح املر املربع	 

ــابقة  ــة الس ــاء الدراس ــم بن ــد ت و ق
علــى معاييــر مــن المقارنــة بيــن 

: التاليــة  للوظائــف  البدائــل 

سعر املر املكعب من الخرسانة.	 

سعر طن حديد التسليح.	 

ســعر تكلفــة الشــدة للمــر املكعــب ثم سننســبه 	 
ــطح. للمر املس

ــم 	  ــاً لحج ــوبا أيض ــب منس ــة الص ــعر تكلف س
ــطح. ــر املس ــانة للم الخرس

ســعر تكلفــة الونــش الرجــي ىف تنفيــذ األعمــال 	 
للمــر املكعــب منســوب للمــر املســطح.

سعر املصنعية.	 

سعر استهالك سلك الرباط.	 

سعر استهالك املسمار.	 

 	.waffle سعر استهالك عبوات

 	.  Hollow Core سعر املر املسطح من

عنــد  االعتبــار  فــي  أخذنــا  قــد  و 
ــر  ــس و المعايي ــعر األس ــة الس دراس

التاليــة:
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مصفوفة األوزان  
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 و من خالل تقييم الدراسة ألنواع األسقف للبدائل املقرحة كما تقدم سابقا اإلشارة إليها وهي:

) Flat slab – Waffle Slab – Paneled Beams – Hollow core   ( ىف تشــييد  و كيفيــة تنفيــذ األســقف 
الخرســانية و تحديــد درجــة األهميــة للوظائــف املختلفــة املأخــوذة يف االعتبــار بــن البدائــل املختلفــة مــن 
خــالل فريــق العمــل يف مرحلــة العصــف الذهنــي  و عمــل املقارنــات بــن الوظائــف و أهميتهــا بالنســبة 
لألخــرى  و ضبــط املعايــر لدرجــات القبــول مــن خــالل مصفوفــة األوزان  و تحليــل النتائــج املرصــودة 
ــق  ــة ألســعار الســوق املحــي و تطبي ــة املتوقعــة مــن خــالل الدراســة الحقيقي ملصفوفــة االوزان و التكلف
 FLAT ــار ــل و هــو اختي ــم الوصــول للحــل األنســب و األمث ــة ) V = F / C (  ت ــة الهندســة القيمي معادل
SLAB  دون التحيــز لــرأى شــخيص أو ميــل لطريقــة معينــة دون أخــرى و إنمــا نــود أن نبــن أن اتبــاع 
ــد  ىف اى جــزء مــن األعمــال املتضمنــة  املنهــج العلمــي و بــذل الجهــد ىف الدراســة ألنــواع البدائــل ألي بن
ملشــاريع التشــييد إنمــا يهــدف لتوفــر وقــت التنفيــذ و قيمــة  التكلفــة ىف حــدود درجــة الجــودة املطلوبــة 
ــة  ــروات البرشي ــر الث ــب  لتوف ــل واألنس ــتخدام األمث ــك االس ــو و كذل ــاح املرج ــرشوع للنج ــول بامل للوص

املتمثلــة يف ) املــواد – العمالــة – املعــدات – املــال – الوقــت ( .

تقييم مصفوفة األوزان :

و في الختام نأمل في :
رضورة إنشــاء وتأســيس منظمــة مريــة محليــة مثل)جمعيــة املهندســن القيميــن املريــة( . 1

عــى غــرار جمعيــات املهندســن القيميــن األمريكيــة واليابانيــة وغرهــا مــن الجمعيــات وذلــك 
لكــي تكــون مســؤولة عــن تنظيــم العمــل يف مجــال الهندســة القيميــة.

