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الســعودية ارامكــو  المشــاريع  إدارة  مكتــب  مــن 

المشاريع األيقونية
المهندس هداف سعد العصيمي

مــن  عــدد  علــى  تعتمــد  عامــة  المشــاريع 
ــاج  ــدء بهــا إمــا أن تكــون إلنت المقومــات؛ للب
لتقديــم  أو  الســوق  فــي  مطلــوب  منتــج 
ذلــك. غيــر  أو  ربحيــة  كانــت   خدمــة، ســواٌء 

أمــا المشــاريع األيقونيــة فالدافــع والهــدف 
يكــون لتمثيــل رمزيــة معينــة وداللــة شــاهدة 
هــذا  مــا.  حضــارة  أو  إنجــاز  علــى  للمــكان 
ــا  النــوع مــن المشــاريع غالبــا مــا يكــون مكلًف
جــدا وال يتــم إنجــازه علــى الجــدول المحــدد. 
منفــذي  علــى  الصعــب  مــن  يكــون  وقــد 
محــدده  خطــة  علــى  االســتمرار  المشــروع 
المنتظــرة. التحفــة  لتكملــة  االبتــكار   دون 

وقــد يكــون عــدم اكتمــال المشــروع عامــل 
لمشــروع  حاصــل  هــو  كمــا  للــزوار  جــذب 
 )Sagrada Familia( اإلســبانية  الكنيســة 
غرابــة  المشــاريع  أكثــر  يصنــف  قــد  الــذي 
مــن  أكثــر  قبــل  بــدأ  أنــه  حيــث  بالعالــم 
حتــى  يكتمــل  ولــم  عــام  وثاثيــن  مائــة 
تحــدي  يعتبــر  أنــه  بالذكــر  والجديــر  اآلن. 
المعقــد  التصميــم  هــذا  إلنجــاز  هندســي 
التقنيــة. عهــد  قبــل  باألقــواس   والملــيء 

إثــراء  الحبيبــة مركــز  فــي مملكتنــا  ونملــك 
الواقــع بالظهــران والشــامخ كأحــد العامــات 
أنــه  الحديــث حيــث  األيقونيــة فــي عصرنــا 
تاريخنــا وحضارتنــا. ويــزداد هــذا  يــدل علــى 
المشــروع روعــة إذا أنــه مصمــم كتشــكيلة 
مــن الحجــارة تظهــر بهيئــة مميــزة و مبتكــرة. 
وتغطــي األنابيــب الفوالذيــة المبنــى كامــًا 
كرمزيــة تــدل علــى ارتبــاط المملكــة بالعالــم 

رئيســية  وجهــة  إثــراء  ويعتبــر  حولهــا.  مــن 
للســياحة ألنــه يأخــذ الــزوار فــي رحلــة عاطفيــة 
 مليئــة بالمعرفــة و اإلبــداع  وتبادل الثقافات.

وال يفوتنــي ذكــر ناطحــة الســحاب األطــول 
بالعالــم، بــرج خليفــة والــذي يصــل الرتفــاع 
انجــازًا،  المشــروع  هــذا  وليصبــح  م.   828
عــام  فــي  اإلبداعــي  العمــل  هــذا  اكتمــل 
وقــد  التحديــات.  مــن  الكثيــر  رغــم   2010
ــارات فــي  ــم لعــدد مــن االختب خضــع التصمي
ليصبــح  الريــاح  لتجــارب  المخصــص  النفــق 
اســتخدام  وتــم  للريــاح.  مقاومــا  البــرج 
لضــخ  المضخــات  أقــوى  و  الرافعــات  أكبــر 
اإلســمنت الرتفاعــات عاليــة دون أن يجــف. و 
نظــرا لطبيعــة االرض الرمليــة يعتمــد المبنــى 
ومبتكــر  مميــز  تصميــم  ذات  قاعــدة  علــى 
حيــث أنهــا تحتــوي علــى عــددا مــن األعمــدة 
 المغروســة لتثبيــت المبنــى بقــوة االحتــكاك.

تبتعــد هــذه المشــاريع عــن النمطيــة، وتجســد 
إشــباع  فيهــا  بنــا،  تحيــط  التــي  الطبيعــة 
يصــل  قــد  أيــن  ليــرى  اإلنســان  لفضــول 
ــة  ــكار صعوب ــداع البشــرية. وال نســتطيع إن إب
تنفيــذ هــذا النــوع مــن المشــاريع حيــث أن 
لهــا متطلبــات خاصــة مــن مــواد وكفــاءات 
هندســية عاليــة. وفــي الختــام نســتطيع قــول 
تبقــى محــل  المشــاريع األيقونيــة  أن هــذه 

شــد انتبــاه و جــدل دائــم.



