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مقدمة عن شهادة

تعّد شهادة إدارة المشاريع االحترافية )PMP( أهّم الشهادات المعترف 
بها عالمًيا لمديري المشاريع، كما أصبحت المعيار األول عالمًيا في 

المجال، ومطلب أساسي للتوظيف في أغلب الشركات في العالم، نظًرا 
لكونها مالءمة للتطبيق على جميع الصناعات، فهي ال تّركز على 

جغرافيا أو مجال معين.

حصولك على شهادة )PMP( يشير إلي أنك  تتحدث اللغة العالمية 
إلدارة المشاريع، وإلى قدرتك على العمل في أي صناعة بأي مكان 

في العالم.

هناك أكثر من 884،518 محترف إدارة 

مشاريع معتمد من PMP  في جميع أنحاء 

ى 31 ديسمبر 2018 العالم حتَّ



أهمية شهادة PMP عالمًيا

الشهادة األولى عاملًيا في مجال إدارة المشاريع.	 
أصبحت مطلب أساسي في العديد من الوظائف في 	 

العالم، ودول الخليج العربي.
تكسب الحاصل عليها المعارف والمهارات الرئيسية إلدارة 	 

المشاريع بإحترافية.
تمّكنه من فهم عناصر إدارة المشاريع والقدرة على 	 

تطبيقها.
تمّكنه من وضع خطة منّظمة إلدارة المشاريع بجدول 	 

زمني محّدد.
تؤهله إلى إدارة الموارد »المالية والبشرية« من خالل 	 

تطبيق ضوابط إدارة المشاريع بإحترافية. 
استخدام استراتيجيات إدارة المشاريع يقّلل بشكل كبير 	 

من مخاطر تجاوز الميزانية.
تمّده بالمهارات الالزمة إلدارة التغيير. 	 
تمّكنه من تحديد وإدارة ومراقبة الجودة.	 

 :  يشير استقصاء رواتب إدارة المشاريع العاشر أنَّ
 رواتب الحاصلين على شهادة PMP أعلى

 )20٪ في المتوسط( من مدراء المشاريع الغير حاصلين عليها.



PMP محاور شهادة

Scope Management إدارة نطاق المشروع

 يتضمن منهج )PMP( العشر معارف األساسية اّلتي
 يحتاجها مديري المشاريع إلدارة  أي مشروع بإحترافية وبنجاح: 

Schedule Management إدارة جداول المشروع
دورها يتمثل في كيفية إعداد جدول زمني خاص بالمشروع، واعتماده ومتابعته 

والرقابة على تنفيذه.

Cost Management إدارة التكاليف
مؤكد أن لكل مشروع متطلبات مالية، وميزانية محددة، كيف ستتمكن من 

التخطيط لها والسيطرة عليه؟ هذا ما ستتعلمه في الجزء الخاص بإدارة 
التكاليف.

من البداية مهم تكون عارف تحديد نطاق العمل المطلوب وتنفيذه بالتفصيل 
واعتماده من المعنيين، والرقابة على التنفيذ لالطمئنان على أن العمل مستمر 

بالشكل الصحيح، وكذلك تسليم ما تم تنفيذه الى المعنيين المختصين، لتبقى 
رؤيتك لسير المشروع واضحة.

Quality Management إدارة الجودة
يتضمن مجموعة العمليات واألنشطة التي يتم استخدامها لمعرفة عناصر 

الجودة المطلوبة في المشروع وكيفية التخطيط لها،  وكذلك متابعة أعمال 
المشروع للتأكد من تحقيقها.



PMP محاور شهادة

 Resources Management ⃣إدارة موارد المشروع

Communications Management ⃣إدارة االتصاالت
مجموعة من العمليات تستخدم إلدارة معلومات المشروع من حيث اإلرسال 

واالستقبال وتخزين وإدارة كل المعلومات والوسائل المطلوبة لتلبية احتياجات 
جميع المعنيين داخل المشروع. 