ــع ككل يف . 2 ــاة للمجتم ــلوب حي ــون أس ــل أن تك ــة و األم ــة القيمي ــتقبلية للهندس ــرة املس النظ
ــاالت. ــع املج جمي

هذا و بالله التوفيق
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تطوير نظام خبير
لتقييم العطاءات لشركات 

المقاوالت  فى 
مـشـاريـع

 البنية التحتية

ــد  ــاء معه ــكان والبن ــوث اإلس ــز بح ــور بمرك دكت
ــه الهندســه  ــدب بكلي اداره املرشوعــات ومحــارض منت

ــة ــه الريطاني الجامع

د.م/ أحمد عفيفى مصطفى 



ــاريع  ــل يف مش ــي تعم ــاوالت الت ــه رشكات املق تواج
البنيــة التحتيــة تحديــات متزايــدة بســبب املنافســة 

ــه.  ــاوالت األجنبي مــع رشكات املق

ــه إىل  ــة املاس ــى الحاج ــث ع ــات تح ــذه التحدي وه
تطويــر نظــام لتقييــم عطــاءات رشكات املقــاوالت ىف  
مشــاريع البنيــة التحتيــة الختيــار املقــاول املناســب 
النهــاء املــرشوع بالوقــت والتكلفــة املخططــة 

ــة.  ــودة املطلوب والج

ــا  ــم اختياره ــى ت ــر الت ــة املعاي ــت مراجع ــذا تم ل
ــابقا.  ــوره س ــاث املنش ــاءات ىف األبح ــم العط لتقيي
ووجــد هنــاك ثالثــة عــرش معيــاًرا يجــب مراعاتهــا 

وهــى

املالية . . 1

الصحة والسالمة . . 2

الفنى.. 3

الجودة . . 4

هيكل الرشكة . . 5

العالقة مع أطراف املرشوع . . 6

الخرة السابقة . . 7

األداء السابق . . 8

املوارد .. 9

البيئة .. 10

اإلدارة.. 11

حجم العمل الحايل. 12

سعر املناقصة. 13

ــى  ــية ع ــرش الرئيس ــة ع ــر الثالث ــتمل املعاي وتش
ســبعة وعرشيــن معيــاًرا فرعيًــا مثــل قيمــه 
املشــاريع الســابقة ، نــوع املــرشوع املنجــز ، كفايــة 
العمالــة ، كفايــة املعــدات ، الحالــة املاليــة و الخــرة 

ــل. ــق العم ــه لفري الفني

91 العودة للفهرس

مـقــــدمـــــة
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1

5

2

3

4

6

7

1

2

3

10

11

12

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

1.32%

1.23%

1.27%

0.98%

0.94%

0.86%

1.27%

1.43%

1.81%

1.93%

1.97%

2.12%

1.41%

1.29%

2.31%

2.34%

 الثبات املايل

 الحالة املالية  التعامالت 

الرتيبات املرفية و الضمانات

عدد سنن خرة الرشكة

حجم هيكل الرشكة

خرة الرشكة ىف املنطقه

سجالت الصحه والسالمه

 سياسة السالمة

 طريقة  التنفيذ

 برنامج التنفيذ

أداء الجودة السابق

 تأكيد ومراقبة الجودة

 العالقة مع العميل

 العالقة مع االستشارين

 نوع املشاريع السابقة 
املنتهيه

حجم املشاريع السابقة 
املنتهيه

املايل 

هيكل الرشكة

الصحه والسالمه

الفنى

الجودة

العالقه مع أطراف 
املرشوع

الخرة السابقة

3.83 %

2.78%

2.70%

3.74%

4.09%

2.70%

4.65%

هــــدف الــبـــحــــث

منهجـــيـــه الـبـحـــث

يهــدف البحــث إىل تطويــر نظــام خبــر لتقييــم عطــاءات رشكات املقــاوالت ىف  مشــاريع البنيــة التحتيــة 
وتشــمل مرشوعــات الــرف الصحــى وامليــاه ومحطــات الكهربــاء والرفــع والطــرق واملوانــى واملطــارات 

بنــاء عــى األوزان النســبية للمعايــر الرئيســية والفرعيــه. 