 هــي مســابقة ينظمهــا معهد إدارة المشــاريع 
مخصصــة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
تهــدف  و  الســعودية  الجامعــات  لطــاب 
مجــال  فــي  الطــاب  مهــارات  تطويــر  إلــى 
ضوابــط  و  منهــج  فــق  و  المشــاريع  إدارة 
تــم   .PMI العالمــي  المشــاريع  إدارة  معهــد 
نســختها  فــي  المســابقة  لهــذه  االعــداد 
يــوم  فــي  المشــاركة  بــاب  فتــح  و  االولــى 
ــر 2020 مــن خــال التســجيل فــي  10 أكتوب
فــي  بالمعهــد  الخــاص  االلكترونــي  موقــع 
المملكــة العربيــة الســعودية. وتقــدم لهــا 39 
فريــق  مــن طــاب وطالبــات )9( جامعــات 
حكوميــة و أهليــة داخــل الســعودية. مــرت 

هــذه المســابقة بثــاث مراحــل بــدأت بمرحلــة 
مرحلــة  ثــم  التســجيل  طلبــات  مراجعــة 
مــن  للطــاب  والنصــح  المشــورة  تقديــم 
قبــل محترفيــن وأكاديمييــن فــي مجــال إدارة 
المشــاريع ومــن ثــم المرحلــة األخيــرة حيــث 
يقــوم كل فريــق بعــرض المشــروع علــى لجنة 
التحكيــم المكونــة مــن )6( أعضــاء اكاديمييــن 
الســعودية.  الجامعــات  الخبــرة مــن  و ذوي 
ــى خــال  ــة األول ــم الفــرق الثاث وســيتم تكري
حفــل خــاص بهــذه المناســبة و توزيــع جوائــز 
مــن  مقدمــة  تكريــم  وشــهادات  تذكاريــة 
الراعــي للجائــزة شــركة العبــد الكريــم القابضــة 

)نيــزك(.

إدارة  بأســاليب  الوعــي  نشــر  الضويــان 
معهــد  منهجيــة  فــق  و  الحديثــة  المشــاريع 
صقــل  و  الطــاب  بيــن  المشــاريع  إدارة 
مهاراتهــم، وتحفيزهــم وتطويرهــم خصوصــًا 
فــي المجــاالت البحثيــة و دعــم رؤيــة المملكــة 
2030 بمخرجــات أكاديميــة مميــزة فــي مجــال 

المشــاريع. إدارة 

فــي  جهــود  مــن  بذلــوه  مــا  علــى  بالشــكر 
تحكيــم و توجيــه الفــرق المشــاركة:

الفيصــل  جامعــة  مــن  الســعودي  إبراهيــم  د. 
لريــاض. با

ســعود  الملــك  جامعــة  مــن  التويــم  أيمــن  د. 
يــاض. لر با

د.  ليــث الحديــدي مــن جامعة الملــك فهد للبترول 
و المعادن بالظهران.

د. عبدالعزيز المكتوم من جامعة عفت بجدة.
د. ماجــد الحارثــي مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز 

بجــدة.
م. محمــد حمــاد مــن معهــد إدارة المشــاريع فــرع 

ــة الســعودية. ــة العربي المملك

المســابقة  عــن  بإضــاءة  تزودنــا  أن   نــود 
الطــاب(؟ ،)لمــاذا 

إحــدى ركائــز أهــداف معهــد إدارة المشــاريع 
بقيــادة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــرع 
دعــم  و  بورشــيد  بــدر  المهنــدس  الرئيــس 
ناصــر  المهنــدس  الرئيــس  نائــب  و متابعــة 

ــة التحكيــم لهــذه  ــار  لجن مــا هــي آليــة اختي
المســابقة؟

كانــت اآلليــة مبنيــة علــى اختيــار أعضــاء ذوي 
الخبــرات  وأصحــاب  االكاديميــة،  الخبــرات 
العمليــة فتمــت الشــراكة مــع أعضــاء هيئــة 
التدريــس مــن )5( جامعات ســعودية حكومية 
و أهليــة لضمــان الحيــدة فــي تحكيــم أوراق 
شــراكة  أنهــا  وأعتقــد  الســعودية  العمــل  
متينــة وســيكون لنــا أكثــر مــن تعــاون فــي 
المســتقبل. ومــن هــذا المنبــر نتقــدم لهــم 

 مدير منصة المعرفة بمعهد إدارة المشاريع
فرع المملكة العربية السعودية

PM Challenge مسابقة
باســلم المهنــدس ســعيد 



كنســبة مســموحة للنســخ مــن أبحــاث أخــرى، 
وأيضــا توقيــت التســليم كان كافيــًا إلــى حــٍد 

مــا.

