
شريط أدوات الوصول السريع
خصّص هذه المنطقة لتكون األوامر المفضلة لديك مرئية 

دائماً.

استكشاف األوامر على الشريط
يتضمن كل شريط مجموعات، وتتضمن كل مجموعة بدورها 

مجموعة من األوامر ذات الصلة.

إدارة المشاريع
قم بفتح المشاريع وحفظها 

وطباعتها ومشاركتها . ويمكنك أيضاً 
تغيير الخيارات وإعدادات الحساب 

في طريقة العرض هذه.

إظهار الشريط أو إخفاؤه
انقر فوق خيارات عرض الشريط أو اضغط على Ctrl+F1 إلخفاء 

الشريط أو إظهاره.

تغيير طرق العرض 
اعمل بشكٍل أسرع في طريقة 
العرض المناسبة. اختر من بين 

“مخطط جانت” أو “استخدام 
 المهام” أو “مخطط الفريق”

أو “ورقة الموارد”.

التكبير أو التصغير
اسحب منزلق التكبير/التصغير 

لتكبير مقياس الوقت أو تقليصه.

عرض معلومات المهمة في مكان واحد
تكون معلومات المهمة موجودة على اليمين 

في صفوف وأعمدة يسهل تفحصها. وإلى 
اليسار، يتم عرض معلومات المدة بشكل 

رسومي كأشرطة على مقياس وقت، وكل 
ذلك في طريقة عرض واحدة.

إظهار تلميحات المفاتيح
إذا كنت تفضل استخدام لوحة 

المفاتيح، فاضغط على Alt إلظهار 
المفاتيح التي تتيح لك الوصول إلى 

األوامر على الشريط.

وتجدر اإلشارة إلى أن مفاتيح 
االختصار التي استخدمتها من قبل 

ال تزال تعمل.

 دليل البدء السريع
يبدو Microsoft Project 2013 مختلفاً عن اإلصدارات السابق، لذا أنشأنا 
هذا الدليل لمساعدتك في تقليل الفترة الالزمة لتعلم كيفية استخدامه.



كيفية البدء باستخدام 
Project 2013

إن أول ما ستراه عند فتح Project 2013 هو مظهر جديد وأنيق. ولكن ثمة المزيد. ألقِ نظرة 
 Project ينقلك .Project 2007 عن كثب لالطالع على التحسينات في هذا اإلصدار مقارنة مع

2013 إلى مركز مليء بالميزات لبدء العمل على مشروعك، بدالً من تركك في ملف فارغ. انقر 
فوق ملف < جديد، ثم ابدأ العمل على المشروع.

أربع خطوات إلدارة 
المشاريع 

إذا كنت تعمل على إدارة المشروع للمرة األولى، فيمكن أن يوفر لك Project 2013 بداية 
سريعة وممتازة بواسطة دليل Project المضّمن. للبدء باالستخدام، انقر فوق ملف < 

جديد < بدء االستخدام.

أثناء التفكير في مشروع جديد، استعرض قوالب المشاريع الشائعة، أو استورد المعلومات من 
Excel أو موقع SharePoint، أو انقر ببساطة فوق مشروع فارغ للحصول على “مخطط جانت” 

واضح. يمكنك فتح المشاريع السابقة من الكمبيوتر أو الشبكة أو Project Online أو حتى من 
.OneDrive

بواسطة هذا الدليل المؤلف من أربع خطوات، ستتعلم كيفية جدولة المهام، وإنشاء 
مخطط زمني، وإعداد تقارير عن تقدمك، ومن ثم التعاون مع فريقك باستخدام 

.Project وكل ذلك بدون مغادرة ،Lyncو SharePoint



 العناصر التي ربما تبحث عنها
.Project 2013 استخدم القائمة أدناه للعثور على بعض األدوات واألوامر األكثر شيوعاً في

ثم ابحث في...انقر فوق...من أجل...

فتح مشروعك أو حفظه أو تصديره أو طباعته أو مشاركته إلى SharePoint أو 
Project Online أو السحابة باستخدام OneDrive

طريقة عرض Backstage )انقر فوق األوامر على الجانب األيمن في طريقة ملف
العرض هذه(.

ربط المهام أو إلغاء ربطها أو إنشاء مخطط تفصيلي لها أو تحديث العمل على 
مشروع أو إنشاء حدث رئيسي

المجموعة جدول.مهمة

المجموعات إدراج والتعيينات والمستوى.موردإضافة األشخاص والتخفيف من حمل العمل وإنشاء تجمع موارد

المجموعة عرض تقارير.تقريرإنشاء تقرير مرئي أو تصدير تقرير إلى Excel أو Visio أو مقارنة المشاريع

المجموعات إدراج وخصائص وجدول .مشروعتعيين أساس للمشروع أو إنشاء مشروع رئيسي أو إنشاء رموز WBS للمهام

المجموعات طرق عرض المهمة وتقسيم العرض وطرق عرض الموارد.عرضعرض بيانات المشروع على “مخطط جانت” أو المخطط الزمني أو في تقويم



عرض بيانات المشروع
يمكنك بواسطة Project 2013 إنشاء تقارير واضحة واحترافية ومفعمة باأللوان من دون 

الحاجة إلى تصدير بياناتك إلى برنامج آخر. أضف الصور والمخططات والحركات واالرتباطات 
وغير ذلك، أي كل ما تحتاج إليه لمشاركة معلومات عن حالة المشروع مع المساهمين 

وأعضاء الفريق بوضوح وفعالية.