تــم جمــع البيانــات املطبقــة يف هــذه الدراســة مــن خــالل اســتبيان تــم توزيعــه عــى 23 خبــرًا يف صناعــة 
التشــييد مــن املــالك واالستشــارين واملقاولــن  لتحديــد نســبه كل معيــار مــن املعايــر الرئيســية وكذلــك 

 SPSS درجــه أهميــة كل معيــار مــن املعايــر الفرعيــة ، وتــم إجــراء تحليــل إحصائــي باســتخدام برنامــج
لتحديــد نســبه كل معياررئيــىس وفرعــي كمــا بالجــدول التــايل:- 

       م                           المعيار الرئيسي                      النسبة                     م                         المعيار الفرعي                            النسبة
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8

17

18

19

20

1.06%

1.02%

0.84%

0.99

الفشل يف إتمام العقد 

تجاوز وقت العقد

 تجاوز تكلفة العقد

السجل السابق يف

  النزاعات
%3.91األداء السابق

       م                           المعيار الرئيسي                      النسبة                   م                          المعيار الفرعي                             النسبة

9

11

10

12

13

21

22

24

25

23

26

27

2.12%

2.05%

1.51%

1.45%

1.72%

1.93%

60.82%

 كفاية موارد العمالة

 كفاية املحطات و املعدات

 الخرة الفنية لفريق العمل

مؤهالت فريق العمل

 خطه البيئه  

حجم املشاريع الحاليه

سعر املناقصه 

املوارد

اإلدارة

البيئه

حجم العمل الحايل

سعر املناقصه

4.17%

2.96%

1.72%

1.93%

60.82%

الــــنــــتـــــائــــــــج

الشــكل التــايل يوضــح  ان الخــرة الســابقة والجــوده واألداء الســابق والعنــر الفنــى واملــوارد مــن أهــم 
العنــارص الفنيــه عنــد تقييــم املقــاول ويوضــح الشــكل أيضــاً ان البيئــه وحجــم العمــل الحــايل هــم أقــل 

املعايــر فنيــا.
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الشــكل التــايل يوضــح أهــم املعايــر الفرعيــه وهــى حجــم املشــاريع املنجــزه ســابقا ونوعيــه املشــاريع 
ــة وكفايــه املعــدات وأداء الجــوده الســابق. ــد الجــوده وكفايــه العمال ــه وتاكي املنجــزه ســابقا ومراقب

تــم عمــل إطــار لتقييــم مناقصــات مشــاريع البنيــه التحتيــه كالشــكل التــايل وتــم عمــل برنامــج خبــر 
لتقييــم العطــاءات بنــاء عليهــا . ويتــم إدخــال بيانــات كل متناقــص ىف الرنامــج وإدخــال عنــارص تقييــم 
ــرج  ــاً يخ ــم وأيض ــارص التقيي ــال عن ــات إدخ ــوذج لشاش ــفلها نم ــد أس ــا ويوج ــا ومالي ــص فني كل متناق
ــه أو  ــتندات املطلوب ــم املس ــدم تقديمه ــن لع ــض املتناقص ــباب رف ــم أس ــر أحده ــدد 2 تقري ــج ع الرنام
ــا وتقريــر آخــر يوضــح معــدل وترتيــب باقــى املتناقصــن ويوجــد  تحقيــق معــدل أقــل مــن %70 فني

ــك الرنامــج . أســفلها بعــض شاشــات تل

تــم تطبيــق النظــام الخبــر عــى 3 حــاالت دراســه وهــى عطــاءات تــم ترســيتها وتمــت مقارنــه نتائــج 
النظــام الخبــر بقــرارت لجنــه تقييــم  العطــاءات لتقييــم كفــاءه النظــام الخبــر  وأعطــى الرنامــج نتائــج 

مماثلــه للجنــة البــت.

وللتحقــق مــن إمكانيــه تطبيــق الرنامــج الخبــر ىف مناقصــات مشــاريع البنيــه التحتيــه تم عمل اســتقصاء 
عــي عينــه مــن عــرشة خــراء ىف مجــال العطــاءات للحكــم بخرتهم ىف هــذا املجــال عــى الرنامــج الخبر. 

وقــد تــم جمــع وتحليــل بيانــات هــذا االســتقصاء وقــد بينــت النتائــج أن الرنامــج الخبــر عمــى وقابــل 
للتطبيــق  .

