
 

 

 التخطيط ملشروعات التنمية
 

 املشروع
ىو ميام محددة تستخدم لحل مشكالت معينو ويعتمد عمى وجود نقطة بداية 
ونقطة نياية لو وتشمل مجموعة من المكونات مثل )أىداف المشروع( والميزانية 

 الالزمة واستخدام فرق العمل تتميز بالميارات الفنية الضرورية لتحقيق األىداف.
وتعّرف المشاريع بأنيا جممو من األعمال المخطط ليا تنفد عمى مراحل من 
خالل خطوات ونبو وفقًا ألولوياتيا وتعتمد عمى جممة من المعمومات التي تستخدم 

 إليجاد وتأسيس شئ ما أو لتطوير شئ قائم. 
 ملارا املشاريع؟

 المشاريع آلية عمل رئيسية في المنظمات غير الحكومية. .1
 وسائل ميمة وأساسية لتنمية األفراد والمجتمعات المحمية. المشاريع .2
 المشاريع وسيمة لمتشبيك والتعاون بين المنظمات غير الحكومية. .3
 المشاريع أسموب لمتنويع وتنمية الموارد البشرية والمالية. .4

 إدارة املشاريع
إدارة المشاريع ىي جممة من المعازف والميارات واالتجاىات الوظيفية 

ة المرتبطة بالمبادئ والتقنيات المستخدمة في عمميات الرقابة والمراجعة والميني
 والمتابعة والرصد والتخطيط.

وتعّرف إدارة المشروعات بأنيا عممية تنسيق لمجيود واستخدام أمثل 
 لإلمكانيات المادية وتوظيف لخبرات )الموارد البشرية(.

 
 



 

 

 
 

 خطوات إدارة املشروعات
ع تعتمد عمى جيود المديرين وتنفيذ لمجموعة من نتائج تطبيق إدارة المشاري

 الخطوات األساسية وىى.
 التخطيط للمشروع

ىو أول خطوة من خطوات إدارة المشروع حيث تتم دراسة حالة المشروع 
بيدف صياغة فكرة معينو لممشروع وذلك لتحديد أىداف المشروع وخطوات تنفيذه 

 المتوقعة من المشروع. وترتيب تمك الخطوات حسب أولوياتيا والنتائج
ويتم التخطيط لممشروع بتحديد المراحل واإلجراءات الخاصة بالمشروع وتحديد 

 اإلمكانيات والموارد البشرية واإلدارية والمالية الالزمة.
 تقييم املشاريع

ىي عممية قياس باستخدام مؤشرات خاصة بتقييم المشروعات وبالمتابعة 
 لمراحل تنفيذ الخطة.

وتعّرف المتابعة بأنيا عمميات قياس تسعى إلى الحصول عمى معمومات حول 
كافة األعمال واألنشطة الخاصة بالمشروع لمتأكد من أن تمك العمميات واألنشطة 
تسير وفقًا لخطة العمل أما التقييم فيو عممية قياس األداء المرتبط بعمميات التغير 

 دم التغير. إلصدار أحكام نيائية حول حالة وتطور وتق
 إدارة مشاريع التنمية

ىي جممة الميارات والمعارف المرتبطة بالمبادئ واألدوات والتقنيات 
المستخدمة في عمميات واتخاذ القرار وتنفيذه والمراجعة والرقابة والحصر والرصد 

 والتخطيط لممشروعات.



 

 

 
 

 خطوات إدارة املشاريع
المديرين لممشروع بمجموعة من إن نجاح إدارة المشاريع يعتمد عمى إنجاز 

 الخطوات األساسية وىي:
 دراسة الوضع الحالي. .1
 حصر الحاجات. .2
 تحديد األىداف. .3
 التخطيط لممشروع. .4

وىو من أىم خطوات إدارة المشروع )التخطيط خطوه من خطوات اإلدارة الناجحة( 
فو وفي ىذه المرحمة تدرس الحاجات بيدف وضع فكرة محددة لممشروع ثم تحديد أىدا

والنتائج المتوقعة من المشروع ومن ثم تحديد الموارد البشرية الالزمة وميام وأدوار 
كل العاممين بالمشروع وارتباط ىذه الميام مع األنشطة والعمميات المخطط ليا مسبقًا 

 ويجب أن تساىم كل تمك الميام في تحقيق ىدف المشروع.
عداد عداد التقارير حيث أن التوثيق وا  التقارير من أىم األنشطة فيو وسيمة  التوثيق وا 

لمتابعة كافة األعمال المنجز منيا والمتغير تنفيذه وما ىو في حاجة إلى إدخال 
 تعديالت أو إضافات عميو وبما ال يخل بخططو األساسية لممشروع.

والتقارير تساعد عمى تحديد فاعمية المشروع ودرجة كفاءتيا ويمكن الوصول لذلك من 
ة المشروع وحصر نقاط القوة ونقاط الضعف في المشروع ونقاط خالل حصر حال

 التقدم والتطور في المشروع.
نجازه  إضافة لمتوصيات التي تتضمنيا التقارير فيي تساعد كثيرًا عمى تعزيز العمل وا 

 النظم الخاصة بالتقييم والمتابعة.



 

 

 
 

 تقييم املشروع
إحدى الخطوات اإلدارية في أي مشروع حيث من ميام مديري المشروعات  التقييم

التأكد من أن تمك المشروعات تحقق األىداف الموضوعة ليا بعد إتمام إنجازه مع 
التأكد من أن التنفيذ يتم وفقًا لمخطط الموضوعة مسبقًا وأن التنفيذ يتم وفقًا لمعايير 

 الجودة.
إدارة المشروعات ينتج عنيا تقرير مفصل بجميع  ويعتبر التقييم أخر الخطوات في

المراحل التي مر بيا المشروع منذ أن كان فكرة تراود المؤسسة أو المنظمة أو الدولة 
 إلى االنتياء عمى تنفيذه.

 مثال خلطة مشروع إنشاء مذرسة للتعليم األساسي.
 دراسة الموقف الحالي .1

 الكثافة السكانية بمنطقة المشروع. -
 ىم في سن التعميم األساسي. عدد من -
 عدد الطمبة الحالي. -
عدد من سيكونون في سن التعميم األساسي خالل العشر سنوات القادمة  -

 حسب الفصول الدراسية.
 أقرب المدارس لمنطقة المشروع. -
 عدد الطمبة من منطقة المشروع الممتحقين بتمك المدرسة. -
 الصعوبات التي تواجييم. -
 مده تنفيذ المشروع. -
 و تنفيذ المشروع.تكمف -



 

 

 
  

 احتياجات المشروع. -
 الموارد البشرية الالزمة لمتنفيذ حسب تخصصاتيا. -
 البدائل )الخطط البديمة لمواجية الطوارئ(.  -
مواد ومعدات التشغيل وتوفيرىا في مواعيد الحاجة ليا ووفقًا لممقايسات  -

 المطموبة.
رد البشرية وتكميف الموا وضع جدول زمني لمتنفيذ ولتوفير مواد التشغيل -

 حسب تخصصاتيا وعالقتيا بمراحل وزمن التنفيذ )متى نحتاج من(.
  إجراء المراجعة المستمرة ومتابعة المواصفات المطموبة. -

 

 
 

 إعذاد / القائذ صالح الذين اخلضار


