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 )®ACP-PMI(ممارس ُمعتمد -كيفية استخدام كتيب معهد إدارة المشاريع
-PMI(عتمد ممارس مُ -يحتوي هذا الكتيب ع�ى معلومات حول كيفية التقديم لطلب الحصول ع�ى شهادة معهد إدارة المشاريع

ACP .(®وهذا ينطبق ع�ى كل من المرشحين لالختبار الحاسوبي واالختبار الورقي. 

 ً فالغرض من هذا الكتيب هو تزويدك . يتطلب معهد إدارة المشاريع أن يقرأ جميع المتقدمين للحصول ع�ى الشهادة هذا الكتيب كامال

 .واالحتفاظ بها®) PMI-ACP(ممارس ُمعتمد -د إدارة المشاريعبشأن سياسات وإجراءات الحصول ع�ى شهادة معهبمعلومات مهمة 

 

 :بعض سمات هذا الكتيب تتيح لك

 .العثور ع�ى معلومات عن كل سياسة أو إجراء من خالل النقر فوق موضوع ما في شريط التنقل األيمن •

 .ع�ى مدار الكتيبالمالحظات ن خالل قراءة العثور ع�ى نصائح ومعلومات مهمة م •

 .الوصول إلى نظام طلب التقديم عبر اإلنترنت وغيره من المعلومات عن طريق النقر فوق الروابط الموجودة داخل هذا الكتيب •

 

 )PMIشاريع (معلومات جهة التواصل الخاصة بمعهد إدارة الم

يمكنك . لمعلومات عامة عن برنامج الشهادة، يرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء في منطقتك

Us/Customer-http://www.pmi.org/About-العثور ع�ى هذه المعلومات في الرابط 

Care.aspx  

 

 :PMIو�ي الخاص بخدمة عمالء معهد إدارة المشاريع البريد اإللكتر

customercare@pmi.org 

 : PMIالبريد اإللكترو�ي الخاص بالشكاوى المتعلقة بشهادة معهد إدارة المشاريع 

certcomplaints@pmi.org 

 :استخدم نظام الحصول ع�ى الشهادة عبر اإلنترنت للتقديم

https://certification.pmi.org 

 )CCR(استخدم نظام متطلبات الشهادة الدائمة عبر اإلنترنت 

 :للحفاظ ع�ى الشهادة

https://ccrs.pmi.org/ 
 
 

 .2017يونيو  21آخر تحديث في ®) Agile )PMI-ACPممارس ُمعتمد لدى -كتيب معهد إدارة المشاريع

 .جميع الحقوق محفوظة. معهد إدارة المشاريع 2011-2017

 2016.2017: روجع في

أخصائي إدارة "، "CAPM"، مشارك معتمد في إدارة المشروعات "PMBOK" ،"جعل إدارة المشروع أمر ضروري لنتائج األعمال" "PMI"شعار " PMI"إن 

، أخصائي إدارة المخاطر ”PMI-RMP“و، )"PgMP(أخصائي إدارة البرامج "، ”PMP”،“PgMP“شعار ” PMP“" أخصائي إدارة المشروعات) "PMP" (المشروعات

)PMI-RMP"(أخصائي جدولة "، و)PMI-SP ( لدى وممارس معتمدAgile “PMI-ACP” (PMI-ACP”( ،"ُمحترف إدارة حافظة االستثمار" "PfMP" وُمحترف ،

 PMI,Incهي عالمات مسجلة لمعهد إدارة المشاريع ” PMI-PBA“تحليل األعمال 

 .للحصول ع�ى قائمة شاملة بعالمات معهد إدارة المشاريع المسجلة، فيرجى التواصل مع قسم معهد إدارة المشاريع القانو�ي

http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx
http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx
http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx
https://certification.pmi.org/
https://ccrs.pmi.org/
https://ccrs.pmi.org/
https://ccrs.pmi.org/


 2  2017يونيو  21روجع في  -  ®ACP-PMIكُتيب 
2011-2017 جميع الحقوق محفوظة. معهد إدارة المشاريع. 

 PMIرنامج شهادات معهد إدارة المشاريع نبذة عن ب
ويوجد حالًيا نظام الشهادتين ونظام الشهادات األربع التي . يقدم معهد إدارة المشاريع برنامج اعتماد شامالً للممارسين بمستوياتهم المختلفة في التعليم والخبرة

 . يتم تطويرها والحفاظ عليها من خالل عملية نشطة

 :ع�ى يشتمل برنامج الشهادات

 ®)CAPM(شهادة مشارك في إدارة المشاريع  •

 ®) ACP-(PMIAgileلدى ممارس ُمعتمد  -شهادة معهد إدارة المشاريع •

 ®)RMP-PMI(أخصائي إدارة المخاطر  -شهادة معهد إدارة المشاريع •

 ®)SP-PMI(أخصائي جدولة  -شهادة معهد إدارة المشاريع •

  ® )PfMP(شهادة أخصائي إدارة حافظة االستثمار  •

 ® )PgMP(شهادة أخصائي إدارة البرنامج  •

 ® )PMP(شهادة أخصائي إدارة المشاريع  •

 ®)PBA-PMI(أخصائي تحليل األعمال  -شهادة معهد إدارة المشاريع •

ضوعية في أنشطة إصدار أهمية الحيادية في القيام بأنشطة إصدار الشهادات الخاصة به، ويتحكم في تضارب المصالح ويضمن المو  PMIيدرك معهد إدارة المشاريع 

 .الشهادات

كما يتم بحث . بالتطور والتطبيق ع�ى مستوى العالم، مما يجعلها قابلة للتنقل عبر الصناعات والحدود الجغرافية PMIوتتميز شهادات معهد إدارة المشاريع 

قوتها من قابليتها للتنقل وعدم  PMIمعهد إدارة المشاريع  وتستمد شهادات. وتوثيق دور ومهام أخصائيي المشروع في جميع أنحاء العالم لتحديد كل شهادة

 .ارتباطها بأي طريقة أو معيار أو منظمة واحدة

وُتتخذ . من أجل ضمان أن جميع حام�ي الشهادات قد أثبتوا كفاءتهم من خالل تدابير عادلة وصحيحة PMIلقد صمم برنامج االعتماد في معهد إدارة المشاريع 

فع�ى سبيل المثال، قد تتأثر المقابالت بمدى صعوبة أسلوب المحاور ومدى . ام تدابير االختبار األكثر موثوقية فقط في تقييم المرشحينخطوات لضمان استخد

 .جودة أداء المرشح في ذلك اليوم، بل وبعدد األسئلة التي يطرحها المحاور بجانب نوعية األسئلة

كما يحفزبرنامج االعتماد باآلالف الشهادات وحام�ي  .الممارسين من أجليًضا ع�ى يد ممارسي إدارة المشاريع أ  PMIُطورت شهادات معهد إدارة المشاريع لقد ت

، حيث يأتون من PMIوهؤالء المتطوعون يمثلون تنوع سوق معهد إدارة المشاريع . الشهادات الذين يتطوعون لقضاء بعض الوقت في إنشاء وتنقيح أسئلة االختبار

وتتم مراقبة أسئلة االمتحان من خالل إجراءات إحصائية ذات معايير صناعية، يشرف عليها . والصناعات والمستوى الوظيفي ومستوى الخبرةمختلف المناطق 

 .المتطوعون أيًضا

ة المشاريع الذين لديهم ، وهي لجنة من حام�ي شهادات معهد إدار )CGC(مجلس حوكمة الشهادات  PMIوأخيًرا، يشرف ع�ى برنامج شهادة معهد إدارة المشاريع 

 .تفويض من المجلس لإلشراف ع�ى البرنامج

 :يتم تقييم المرشحين عن طريق فحص كفاءتهم باستخدام

ع�ى سبيل المثال، تتطلب شهادة أخصائي إدارة  .أو الخبرة لكل شهادة /حيث تتطلب إدارة المشروع مزيًجا من التعليم و -مراجعة التعليم والخبرة  •

التدريب في إدارة المشاريع ع�ى وجه الخصوص والخبرة في دور مدير المشروع من خالل قيادة وتوجيه فرق المشروع أثناء تقديم ) PMP(المشاريع 

 .نتائج المشروع

سئلة حيث يتطلب من المرشح تطبيق مفاهيم إدارة المشروع والخبرة ع�ى المواقف المحتملة أثناء العمل من خالل سلسلة من األ -اختبار الكفاءة  •

 .القائمة ع�ى السيناريوهات

كمي، أو إعادة الحصول ع�ى الشهادة في  - التطوير المستمر • يتطلب الحفاظ ع�ى شهادة معهد إدارة المشاريع التطوير المهني المستمر والتعليم الترا

 ).®CAPM(حالة الحصول ع�ى شهادة مشارك في إدارة المشاريع 

 

 PMIمشاريع مهمة قسم االعتماد في معهد إدارة ال

 الشروع في اعتماد احترافي وتأسيسه وتقييمه والحفاظ عليه وإدارته 

 .وضع برنامج لتعزيز ودعم ممارسي إدارة المشاريع والمهنة
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 )Agile )PMI-ACPلدى ممارس ُمعتمد -عن شهادة معهد إدارة المشاريع
Agile ويعكس السوق هذه األهمية، حيث إن ممارسي إدارة المشاريع يتبنون . هي موضوع ذو أهمية متزايدة في إدارة المشاريع

 Agile لدىممارس ُمعتمد -وتعترف شهادة معهد إدارة المشاريع. المرونة بشكل متزايد باعتبارها أسلوبا إلدارة المشاريع الناجحة

)PMI-ACP (فرد في استخدام الممارسات المرنة في مشاريعهم، مع إظهار زيادة تعدد المهارات المهنية بواسطة أدوات بخبرة ال

تحمل مستوى ) Agile )PMI-ACPلدى ممارس ُمعتمد -وباإلضافة إلى ذلك، فإن شهادة معهد إدارة المشاريع. وتقنيات المرونة

ريب المرن والخبرة في العمل ع�ى مشاريع مرنة واالختبار بناًء ع�ى مبادئ أع�ى من المصداقية المهنية ألنها تتطلب مزيجا من التد

كما تدعم هذه الشهادة العالمية األفراد في تلبية احتياجات المنظمات التي تعتمد ع�ى ممارسي . وممارسات وأدوات وتقنيات مرنة

 .المشاريع لتطبيق مجموعة متنوعة من الطرق إلدارة مشاريعهم
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 )Agile )PMI-ACPممارس ُمعتمد ب-لعملية اعتماد معهد إدارة المشاريع الجدول الزمني

انقضاء صالحية الشهادة
يحدث ذلك عند انتهاء فترة إيقافك إذا لم تكن 
قد قمت باستيفاء شروط استمرار الشهادة 

بشأن احلفاظ عليها وجتديدها. إذا كنت ترغب في 
االحتفاظ بالشهادة مرة أخرى، فينبغي عليك 

إعادة تقدمي طلب بذلك.

جتديد الشهادة
ميكنك إمتام عملية التجديد مبجرد حصولك على 

واإلفادة عن 30 من وحدات التطوير املهني 
ا للشروط مع تقدمي رسوم التجديد PDUs وفقً

دورة االعتماد
ًا من اليوم الذي جتتاز تبدأ دورة اعتمادك اعتبار

فيه االمتحان ويتم منحك الشهادة

احلفاظ على الشهادة
3 سنوات

مطلوب منك احلصول على 30 من وحدات 
التطوير املهني PDUs واإلبالغ عنها ضمن هذه 

الدورة التي تبلغ مدتها 3 سنوات

إيقاف الشهادة
مدة قدرها سنة واحدة

يحدث ذلك في العيد السنوي الثالث من اليوم 
الذي اجتزت فيه االمتحان إذا لم تكن قد قمت 

باستيفاء شروط استمرار االعتماد بشأن احلفاظ 
عليه وجتديده أهلية االمتحان متعدد االختيارات

سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب.
ميكنك دخول االمتحان حتى 3 مرات خالل هذه 

السنة الواحدة.