االســــتــــنـــــتاج

يعــد اختيــار املقــاول املناســب ملشــاريع البنيــة التحتيــة قــراًرا مهًما للعميــل من أجــل تجنــب تأخراملرشوع 
وتجــاوز التكلفــة. لــذا تــم وضــع معايــر الختيــار املقــاول املناســب وتــم عمــل إطــار وبرنامــج خبــر 
لتقييــم عطــاءات رشكات املقــاوالت ىف  مشــاريع البنيــة التحتيــة وذلــك باســتخدام أوزان املعايــر الفرعيــة 
لتقييــم  مقدمــي العــروض واختيــار املقــاول املناســب إلنهــاء هــذه املشــاريع يف الوقــت املحــدد بأفضــل 
جــودة وبتكلفــة مخططــة. وتــم التحقــق مــن دقــه النتائــج عــن طريــق تطبيقهــا عــى بعــض املناقصــات 

وأعطــت نتائــج مماثلــه للجنــة البــت ىف املناقصــات.
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إطار تقييم المتناقصين لمشاريع البنيه التحتيه

Evaluation

competiti
on ability

competiti
on ability

provide

Financial

Health and 
safety

Technical

Quality

Organization

Relationship

Past 
experience

Past 
performance

Resources

Environmental

Management

Present 
workload

Financial stability 
Financial Status
Banking arrangement and bonding

Health and safety records 
Safety policy

Construction method 
Construction program

Past quality performance 
QA/QC Program

Type of past project completed
Size of past project completed

Adequacy of labour resources
Adequacy of plant & equipments

Experience of technical staff
Staff qualification

Environmental plan

Present workload

Failure to have completed a contract 
Contract time overruns
Contract cost overruns
Past record of conflict and disputes

Size of the organization 
Length of time in business 
Experience in the region 

Relationship with project clients   
Relationship with the Designers

te
ch

ni
ca

l c
ri

te
ri

a
Fi

na
nc

ia
l c

ri
te

ri
a

Calculation of mean score of
criteria D

Calculation of mean score 
of sub criteria A

Calculation of sub criteria
sum for every criteria B

Calculation Ratio of sub
criteria C 
C=A/B

Calculation of sub criteria
Relative weight E 
E=C X D

Calculation of Impact
Coefficient as per sub 
criteria judgment F

Calculation of Sub criteria 
Score G
G=E X F

Evalution of technical H 
H=∑ G

Identification of highest 
techincal X

Calculation of adjusted 
technical score Y
Y= H/X

Evalution 
of Financial 
score by 
Calculation 
weighted 
Financial 
score T
T=Y x 0.3918

Evalution 
of Financial 
score by 
Calculation 
weighted 
Financial 
score F F=K x 
0.6082

Ranking of 
bids based 
on technical 
score & 
Financial 
SCORE R
R= T+ F

Identification of lowest 
price tender
L

Calculation of adjusted 
Financial score K
K= L/M
M tender price

Tender price Tendering price

ompetition ability sub criteria 
(Input(

 Contractor selection steps 
(output(
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إدخال بيانات المتناقص 

نموذج إلدخال المعايير الفرعيه للمتناقص

تقرير ترتيب المتناقصين
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عبد الفتاح حبيب
مدير مشاريع ، مدير تطبيقات، استشاري تقنية معلومات،مدرب.

ماجســتر إدارة أعمــال، بكالوريــوس محاســبة جامعــة القاهــرة، مــر، بكالوريــوس 
ــدة  ــات، أوراكل، الوح ــة معلوم ــوم تقني ــر، دبل ــرة، م ــة القاه ــال جامع إدارة أعم

ــة ــة املري ــة، وزارة الخارجي ــغيلية للتنمي التش

7 سنوات دراسات علوم رشعية، مستشار تدريب معتمد من:

ــة  ــرة واملؤسس ــة القاه ــات جامع ــوث والدراس ــز البح ــدى ومرك ــدويل الكن ــورد ال الب
ــعودية ــي بالس ــي واملهن ــب التقن ــة للتدري العام

Certified Digital Transformation Manager, Solution Architecture, Certified Quality Lead 

Auditor ISO 9001, Six Sigma, COBIT, PMP, PMC, SCRUM ISO 20000, ITIL, IPSAS, OCP, 

Oracle Champion Implementer

التوجهات
 الحديثة

في
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كـــ  ظـهرت  الـتـي  الحديثـة  والتقنيات  االبتكارات 
Blockchain, AI, Cloud الخ... كان لها أثر على أنظمة 