 Risk Management إدارة المخاطر
محتمل أن يواجه أي مشروع العديد من المخاطر قد تكون على هيئة فرص أو 

تهديدات، كيف يمكنك التنبؤ بها وقياسها ووضع خطط للتعامل معها، وتطوير 
إستراتيجيات إلدارتها.

لتحقيق كل ذلك أنت بحاجة إلى العديد من الموارد داخل الشركة ومعرفة 
كيفية استخدامها بأكثر الطرق فّعالّية، وكيفية التخطيط لتلبية احتياجات 

المشروع من هذه الموارد وإدارتها للوصول ألعلى إنتاجية. 

Procurement Management إدارة المشتريات
العمليات المطلوبة لتلبية احتياجات المشروع من الموارد الغير متوفرة في 

الشركة ونرغب في الحصول عليها من الخارج وكذلك كيفية إنشاء عالقات 
سليمة وجيدة مع الموردين الخارجيين لضمان استالم األعمال المتعاقد عليها 

معهم  في الوقت المطلوب وبالجودة المطلوبة.



PMP محاور شهادة

Stakeholder Management إدارة مشاركة المعنيين
يلعب المعنيين دوًرا هاًما في تحديد نجاح المشروع، إذا فشل مدير المشروع في 

إشراكهم  في العمل بداية من مراحله األولى، فإن التغييرات التي ستنجم في 
مرحلة الحقة يمكنها أن تعيق جودة وقيمة المشروع، لذلك فان هذا المجال 
المعرفي يناقش كيفية التخطيط والعمل على إشراك المعنيين في العمل 

بالطريقة التي تتيح تجنب المشاكل والوصول للنجاح.

Integration Management إدارة تكامل المشروع

تساعدك على التنسيق بين أعمال جميع هذه المجاالت المعرفية داخل 
المشروع للوصول إلى منتج متكامل.



PMP لمن شهادة

مديري اإلدارات مديري المشاريع   
التنفيذية     

مسؤولي فرق 
العمل

األشخاص الذين يهتمون بتعزيز 
معرفتهم في إدارة المشاريع



PMP متطلبات الحصول على شهادة

 للحصول على شهادة PMP يتوّجب عليك التقّدم لالختبار واجتيازه 
بنجاح، وذلك بعد استيفاء الشروط التالية: 

في حالة حصولك على شهادة الثانوية أو ما يعادلها فقط: 
٧٥00 ساعة قيادة وتوجيه المشاريع )٥ سنوات خبرة(.	 
٣٥ ساعة  في تعّلم إدارة المشاريع. 	 

في حالة حصولك على بكالوريوس أو ما يعادلها: 
٤٥00 ساعة قيادة وتوجيه المشاريع ) ٣ سنوات خبرة(.	 
٣٥ ساعة في تعّلم إدارة المشاريع. 	 

م لالختبار في أحد مراكز  في حالة توفر الشروط السابقة، يمكنك التقدَّ
ر في معظم المدن  االختبارات المعتمدة لدى مدينتك، حيث يتوفَّ
مراكز متخصصة باالختبارات، ومن ضمنها في المملكة العربية 
.)prometric.com( الدولي لالختبارات Prometric السعودية مركز



PMP رسوم اختبار

PMP بعد تقديم نموذج التقدم الختبار

يصلك رد من معهد إدارة المشروعات يتضمن رابطا 
PMP خاصا يطلب منك سداد رسوم امتحان

خالل             ٥ أيام عمل

رسوم االمتحان لمن لدية عضوية هى 405 دوالر.

رسوم االمتحان بدون عضوية هى 555 دوالر.

رسوم العضوية لمن أراد هى 139 دوالر.

رسوم االمتحان + رسوم العضوية هى 544 دوالر.

يمكن سداد الرسوم أونالين أو بتحويل بنكي



كيف تتقدم الختبار PMP؟

1 .PMI إنشاء حساب على موقع
ادخل إلى موقع معهد إدارة المشروعات www.pmi.org وأنشئ 	 

حسابا مجانيا باستخدام بريدك اإللكتروني.

