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هيكل تجزئة العمل
Work Breakdown Structure (WBS)

 الالزمة لتحقيق أهداف المشروع) المخرجات( التسليماتبحسب تقسيم هيكلي للعمل المطلوب •

تجميع فعاليات المشروع بحسب المخرجات•

عملية تكرارية حتى الوصول إلى حزم العمل•

•WBS
العمل المحدد عند أدنى مستوى من هيكل تجزئة العمل و الذي يمكن : Work Packageحزمة العمل •

تقييم و إدارة تكلفته و مدته



مرحلة ثالثةمرحلة ثانيةمرحلة أولى

عملية تكرارية

المشروع

حزم عمل



"حزم العمل"صفات 

نتائج•
كل حزمة عمل هي نتيجة واضحة في العمل–
" كيف نعمل"تجنب –

الشمولية•
المشروع كامال= مجموع حزم العمل –
مجموع حزم العمل= المشروع كامال –

الحصرية المتبادلة•
حزم العمل ال تتقاطع نتائجها –
غير موجودة في أي من الحزم األخرى" مخرجات"كل حزمة عمل تحوي وظائف –

الهرمية•



التمثيل الهرمي
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3المخرج 3المخرج 
3.1حزمة عمل 3.1حزمة عمل 

3.2حزمة عمل 3.2حزمة عمل 

2المخرج 2المخرج 
2.1حزمة عمل 2.1حزمة عمل 

2.2حزمة عمل 2.2حزمة عمل 

1المخرج 1المخرج 
1.1المخرج 1.1المخرج 

1.1.1حزمة عمل 1.1.1حزمة عمل 

1.1.2حزمة عمل 1.1.2حزمة عمل 
1.1حزمة العمل 1.1حزمة العمل 



)WBS(هيكل تجزئة العمل 

تعتبر أحد أهم أدوات إدارة المشاريع•

يجب أن يشارك في إنتاجها جميع أعضاء الفريق•

أساس لـ•
الخطة الزمنية للمشروع–

تقدير الجهد المطلوب للمشروع–

تخطيط الموارد المطلوبة–

تحديد المهام و المسؤوليات–



WBSاألهمية التخطيطية لهيكل تجزئة العمل 

يعتمد الهيكل الهرمي على تقييم الموارد المطلوبة من األسفل إلى األعلى•

المهام األصغر يمكن تقييم مواردها المطلوبة أكثر من المهام الكبيرة•
و بالتالي التخطيط لها بشكل أفضل–



المهمة و حزمة العمل

العمل المحدد عند أدنى مستوى من هيكل تجزئة العمل و الذي يمكن : Work Packageحزمة العمل •
تقييم و إدارة تكلفته و مدته

– Activityالمهمة • Task :كل مهمة لها مدة محددة . يتم تجزئة كل حزمة عمل إلى مهام

:مثال•
تسليم الصور للطلبة: حزمة العمل–

تأطير الصور –طباعة الصور  –تصوير الطلبة  -إعالم اإلدارة  –إعالم الطلبة : المهام–



جدول المهام

تقسيم حزم العمل إلى المهام المطلوبة لتحقيقها•

وضع تقدير مدة كل مهمة•

وضع المهام التي يجب أن تسبق هذه المهمة•



جدول المهام

المهام السابقةالمدةالمهمة

-3إعالم الطلبة

-1إعالم اإلدارة

إعالم الطلبة، إعالم اإلدارة1تصوير الطلبة

تصوير الطلبة3طباعة الصور

طباعة الصور4تأطير الصور



ترتيب المهام
مخطط األسبقية

مخطط شبكة األسبقية•

•Precedence Diagramming Method
المهام و مدة كل منها) ترتيب(يوضح أسبقية •

يتم تمثيل كل مهمة بمستطيل و العالقة مع باقي المهام بأسهم•

داخل كل مستطيل اسم و معلومات المهمة•

يستخدم بشكل كبير في برمجيات إدارة المشاريع •



مخطط األسبقية

ES طباعة الصور EF

LS أيام 3 LF

ES تأطير الصور EF

LS أيام 4 LF

ES تصوير الطلبة EF

LS يوم 1 LF

ES إعالم اإلدارة EF

LS يوم 1 LF

ES إعالم الطلبة EF

LS أيام 3 LF



مهام مشروع صناعة التسقية

ال يوجد مهمة سابقة لها –دقائق  10تستغرق : فت الخبز•

ال يوجد مهمة سابقة لها –دقائق  8تستغرق : تسخين الحمص•

ال يوجد مهمة سابقة لها –دقائق  6تستغرق : تحضير الثوم•

»تحضير الثوم«تبدأ مباشرة بعد انتهاء مهمة  –دقائق  5تستغرق : عصر الليمون•

»تسخين الحمص«و » فت الخبز«تبدأ مباشرة بعد انتهاء كال من  –دقائق  4تستغرق : تشتشة الخبز•

»تسخين الحمص«و » عصر الليمون«تبدأ مباشرة بعد انتهاء مهمة  –دقائق  5تستغرق : تحضيرالبدوة•