إدارة موارد المؤسسة ومن هذه االثار:

االحتيــاج لكــم كبــر مــن البيانــات الســتخدامات 	 
تعلــم اآللــة يجعــل مــن الــروري ربــط األنظمة 
عــى الســحابة وكأحــد التطبيقــات لذلــك يمكــن 

لتبــادل   Project Management Bots اســتخدام 
باملؤسســة  املختلفــة  اإلدارات  املعلومــات مــع 
املــرشوع يف تحليــل  إدارة  وبالتــايل مســاعدة 

ــا.  ــة وغره ــرشوع املالي ــات امل بيان

بيانــات 	  تجميــع  للبــوت  أيضــا  يمكــن 

   Data as a Serviceو IoT مــن خــالل Unstructured

  . ROIلتحسن تكلفة املشاريع و

ــات 	  ــا تقني ــتخدم حالي ــة ERP تس ــض أنظم بع
تعلــم اآللــة يف تطبيقاتهــا املاليــة واملــوارد البرشية 
العمــالء  وسالســل اإلمــداد وأنظمــة خدمــة 

 predictive analytics and ــك يف ــد ذل ــا ويفي وغره

.intelligent automation

مــن املتوقــع عــدم إحــالل Blockchain ألنظمــة 	 

ERP يف الوقــت القريــب، لكــن االســتفادة منهــا 
املنظومــة وربطهــا  ومــن اســتخداماتها يف 
ــل  ــون عام ــن ان تك ــة، ويمك ــة املالي باألنظم
مكمــل ألنظمــة تســجيل الســجالت حاليــا 
ــة حســاب األرصــدة املتكــرر  ــا يف حال خصوص

ــة.  ــالت املختلف ــدوث املعام ــع ح م

ــون يف 	  ــن أن تك ــات Blockchain يمك تطبيق  

 hybrid of private and public ledgers شــكل 

 shared private ledger ومن املتوقــع اســتخدام
كبدايــة داخــل املؤسســة وبــن املؤسســة 

ــن.  ــن واملقاول واملوردي

متابعــة معامــالت وحركــة األصــول والبضائــع 	 
داخــل املؤسســة.

متابعة صحة وجودة األغذية واألدوية.	 

واالســتخدامات 	  والضمــان  الصيانــة  تتبــع 
لألصــول وعمليــات التأجــر.

End-to-End ERP in the Cloud

BlockchainA
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استخدامات AI يف إدارة األداء: 

تزويــد قــرارات التخطيــط بالتحليــالت التنبؤيــة 	 
وتعلــم اآللــة.

أتمتــه العمليــات: كتســوية الحســابات ومعالجــة 	 
املعامــالت واإلقفــاالت الــخ...

ــات 	  ــن عملي ــد م ــاكاة للتأك ــاذج املح ــل نم تحلي
ــال. االعم

معاينة األصل اثناء العمل.	 

إدارة األصــل إدارة كاملــة 360 درجــة، مــن 	 
ــي  ــداث الت ــة واالح ــالت املالي ــة واملعام الصيان

ــه. ــرأ علي تط

ــدث 	  ــة التح ــات user engagement بمعالج تطبيق
والصــور وكشــف املقاصــد

واالســتخدامات  االبتــكارات  بعــض  اســتعرضنا 
 ERP ــة ــى منظوم ــا ع ــات وأثره ــة للتقني الحديث
ــوح  ــع ومفت ــتقبل واس ــال واملس ــة واملج باملؤسس
ــتخدامات  ــكارات واالس ــن االبت ــد م ــر العدي لتطوي

ــال  ــادة االعم إلف

 	.Cloud عى ERP تحديثات آلية عى ملنظومة

اســتخدامات انرنــت األشــياء مع أنظمة سالســل 	 
ــتخدامات  ــة واس ــى حال ــة ع ــداد يف الرقاب اإلم
األصــول وأدوات ومعــدات التصنيــع وتكلفــة 
وقيــادة وســائل الشــحن والرقابــة عــى وســائل 

