
1 ـجــر   فـ –الدفعة املاسية   
 

 مراحل دورة حياة املشروع  : 

 :مرحلة التأسيس  .1

 تيار مدير املشروع والبدء باالجتماعات األولية املباشرة بتنفيذ املشروع, إخ ختيار املشروعإ,  يتم تطوير فكرة املشروع 

 : مرحلة التنفيذ .2

 والقيام بالرقابة على املشروع ., عداد املوازنة, إعمل جدولة ألنشطة املشروع,  يتم وضع خطة املشروع املتكاملة 

 :مرحلة اإلنهاء  .3

تخدمين دريب املست طلوبةاله حسب املواصفات املكمإن املشروع قد تم أيق على أنشطة املشروع للتأكد من يتم التدق 

 داد التقارير النهائية وتسليم الوثائق املطلوبة., إع ستخدام مخرجات املشروعإعلى 

 

 راحل إدارة املشروعم   : 

 )مرحلة التعريف( أو املفهوم وتسمى )مرحلة التأسيس( مرحلة الفكره أو  .1

 شروع وقد يتم اختيار مديره.تتضمن والدة فكره املشروع والقیام بدراسة الجدوى, اختيار امل 

  يذ : فرحلة التنم .2

وتتضمن إعداد خطة املشروع وجدولة املشروع وموازنة املشروع النھائیة , وتعیين فریق العمل باملشروع واملباشره 

 . بتنفیذ خطوات املشروع والقيام بعمليات الرقابة وتقييم األداء

  غالق()اإل : رحلة التسليم م .3

سليم ت, ثم  وتتضمن التدقيق على املشروع للتأكد من أن املواصفات املشروع مطابقة للشروط املتفق علیھا

 وعاعداد التقرير النهائي للمشر  -تسليم الوثائق املطلوبة –تدريب املستخدمين على املشروع  -املشروع للزبون 

 

 



2 ـجــر   فـ –الدفعة املاسية   
 

 :  مراحل إعداد خطة املشروع  

 عقد اإلجتماع التأسيس ي.  .1

 إعداد الخطة اإلبتدائية.  .2

 إعداد الخطة املركبة للمشروع.  .3

 )الخطة الرئيسة أو عقد اإللتزام في املشروع أو دستوراملشروع( إعداد الخطة النهائية للمشروع تسمى .4

 ب .5
ً
 . التخطيط الالحقمراجعة الخطة النهائية تسمى ايضا

 

  مراحل جدولة املشروع:  

 التخطيط  .1

 جدولة األنشطة .2

 الرقابة  .3

 

  مراحل تطبيق املسار الحرج:  

 معرفة كل األنشطة التي يجمعها املشروع  .1

 ذه املهام همعرفة العالقات بين  .2

 رسم املهام في املخطط الشبكي  .3

 تقدير الزمن الالزم إلنهاء كل مهمة  .4

 بشكل دوري أثناء تنفيذ املشروع تحديث املخطط الشبكي  .5

 تحديد املسار الحرج من على املخطط الزمني  .6

 راحل بناء فرق العملم  

 رحلة التشكيل م .1

 مرحلة العصف  .2

 مرحلة التطبيع  .3

 مرحلة اإلنجاز  .4

 مرحلة املناشدة  .5



3 ـجــر   فـ –الدفعة املاسية   
 

 راحل إدارة املخاطرم  

 التخطيط للمخاطر  .1

 تحليل املخاطر       -ب               ر ف املخاطيتعر  -أ    :وتتكون من جزئين :  تقييم املخاطر .2

هم هذه ومن أ :أكثر من اإلستراتيجيات املناسبة تتضمن إختبار وتطبيق واحد أو : عالجة املخاطر م .3

  : اإلستراتيجيات

 – نالتسكيإستراتيجية  –املنع إستراتيجة  – هاوجودإستبقاء املخاطر و إفتراض ستراتيجية إ)

 التحويل ( إستراتيجية 

 .الرقابة على املخاطر  .4

 

 مراحل عملية إنهاء املشروع   

 عملية القرار  .1

  تطبيق اإلنهاء .2

 إعداد التقرير النهائي .3