)
عملية دفع قيمة الطلب
ال ميكنك حتديد موعد االمتحان
 حتى تقوم بدفع رسوم االعتماد)

)
عملية التدقيق
إذا مت اختيار طلبك)

ا إلرسال مواد التدقيق اخلاصة بك لديك 90 يومً
يقوم معهد إدارة املشروعات مبعاجلة مواد 

التدقيق في مدة تتراوح من 7-5 أيام
(تبدأ األهلية عند االنتهاء بنجاح من التدقيق)

استعراض استكمال الطلب
5 أيام

(عند تقدميه عبر اإلنترنت)

تقدمي الطلب
ا لتعبئة لديك 90 يومً

 الطلب مبجرد البدء فيه.
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 التحليل الوظيفي المرن

وهذا التحليل الوظيفي . أجرى معهد إدارة المشاريع تحليالً وظيفًيا في تطوير الشهادة بما يتماشى مع أفضل الممارسات في القطاع

نيات والمعارف والمهارات الالزمة الستخدام مبادئ وممارسات مرنة في إدارة يحدد مستوى أهمية كل من المهام واألدوات والتق

 Agileلدى ممارس ُمعتمد -ويعتبر اختبار شهادة معهد إدارة المشاريع. فهو يشكل قاعدة أساس لعملية وضع االختبار. المشاريع

)PMI-ACP (التالي فمن الضروري أن يعكس االختبار الممارسات جزًءا حيويًا من األنشطة المؤدية إلى الحصول ع�ى هذه الشهادة، وب

 .واألدوات والتقنيات المرنة التي يستخدمها ممارسو إدارة المشروع بدقة

 :تم تصميم هذه الشهادة لــ 

 تثبت ألصحاب العمل مستوى احتراف الممارس في الممارسات المرنة إلدارة المشاريع؛ و •

 .وات وتقنيات إدارة المشاريعزيادة براعة احتراف الممارس في كل من أد •
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 )Agile )PMI-ACPممارس ُمعتمد ب-متطلبات أهلية شهادة معهد إدارة المشاريع

، يجب أن تستوفي متطلبات )Agile )PMI-ACPلدى ممارس ُمعتمد -لكي تكون مؤهالً للحصول ع�ى شهادة معهد إدارة المشاريع

 .الخبرة التعليمية والمهنية التالية

 

 

 عليميةالخلفية الت

 

+ 

 

 خبرة عامة بالمشاريع

 

+ 

 

 الخبرة بالمشاريع المرنة

 

+ 

 

التدريب ع�ى الممارسات 

 المرنة

 

درجة ثانوية 

شهادة الثانوية (

العامة ودرجة 

مشاركة أو ما 

يعادلها من 

 )الدرجات العالمية

  

 ساعة  2000*

من العمل ) شهرا 12(

 ع�ى فرق المشروع

 

ال بد أن تكون هذه 

كتسبت الخبرة قد ا 

خالل السنوات الخمس 

 األخيرة

 

  

 ساعة  1500

من العمل ) أشهر 8(

ع�ى فرق المشروع 

باستخدام منهجيات 

 مرنة

 

ال بد أن تكون هذه 

كتسبت  الخبرة قد ا

خالل السنوات الثالث 

 األخيرة

 

هذه الساعات هي 

 2000باإلضافة إلى 

ساعة مطلوبة في الخبرة 

 .العامة بالمشروع

  

 ساعة تواصل 21

 

 

ال بد أن تكون الساعات 

قد قضيت في الممارسات 

 المرنة

، فإن معهد إدارة المشاريع قد تحقق بالفعل من أنك قد PgMPأو  /و PMPبالنسبة ألولئك الذين يحملون شهادة : مالحظة* 

فون متطلبات لكونهم يستو PgMPأو  /و PMPبعبارة أخرى، سيتم قبول حام�ي شهادات . تجاوزت متطلبات الخبرة بالمشروع

 .الخبرة العامة بالمشروع
 



 )PMI-ACPممارس ُمعتمد (-التقديم والدفع في معهد إدارة المشاريع

 7  2017يونيو  21روجع في  -  ®ACP-PMIكُتيب 
2011-2017 جميع الحقوق محفوظة. معهد إدارة المشاريع. 

 كيفية استكمال الطلب عبر اإلنترنت

سوف تتوفر . للتقديم ع�ى جميع الشهادات نتنظام الحصول ع�ى الشهادات عبر اإلنتر يشجعك معهد إدارة المشاريع ع�ى استخدام

 .يرجى التواصل مع خدمة العمالء لتقديم طلب. نسخة قابلة للطباعة من طلب التقديم ع�ى أساس كل حالة ع�ى حدة

 .تحقق من استيفائك متطلبات أهلية الشهادة، ويمكنك تسجيل المعلومات الالزمة في طلب التقديم قبل البدء،

يمكنك حفظه غير مكتمل، والعودة إليه في وقت الحق، وتحرير أي معلومات . ، ال يمكنك إلغاؤهتقديم عبر اإلنترنتبمجرد بدء طلب ال

يوًما، وخالل هذه المدة سوف يرسل إليك معهد إدارة المشاريع رسالة  90سيبقى طلب التقديم مفتوًحا لمدة . قمت بإدخالها بالفعل

 .لب التقديمتذكير بالبريد اإللكترو�ي الستكمال ط

يرجى التأكد من أن طلب التقديم يتضمن عنوان البريد اإللكترو�ي الصحيح الخاص بك ألنه سيكون الوسيلة األساسية للتواصل من 

ع�ى الرغم من أن معهد إدارة المشاريع سوف يرسل إليك رسائل تذكيرية . ِقبل معهد إدارة المشاريع في جميع مراحل عملية االعتماد

راجع قسم أهلية االمتحان (ية، فإنك تتحمل مسؤولية تحديد موعد الخضوع لالمتحان خالل فترة األهلية لمدة سنة واحدة خالل العمل

 ).من هذا الكتيب لمزيد من التفاصيل

قد يتم حظر االتصاالت اإللكترونية من معهد إدارة المشاريع أو إعادة توجيهها عن غير قصد إلى ملفات  :مالحظة

إلى دفتر  customercare@pmi.orgيرجى إضافة . ع بواسطة بعض فالتر الرسائل غير المرغوب فيهاالبريد المجم

العناوين الشخصية في برنامج البريد اإللكترو�ي الخاص بك ليساعدك في ضمان أال تفوتك تحديثات برنامج 

 .الدائم من معهد إدارة المشاريعمتطلبات االعتماد 

سوف يطلب منك قراءة قانون معهد إدارة المشاريع لألخالقيات والسلوك المهني واتفاقية طلب التقديم ع�ى  قبل تقديم الطلب،

 .PMI.orgتجديد الشهادة والموافقة عليها، والتي يمكن العثور عليها في هذا الكتيب وع�ى  /إصدار الشهادة

 .معالجة الطلبات غير المكتملة والمرسلة بالفاكس أو إرجاعها لن تتم :مالحظة

 :كما يمكنك استخدام نظام االعتماد عبر اإلنترنت من أجل

 عرض طلبك المقدم •

 عرض حالة أهليتك لالختبار •

 تحميل نماذج تدقيق الحسابات الخاصة بمعهد إدارة المشاريع  •

 فشل /تحميل تقارير االختبار الخاص بك مع حالتك من نجاح •

 أو تقييم خاص بمعهد إدارة المشاريع /تقديم المدفوعات لخوض االختبار أو إعادة أي اختبار و •

 تقديم المدفوعات لتجديد الشهادة •

 تحميل الفواتير •

 الدخول إلى سجل شهادتك وتحديث معلومات التواصل الخاصة بك •

 عرض قائمتك في سجل الشهادات •

https://certification.pmi.org/
https://certification.pmi.org/
https://certification.pmi.org/
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 كيفية تسجيل خبرتك في طلب التقديم

 ة عامة بالمشاريعخبر 

وهذا يشمل الوقت . استخدم ورقة العمل الخاصة بالخبرة العامة بالمشاريع في طلب التقديم لتسجيل الخبرة العامة الخاصة بك

 . سّجل كل مشروع عملت عليه بمفردك. الُمنقضي في العمل ع�ى فرق المشروع بغض النظر عن المنهجية الُمتَبعة

وهذا يعني . من خبرة فريدة وغير متداخلة تراكمت خالل السنوات الخمس الماضية) شهًرا 12(ساعة  2000تحتاج إلى ما ال يقل عن 

. تحسب شهًرا واحًدا في مجموع المتطلبات) المشاريع التي تُقام في وقت واحد(أن عملك كل شهر ع�ى مشاريع متعددة متداخلة 

من يناير إلى أبريل سيحسب كأربعة أشهر بالنسبة إلى  1ل ع�ى المشروع وباستخدام هذا المثال أدناه، فإن الوقت المنقضي في العم

خالل الفترة من مايو إلى يونيو سيحسب كشهرين لشروط  2متطلبات األهلية، في حين أن الوقت المنقضي في العمل ع�ى المشروع 

 1وبالتالي، فالمشروع . أبريل مرتين -فبراير  ومع ذلك، ال يمكنك احتساب الوقت في العمل ع�ى كال المشروعين خالل الفترة. األهلية
 .من الخبرة بالمشاريع في متطلبات األهلية الخاصة بك) يونيو-يناير(يساويان ستة أشهر  2والمشروع 

 

 الخبرة بالمشاريع المرنة

ا يتضمن الوقت المنقضي هذ. استخدم ورقة عمل خاصة بالخبرة بالمشاريع المرنة في طلب التقديم لتسجيل خبرتك بالمشاريع المرنة

 .Agileفي العمل ع�ى فرق 

من خبرة فريدة وغير متداخلة تراكمت خالل ) أشهر 8(ساعة  1500تحتاج إلى ما ال يقل عن . سّجل كل مشروع عملت عليه بمفردك

تحسب ) ي وقت واحدالمشاريع التي تُقام ف (وهذا يعني أن عملك كل شهر ع�ى مشاريع متعددة متداخلة . السنوات الثالث األخيرة

 ).كما ذكر أعاله. (شهر واحد في مجموع المتطلبات

  .يجب أن تكون خبرتك بالمشاريع المرنة فريدة ومنفصلة عن الخبرة العامة بالمشاريعوإضافًة إلى ذلك، 
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 كيفية تسجيل تدريباتك في طلب التقديم

يتضمن التدريب المرن موضوعات تشمل فلسفة ومنهجيات  قد. ساعًة ع�ى األقل من التدريب ع�ى الممارسات المرنة 21سّجل 

 .ومبادئ وممارسات 

يجب أن يتم االنتهاء من الدورة التدريبية عندما يحين وقت الخضوع . سّجل جميع ساعات التدريب بغض النظر عن وقت حدوثها

 .لالمتحان

كملت دورة بجامعة أو كلية إذا كنت ق. ساعة واحدة من تعليمات الصف تساوي ساعة اتصال واحدة :مالحظة د أ

إذا تعامل . ساعة اتصال 45أسبوًعا، فسوف تسجل  15ما في إدارة المشاريع لمدة ثالث ساعات في األسبوع لمدة 

جزء فقط من الدورة مع الممارسات المرنة، فالساعات التي تنقضي في الممارسات المرنة فقط هي التي يمكن 

 .إضافتها إلى المجموع

متطلبات التدريب من خالل إثبات االنتهاء بنجاح من الدورات وورش العمل والدورات التعليمية التي تقدمها واحدة أو  يمكنك تلبية

كثر من األنواع التالية من مقدمي الخدمات  :أ

A.  مقدمي الخدمات المسجلين)R.E.P.s *( التابعين لمعهد إدارة المشاريع)PMI( 

B.  أحد فروع معهد إدارة المشاريع)PMI*( 

C. الشركة /البرامج التي يرعاها صاحب العمل 

D.  مثل مدارس التدريب(شركات أو استشاريو التدريب( 

E. شركات التعلم عن بعد، وتشمل تقييًما في نهاية الدورة 

F. الكلية /برامج التعليم المستمر األكاديمية بالجامعة 

 

 :أنظمة التعليم التالية ال تفي بمتطلبات التدريب

 )*PMI(رة المشاريع اجتماعات فروع معهد إدا •

ع�ى سبيل المثال، قراءة الكتب ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية أو الجلسات مع المدربين (التعليم الذاتي  •

 )أو المستشارين

إذا قضيت ساعة واحدة ع�ى األقل من اجتماع الفروع في إجراء نشاط تعلم، فإن الساعات التي * 

 .متطلبات األهلية التدريبيةتقضى في هذا النشاط يمكن احتسابها في 

 

بالرغم من أنك قد تكون قادًرا ع�ى تسجيل الحصص القابلة للتطبيق التي تم احتسابها في الدرجة، فال  :مالحظة

 .يمكنك تسجيل برنامج الدرجة في مجملها ألن بعض حصص البرنامج لن تنطبق ع�ى هذا المتطلَب
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 معالجة الطلب

ويعتمد الجدول الزمني لمعالجة طلبات التقديم ع�ى . ا لمعالجة طلبات التقديم في الوقت المناسبيسعى معهد إدارة المشاريع جاهدً 

سواء عبر اإلنترنت باستخدام نظام الشهادات أو ع�ى الورق المرسل بالبريد العادي إلى معهد إدارة المشاريع  -كيفية تقديم طلبك 

)PMI .( لمعالجة طلب التقديميوضح الجدول التالي تفاصيل الجدول الزمني. 