ــال. ــالمة للعم الس

 Artificial Intelligence Digital Twin

Digital Assistant 
Auto upgrade

IoT

الــــــخــــــــــــاتــــــمــــــــة:
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هذا العدد برعاية



قسم
المؤتمرات

قسم
المؤتمرات
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م. وائل دركزنلي
استشاري إدارة مشاريع – رشكة بارسونز

PMP  بكالوريوس هندسة مدنية ، ماجستر إدارة مشاريع
خرة أكثر من 15 عاماً يف املقاوالت وإدارة املشاريع
متخصص يف إنشاء وتطبيق مكتب إدارة املشاريع
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مــــنـــتــــدى 
العالمـي دبــي 
 إلدارة المشاريع

يقــوم منتــدى دبــي العاملــي إلدرة املشــاريع تحــت رعايــة الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم ،  حيــث أصبــح منتــدى ســنوياً يقــام يف خريــف كل عــام ، وقــد بــدأ املؤتمــر يف أول إطاللــة 
لــه عــام 2014 ، ومــا زال مســتمراً يف مواكبــة التطويــر يف مجــال إدارة املشــاريع ، حيث يتم اســتضافة 
العديــد مــن الشــخصيات العامليــة املتخصصــة يف هــذا املجــال ســواء يف املجــال الحكومــي أو الخــاص 
ليقومــوا بعــرض تجاربهــم الناجحــة وكيفيــة االســتفادة منهــا مــن قبــل منفــذي املشــاريع الحاليــة .

ــوان  ــث يقــوم العن ــوع الثقــايف" ، حي ــوان "التن ــار مســار املؤتمــر لهــذا العــام تحــت عن ــم اختي ت
بــرشح نفســه بنفســه مــن خــالل التنــوع الحاصــل ضمــن مجــال إدارة املشــاريع ســواء عــى صعيــد 
املشــاريع أو فريــق إدارة املشــاريع حيــث تلتقــي كافــة الخــرات مــن كافــة أنحــاء العالــم لــإرشاف 
عــى مســرة اإلنشــاء والتطويــر للمعالــم املختلفــة ســواء يف دبــي أو ضمــن مختلــف مناطــق منطقــة 

الخليــج العربــي .

ــة دبــي  ــة الطــرق واملواصــالت" يف دبــي بــاإلرشاف عــى املؤتمــر بالتعــاون مــع "هيئ تقــوم "هيئ
ــاريع" . ــد إدارة املش ــار" و"معه ــة "إعم ــاء" ، رشك ــاه والكهرب للمي

متخصص
 إدارة مشاريع

متحدث ضمن 
إدارة المشاريع

ندوة عن 
إدارة المشاريع

ندوات تدريب 
عملية

مناقشات ذات 
مستوى عالمي

أيام مشوقة

4                    6                   6                 +44               +50               +2000   
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وغرهــا مــن الفقــرات والعناويــن املتميــزة والتــي تهــم أصحــاب الخــرات والتخصصــات املختلفــة ضمــن 
إدارة املشــاريع

االستماع املشوق إىل خراء إدارة املشاريع يف مختلف املجاالت.

تطبيق ما تم تعلمه عى الصعيد الشخيص. 

معرفة العوائل الحرجة التي تفرق بن نجاح املرشوع وفشله.

تطوير معرفة إدارة املشاريع من خالل حضور الندوات واملناقشات املختلفة.

التواصل مع أكثر م 2000 متخصص ضمن مجال إدارة املشاريع.

إمكانية الحصول عى نقاط تأهيل لشهادات معهد إدارة املشاريع وقد تصل إىل 26 نقطة.

الرؤية القيادية.

التنوع االقتصادي.

دبي ، أرض املتميزين.

التنقل الذكي املستقبي.

النزعات املستقبلية ضمن إدارة املشاريع.

إدارة املوارد البرشية ضمن إدارة املشاريع.

إدارة املشاريع الرشيقة.

إدارة املشاريع الهجينة.

إدارة املمتلكات ضمن إدارة املشاريع.