مميــز البنائنــا و بناتنــا الطــاب المشــاركين 
)3( مشــاريع  فــي هــذه المســابقة. أفضــل 
تــم تكريمهــا تميــزت عــن مثيلتهــا فــي أصالــة 
مواضيعهــا اإلبداعيــة مثــل مشــروع أعــادة 
التدويــر )حافــظ( و مشــروع مقهــى الطاقــة 

العــا. بمحافظــة  الشمســية 

وذلــك ينــم علــى كفــاءات شــبابنا وشــاباتنا 
كافــة  فــي  الحلــول  وايجــاد  االبتــكار  علــى 
المجــاالت، ونحــن فــي معهــد إدارة المشــاريع 
فــرع المملكــة العربيــة الســعودية عزمنــا أن 
يكــون المعهــد منصة للشــغوفين واســتغال 
هــذه الطاقــات لغــرض تمكيــن المبدعيــن.

ما مدى مرونة شروط المسابقة ؟

بالطبــع أن عامــل المرونــة فــي المســابقات 
لجــذب  مهــم  األكاديمــي  الطابــع  ذات 
ــم ســمحنا  المتســابقين، ففــي جانــب التقدي
لحديثــي التخــرج إلــى ثــاث ســنوات، ومــن 
جانــب االوراق البحثيــة جعلناهــا إلــى 30% 

اإلبداعيــة  باألفــكار  وبناتنــا  يتميــز شــبابنا 
ضمــن  مــن  بــارزة  ابداعيــة  فكــرة  ,اذكــر 

المطروحــة؟ األفــكارة 

المشــاركات  أغلــب  ان  أقــول  ان  اســتطيع 
و  الموضــوع  ناحيــة  مــن  متميــزة  كانــت 
أكاديمــي  مســتوى  علــى  تنــم  و  التقديــم 

ختامــا كيــف وجدتــم تفاعــل الطــاب مــع 
المســابقة؟ موضــوع 
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ســواًءا الفائزيــن أو غيرهــم مــن المشــاركين 

 مدير منصة المعرفة بمعهد إدارة المشاريع
فرع المملكة العربية السعودية
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باســلم المهنــدس ســعيد 
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ومضة
ندى السديس

المشروع

مكسب لخبرة ومسرح 
لإلبداع واتساع العاقات

يمثل التمكين والقيادة 
والتطوير واإلنجاز

هو إضافة وتحدي لكل 
من يعمل مع الفريق 

ويدعمه.

يجب أن ال يكون بيئة 
مقيدة وخاضع إلقرارات 

مبهمة



كلمــات وأرقــام
مــن عــام 2020

 بجهود أكثر من 150 متطوع ومتطوعة عملنا خالل النصف الثاني من العام
على تــرك أثر إيجــــابي على مجتمع إدارة المشــــاريع بالسعودية من خــــالل

 تصمـــيم وتنــفيــذ العديد
مـــن المبـــادرات ومنــــــها

اســـتـــكـــمال الـــهـــيـــكـــل التـــنـــظـــيـــمي
 واستقـــطاب كفاءات ممــيزة للمشاركـــة
والـــتــــطــــوع فـــي أعـــمـــــال الـــمـــعـــهـــد

 تطـــوير استراتيجية شاملة لفـــرع
المعهد بالسعودية 2022-2020

 إطالق مبادة حوار القادة وقد
 تـم استضافة قائدين وطنيين
حـتـــــى الـــآن بحـــضـــور أكـــثـــر
مـــــــــــــن 1200 مـــــــتــــــابــــــع

 إطالق جائزة التميز للمشاريع
ألول مــــرة فــــي المملــــكــــة

 إطـــــالق واستكمـــــال مســـــابقة
 تحدي المشاريع لطلبة الجامعات
 الســـعــــوديــــة لـعام 2020 وقــد
شــــارك فـــــيــهــــا (23) فـــــريــــق

 تـــنـــظـــيـــم مجموعـــات دراسية
 لشهادات إدارة المشاريع شارك
بهـــا أكـــثر مـــن 1300 مســتفيد

 تفعيل التواصل مع مجتمع إدارة المشاريع واألعضاء وتقديم محتوى متنوع
 والتفاعل مع أيام ومناسبات محلية وعالمية مثل (الذكرى السادسة للبيعة،
العربية، اللغة  يوم  العـــالـــمي،  التـــطـــوع  يـــوم  السعودي،  الوطني   اليوم 
 يوم إدراة المشاريع ...) ونتيـــجة لهذا التفـــاعل زاد مجموع المتـــابعين في
وسائل التواصل االجـــتـــمـــاعـــية ليـــصـــل ألكـــثـــر مـــن (30،000) مـــتابـــع

إقامة يوم األعضاء
(members day)

 نعدكم باألفضل ونتمنى بأن يكون عام
2021 ملــئ بالسعــادة واالنـجاز لـلجميع

 عقد 24 اجتماع لمجلس
اإلدارة خالل هذه الفترة
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