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 المشروع ما هو :أوال

 

المشرررررروا سو اللرررررإلي الممنت  أجاخ من ج يو .خم  ونأخكل و  إلني كنم  ممنت سنا ي  ك      

 ال.خم  م. نف  بطرأق  مشرررررروا لي بخاأ  منخخك و نماأ  منخخك و  إلني كنم  ونأخا ي  المن ج يو

 م مأزا ع  ك  المن جات وال.خمات األ.رىل

 

( المشررروا بهني ييس لررنلررن  م  األنشررط  يو المماه ال ي لما  1992و لقخ عرف سأرلررو  )    

يسخاف منخخك أجب ي   نجز ضرررررم  موامرررررفات منخخك و لي بخاأ  و نماأ  منخخ ا  و لي  موأ  

 منخخ و أل إلم  المماخر الم. نف  م  اموا  و ونت و مإلخات و عماليل 

 

 
 صفات المشروع -2

 فات المشروا باني:أمك   ن.أص م

 

 لي سخف أمك  نأالي  -
 ونت منخخ  -
 موارخ منخخا  -
 مماه مإل مخا بإلضما عنى بإلض  -
 المشروعات خائما في نال   غأأر خأنامأكي -

 القيود المشروع -

 إ  المشروا أ ه  شكأني بال .خاه عام  القأوخ والقأوخ المبخئأ  سي : ) الونت وال كالأف ومجا     

 المشروا(



 كه م  الونت لوف أل غرق المشروا والذس لوف أنإلكس عنى جخول  المشروا  الوقت: -

بشرأ   كه م  القا  لوف أكنف المشروا وذلك اع ماخا عنى  كالأف الموارخ م  موارخ :التكاليف -

 ومإلخات ومواخل

 كه سو نجه الإلم  المطنوب ل نبأ  يسخاف ومماه المشروال :المجال -

 

 (MS-Projectبرنامج بروجكت )

لنمشروعات ل مكنك م  النمو   ، بإنشاء .ططسو برنامج  خارا المشروعات المغأرا والم ولط    

كما أمكني وضرررررو مشرررررروعا ك عنى الطرأ  المرررررنأ   عنى يرباح طائن  و وفر لك الكثأر م  الونت ل

المإلنومات مو يفراخ فرأ  الإلم  بالمشررررروا عبر  ومشررررارك ل نفأذسا وال نكه في الممرررراخر الم إلنق  بما 

 لا ن رنت

 كما يني ألاعخ في االن فاظ ب.ط لأر مشروعا ك في الملار المنأ  خائما، نأث أقخه عخخا م  األخوات

 الم طورا ال ي  ل .خه في بناء الم.ططات ال فمأنأ  لنمماه ل

.امررررررر  بالونت بأ  المماه و نفأذسا و إلأأ  األشررررررر.اص كما يني أمكنك م  إنشررررررراء عرنات االر باط ال

 لوال كالأف ومماخر الموارخ الم إلنق  بمذك المماه بطرأق  فإلال 

 

 
 كونات واجهة البرنامجم -

 

 م :  كو  الواجم  الرئأل  لنبرنامج 

 أظمر فأي اله المنف او المشروا الإلنوا :شرأط  -1

وسذك القوائه  ن وس عنى مجموع  م   وأن وس عنى نوائهرأو: شرأط يخوات الومو  الل -2

 األخوات

 : لإلرض االنخاث الممم الم.طط الزمني -3



المماه ونوا الجخول  ومخا الممم  و ارأخ البخء واالن ماء واله .اص بإخ.ا   جخو  المماه: -4

 المورخ

 لنمشروا بأانيم.طط : لإلرض م.طط جانت -5
 

 
 

 ن بو الملار اال ي جديد:Projectمشروع  انشاء -

 

 مشروا فارغ ←جخأخ  ←منف 

 

 :يتيح البرنامج انشاء مشروع جديد من خالل عدة طرق

 مشروا فارغ -1

 جخأخ م  مشروا موجوخ -2
 جخأخ م  ممنف اكل  -3

 جخأخ م  نائم  مماه -4

1 

2 

3 

4 5 



 

 

 تعريف المشروع:

 أمك  اخ.ا  مإلنومات ع  المشروا مث :

 نوا ال قوأه المل إلم  في المشروا  ارأخ بخء المشروا و ارأخ ال .طأط لنمشروا  -
 وغأرسا م  المإلنومات، م  .ر  الملار اال ي:

 

 اخ.ا   ارأخ بخء المشروا ←مإلنومات المشروا  ← بوأب مشروا 

 

