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عن النظام نبذة  

جميع مدراء المشاريع من متابعة تنفيذ المشاريع والتحديث المستمر عليها النظام يمكن  
من  منسقي المشاريعدورة حياة المشروع بأكمله ، كذلك تمكن  عبروكذلك إدارة مهامها 
ونسب التقدم فيها. لهم المسندة لكافة المشاريعالمتابعة المستمرة   

 الفئة المستهدفة من النظام

 مدراء ومنسقي المشاريع

النظام إلىرابط الدخول   

https://epm.pnu.edu.sa/RectorPMO/Projects.aspx 

 

إلى النظام تسجيل الدخول  

مكتب  صالحيات الحساب من قبلعن طريق الحساب الجامعي الرسمي ، بعد أن يتم تفعيل  

.إدارة المشاريع  

 

https://epm.pnu.edu.sa/RectorPMO/Projects.aspx
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 الصفحة الرئيسية للنظام

.حيث تحوي كافة المشاريع المسندة لمدير المشروع  

 
 توصيف الحقول

 اسم الحقل معناه
المشروعاسم   Project Name 

المشروع تاريخ بدء  Start 

المشروع تاريخ انتهاء  Finish 

 Complete% نسبة اإلنجاز

 Work عدد ساعات العمل في المشروع

 Duration مدة تنفيذ المشروع

 Project Manager اسم مدير المشروع

 Project Department الجهة التي يتبع لها المشروع

 Project State حالة المشروع
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المشروع إلىالدخول   

النقر على اسم المشروع -1بطريقتين :  يتم  

 

  openالضغط على ) ...( واختيار  -2
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 (Project Details)تفاصيل المشروع 

، حيث ال يمكن تعديل أي منها إال من خالل استعراض كافة تفاصيل المشروع  يمكن من خالله
 .يمكن لمدير المشروع تحديثه. Descriptionمكتب إدارة المشاريع ، باستثناء حقل 

 
 وصف الحقول

 معناه اسم الحقل
Name باللغة اإلنجليزية اسم المشروع 

Arabic Name باللغة العربية اسم المشروع 
Description وصف المشروع 

Start Date تاريخ بدء المشروع 
Finish Date  المشروع انتهاءتاريخ 

Project Manager اسم مدير المشروع 
Project Department الجهة التي يتبع لها المشروع 

Division  اإلدارة / القسم 
Project State : حالة المشروع- 

1-  Newفي مرحلة تحليل المتطلبات المشروع 



    

 7  مكتب إدارة المشاريع

 

2- Open متطلباته بنجاح  المشروع تم تحليل
 وتمت الموافقة المبدئية عليه

3- Ongoing تم إطالق المشروع 

4- Delayed المشروع متأخر عن الجدول الزمني 

5- On hold المشروع معلق 

6- Closed  المشروع مغلق بناء على قرار اللجنة
 الدائمة إلدارة المشاريع

7- Rejected  المشروع لم يحصل على االعتماد
 المالي والموافقة النهائية

8- Cancelled   المشروع تم إلغاءه بناء على قرار
 اللجنة الدائمة إلدارة المشاريع

Objective Strategy الهدف االستراتيجي الذي يحققه المشروع 
Focus Area التركيز للمشروع مجال 

Project Phase  المشروع:مرحلة- 
1-Planned التخطيط 
2-Design التصميم 
3-Development التطوير 
4-SIT اختبار تكامل النظام 
5-UAT قبول المستخدم اختبار 
6-Go Live إطالق المشروع 
7-PGLS  دعم ما بعد اإلطالق 

Project Priority :أولوية المشروع- 
1-very Low منخفض جدا 
2-Low منخفض 
3-Med متوسط 
4-High عال 
5-Very High عال جدا 

Budget Approval نعم أو ال ( ؟هل الميزانية معتمدة ( 
Total Budget ( في حال عدم 0.0، توضع ) الميزانية الكلية للمشروع

 وجود ميزانية خاصة للمشروع
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 تحديث تفاصيل المشروع 

 

 

  بناء فريق العمل( Build Team) 

 -من خالل اتباع الخطوات التالية: يمكنكم بناء فريق عمل للمشروع            
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 حفظ التحديثات 
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 (Schedule) إضافة الجدول الزمني للمشروع

 إضافة وتحديث مهام المشروع يمكن من خاللهاتظهر هذه الصفحة ، حيث بعد فتح المشروع ، 
 : حيث تتعلق هذه المهام بخطة المشروع المعتمدة.Scheduleمن خالل 
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 مهمة جديدة متسلسلة  إضافة 

