


 سـتكون هنـاك حاجـة ماسـة لتوظيـف اكثـر مـن 
والبرامـج  للمشـاريع  مديـر  الـف  وسـتمائة  مليـون 

سـنويا. والمؤسسـات 

بين عامي 2006 و2016

مجموعة أندرسون االقتصادية

المقبلة سيتقاعد اكثر من 40٪ من العاملين 
بمجال إدارة المشاريع.

خالل السنوات الثمانية

شعبة السكان بمنظمة األمم المتحدة



دبلوم إدارة المشاريع
نقلة نوعية في

تنمية الثروة البشرية
تتكامـل التنميـة المؤسسـاتية عندمـا تتـم المشـاريع  وفـق نطـاق العمـل المتفـق 
عليـه والوقـت المحـدد لهـا وفـى حـدود الميزانيـة المعتمـدة وبمـا يحقـق االهـداف 
المتخصصيـن  صنـع  مـن  هـو  والنجـاح  التطـور  هـذا  ان  للمؤسسـة.  االسـتراتيجية 

المتميـزون. المهـارات وهـم مـن يطلـق عليهـم وصـف  والخبـراء واصحـاب 
مـن أجـل الحفـاظ علـى التميـز، و المضـى قدمـا و اسـتدامة التنميـة ، مـن المهـم أن  
يتـم االسـتثمار فـي بنـاء الكفـاءات للعامليـن حيـث ان التنفيذييـن المدربيـن جيـدا 

لهـم تاثيـر إيجابـى محّفـز  فـي المؤسسـة.
ضمـن هـذا البرنامـج المقتـرح ، تلتـزم الجامعـة األميريكيـة فـي بيروت  مـن خالل هذا 
البرنامـج بتجهيـز  طاقـات بشـرية فعالـة فـي المؤسسـات وذلـك مـن خـالل تدريبهم 
علـى أفضـل الممارسـات حسـب المعاييـر الدوليـة فـي مجـال إدارة المشـاريع لرفـع 
مسـتوى مؤسسـاتهم وإمكانياتهـم فـي ضبـط وتسـليم المشـاريع فـي الجـدول 

الزمنـي المحـدد.
علـى  واالشـراف  بالتدريـب  االدارة  فـى  التنفيذييـن  الخبـراء  مـن  نخبـة  يقـوم  سـوف 

بأكملـه. البرنامـج 

ان دبلـوم إدارة المشـاريع هـو برنامـج تدريـب أكاديمـى وعملـي الدارة المشـاريع مـع 
تركيز واضح على الجوانب المعرفية المتقدمة  والمهارات التي تمّكن المؤسسـات 

مـن ادارة مشـاريع كبـرى وفقـا ألفضـل الممارسـات والمعاييـر الدوليـة.

البرنامـج وفقـً ألسـس مدروسـة مبنيـة علـى خبـرات تنفيذييـن و  إعـداد هـذا  تـم 
مدربيـن فـي مجـال إدارة المشـاريع والبرامـج والمحافـظ، باالضافـة الـى ادارة المخاطـر 
واالزمـات. سـيتم اعتمـاد نظـم تدريـب حديثـة و تقنيـات مطـّورة للوصـول الـى درجـة 

التميـز العلمـي و المهنـي.



دبلوم
إدارة المشاريع

يتألف دبلوم ادارة المشاريع من احدى عشر مقررًا، موزعة على مرحلتين: 
شهادة ادارة المشاريع من خالل خمس ورشات عمل  .1

دبلوم مكون من خمس دورات باالضافة الى مشروع نهائي للتخرج:  .2
إدارة المخاطر للمؤسسات والمشاريع  •  

مكتب ادارة المشاريع  )PMO( وإدارة البرامج  •  
التحكم و مراقبة المشاريع الهندسية   •  

تطوير األعمال و المنظمات غير الحكومية  •  
مسارات تخصصية طبقا الختيار االفراد والمؤسسات المشاركة فى البرنامج  •  
                         )الصحة، التعليم، المؤسسات الحكومية والنفط والغاز أو الصناعات األخرى

                         المتخصصة(.
يتـم عقـد الـدورات وورش العمـل بأسـلوب التعليـم التنفيـذي، علـى غـرار برامـج EMBA فـي جميـع 