 

 الجدول الزمني لمعالجة الطلب

 :وقت المعالجة  :تقديم الطلب

 أيام تقويمية 10  عبر اإلنترنت

 

 

راجع (ال ينطبق هذا الجدول الزمني للمعالجة إذا تم اختيار طلبك لعملية تدقيق معهد إدارة المشاريع  :مالحظة

 ).ا الكتيب لمزيد من التفاصيلقسم عملية تدقيق معهد إدارة المشاريع في هذ
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 )Agile )PMI-ACPممارس ُمعتمد ب -رسوم شهادة معهد إدارة المشاريع

ا أو ورقًيا(يتم تحديد الرسوم المناسبة للدفع من خالل حالة العضوية بمعهد إدارة المشاريع ونوع تسليم االختبار  ) سواء كان حاسوبي�

وإال، فخطط إلجراء . حانات في هذا الكتيب لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للتقدم لالختبار الورقيراجع قسم إدارة االمت. لموقعك الجغرافي

 .استخدم الجدول التالي لتحديد قيمة رسوم الشهادة. اختبار حاسوبي وقّدم الرسوم المستحقة

 

حالة العضو بمعهد  نوع إدارة االمتحان

 إدارة المشاريع

 يورو دوالر أمريكي

    

 )CBT(سوبي اختبار حا

 )PBT(اختبار ورقي 

 العضو
 يورو 365 دوالرا أمريكيا 435

 )CBT(اختبار حاسوبي 

 )PBT(اختبار ورقي 

 غير األعضاء
 يورو 415 دوالرا أمريكيا 495

    

 يورو 280 دوالًرا 335 العضو الحاسوبي/إعادة االختبار الورقي

 يورو 330 الًرادو  395 غير األعضاء الحاسوبي/إعادة االختبار الورقي

    

 دوالر أمريكي فقط دوالًرا 60 العضو تجديد شهادة متطلبات االعتماد الدائم

 دوالر أمريكي فقط دوالرا أمريكيا 150 غير األعضاء تجديد شهادة متطلبات االعتماد الدائم

    

 

تمتع بسمعة طيبة في الوقت الذي تقدم فيه فقط إذا كنت عضًوا بالمعهد وت) PMI(سوف يطبق سعر عضوية معهد إدارة المشاريع 

إذا تقدمت بطلب للحصول ع�ى العضوية قبل التقدم بطلب للحصول ع�ى الشهادة، فتأكد من . المدفوعات للحصول ع�ى الشهادة

شهادة، إذا لم تتم معالجة عضويتك بالكامل قبل أن تدفع للحصول ع�ى ال. استالم تأكيد عضويتك قبل الدفع للحصول ع�ى الشهادة

 .فسيتم محاسبتك بسعر غير األعضاء

بعد تقديم المدفوعات للحصول ع�ى شهادة، فلن تسترد الفرق من ) PMI(وإذا تم الحصول ع�ى عضوية معهد إدارة المشروعات 

 ).PMI(معهد إدارة المشروعات 

 !انضم اآلنأو  )PMIفوائد العضوية بمعهد إدارة المشاريع (راجع كل 

http://www.pmi.org/Membership/Membership-Benefits-of-Membership.aspx
http://www.pmi.org/en/Membership/Membership-Types-of-Memberships.aspx
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 كيفية تقديم المدفوعات

كتماله، فسيقوم معهد إدا بإرسال إخطار ) PMI(رة المشروعات بمجرد االنتهاء من معالجة الطلب الخاص بك ع�ى اإلنترنت وتقرر ا

 .إلكترو�ي لك لطلب الدفع

 :لالنتهاء من الخطوات اآلتية نظام إصدار الشهادة عبر اإلنترنتوهذا يتطلب منك العودة إلى 

 حدد طريقة تسليم االختبار .1

 )د من التفاصيلراجع قسم إدارة االختبار في هذا الكتيب لمزي(  

 اطلب ترتيبات خاصة لالختبار الخاص بك بدون أي تكلفة إضافية، إذا لزم األمر  .2

 )راجع قسم ترتيبات االختبار الخاصة في هذا الكتيب لمزيد من التفاصيل(  

 تقديم المدفوعات  .3

 )راجع قسم رسوم الشهادة في هذا الكتيب لمزيد من التفاصيل(  

 :خاصة برسوم الشهادة بأي طريقة من الطرق التاليةيمكنك تقديم المدفوعات ال

 طريقة إرسال المدفوعات نوع الدفع

نظام إصدار الشهادة عبر اإلنترنت أو عبر البريد العادي إلى معهد  بطاقة االئتمان

 )PMI(إدارة المشروعات 

 )PMI(بريد عادي إلى معهد إدارة المشروعات  شيك

 )PMI(إدارة المشروعات  بريد عادي إلى معهد حوالة مالية

 لمزيد من التفاصيل customercare@pmi.orgتواصل مع  حوالة مصرفية

 

 .فمن المتوقع أن يتم استالم المدفوعات مع طلبك بتقديم الطلب الخاص بك عن طريق البريد العادي،إذا قمت 

 :، فيمكنك إرسال المدفوعات بالطرق التاليةعبر اإلنترنتم الطلب الخاص بك إذا قمت بتقدي

وهذا سيتيح لمعهد إدارة المشروعات . استخدم نظام الشهادة عبر اإلنترنت لتقديم المدفوعات ببطاقة االئتمان -عبر اإلنترنت  .1

 .معالجة مدفوعاتك بشكل أسرع

 أو

مالية أو معلومات بطاقة االئتمان أو معلومات حوالة مصرفية لمعهد إدارة أرِسل شيكًا أو حوالة  -عبر البريد العادي  .2

 .واسم المستخدم الخاصين بك PMIقم بتضمين رقم بطاقة هوية معهد إدارة المشاريع . المشاريع

 

 

https://certification.pmi.org/
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 PMI-ACPسياسة استرجاع المال في 

سیتم  .ألقل من تاريخ انتهاء األهلية لالختباريوًما ع�ى ا 30قبل ، يجب تقديم طلب PMIACPالسترجاع أموالك من أجل شهادة 

 .دوالر أمریکي إذا لم تکن قد حددت موعد االختبار أو خضعت له 200استرداد مبلغ 

 

 :يقوم معهد إدارة المشاريع برد األموال في الحاالت التاليةلن 

ولن . وسوف تفقد الرسوم بالكامل. المال إذا انتهت فترة أهليتك التي تبلغ عاما ولم تقم بتحديد موعد االختبار، فلن تسترد •

في حالة أنك ما زالت ترغب في الحصول ع�ى الشهادة، فسيكون . تكون قادًرا ع�ى استخدام الرسوم األولية ألي شيء آخر

 .عليك إعادة تقديم طلب وتقديم جميع المدفوعات المتعلقة مرة أخرى

، PMIإعادة تحديد معاد إلى إدارة اختبار  /م تقدم اإلشعار الالزم لإللغاءإذا كنت قد حددت موعد االختبار ولم تخضع له بعد، ول •

 .مرًة أخرى، سوف تفقد الرسوم ولن تكون قادًرا ع�ى التقديم في أي شيء آخر. فلن تسترد المال

 

 

 أو بواسطة الفاكس إلى  customercare@pmi.orgيمكنك إرسال طلب استرجاع المال إلى  :مالحظة

+1 610 482 9971. 
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 )PMI(عملية تدقيق الحسابات في معهد إدارة المشاريع 

للتدقيق، ع�ى الرغم من أن نسبة مئوية فجميع الطلبات تخضع . يشير تقديم الطلب إلى موافقتك ع�ى االلتزام بشروط عملية التدقيق

 .ويتم اختيار طلب التدقيق عشوائًيا. فقط من المتقدمين يتم اختيارهم للتدقيق

ويوفر إخطار التدقيق . فإذا وقع االختيار ع�ى طلبك للتدقيق، فسيتم إعالمك عن طريق البريد اإللكترو�ي قبل دفع رسوم الشهادة

 .فية االلتزام بشروط التدقيقاإللكترو�ي معلومات مفصلة عن كي

 :خالل عملية التدقيق، سيطلب منك تقديم الوثائق الداعمة مثل

 المكافئ العالمي له /نسخ من الدبلوم الخاص بك •

المسجلة في قسم التحقق من الخبرة ) المشروعات(من المشروع ) المديرين(أو المدير ) المشرفين(التوقيعات من المشرف  •

 في طلب التقديم

التدريب لكل دورة مسجلة ع�ى الطلب الستيفاء ساعات ) معاهد(أو خطابات التسجيل، من معهد  /ن الشهادات ونسخ م •

 االتصال المطلوبة من التدريب ع�ى الممارسات المرنة

ء بشروط إذا كنت قادًرا ع�ى تقديم المستندات الالزمة للوفا. يوًما لتقديم المستندات المطلوبة 90يمنحك معهد إدارة المشاريع 

 .ومتطلبات عملية التدقيق، فيجب أن يستغرق التدقيق ما بين خمسة إلى سبعة أيام عمل إلكمالها

الرجاء إرسال جميع . يمكنك إرسال استمارات التدقيق المكتملة عن طريق البريد العادي أو خدمة البريد السريع، إلى العنوان أدناه

فإرسال المستندات بشكل منفصل قد يتسبب في تأخير اإلطار الزمني لعملية . ظرفالمستندات المطلوبة في وقت واحد وفي نفس ال

 .التدقيق

 

 معهد إدارة المشاريع

 تدقيق الشهادة: لعناية

14 Campus Blvd. 
Newtown Square, PA 19073-3299 USA 

 

رد االنتهاء من عملية التدقيق بنجاح، تبدأ وبمج. لن تتمكن من االستمرار في عملية االعتماد حتى تكون قد امتثلت لمتطلبات التدقيق

 .فترة أهلية االختبار لسنة واحدة

فإذا اخترت عدم االمتثال للتدقيق، فسوف يؤدي .  لن يتم معالجة التقديم غير المكتمل وسوف يتسبب في فشل عملية التدقيق

 .حصول ع�ى هذه الشهادة مرة أخرىذلك إلى فشل في التدقيق ويكون هناك فترة تعليق لمدة عام واحد لتقديم طلب لل

يحتفظ بالحق في  PMIيرجى مالحظة أنه بالرغم من أن عملية االختيار للتدقيق تكون عشوائية بالمقام األول، فإن  :مالحظة

إذا فشلت في تلبية متطلبات التدقيق بعد . اختيار أي مرشح ليتم إجراء التدقيق له في أي وقت، حتى بعد منح الشهادة

 .ع�ى الشهادة، فيتم إلغاء الشهادة الخاصة بك ولن يكون لك الحق في استرداد المالالحصول 
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 PMI-ACPمعلومات اختبار 
سئلة ال تؤثر األ. سؤاالً منها سؤاال تجريبًيا 20سؤاالً، ُيعد  120من بين الـ . سؤال اختيار من متعدد 120من  PMI-ACPيتكون اختبار 

ويتم وضع جميع األسئلة . التجريبية ع�ى النتيجة وتستخدم في االمتحانات كوسيلة فعالة ومشروعة الختبار صحة األسئلة المستقبلية

 .بشكل عشوائي ع�ى مدار االمتحان

 

غير (عدد األسئلة التجريبية  عدد األسئلة التي تحسب في الدرجة

 )محتسبة

 إجمالي أسئلة االختبار

100 20 120 
 

راجع (في ظروف محدودة ) PBT(تتوفر االختبارات الورقية .  PMIهو الطريقة القياسية إلدارة اختبارات ) CBT(االختبار الحاسوبي 

 ).قسم إدارة االختبارات في هذا الكتيب لمزيد من التفاصيل

 . الوقت المخصص الستكمال االختبار الحاسوبي هو ثالث ساعات

 

 

 الوقت المخصص لالختبار

 ساعات 3

 .قد يستغرق بعض المرشحين أقل من ثالث ساعات مخصصة الستكمال االختبار

وإذا أخذت استراحة أثناء . أثناء االختبار، ع�ى الرغم من أنه يسمح لك بأخذ استراحة إذا لزم األمر ال توجد فترات استراحة مجدولة

 . االختبار، فستستمر ساعة االختبار بالعد التنازلي

 

. دقيقة لإلنهاء 15، وكالهما اختياري وكالهما يمكن أن يستغرقا ما يصل إلى برنامج تعليمي ويليه استطالعختبار ويسبق اال

 .والوقت المستخدم الستكمال البرنامج التعليمي واالستطالع ليس متضمًنا في وقت االختبار الذي يبلغ ثالث ساعات

 

 تطوير البند

 :PMI-ACPأسئلة اختبار 

 بشكل مستقل من ِقبل مجموعات العمل العالمية من متخصصي المشروعات المرنة؛يتم تطويرها  •

 الحالية؛ Agile اجعمر ترجع إلى قائمة  •

 يتم رصدها من خالل التحليل النفسي؛ و •

 . ®ACP-PMIلمحتوى اختبار  تفي بالخطوط العريضة •
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 PMI-ACPمخطط اختبار 

) أو المجاالت(يوضح مخطط االختبار نطاق الموضوعات . ®ACP-PMIإطار محتوى اختبار   بناًء ع�ى ACP-PMIطو�ر اختبار شهادة 

 :وسيكون توزيع األسئلة ع�ى النحو التالي. التي ستركز عليها أسئلة االمتحان

 

 

 مجالال

النسبة المئوية للبنود 

 الموجودة في االختبار

 %16 وطريقة التفكير Agileالمجال األول مبادئ 

 %20 التسليم المدفوع بالقيم. المجال الثا�ي

 %17 مشاركة أصحاب المصلحة. المجال الثالث

 %16 أداء الفريق. المجال الرابع

 %12 المجال الخامس التخطيط التكيفي

كتشاف المشكلة وحلها. دسالمجال السا  %10 ا

 %9 )المنتج، العملية، األشخاص(التحسين المستمر . المجال السابع

 

 اإلجمالي

 

 
100% 

 

 .®ACP-PMIإطار محتوى اختبار  لمزيد من التفاصيل حول مجاالت الموضوعات المتضمنة في كل قسم من تلك األقسام، ادخل إلى 

http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/agile-certified-exam-outline.pdf
http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/agile-certified-exam-outline.pdf


 سیاسات وإجراءات االختبار

 17  2017يونيو  21روجع في  -  ®ACP-PMIكُتيب 

2011-2017 جميع الحقوق محفوظة. معهد إدارة المشاريع. 