الحصول على العضوية. 2
اذهب إلى تبويب Membership وتقدم بطلب الحصول على عضوية، 	 

حيث ال يوجد أي شروط على اإلطالق. وتكلفة هذه العضوية 1٣٩ 
دوالرا في السنة األولى، ورسوم التجديد 12٩ دوالر سنويا.

ملء نموذج التقدم لالختبار. 2
 انتقل إلى قسم Certification واختر	 

)Project Management Professional (PMP لكي تبدأ في ملء 
طلب التقدم الختبار PMP، والحظ  أن عليك إدخال المتطلبات التي  
ذكرناها، وهي بالنسبة لحملة البكالوريوس عبارة عن ٤٥00 ساعة 

عمل

لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم لالختبار وملء نموذج التقديم بالتفصيل 

يرجي قراءة هذا المقال علي موقعنا االلكتروني من خالل الرابط:

/https://progressacademy.com/blog

https://progressacademy.com/blog/
https://progressacademy.com/blog/


ماذا بعد ملئ نموذج التقدم؟

الحالة األولى

أن يرسل لك معهد إدارة المشروعات PMI رسالة قبول Eligibility Letter وفيها رابط 
تستطيع أن تستخدمه لتسديد الرسوم ولتحديد موعد ومكان االمتحان خالل فترة ال تتجاوز 
عاما كامال، أي ليس من الضروري أن تختبر فورا بل بإمكانك االختبار في أي وقت خالل عام.

الحالة الثانية

وتحدث بنسبة 20٪ إذ يتم اختيار بعض األشخاص الذين تقدموا لالمتحان لمراجعة بياناتهم 
وتدقيقها، وذلك من خالل طلب إرسال مستندات تثبت صحة البيانات المدخلة. ، يجب أن 
ترسل الوثائق التي تثبت المعلومات التي أوردته ا في طلبك عند التقدم لالمتحان من 

شهادات ووثائق )هذه الوثائق تكون صورة من شهادة الجامعه مترجمه للغه اإلنجليزية 
– صورة من شهادة الكورس التي حصلت فية علي 35 ساعة علي االقل لدراسة منهج 

ال pmp – وثائق تثبت مشاركتك في المشروعات التي ذكرتها ويمكن ان تكتفي بتوقيع 
وختم نموذج التقدم لالختبار من شركتك الحالية في هذا االمر(، ثم إرسال هذه الوثائق 

إلى مقر معهد إدارة المشروعات PMI  في  الواليات المتحدة خالل ٩0 يوما.    عادة 
تستغرق عملية التدقيق والمراجعة من خمسة إلى سبعة أيام بمجرد استالمهم 

للوثائق. فإذا تمت عملية المراجعة بنجاح، يرسل لك معهد إدارة المشروعات PMI رسالة 
القبول للتسديد وتحديد موعد االختبارخالل عام كما ذكرنا في الحالة االولي.



كيف يبدو اختبار PMP؟

يتكون اختبار PMP® من 200 سؤال - خالل ٤ ساعات.

2٥ سؤااًل منها خارج محتوي المنهج ال تؤثر على النتيجة، تستخدم كاستقصاء 	 
لبحث معرفة مدراء المشاريع بموضوعات تفصيلية ستستخدم في التحديثات 

المستقبلية.
1٧٥ سؤااًل فقط هي اّلتي يتم تحديد النتيجة عليها.	 

 فعليك أن تجيب عن الـ 200 سؤال دون التفريق بينها ألنك لن تعلم ال 2٥ 
سؤاال الغير محسوبة حيث انها تكون بنفس النسق ومن نفس الموضوعات، 

فسواء أجبت عن هذه ال 2٥ سؤال إجابة صحيحة أم خاطئة لن يتم احتساب 
درجتها وإنما سيتم حساب درجات باقي الـ 1٧٥ سؤاال فقط. 

 يتم التوزيع كالتالي:

 	Initiating ،تتركز 1٣٪ من األسئلة على مرحلة البدء

 	Planning وتتركز 2٤٪ من األسئلة على مرحلة التخطيط

 	Executing ،وتتركز أسئلة بنسبة ٣1 ٪ على مرحلة التنفيذ

وتتركز نسبة 2٥٪ من األسئلة على مرحلة الضبط والمراقبة 	 

Monitoring and Controlling

 	Closing ونسبة ٧٪ من األسئلة تركز على مرحلة إغالق المشروع

- يتم توزيع األسئلة عشوائًيا.

