
 

 
 

 

َشّ�� �� مجاالٍت  ِعّدَة مشروعاٍت َحيوّ�ة  داَر 
َ
وأ نا�ّ�،    ؛اسُ�ش�َ�  ْق�ّ�، والب��وكيميا�ّي، والّصِ الّتِ م��ا: 
َة أدوارٍ   واإل�شا�ّي، علي�ّ� التأ�ي�ّ�… وغ���ا. أّدى ِعدَّ إدار�ٍة وقياديٍة �� عّدِة    واالسِ�شارّي، وكذلك التَّ
و  الّنقَلــِة   إحــداُث : املشَ�َ�ِك قاِسُم�ا    منظمات؛ ة،  ِميَّ املَُنظَّ ـِة  واإلجــراءات،    ُمالءَمةُ الثقافيَّ الَعملّيــات 

وِحْكَمةُ   تأ�يــُل و ة، 
ّ
ال�شر�ــ وتطبيِق   َتَبـّنـي  املــوارِد  بناِء  ِ�ِ�َ�ِة  ُ�ّلُھ  و�ذا  إدارِة   الوسائـِـل.  “م�اِتب 

لـ(PMO’s)”  املشُروعات ْقي�س  والتَّ األْفَضل “ـ،  َلة/املُماَرساِت  املَُفضَّ   Best/Good(  ”املُماَرساِت 
Practices.( 

مشُروعات/ إدارة  م�اتب  وتطبيِق  بناِء  ُمسَ�شـار  قام  (PMO)  برامجِباعتباره  زقزوق ؛  ب�ناِء   عزام 
املشروعات/ال��امج؛ إدارة  م�اتب  نماذج  ِة    ِباعتبار�ا  وتطبيِق  ِلِعدَّ ٍة  ِميَّ ٍة/ُمَنظَّ َتنِظيِميَّ ِكياناٍت 

قام  .ُمنّظمات ّ�؛  ِمْ�ِ شر�ات  بتأ�يِل   وَكُمَدّرٍب  عّدة  ا��اِل   ، طواِقم   �� ع  َنوُّ والتَّ االخِتالف  حيُث 
��. م��ا ع�� س�يل التمثيل ال ا��صر: أرام�و السعودية، وإِركسون،  إ  …التطبيقّي والب�ئِة والثقافِة 

الشؤون    -الوط�ّ�    ، وا��رس (KACST)  السعودية، ومدينة امللك عبد العز�ز للعلوم والتقنية  ”SBM”و
ز�ِنل (NGHA)ال��ية ومجموعة   ،  (XENEL)العامة واملؤسسة  املياه  ،  وشركة  (SWCC)  لتحلية   ،

 .ومو�اي��، وَعذيب… وغ���ا  ،: ”STC“، وشر�ات االتصاالت(SABIC)  ساِبك

من زقزوق  عزام  مُھ  قدَّ ما  َلُة  إدار�ٍة   ُمَحّصِ فنيٍة  تدر��يٍة  ألف  ساعاٍت  وعشر�ن  ثماٍن  عن   زاَدت 
ومتاَ�ع�ِ   (28,000+) بتأ�يل�م  َشُرف  َنجاٍح ساعة. وعدد من  (ِقَصص  كــــــ  ��   - Success Stories) ِ�م 

قصة   (280+) فاَقت املائت�ن وثمان�ن  (PMI PMP)  “تِمْ�ِنـّي إدارِة مشُروعا “ا��صول ع�� ش�ادة
 .نجاح

ا �   :إصداراِتِھ ب  ”دليِل املَْ�ِن املَعِر�ّ� إلداَرِة املشُروعات“  �ُ�َعدُّ عزام زقزوق واحًدا ِمّمن ساَ�موا عاملي�
ادِس و  ا��اِمسو  الرا�ع اِ�عو  السَّ ؛ Editions) th7&  th6&  th5 & th4 -Guide  ®(PMI PMBOK  السَّ

  ”املعيار القيا��� إلدارة ال��امج“  وكذلك  . (Reviewer & Contributor)ُمراِجًعاو   ُمساِ�ًما   ِباعتباره 
 . Editions) rd3&  nd2 -(The Standard For Program Management الثالثو  ثا�يلا  :بإصداَر�ِھ 
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�� ال��َجَمة  َتطّوَع  ِق  َتَحقُّ ��نِة  املشُروعات    (TVC)عضو�ِة  إدارة  مع�د  عن  واملن�ثقة  الرسمية، 
 .العر�ية  ”املشُروعات  إلداَرةِ   املَعِر��ّ   املَْ�ِن   دليِل “  لتحقيِق ترجمة

وِمْ�� ُمعَتَمد من  .  MCTrainer (Tertified Cicrosoft M®(  ُمدّرٌب ُمعَتَمٌد من شركة مايكروسوفت 
و�َذْين االعِتماَدْين �� ممارسة وتدر�ب  .  MCProfessional (Pertified Cicrosoft M®(  ذات الشركة

 . (MS Project)  برنامج مايكروسوفت التطبيقّي إلدارة املشُروعات

عملِھ  مع  جنٍب  إ��  مشر   ُمدّربو  كُمس�شار  َجنًبا  زقزوق  األستاذ  ُيديُر  مشُروعات  ا إدارة  بحثي�  وًعا 
ا َمرِجِ��ّ   اس��اتيجي� كتاٍب  اإلداَرةِ “:  �عنوان (Sourcebook) إل�شاء  روُح  لإلراَدِة…   ”اإلراَدُة  الـُمْحِ�� 

ة  وال�اِدي لإلداَرِة… (إدارُة املشُروعات) باالعتماِد وع�� أساِس  الّنقل الّ��يح (الَوْحـي)، والِفْطَرة    :ُثالِثيَّ
واملُماَرساِت   الّصر�ح (حقائَق، أو نتائَج، أو وقا�َع، أو املُماَرساِت األْفَضل  َعقل الّسليَمة (الَكـْون)، وال

َلة… إ��). ولھ كذلك َصة  مقاطٌع مرئيةٌ و  ك�سوالٌت و  َمقاالٌت   املَُفضَّ  .اجتماعيٌة إدار�ٌة ُمَتخّصِ

ِباعتبارهِ   مناسبات حول  وحاَضَر �� عّدةِ   ،(PMI)  ت�� مع�د إدارة املشُروعا  ُعضو و  ُمتطّوع  شاَرَك 
ة  ة ف��ا،  َمعاي�� إدارة املشُروعات القياِسيَّ ِميَّ ِة الّتأث��   وَمناِ�َ��ا وَنماِذَج�ا وأَثِر الثقافة املَُنظَّ وَتباُدليَّ

ر فيما ب�ن اإلراَدة… واإلداَرة  …والّتأثُّ

ُروف؛ إما أن تِجَد عزام ً�ا  ، أوباِحًثا  :�� �ّلِ األحاِي�ِن والظُّ ًما  ، أوُمسَ�شاًرا  ، أوماِرًسامُ   أو   ،ُمدّرِ   ، ُمَتَ�ّلِ
ًعا  ، أو �اِتًبا  أو ا  ُمَتَطّوِ أال و�و ِم�َنُة وِعلُم وَفنُّ    …اسِ�ثماًراو  …ِرساَلةً   :�� مجالِھ الذي َعِشَقُھ إس��اتيجي�

 .إدارة املشُروعات
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