لماذا الحضور إلى المنتدى :

النقاط الرئيسية ضمن المنتدى :

يمتــد املنتــدى عى فــرة 4 أيــام مــن 7-10 ديســمر/كانون األول 2019 ، ويتضمــن خاللها 7-8 ديســمر/
كانــون األول 2019 املناقشــات العلمية كالتايل :

فترة المنتدى :

إدارة املنافع.

التفكر التصميمي.

إدارة املخاطر.

مكتب إدارة املشاريع الرشيق.

إدارة املؤسسات.

تحليل األعمال.
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Phone: + 97144072424 

Email: register@dipmf.ae 

Website: www.dipmf.ae 

For General Inquiries: info@dipmf.ae 

For Sponsorship opportunities: sponsor@dipmf.ae 

يمكن حضور املنتدى من خالل التسجيل عر املوقع مبارشة ، أو من خالل العناوين التالية :

كيفية الحضور :

نظــراً ألهميــة املنتــدى ، تقــوم العديــد مــن الــرشكات العامليــة برعايتــه ، ويأتــي يف مقدمتهــا رشكــة "أرامكو 
ــارات  ــة يف االستش ــرشكات املتخصص ــن ال ــد م ــة إىل العدي ــونز" ، باإلضاف ــة "بارس ــعودية" ورشك الس

ــال . ــا واألعم والتكنولوجي

رعاية المنتدى :

يتوجــب دفــع رســوم محــددة عنــد الرغبــة لحضور املنتــدى ، وهــي تختلــف بحســب األيام واملناقشــات 
التــي يرغــب بها املشــارك .

يمكن االطالع عى كافة األسعار والرسوم املطلوب من خالل املوقع الرسمي للمنتدى 

تكاليف الحضور :
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تصل المجلة عند التوزيع إلي ما يقارب

ئ ر قا  5 0 0 , 0 0 0  
يمكنكم أن تكونوا إحدى رعاة المجلة فقط

 بالتواصل علي

+  96 6 563 4 4 4 4 56
info@rwaadpm.com

الرعاية 
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قـــســـم
الشهـادات
االحترافية
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             شـــهــــادة 
مــــحــــتــــرف 
إدارة الــبـــرامـــج
Program Management Professional
                                        (PgMP(

د.م. احمد السنوسي
خبــر يف إدارة املرشوعــات وتطويــر األعمال

Ph.D, MBA, Msc, PfMP, PgMP, PMP, PMI-

RMP, PMI-PBA, PRINCE2[P], PMOC
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شــهادة مديــر برنامــج محــرف PgMP باإلنجليزيــة Program Management Professional ، هــي مــن الشــهادات 
. PMI املهنيــة املطلوبــة عامليــا بشــكل كبــر و التــي يمنحهــا معهــد إدارة املشــاريع األمريكــي

هــذه الشــهادة هــي ذات صبغــة إداريــة و تخــول للمتحصــل عليهــا إدارة عــدة مشــاريع مختلفــة يف نفــس 
الوقــت بكفــاءة عاليــة و دقــة كبــرة .

كمــا تســاعده أيضــا عــى تحقيــق أغلبيــة األهــداف املرســومة للرشكــة أو كلهــا عــى املــدى القــرب و البعيــد 
، و بذلــك تضمــن نجاحــا كبــرا للرشكــة و تعــود بالنفــع املــادي عــى املتحصــل عليهــا ، لكفاءتــه العاليــة 

و خرتــه يف إدارة برنامــج املشــاريع الخــاص باملؤسســة 

يضــع معهــد إدارة املشــاريع PMI رشوطــا معينــة يجــب اســتفاءها مــن قبــل املرشــحن الجتيــاز اختبــار 
شــهادة PgMp ، وهــي كاآلتــي :

شهادة يف االختصاص أو شهادة معادلة لها.	 

4 سنوات خرة يف إدارة املشاريع بمعدل جمي يصل إىل 6000 ساعة.	 

7 سنوات خرة يف إدارة الرامج بمعدل جمي يصل إىل 10500 ساعة.	 

4 سنوات دراسة جامعية.	 

4 سنوات خرة يف إدارة املشاريع بمعدل جمي يصل إىل 6000 ساعة.	 

