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 مقدمة
وتتمیز عملیات تطور االختبارات . )PMP(®) شھادة مھنیة لمدیري المشاریع تُعرف باسم أخصائي إدارة المشاریع PMIیوفر معھد إدارة المشاریع (

) یحرص على توافق عملیتھ مع أفضل الممارسات في مجال PMIفمعھد إدارة المشاریع ( ) عن برامج االعتماد األخرى.PMIإدارة المشاریع (في معھد 
فق مع معتمدة بما یتوا ®PMPباإلضافة، إن شھادة أخصائي إدارة المشاریع  .معاییر االختبارات التربویة والنفسیةمنح الشھادات، مثل تلك المطبَّقة في 

 1المعترف بھما عالمیًا. ISO/ANSI 17024و ISO 9001معیاري 

أن المؤسسات التي ترغب في تقدیم اختبارات صالحة وموثوقة وذات اعتماد منصف یجب أن  ISO/ANSI 17024من المكونات األساسیة لمعیار 
وقد أجرى معھد إدارة  ).JTA) أو تحلیل المھام الوظیفیة (RDS( تستخدم أسلوبًا محدد المعاییر كأساس إلنشاء االختبار مثل دراسة تحدید األدوار

  ).JTA) شمل كالً من دراسة شاملة للسوق وتحلیالً للمھام الوظیفیة (GPA) تحلیالً للممارسات العالمیة (PMIالمشاریع (

 ).PMPفي اختبار شھادة أخصائي إدارة المشاریع ( ) عدًدا من االتجاھات في المھنة لم یتم تناولھا سابقًاGPAأنتج تحلیل الممارسات العالمیة (
) PMP، كما أنھا تضمن صحة اختبار شھادة أخصائي إدارة المشاریع ((JTA)واستُخدمت ھذه االتجاھات كمدخالت في تحلیل المھام الوظیفیة 

 إدارة المشاریع في بیئات العمل الحقیقیة.ویؤكد التحقق أن كل اختبار یقیس العناصر األكثر أھمیة والمتكرر أداؤھا في مھنة  ومالءمتھ.

) أمًرا ضروریًا للحصول على ھذه الشھادة المھنیة، لذا فمن الضروري أن یعكس االختبار ممارسات PMPیشكل اختبار شھادة أخصائي إدارة المشاریع (
) صالحة وراجعوھا PMPدة أخصائي إدارة المشاریع (وقد ُكتبت كل أسئلة االختبار من قِبل خبراء متخصصین من حاملي شھا مدیري المشاریع بدقة.

لمخطط محتوى اختبار شھادة أخصائي باإلضافة إلى ذلك، تم تنظیم ھذه األسئلة وفقًا  بعنایة، كما ترجع ھذه األسئلة إلى مرجعَین أكادیمیَین على األقل.
 لضمان وجود عدد مناسب من األسئلة في اختبار صالح. )PMPإدارة المشاریع (

 )PMPمخطط محتوى اختبار أخصائي إدارة المشاریع (لوضع  Alpine Testing Solutions) بشركة PMIستعان معھد إدارة المشاریع (ا
حلول إدارة االعتمادات وتطویر االختبارات والقیاسات النفسیة للبرامج التربویة وبرامج  Alpine Testing Solutionsوتوفر شركة  العالمي.
 االعتماد.

 دلیل الكیان المعرفي إلدارة المشاریعالمحّدث ھذا و )PMPمخطط محتوى شھادة أخصائي إدارة المشاریع (في النھایة، ثمة فروق واضحة بین 
على الرغم من وجود بعض األمور المشتركة، من الضروري مالحظة أن فرقة العمل المتطوعة التي شاركت في دراسة تحلیل ). PMBOK® (دلیل

فقد كانت مھمة أعضاء فرقة العمل تكمن في تحدید المھام الوظیفیة . PMBOK® بدلیل) الموضحة سابقًا لم تكن ملَزمة GPAالعالمیة ( الممارسات
 الضروریة لألفراد الذین یتولون قیادة المشاریع وتوجیھھا بناًء على خبرتھم والموارد المناسبة.

 

 

                                                            
) معتمدة PMPكما أن شھادة أخصائي إدارة المشاریع ( األمریكیة والمجلس الوطني للقیاس في التربیة والجمعیة األمریكیة لعلم النفس.تم النشر بالتعاون مع جمعیة األبحاث التربویة  1

 .ت التي تقوم باعتماد األشخاصالمتطلبات العامة للھیئا—تقییم التطابق المعترف بھ دولیًا: ISO/IEC 17024) بمطابقتھا لمعیار ANSIقِبل معھد المعاییر الوطنیة األمریكیة ( من
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 االختبار محتوى مخطط
 

 یحدد الجدول اآلتي نسبة األسئلة من كل مجال التي ستظھر في االختبار.
 