تتبع مسارات المهام
هل يبدو مخطط جانت متشابكاً؟ في مشروع معقد، يمكن لمخطط جانت أن يبدو كعقدة 

متشابكة مليئة باألشرطة وأسطر االرتباطات. للمساعدة على حل هذه المشكلة، يمكنك 
تمييز سلسلة االرتباطات، أو مسار المهمة، ألي مهمة. على “مخطط جانت”، انقر فوق 

تنسيق < مسار المهمة. 

انقر فوق عالمة التبويب تقرير )الجديدة في Project 2013(، ثم حدد التقرير الذي تريده. 
 PowerPointو Wordو Excel إن عدداً كبيراً من أدوات رسم التقارير هو نفسه في كل من 

.Projectو

عند النقر فوق مهمة، تظهر كل المهام السابقة لها بلون واحد وتظهر كافة المهام الالحقة 
بلون آخر.



Project Online استخدام
إذا توفر لديك Project Online، فيمكنك الوصول إلى اإلصدار الكامل من Project من أي 
 Project 2013 مكان تقريباً، حتى على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي لم يتم تثبيت
عليها. كل ما تحتاج إليه هو اتصال باإلنترنت وكمبيوتر شخصي يعمل بنظام التشغيل 

Windows 7 أو إصدار أحدث.

التحدث مع أعضاء فريقك 
إذا كنت تستخدم Lync 2013 في مؤسستك، فيوفر Project 2013 طرقاً جديدة لمساعدتك 

في البقاء على اتصال مع أعضاء فريقك. احصل على تحديثات حول تقدم العمل أو اطرح أسئلة 
سريعة أو أجرٍِ مناقشات حول استراتيجيات طويلة األمد بدون مغادرة Project. قم بتمرير 

الماوس ببساطة فوق أي اسم تريده وابدأ جلسة مراسلة فورية أو بريداً إلكترونياً أو حتى 
مكالمة هاتفية.

باستخدام Project Online، ستحصل دائماً على اإلصدار األحدث ألن تحديثات الخدمة 
تلقائية.

يمكنك أيضاً إجراء محادثة عبر الفيديو مع أحد أعضاء الفريق للحصول على آخر التحديثات حول 
حالة المشروع، واإلجابة على أسئلة أحد المساهمين، أو إجراء مقابلة وجهاً لوجه مع مورّد 

موجود في النصف اآلخر من الكرة األرضية.



كيفية العمل مع األشخاص الذين ال 
يتوفر لديهم Project 2013 حتى اآلن

إليك بعض األمور التي يجب أن تتذكرها عند مشاركة الملفات أو تبادلها مع أشخاص 
.Project يستخدمون إصداراً أقدم من

...Project 2013 ماذا علّي أن أفعل؟ماذا يحدث؟في

تفتح مشروعاً تم إنشاؤه 
.Project 2007 بواسطة

يفتح المشروع في Project 2013، ولكنك سترى ]وضع التوافق[ على 
شريط العنوان. ُيعلمك هذا بأنه تم حفظ المشروع بتنسيق الملف األقدم 

الذي ال يتعرف على الميزات الجديدة مثل الخط الزمني والمهام المجدولة 
يدوياً والحقول الجديدة.

 ،Project 2013 إذا كنت تريد استخدام كل الميزات التي يوفرها
فعليك تحويل المشروع إلى تنسيق الملف األحدث.

قبل تحويل ملف بتنسيق أقدم، عليك التفكير أوالً في ما إذا كنت بحاجة 
إلى التعاون مع أشخاص ال يزالون يستخدمون Project 2007. ففي

هذه الحالة، عليك متابعة العمل في “وضع التوافق”.

وإذا لم يكن أحد يعمل على المشروع باستخدام Project 2007، فمن 
األفضل تحويل المشروع إلى أحدث تنسيق. لتنفيذ ذلك، انقر فوق ملف 

< حفظ. ستتم مطالبتك بحفظ المشروع بتنسيق 2013.

تحفظ المشروع كملف 
.Project 2010 بتنسيق

ما من داعٍ لترقية تنسيق الملف. يمكن مشاركة المشاريع بتنسيقْي يفتح المشروع في Project 2013 بدون أي قيود على الميزات.
Project 2010 وProject 2013 واستخدامها معاً بدون 

أي تحويل.

تحفظ المشروع بتنسيق 
.Project 2007

يؤدي إرجاع مشروع إلى إصدار Project 2007 األقدم إلى إيقاف تشغيل 
الميزات الجديدة المتوفرة في Project 2013 )بما في ذلك الجدولة 
اليدوية وإعداد التقارير المرئية والحقول الجديدة وطريقة عرض الخط 

الزمني(، ولكن ذلك يجعل المشروع متوافقاً لمشاركته مع األشخاص 
.Project 2007 اآلخرين الذين ال يزالون يستخدمون

 Project 2007إلى تنسيق Project 2013 بعد تحويل مشروع من تنسيق
األقدم، تأكد من فحص طرق العرض التي ربما استخدمت فيها ميزات 
جديدة مثل الجدولة اليدوية وإعداد التقارير المرئية والحقول الجديدة 

وطريقة عرض الخط الزمني. فبيانات المشروع التي تم إنشاؤها بواسطة 
ميزات جديدة قد ال تكون مرئية أو قابلة للتحرير بتنسيق 

.Project 2007


