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 المحتو�ات

 مقدمة•

 

 النماذج الرئ�س�ة لتقی�م النضج•

  

العمل�ة العامة المت�عة في تنفیذ أنشطة تقی�م نضج ممارسات •
 إدارة المشار�ع

 

 المراجع•

٢



 مقدمة

 

 المقصود بتقی�م نضج ممارسات إدارة المشار�ع•

 

 الغرض من تقی�م مستو� نضج ممارسات إدارة المشار�ع• الغرض من تقی�م مستو� نضج ممارسات إدارة المشار�ع•

 

 مجال التطبی� في إدارة المشار�ع الصغیرة والمتوسطة•

٣



النماذج الرئ�س�ة لتقی�م النضج

CMMI OPM3 P3M3 Delta

٤



CMMI 

عن جامعة �ارنغي نموذج نضج القدرات المتكامل الصادر •
میلون 

تطو�ر : ثالثة نماذج یر�ز �ل منها على مجال معین، وهي•
والمشتر�اتالبرمج�ات، والخدمات، 

إدارة المتطل�ات : المشار�عالعمل�ات المتعلقة بإدارة من 

والمشتر�اتالبرمج�ات، والخدمات، 

إدارة المتطل�ات : المشار�عالعمل�ات المتعلقة بإدارة من •
REQM تخط�� المشروع ،PP مراق�ة وض�� المشروع ،

PMC إدارة المخاطر ،RSKM اإلدارة المتكاملة للمشار�ع ،
IPM اإلدارة الكم�ة للمشار�ع ،QPM ضمان جودة ،

 PPQAالمنتجات والعمل�ات 

٥



CMMI )تا�ع( 

 

الخمسة الم�ونة المستو�ات •
 : النموذجلهذا 

 
متحسن

 

 أولي١.

 مدار٢.

 معرَّف٣.

 مدار �مً�ا٤.

 متحسن٥.

أولي

مدار

ف معرَّ
مدار 
كمیًا

متحسن

٦



CMMI )تا�ع(

٧



CMMI )تا�ع(

٨



OPM3 

 OPM3نموذج نضج إدارة المشار�ع المؤسس�ة •

 المتحدةالنموذج الصادر عن معهد إدارة المشار�ع �الوال�ات •

 والحقائبتقی�م لجم�ع عمل�ات إدارة المشار�ع والبرامج •

التقی�م لكل عمل�ة فرد�ة من حیث أر�عة مستو�ات من یتم • التقی�م لكل عمل�ة فرد�ة من حیث أر�عة مستو�ات من یتم •
المعایرة، الق�اس، الض��، (مراحل التحسین المستمر 

 )التحسین

نس�ة مئو�ة هي التقی�م النهائي لدرجة نضج ممارسات إدارة •
 المؤسس�ةالمشار�ع 

٩



OPM3 )تا�ع( 

١٠



OPM3 )تا�ع( 

١١



OPM3 )تا�ع( 

١٢



OPM3 )تا�ع( 
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P3M3 

عن الح�ومة نموذج نضج إدارة المشار�ع والبرامج والحقائب الصادر •
 البر�طان�ة

تقی�م مستو� نضج ممارسات إدارة المشار�ع والبرامج والحقائب في •
 :مختلفةالمؤسسة من حیث س�عة منظورات 

 الض�� اإلدار� 

 :مختلفةالمؤسسة من حیث س�عة منظورات 

 الض�� اإلدار� –

 إدارة الفوائد–

 اإلدارة المال�ة–

 المعن�ةاألطراف إدارة –

 إدارة المخاطر–

 الحو�مة المؤسس�ة–

 إدارة الموارد–
١٤



P3M3 )تا�ع( 

 

 :النموذجمستو�ات للنضج معتمدة في هذا خمسة •

 الوعي �العمل�ة١.

 عمل�ة تكرار�ة٢. عمل�ة تكرار�ة٢.

 عمل�ة معرفة٣.

 عمل�ة مدارة٤.

 عمل�ة محسنة٥.

الوعي 
بالعملیة

عملیة 
تكراریة

عملیة 
معرفة

عملیة 
مدارة

عملیة 
محسنة

١٥



P3M3 )تا�ع(

١٦



P3M3 )تا�ع(

١٧



 الدلتا

 

 سو�سراعن الرا�طة العالم�ة إلدارة المشروعات ومقرها صادر •

 

 : النضج على ثالثة أ�عاد�ق�س • : النضج على ثالثة أ�عاد�ق�س •

 )لمدیر المشروع(الفرد�ة الكفاءة –

 �فاءة المشروع–

 المؤسس�ةالكفاءة –

١٨



)تا�ع(الدلتا 

:النموذجمستویات نضج معتمدة في ھذا خمسة •

أولي١.

ف٢. معرَّ ف٢. معرَّ

معیاري٣.

مدار٤.

متحسن٥.
أولي

ف معرَّ

معیاري
مدار

متحسن

١٩



)تا�ع(الدلتا 
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)تا�ع(الدلتا 

٢١



العمل�ة العامة المت�عة في تنفیذ أنشطة تقی�م نضج ممارسات 
إدارة المشار�ع

اخت�ار نموذج التقی�م 

 المت�ع

 العرض التقد�مي تحدید القائمین �التقی�م

 تنفیذ التحسین المستمر خطة التحسین المستمر

 تحدید القائمین �التقی�م إجراء التقی�م مرة أخر� 

 تحدید نطاق التقی�م

 إجراء التقی�م تخط�� مشروع التقی�م

تحلیل نتائج التقی�م 

 وٕاصدار التقر�ر النهائي

 إجراء التقی�م مرة أخر�  العرض التقد�مي

دورة التحسین دورة 

 مستمرة ال تنتهي

٢٢



العمل�ة العامة المت�عة في تنفیذ أنشطة تقی�م نضج ممارسات 
إدارة المشار�ع

اخت�ار نموذج التقی�م 

 المت�ع

 العرض التقد�مي تحدید القائمین �التقی�م

 تنفیذ التحسین المستمر خطة التحسین المستمر

 تحدید القائمین �التقی�م إجراء التقی�م مرة أخر� 

 تحدید نطاق التقی�م

 إجراء التقی�م تخط�� مشروع التقی�م

تحلیل نتائج التقی�م 

 وٕاصدار التقر�ر النهائي

 إجراء التقی�م مرة أخر�  العرض التقد�مي

دورة التحسین دورة 

 مستمرة ال تنتهي

التحسین 
المستمر

٢٣
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