
 دراسة هشروع :األسلوب العاشر
 

 

 :الوشروع تعرٌف

 

انًرشاتطح انرً ٌرى ذُفٍزْا تطشٌمح ( األَشطح)ػثاسج ػٍ يجًٕػح يٍ األػًال  ْٕ انًششٔع

 ذمذٌى أجم يٍ ٔادذج يشج تّ انمٍاو ٌرى َٓاٌح، ٔذاسٌخ تذاٌح ذاسٌخ نّ أي تضيٍ، ٍذــ  يميُظًح، ْٕٔ 

 .يضافح لًٍح إٌجاد أٔ يفٍذ ذغٍٍش ذذمٍك تٓذف يا خذهة أٔ يا هٌتج

 

 : ٌوكي تعرٌف الوشروع بٌاء على استخذام الووارد

 أٔ انطالح أٔ انخاياخ أٔ انثشش أٔ انًال عٕاء) انًٕاسد ذغرخذو انرً األَشطح يٍ يجًٕػح

 أْذاف ذذمٍك أجم يٍ( رنك إنى يا أٔ انًخاطش أٔ انجٕدج أٔ االذصاالخ أٔ انرشذٍثاخ أٔ انًغادح

 .عاتما يذذدج

 .فإٌ انًششٔع ْٕ أي َشاط ٌرجأص يا َؼرثشِ ػًال سٔذٍٍُا، نزنك ٌذظى تًؼايهح خاصح ٔػهٍّ

 

 

 هشروعوأساسٍة لذراسة  عاهةبٌود 

 

أٔ )نكً َضًٍ دساعح ٔذمٍٍى يششٔع تشكم ػًهً ٔجذي يٍ انًٓى انرطشق نهُماط انرانٍح 

 (:نًؼظًٓا

 ػهى دثد انرً األعاعٍح انًشاكم أٔ/ٔ( ذٕجّ) سؤٌا انًششٔع، نرُفٍز انًُطمً األعاط: انذافغ. 1

 .انًششٔع ذُفٍز

 (ٔادذج جًهح) ؟انُٓائٍح انُرٍجح دٍث يٍ انٕصٕل ذشٌذ أٌٍ إنى: انٓذف. 2

ْذف اعرشاذٍجً يذذد، لاتم نهمٍاط، ًٌكٍ ذذمٍمّ، يشذثظ تانًٕضٕع، *: األْذاف انذكًٍح . 3

 (.ساجغ انرؼشٌف)يمٍــ ذ تٕلد 

 (. انًشرشكٌٕ) ؟ٌشًهّ ال ٔيٍ انًششٔع ٌشًم يٍ: انًششٔع شًٕنٍح. 4

 ؟انًششٔع َجاح يٍ عٍغرفٍذ يٍ: انًٓرًح األطشاف. 5

 تؼذ فًٍا عرصثخ ٔانرً ،برًاهج وخطة عول ذطٌٕش انًششٔع ذخطٍظ ٌرطهة: خطح انًششٔع. 6

 . انًششٔع ذٕاصم ًَٕرج أعاط

 .انُجاح ػهى دنٍال ٌشكم أٌ شأَّ يٍ يا انًضافح، انمًٍح لٍاط: انمٍاعاخ َجاح. 7

 .انمائى انٕضغ ػهٍّ انًذافظح ٌغرذك انرً انمٕج َماط: لٕج َماط. 8

 .ٔانؼمثاخ ٔانًخاطش االفرشاضاخ. 9

ذمٍٍى ػًهٍح انرخطٍظ ٔانرُفٍز،  ٔفذص كٍفٍح ذذمٍك انًششٔع نألْذاف : ذمٍٍى انًششٔع. 10

 .انًٕضٕػح

 يا سأٌك تٓذف انًششٔع؟ ْم ْٕ ْذف جٍذ أو ال؟ ٔنًارا؟. أ

 .يا سأٌك تكٍفٍح ذُفٍز انًششٔع؟ إششح. ب 

 .عجم إَطثاػك ٔذمًٍٍك انؼاو نهًششٔع. جـ 
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 :ُذف حكٍن لتحقٍق الوشروع: تعرٌف وهواطفات

 

 :َأي أً  S.M.A.R.T ذأٌٌطبق علٍَ هب ٍتحذد (ستراتٍجًإ)حكٍن  تأكذ هي أى كل ُذف

 

  يذــــــــــــــــــــــــــذد       Specific   

  لاتـم نهمٍـــــــاط               Measurable   

  ٍذذمٍمّ                    ًٌكـ Achievable Attainable 

  تانًٕضــٕع رٔ صهح          Relevant   Realistic 

  ٍــــــــــــــــــــذ تـــٕلدمي    Timely 

 