 إدارة االختبار

 2017يوليو  1سياسة جديدة تخص االختبارات الورقية يبدأ سريانها اعتباًرا من 

 :االختبارات الورقية متوفرة في الحاالت التالية

 

كثر من  Prometricتكون المسافة إلى موقع اختبار  • ً  150(كم  240الحاسوبي أ  ؛)ميال

كثر من الالزم /الحاسوبي داخل بلد اإلقامة والسفر عبر حدود البالد محظور Prometricال يتوفر موقع اختبار  •  مرهق أ

 

أسعار وعندها، تساوي جميع أسعار االختبارات الورقية .  2017يوليو  1كما أن تسعيرة االختبارات الورقية سوف تتغير بدًءا من 

 .االختبارات الحاسوبية

 

وكجزء من عملية الدفع للحصول ع�ى الشهادة، يجب أن توضح ما إذا كنت ستخضع الختبار حاسوبي أو  :مالحظة

 .إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبار ورقي، فقم بتضمين الموقع والتاريخ ورقم اختبار المجموعة في طلبك. اختبار ورقي

 

 

 

 ®ACP-PMI والمساعدات الخاصة باللغة الختبار. باللغة اإلنجليزية فقط ®ACP-PMI شهادةيُدار اختبار  :مالحظة

 .غير متوفرة حالًيا
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 ترتيبات خاصة لالختبار

إجراء تعديالت بسبب عدم القدرة أو اإلعاقة أو حالة طبية قد تؤثر ع�ى قدرتك ع�ى الخضوع  PMIيمكنك أن تطلب من إدارة أي اختبار 

 .توجد أي تكاليف إضافية لترتيبات االختبار الخاصة ال. لالختبار

 

إذا قمت بتقديم طلب عبر (سجل حاجتك للحصول ع�ى ترتيبات خاصة باالختبار كجزء من عملية الدفع  :مالحظة

 ).إذا قمت بتقديم طلب ورقي(أو كجزء من عملية تقديم الطلب ) اإلنترنت

 

أو البريد اإللكترو�ي ) 2257 239 610 1(+عن طريق الفاكس  PMIية داعمة إلى بمجرد تقديم طلبك، ينبغي عليك إرسال وثيقة طب

)certexamdelivery@pmi.org .(ولن تكون قادًرا ع�ى . ولن ينظر في أي طلبات للحصول ع�ى ترتيبات خاصة بدون وثائق داعمة

 .PMIالختبار حتى يتم الموافقة ع�ى الترتيبات الخاصة بك من ِقبل تحديد موعد ا

 

إذا لم تطلب أي ترتيبات خاصة أثناء عملية دفع رسوم االختبار، . إضافة أي ترتيبات خاصة إلى موعد اختبار موجود PMIال يمكن لـ 

وإذا كنت قد حددت موعد االختبار بالفعل، . في أقرب وقت ممكن customercare@pmi.orgولكنك ستتطلبها، فيرجى التواصل عبر 

 .ال توجد استثناءات لهذه السياسة. فسيتعين عليك إلغاؤه قبل طلب الترتيبات الخاصة
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 القيود القانونية ع�ى الخضوع لالختبار

ال يجوز تصدير منتجات وخدمات معهد . نين الجزاءات واللوائح األمريكيةيخضع معهد إدارة المشاريع لضوابط التصدير وقوا

، بما في ذلك إدارة االختبار، أو إعادة تصديرها أو تزويدها بأي شكل آخر إلى البلدان الخاضعة لعقوبات )PMI(إدارة المشاريع 

�ى قوائم معينة من األطراف المعينة أمريكية شاملة، ما لم يكن هناك إذن من الحكومة األمريكية، أو لشخص أو كيان ع

قائمة ) OFAC(التي تحتفظ بها حكومة الواليات المتحدة، بما في ذلك مكتب الخزانة األمريكية لمراقبة األصول األجنبية 

 .، من بين آخرين)SDNقائمة (المواطنين المعينين خصيًصا واألشخاص المحظورين 
 

الختبار كجزء من طلبك للتأكد من أنك لست ع�ى أي قائمة من األطراف لهذا السبب، سوف تكون سيطلب منك الخضوع ل

المعينة التي تحتفظ بها الحكومة األمريكية، وأنك لست تابًعا بأي حال من األحوال لحكومات البلدان الخاضعة للعقوبات 

ل دائم في البلدان الخاضعة لعقوبات األمريكية الشاملة وحالًيا هي إيران والسودان وسوريا وكوبا، وأنك ال تقيم عادًة أو بشك

أمريكية شاملة، ما لم تأذن الحكومة األمريكية بتوفير هذه االختبارات لألشخاص المقيمين بشكل طبيعي أو دائم في تلك 

ارات ، منحت الحكومة األمريكية تفويًضا لألفراد المقيمين عادة في إيران والسودان إلجراء اختب2014وبدًءا من يونيو . البلدان

 .  شهادة المحترفين

 

 بالحق في PMIقد تتغير قوانين مراقبة الصادرات والجزاءات من حين آلخر، ويحتفظ 

 .تطبيق أي تغييرات أو إضافات ع�ى هذه القيود حسب االقتضاء
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 األهلية لالختبار

إشعاًرا بالبريد  PMIدة، سوف يرسل إليك بعد استالم رسوم الشها. وبمجرد الموافقة ع�ى الطلب، تبدأ فترة األهلية لمدة سنة واحدة

 :اإللكترو�ي مع

  PMIبطاقة هوية أهلية  •

 .تعليمات تحديد موعد االختبار •

 

كملت فيه عملية التدقيق بنجاح :مالحظة  .إذا تم اختيار طلبك للتدقيق، فستبدأ فترة أهليتك في اليوم الذي أ

 

يمكنك أن تخضع لالختبار حتى ثالث  .سنة واحدةهي ) قادًرا ع�ى الخضوع لالختبار الفترة الزمنية التي تكون فيها( فترة أهلية االختبار

 .مرات خالل فترة األهلية لمدة سنة واحدة إذا لم تنجح في المحاولة األولى

يتضمن هذا الكتيب تعليمات تحديد ). Prometric(، بروميتريك PMIمن قبل شريك اختبارات  PMIيتم تسليم جميع امتحانات 

حيث يمكنك اختيار وتحديد   Prometricموقع د االختبار في خطاب األهلية الخاصة بك والذي سوف يحيلك إلى القسم الخاص بــ موع

 .موعد ومحل االختبار

 

كز االختبار لة االمتحان بمجرد تحديد التاريخ الذي تريد أن ، ويوصي بأن تقوم بجدوال يمكن لمعهد إدارة المشاريع ضمان مقاعد في مرا

 .تخضع لالختبار فيه وقبل ثالثة أشهر ع�ى األقل من انتهاء فترة أهليتك

 

فسيكون الرقم مطلوبًا  .الخاص بك الموجود في إشعار الجدولة PMIيجب عليك االحتفاظ بهوية أهلية  :مالحظة

 .للتسجيل لالختبار

 

 .لسجالتك Prometricات جدولة االختبارات والمراسالت الواردة من يرجى طباعة وحفظ جميع تحقيق

 

وسوف تفقد . إذا انتهت فترة أهليتك التي تبلغ عاما ولم تقم بتحديد موعد االمتحان، فلن تسترد المال :مالحظة

ترغب في في حالة أنك ما زالت . ولن تكون قادًرا ع�ى استخدام الرسوم األولية ألي شيء آخر .الرسوم بالكامل

 .الحصول ع�ى الشهادة، فسيكون عليك إعادة تقديم طلب وتقديم جميع المدفوعات المتعلقة مرة أخرى

 

https://www.prometric.com/pmi
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 كيفية تحديد موعد االختبار الخاص بك

 إلدارة االختبارات الورقية

بعد تقدیمك مدفوعات االختبار  فلن یتعین علیك القیام بأي شيء لتحدید موعد االختبار الورقيإذا کنت مؤھالً إلجراء االختبار الورقي، 

وبمجرد تقديم . ويقدم المرشحون الذين يخضعون إلدارة االختبارات الورقية تسجيلهم في االختبار مع مدفوعات االختبار .بنجاح

 .مدفوعاتك، سوف تتلقى إشعار تأكيد ع�ى تفاصيل الحدث الذي قمت بالتسجيل فيه

هذا التأكيد سوف يحتوي . تلقى إشعاًرا إضافًيا يحتوي ع�ى تعليمات موقع االختبار النهائييوًما تقريًبا من تاريخ الحدث، ست 20وقبل 

ع�ى تواريخ األهلية الخاصة بك وتاريخ االمتحان والمكان وأوقات وصولك ومعلومات تخص ما تحتاج إحضاره إلى موقع االختبار 

 .وشخص لالتصال به

 إلدارة االختبارات الحاسوبية
 .  Prometricموقع اإلنترنت ع�ى حدد موعدك عبر 

 "تحديد موعد اختباري"اختر  •

 ."التالي"حدد موقعك الجغرافي من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق  •

 ."التالي"اقرأ معلومات االختبار المعروضة ع�ى شاشتك، وانقر فوق  •

 يانات الخصوصيةاقرأ ووافق ع�ى إشعار السياسات وب •

واألحرف األربعة األولى ) الموجود في إشعار الجدولة" E"الرقم المنتهي ب ( PMIوأدخل الرقم التعريفي لألهلية الخاص ب  •

 ."التالي"انقر فوق ). كما تظهر ع�ى هويتك الصادرة من الحكومة(من اسمك األخير 

 ."تحديد موعد"اختر . استخدم األداة المرفقة للبحث عن مواقع االختبار في منطقتك •

ستظهر التواريخ المتاحة باللون األزرق في التقويم، وستكون التواريخ التي ال . حدد موقع وتاريخ ووقت االختبار الخاص بك •

 ."التالي"انقر فوق . حدد التاريخ من التقويم المقدم، ثم وقتك. تكون فيها مواعيد متاحة باللون الرمادي

كد معلومات االتصال الخا • يرجى مالحظة أن عنوان البريد اإللكترو�ي المقدم هو . صة بك وقدم عنوان بريد إلكترو�ي صحيحاأ

 ."التالي"بعد إدخال معلوماتك وتأكيدها، انقر فوق . البريد اإللكترو�ي الذي سيتم إرسال تأكيد االختبار إليه

 ."إتمام التعيين"ديد موعدك حتى تنقر فوق لن يتم تح." إتمام التعيين"راجع تفاصيل الموعد النهائي، ثم انقر فوق  •

كما سيتم إرسال هذه المعلومات عبر البريد . رقما 16سيتم عرض تأكيد االختبار الخاص بك، مع رقم تأكيد خاص بك يتكون من 

 . اإللكترو�ي إلى العنوان المقدم

 

لن . غير المرجح أن يكون هناك أي تناقضاتيرجى االحتفاظ بنسخة من تأكيد االختبار الحاسوبي في ملفاتك في من  :مالحظة

 .لم يتم تقديم إشعار التأكيد قادًرا ع�ى المرافعة لك إذا PMIيكون 

 

http://www.prometric.com/pmi
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 تحديد موعد االختبار عبر الهاتف

 :، فسيسألك الممثل عنPrometricعند االتصال بمركز خدمة مرشحي 

 معهد إدارة المشروعات: برنامج االختبار .1

 )CAPM, PMI-ACP, PMI-PBA, PMI-SP, PMI-RMP, PMP, PgMP, PfMP: (اسم االختبار .2

 )وموجود في إشعار الجدولة Eيتضمن الرقم حرف ( PMIرقم هوية أهلية  .3

 

 

 :داخل أمريكا الشمالية

 .لجدولة أو إعادة جدولة أو إلغاء أو تأكيد موعد اختبارك Prometricاستخدم نظام هاتف 

 من االثنين إلى الجمعة من الثامنة صباًحا إلى الثامنة مساءً  الخدمة متوفرة

 )التوقيت الشرقي للواليات المتحدة(

 ، اتبع التعليمات+1 800 268 2802 :رقم

 +1 800 529 3590  :مكالمة لضعاف السمع

 

 :خارج أمريكا الشمالية

 . حل مركز خدمة المعلومات لمنطقتكمن أ Prometricموقع يرجى زيارة 

 

 

يرجى العلم أنه عند الجدولة عن طريق الهاتف، فسوف تتلقى أيًضا تأكيدا بالبريد اإللكترو�ي بموعد االختبار  :مالحظة

 . Prometricموقع  اد تأكيد الحجز من وستكون قادًرا ع�ى استرد. الخاص بك

https://www.prometric.com/en-us/clients/pages/contact-numbers.aspx?client=pmi
http://www.prometric.com/pmi
http://www.prometric.com/pmi
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 كيفية تحديد موعد اختبار مع طلب ترتيبات خاصة
 :إذا تم منحك ترتيبات خاصة لالختبار، فيرجى اتباع الخطوات التالية للجدولة

 للحاالت الخاصة ع�ى رقم Prometricيجب ع�ى المرشحين داخل أمريكا الشمالية االتصال بقسم  •

