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بداية ارحب بالجميع وأتمنى لهم التوفيق في هذه الرحلة الخاصة بالتحضير الختبار إدارة املشاريع PMPعلى اإلصدار
السادس .........وبالتوفيق لكم

اإلطار العام للمنهج <<
 -1املنهج بشكل عام يتحدث إدارة املشاريع وأنواع املشاريع ومنهجياتها
 -2يتطرق أيضا للمرحلة التي تسبق إطالق املشروع وهي التحليل للمشروع ودراسة الجدوى منه
 -3يتحدث أيضا ميثاق املشروع وبداية اطالقة
 -4الخطة الرئيسية للمشروع وما تتضمنه من خطط فرعية
 -5مرحلة تنفيذ املشروع حسب الخطة وان يكون التنفيذ حسب املعاييروالخطط املعدة
 -6مرحلة املراقبة والتحكم وان املشروع يسير وفق الخطة الرئيسية للمشروع ومتابعة ومعالجة طلبات التغيير
الواردة من أصحاب املصلحة
 -7مرحلة اغالق املشروع وان يكون العمل تم حسب طلب العميل وما تم االتفاق علية وبما يحقق مصلحة املنظمة
 -8طلبات التغييرواملخاطرواملشتريات وجودة املشروع عناصرهامة يجب التركيزعليها
 -9منهجية ال  agileتم التركيزعليها في هذا اإلصدارنظرا لتوجه اغلب مشاريع سوق العمل عليها ويجب القراءة
عنها من مصادرأخرى خالف كتاب البيمبوك
 -10في حالة وجود مصطلحات جديدة ال يمنع ان تقرأ عنها من مصادر أخرى
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طريقة اإلعداد <<
ال
• خطة اإلعداد لإلختباريفضللل أن ال تتجاوز  3الى  4أشللهرو هي فترة فافية جدا الجتيازاالختبار ،لذلك احرص على
اتباعها.
• توجد عدة طرق مختلفة للمذاكرة وهي فالتالي  :مشاهدة الفيديوهات الخاصة باملنهج لكل شابترثم قراءة
الكتاب .
• قراءة الكتاب وعمل ملخص باليد لكل شابتروحل أسئلة .
• يفضل قرائة الكتاب مع مصدر اخرواالطالع على الساليدات املتوفرة وتسجيل مالحظات .
• نصيحة  ،يفضل قرائة املنهج  PMBOKاإلنجليزي وفي حالة عدم الفهم تقرا من النسخة العربية .

املرحلة األولى  :خطة اإلعداد و املذاكرة <<
تخصيص  10ايام لدراسة فصلين فاملين مع حل أسئلتهم و ذلك باتباع املنهجية التالية:

 -1مشاهدة فيديوشرح فصل الل  ، FrameWorkو من ثم قراءة فصل الل  FrameWorkمن كتاب PMBOK
و في حال عدم استيعابك للفصل بشكل جيد قم بقرائته مرة أخرى من مصدر آخر.
• يفضل حل ما ال يقل عن  50سؤال فأكثر على نفس الفصل من أحد املصادر التالية:
( ) udamyاو خالفة من املصادر املعتمدة.
 -2مشاهدة فيديو شرح فصل ال ل ل  ، Integrationو من ثم قراءة فصل ال ل ل  Integrationمن كتاب PMBOK
و في حال عدم استيعابك للفصل بشكل جيد قم بقرائته مرة أخرى من مصدر آخر.
• يفضل حل ما ال يقل عن  50سؤال فأكثر على نفس الفصل من أحد املصادر التالية :
( )udamyاو خالفة من املصادر املعتمدة.
ال
هذا الفصللل من أهم الفصللول و اسللتيعابك له سللوف يكون أحد عوامل النجاح بلذن  ،لذلك خذ وقتك جيدا
ال
في مذاكرته و ال تترك فيه فلمة بدون أن تفهمها جيدا
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 -3مشاهدة فيديو شرح فصل ال ل ل  ، Scopeو من ثم قراءة فصل ال ل ل  Scopeمن كتاب  ، PMBOKو في حال عدم
استيعابك للفصل بشكل جيد قم بقرائته مرة أخرى من مصدر آخر.
• يفضل حل ما ال يقل عن  50سؤال على نفس الفصل من
( )udamyاو خالفة من املصادر املعتمدة.
استمر بتطبيق هذه املنهجية بحيث فل أسبوع تنتهي من مذاكرة فصلين و حل  50سؤال على األقل على فل فصل..
• بنهاية هذا األسبوع حققت الهدف األول و هو مذاكرة املنهج بالكامل.
• إذا فان مستوى درجاتك أثناء حل األسئلة قليل فهو طبيعي ما زال مرحلة املراجعة.
مالحظة  :يفضل البدء في تعبئة الل  Applicationعلى موقع ال  pmiليعطي دفعة إضافية للمذاكرة
و بعد أن تأتيك املوافقة من الل  PMIقم مباشرة بدفع مبلغ اإلختبار و لكن ال تقم بحجزاملوعد