 

 

 :ًظوص هقترحة للتذرب على دراسة هشروع

 

 (تشج تاتم)  9 – 1: 11ذكٌٍٕ . 1

 (يششٔع صٔاج)  24ذكٌٍٕ . 2

 (يششٔع نغُٕاخ انجٕع) 41ذكٌٍٕ . 3

 (ذذشٌش انشؼة يٍ انؼثٕدٌح)  15 – 3خشٔج . 4

 (يششٔع انكشو)  10 – 1: 5اشؼٍاء . 5

 (دهى َثٕخز َصش ٔيششٔع انصُى انزْثً) 3ٔ  2داٍَال . 6

 (يششٔع تٍد نكم سجم) 28 – 24: 7يرى . 7

 (  إشثاع انخًغح أَالف) 44 - 30: 6، أٔ يشلظ 39 – 32: 14يرى . 8

 (إشثاع األستؼح أَالف)  39 – 32: 15يرى . 9

 (يششٔع ػشاء ػظٍى)  24 – 15: 14نٕلا . 10

 !(يششٔع تُاء انثشج، ٔيششٔع دشب)  35 – 25: 14نٕلا . 10

 



 هوضوع كتابً بأسلوب دراسة هشروع/قسٍوة دراسة ًض
 

 ________________: انشاْذ انكراتً ____________________:  انًششٔعػُٕاٌ 

 .لذ ال ذجذ أجٕتح نكم تُذ، ٔػُذْا تإيكاَك ذشكّ أٔ اعرخذاو ذذهٍهك ٔاعرُراجاذك نكراتح جٕاب يمرشح

 

 ذُفٍز ػهى دثد انرً األعاعٍح انًشاكم أٔ/ٔ( ذٕجّ) سؤٌا انًششٔع، نرُفٍز انًُطمً األعاط: انذافغ. 1

.انًششٔع

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 (ٔادذج جًهح) ؟انُٓائٍح انُرٍجح دٍث يٍ انٕصٕل ذشٌذ أٌٍ إنى: انٓذف. 2

 ________________________________________________________ 

 

 .يمٍذ تٕلد ،يشذثظ تانًٕضٕع ،ًٌكٍ ذذمٍمّ ،لاتم نهمٍاط ،ْذف ثإَي يذذد: األْذاف انذكًٍح.3

           ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

  ؟(انًشرشكٌٕ) ٌشًهّ ال ٔيٍ انًششٔع ٌشًم يٍ: انًششٔع شًٕنٍح. 4

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ؟انًششٔع َجاح يٍ عٍغرفٍذ يٍ: انًٓرًح األطشاف. 5

 ________________________________________________________ 

 أعاط تؼذ فًٍا عرصثخ ٔانرً ،برًاهج وخطة عول ذطٌٕش انًششٔع ذخطٍظ ٌرطهة. خطح انًششٔع. 6

 .انًششٔع ذٕاصم ًَٕرج

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

  

 .انُجاح ػهى دنٍال ٌشكم أٌ شأَّ يٍ يا انًضافح، انمًٍح لٍاط: انمٍاعاخ َجاح. 7

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 انمائى انٕضغ ػهٍّ انًذافظح ٌغرذك انرً انمٕج َماط: لٕج َماط. 8

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 .ٔانؼمثاخ ٔانًخاطش االفرشاضاخ. 9

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 : ذمٍٍى انًششٔع. 10

 يا سأٌك تٓذف انًششٔع؟ ْم ْٕ ْذف جٍذ أو ال؟ ٔنًارا؟

 ________________________________________________________ 

 .ٍفٍح ذُفٍز انًششٔع؟ إششحيا سأٌك تك  

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

  

 .عجم اَطثاػك ٔذمًٍٍك انؼاو نهًششٔع 

 ________________________________________________________ 



 ضوع كتابً بأسلوب دراسة هشروعهو/قسٍوة دراسة ًض 
 

 68 – 58: 47لوقا : انشاْذ انكراتً   بٌاء برج: ػُٕاٌ انًششٔع

 

 ػهى دثد انرً األعاعٍح انًشاكم أٔ/ٔ( ذٕجّ) سؤٌا انًششٔع، نرُفٍز انًُطمً األعاط: انذافغ. 1

 . انًششٔع ذُفٍز

 . ػًهٍح ذطٌٕش ٔتُاء نثشج

 