13%

24%

31%

25%

7%



��ال، ال يعتمد اختبار #PMP على دليل #PMBOK، بل يستند االختبار إلى مخّطط 
.»PMP Exam Content Outline « المحتوى

��ُمخطط المحتوى«PMP Exam Content Outline« هو كتاب يحتوي على مواصفات 
اختبار PMP وهو ما يعتمد عليه االختبار.  

��لكنَّ »PMBOK« هو دليل يقّدم مجموعة المصطلحات القياسية والمبادئ 
 (PMI#( التوجيهية إلدارة المشاريع، يتم نشره من قبل معهد إدارة المشاريع

بالواليات المتحدة األمريكية. 

��أما PMP Handbook فهو كتّيب يحتوي على المعلومات  العامة حول كيفية 
التقّدم  للحصول على شهادة PMP، كما يحتوى على السياسات واإلجراءات الالزمة 

للحصول على شهادة PMP المعتمدة وكيفية الحفاظ عليها. 

��فإذا كنت تريد معرفة معلومات مثل عملية تقديم طلب االشتراك، أو رسوم  
ومدة االختبار، أو عدد األسئلة في االختبار، فإن »PMP Handbook« هو ُمرشدك، أما 
 PMP»فتوجه إلى مخطط محتوى االختبار PMP إذا كنت تريد معرفة منهج اختبار

.»Exam Content Outline

امتحان PMP متاج باللغة العربية وتستطيع أثناء تعبئة نموذج التقدم لالمتحان 
Application Form أن تختار خيار المساعدة اللغوية Language Aid فيسألك ما اللغة 

التي تريدها للمساعدة اللغوية، فيمكنك أن تختار اللغة العربية. وفي هذه الحالة، 
سوف يأتي السؤال باللغتين: اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

ملحوظة: يوفر معهد إدارة المشروعات PMI أيضا نسخة مترجمة للغة العربية من 
الدليل المعرفي إلدارة المشروعات PMBOK يمكن أن تعتمد عليها، وإن كنا نحبذ 
ونفضل ان تعتمد علي النسخة اإلنجليزية وتلجأ الي النسخة العربية عند الحاجة.

هل اختبار PMP يعتمد كلًيا على دليل PMBOK؟



كيف يبدو اختبار PMP؟

صعب أم سهل؟
اختبار PMP ليس بالصعب وليس بالسهل؛ ذلك أنه يركز على اختبار المعرفة التي لديك 

ومدى قدرتك على استخدام هذه المعرفة والفكر التحليلي الموجود لديك، هل تستطيع 
أن تحلل الموقف بسرعة، هل تستطيع أن تتخذ القرار بسرعة.

هل أحفظ؟  
هذا االمتحان ال يركز أبدا على ما تحفظ، ال تأتي أسئلة مباشرة إال نادرا أو قليال جدا وإنما 

معظم األسئلة عبارة عن مواقف ظرفية تتعرض لها عندما تعمل كمدير مشروع وبالتالي 
تستلزم منك أن تتخذ قراًرا صحيًحا وبسرعة، فهي ليست أسئلة مباشرة وتعتمد على 

الحفظ وما إلى ذلك، بل هي أسئلة تعتمد على المحاكاة المنطقية السريعة واستخدام 
الخبرة، واستخدام هذه المعلومات، واستخدام تلك األدوات التي تعلمتها في اتخاذ القرار 

الصحيح.

ما نوعية األسئلة وكيفية حلها؟ 
كل األسئلة من نوع االختيار من إجابات متعددة )4 اختيارات(، ال توجد أي أنواع أسئلة أخرى 

وعند اإلجابة، حاول دائما أن تستخدم مبدأ االستبعاد، ابدأ دائما باستبعاد األجوبة التي 
واضح لديك أنها ال تتناسب مع السؤال، وغالبا ما ستجد نفسك قادًرا على أن تستبعد إجابة 

أو إجابتين بشكل مباشر، خاصة إذا كانت هذه اإلجابات شيء لم تسمع به أثناء دراستك 
لمحتوي المنهج.



