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الغرض

هيــدف هــذا املســتند إىل تقــدمي التفاصيــل حــول مهنــج ECDL / ICDL ختطيــط املشــاريع. يصــف املهنــج، مــن خــال خمرجــات التعــم، املعرفــة 
واملهــارات الــي جيــب أن ميتلكهــا املــرحش للحصــول عــى هشــادة ECDL/ICDL  ختطيــط املشــاريع. كذلــك يقــوم املهنــج بتقــدمي أساســا لاختبــار 

النظــري والعمــي يف هــذه الوحــدة.
  

٢٠١١ © ECDL حقوق النرش مؤسسة

مجيــع احلقــوق حمفوظــة. ال جيــوز إعــادة نــر أي جــزء مــن هــذا املســتند بــأي شــل اكن، إال باحلصــول عــى موافقــة مــن مؤسســة ECDL. جيــب 
.ECDL توجيــه االستفســارات حــول احلصــول عــى املوافقــة إلعــادة نــر املــواد إىل مؤسســة

إخالء املسؤولية

بالــرمغ مــن أخــذ لك عنايــة مــن قبــل مؤسســة ECDL يف إعــداد هــذا املنشــور، ال يــم إعطــاء أي مضــان مــن مؤسســة ECDL، بصفهتــا النــارش، 
حــول اكمتــال املعلومــات الــواردة فيــه، ولــن تتحمــل مؤسســة ECDL أيــة مســؤولية عــن أيــة أخطــاء، هســو، عــدم دقــة، خســارة أو رضر مــن أي 
نــوع تنشــأ مبوجــب هــذه املعلومــات أو أيــة تعلميــات واردة يف هــذا املنشــور. جيــوز إجــراء تغيــرات مــن قبــل مؤسســة ECDL حســب تقديرهــا 

اخلــاص ويف أي وقــت ودون إشــعار مســبق.

مؤسســة ECDL يه امس جتــاري مجســل ملؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل احملــدودة ومؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل )الدوليــة( احملــدودة. وتعــد مؤسســة 
الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل ECDL واملؤسســة الدوليــة لقيــادة احلاســب اآليل ICDL ومجيــع الشــعارات املرتبطــة هبــا، يه مجيعــا عامــات جتاريــة مجسلــة ملؤسســة الرخصــة 

األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل. مجيــع احلقــوق حمفوظــة.
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أهداف املقرر

  موضوع املهمة   املرجع  مجموعة املهاراتالفئة   

ــة  ــراجم إدارة املشــاريع مــن أجــل إعــداد خطــط املشــاريع ومراقب ــرر املفاهــم واملهــارات األساســية حــول اســتخدام ب ــدم هــذا املق يق
ــوارد. ــام، وامل ــف، امله ــت، التاكلي ــك إدارة الوق مســارها، مبــا يف ذل

سيمتكن املرحشون الناحجون من إظهار املهارات التالية: 
   فهم املبادئ األساسية املتعلقة بإدارة املشاريع.

   استخدام تطبيق إدارة مشاريع لوضع مروع جديد ومتابعة مروع قامئ.
    وضع وجدولة املهام، وإضافة  قيود ومواعيد هنائية لتسلم املشاريع.

   تعيني التلكفة وإنشاء وتعيني املوارد اخلاصة باملهام.
   معاينة مسار املروع، مراقبة تطوره وإعادة جدولة العمل. 

   إعداد وطباعة النتاجئ، مبا يف ذلك اجلداول والتقارير. 

١-١-١١-١  املفاهم األساسية١. أدوات إدارة املروع

١-١-٢

١-١-٣

١-١-٤

١-١-٥

٢-١-١

٢-١-٢

٢-١-٣

٢-١ العمل مع املشاري ٢. إنشاء مروع

فهم مصطلح مروع.