1139 967 800 1 .+ 

يرجى االطالع . في منطقتك Prometricيجب ع�ى المرشحين الذين يعيشون خارج أمريكا الشمالية االتصال بمركز خدمة  •

 .ع�ى القائمة في الصفحة السابقة

 :عند جدولة االمتحان الخاص بك مع ترتيبات االختبار، فستكون ع�ى استعداد لتقديم ما ي�ي

 معهد إدارة المشاريع: برنامج االختبار •

 )CAPM, PMI-ACP, PMI-PBA, PMI-SP, PMI-RMP, PMP, PgMP, PfMP: (سم االختبارا •

 )وموجود في إشعار الجدولة Eيتضمن الرقم حرف ( PMIرقم هوية أهلية  •

د إذا كنت بحاجة إلى إعادة جدولة أو إلغاء موعد االختبار مع ترتيبات لالختبار، فستحتاج إلى االتصال بنفس الرقم الذي استخدمته عن

 .جدولة موعدك

 

إذا لم تطلب أي ترتيبات خاصة أثناء عملية دفع رسوم . إضافة أي ترتيبات خاصة إلى موعد اختبار موجود PMIال يمكن لـ 

وإذا كنت قد حددت . وقت ممكنفي أقرب  customercare@pmi.orgاالختبار، ولكنك ستتطلبها، فيرجى التواصل عبر 

 .ال توجد استثناءات لهذه السياسة. موعد االختبار بالفعل، فسيتعين عليك إلغاؤه قبل طلب الترتيبات الخاصة
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 سياسة إعادة الجدولة أو اإللغاء لالختبارات الحاسوبية

بل موعد االمتحان المجدول بأكثر من يومين يمكنك إعادة جدولة أو إلغاء االختبار الحاسوبي في أي وقت، ما دمت تفعل ذلك ق

كز اختبار . تقويميين كاملين ، فإن إعادة الجدولة المتأخرة واإللغاء سيؤدي Prometricومع ذلك، بسبب محدودية سعة المقاعد في مرا

نك لن تتمكن من تحديد من المستحسن أن تقوم بإعادة جدولة أو إلغاء االمتحان الخاص بك في أقرب إذا كمن تعلم أ. إلى دفع رسوم

 .الرجاء قراءة السياسة التالية بعناية. الموعد

 يوًما من موعدك 30في غضون 

. دوالًرا أمريكًيا 70يوًما من الموعد المحدد لك، فسيتم فرض رسوم قدرها  30إذا قمت بإعادة جدولة أو إلغاء امتحانك في غضون 

كبر من ال كز اختبارات برومتريك، بما أن المرشحين الذين ينتظرون حتى وهذه الرسوم تساعد ع�ى ضمان توفر عدد أ مقاعد في مرا

 .مقاعد من الممكن أن يستخدمها آخرون" يشغلون"اللحظة األخيرة إلعادة جدولة أو إلغاء امتحاناتهم 

. إلغائه خالل فترة الثالثين يوًما يتم تحصيل الرسوم عند االنتقال إلى الموقع اإللكترو�ي لبرومتريك ع�ى الويب إلعادة جدولة االمتحان أو

 .دوالًرا ع�ى بطاقتك االئتمانية كرسوم من برومتريك 70وتظهر الرسوم البالغ قدرها 

مايو، فيجب عليك إعادة  5ع�ى سبيل المثال، إذا قمت بتحديد موعد االمتحان في . يوًما يوم موعد االمتحان 30ال تتضمن فترة ال 

 .أبريل لتفادي دفع الرسوم 4ي موعد أقصاه جدولة االمتحان أو إلغاؤه ف 

لكن . يوًما من موعد امتحانك، قد يتم تطبيق سياسة التخفيف 30في حاالت الطوارئ التي ال يمكنك فيها تغيير موعد امتحانك قبل 

اسب رد رسوم إعادة سيقوم بتقييم هذه الحاالت ع�ى أساس كل حالة ع�ى حدة لتحديد ما إذا كان من المن PMIمعهد إدارة المشاريع 

 . الجدولة أم ال

 في غضون يومين من موعدك

وإذا انتظرت حتى تكون في . أن تكون في غضون يومين تقويميين من موعد امتحانك قبلإنك بحاجة إلى إعادة جدولة موعدك أو إلغائه 

ولن تكون قادًرا ع�ى . متحان بأكملهاغضون يومين من موعد امتحانك، فسوف تكون قادًرا ع�ى إلغاء موعدك ولكنك ستفقد رسوم اال

 .إعادة جدولة موعدك في هذه المرحلة، وسوف تحتاج إلى دفع الرسوم الخاصة بإعادة االمتحان لحجز موعد المتحان جديد

 أمثلة

  تاريخ إعادة تحديد موعد تاريخ ميعاد االمتحان

 أو إلغاء

 قيمة الرسوم

   يوًما 30سياسة الـ 

 ال توجد رسوم )ما قبلهأو (أبريل  4 مايو 5

 دوالًرا أمريكًيا 70 )مايو 2حتى أو حتى (أبريل  5 مايو 5

   سياسة اليومين

 دوالًرا أمريكًيا 70 مايو 2 مايو 5

ال يمكنك إعادة تحديد موعد، ولكن يمكنك (مايو  3 مايو 5

 )إلغاء الموعد
مصادرة رسوم االمتحان 

 بأكملها
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 تحديد موعد امتحانك الحاسوبيكيفية إعادة تحديد أو إلغاء 

، ..."أريد أن "تحت القسم المسمى . Prometric websiteإلعادة تحديد أو إلغاء تحديد موعد امتحانك الحاسوبي، يرجى الذهاب إلى 

 الممارس "اختر الجانب األيمن، لمرشحي 
إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى ملف ". إعادة تحديد موعد امتحان أو إلغاؤه"اختر . PMI-ACP" المعتمد لدى معهد إدارة المشاريع

عنوان بريدك اإللكترو�ي (تريك التعريفي الخاص بك، فسوف ُيطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الخاص بك بروم

وسيتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة تعرض تفاصيل االختبارات المجدولة، وسيتم منحك خيار إعادة تحديد .  وكلمة المرور) المفضل

 . أو إلغاء موعدك

 

ذا كنت في غضون يومين من موعد امتحانك، ليس فيهما تاريخ الموعد نفسه، فسوف تتمكن من إعادة تحديد يرجى مالحظة أنه إ

ويؤدي إلغاء الموعد في غضون يومين من االمتحان إلى مصادرة رسم االمتحان بأكملها، وفًقا . الخيار الوحيد المتاح هو اإللغاء. موعدك

 .لسابقةلما تقتضيه السياسات الواردة في الصفحة ا

 

 .رسائل البريد اإللكترو�ي إلى برومتريك أو معهد إدارة المشاريع ليست طرق اتصال مقبولة إلعادة تحديد أو إلغاء موعد امتحانك

 

إذا كنت تواجه مشاكل في االتصال باإلنترنت، أو واجهت أية مشاكل في إعادة جدولة امتحانك أو إلغائه ع�ى اإلنترنت، فيمكنك االتصال 

كز خدمة برومتريك في تعليمات . رومتريك مباشرة إلعادة جدولة موعدك أو إلغائهع�ى ب توجد أرقام هواتف االتصال الخاصة بكافة مرا

 .ُيطلب من جميع المرشحين عدم االتصال بمقر االمتحان إلعادة جدولة أو إلغاء االمتحان. جدولة امتحانك وفي هذا الكتيب

 

 تحانات الورقيةإلغاء االم /سياسة إعادة جدولة 

في موعد أقصاه  pbtexams@pmi.org، يجب عليك إرسال رسالة بالبريد اإللكترو�ي إلى )PBT(إلعادة جدولة أو إلغاء االمتحان الورقي 

ك التعريفي الخاص بمعهد إدارة المشاريع ورقم تعريف أدخل اسمك ورقم. يوًما تقويمًيا قبل التاريخ المقرر ألداء االمتحان 35

رقم تعريف المجموعة . ومقر أداء االمتحان الورقي في بريدك اإللكترو�ي) وكالهما موجود في رسالة التعزيز بالبريد اإللكترو�ي(المجموعة 

 .أو من الجهة الراعية لالمتحان الورقي Prometric websiteمتاح ع�ى 

file://pminas1/DEPARTMENTS/Brand%20Management%20New/Publications/Certification/Handbooks/7%20-%20PMI-ACP%20Handbook/Current%20Handbook%20files/2016%20Files/(www.prometric.com/pmi
file://pminas1/DEPARTMENTS/Brand%20Management%20New/Publications/Certification/Handbooks/7%20-%20PMI-ACP%20Handbook/Current%20Handbook%20files/2016%20Files/(www.prometric.com/pmi
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 الظروف المخففة

 :علك فيها الظروف الطارئة الشخصيةيتفهم معهد إدارة المشاريع أن هناك أوقاتًا قد تج

 يوًما من الموعد، 30تقوم بإعادة جدولة االمتحان أو إلغائه في غضون  .1

 أو

 ).ما يؤدي إلى عدم تواجدك في االمتحان(يضيع منك الموعد المقرر لالمتحان  .2

 :ويشار إلى هذه الظروف بأنها ظروف مخففة، ويمكن أن تشمل ما ي�ي

 الطوارئ الطبية، •

 ئة العسكرية،أو التعب •

 أو حالة الوفاة داخل األْسرة المباشرة، •

 أو المرض داخل األْسرة المباشرة، •

 .أو الكوارث الطبيعية •

 .*ال تشمل الظروف المخففة الظروف المتعلقة بالعمل*

 .في حالة حدوث مثل هذه الظروف، يقوم معهد إدارة المشاريع بدراسة حالتك واتخاذ اإلجراءات المناسبة

 :يوًما من الموعد، 30ك الظروف ع�ى إعادة جدولة االمتحان أو إلغائه في غضون إذا أجبرتْ  .1

بمجرد أن تعرف أنك غير قادر ع�ى الوفاء بالموعد المقرر الخاص بك وقم  Prometric websiteانتقل ع�ى اإلنترنت إلى 

ومع ذلك، يمكنك االتصال بخدمة العمالء لدى معهد . دوالًرا 70سيتم تحميلك رسوما قدرها . بإعادة جدولة أو إلغاء امتحانك

ع�ى سبيل المثال، تقرير الحادث، والوثائق الطبية، وما إلى (اريع ع�ى أن يكون لديك التفسير والوثائق المؤيدة إدارة المش

 .اإللغاء، إذا وافق ع�ى ذلك معهد إدارة المشاريع /للحصول ع�ى استرداد رسوم التأخير في إعادة الجدولة ) ذلك

 ):ما أدى إلى عدم تواجدك في االمتحان(حانك إذا أجبرْتك ظروفك ع�ى أن يفوتك الموعد المقرر المت .2

سُيطلب منك . ساعة بعد فوات موعد االمتحان 72االتصال بخدمة العمالء لدى معهد إدارة المشاريع في غضون يرجى 

حتى تتمكن من إعادة ) ع�ى سبيل المثال، تقرير الحادث، والوثائق الطبية، وما إلى ذلك(تقديم تفسير مع الوثائق المؤيدة 

 .جدولة أو إلغاء امتحانك بدون عقوبة، إذا وافق ع�ى ذلك معهد إدارة المشاريع

وإذا لم تتم الموافقة ع�ى مطالبة ظروفك . يقوم معهد إدارة المشاريع باستعراض جميع المطالبات ع�ى أساس كل حالة ع�ى حدة

 .خول االمتحانالمخففة، فسوف ُيطلب منك دفع رسوم إعادة االمتحان بكاملها حتى يتسنى لك د

 حالة عدم التواجد في االمتحان

إن اإلخفاق في إخطار برومتريك أو معهد إدارة المشاريع خالل الفترات الزمنية المحددة إلعادة جدولة امتحانك أو إلغائه 

دم حضور وإذا وصلَت إلى حالة ع. وعدم الوفاء بالموعد المقرر المتحانك من شأنه أن يؤدي إلى عدم تواجدك في االمتحان

 .االمتحان، فسوف تخسر رسوم االمتحان وعليك أن تدفع رسوم إعادة االمتحان كاملة من أجل تحديد موعد المتحان آخر

file://pminas1/DEPARTMENTS/Brand%20Management%20New/Publications/Certification/Handbooks/7%20-%20PMI-ACP%20Handbook/Current%20Handbook%20files/2016%20Files/(www.prometric.com/pmi
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 أمن االمتحان وسريته لدى معهد إدارة المشاريع

لق به، تظل مملوكة ملكية أو أية مواد أخرى تخص االمتحان أو تتع /أو أوراق العمل، و /أو أوراق اإلجابة، و /إن أوراق االمتحان، و

وهذه المواد سرية وغير متاحة لالستعراض من قبل أي شخص أو وكالة ألي سبب من . وحيدة وحصرية لمعهد إدارة المشاريع

 .األسباب

سّرية وال يتم الكشف عنها ألي شخص بدون موافقة من المرشح، إال إذا صدرت تعليمات ) الفشل /النجاح (كما أن نتائج االمتحان 

إذا کنت ترغب في اإلفصاح عن نتائج االمتحان إلی طرف ثالث، فیجب علیك تقدیم طلب . بذلك من خالل أمر استدعاء قانو�ي أو قضائي