هل توجد أسئلة معادالت؟
توقع أسئلة تأتي على إدارة القيمة المكتسبة Earned Value وقد رأينا في إدارة القيمة 

المكتسبة مجموعة من المعادالت، فينصح إذا دخلت االمتحان أن تسجل مباشرة هذه 
المعادالت على الورقة البيضاء التي تسلم إليك؛ لكي ال تنساها. في امتحان PMP توقع 

عدد ليس بالقليل يتراوح عادة بين خمس إلى ثماني أسئلة تتعلق بحسابات القيمة 
المكتسبة. توقعوا أيضا أسئلة تتعلق بحسابات Critical Path   المسار الحرج وكيف تحسب 

Float Free Float وTotal Float  لبعض المهام. ال تتوقع أسئلة طويلة جدا في حسابات 
Critical Path فأسئلة حساب Critical Path في الغالب تكون بسيطة وغير معقدة.

ماذا عن األسئلة الطويلة؟  
بعض األسئلة تأتي طويلة جدا، قد يأتي السؤال على شكل قصة من 10 أسطر أو 15 سطًرا. 
من المهم أن تحاول أوال أن تقرأ آخر عبارة أو عبارتين من نص السؤال، غالبا ستجد السؤال 

مركًزا في آخر عبارة أو عبارتين، وأحيانا تجد أن كل السيناريو الذي ُذكر سلفا ليس له 
أهمية في اإلجابة عن السؤال. لذلك اقرأ دائما آخر عبارة أو عبارتين فإذا وجدت أن األمر 

يستلزم أن تعود وتقرأ السيناريو ارجع واقرأ السيناريو بشكل مفصل، أما إذا وجدت أن األمر 
واضح ومباشر وتستطيع أن تجيب فقم باإلجابة.

هل لغة االختبار واضحة؟ 
توقع أيضا بعض األسئلة التي تحتوي على بعض الكلمات الغريبة أو الغامضة، ولذلك 

أنصحك أن تختار خيار المساعدة باللغة العربية حتى وإن كانت لغتك اإلنجليزية جيدة فربما 
تتعرض لكلمات جديدة عليك أو لعبارات تحتاج إلى توضيح.

كيف يبدو اختبار PMP؟



كيف يبدو اختبار PMP؟

الكلمات المفتاحية
انتبه كثيرا للكلمات األساسية Keywords في نص السؤال، فيقول لك مثال ما أول شيء 

 Best أو أفضل شيء تقوم به كمدير مشروع First thing to do تقوم به كمدير مشروع
thing to do أو التالي Next أو األقل احتماال Least أو ما عدا Except  مثال كل هذه األجوبة 

صحيحة ما عدا، أو كل هذه المخرجات تخرج عن عملية كذا ما عدا، أو أبد ا ال يمكن أن يكون 
ذلك Never أو على األرجح Most likely وغيرها، فانتبه لمثل هذه العبارات ألنها عبارات 

مفتاحية تساعدك على اختيار اإلجابة الصحيحة.

الممارسة ضرورية  
من الضروري جدا أن تجرب حل االمتحان سلفا، يجب أن تجرب حل 200 سؤال في أربع ساعات، 

فسوف يساعدك هذا االمر علي التغلب علي ضغط الوقت ومشكله انهاء االختبار 
في الوقت المحدد الذي يعاني منها الكثيرين وكذلك سيساعدك علي التعود علي 

لغة االختبار مما يسهل عليك التعامل مع المصطلحات ويقلل من احتياجك الي اللجوء 
للترجمة العربية مما يوفر لك الكثير من الوقت اثناء االختبار.  هذا علما بأن األسئلة ال 

.PMIتتكرر، فاألسئلة تأتي من قاعدة بيانات ضخمة لدى



اعتبارات مهمة أثناء اإلجابة

أوال: دورك في المشروع: 
فكر دائما كما يفكر مدير المشروع في حقل العمل الحقيقي، 	 

تخيل نفسك في هذ ا السيناريو، كيف يمكن أن تتصرف؟ ما هو 
التصرف الصحيح الذي يمكن أن تقوم به؟ وبناء على ذلك اختر 

اإلجابة الصحيحة.