 
أمك  اخ.ا  مإلنومات م قخم  ع  المشروا مث  اله المشروا واله مخأر المشروا ومنرر  -

 البرنامج واله الشرك  م  .ر  الملار اال ي:



 

  ظمر نافذك .مائص ←.مائص م قخم   ←مإلنومات  ←منف 

 

 

 

 

 فتح مشروع موجود: -
 ف   ← نخأخ مكا   واجخ المنف  ←ال إلراض  ←ف    ←منف 



 

 

 التغييرات:حفظ مشروع بعد اجراء  -
 نفظ← منف 

 مشروا:نفظ نل.  م   -
 نفظ ← نخأخ مكا   واجخ المنف ل ال إلراض ←ف    ←منف 

 

 

 

 اعداد تقويم المشروع  -
عخخ لاعات الإلم  الأومأ  وعخخ لاعات الإلم  األلبوعأ    نخأخ أجبيس مشروا  بخاب عنخ 

 ويأاه الإلط  وموعخ بخاأ  األلبوا ويأاه ا جازات الم كررا والغأر م كررا يثناء ف را

  .المشروا

 

 عطلة (:تحديد ايام استثناء من العمل ) -

 ال ثناءات ← غأأر ونت الإلم   ←مشروا 

 

 عنوا  الإلطن  و ارأخ البخء واالن ماءنأث أ ه ك اب  



 
 

 كما أمك  جإل  سذك الإلطن  عطن  خورأ   نخث ك  ف را م  الزم : -
 

  فامأ  ←ال ثناءات  ← غأأر ونت الإلم   ←مشروا 

 

 
 

 تحديد ايام العمل في األسبوع: -
  فامأ  ←يلابأو الإلم   ← غأأر ونت الإلم   ←مشروا 



 
 تحديد وقت العمل في اليوم  -

 

 

 



 مفهوم المهمة -
سي يلاس بناء .ط  يس مشروا وال ي أجب ا   نجز ل نقأ  اسخاف المشروا فمي  مف 

 لالمطنوب  لذلك الإلم  م  .ر  جخول  اع ماخأ  األنشط  والف رات الزمنأ  والموارخ

 

 جخأخا ضم  نائم  م  المماه:لغرض انشاء ممم  

 نخخ مكا  اخراج الممم  في عموخ اله الممم ل -1

 ممم ← مجموع  اخارج← م   بوأب ممم   -2

 لأقوه البرنامج بانشاء ممم  باله )ممم  جخأخا(  -3

 
 

 حذف مهمة: -

 

 حذف المهمة  ←النقر بالزر األيمن على المهمة 

 

 تسمية المهمة: -
 مراعات  لمأ  الممم  فأنبغي:عنخ انشاء الممم  أجب  -

  لمأ  الممم  باله واض  وم. مر -1 -

اذا كا  الممم  فرعأ  عخه  كرار ال فامأ  وأ ه االن مار عنى ال فامأ  في الممم   -2 -

 ال ن.أمأ ل

 عخه ذكر المورخ المل إلم  الخاء الممم  في اله الممم ل -3 -

 

 الدخال اسم المهمة  -

 اسم المهمة انقر عنى ال.نأ  في عموخ  -1 -

 Enter← اك ب اله الممم   -2 -

-  

 



 لحذف مهمة : -
 

← اضغط الزر األأم  ← نخخ الممم  

 نذف ممم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 projectنواع جدولة المهام في برنامج أ -

 سناك نوعأ  م  الجخول  

المماه المجخول  ضم  سذا النوا  الجخول  الأخوأ  : -1

 ل .خه لجمو المإلنومات بشك  ممنت ع  الممم  

وال أقوه البرنامج بإخراجما ضم  جخول  المماه فمي 

عنى .ط  المشروا بال غأأرات خا.   رال  مث

ال.ط  وعنخ اكما   فامأنما )الونت ، المورخلللل( 

 أ ه  نوأنما الى الجخول  ال نقائأ  

ائأ : أقوه البرنامج بنلابات المماه الجخول  ال نق -2

المجخول  بمذا بشك   نقائي )نلاب ونت االب خاء 

وونت االن ماء وا  يس  غأأرات  نخث في .ط  

المشروا أقوه البرنامج بال غأأر عنى سذك المماه 

 بشك   نقائيل

 

 

 

 



 التحويل من الجدولة اليدوية الى الجدولة التلقائية

 هناك عدة طرق للتحويل:
 تحويل مهمة واحدة :  •

 نخخ الممم  المجخول  أخوأا -1

 المقاب  وضع المهمة بالضغط عنى نق   -2

 مجدولة تلقائياا. ر  -3

 