 

 نسبة العناصر في االختبار المجال

 %42 األشخاص .1

 %50 العملیة .2

 %8 بیئة األعمال .3

 %100 اإلجمالي
 
 

) أن ممارسي إدارة المشاریع الیوم یعملون في بیئات مشاریع JTAأثبتت األبحاث التي تم إجراؤھا خالل تحلیل المھام الوظیفیة (ملحوظة مھمة:  
وسیمثل انعكاًسا لذلك وستتضمن أسالیب في نطاق تحقیق المردود.   PMPومن ثَمَّ، ستكون شھادة  متنوعة ویستخدمون أسالیب مختلفة في المشاریع.

والھجینة  وستتوفر األسالیب التنبؤیة .نصف االختبار تقریبًا األسالیب التنبؤیة إلدارة المشاریع وسیمثل النصف اآلخر األسلوب الرشیق أو الھجین
وقد یختلف العدد الدقیق للعناصر الخاصة بكل نوع من أنواع  والرشیقة في المجاالت الثالثة المذكورة أعاله ولن تقتصر على مجال أو مھمة معینة.

لصحیح للمعرفة وتتم مراجعة نموذج تسجیل الدرجات بشكل دوري من ِقبل خبراء تسجیل الدرجات لضمان التقییم ا األسئلة وأسلوبھا حسب الشكل.
 والمھارات.



 المشاریع. جمیع الحقوق محفوظة.لصالح معھد إدارة  2019لعام © حقوق النشر 

 2021ینایر  -) PMI) من معھد إدارة المشاریع (PMPمخطط محتوى اختبار شھادة أخصائي إدارة المشاریع (

3 

 

 المساعدة عواملو المجاالت والمھام
 

وقد عملنا، بناًء على مالحظات العمالء والمعنیین،  .)PMPلمخطط محتوى اختبار أخصائي إدارة المشاریع (في ھذا المستند، ستجد ھیكالً محدثًا 
 أسھل من حیث الفھم والتفسیر. )PMPمخطط محتوى شھادة أخصائي إدارة المشاریع (تبسیط الشكل، لیصبح  على

 ).JTAفي الصفحات اآلتیة، ستجد تعریفات المجاالت والمھام والعوامل المساعدة حسب تحلیل المھام الوظیفیة (

ف بأنھ نطاق المعرفة عالي المستوى الالزم لممارسة إدارة المشاریع. :المجال •  یُعرَّ

 مدیر المشروع ضمن نطاق كل مجال.المسؤولیات األساسیة التي یضطلع بھا  :المھام •

یرجى مالحظة أن الغرض من العوامل المساعدة ال یكمن في تقدیم قائمة شاملة،  أمثلة توضیحیة للعمل المرتبط بالمھمة. :العوامل المساعدة •
 بل في توفیر بعض األمثلة للمساعدة على توضیح ما تتضمنھ المھمة.

 
) بنسبة PMI) كل المھام الخاصة بالمجال، وسوف یلتزم معھد إدارة المشاریع (PMPإدارة المشاریع (سوف یتضمن كل اختبار شھادة أخصائي 

 التغطیة على مستوى المجال كما ھو موضح في الصفحة السابقة.
 

 في ما یلي مثال لھیكل المھمة الجدید:
 
 

 إدارة النزاع بیان المھمة
 
 
 
 

 العوامل المساعدة

 

 تفسیر مصدر النزاع ومرحلتھ •
 تحلیل سیاق النزاع •
 تقییم/التوصیة بحل النزاع المناسب/إنھاء النزاع بالحل المناسب •
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 %42—األشخاص 1المجال 

 إدارة النزاع 1مھمة 
 تفسیر مصدر النزاع ومرحلتھ •
 تحلیل سیاق النزاع •
 النزاع بالحل المناسب تقییم/التوصیة بحل النزاع المناسب/إنھاء •

 قیادة فریق عمل 2مھمة 
 تحدید رؤیة ومھمة واضحتین •
 دعم التنوع واالندماج (على سبیل المثال، أنواع السلوك، عملیة التفكیر) •
 تقدیر القیادة الخادمة (على سبیل المثال، ربط مبادئ القیادة الخادمة بفریق العمل) •
 لمثال، توجیھي، تعاوني)تحدید أسلوب القیادة المناسب (على سبیل ا •
تشجیع أعضاء فریق العمل/المعنیین وتحفیزھم والتأثیر فیھم (على سبیل المثال، عقد بین أعضاء الفریق، عقد  •

 اجتماعي، نظام مكافآت)
 تحلیل تأثیر أعضاء فریق العمل والمعنیین •
 التمییز بین الخیارات المتنوعة لقیادة أعضاء فرق العمل والمعنیین المتنوعین •