ثانيا: حجم المشروع 
في امتحان PMP  يجب أن تفترض أنك تقوم بإدارة مشروع ضخم، 	 

مشروع عمالق، مشروع تستخدم فيه كل العمليات، هذا هو 
االفتراض األساسي. ال تفترض أنك تدير مشروًعا بسيًطا.

ثالثا: نوع الهيكل الوظيفي بالشركة 
 	  Organizational Structure افترض أنك تعمل في هيكل تنظيمي

من النوع Strong Matrix أي هناك PMO وأنت مدير مشروع ولديك 
سلطة عالية.

رابعا: أسئلة المشتريات 
عندما تأتي أسئلة المشتريات، افترض دائما أنك أنت المشتري 	 

)Buyer( وليس المورد Supplier أي أنت صاحب العمل وأنت 
تشتري خدمة من هذا المقاول أو خدمة من هذا المورد.



داخل مقر االختبار

عند الذهاب إلى اختبار PMP  تصطحب معك:

 Eligibility Letter أوال:رسالة القبول

الرسالة التي أرسلوها لك، تطبعها وتحضره ا معك، فقد تسأل 	 
عنها وقد ال تسأل، اجعلها معك فهذا شيء مهم.

ثانيا: بطاقة الهوية ID أو ما يعادلها 

ويشترط في هذه الهوية أن تتضمن اسمك باللغة اإلنجليزية أو 	 
مصدقة تصديقا رسميا، وعليها صورتك، وعليها توقيعك. وأفضل 

شيء هو جواز سفر؛ ألنه غالبا يستوفي هذه الشروط.

ثالثا: بعد أن قدمت بطاقتك والتأكد من صحة هويتك 

عادة يطلب منك أن تفرغ كل ما في جيوبك، سواء كان ماال أو 	 
غيره، وتعطى مفتاح خزانة وتضع كل أغراضك الشخصية في تلك 
 ID الخزانة ويبقى المفتاح معك، وتدخل إلى االمتحان فقط معك

ومفتاح الخزانة التي بها أغراضك فقط.



داخل مقر االختبار

في قاعة االختبار

يجري االختبار على جهاز حاسب آلي عليه األسئلة. وعادة يكون في 	 
بداية اختبار PMP  شرح واستبيان مدته حوالي ربع ساعة، تستطيع 

أن تتجاوزه وتبدأ االمتحان وتستطيع أن تقوم بهما قبل أن تبدأ 
االمتحان، وهذه الربع ساعة غير محسوبة من وقت االمتحان الذي 

هو أربع ساعات. 

بمجرد أن تضغط على زر البداية Start  تبدأ الساعة تنازليا بحساب 	 
أربع ساعات.



ماذا بعد االنتهاء من االختبار؟

تقرير النتيجة: 

عندما ننتهي من االمتحان يظهر لك تقريرا كالتالي:  

Fail أم Pass أوال: يظهر لديك 
هل نجحت في االمتحان أم لم تنجح في االمتحان

ثانيا: نقاط الضعف والقوة 

يكون هناك تفصيل عبارة عن نقاط الضعف والقوة في المجموعات الخمسة 
Closing - Monitoring & Controlling - Executing - Planning - Initiating وسوف 

تجد تقييمك في كل واحدة منها، وهو عبارة عن أحد التقديرات التالية:
 	 above target اعلي من المستهدف
 	 target طبقا للمستهدف
 	 below target اقل من المستهدف
 	 need improvement يحتاج الي تحسين

ثالثا: في حال الرسوب 

 PMP نرجو التوفيق للجميع، لكن في حال عدم النجاح، تستطيع أن تعيد امتحان
ثالث مرات خالل العام، وليس أكثر من ثالث مرات. وإن كان هناك محاولة رابعة 
يجب أن تكون بعد عام، يجب انتظار عام من أول محاولة قبل أن تستطيع إعادة 

االختبار.



