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ِ إلدارة املشروعات 2021القاِدُم في 
تِن املعرفي 

َ
  -م: دليُل امل

 اإلصدار السابع 

ر في اآلونة األخيرة:  التالي جواٌب رسميٌّ عن استفهاٍم لطاملا تكرَّ

Coming in 2021: The PMBOK® Guide – Seventh Edition 

ِ إلدارة املشروعات 2021القاِدُم في 
تِن املعرفي 

َ
 اإلصدار السابع  -م: دليُل امل

 

 * ام محمد زقزوقعزَّ جمة ر ت
 

( املشروعات  إلدارة  املعرفي  املتن  دليل  كان  ت 
َ
ل
َ
خ للُممارسين، PMBOK® Guideِلَسنواٍت  سنًدا   )

 من األعمال. 
ً
ِة لتقديم ما يتضمن قيمة

َ
ل َفضَّ

ُ
ماَرساِت امل

ُ
 ومساهًما في استخدام امل

السو  في  واملماِرسين  املنظمات  وحاجة  التكنولوجيا،  في   
َ
السريعة التطوراِت  أنَّ   

َّ
مع  إَّل ف  للتكيُّ ق 

 بمواكبة التطور 
ً
نا ملزمة

َ
  .املتغيرات بشكل أسرع، جعلت ِمْهنت

ا، أو  فيًّ ا، أو تكيُّ ِئيًّ  تحديد ُمقاَربِة التسليم األصَوب )تنبُّ
َ
ة ا ُمِهمَّ ماِرسون يأخذون على عاتقهم حاليًّ

ُ
فامل

ا( في إتمامهم العمل، وتقديم ما يتضمن القيمة  .حتى هجينيًّ

وثُق  ( في إصداره السابع واألحدث ما زال هو األنسُب واأل PMBOK® Guideوللتأكد من أن الدليل )

ة، كان ِلزاًما أن يعكس املرونة املطلوبة، وما فيه دعٌم للممارسين في جاهزية إدارتهم ملشروعاتهم،  
َ
ِصل

لة. َتخيَّ
ُ
َنة للنتائج امل ِ

 
خَرجات الـُمَمك

ُ
 وتقديم امل

( ليُل  اPMBOK® Guideالدَّ للمعيار  ن  ِ
واملتضم  السابع،  إصداره  في  املشروعات  (  إلدارة  لقياس ي 

( املبادِئ  على  سٍة  مؤسَّ َيٍة 
ْ
ِبن ي  ِ

َبن 
َ
ِبت للُمرونِة  الحاجة  سيدعم  ِل،  للِمعيار  Principle-basedاملعدَّ  )

ليل، ِعَوًضا عن املألوف من مجموعات العمليات، واملجاَّلت املعرفية.  ، ومياِدين األداء للدَّ  القياس ي 

ساتنا التطويرية األخيرة لإلصدار الجديد، هناك بعٌض من الحقائق الواجِب معرفتها 
ْ َ
 :وفي مل

املشرو  • إلدارة  القياس ي   األمريكي   املعيار  الوطني   "املعهد  من   
ً
مميزة  

ً
عالمة تحمل   

ٌ
وثيقة عات 

ا لتطبيق PMBOK® Guide(. والدليل )ANSIللمعايير القياسية" ) ( ِبَدوره يقدم إطاًرا عمليًّ

 .  ذات املعيار القياس ي 
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طويِر ) •  من ُمقاَرباِت التَّ
ً

 كامال
ً

،  (Development Approachesاإلصدار القادم يعكس مجاَّل

 دون مفاضلة فيما بينها. 

مات املشروعات، قمنا بالتركيز على النتائج أيًضا بدل ال •
َ
 .تركيز الحصري  على ُمسَتل

 في تكييف مقاربات التطوير، والعمليات املالئمة لخصائص  •
ً
منا كذلك اعتباراٍت محددة قدَّ

 .املشروعات الفريدة

 :يمكنكم اَّلطالع على النسخة اإلنجليزية من املصدر الرسمي  من خالل الرابط التالي

You can look at the English version on the official source using the link below: 

projects-standards/about/current-guide-https://www.pmi.org/pmbok 

 

 

 ب وباحث إدارة مشروعاتر ِ َد مستشار ومُ *

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/about/current-projects