 دعم أداء الفریق 3مھمة 
 تقییم أداء أعضاء فریق العمل وفق مؤشرات األداء األساسیة •
 دعم نمو أعضاء فریق العمل وتطورھم واإلقرار بھ •
 تحدید أسلوب المالحظات المناسب •
 التحقق من تحسینات األداء •

 تمكین أعضاء فریق العمل والمعنیین 4مھمة 
 التنظیم حسب نقاط قوة فریق العمل •
 المساءلة عن المھام في فریق العملدعم  •
 تقییم وضوح المساءلة عن المھام •
 تحدید مستوى (مستویات) سلطة اتخاذ القرار ومنحھا •

 ضمان تدّرب أعضاء فریق العمل/المعنیین بشكل كافٍ  5مھمة 
 تحدید الكفاءات وعناصر التدریب المطلوبة •
 تحدید خیارات التدریب استناًدا إلى احتیاجات التدریب •
 تخصیص الموارد للتدریب •
 قیاس نتائج التدریب •

 تكوین فریق عمل 6مھمة 
 تقییم مھارات المعنیین •
 استنتاج متطلبات موارد المشروع •
 تقییم مھارات فریق العمل وتحدیثھا باستمرار لتلبیة احتیاجات المشروع •
 الحفاظ على فریق العمل ونقل المعرفة •
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 العوائق والحواجز والعقبات التي تواجھ فریق العمل وإزالتھاالتعامل مع  7مھمة 
 تحدید العوائق والحواجز والعقبات الحرجة التي تواجھ فریق العمل •
 تحدید أولویات العوائق والحواجز والعقبات الحرجة التي تواجھ فریق العمل •
 التي تواجھ فریق العملاستخدام الشبكة لتنفیذ الحلول إلزالة العوائق والحواجز والعقبات الحرجة  •
 إعادة التقییم باستمرار لضمان معالجة العوائق والحواجز والعقبات التي تواجھ فریق العمل •

 التفاوض على اتفاقیات المشروع 8مھمة 
 تحلیل حدود التفاوض بالنسبة إلى االتفاقیة •
 تقییم األولویات وتحدید الھدف (األھداف) النھائي (النھائیة) •
 تحقیق ھدف (أھداف) اتفاقیة المشروعالتأكد من  •
 المشاركة في مفاوضات االتفاقیة •
 تحدید إستراتیجیة التفاوض •

 التعاون مع المعنیین 9مھمة 
 تقییم احتیاجات المشاركة بالنسبة إلى المعنیین •
 تحسین التوافق بین احتیاجات المعنیین والتوقعات وأھداف المشروع •
 لتحقیق أھداف المشروعبناء الثقة والتأثیر في المعنیین  •

 بناء فھم مشترك 10مھمة 
 تحلیل الموقف لتحدید السبب الجذري لسوء الفھم •
 استطالع آراء جمیع األطراف الالزمة للتوصل إلى إجماع في الرأي •
 دعم نتیجة اتفاق األطراف •
 التحقیق في حاالت سوء الفھم المحتملة •

 إشراك فرق العمل االفتراضیة ودعمھا 11مھمة 
 دراسة احتیاجات فرق العمل االفتراضیة (مثل البیئة، المنطقة الجغرافیة، الثقافة، العالم، وغیرھا) •
 دراسة البدائل (مثل أدوات التواصل، وحدة الموقع) إلشراك أعضاء فرق العمل االفتراضیة •
 تنفیذ خیارات إلشراك أعضاء فرق العمل االفتراضیة •
 االفتراضیة باستمرارتقییم فعالیة إشراك أعضاء فرق العمل  •

 تحدید القواعد األساسیة لفریق العمل 12مھمة 
 مشاركة المبادئ المؤسسیة مع فریق العمل والمعنیین الخارجیین •
 تكوین بیئة تدعم االلتزام بالقواعد األساسیة •
 إدارة مخالفات القواعد األساسیة وتصحیحھا •

 توجیھ المعنیین ذوي الصلة 13مھمة 
 تخصیص وقت للتوجیھ •
 التعرف على فرص التوجیھ والعمل على االستفادة منھا •

 دعم أداء فریق العمل من خالل تطبیق الذكاء العاطفي 14مھمة 
 تقییم السلوك باستخدام مؤشرات الشخصیة •
 تحلیل مؤشرات الشخصیة والتعدیل وفقًا لالحتیاجات العاطفیة للمعنیین األساسیین في المشروع •
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 %50—العملیة 2المجال 

 تنفیذ المشروع بالسرعة المطلوبة لتحقیق مردود األعمال 1مھمة 
 تقییم الفرص لتحقیق المردود بشكل تزایدي •
 النظر في مردود األعمال عبر المشروع بالكامل •
 لالستخدامدعم فریق العمل لتقسیم مھام المشروع حسب الحاجة للوصول إلى الحد األدنى من المنتج القابل  •