املرحلة الثانية  :خطة املراجعة األولى <<
ال
هذه املرحلة مدتها  20 -15يوما و سيكون اعتمادك فيها على املذاكرة من مصدرواحد فقط و هو كتاب الل ، PMBOK
و سيكون اإلعداد فالتالي :
 -1اليوم األول :
قم بحل اختبار فامل من ( )udamyاو خالفة من املصادر املتاحة .
 يفضل تغييرطريقة املراجعة لتكون و عن طريق مجموعات العمليات( . ) Initiating – Planning – Executing - Monitoring and Controlling - Closing
 -2اليوم الثاني :
مراجعة عمليات املجموعة األولى ، Initiating
و هللذه املجموعللة تحتوي على عمليتين فقط يمكنللك مراجعتهم في نفس اليوم و حللل أس ل ل للئلتهللا بللالكللامللل من أحللد
املواقع التي أشرنا إليها من قبل :
( )udamyاو خالفة من املصادر املعتمدة.
 -3اليوم الثالث :
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مراجعة عمليات املجموعة الثانية ، Planning
و هذه املجموعة تحتوي على  24عملية لذلك يمكنك تقسيمها على  6أيام بحيث تراجع فل يوم  4عمليات و بهذا
س ل ل للوف تنتهي من مراجعة مجموعة التخطيط بنهاية اليوم الثامن  ،بحيث تقوم في اليوم التاس ل ل للع بحل أس ل ل للئلة
مجموعة التخطيط فاملة من أحد املواقع (. ) udamy
اليوم العاشر:
مراجعة عمليات املجموعة الثالثة ، Executing
و هذه املجموعة تحتوي على  10عمليات لذلك يمكنك تقس ل ل لليمها على يومين بحيث تراجع فل يوم  5عمليات و
بهذا سوف تنتهي من مراجعة مجموعة التنفيذ بنهاية اليوم الحادي عشر ،بحيث تقوم في اليوم الثاني عشربحل
أسئلة مجموعة التنفيذ فاملة من أحد املواقع ( ) udamyاو خالفة من املصادر املعتمدة .
اليوم الثالث عشر:
مراجعة عمليات املجموعة الرابعة ، Monitoring and Controlling
و هذه املجموعة تحتوي على  12عملية لذلك يمكنك تقسل لليمها على مدار 3أيام بحيث تبدأ اليوم السل للابع عشل للر
بحل أسئلة مجموعة املراقبة و التحكم فاملة من أحد املواقع ( ) udamyاو خالفة من املصادر املعتمدة .
اليوم الثامن عشر:
مراجعة عمليات املجموعة الخامسة و األخيرة ، Closing
و هذه املجموعة تحتوي على عملية واحدة فقط يمكنك مراجعتها في نفس اليوم  ،و حل أسللئلتها بالكامل من أحد
املواقع
( )udamyاو خالفة من املصادر املعتمدة.
اليوم التاسع عشر:
حل اختبار فامل مع تشغيل خاصية التوقيت بحيث تدرب نفسك على الضغط النفس ي تحت مرور الوقت
اليوم العشرون :
ال
قم بمراجعللة اإلختبللار الللذي قمللت بحللله في اليوم الثللامن عش ل ل للر  ،راجع إجللابللاتللك بللالكللامللل و افهم جيللدا اإلجللابللات
الصحيحة ملاذا هي صحيحة و اإلجابات الخاطئة ملاذا هي خاطئة .
ال
 بنهاية هذه املرحلة يكون قد أمض ل ل لليت ش ل ل للهرين و أس ل ل للبوع تقريبا ض ل ل للمن خطة اإلعداد و املراجعة و التجهيزلالختبار.
املرحلة الثالثة  :ما قبل اإلختبار<<

في هذا التوقيت ينصح بأخذ يوم راحة فامل .واستغالل  10أيام في الحل واملراجعة لالخطاء
 -1وبعد اتباع ما ذكرناه في الخطوات السابقة  ،وال بد أن تتراوح نتيجة إختباراتك (  75%فأكثر) .
4

PMP الحصول على شهادة

Mohammed ALSaleh ,PMP

.

 قم بالحجزو لن يضيع تعبك بعد توفيق-2

روابط مقترحة

: الكورسات على اليودمي
https://www.udemy.com/pmp-preparation-course-by-process- :ول ليل للد ال ل س ل ل ل ل لي للون للي
groups-pmbok-6th-edition/

األسئلة على اليودمي
https://www.udemy.com/pmp-capm-6th-edition-mock-exam-i-by- : يل للوس ل ل ل ل ل داهل للم
knowledge-areas/
https://www.udemy.com/pmp-exam-prep-2018-pass-the-pmp-exam- :عادل منص للور
on-your-first-try/?couponCode=GR2018
https://eduhubspot.com/EduHubSpot/ : eduhupspot موقع
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ش ل ل للكروتقديرل س ل ل للتاذ محمد بدرعلى جهوده في اعداد خطة اإلص ل ل للدار الخامس والتي تطويرها للتوافق مع
اإلصدار السادس

محمد الصالح PMP,
للتواصل عبر الواتس /

+966505491093

وبالتوفيق والنجاح للجميع
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