ماذا بعد االنتهاء من االختبار؟

هل يكتب التقييم على الشهادة؟

ال يكتب التقييم على الشهادة على اإلطالق، هذه شهادتك سواء 
حصلت على 100٪ أو كنت ناجحا بنسبة ٦2٪ فقط، االثنان يحصالن على 

نفس الشهادة فأنت محترف وهو محترف بتجاوز درجة النجاح فأنتما 
االثنان محترفان.

ما مدة صالحية الشهادة؟

صالحية شهادة PMP ثالث سنوات فإذا انقضت مدة الصالحية، إما 
أن تعاود االختبار مرة أخرى أو بإمكانك أن تحصل قبل انقضاء المدة 
على ٦0 وحدة تطوير مهني Professional Deployment Units لتجديد 

الشهادة ثالث سنوات مماثلة.  ويتم تجميع وحداتPDUs  عن طريق  
المهارة أو الخبرة العملية التي حققتها خالل الثالث سنوات، أو 

بالتدريب على إدارة المشروعات سواء دربت أو تدربت، أو كتبت كتابا، 
أو ألفت مقالة، وهكذا كل هذه أمور يمكن أن تجمع بها PDUs وإذا 

جمعت عدد ٦0 وحدة PDUs تجدد الشهادة لك دون الحاجة إلى االختبار 
مرة أخرى، أما إذا لم تجمع هذا العدد من PDUs يجب أن تختبر مرة 

أخرى لكي تستطيع أن تجدد الشهادة.



فى النهاية

حصولك على شهادة PMP  َسُيّعد تحّواًل كبير في مسارك 	 
الوظيفي، ألنها ستنقلك إلى مساحة جديدة تخلق لك 
العديد من الفرص المهنية، وُتكسبك مهارات وأدوات 

مختلفة إلدارة مشاريعك، لحصولك عليها ستواجه 
مجموعة من التحّديات؛ فعلى الرغم من تعّدد المصادر 

العلمية والدورات التدريبية، مازال أكثر من 80٪  من 
األشخاص ال يستطيعون اجتياز اختبارها، والحصول على 

الشهادة الدولية!
لكن  برنامج  PMP Study Coach  نجح في هذا التحّدي؛ 	 

وساعد جميع المشتركين فيه في الحصول علىى 
الشهادة بنجاح؛ بفضل منهجيته المتميزة اّلتي تمَّ 

تصميمها خصيًصا لتحقيق النجاح في االختبارات 
المعتمدة.

يقّدم لك البرنامج كافة األدوات والمصادر اّلتي تحتاجها 	 
لإلستعداد لإلختبار، فلن تكون بحاجة للبحث عن مصادر أو 

لوضع خطط للمذاكرة، وال البحث عن مصادر لإلختبارات 
المحاكية، كل تلك المهام تم إنجازها من ِقَبل فريق عمل 

.PMP Study Coach برنامج
كل ما عليك  مع البرنامج هو التركيز نحو هدفك في 	 

الحصول على الشهادة، باتباع الخطوات اليومية الُمعّدة 
لتحقيق النجاح.

CERTIFIED



ق أعلى   برنامج  PMP Study Coach حقَّ

نسبة  نجاح بالشرق األوسط

ى األن  في  اختبار PMP المعتمد حتَّ



  يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل عن برنامج
  PMP Study Coach لألفراد أو الشركات، عن طريق 

التواصل معنا، كما يمكنك أيًضا اإلشتراك في قائمتنا 
البريدية لتصلك الكتيبات مباشرة عبر اإليميل 

 من خالل موقعنا اإللكتروني

تواصل معنا

للتواصل المباشر معنا:

مصر السعودية

+966-12-6398889+201015506251

Email: Training@progressacademy.com

تابعنا على منصات التواصل االجتماعى ليصلك كل جديد



شكرا

Author
Eng/ Mohammed Kamal
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