 إدارة التواصل 2مھمة 
 تحلیل احتیاجات التواصل لجمیع المعنیین •
 تحدید طرق التواصل وقنواتھ وتكراره ومستوى التفاصیل لجمیع المعنیین •
 نقل معلومات المشروع والتحدیثات بفعالیة •
 التأكد من فھم رسالة التواصل وتلقي المالحظات •

 تقییم المخاطر وإدارتھا 3مھمة 
 خیارات إدارة المخاطرتحدید  •
 تقییم المخاطر وتحدید أولویتھا بشكل متكرر •

 إشراك المعنیین 4مھمة 
 تحلیل المعنیین (على سبیل المثال، شبكة السلطة/المصالح، التأثیر، األثر) •
 تصنیف المعنیین •
 إشراك المعنیین حسب الفئة •
 تطویر إستراتیجیة إشراك المعنیین وتنفیذھا والتحقق من صالحیتھا •

 تخطیط الموازنة والموارد وإدارتھما 5مھمة 
 تقدیر احتیاجات الموازنة استناًدا إلى نطاق المشروع والدروس المستفادة من المشاریع السابقة •
 توقع التحدیات المستقبلیة للموازنة •
 رصد تباینات الموازنة والعمل مع عملیة الحوكمة للتعدیل حسب الحاجة •
 تخطیط الموارد وإدارتھا •

 تخطیط الجدول الزمني وإدارتھ 6 مھمة
 تقدیر مھام المشروع (المعالم، االعتمادیة، نقاط القصة) •
 استخدام مقارنات األداء المرجعیة والبیانات التاریخیة •
 إعداد جدول زمني استناًدا إلى المنھجیة •
 قیاس التقدم الحالي استناًدا إلى المنھجیة •
 عند الحاجة تعدیل الجدول الزمني استناًدا إلى المنھجیة •
 التنسیق مع المشاریع والعملیات األخرى •
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 تخطیط جودة المنتجات/التسلیمات وإدارتھا 7مھمة 
 تحدید معیار الجودة المطلوب لتسلیمات المشروع •
 اقتراح خیارات للتحسین استناًدا إلى فجوات الجودة •
 استمرار استطالع اآلراء حول جودة تسلیمات المشروع •

 تخطیط النطاق وإدارتھ 8مھمة 
 تحدید المتطلبات وتحدید أولویاتھا •
 ، سجل األعمال)(WBS)تقسیم النطاق (على سبیل المثال، ھیكل تجزئة العمل  •
 رصد النطاق والتحقق منھ •

 دمج أنشطة تخطیط المشروع 9مھمة 
 توحید خطط المشروع/المرحلة •
 والفجوات ومردود األعمال المستمرتقییم خطط المشروع الموحدة الكتشاف االعتمادیة  •
 تحلیل البیانات التي تم جمعھا •
 جمع البیانات وتحلیلھا التخاذ قرارات مدروسة بشأن المشروع •
 تحدید متطلبات المعلومات المھمة •

 إدارة تغییرات المشروع 10مھمة 
 التغییر)توقع الحاجة إلى التغییر وتقبلھا (على سبیل المثال، اتباع ممارسات إدارة  •
 تحدید إستراتیجیة التعامل مع التغییر •
 تنفیذ إستراتیجیة إدارة التغییر وفقًا للمنھجیة •
 تحدید االستجابة للتغییر للمضي قُدًما بالمشروع •

 تخطیط المشتریات وإدارتھا 11مھمة 
 تحدید متطلبات الموارد واحتیاجاتھا •
 التواصل بشأن متطلبات الموارد •
دین/العقودإدارة  •  الموّرِ
 تخطیط إستراتیجیة المشتریات وإدارتھا •
 تطویر حل للتسلیم •

 إدارة أدوات المشروع 12مھمة 
 تحدید المتطلبات (الماھیة، الوقت، المكان، األشخاص، وغیرھا) إلدارة أدوات المشروع •
 لجمیع المعنیینالتحقق من إبقاء معلومات المشروع محّدثة (أي التحكم في اإلصدار) وسھلة الوصول  •
 التقییم المستمر لفعالیة إدارة أدوات المشروع •

 تحدید منھجیة/أسالیب المشروع وممارساتھ المناسبة 13مھمة 
 تقییم احتیاجات المشروع ومدى تعقیده وحجمھ •
 اقتراح إستراتیجیة تنفیذ المشروع (على سبیل المثال، التعاقد، التمویل) •
 التنبؤي، الرشیق، الھجین) اقتراح منھجیة/أسلوب المشروع (مثل •
 استخدام الممارسات المتكررة التدریجیة طوال دورة حیاة المشروع (مثل الدروس المستفادة، إشراك المعنیین، الخطر) •
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 وضع ھیكل حوكمة المشروع 14مھمة 
 تحدید الحوكمة المناسبة للمشروع (على سبیل المثال، تكرار الحوكمة المؤسسیة) •
 تحدید مسارات التصعید والحدود الفاصلة •