أنحـاء العالـم. وتكـون الدراسـة  لمـدة 3 أيـام فـي الشـهر خـالل عـام. 
الفرصـة للحصـول علـى شـهادة أو أكثـر مـن الشـهادات  ان دبلـوم ادارة المشـاريع يمنـح حامليـه 
  PMI-PgMP®, PMI-RMP®, مثـل:   وغيرهـا   IIBAو ،PMI، AACE قبـل  مـن  تقـدم  التـى  الدوليـة 

وغيرهـا.  PMI-SP®,EVP,CCE,CBAP,GPM,PMOC
PMP / CAPM هـو احـد المتطلبـات التمـام شـهادة إدارة  الـى ان الحصـول علـى  وتجـدر االشـارة 

المشـاريع.

شهادة
إدارة المشاريع

“

تم تصميم شـهادة إدارة المشـاريع لتعزيز قدرة المؤسسـة على النمو من خالل تمكين موظفيها 
مـن تطويـر قدراتهـم فـى مجـاالت ادارة العقـود والمشـاريع بنجـاح مـع التركيـز علـى عمليـات واضحـة 

و قابلـة للتكرار. 
سوف تمنح الشهادة الفرصة االثمن للمؤسسة فى تفعيل أفضل االساليب الدارة الموارد وتحقيق 

النمو المطلوب للمسار الوظيفي لمديري المشاريع بالمؤسسة.

- PMI® Pulse of the Profession 2012

          بدال من االعتماد على حل سحري 
بعيد المنال، يمكن للمنظمات التحسين 

من أدائها والحد من المخاطر وتوفير المال 
والحصول على عائد أكبر على االستثمار 

من خالل التميز في إدارة المشاريع 
التنفيذية.

“ 



        التدريب مفيد جدا من حيث 
التعامل مع األدوات العملية التي 

يمكن أن تستخدم في عملنا

التحكم و المراقبة 
للمشاريع الهندسية 

ان الهدف من هذا البرنامج هو تزويد المشـاركين بتحليل توقعات 
المعنييـن فـى مشـاريع البنـاء والتشـييد: كالمالك / مدير المشـروع 
)ممثل المالك( / المصمم / المقاول / استشـاري اإلشـراف / والخبير. 
األطـراف  جميـع  إلدارة  أعمـق  فهـم  الـى  الوصـول  فـى  يسـاهم  ممـا 
المعنيـة، تخطيـط محكـم للمشـاريع، تنفيـذ الخطـة بجـودة عاليـة، 
بأكملهـا.  المشـروع  تنفيـذ دورة حيـاة  والتاثيـر بشـكل جيـد علـى 
وسـيتم تغطيـة المواضيع التاليـة بطريقة عملية: تقديرات التكلفة 
المبدئيـة والتخطيـط، وإدارة العقـود، تحليـل تمديـد الوقـت وإدارة 

البناء.

تطوير األعمال
والمنظمات غير الحكومية
هذا البرنامج يغطي مجموعة واسعة من التطبيقات إلدارة المشاريع 
للمنظمـات التـي ترغـب فـي التوسـع فـي مناطـق جغرافيـة جديـدة، 
اوترغب بالتسـويق، اورعاية مشـاريعها وفق خطط اسـتراتيجية.  إن 
المشـاريع،  لرعايـة  المطلوبـة  االختصاصـات  جميـع  يشـمل  البرنامـج 

وتحديـد وإدارة المتطلبـات لحصـد الفوائـد المرجـوة.

“

“

          نحن نقّدر اداء فريق 
االستشارات والدعم المستمر
على مدى السنوات الماضية،

فما كنا لنحقق النجاحات
المتتالية والتي تأتي مع تسليم 

المشاريع في الوقت المحدد 
لعمالئنا دون ذلك

مدير شركة عالمية للهندسة و البناء 

المديـرة اإلقليميـة للبحـوث والتنميـة   
الحكوميـة  غيـر  للمنظمـة 

“ 

“ 

اختصاصات الدبلوم 



إدارة المخاطر
للمؤسسات والمشاريع 

 PMO مكتب ادارة المشاريع
وإدارة البرنامج

سوف يرتكز المسار على إدارة المخاطر في مستويات المحافظ، البرامج، و المشاريع  و المؤسسات 
حيـث أنهـا تشـكل أداة رئيسـية لصنـع القـرار االسـتراتيجي. إن مسـار إدارة المخاطـر يقـدم عمليـات 