 

 

 تحويل عدة مهام الى الجدولة التلقائية •
مجموع  مماه ← ممم  ←  نخأخ مجموع  المماه 

 جخول   نقائأ ← 

 

 

 الى جدولة تلقائية بأكملهلتحويل خطة المشروع  •

 جخول   نقائأ ← وضو ← مجموع  مماه ← ممم  

 

 

 اعداد المدد الزمنية للمهام

الممم  وسو أ راوح م  الخنائ  الى األشمر  ز نجاالمخا الزمنأ  لنممم    مث  بالونت المطنوب 

 باالع ماخ الى نوا المشروال

 16لاعات في الأوه فا  اخ.ا  ونت الممم  أومأ  سو نفلي  8 ه  نخأخ ونت الإلم  بالأوه  إذا -

 لاع ل



 ه  إذا نفلييلابأو سو  3لاع  فا  اخ.ا  ونت الممم   40 نخأخ ونت الإلم  في األلبوا  إذا  ه -

 لاع  120اخ.ا  

لاع   160شمر سو نفلي  1أوه في الشمر فا  اخ.ا  ونت الممم   20 ه  نخأخ ونت الإلم   إذا -

(8*20) 

مبانا وا   8:00الممم  أوه ال.مأس اللاع   وبذاتكا  أوه الجمإل  واللبت يأاه غأر عم   إذا -

 في يس أوه واس لاع  ل ن مي الممم ؟ لاع ،مخا انجاز الممم  ثرث يأاه عم  في يس 

 

 

 

 .ا  ونت الممم  : خ

 نخخ ال.نأ  المقابن  لنممم  م  عموخ المخا -1

 اخ.  مخا انجاز الممم  -2

 



 

 أنواع المهام -

 شم  مجموا م  المماه الفرعأ  ال ي  ش رك بإنجاز مرنن   (:مهمة موجز )ملخص -1

 ، والخراجما:عم  منخخا
 

 من.ص ←مجموع  اخراج ←ممم  ←نخخ المماه المراخ جمإلما في ممم  موجز 
 

 
 ل نجازساسي ممم  الإلم  االع أاخأ  ال ي   طنب ال إلما  الموارخ  المهمة الفرعية: -2

سي موعخ اكما  نلب  م  انجاز الإلم  او البخء بمرنن  جخأخا وفي الإلاخا ال  حدث:مهمة  -3

أ ه وضو مماه نخث عنخما أكو  سناك نخث ممه .ر  .ط     ضم  ف را زمنأ ل

ن ماء مرنن  مإلأن  م  مران  المشروا لذا فمي نخث ال أ ضم  اج ماا بإلخ اكالمشروا 

 مخا زمنأ  يس ون ما مفر، و خراجما في ال.ط  :
 

نخث ← ادارج مجموع  ← ممم  ← اسم المهمة نخخ مكانما بأ  المماه في عموخ 

 رئألي

 

 
 

كا   نخث ك  أوه او ك  المشروا بشك  من ظه  في كرار مممي ما  مهمة متكررة: -4

 الخراج ممم  م كررا  لالمجا  ل كرار مث  سذك المماه أإلطيلبوا وسكذا، فا  البرنامج ا
 

 م كرراممم   ← ممم  ←مجموع  اخراج ←ممم  ←  كرارساالمراخ  لممم نخخ ا



 

 

 

 

 ربط المهام  -

 شكأ  الملار أإلني مو بإلضما المماه   سذك المرنن  م  يخق ويسه مران  ال .طأط لنمشروا وربط ا     

فى بخاأ ما  المماهم    فأمالوأإل مخ كثأرإنجاز المشروا  مك أينمر مخا  ب نخأخالنرج لنمشروا وذلك 

 وال ي Predecessor) )ال ى أ ه إنجازسا يوال بهنما اللابق  الممم لذلك  لمى  ي.رى ل ممم    عنى نماأ 

أمك  ربط المماه بال .خاه ولائ  م إلخخا ويلم  طرأق   Successor). ) نى فى ا نجاز  لمى الرنق 

 :المطنوب ربطمما  الممم أ  ب نخأخسى 

 

 ربط المماه المنخخا ← ممم  ← مهامتحديد ال

 بشك  اف راضي  FS أقوه البرنامج بربط المماه بالإلرن 



 

 

 الربط بين المهام  اللغاء -
 

 الغاء ربط المماه ← ممم  ← نخأخ المماه 

 
 