 إدارة مشكالت المشروع 15مھمة 
 إدراك وقت تحول الخطر إلى مشكلة •
 مواجھة المشكلة باإلجراء األمثل إلنجاح المشروع •
 التعاون مع المعنیین ذوي الصلة بشأن األسلوب لحل المشكالت •

 ضمان نقل المعرفة الستمرار المشروع 16مھمة 
 مسؤولیات المشروع داخل فریق العملمناقشة  •
 تحدید التوقعات بالنسبة إلى بیئة العمل •
 التأكید على األسلوب المعتمد في عملیات نقل المعرفة •

 تخطیط إغالق المشروع/المرحلة أو عملیات االنتقال وإدارتھا 17مھمة 
 تحدید المعاییر للتمكن من إغالق المشروع أو المرحلة بنجاح •
 االستعداد لعملیة االنتقال (على سبیل المثال، إلى فریق العملیات أو المرحلة التالیة)التحقق من  •
إنھاء األنشطة إلغالق المشروع أو المرحلة (على سبیل المثال، الدروس النھائیة المستفادة، التقییم بأثر رجعي،  •

 المشتریات، الشؤون المالیة، الموارد)
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 %8—األعمال بیئة 3المجال 

 تخطیط امتثال المشروع وإدارتھ 1مھمة 
 تأكید متطلبات امتثال المشروع (على سبیل المثال، األمان، الصحة والسالمة، االمتثال التنظیمي) •
 تصنیف فئات االمتثال •
 تحدید التھدیدات المحتملة لالمتثال •
 استخدام األسالیب لدعم االمتثال •
 تحلیل تبعات عدم االمتثال •
 األسلوب واإلجراء الالزمین للتعامل مع احتیاجات االمتثال (على سبیل المثال، المخاطر والمسائل القانونیة)تحدید  •
 قیاس مدى امتثال المشروع •

 تقییم منافع المشروع ومردوده وتحقیقھا 2مھمة 
 التحقق من تحدید المنافع •
 توثیق االتفاق على الملكیة من أجل تحقیق المنافع باستمرار •
 من وجود نظام قیاس لتتبع المنافع التحقق •
 تقییم خیارات التسلیم إلظھار القیمة •
 تقییم تقدم اكتساب المردود بالنسبة إلى المعنیین •

 تقییم تغیرات بیئة األعمال الخارجیة والتعامل معھا لمعرفة مدى تأثیرھا في النطاق 3مھمة 
سبیل المثال، اللوائح، التكنولوجیا، الجغرافیا استطالع اآلراء بشأن تغیرات بیئة األعمال الخارجیة (على  •

 السوق) السیاسیة،
تقییم التأثیر في نطاق المشروع/سجل األعمال استناًدا إلى التغیرات في بیئة األعمال الخارجیة وتحدید أولویة  •

 التأثیر ھذا
 رات التكلفة)التوصیة بخیارات لتغیرات النطاق/سجل األعمال (على سبیل المثال، الجدول الزمني، تغی •
 المراجعة المستمرة لبیئة األعمال الخارجیة الكتشاف التأثیرات في نطاق المشروع/سجل األعمال •

 دعم التغیر المؤسسي 4مھمة 
 تقییم الثقافة المؤسسیة •
 تقییم تأثیر التغیر المؤسسي في المشروع وتحدید اإلجراءات المطلوبة •
 اإلجراءات المطلوبةتقییم تأثیر المشروع في المؤسسة وتحدید  •
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  ) والدفعPMPالتقدم بطلب للحصول على شھادة أخصائي إدارة المشاریع (
 )PMPمتطلبات األھلیة لشھادة أخصائي إدارة المشاریع (

ومن المفترض أن تكون  ، یجب أن تفي ببعض متطلبات المستوى العلمي والخبرة المھنیة.(PMP)لكي تتأھل لشھادة أخصائي إدارة المشاریع 
 جمعت خبرة إدارة المشاریع كلھا بالفعل خالل آخر ثماني سنوات متتالیة قبل تقدیم الطلب.