املتعلقــة  الرئيســية  العنــارص  عــى  التعــرف 
بــإدارة املشــاريع، مثــل: ختطيــط مــروع، إدارة 

اجلــداول، تبــادل معلومــات املشــاريع.

ــاريع،  ــق إدارة مش ــتخدام تطبي ــد اس ــم فوائ فه
مثــل: تصمــم املشــاريع بكفــاءة، هسولــة متابعــة 
لألنشــطة،  الفّعــال  المتثيــل  املــروع،  خطــة 

ــروع.  ــر م ــدمي تقري ــة وتق ــة مراقب هسول

فهــم أدوات ومــزات تطبيقــات إدارة املشــاريع، 
ــت )Gantt chart(، خمطــط  ــل: خمطــط جان مث
شــبكة )network diagram(، هيــل تنظــم 

  .)work breakdown structure( العمــل

اإلدراك أن إدارة املشــاريع تتطلــب التــوازن بــني 
العمــل، الوقــت، املــوارد، والتلكفــة.

فتــح  املشــاريع.  إدارة  تطبيــق  إغــاق  فتــح، 
مــروع. وإغــاق 

حفــظ مــروع يف موقــع عــى حمــرك أقــراص. 
بــإمس آخــر يف موقــع عــى  حفــظ مــروع 

ــراص. ــرك أق حم

ــب،  ــل: قال ــف آخــر مث ــوع مل ــظ مــروع كن حف
 ،CSV، XML ،صفحــة ويــب، جــدول بيانــات

.PDF ،مســتند نــص
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٢-١-٤

٢-١-٥
٢-٢-١

٢-٢-٢

٢-٢-٣

٢-٢-٤

٣-١-١

٣-١-٢

٣-١-٣

٣-١-٤

٣-١-٥

٣-١-٦

٣-١-٧

٣-١-٨

٣-١-٩

٣-٢-١

٣-٢-٢

٣-٢-٣

٣-٢ اجلدولة  والعاقات

٣-١ إنشاء املهام ٣. املهام

٢-٢  بدء مروع جديد

التبديــل بــني صيــغ معاينــة املشــاريع، مثــل: 
خمطــط جانــت وخمطــط شــبكة.

استخدام أدوات تكبر املعاينة.
قالــب  عــى  قيامــا  جديــد  مــروع  إنشــاء 

آخــر. متوفــر  قالــب  أو  افــرايض 

ــارخي  ــدء أو ت ــارخي الب ــن ت ــة م ــم أن اجلدول الفه
جــدول  عــى  تأثــرا  هلــا  ســيكون  االنهتــاء 

املــروع.

إدخــال معلومــات املــروع األساســية، مثــل: 
خيــارات  اإلنهتــاء،  تــارخي  البــدء،  تــارخي 
اجلدولــة. إدخــال خصائــص املــروع، مثــل: 

املــروع. مديــر  املــروع،  عنــوان 

اجلــدول  مثــل:  التقــومي،  خيــارات  إنشــاء 
األســايس، وقــت العمــل، غــر وقــت العمــل.

إنشاء، تعديل املهام.

نسخ، نقل، حذف املهام.

إنشــاء، تعديــل، معاينــة مهمــة فرعيــة، مهمــة 
موجــزة.

فهــم خيــارات مــدة املهــام: املــدة املنقضيــة، املــدة، 
املجهــود، املــدة املقــّدرة.
تعيني، تعديل مدة املهام.

تقسم مهمة.

.)milestone( فهم مصطلح حدث رئييس

إنشاء أحداث رئيسية ملروع.

إنشاء، تعديل مهمة متكررة.

فهــم العاقــات املنطقيــة بــني املهــام: بــدء إىل 
انهتــاء، بــدء إىل بــدء.

 ،)lead time( تداخــل  مــدة  مصطــي  فهــم 
.)lag time( انتقاليــة  ومــدة 

إضافة، تعديل مدة التداخل، املدة االنتقالية.