 

 

 وصف الحقول

 معناه اسم الحقل
Task Name اسم المهمة 

Start  المهمة بدءتاريخ 
Finish  المهمة انتهاءتاريخ 

Duration مدة تنفيذ المهمة 
%Complete نسبة اكتمال المهمة 

%Planned نسبة المخطط للمهمة 
Resource Name  المهمةعضو الفريق المعني بتنفيذ هذه  

 

 يتم اختيار المهمة الحالية التي نريد إضافة المهمة الجديدة  مهمة بين المهام : إضافة
 (.Insert)قبلها ثم نضغط على 
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 يتم اختيار المهمة ثم  الضغط على  حذف المهمة :((Delete 

 
  حفظ التحديثات 

 -التالية:عن طريق اتباع الخطوات المشروع مهام يتم حفظ كافة تحديثات 
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 على خطة المشروع التحديث 

يجب إضافة ذلك إلى  من المهام،عند إجراء تعديل على خطة المشروع وتحديث أي 
Baseline  :حيث يمكن لمدير المشروع اإلضافة فقط في النطاق من ،(Baseline 6 – 

Baseline 10). 
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 (Project Siteموقع المشروع )

، وكذلك المخاطر المخرجاتمن خالله إضافة كافة النماذج المتعلقة بمراحل المشروع ،  يمكن
 والمشاكل.

 إضافة النماذج /Documents 

، حيث يوجد في كل لرفع النموذج Upload) ) يتم اختيار المرحلة المعنية ، ثم اختيار
 . مرحلة عدد من النماذج المطلوبة 
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  / إضافة المخرجاتDeliverables 

 إضافة مخرجات المشروع مع كافة تفاصيلها. يمكن من خاللها

 
 المخاطر / إضافة Risks 

 ة أو التحديث على المدخل سابقا.جديد المخاطر سواء كانتإضافة خاللها  من يمكن 
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 وصف الحقول

 معناه اسم الحقل
Title الخطر اسم  

Owner المالك له 
Assigned To  مسند إلى 

Status :الحالة 
1-Active يعمل اآلن 
2-Postpone يبدأ الحقا( مؤجل( 
3-Closed مغلق 

Category :الفئة 
1- Category1 
2- Category2 
3- Category3 

Due Date الخطر تاريخ ووقت نهاية  

Probability :االحتمالية 
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 %(100-%71عال ) -1

 %(70-%31) متوسط -2

 %(30-%1منخفض ) -3
Impact  (3-1من ) التأثير :حجم 

 عال  -1

 متوسط -2

 منخفض -3
Cost التكلفة المادية المترتبة على حدوث المخاطر 

Description الوصف 
Mitigation Plan  من هذا الخطر التخفيفخطة 

Contingency Plan خطة الطوارئ في حال حدوث هذه المخاطر 
Trigger Description وصف للعالمات التي في حال حدوثها تبدأ 

 المخاطر
        

 المخاطر تحديث Risk 
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 حفظ التحديثات 

 
 

 

 
  المشاكلإضافة  /Issues 
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 وصف الحقول
 معناه اسم الحقل 

Title اسم المشكلة  

Owner المالك له 
Assigned To  مسند إلى 

Status :الحالة 
1-Active يعمل اآلن 
2-Postpone )مؤجل )يبدأ الحقا 
3-Closed مغلق 

Category :الفئة 
1- Category1 
2- Category2 
3- Category3 

Priority األولوية: 
1-High عال 
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2-Medium وسط 
3-Low منخفض 

Due Date المشكلة تاريخ ووقت نهاية  

Discussion المشكلة تفاصيل  

Resolution حل المشكلة 
 

 المشاكل تحديث issue 

 

 حفظ التحديثات 
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المالية مسؤولدخول   

خالل رفعها المالية المتعلقة بالمشروع من  المستنداتيمكن لمسؤول المالية إضافة كافة 
 في النماذج.
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المشاريع منسقدخول   

 استعراض كافة التفاصيل لها يمكنه، حيث  لمنسق المشروعكافة المشاريع المسندة  تظهر
  دون تعديلها.
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 تم بحمد الله

 

مع مكتب إدارة المشاريعللتواصل   

EPMO@pnu.edu.sa 

 

 

 

 

 

file://///pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/eaalrashed/Documents/دليل%20استخدام%20نظام%20المشاريع/EPMO@pnu.edu.sa