 
 خبرة إدارة المشاریع الخلفیة التعلیمیة

الشھادة الثانویة (دبلوم الدراسة الثانویة أو درجة الزمالة أو 
 ما یعادلھا عالمیًا)

إدارة المشاریع لمدة خبرة مھنیة ممیزة غیر متداخلة في 
 شھًرا 60ال تقل عن خمس سنوات/

 أو
شھادة جامعیة مدتھا أربع سنوات (درجة 

 البكالوریوس أو ما یعادلھا عالمیًا)
خبرة مھنیة ممیزة غیر متداخلة في إدارة المشاریع لمدة ال 

 شھًرا 36تقل عن ثالث سنوات/
 أو

شھادة البكالوریوس أو دراسات علیا في برنامج 
) * (درجة GACمعتمد من مركز االعتماد الدولي (

 البكالوریوس أو الماجستیر أو ما یعادلھا عالمیًا)

 خبرة مھنیة ممیزة غیر متداخلة في إدارة المشاریع
 شھًرا 24لمدة ال تقل عن عامین/

 

ویكون المشروع عبارة عن مسعى مؤقت یتم االضطالع بھ إلنشاء منتج أو خدمة أو تحقیق  یجب أن تتضمن الخبرة قیادة المشاریع وتوجیھھا.
 ). PMBOK®دلیلنتیجة فریدة (كما ھو محدد في 

 
 

ساعة اتصال من التعلم الرسمي إلدارة المشاریع ما  35باإلضافة إلى خبرة إدارة المشاریع المذكورة أعاله، یجب أن تسجل الطلبات على األقل 
وإذا كنت من الحاملین الفعلیین لشھادة المشارك المعتمد  ).CAPMتكن من الحاملین الفعلیین لشھادة المشارك المعتمد في إدارة المشاریع (لم 

 ومن ثَمَّ سیجري التخلي عن متطلب تعلم إدارة المشاریع الخاص بك. ساعة اتصال. 35، فلن تحتاج إلى توثیق (CAPM)في إدارة المشاریع 
  

 
شھًرا یتم احتسابھ في متطلب خبرة  12، فستحصل على اعتماد لمدة (GAC)كنت متخرًجا في برنامج شھادة معتمدة من مركز االعتماد الدولي  إذا

برامج  تعرف على المزید حول ساعة اتصال تعلیمیة. 35) لتلبیة متطلب GACباإلضافة، یمكنك استخدام دراسة دورة مركز االعتماد الدولي ( العمل.
 .)PMI) التابع لمعھد إدارة المشاریع (GACتعلیم مركز االعتماد الدولي إلدارة المشاریع (

 
  

https://www.pmi.org/learning/academic-research
https://www.pmi.org/learning/academic-research
https://www.pmi.org/learning/academic-research
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  ) والدفعPMPإدارة المشاریع (التقدم بطلب للحصول على شھادة أخصائي 
 كیفیة تسجیل خبراتك ومستواك العلمي في الطلب

 
وال ینبغي بالضرورة أن تكون الخبرة عمالً  استخدم قسم التحقق من الخبرة في الطلب عبر اإلنترنت لتسجیل خبراتك في قیادة المشاریع وتوجیھھا.

 تُعَد أنشطة مثل المشاریع المدرسیة أو التخطیط للمناسبات الشخصیة أنشطة مؤھلة. ولن بیئة عمل مھنیة. مدفوع األجر، لكن یجب أن تكون في
 ویجب تسجیل كل خبرات المشاریع كل على حدة بغض النظر عن عدد المشاریع التي ستقوم بتضمینھا.

 
 عدد أشھر خبرة إدارة المشاریع

ب تسجیل خبرة الستة أشھر في إدارة المشاریع على ھذا النحو بغض النظر عن یتم تتبع مدة بقائك في الوظیفة باألشھر ال عدد المشاریع؛ لذلك یج
باستخدام ھذا المثال الوارد أدناه، سیتم احتساب الوقت المستغرق في العمل على  عدد المشاریع التي عملت علیھا خالل ھذه األشھر الستة.

من مایو إلى  2ینما سیتم احتساب الوقت المستغرق في العمل على المشروع من ینایر إلى أبریل كأربعة أشھر ضمن متطلب األھلیة، ب 1 المشروع
مع ذلك، ال یمكنك حساب الوقت المستغرق في العمل على كال المشروعین من شھر فبرایر إلى أبریل  یونیو كشھرین ضمن متطلب األھلیة.

 من خبرة إدارة المشاریع یتم احتسابھا ضمن متطلب األھلیة.ستة أشھر (من ینایر إلى یونیو)  2و 1ومن ثَمَّ، یساوي المشروعان  مرتین.
 

 
 ساعات االتصال في برنامج تعلم إدارة المشاریع

وسجل كل ساعات التعلم  ساعة اتصال من التدریس المتخصص الذي تناول أھداف التعلم في إدارة المشاریع. 35تحقق من قضاء ما ال یقل عن 
 إكمال دراسة الدورة بحلول وقت إرسال الطلب.ویجب  بغض النظر عن وقت تجمیعھا.

