
 إدارة المشروع

إضاءة على المهنة 
خطوات تنفيذ العمل ورصد نتائجه؛ متابعة ، وتقوم على  وإدارة المهام والموارد، التخطيطالتي تستند إلىجراءات باإلإدارة المشروع تتمّثل 

المحكم ألي مشروع، ومراقبته أثناء التنفيذ، فضًال عن تزويد اإلدارة والعميل بكاّفة البيانات الالزمة، كّل ذلك ُيعّد من  التخطيط حيث أّن

المؤّشرات اإليجابّية لسير المشروع.  

.  يمكن لخّريجي هذا المهام، والموارد البشرية، لتكاليف، اوقت متعّددة أهّمها ال التنسيق بين عناصرتفرض اإلدرة الناجحة للمشروع

، سواء في داخل البالد أو التعليم، التدريب، أو االستشارة البناء، التصنيع، التكنولوجيا، اإلدارة،متعددة كفي مجاالت االختصاص العمل 

خارجها. 

وصف المهنة 
 وتنفيذها. روع إلدارة المش األفضل تطوير األدوات والممارساتفي مراحله كافة والمشروع  إدارة تطور -

المطلوبة، ه  وموارده ومخرجاتهأهدافه ونطاقالمشاركة إلى جانب الممولين وأصحاب المصلحة في وضع مخطط المشروع لتحديد  -

 .، وتوقيت العملتهيزانيمو

 والوقت المطلوب إلنهاء كل مهمة. العمل على وضع مخطط تفصيلي لتقدير حجم الجهد -

  طوال دورة حياة المشروع.التي قد تطرأ  حل المشاكل -

الطارئة. تغييرات بما يضمن لحظ الإدارة نطاق المشروع بشكل فعال  -

ر. إذا لزم األم الستكمال خطة المشروع مستشارين خارجيين أو مقاولينالحاجة إلى االستعانة بتحديد  -

 متابعة تقدم خطوات المشروع ورفع التقارير بخصوص ذلك إلى الممولين. -

، وتحفيز أعضاء فريق المشروع على أساس استباقي. تدريب، قيادة -

نوع الشخصية المهنية 

 .الشخصية العملية -الشخصية التقليدية -الشخصية المغامرة

المهارات المطلوبة 
 التفكير الناقد: استخدام التحليل والربط والمقارنة لتشخيص مكامن القوة والضعف للمعطيات المختلفة. -
 تكييف وتنظيم األفعال والمهام بين المواضيع(األفراد، األشياء، المسائل، العمليات،...). التنسيق: -
 الحديث: التحدث مع اآلخرين بفعالية لنقل المعلومات. -
 إدارة الوقت: إدارة الفرد وقته ووقت اآلخرين. -
 اإلصغاء الناشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة. -
 إدارة الموارد البشرية: تحفيز وتدريب وتوجيه الناس في أعمالهم، وتوظيف األشخاص المناسبين. -
 تقييم النظم: النظر إلى مؤشرات إنجاز النظم، آخذًا الدقة بعين االعتبار. -
 تحسس المشكلة: القدرة على تحسس األخطاء والمشاكل، دون اعتبار حلها. -

 التفكير االستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة النتاج أجوبة مباشرة. -
 التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات أو تفاصيل جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة. -
 ترتيب المعلومات: القدرة على إتباع قواعد محددة لتنظيم األشياء أو األحداث بترتيب معين. -
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