4 سنوات خرة يف إدارة الرامج بمعدل جمي يصل إىل 6000 ساعة.	 

حينئذ  ما،  عالقة  ستربطهم  غالبا  مشروع؟  من  أكثر  لديك 
منافع  تحصيل  ميزة  سيمنحك  فذلك  كبرنامج  بإدارتهم  عليك 

برنامج وهذا ما يقدمه لك  وفوائد لن تتحصل إال بضمهم داخل 
.SSSS منهج شهادة محترف إدارة البرامج

أرقى  من  وهي  النطاق،  هذا  في  تأتي   SSSS شهادة  فإن  لذلك 
إدارة  في  عليها  المتحصل  تساعد  التي  المهنية  الشهادات 

ضامنة  قصوى،  وفاعلية  بنجاح  المشاريع  من  كامل  برنامج 
له بذلك تطوير جودة خدمات الشركة باإلضافة إلى تحسين 

مستواه المادي على الصعيد الشخصي

ما هي شهادة PgMP؟ .

PgMP  مؤهالت الترشح ل شهادة

شروط تخص حملة الشهادة الثانوية أو الدبلوم:

شروط تخص حاملي الشهادات الجامعية:

1

2



جميع الخبرات المكتسبة سوآء 
البرامج  أو  المشاريع  إدارة  في 
سنة   15 خالل  تكون  أن  يجب 

األخيرة.

مـــالحـــــــظـــــــة:

 ، PgMP ــهادة ــاص بش ــان الخ ــاز االمتح ــل اجتي قب
يستحســن مــن املرشــح إتمــام دورة تدريبــة كاملــة 

. PMI يف أحــد املراكــز املعتمــدة مــن قبــل منظمــة

PgMP   الطريق للحصول على شهادة

لمزيد المعلومات حول عملية الترشح المتحان 
شهادة PgMP ، أنصحك بزيارة هذا الرابط :

كما يمكنك تحميل العديد من المراجع الخاصة 
هذا  بزيارة  أنصحك   ،  PgMP شهادة   بامتحان 

الرابط :

العديد  إلى  التطرق  سيتم   ، الدورة  هذه  خالل 
من المواضيع الهامة وهي كاآلتي :

 	.PgMP نظرة عامة عن شهادة

مقدمة يف إدارة الرنامج.	 

مجاالت إدارة الرنامج.	 

محاذاة اسراتيجية الرنامج.	 

إدارة فوائد الرنامج.	 

برنامج أصحاب املصلحة املشركة.	 

حوكمة الرنامج.	 

إدارة دورة حياة الرنامج.	 

ــك  ــب علي ــة، يج ــدورة التدريبي ــام ال ــد إتم بع
مــلء اســتمارة مفصلــة تســلط الضــوء فيهــا 
ــك يف إدارة املشــاريع والرامــج عــى مــر  عــى خرت
ــت يف  ــر االنرن ــك ع ــام بذل ــك القي ــنن، ويمكن الس

ــه،  ــة من ــاذج للطباع ــل نم ــع pmi.org أو تحمي موق
مــن ثــم يقــوم املرشفــون يف منظمــة PMI ، بمعاينــة 
ــة عــى الرفــض. ــا باملوافق ــك إم ــرد علي ــك و ال ملف

pmi.org/certifications/types/program-
management-pgmp

pmi.org/certifications/types/program-
management-pgmp/exam-prep
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نسأل الله أن يبارك في
 أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .

رئيس هيئة التحرير
الدكتور: أحمد السنوسي

الخاتمة
فــي  نهايــة العــدد العــدد العاشــر  وهــو بثوبــه المعتــاد نتمنــى أن يكــون 
قــد حــاز علــي رضاكــم ونســعد جــدا باســتقبال آرائكــم علــى موقــع المجلــة 

الرســمي.
www.RwaadPM.com

ومشــاركتكم معنــا فــي العــدد القــادم، والــذي ســيصدر فــي تاريــخ
يــنــايــــر  / 2020 وذلــك بعد االطالع على قوانين النشــر، ومن ثم مراســلة 
إدارة األقســام المتعلقــة بالمحتــوى الــذي ترغبــون بنشــره فــي المجلــة .
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