 

 
 

قد تتضمن ساعات الدورة بعض المحتوى حول جودة المشروع ونطاق المشروع وجدول المشروع ومیزانیة المشروع ومراسالت المشروع 
 كلفة المشروع وموارد المشروع والمعنیین بالمشروع وادارة تكامل المشاریع.ومخاطر المشروع ومشتریات المشروع وت

ما یعني أنھ إذا أكملت دورة في إدارة المشاریع  تساوي ساعة واحدة من التعلم في غرفة الصف ساعة اتصال واحدة، ملحوظة:
تناول فقط جزء وإذا  ساعة اتصال. 45أسبوًعا، فستسجل  15في الجامعة أو الكلیة لمدة ثالث ساعات في األسبوع على مدار 

 واحد من الدورة إدارة المشاریع، فلن یُضاف سوى الساعات المنقضیة في إدارة المشاریع إلى المجموع.
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  ) والدفعPMPالتقدم بطلب للحصول على شھادة أخصائي إدارة المشاریع (
 

اع یقدمھا واحد أو أكثر من األنو یمكنك تلبیة متطلبات التعلم من خالل إثبات اإلكمال الناجح للدورات وورش العمل والجلسات التدریبیة التي
 اآلتیة من مقدمي الخدمات التعلیمیة:

 )PMI) لمعھد إدارة المشاریع (ATPشركاء التدریب المعتمدون ( .أ
 )*PMIفصول معھد إدارة المشاریع ( .ب
 البرامج التي یرعاھا صاحب العمل/الشركة .ج
 شركات التدریب أو االستشاریون (مثل: مدارس التدریب) .د
 التعلیم عن بُعد بما في ذلك تقییم نھایة الدورةشركات  .ه
 البرامج الجامعیة/الجامعیة األكادیمیة وبرامج التعلیم المستمر .و

 

 ال تحقق أنواع التعلیم اآلتیة متطلبات التعلیم:
 )*PMIاجتماعات فصول معھد إدارة المشاریع (

ھ ذاتیًا (على سبیل المثال، قراءة الكتب ومشاھدة م  قاطع فیدیو تعلیمیة ال تتضمن تقییم نھایة الدورة)التعلم الموجَّ
*إذا تم قضاء ساعة واحدة على األقل من اجتماع الفصل في إجراء نشاط تعلیمي، فیمكن احتساب عدد الساعات التي تقضیھا 

 النشاط ضمن متطلب األھلیة التعلیمیة. ھذا في
 
 

 
 

 
أیام  5الطلبات المقدمة عبر اإلنترنت ویستغرق وقت معالجة  ) جاھًدا لمعالجة الطلبات في الوقت المناسب.PMIیسعى معھد إدارة المشاریع (

) (راجع قسم PMIوال ینطبق جدول المعالجة الزمني ھذا إذا تم اختیار طلبك للخضوع لعملیة التدقیق الخاصة بمعھد إدارة المشاریع ( تقویمیة.
 ) في الدلیل للحصول على مزید من التفاصیل).PMIعملیات التدقیق في معھد إدارة المشاریع (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدراسیة المنطبقة التي تم احتسابھا كجزء من الدرجة العلمیة، ال یمكنك على الرغم من أنك قد تتمكن من تسجیل الصفوف  ملحوظة:
 تسجیل برنامج الدرجة العلمیة بأكملھ ألن بعض الصفوف ضمن البرنامج قد ال تنطبق على المتطلبات.
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 ) والدفعPMPالتقدم بطلب للحصول على شھادة أخصائي إدارة المشاریع (

 )PMPرسوم شھادة أخصائي إدارة المشاریع (
وال تشّكل العضویة شرًطا  لقواعد تحدید األسعار اإلقلیمیة والخاصة بالعضویة. PMPتخضع رسوم الحصول على شھادة 

ویجب دفع رسوم االختبار األولیة بعد الموافقة على الطلبات قبل أن  ).PMPإدارة المشاریع (للحصول على شھادة أخصائي 
  تتمكن من تحدید موعد لالختبار.

إذا احتجت إلى إعادة إجراء االختبار، وكانت فترة أھلیتك ال تزال ساریة، فیمكنك إجراء ذلك مقابل خصم كبیر یخضع 
باإلضافة إلى ذلك، بمجرد تأكید تاریخ االختبار وجدولتھ، قد تخضع  لخاصة بالعضویة.لقواعد تحدید األسعار اإلقلیمیة وا
  لرسوم اإللغاء أو عدم الحضور.

بمجرد استالم الدرجات، یمكنك طلب الحصول على تصحیح یدوي إذا لم تجِر اختبارك األصلي على الكمبیوتر بل بدالً من 
 دوالًرا أمریكیًا. 45دة التصحیح الیدوي وتبلغ رسوم إعا ذلك تم استخدام نظام ورقي.