الفشل،  /مثل تاریخ االمتحان، وحالة النجاح (مکتوب إلى معهد إدارة المشاريع یحدد علی وجه الخصوص أنواع التفاصیل المطلوبة 

 .ن التي يجب أن يتلقاها الطرف الثالث من األشخاص أو المنظماتعن نتائج االمتحا) إلخ

الموجودة في هذا (تجديد الشهادة  /وعند تقديم الطلب، فإنك توافق ع�ى االلتزام باتفاقية معهد إدارة المشاريع بشأن طلب إصدار

عالوة ع�ى ذلك، فإنني "... : إنها تنص ع�ى. تتناول هذه الوثيقة، من بين أمور أخرى، مسائل ومناقشات ما بعد االمتحان). الكتيب
أوافق ع�ى عدم مناقشة، أو استخالص أو اإلفصاح ألي فرد، وبأي شكل من األشكال، عن المحتوى الوارد بالتحديد في أسئلة وأجوبة 

  ."امتحان معهد إدارة المشاريع

ديد الشهادة، وبالتالي فمن الممكن أن تؤثر ع�ى حالة تج /فمن شأن أي من هذه المناقشات أن تشكل انتهاكًا محتمًال التفاقية طلب

 .شهادتك، بما يصل إلى وبما في ذلك إلغاء شهادتك أو الحرمان الدائم من أي من امتحانات معهد إدارة المشاريع
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 متطلبات الموقع اإللكترو�ي لالمتحانات وتعليماته

. للهوية الصادرة عن الحكومة) غير منتهي الصالحية(صالح وحديث  لكي تقبل في مركز اختبارات برومتريك، يجب عليك تقديم نموذج

 :ينبغي لسند هويتك أن يتضمن ما ي�ي

 الترجمة باللغة اإلنجليزية /الحروف .1

 صورتك الشخصية .2

 توقيعك .3

كال إذا لم تكن بطاقة هويتك الصادرة عن الحكومة تبين صورتك الشخصية أو توقيعك، فإنه يمكن استخدام نموذج ثانوي من أش

. ، واسمك مطبوًعا ع�ى سند الهوية)أيهما مفقود من الهوية التي أصدرتها الحكومة(أو توقيعك  /الهوية، يتضمن صورتك الشخصية و

 )غير منتهية الصالحية(يجب أن تكون جميع سندات الهوية حديثة 

. مك تماًما حسبما يظهر في إشعار الجدولةيجب أن تتطابق جميع أشكال سند الهوية التي يتم تقديمها في مركز االختبارات مع اس

يجب أن تكون وثائق هويتك بحالة جيدة، وال يجوز أن تكون متجعدة، أو بالية، أو بها التصاقات أو شقوق، أو تالفة بأي شكل من 

متحان إذا كان ولن يسمح لك بدخول اال. ويجب أن تكون وثائق الهوية مستندات أصلية، وال يجوز أن تكون نسًخا ضوئية. األشكال

ال . االسم الموجود ع�ى مستندات هويتك ال يتطابق تماًما مع االسم الوارد في إشعار الجدولة الخاص بك، أو إذا كان سند هويتك تالًفا

 .يضع معهد إدارة المشاريع وال برومترك أي استثناءات لھذه السیاسة

إذا كنت ال تزال ترغب في الخضوع لالمتحان، . يسمح لك بدخول االمتحان أو المطابق، فلن /إذا لم تقدم سند تعريف الهوية المناسب و

فسوف ُيطلب منك تقديم طلب إلعادة االمتحان ودفع رسوم إعادة االمتحان لكي يتم إجراء االمتحان في وقت الحق، عندما يكون سند 

 .هويتك صالًحا

 :فيما ي�ي األشكال المقبولة للهوية التي تصدرها الحكومة

 قيادة سارية المفعولرخصة  •

 بطاقة هوية عسكرية سارية المفعول •

 جواز سفر ساري المفعول •

 بطاقة هوية وطنية سارية المفعول •

 :فيما ي�ي األشكال المقبولة من الهوية الثانوية

 سند تعريف هوية الموظف ساري المفعول •

 بطاقة ائتمان سارية المفعول وعليها توقيعك •

 )ATM(ل بطاقة خصم مصرفية سارية المفعو •

 :فيما ي�ي األشكال غير المقبولة لتحديد الهوية

 بطاقات الضمان االجتماعي •

 بطاقات عضوية المكتبات •
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 إجراءات تغيير االسم

ورسالة صالحية . بعد تقديم مدفوعات امتحانك، سوف تتلقى رسالة صالحية األهلية من معهد إدارة المشاريع عبر البريد اإللكترو�ي

إذا کنت تحتاج ". االسم كما يظهر بالضبط في تحديد هويتك"شكل الذي سيظهر به اسمك في يوم االمتحان، في خانة األهلية هذه تؤكد ال

إلی تحدیث أو تغییر اسمك ألغراض دخول امتحان الشھادة، فیجب علیك االتصال بمعهد إدارة المشاريع في أقرب وقت ممکن من 

 . أجل طلب التغییر

 

 CertQuestions@pmi.org :البريد اإللكترو�ي

 +1 610 482 9971 :الفاكس

 تغيير االسم في االمتحان : لعناية
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إلى جانب طلبك، يرجى تضمين المعلومات التالية، تماًما كما تظهر ع�ى وثائق الهوية الصادرة عن الحكومة والتي تخطط لتقديمها في 

 :ركز االختباراتم

 ]االسم المعطىَ [االسم األول  •

 االسم األوسط •

 ]اسم العائلة /اللقب [االسم األخير  •

ال يمكن لمعهد إدارة المشاريع أن يضمن إجراء أي تحديثات ع�ى  .يرجى إرسال أي معلومات بشأن تغيير االسم في أقرب وقت ممكن

 .االسم في غضون خمسة أيام عمل من االمتحان المقرر

 جراءات تسجيل الوصولإ

يجب عليك تسجيل الدخول، وتقديم بطاقة الهوية المطلوبة،  .الوصول قبل الموعد المحدد بنصف ساعةفي يوم امتحانك، يرجى 

قد يطلب منك أيًضا تقديم رقم التأكيد الذي تم . والبطاقة المميزة لتحديد صالحيتك األهلية الصادرة عن معهد إدارة المشاريع

 .ه عند تحديد الموعدالحصول علي

 :محظورات من قبل مركز االختبارات

ويشمل هذا، ع�ى سبيل . ال يجوز لك إحضار أي شيء أو أي شخص في منطقة االمتحان أو إلى المكتب الذي يتم فيه إجراء االمتحان

 :المثال ال الحصر

 حقائب الكتب المشروبات األغذية

 األمتعة السترات المعاطف

 أجهزة االستدعاء فة النظاراتأغل اآلالت الحاسبة

 القواميس أجهزة التسجيل الهواتف الخلوية

 األدوية الَمحافظ الساعات

 أي لوازم شخصية أخرى قطرات العين

 

 .داخل مركز االختبارات، يجوز ارتداء أشياء مثل السترات والمجوهرات، ولكن ال يمكن خلعها بمجرد دخول غرفة االمتحان

وبمجرد حفظ أغراضك، لن تتمكن من الوصول إلى خزانتك إلى أن . يوم االمتحان لحفظ ممتلكاتك الشخصيةسيتم تزويدك بخزانة في 

 .تنتهي من وقت امتحانك

 

فإذا کنت بحاجة إلی أي لوازم شخصیة في غرفة االمتحان بسبب الحالة الطبیة، مثل األطعمة أو المشروبات أو األدویة، 

يرجى مراجعة سياسة اإلقامة بشأن . ارة المشاريع قبل تحديد موعد االمتحانفستحتاج إلی تصریح بذلك من معهد إد

 .للحصول ع�ى معلومات إضافية بشأن الحصول ع�ى التصريح الالزم 22االمتحان في صفحة 

 

 ما هو متوقع في مركز االختبارات

الذين يصلون متأخرين عن الموعد المحدد فلن ُيسمح للمرشحين . في يوم االمتحان، يرجى الوصول قبل الموعد المحدد بنصف ساعة

وقد ُيطلب منك أيًضا تقديم تأكيد . وسوف ُيطلب منك تسجيل الدخول إلى مركز االختبارات وتقديم وثائق هويتك. بدخول االمتحان

كمامك، وسوف يقوم بفحصك باستخدام عصا الك. االمتحان شف عن سوف يطلب منك مدير مركز االختبارات تفريغ جيوبك وتشمير أ
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يحتفظ . سيتم تزويدك بخزانتك الخاصة ومفتاحها، وسوف ُيطلب منك نقل جميع أغراضك الشخصية إلى خزانتك اآلمنة. المعادن

. مسؤول مركز االختبارات بالحق في أن يطلب منك نقل أي وجميع أغراضك الشخصية الموجودة في جيوبك إلى خزانتك الخاصة

لكن . حوزتك الشخصية في جميع األوقات هي الهوية الصادرة عن الحكومة ومفتاح خزانتك الخاصة واألشياء الوحيدة التي قد تبقى في

 .بمجرد تخزين أغراضك، لن تتمكن من الوصول إلى الخزانة مرة أخرى إلى أن تنتهي من وقت امتحانك

ًبا من ورقة الشطب واثنين من أقالم وبمجرد االنتهاء من عملية تسجيل الوصول، فإن مسؤول مركز االختبارات سيقدم لك إما كتي

يتوفر أي من هذه اللوازم لتدوين . الرصاص أو اثنتين من لوحات العالمات القابلة للمسح، واثنين من أقالم العالمات وممحاة

. لعالماتالمالحظات اعتماًدا ع�ى التجهيزات المتاحة بمركز االختبارات؛ ولن يكون للمرشحين االختيار بين ورق الشطب ولوحات ا

. ومع ذلك، يمكنك أن ترفع يدك في أي وقت أثناء االمتحان وتطلب آلة حاسبة يدوية. هناك آالت حاسبة مدمجة في االمتحان الحاسوبي

إذا كنت بحاجة إلى ورقة إضافية في أي وقت . ويتم توفير آالت حاسبة يدوية لجميع المرشحين الذين يقومون بإجراء االمتحان الورقي

يقوم مسؤول مركز االختبارات بإزالة كتيب ورق الشطب المستخدم ويوفر لك كتيًبا . متحان، فيمكنك أن ترفع يدك لتطلب ذلكأثناء اال

يجوز أن يكون لدى المرشحين في أي وقت من األوقات إما كتيب واحد من ورق الشطب أو اثنتان من لوحات العالمات في مركز . جديًدا

 .االختبارات الخاص بهم

فقك إلى غرفة االمتحان مسؤول مركز االختبارات، الذي سيحدد لك مقعد جلوسك في محطة العمل الخاصة بك لكي تبدأ في أداء سيرا

وبمجرد التحقق من هذه المعلومات، . ع�ى الشاشة األولى، سُيطلب منك التحقق من كل من اسمك واالمتحان الذي تؤديه. امتحانك

هناك ساعة مدمجة في االمتحان الحاسوبي، وسوف يبدأ العد التنازلي بمجرد أن يبدأ البرنامج . تحانسوف يبدأ البرنامج التعليمي لالم

 . التعليمي

 15وإذا لم يقم المرشح بإنهاء البرنامج التعليمي طوًعا، فبمجرد انقضاء . ويجوز للمرشح الخروج من البرنامج التعليمي في أي وقت

 . التعليمي ينتهي تلقائًيا ويبدأ االمتحان دقيقة في نافذة الوقت، فإن البرنامج

إذا كنت ترغب في أخذ استراحة غير مقررة، فيمكنك الخروج من مقر جهازك في أي . ال توجد فترات محددة لالستراحة خالل االمتحان

وتقديم وثائق الهوية يجب ع�ى جميع المرشحين تسجيل الدخول إلى مركز االختبارات والخروج منه . وقت والخروج من غرفة االمتحان

 .الصادرة عن الحكومة عند كل دخول وخروج

 . وتتم مراقبة جميع مواعيد االمتحانات عن طريق التسجيل المستمر بالصوت والصورة

فإذا الحظَت أية مخالفة في مركز االختبارات، أو واجهَت أية مشاكل أثناء وقت االمتحان، فيجب عليك رفع يدك وإبالغ مسؤول مركز 

 .ختبارات عند حدوث المشكلةاال

 وسائل المساعدة في االمتحان

يتم توفير هذه األشياء لك من ومع ذلك، . يحظر ع�ى مرشحي االمتحان جلب اآلالت الحاسبة والقصاصات الورقية في مقر االمتحان

 :قبل برومتريك في يوم االمتحان

 رها أيًضا ألولئك المرشحين الذين يؤدون االمتحان الورقيهناك اآلالت الحاسبة المدمجة في االمتحان الحاسوبي ويتم توفي •

 :أدوات الكتابة لتدوين المالحظات أثناء االمتحان، وذلك إما •

o ،القصاصات الورقية وأقالم الرصاص 

o أو اللوحة القابلة للمسح وأقالم العالمات 
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 أسباب االستبعاد /إنهاء أداء االمتحان

وأي شخص ينتهك سياسة األمن والسّرية . بطريقة مهنية في جميع األوقات في مركز االختباراتُينتظر منك أن تقوم بإدارة سلوكياتك 

