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PMI Project Management 
Institute 

معهد إدارة 
المشاريع

PMP Project Management 
Professional 

محترف إدارة 
المشاريع 

PMO Project Management Office  مكتب إدارة
المشاريع 

PMBOK Project Management body of 
Knowledge 

الدليل المعرفي 
إلدارة المشاريع 
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PMP Project Management 
Institute 

معهد إدارة المشاريع

CPMP Certified Project 
Management 
Professional 

محترف إدارة  مساعد
المشاريع 

PRINCE 2 PRojects IN 
Controlled Environments

المنهج البريطاني 
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PMP
 :السوق طلب حيث من بالعالم شهادات خمس أعلى ضمن تصنف

 معارف في مصداقية من لصاحبها الشهادة هذه تكسبه لما وذلك

 وقد .ىأعل وكفاءة فعالية تحقيق من تمكنه التي المشاريع إدارة ومهارات

 حترفم شهادة على يحصل من أن أجريت التي الميدانية المسوحات أثبتت

 لالدخ في زيادة إلى باإلضافة وظيفي، تطور له يتحقق مشاريع إدارة

 على علدوة .الشهادة هذه على حصوله بعد سنة أول في 30% بحدود

 إدارة يف عالية كفاءة الشهادة هذه على الحاصلين غالبية أثبت فقد :ذلك

 اسيأس كمتطلب وضعها إلى األعمال أصحاب من بكثير حدا مما المشاريع،

  .منظماتهم في التميز ذات أو الحساسة لوظائف ل
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 من أجل إنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة: المشروع هو مسعى مؤقت

 .فريدة

تبر أي له بداية ونهاية محددة، فال يمكن أن تع؟ "مؤقت"ماذا يعني 

.العمل الذي ليس له بداية أو نهاية محددة مشروعا

 ال تتماثل مخرجاته مع مخرجات مشروع آخر من؟ "فريد"ماذا يعني  

 حيث النطاق أو التكلفة أو الزمن الذي يستغرقه أو حتى موعد

 .ومكان التنفيذ
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 يتم جديد جمنت فإنشاء التغيير، لتحقيق األساسية الوسيلة هو المشروع

 حالة ىإل المنشأة حالة وتغيير بمشروع يكون ما، خدمة وتطوير بمشروع

 إصالح ...التحسين ...التطوير .أيضا مشروع بواسطة ويتم .أخرى

 على بناء المشروع وينشأ .المشاريع بواسطة يتم ذلك كل المشاكل

 :منها محددة متطلبات

اجتماعية أو قانونية متطلبات لتحقيق. 

العميل متطلبات إلرضاء.  

يةالتقن االستراتيجيات أو المنظمة أعمال في تغيير لتنفيذ.  

عملية أو خدمة أو منتح في ما ل خل إصالح أو لتطوير. 
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ها أن وحتى تكون إدارة المشروع فعالة وتحق ق أفضل النتائج فال بد ل

بشكل وثيق ومتوائم تماما مع أهداف فريق األعمال ترتبط

األسواق في للمنافسة المنظمة؛ في األعمال فريق تدعم أن 

  .فيه تعمل الذي والوسط

 استدامة وحياة المنظمة، أن تضمن

 ن خالل االستجابة السريعة للمتغيرات في بيئات األعمال مأن تحقق

.  إعادة مواءمة خطط المشاريع
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: Stockholdersأصحاب المصالح . 

.I الراعيSponsor 

.II العميلCustomer 

.III فريق العملProject Team Members

.IV مدير المشروعProject manger 
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 فيها ركيزالت يتم المشاريع، إدارة عن منفصلة مرحلة تمثل التشغيل إدارة

 األمثل واالستخدام الخدمات، أو للمنتجات المتواصل اإلنتاج على

.مخرجات إلى المدخالت لتحويل وذلك للموارد؛

  بأنها المشاريع أنشطة عن تختلف التشغيل أنشطة

تتوقف ال ومستمرة متواصلة.

فريدة مخرجاتها المشاريع أنشطة بينما رة متكر مخرجات ذات.

و تطوير تضمن المشاريع أعمال بينما المنظمة استدامة تضمن 

  المنظمة ومنتجات أعمال  تحسين



Eng.Yazeed AL-Haider          ||        www.saudiaworks.com 3/5/202213



3/5/2022Eng.Yazeed AL-Mousa          ||        www.saudiaworks.com14

: التشغيل يختلف بـ

 •اإلستمرارية في حين أن المشروع مؤقت.

 •ة ونهاية تكرار اإلنتاج أوالخدمة أو النتائج في حين أن المشروع له بداي

 •أعمال التشغيل تحمل المنظمة أوقات إضافية  .
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عبارة عن سلسلة من المراحل التي يمر بها  Project Lifecycleدورة حياة المشروع

رة أو المشروع من بدايته حتى نهايته، ويمكن أن تكون هذه المراحل متتابعة أو متك

.  متداخلة

:وتمثل أساس إطار عمل إدارة المشاريع

 حياة المشروع قد تكون متنبئة أوتكيفية إلنجاز المنتجدورة  .

 عمل إدارةالمشروع تحديد أفضل دورة حياة مشروع لكل مشر وعلفريق
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 األنشطة من سلسلة تنفيذ خالل من المشروع حياة دورة تدار

    المشاريع إدارة عمليات بأنها األنشطة تلك وتعرف اإلدارية،

Project Management Processes

 أدوات بمساعدة مخرجات إلى تتحول مدخلدت لها العمليات تلك

 إلى هيتنت العمليات تلك مخرجات .العملية لتلك محددة وتقنيات

 أن أو أخرى لعملية مدخالت إلى تتحول أن إما فهي حالتين، إحدی

 المرحلة، أو المشروع تسليم إلى تؤدي نهائية مخرجات تكون

 نفدت أن يمكن وتکراره االستخدام حيث من العمليات هذه وتختلف

 الوقت بنفس عملية من أكثر تنفيذ فيتم متزامن، بشكل
3/5/202218
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وتقديرها  التكاليفالالزمة لتخطيط العمليات تكلفة المشروع إدارة تشمل 

لمشروع اإتمام و وضع ميزانياتها وتمويلها و إدارتها و ضبطها بحيث يمكن 

في نطاق الموازنة المعتمدة
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إدارة المشاريع فهم وذكاء.

أوجد مواطن للقوة . المشروع يبدأ بقوة ويتعثر

التعثر ليس فشل وإنما محطة اختبار فقاومها

 أنت لست مدير مشروع وأنما ربان سفينة

يزيد الموسى# 

م 2018/ 11/  07
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إلستماعكم شكرا
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