) دفع رسوم استناًدا إلى قواعد تحدید السعر اإلقلیمیة والخاصة PMPأخیًرا، سیتطلب تجدید شھادة أخصائي إدارة المشاریع (
 بالعضویة.

 نحن ندعم حالیًا العمالت بالدوالر األمریكي والیورو واللایر البرازیلي والروبیة الھندیة.

 ) طرق الدفع اآلتیة: بطاقة االئتمان والحواالت المصرفیةPMIمعھد إدارة المشاریع ( یقبل

 .طیرجى أخذ العلم أنھ سیتم التنازل عن رسوم إعادة االختبار للمرشحین الذین تم إبطال نتائج اختباراتھم بسبب بیانات األدلة الشرعیة فق



 )PMPأخصائي إدارة المشاریع (معلومات اختبار شھادة 
وال تؤثر األسئلة األولیة في  أسئلة منھا أولیة. 5سؤاالً، تُعَد  180ومن الـ  سؤاالً. 180) من PMPیتألف اختبار شھادة أخصائي إدارة المشاریع (

ویتم اختیار كل األسئلة بشكل عشوائي خالل  النتیجة وتُستخدم في االختبارات كطریقة فعالة ومشروعة الختبار صحة أسئلة االختبار المستقبلیة.
ة تحدیثات اختبار شھادة أخصائي إدارة صفحللحصول على قائمة بأنواع العناصر الحالیة المضمنة في االختبار، یرجى الرجوع إلى  االختبار.

  .pmi.orgعبر  )PMPالمشاریع (

 عدد األسئلة المصححة
 عدد األسئلة األولیة
 (غیر المصححة)

 إجمالي عدد أسئلة
 االختبار

175 5 180 

 دقیقة. 230الوقت المخصص إلكمال االختبار المنعقد في المركز ھو 

 الوقت المخصص لالختبار

 دقیقة 230

 قد یستغرق إكمال االختبار وقتًا أقل من الوقت المخصص.

وستظھر األولى بعد  دقائق خالل االختبار. 10، توجد اآلن استراحتان تستغرق كل منھما )PMPشھادة أخصائي إدارة المشاریع (بالنسبة إلى اختبار 
كل  وتأكیدك على مراجعة 120السؤال  إكمال وستظھر االستراحة الثانیة بعد ومراجعة كل إجاباتك في ھذا الجزء. 60 إلى 1األسئلة من إكمال 

  ر.ایرجى أخذ العلم أنھ بمجرد مراجعة إجاباتك وبدء فترة االستراحة، لن تتمكن من العودة إلى األسئلة الواردة في القسم السابق من االختب إجاباتك.

وإجماالً، سیكون  ك ما تبقى من الوقت المخصص إلكمال القسم (األقسام) المتبقي (المتبقیة).عند إعادة تسجیل الدخول بعد كل استراحة، سیكون لدی
 سؤاالً. 180دقیقة لإلجابة عن  230لدیك 

وال یتم تضمین الوقت  دقیقة. 15إلى  5وكالھما اختیاري وتستغرق مدة إكمالھما من درس تعلیمي ویتبعھ استطالع رأي، یسبق االختبار 
 دقیقة. 230إلكمال الدرس التعلیمي واستطالع الرأي في وقت االختبار الذي یبلغ المستخدم 

 إعادة إجراء االختبار

ویمكنك إجراء االختبار ثالث مرات  إذا لم تنجح في أول محاولة الجتیاز االختبار، فإننا نشجعك على مواصلة الدراسة ومن ثَمَّ إعادة إجراء االختبار.
وبعد ثالث محاوالت، یجب أن تنتظر سنة واحدة من تاریخ االختبار األخیر قبل إعادة تقدیم طلب  األھلیة الممتدة لعام واحد. كحد أقصى خالل فترة
 وتھدف ھذه السیاسة إلى الحفاظ على أمان االختبار والحد من التعرض المفرط ألسئلة االختبار بالنسبة إلى المرشحین األفراد. الحصول على الشھادة.

 ).PMIك، خالل ھذا العام، نرحب بتقدیمك طلبًا للحصول على أي شھادة أخرى من معھد إدارة المشاریع (مع ذل

إذا انتھت فترة األھلیة الممتدة لسنة واحدة بدون اجتیاز االختبار، فیجب إعادة تقدیم طلب الحصول على الشھادة.

حقوق النشر © لعام 2019 لصالح معھد إدارة المشاریع. جمیع الحقوق محفوظة. 
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https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp/earn-the-pmp/pmp-exam-preparation/pmp-exam-updates
https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp/earn-the-pmp/pmp-exam-preparation/pmp-exam-updates
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