 (ٔادذج جًهح) ؟انُٓائٍح انُرٍجح دٍث يٍ انٕصٕل ذشٌذ أٌٍ إنى: انٓذف. 2

 (28.  )اعرخذو انشب ٌغٕع يثم ْزا انًششٔع إلٌضاح فكشج دغاب َفمح انرهًزج ٔإذثاػّ 

 

ْذف اعرشاذٍجً يذذد، لاتم نهمٍاط، ًٌكٍ ذذمٍمّ، يشذثظ تانًٕضٕع، : األْذاف انذكًٍح. 3

 .يمٍــ ذ تٕلد

 .تُاء تشج ٔإذًايّ َٓائٍا 

 

 ؟انًششٔع َجاح يٍ عٍغرفٍذ يٍ: انًٓرًح األطشاف. 4

 (28(.  )ذرًٍى انًششٔع انزي اترذأ تّ)صادة انثشج ًٌّٓ إكًال تُاء انثشج  

 (30ٔ  29. )ذُظش ٔذشالة، ٔذٓضأ تّ فً دانح فشهّ( انُاط يٍ دٕنّ)انُاظشٌٔ  

  

 تؼذ فًٍا عرصثخ ٔانرً ،برًاهج وخطة عول ذطٌٕش انًششٔع ذخطٍظ ٌرطهة. خطح انًششٔع. 5

 .انًششٔع ذٕاصم ًَٕرج أعاط

 .فكشج انًششٔع. 1 

 (28.  )دضٕس اإلسادج نثُاء تشج. 2 

 (28(.  )ْكزا كاٌ يفشٔضا)انركهفح /انجهٕط أٔال نهرخطٍظ ٔدغاب انُفمح. 3 

 (30ٔ  29.  )انثذء تانثُاء ٔٔضغ األعاط نهثشج. 4

 (. ْزا ْٕ انًرٕلغ يٍ انمٍاو تانًششٔع)إذًاو انثشج . 5

  

 .انُجاح ػهى دنٍال ٌشكم أٌ شأَّ يٍ يا انًضافح، انمًٍح لٍاط: انمٍاعاخ َجاح. 6

 .إذًاو ٔإكًال انثشج كًا ْٕ يرٕلغ ٔٔفك انرخطٍظ، ْٕ يمٍاط َجاح انًششٔع

تانثُاء ٔٔضغ األعاط، ٔنكٍ ػذو انمذسج ػهى إذًاو انًششٔع تغثة ػذو دغاب  انثذء

 .انُفمح جٍذا يُز انثذاٌح، ْٕ ذؼثٍش ػٍ فشم انًششٔع فشال كثٍشا

 

 انمائى انٕضغ ػهٍّ انًذافظح ٌغرذك انرً انمٕج َماط: لٕج َماط. 7

 .ٔجٕد فكشج ذطٌٕش ٔإتذاع ًْ تذء انؼًم نهرطٌٕش

 .نهمٍاو تانًششٔعاإلسادج ْايح 

 

 .ٔانؼمثاخ ٔانًخاطش االفرشاضاخ. 8

 .اإلسادج ٔدذْا ال ذكفً إلَجاص انًششٔع 

ُْانك يخاطش كثٍشج فً ػذو انرخطٍظ انجٍذ، ٔفً ػذو دغاب انركهفح لثم انثذء  

  .تانًششٔع

 

 

 



 : ذمٍٍى انًششٔع. 9

 يا سأٌك تٓذف انًششٔع؟ ْم ْٕ ْذف جٍذ أو ال؟ ٔنًارا؟ -

 .تذذ راذٓا فكشج جٍذج ْٔايح نهرطٌٕش ٔذغذ داجح يؼٍُح( تُاء تشج)انًششٔع  فكشج

 .يا سأٌك تكٍفٍح ذُفٍز انًششٔع؟ إششح 

(. انثذء تانثُاء ٔتُاء األعاط)لذ ذكٌٕ ػًهٍح ذُفٍز انًششٔع يًراصج فً يشادهّ األٔنى  

نغثة ٌؼٕد نؼذو دغاب ٔنكٍ كم انًششٔع فشم فشال رسٌؼا  نؼذو ٔجٕد يٕاسد كافٍح إلذًايّ، ٔا

 .انركهفح جٍذا لثم انثذء تانرُفٍز

 .عجم اَطثاػك ٔذمًٍٍك انؼاو نهًششٔع 

انفكشج ْٔزا انًثال ػٍ انًششٔع ًْ فكشج سائؼح شاسكُا تٓا انشب نٍٕضخ أًٍْح دغاب  

 . َفمح انرهًزج

 

 
 