 .لدى معهد إدارة المشاريع سيكون عرضة لإلجراءات التأديبية من قبل إدارة الشهادات بالمعهد

دارة الشهادات بمعهد إدارة المشاريع المشرف أو المراقب المسؤول بمركز االختبارات فصلك من إدارة االمتحان ويجوز إل /يحق للمدير

 :إلغاء عالماتك أو اتخاذ إجراء آخر مناسب عندما يكون هناك أساس معقول الستنتاج أنك قمت بأي من السلوكيات التالية

 استخدام أو محاولة استخدام شخص آخر إلجراء االمتحان .1

 .ةعدم تقديم هوية شخصية مقبولة، ع�ى النحو المبين في الصفحة السابق .2

 الوصول إلى أو استخدام مذكرات أو أية مساعدات محظورة تتعلق باالمتحان .3

مشرف االمتحان لديه حرية التقدير في تحديد  /لن يتم التسامح بشأن السلوك التخريبي من أي شكل؛ ومدير(التسبب في اإلزعاج  .4

 )ما إذا كان تصرف معين يشكل سلوكًا تخريبًيا

المشرف أو المراقب المسؤول عن االمتحان أثناء أدائه، بما في ذلك  /شخص آخر غير المدير التواصل بأي شكل من األشكال مع .5

 محاولة تقديم أو تلقي المساعدة

 .محاولة إزالة القصاصات الورقية من غرفة االمتحان، أو تمزيقها بأي شكل من األشكال .6

 تناول الطعام أو المشروبات في غرفة االمتحان .7

 أو محيط مركز االختبارات بدون إذنمغادرة غرفة االمتحان  .8

 إزالة أو محاولة إزالة المواد ذات الصلة باالمتحان، أو أجزاء من االمتحان، بأي شكل من غرفة االمتحان .9

 محاولة العبث بأحد أجهزة الكمبيوتر .10

 االنخراط في أي سلوك غير أمين أو غير أخالقي، مثل الغش .11

، المنصوص عليها في سياسات برنامج الشهادات لدى معهد إدارة المشاريع، والمقدمة عدم اتباع أية لوائح أخرى ألداء االمتحان .12

 مشرف االمتحان، أو المحددة في أي من مواد االمتحان /من قبل مدير

تحتفظ إدارة الشهادات بمعهد إدارة المشاريع بالحق في اتخاذ جميع اإلجراءات بما في ذلك، ع�ى سبيل المثال ال الحصر، منعك من 

إذا تم إلغاء عالماتك، فسيتم إخطارك بهذا . مشرف االمتحان /أو إلغاء عالماتك، لعدم االلتزام بتوجيهات مدير /االمتحان المستقب�ي و

 .اإلجراء وأسبابه، ولن ترد رسوم امتحانك

فيجب عليك . متحانوع�ى الرغم من أن االختبارات تدار تحت إشراف صارم وتدابير أمنية، فقد تحدث أحيانًا مخالفات في اال

ع�ى سبيل المثال،  -االتصال بمعهد إدارة المشاريع في أقرب وقت ممكن لإلبالغ عن أي سلوك ملحوظ قد يؤدي إلى نتيجة سيئة 

شخص ينسخ من شخص آخر في االمتحان، أو يؤدي امتحانًا باسم شخص آخر، أو حصل ع�ى أسئلة االمتحان قبل أداء االمتحان، 

 .يتم التعامل مع جميع المعلومات والحفاظ عليها في سّرية. أو مساعدات غير مصرح بها أو يستخدم مذكرات
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 تقرير االمتحان

الفشل، يتم  /باإلضافة إلى الحالة العامة للنجاح . عند االنتهاء من امتحانك الحاسوبي، سوف تتلقى نسخة مطبوعة من نتائج امتحانك

توفر هذه المعلومات توجيهات محددة لكل من المرشحين الناجحين . مجال تقديم معلومات تشخيصية مهمة عن أدائك لكل

 .والراسبين

. يتلقى المرشحون الذين يؤدون امتحانهم الحاسوبي تقرير االمتحان في مركز االختبارات في اليوم الذي يجلسون فيه ألداء االمتحان

.  أيام عمل بعد تاريخ امتحانك 10إلنترنت في موعد ال يتجاوز يمكنك أيًضا الوصول إلى تقرير امتحانك ع�ى نظام الشهادات ع�ى ا

 .ستتلقى رسالة بالبريد اإللكترو�ي إلعالمك عند توفر تقرير امتحانك ع�ى اإلنترنت

انك سوف تكون قادًرا ع�ى الوصول إلى تقرير امتح. والمرشحون الذين يؤدون امتحانهم الورقي لن يتلقوا تقرير االمتحان في يوم االمتحان

ستتلقى رسالة بالبريد اإللكترو�ي . ع�ى نظام الشهادات ع�ى اإلنترنت بعد ما يقرب من ستة إلى ثمانية أسابيع من تاريخ امتحانك

 .إلعالمك عند توفر تقرير امتحانك ع�ى اإلنترنت

 إنشاء درجة النجاح 

يستخدم معهد إدارة . يل السليم للقياسات النفسيةيتم تحديد درجة النجاح لجميع امتحانات معهد إدارة المشاريع عن طريق التحل

لتحديد عدد  -وهم مهنيو المشروعات من جميع أنحاء العالم والعديد من التخصصات المختلفة  -المشاريع خبراء المادة المعنية 

ويتم احتساب . واحدة وكل سؤال مثبت في االمتحان يستحق نقطة. األسئلة التي يجب اإلجابة عليها بشكل صحيح الجتياز االمتحان

وعدد األسئلة التي تجيب عليها بشكل صحيح يضعك . نتيجتك النهائية عن طريق مجموع النقاط التي حصلت عليها في االمتحان

 .ضمن إحدى فئات تصنيف األداء التي تراها في هذا التقرير
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 إعادة االمتحان

وخالل فترة الصالحية، يمكنك دخول االمتحان فيما يصل إلى ثالث . انيتم منحك فترة صالحية أهلية لمدة سنة واحدة الجتياز االمتح

ينبغي عليك قياس وقتك بعناية لكي تترك وقًتا كافًيا خالل فترة . مرات، ألن المرشحين ال يجتازون االمتحان في محاولتهم األولى دائًما

 .الصالحية األهلية إلعادة دخول االمتحان، إذا لزم األمر

 

 .ادة االمتحان ع�ى المحاولتين الثانية والثالثة الجتياز االمتحانتطبق رسوم إع

حالة العضو بمعهد إدارة  نوع إدارة االمتحان

 المشاريع

 يورو دوالر أمريكي

    

 يورو 280 دوالًرا 335 العضو الحاسوبي /إعادة االمتحان الورقي

 يورو 330 دوالًرا 395 غير األعضاء الحاسوبي/إعادة االختبار الورقي

    

 

إذا أخفقت في االمتحان ثالث مرات خالل فترة الصالحية األهلية لمدة سنة واحدة، فيجب عليك االنتظار سنة واحدة من تاريخ آخر 

ومع ذلك، بعد اإلخفاق في االمتحان ثالث مرات، يمكن للمرشحين . امتحان قمت بأدائه من أجل إعادة التقدم للحصول ع�ى الشهادة

ع�ى سبيل المثال، المرشح الذي أخفق في . أو أية شهادة /قدم للحصول ع�ى أية شهادة أخرى بمعهد إدارة المشاريع واختيار الت

ثالث مرات خالل فترة الصالحية األهلية لمدة سنة واحدة  PMI-ACP" الممارس الذكي المعتمد لدى معهد إدارة المشاريع"امتحان 

 الممارس "التقدم للحصول ع�ى شهادة  ينبغي عليه االنتظار سنة واحدة إلعادة

مساعد معتمد في إدارة المشروعات "ومع ذلك، يمكن له أو لها التقدم بطلب للحصول ع�ى ". المعتمد لدى معهد إدارة المشاريع

CAPM" إدارة المشروعات المهنية "، أوPMP" الجدولة المهنية بمعهد إدارة المشاريع "، أوPMI-SP" المهنية  إدارة المخاطر"، أو

 .في أي وقت) وتقديم الرسوم األولية المرتبطة بها" (PgMPإدارة البرامج المهنية "أو " PMI-RMPبمعهد إدارة المشاريع 

إذا انتهت فترة أهليتك دون اجتياز االمتحان، فيجب عليك . تطبق رسوم إعادة االمتحان ع�ى المحاولتين الثانية والثالثة الجتياز االمتحان

 .يم طلب للحصول ع�ى الشهادةإعادة تقد
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 عملية شكاوى الشهادات

 :يجب تقديم جميع الشكاوى المتعلقة بالشهادات خطًيا وإرسالها إلى معهد إدارة المشاريع

 أو certcomplaints@pmi.orgبالبريد اإللكترو�ي إلى  •

 Campus Boulevard, NewtownSquare, PA 19073-3299, USA 14بالبريد العادي إلى  •

 

 .وينبغي إدراج أية وثائق مؤيدة في خطاب الشكوى

 

. المناسبسوف نقوم بمراجعة جميع الشكاوى المتعلقة بالشهادات وإجراء أي تدقيق ضروري بطريقة بناءة وغير متحيزة وفي الوقت 

وتظل جميع المعلومات المتعلقة . الحقة، والقرار المتخذ بشأنها) إجراءات(وسیتم االحتفاظ بسجل للشکاوى، بما في ذلك أي إجراء 

   .بالشكوى سّرية

 إجراءات الطعن الخاص بالشهادة

فعملية . ص بالشهادة لدى المعهدتخضع جميع التحديات التي تواجه برنامج شهادات معهد إدارة المشاريع إلجراءات الطعن الخا

الطعن هذه هي الطريقة الوحيدة لمراجعة القرارات التي يتخذها معهد إدارة المشاريع فيما يتعلق بطلبات التقدم للشهادات واألهلية 

 .*أو تحديات الشهادة /وغيرها من قضايا و) CCR(واالمتحانات وإدارة االمتحان والنتائج ومتطلبات استمرار االعتماد 

 

 :یجب تقدیم جمیع طلبات الطعن المتعلقة بالشهادة خطًیا وإرسالھا إلی مکتب طعون الشهادات لدى معهد إدارة المشاريع

 أو certappeals@pmi.orgبالبريد اإللكترو�ي إلى  •

 Campus Boulevard, NewtownSquare, PA 19073-3299, USA 14بالبريد العادي إلى  •

 

. سوف نقوم بمراجعة جميع الطعون المتعلقة بالشهادة والتحقق من صحتها وتقديم القرار النهائي بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب

ت المتعلقة بالطعن وتظل جميع المعلوما. الحقة، والقرار المتخذ بشأنها) إجراءات(یتم االحتفاظ بسجل للطعون، بما في ذلك أي إجراء 

   .سّرية

 

عملية شكاوى يتم تقييم القرارات التأديبية التي اتخذها معهد إدارة المشاريع بشأن األشخاص الذين تم اعتمادهم بالفعل تحت *

 .األخالقيات لدى معهد إدارة المشاريع

http://www.pmi.org/about/ethics/complaints
http://www.pmi.org/about/ethics/complaints
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 PMI-ACP" مارس الذكي المعتمد لدى معهد إدارة المشاريعالم"استخدام شهادة 

يمكنك اإلشارة إلى ذاتك  PMI-ACP" الممارس المعتمد لدى معهد إدارة المشاريع"بمجرد اجتيازك االمتحان، يتم منحك شهادة 

يصرح لك . دة نشطةطالما أن لديك حالة شها PMI-ACP" الممارس المعتمد لدى معهد إدارة المشاريع"بصفتك حامًال لشهادة 

بحروف كبيرة بعد اسمك ع�ى بطاقات العمل،  PMI-ACP" الممارس المعتمد لدى معهد إدارة المشاريع"باستخدام المسمى 

 .واألوراق ذات الترويسة الشخصية، والسير الذاتية، والمواقع اإللكترونية، وفي توقيعك ع�ى البريد اإللكترو�ي

تجديد  /قديم الطلب، فإنك توافق ع�ى االلتزام بمدونة األخالقيات والسلوك المهني واتفاقية طلبيرجى مالحظة أنه كجزء من عملية ت

الممارس المعتمد "وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أنك لن تستخدم سوى لقب . الشهادات المعمول بها لدى معهد إدارة المشاريع

الممارس المعتمد لدى معهد إدارة "اله، وأنك لن تستخدم لقب بالطريقة المذكورة أع PMI-ACP" لدى معهد إدارة المشاريع

 .في أسماء الشركات أو أسماء المجاالت أو أسماء المنتجات أو بأية طريقة أخرى غير مصرح بها PMI-ACP" المشاريع

 حزمة الشهادة

 :في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، سوف تتلقى حزمة الشهادة التي تشمل ما ي�ي

 رسالة تهنئة •

 الخاصة بك وتجديدها PMI-ACP" الممارس المعتمد لدى معهد إدارة المشاريع"معلومات عن كيفية الحفاظ ع�ى شهادة  •

 الشهادة •

 :كل من هذه الوثائق يتضمن ما ي�ي بشأنك

 رقم تعريف مميز يستخدمه معهد إدارة المشاريع للحفاظ ع�ى سجالت الشهادات الفردية -رقم الشهادة  •

