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 ؟ دورة حياة المشروعأساسيات ما هي  س:
وبالرغم من وجود بعض اإلختالفات لدى العديد من الشركات  حتتوي دورة حياة ادلشروع على مجيع اخلطوات الضرورية الالزمة لتنفيذ ادلشروع ،

  التخطيط ، والتنفيذ ، والتقييم وادلراقبة ، واإلنتهاء.و تتمثل دائما يف البدء ، فإن دورة حياة ادلشروع ، 
 

 ؟مفهوم دورة حياة المشروع ما هو  س:
وما يتخلى ذلك من مراحل تكون متسلسلة ، وتتم أحيانا يف وقت وحىت إهنائو ، الزمن الذي يستغرقو تنفيذ ادلشروع منذ بدئو  ىو

أول ادلؤسسات ادلشًتكة فادلشروع والتحكم اخلاص بادلؤسسة حبيث حيدد إسم ىذه ادلراحل وعددىا تبعا حلاجات اإلدارة ، واحد ، 
 وطبيعتو ، ورلال تطبيقو.

 
ختتلف دورة احلياة من مشروع إىل آخر بناء على طبيعة ادلشروع ، إذ  ؟تناسب جميع المشروعات ال توجد دورة حياة قياسية  علل:

 لشبكة ادلشروع اليت ستتطور خالل مرحلة التخطيط. . وتعد دورة ادلشروع العمود الفقري وحجمو
اليت حتدث بينهما ترتبط ارتباطا كبريا بادلشروع ، أن لكل مشروع بداية وهناية زلددتني ، غري أن اإلصلازات واألنشطة احملددة على الرغم 

 ادلتضمن يف ادلشروع . إطار العمل األساسي الالزم إلدارة ادلشروع بغض النظر عن العمل اخلاص إذ توفر دورة حياة ادلشروع 
 

 ؟مراحل دورة حياة المشروع ماهي  س:
إذ تدرك اجلهة ادلعنية بادلشروع احلاجة إليو ، وإمكانية ىي ادلرحلة األوىل من مراحل إطالق فكرة ادلشروع واالستعداد لو ؛  :مرحلة اإلدراك -١

 حتدد أىداف ادلشروع األولية.إقامتو ، وهبذا 
يف ادلرحلة األوىل ، يها توضع اخلطط الكفيلة بتحقيق األىداف اليت مت حتديدىا ىي مرحلة التعريف بادلشروع ، وف مرحلة التخطيط :-٢

جدولة مهام ادلشروع والتخطيط ذلا ، وذلك بوضع موازنة للمشروع ، وحتديد رحلة إدارة ادلوارد ادلالية والبشرية ويدخل ضمن متطلبات ىذه ادل
 وأنشطتو وأعمالو.

ورفع التقارير ، ومقارنة ما مت تنفيذه مبا خطط لو  الرقابة على تنفيذ ادلشروع ،تشمل ىذه ادلرحلة  التنفيذ والتشغيل للمشروع :مرحلة -٣
اللذين يهدف عن تقدمي اخلدمة وادلنتج البيانات وحتليلها يف دراسات السوق ، فضال ً اليت تشمل مجع وتشمل أيضا عملية البناء يف ادلشروع ، 

 .قيق ادلشروع لهأىداف ادلوضوعةم ، وتقييم مدى حتادلشروع إىل تقدديه
أنشطتو وأعمالو يف دورة حياة ادلشروع ، وفيها يصبح ادلشروع جاىزا ، بعد اكتمال ىي ادلرحلة األخرية  مرحلة اإلنتهاء أو اإلغالق :-٤

إعداد ميزانية ختامية للمشروع ، لالستفادة من اخلربة ، ليصار إىل تسليمو إىل اجلهة ادلتخصصة ادلتسفيدة منو ، تتضمن ىذه ادلرحلة ادلطلوبة 
 لهأخطاء يف ادلشروعات ادلستقبلية.  جتنباً وادلعرفة ادلكتسبة 
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 ؟وعمالته المستويات التقليدية لتكلفة المشروع ما هي  س:
، مث يتزايد تدرجيياً مع استمرار ادلشروع ، حبيث تبلغ أن مستوى التكلفة والعمالة يكون منخفضاً بدايًة يالحظ يف دورة حياة ادلشروع 

 .كلما اقًتب ادلشروع من هنايتو  يتناقص ادلستوى سريعاً خالل ادلرحلة ادلتوسطة ادلتمثلة يف التخطيط والتنفيذ ، مث ذروتو 
 

 ؟ تنظيم دورة حياة المشروع  كيف يتم  س:
وفيها خيتار مديراً وفريقاً للمشروع ، فضاًل عن جتميع ادلوارد األولية ، وتنظيم برامج العمل. مرحلة البداية ، لكل مشروع بداية تسمى 

على ويستمر حىت هنايتو ، أما دورة التصنيع أو اإلنتاج فهي متصلة ، وذلا بداية لكن هنايتها مفتوحة تعتمد حبيث يبدأ العمل يف ادلشروع 
 مدى صلاح ادلؤسسة أو ادلنتج.