مؤسسة ECDL © ٢٠١٢                              املرجع: ECDL/ICDL الوحدة - ١٢ املهنج - ن ١                                                                    صفحة ٤ من ٦

  موضوع املهمة   املرجع  مجموعة املهاراتالفئة   



٣-٣-١

٣-٣-٢

٣-٣-٣

٣-٣-٤

٣-٤-١

٣-٤-٢

٤-١-١

٤-١-٢

٤-١-٣

٤-١-٤

٤-٢-١

٤-٢-٢

٤-٢-٣

٥-١-١

٥-١-٢

٥-٢-١

٥-٢-٢

٥-٢-٣

٥-٢-٤

٥-٢ مراقبــة التقــدم وإعــادة 
اجلدولــة

٥-١ املسار اهلام ٥. مراقبة املشاريع

٤-٢ التلكفة

٤-١ املوارد ٤. املوارد والتاكليف

واالرتباطــات  املاحظــات   ٣-٤
التشــعبية

فهــم خيــارات قيــود املهــام، مثــل: يف أبعــد وقــت ٣-٣ القيود واملواعيد الهنائية
ممكــن، يف أقــرب وقــت ممكــن، جيــب اهنــاء يف، 

جيــب بــدء يف.

إضافة، تعديل، حذف قيود املهام.

فهم مصطلح موعد هنايئ.

إنشاء موعد هنايئ.

إضافة، حترير، إزالة ماحظة ملهمة.

إدخال، حترير، إزالة ارتباط تشعيب ملهمة.

ذكــر أنــواع املــوارد، مثــل: األخشــاص، املــوارد، 
املعــدات.

فهم العاقة بني املدة، العمل، واملوارد.

إنشــاء وحــذف املــوارد. تعديــل تفاصيــل املــوارد، 
مثــل: اإلمس، النــوع، الوحــدة، الســعر. 

املــوارد،  تعيينــات  اســتبدال،  إزالــة،  إضافــة، 
صلــة.     ذات  والوحــدات 

التلكفــة  الثابتــة،  التلكفــة  مصطــي  فهــم 
  . ملتغــرة ا

تعيني وتعديل التاكليف الثابتة.

تعيني وتعديل التاكليف املتغرة.

فهم مصطي مهمة هامة ومسار هام.

تعريف املهام اهلامة وإظهار املسار اهلام.

إنشاء، حفظ، مسح خطة األساس.

إظهار، إخفاء خط التقدم.

ــال،  ــبة اإلمك ــل: نس ــدة مث ــاء األمع ــار، إخف إظه
ــايئ. ــد الهن ــة، املوع ــة الثابت التلكف

فرز وتصفية املهام.
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٥-٢-٥

٥-٢-٦

٥-٢-٧

٦-١-١

٦-١-٢

٦-١-٣

٦-٢-١

٦-٢-٢

٦-٢ الطباعة

٦-١ اإلعداد ٦. إعداد املخرجات

حتديث تقدم مهمة.

إعادة جدولة العمل غر املكمتل.

األساســية  واخلطــة  القــامئ  اجلــدول  عــرض 
باملــروع. اخلاصــة 

تغيــر اجتــاه الصفحــة: معــودي، أفــي. تغيــر 
جحــم الــورق.

يســيار،  األســفل،  األعــى،  اهلوامــش:  تغيــر 
ميــني. 

ــة  ــت وخمطــط شــبكة للطباع ــداد خمطــط جان إع
املــراد  األمعــدة  مثــل:  خيــارات  باســتخدام 

املاحظــات.  طباعهتــا، 

معاينة خمطط جانت، خمطط شبكة، تقرير.

ــر،  ــط شــبكة، تقري ــت، خمط ــط جان ــة خمط طباع
ــراج  ــارات إخ ــة باســتخدام خي ــة مثبت ــن طابع م
ــدد  ــل املســتند، صفحــات حمــددة، ع ــل: اكم مث

النســخ.   