 تمادكمواعيد دورات اع •

سوف تحتاج إلى الرجوع إليها من أجل اإلبالغ عن . سوف تحتاج إلى حفظ هذه المعلومات في مكان آمن ويمكن الوصول إليه بسهولة

 .أنشطة التطوير المهني للحفاظ ع�ى اعتمادك

للتحقق من حالة ) تمتوفر عبر اإلنترنت من خالل نظام الشهادا(وحتى تتلقى حزمة الشهادة، يمكنك استخدام تقرير االمتحان 

 .الشهادة

 سجل الشهادات عبر اإلنترنت

تتيح هذه الميزة التحقق . عبر اإلنترنت تلقائًيا بتسجيل الشهادات وأسماء حامليها لدى معهد إدارة المشاريع سجل الشهاداتيقوم 

يمكن للمستخدمين البحث عن حام�ي الشهادات باالسم . وحامليها لصالح أصحاب العمل ومشتريي الخدمات وغيرهممن الشهادات 

 . األول أو االسم األخير أو باسم البلد

ويمكن لحام�ي الشهادات اختيار أن يتم إزالتها من السجل، وبالتالي فإن عدم وجود اسمك في السجل ال يعني بالضرورة أنك غير 

 .PMI.orgويمكنك اختيار عدم االشتراك في السجل أو تحديث معلوماتك السكانية عن طريق زيارة الموقع اإللكترو�ي . معتمد

 

http://www.pmi.org/Certification/Credential-Registry.aspx
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 )CCR(لمحة عامة عن برنامج متطلبات استمرار االعتماد 

الجارية لحام�ي الشهادات لدى معهد إدارة المشاريع يدعم التنمية التعليمية والمهنية ) CCR(إن برنامج متطلبات استمرار االعتماد 

 :والغرض من هذا البرنامج هو. لدينا حتى يكونوا مستعدين دائًما لتلبية متطلبات بيئة األعمال المعقدة اليوم

 تعزيز التعلم المستمر والتنمية بين حام�ي الشهادات •

 توفير التوجيه في مجاالت التنمية لضمان مالءمة الممارسين المعتمدين   •

 لم الفردية واالعتراف بهاتشجيع فرص التع •

 تقديم آلية لتحقيق وتسجيل أنشطة التطوير المهني •

 الحفاظ ع�ى االعتراف العالمي وع�ى قيمة شهادات معهد إدارة المشاريع •

يجب أن ®) CAPMمساعد معتمد في إدارة المشروعات "باستثناء شهادة (إن كل شخص يحصل ع�ى شهادة معهد إدارة المشاريع 

) شهاداته(وتجديد شهادته ) CCR(من خالل المشاركة في برنامج متطلبات استمرار االعتماد ) شهاداته(�ى شهادته يحافظ بنشاط ع

 .   سنوات 3كل 

، والوفاء )PDUs(فالمشاركة في أنشطة التطوير المهني والتعلم تسمح لحام�ي الشهادات بالحصول ع�ى وحدات التطوير المهني 

 .وفي نهاية المطاف النمو والتطوير كممارسبمتطلبات استمرار االعتماد، 

ليكون مرنًا ) CCR(وقد تم تصميم برنامج متطلبات استمرار االعتماد .  نحن نعلم أن كل فرد لديه احتياجات ورغبات مهنية مختلفة

).  CCR(بحيث يمكن أن يتكيف مع تلك االحتياجات وأن يسمح لك بتخصيص أنشطتك في برنامج متطلبات استمرار االعتماد 

النهائي ) CCR(يمكنك تحديد متطلبات استمرار االعتماد  -إطاًرا عاًما وتوجيهات ) CCR(ويوفر برنامج متطلبات استمرار االعتماد 

 .ومسار التطوير

في برنامج متطلبات استمرار االعتماد ) PDUs(للحصول ع�ى تفاصيل وتعليمات حول كيفية كسب وتعقب وحدات التطوير المهني 

)CCR( يرجى تحميل ،) دليل برنامج متطلبات استمرار االعتمادCCR( . 

http://www.pmi.org/%7E/media/PDF/Certifications/handbooks/ccr-certification-requirements-handbook.ashx
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 مدونة األخالقيات والسلوك المهني لدى معهد إدارة المشاريع
 

فالخيارات األخالقية تقلل من المخاطر وتقدم . أفضل القرارات الممكنة فيما يتعلق بالناس والموارد والبيئةتتعلق األخالقيات باتخاذ 

 .وتعتمد القيادة بشكل كامل ع�ى الخيارات األخالقية. النتائج اإليجابية وتزيد الثقة وتحدد النجاح ع�ى المدى الطويل وتبني السمعة

 

هي القيم التي تدفع السلوك األخالقي لمهنة إدارة الصدق والمسؤولية واالحترام واإلنصاف  ع أنوقد قرر أعضاء معهد إدارة المشاري

 . المشروع

 

وتطبق مدونة أخالقيات المهنة والسلوك المهني الخاصة بمعهد إدارة المشاريع هذه القيم ع�ى الممارسة الواقعية إلدارة المشروعات، 

 .قيةحيث تكون أفضل النتائج هي األكثر أخال

 

 .لتحميل وقراءة مدونتنا مدونة األخالقياتيرجى زيارة صفحة 

 

 

 

https://www.pmi.org/about/ethics/code
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 تجديد شهادة معهد إدارة المشاريع /اتفاقية طلب

رة المشاريع، بما في ذلك ھذه أوافق ع�ى االلتزام ومراقبة سلوكياتي وفًقا لجمیع سیاسات ومتطلبات برنامج الشهادات بمعهد إدا )1

وأحافظ ع�ى سرية أسئلة ). ألنها قد تنقح من وقت آلخر(االتفاقیة ومدونة أخالقیات السلوك المھني الخاصة بمعهد إدارة المشاريع 

كشف، وعالوة ع�ى ذلك، فإنني أوافق ع�ى عدم مناقشة، أو استخالص المعلومات أو ال. االمتحان ومحتواه بمعهد إدارة المشاريع

 .بأي شكل من األشكال، عن محتوى معين من أسئلة امتحان معهد إدارة المشاريع وأجوبته، إلى أي فرد

وأوافق . أوافق ع�ى أن أعمل في جميع األوقات بطريقة صادقة وأمينة وأن أقدم معلومات صحيحة ودقيقة إلى معهد إدارة المشاريع )2

ديم إجابات صحيحة وفي الوقت المناسب وكاملة ع�ى األسئلة الواردة في هذا الطلب أو ع�ى أن أي إخفاق متعمد أو غير متعمد في تق

كما أوافق ع�ى إبالغ معهد إدارة . أو عقوبات إضافية من قبل معهد إدارة المشاريع /نموذج التجديد قد يؤدي إلى مساءلة و 

عهد إدارة المشاريع لألخالقيات والسلوك المهني من جانب المشاريع فوًرا بأي انتهاكات محتملة لشروط هذه االتفاقية أو مدونة م

أعضاء معهد إدارة المشاريع أو من قبل األشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول ع�ى شهادة معهد إدارة المشاريع أو حصلوا ع�ى 

 .شهادة من قبل معهد إدارة المشاريع

ي الوقت المناسب بالتغييرات المتعلقة بالمعلومات التي قدمُتها، بما في أوافق ع�ى إخطار إدارة الشهادات بمعهد إدارة المشاريع ف  )3

 .ذلك العنوان الحالي ورقم الهاتف

يوًما عن حدوث أية مشاكل، أو ) 60(لقد أبلغُت، وسوف أستمر في إبالغ إدارة الشهادات بمعهد إدارة المشاريع، في غضون ستين  )4

أو غيرها من االتفاقات واإلجراءات اإلدارية، أو اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بمهنتي أو  / إجراءات، أو دعاوى قضائية، أو تسويات و

وظيفتي، بما في ذلك جميع الشكاوى المتعلقة بأنشطتي المهنية كممارس بإدارة المشروعات، والمسائل أو اإلجراءات التي تنطوي، 

وأوافق أيًضا ع�ى اإلبالغ . سة، أو األخالقيات التأديبية أو األمور المماثلةولكن ال تقتصر ع�ى الشهادة، أو التصديق، أو سوء الممار 

يوًما من وقوعها، عن أية جناية أو تهم جنائية أو إدانات أو اتفاقات للطعن أو تهم جنائية أخرى، أو ) 60(الفوري، في غضون ستين 

 .أخالقي إدانات، أو اتفاقات للطعن تتعلق بأفعال خيانة األمانة أو سلوك غير

أوافق ع�ى أنه إذا كان امتثالي ألي من بنود هذه االتفاقية يتطلب أو يتضمن تفسيًرا ووثائق مؤيدة، فسوف أقدم شرًحا كامًال ودقيًقا  )5

 .ونسًخا حقيقية من المواد إلى إدارة الشهادات بمعهد إدارة المشاريع مع هذا الطلب

رة المشاريع لديها الحق في التواصل مع أي شخص أو وكالة حكومية أو منظمة لمراجعة أو أوافق ع�ى أن إدارة الشهادات بمعهد إدا )6

وعالوة ع�ى . تأكيد المعلومات الواردة في هذا الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بطلبي للحصول ع�ى شهادة معهد إدارة المشاريع

شهادات بمعهد إدارة المشاريع للقيام بمثل هذه المراجعة ذلك، أوافق ع�ى وأصرح بالكشف عن أية معلومات تطلبها إدارة ال

 .والتأكيد

أوافق ع�ى أن وضع شهادة معهد إدارة المشاريع ال يعني الترخيص أو التسجيل أو التصريح الحكومي بمزاولة إدارة المشروعات أو  )7

 .االنخراط في األنشطة ذات الصلة

لى إدارة الشهادات بمعهد إدارة المشاريع تصبح ملكًا إلدارة الشهادات بمعهد إدارة أوافق ع�ى أن جميع المواد التي أقدمها إ )8

 .المشاريع، وأن إدارة الشهادات بالمعهد غير مطالبة بإعادة أي من هذه المواد لي

هد إدارة المشاريع أوافق ع�ى أنه عند الحصول ع�ى شهادة معهد إدارة المشاريع، فقد يتم نشر اسمي ع�ى الموقع اإللكترو�ي لمع )9

 .ع�ى الويب كجزء من السجل المنشور ع�ى اإلنترنت والذي يتم إنشاؤه والحفاظ عليه من قبل معهد إدارة المشاريع

أوافق ع�ى أن المعلومات المتعلقة بمشاركتي في عملية االعتماد بمعهد إدارة المشاريع يمكن أن تستخدم بطريقة مجهولة ألغراض  )10

 .البحث فقط
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أو بمشاركتي  /أوافق ع�ى أن جميع النزاعات المتعلقة بأي شكل من األشكال بطلبي للحصول ع�ى شهادة معهد إدارة المشاريع و  )11

بشكل عام في برنامج شهادات معهد إدارة المشاريع، سيتم حلها فقط وحصريًا من خالل سياسات إدارة الشهادات بمعهد إدارة 

 .بما في ذلك عملية الطعن المشاريع وإجراءاتها وقواعدها،

یحتفظ معهد إدارة المشاريع بالحق في تعلیق أو إلغاء شھادة أي فرد یتقرر أنه قد أخفق في االلتزام بھذه االتفاقیة أو خرقھا بأي شكل  )12

 .آخر، أو ارتکب مخالفة لمدونة السلوك المھني الخاصة بمعهد إدارة المشاريع

دارة المشاريع وإدارة الشهادات بمعهد إدارة المشاريع من جميع المسؤولية والمطالبات التي قد تنشأ أقوم بإعفاء وتعويض معهد إ )13

 .عن، أو تتعلق بإدارة مشروعي واألنشطة المتعلقة به

اميه بموجب هذا، أقوم بإعفاء وإخالء مسؤولية وتعويض معهد إدارة المشاريع ومديريه ومسؤوليه وأعضائه وفاحصيه وموظفيه ومح )14

وممثليه ووكالئه وإدارة الشهادات بمعهد إدارة المشاريع من أي إجراءات أو دعاوى أو التزامات أو أضرار أو مطالبات أو مطالب ناشئة 

عن أو فيما يتعلق بهذا الطلب، والعالمات المعطاة فيما يتعلق باالمتحان أو أي إجراء آخر اتخذه معهد إدارة المشاريع فيما يتعلق 

ق واالختبار والتطوير المهني بما في ذلك، ع�ى سبيل المثال ال الحصر، جميع اإلجراءات المتعلقة بالمسائل والقضايا بالتصدي

أفهم وأوافق ع�ى أن أي قرار يتعلق بمؤهالتي للحصول ع�ى أية شهادة، وكذلك أي قرارات تتعلق باستمرار تأهي�ي . األخالقية

ة قواعد السلوك المهني الخاصة بمعهد إدارة المشاريع، إنما يقع ضمن التقدير الحصري للحصول ع�ى أية شهادة وامتثالي لمدون

 .والوحيد لمعهد إدارة المشاريع، وأن هذه القرارات نهائية

تم آخر . وتقع ع�ى عاتقك مسؤولية الحصول ع�ى أحدث نسخة عبر اإلنترنت. قد يتم تحديث هذه االتفاقية أو تنقيحها من وقت آلخر

 .2016لهذه الوثيقة في شهر نوفمبر  تحديث
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