»بزتشتشة الخ«و » تحضير البدوة«تبدأ مباشرة بعد انتهاء مهمة  –دقائق  4تستغرق : تسقاية التسقية•



تلخيص المهام

- 10 فت الخبز

- 8 تسخين الحمص

- 6 تحضير الثوم

تسخين الحمص فت الخبز ، 4 تشتشة الخبز

تحضير الثوم 5 عصر الليمون

، تسخين الحمص  عصر الليمون 5 تحضير البدوة

تحضير البدوة ، تشتشة الخبز 4 تسقاية التسقية



فت الخبز

10

تحضير البدوة

5

عصر الليمون

5

تشتشة الخبز

4

تسخين الحمص

8

تحضير الثوم

6

تشقاية التسقية

4

- 10 فت الخبز

- 8 تسخين الحمص

- 6 تحضير الثوم

تسخين الحمص فت الخبز ، 4 تشتشة الخبز

تحضير الثوم 5 عصر الليمون

5 ، تسخين الحمص عصر الليمون ةتحضير البدو

بزتحضير البدوة ، تشتشة الخ 4 قيةتسقاية التس



مخطط جانت
Gantt Chart



مخطط جانت

طريقة سهلة و هامة و شائعة لتمثيل برنامج عمل المشاريع•

سهل الفهم للكثير من الجهات المعنية•

يمكن الحصول على مخطط جانت من جدول المهام أو مخطط األسبقية•

يتم تمثيل كل مهمة ب عمود أفقي يختلف طوله حسب مدة المهمة•

ترتبط هذه األعمدة ببعضها بطريقة توضح أسبقية المهام•

أيام 4مدة 

مدة يومين



مخطط جانت للموارد

يمكن إضافة معلومات أخرى للمخطط مثل الشخص المسؤول أو موارد مشتركة•

يتم إضافة المعلومة بجانب العمود األفقي للمهمة •

خولة

أحمد



مخطط جانت للمتابعة

يمكن إضافة معلومات التقدم في العمل لكل مهمة•

يتم تمثيل تقدم العمل عبر نسبة اإلنجاز لكل مهمة•

داخل كل عمود أفقي خط أسود يمثل نسبة اإلنجاز•
من % 50تم انجاز 

المهمة

تم انجاز كامل 
المهمة



مخطط جانت اآللي

عند استخدام مخططات جانت في برامج إدارة المشاريع يتم تعديل المخطط آليا•

:مثال•
ترتيب األسبقيات–

حجز الموارد أو األشخاص –

تحديد مدة المهمة حسب الموارد المتوفرة–



بروجكتمايكروسوفت 
Microsoft Project



بروجكتمايكروسوفت 

أكثر البرامج الشائعة المستخدمة إلدارة المشاريع•

يستخدم لكافة أنواع المشاريع و كافة أحجام المشاريع•

سهل التعامل خاصة لمن يتقن برامج مايكروسوفت أوفيس•



مشروع جديد

آخر المشاريع التي 
تم فتحها

فتح مشروع من 
الجهاز



أشرطة األدوات

تحرير معلومات 
المهام نصيا

المهام بمخطط 
جانت

األدوات تبويبات تخزين المشروعمجموعة أدوات



اسم المهمة مدة المهمة بداية المهمة نهاية المهمة

المهام 
السابقة



تمرين

المدة المهمة
)أيام(

المهام السابقة

A3-

B1A

C1A

D3C

E4D





12عرض نمط الشبكة



1
2

عرض نمط التقويم



عرض نمط جانت
1

2



بداية المشروع نهاية المشروع



إضافة رابط عبر مخطط جانت



أنواع روابط األسبقية



مدة التأخير

يمكن لعالقة األسبقية أن تكون مباشرة أو أن يكون مع تأخير•

أسبقية مباشرة

أسبقية مع تأخير



– FSاالنتهاء للبدء  Finish to Start

أكثر األنواع شيوعا•

Aقبل االنتهاء من المهمة  Bال يمكن البدء بمهمة •
ال يمكن البدء بتصوير الطالب حتى ننتهي من طباعة الخلفية: مثال•



– SSالبدء للبدء  Start to Start

Aقبل البدء بالمهمة  Bال يمكن البدء بمهمة •
ال يمكن البدء بالتصوير حتى يبدأ قدوم الطالب: مثال•



– FFاالنتهاء لالنتهاء  Finish to Finish

Aقبل االنتهاء من المهمة  Bال يمكن االنتهاء من المهمة •
ال يمكن االنتهاء من التصميم النهائي لشكل الصور قبل االنتهاء من التصوير: مثال•



– SFالبدء لالنتهاء  Start to Finish

Aقبل البدء بالمهمة  Bال يمكن االنتهاء من المهمة •
ألولى ال يمكن انتهاء الوردية الثانية حتى تبدأ الوردية ا): في حال وجود ورديتان في المعمل(مثال •



بروجكتالعمليات في مايكروسوفت 

تغيير نوع و تأخير العالقة•

تغيير مقياس الوقت في مخطط جانت•

milestoneمعلم •
تغيير وقت العمل•

ربط عدة مشاريع•

إضافة موارد•