 قلأه الممم  : في بإلض الناالت نخ أ ونف الإلم  في ممم  مإلأن  لف را زمنأ  منخخا  ه  -

 ال ئناف الإلم  ل لذا نن اج الى  قلأه الممم  :

 

 لنب الممم  عنى م.طط جانت ← قلأه الممم   ← ممم  ← نخأخ الممم  

 



 

 

 

 العالقات المنطقية بين المهام 

 سناك اربو انواا م  الإلرنات المنطقأ  و ال ي  ربط المماه مو بإلضما البإلض 

 :Finish to start (FS)عالقة  -1

 وسى  إلنى االن ماء يوال م  الممم  اللابق  نب  ا ن ماء م  الممم  النالأ           

 :Start to start (SS)عالقة  -2

أمك  ي   بخي الممم  ال الأ  اال مو بخاأ  الممم  األولى بمإلنى آ.ر الممم  الثانأ   إل مخ عنى ال             

 الممم  األولى

 :Finish to finish (FF)عالقة  -3

 الممم  ال أمك  ي   ك م  ن ى أ ه االن ماء م  الممم  اللابق  يو 

 :Start to finish (SF)عالقة  -4

 ن ى  بخي الممم  اللابق ال أمك  ي   ك م  الممم  ال ابإل  

  لتحديد العالقة بين مهمتين:

 النوا ←المماه اللابق   ←معلومات  ←النقر األيمن على المهمة 



 

 

 إضافة مالحظة او تعليق للمهمة:

 مإلنومات الممم  الموجزا ←مالحظات  ←النقر األيمن للمهمة 

 

 مع المهمة: pdfإضافة مرفق كـ 

 اخراج كائ   ← مإلنومات الممم  الموجزا ←مالحظات  ←النقر األيمن للمهمة 



 

 

 الموارد -
ا  موارخ المشروا ،النجازسا  ك  ممم  م  مماه المشروا أجب ي  نإلأ  لما موارخ مإلأن ل

 ل  كو  م  األش.اص والمواخ والمإلخات

 

 : Resources Work موارد عمل -

ل نفأذ ممم  ما ل و أمك   نخأخ  موارخ الإلم   شأر الى األش.اص و المإلخات المنخخأ 

 . األش.اص بوالط  يلمائمه يو بوالط  الوظأف  ال ى أشغنوسا

  Resources Material: موارد مادية -

لموارخ الماخأ   شأر الى المواخ ال ى لوف أل منكما المشروا يثناء ف رك ال نفأذ اضافي الى اله ا

 .و كالأف سذك الموارخ المورخ فاني أنزمك مإلرف  الكمأي ال ى أ وفر بما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينواا الموارخ

 عما  مإلخات

 الإلم  المواخ الكنف 



 انشاء ورقة الموارد

 الضافة موارد المشروع نتبع المسار االتي:

 مأ  الموارخاخ.ا   فا ←ورقة الموارد  ←عرض 

 

 

   ضم  ورن  الموارخ:

 ل أسم المورد -

 ل ماخس()عم  او  :نوع المورد -

 )عخخ، آجه،ط لل(ل  ونخا نأاس المورخ الماخس تسمية المورد: -

 باخئ  اله المورخل  :األولىاالحرف  -

 )مبرمجأ ، مخرلأ ،لل(ل  مجموع   شابمت الموارخ في المفات  وضو ضم  إذا المجموعة: -

 عخخ  شك  فرا م  المورخ و نخ  ك ب عنىالقموس الم و  أالنلب  المئو :األقصىالعدد  -

 ( سكذاخوالر في الأوه و 100$غي  d/100الكنف  في ونخا الزم  ) السعر القياسي: -

 الكنف  في ونخا الزم  المخفوع  لنإلم  االضافي  :اإلضافيالسعر  -

 قاسأ لمرال اس مإلخ  الزم  اال .خاممذلك نا  الكنف  لنمواخ  ضاف و الكلفة / االستخدام: -

 بالمرال 

  أسناك ثرث .أارات عنخ بخاخفو المورخ و ل ن أ وض  م ى  :التراكم عند -

بال نالب مو ال .خاه المورخ  الخفو  هأاو  Endعم  المورخ   أاو عنخ نما Srartالمورخ  عم 

Prorated  

 ل هأثرث انواا م  ال قو وجخأو  هأوسو نوا ال قو :األساسيالتقويم  -

 ان لاب المورخ عنأي  هأاخ.ا  اس رمز مالي  مك أ الرمز: -