 
 ؟ وظائف مدير المشروع تقسيم المشروع إلى مراحلمن علل :

أكرب قدر شلكن من الرقابة على ادلشروع ، علماً أن لدورة حياة إلصلاز كل مرحلة بصورة صحيحة ، والتحكم والسيطرة ، وإتاحة  
 إن لزم األمر. متو مدير ادلشروع ، إذ تسهل عليو أداء الواجبات وادلهام ، ودراسة سلططات ادلشروع وأنظ ادلشروع أثراً يف

، ذلا دورة حياة خاصة هبا ، حبيث تنطبق عليها  )  subprojectsإىل مشروعات جزئية )وقد تقسم بعض ادلشروعات أحياناً  مالحظة :
 مواصفات دورة حياة ادلشروع كلها. 

 
 ؟أهمية دورة حياة المشروع ما هي  س:

  وهنايتو.التوقيت والزمن لكل مرحلة ، حيث حتدد بداية ادلشروع 
 .الرقابة لكل مرحلة 
   كانت منخفضة بدايًة ، مث بلغت دورهتا التكلفة والعمالة ، حيث يتضح من الشكل السابق أن مستويات التكلفة والعمالة

 مث اخنفضت حبدة مع اقًتاب هناية ادلشروع.خالل ادلراحل ادلتوسطة 
  .العمل الفين الواجب تنفيذه يف كل مرحلة 
 ًتكة يف كل مرحلة.حتديد األطراف ادلش 

وصوالً إىل حتقيق ادلختلفة وفهمها يتيح لإلدارة السيطرة على سري ادلشروع وضبطو إن إمعان النظر يف مراحل ادلشروع مالحظة : 
 أىدافو.
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تنتهي بتسليم أحد ادلشروعات الكاملة اليت حتقق مبجموعة من العمليات ادلتنبأ هبا ، اليت تبدأ بفكرة لعمل شيء مث  إن إدارة ادلشروعات دتر خالل دورة حياة ادلشروع
وبينما يتكون ادلشروع من مراحل عدة ، أو يتكامل مع العديد من ادلشروعات الفرعية ، فقد يتم تكرار رلموعات العمليات تلك يف أىدافها من حيث اجلودة واألداء 

 أثناء حياة ادلشروع.
 

 ؟ثير أصحاب العالقة وكلفة التغيرات في المشروع مع مرور الزمن تأما هو س: 
على مدار تصل التأثريات وادلخاطر والشكوك احمليطة بأصحاب ادلصاحل والعالقة بادلشروع أقصى درجاهتا يف بداية ادلشروع ، مث تنخفض 

 قرب انتهاء ادلشروع.حياة ادلشروع ، أما تكلفة التغريات وتصحيح األخطاء تزداد فعلياً ، وترتفع مع 
 

 خصائص دورة حياة المشروع ما هي س: 
 .تسلسل ادلراحل 
  مث بلوغ الذروة خالل ادلراحل ادلتوسطة ، مث إخنفاضها حبدة مع اقًتاب ادلشروع من اخنفاض مستويات التكلفة والعمالة يف بداية ادلشروع

 هنايتو. 
  مث البدء باإلخنفاض مع بلوغ قدرة تأثري أصحاب ادلصلحة يف خصائص ادلنتج النهائي ويف التكلفة النهائية ذروهتا يف بداية ادلشروع

 استمرار ادلشروع.
  ع تقدم وسلاطر الفشل بإهناء ادلشروع يف بداية ادلشروع ، مث تتزايد إمكانية إكمال ادلشروع وإهنائو بنجاح مارتفاع مستوى عدم التأكد

 األعمال واستمرارية ادلشروع.
 إزدياد التغيريات وتصحيح األخطاء مع قرب انتهاء ادلشروع. 

 ؟ ة المشروعدورة حيا العوامل التي تؤثرعلالماهي  س:
 بشدة حني يوشك ادلشروع على اإلنتهاء وىذه العوامل تتمثل يف: العوامل اليت تتصاعد مع تقدم ادلشروع مث تنخفض -١

 لفة ادلشروع ، مستويات التوظيف تك 
 العوامل اليت تتصاعد مع تقدم ادلشروع -٢

 .احتمال اصلاز ادلشروع بنجاح 
  تكلفة التغيري 
 .تكلفة إصالح األخطاء 

 العوامل اليت تتضاءل مع تقدم ادلشروع-٣
 .الشكوك/ادلخاطر احمليطة بادلشروع 
 ج ادلشروع.احتمال تأثري أصحاب ادلصاحل يف اخلصائص النهائية دلنت 
 تج ادلشروع.احتمال تأثري أصحاب ادلصاحل يف التكلفة النهائية دلن  