لتحديـد وتحليـل ودمـج وتقييـم وعـالج ورصـد المخاطر بطريقة منطقيـة ومنهجية.
للمخاطـر  واالسـتجابة  المناسـب  الوقـت  فـي  السـليمة  القـرارات  التخـاذ  عملـي  اطـار  يقـدم  كذلـك 

العمـل. اثنـاء  تنشـأ  التـي  والفـرص 
يشـمل المنهـج فقـرات مـن  المعيـار 4360:2004 إلدارة المخاطـر AS / NZ )أسـتراليا / نيوزيلنـدا( 
، ISO 31000:2009 - إدارة المخاطـر - المبـادئ والمبـادئ التوجيهيـة، ولجنـة المنظمـات الراعيـة  

)COSO( المشـاريع.

          خالل تنفيذ مشروع تطبيق 
إدارة المخاطر المؤسسية ، تم اجراء 

العمليات وتطبيقها بحذر وفقا
لمعايير مكتب ادارة مشاريعنا خالل 
تنفيذ مشروع تطبيق إدارة المخاطر 

المؤسسية. إن تفاني خبراء ادارة  
المخاطر وقيادتهم ومعرفتهم 

للقيمة، والكفاءة المهنية التي 
ظهرت منهم ساعدت على تحقيق 

الهدف المطلوب.

تطوير األعمال
والمنظمات غير الحكومية

“

“ 
           لقـد وجدنـا تجربتنـا مـع االستشـاريين فـي مجـال تطويـر PMo إيجابيـة 
لفريـق  وتوجيهاتهـم  اعمالهـم،  اتمـام  فـى  المهنيـة  )..(االحترافيـة  للغايـة. 
التطويـر للنهـوض بتكامـل عملياتنـا كانـت ال تقـدر بثمـن. وأنـا شـخصيا قـد 

تحسـنت قدراتـى، وقـد حقـق كل منـا النجـاح. 

يغطي البرنامج المواضيع األكثر تقدما في مجال إدارة المشـاريع للمؤسسـات، بما في ذلك نموذج 
النضـج المؤسسـي فـى مجـال ادارة المشـاريع ®)OPM3( ، إدارة المحافـظ، وإدارة البرامج، والحوكمة، 

.PMO باإلضافة إلى بناء وتطوير مكتب ادارة المشـاريع
ويمنح البرنامج المشاركين كفاءات متقدمة  في ما يخص وضع الخطط التكتيكية واالستراتيجية، 
وانشـاء مكاتـب إدارة البرامـج علـى النحـو المطلـوب فـي المؤسسـات شـبه الحكوميـة،و الشـراكة 

.)PPP( بيـن القطاعيـن العـام الخاص

“
مدير المشروع - مشروع شركة عالمية فى مجال النفط، والغاز

“ 

GCC Transport Authority



مواد الشهادة العامة

مسارات الدبلوم -  إدارة المخاطر  للمؤسسات والمشاريع

مسارات الدبلوم -  مكتب ادارة المشاريع PMO وإدارة البرنامج

مسارات الدبلوم -  التحكم و المراقبة للمشاريع الهندسية

مسارات الدبلوم -  تطوير األعمال والمنظمات غير الحكومية

أفضل الممارسات في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

إدارة المعنيين بالمشروع

مهارات القيادة و التواصل فى المشاريع

P6 إدارة المشاريع في بريمافيرا

االساليب العملية الدارة المشاريع الكبرى

الحصول على إدارة المخاطر االحترافية - إدارة المخاطر بالمشاريع

PMOانشاء و تفعيل مكتب ادارة المشاريع  الـ

تقدير التكلفة ووضع الميزانية، والتحكم والمراقبة

رعاية المشروع

ورشة عمل للتحليل الكمي للمخاطـــــر

)PgMP(® ادارة البرامج

تخطيط إدارة مشاريع التصميم

إدارة المشروع لرواد األعمال

ISO-31000 إدارة المخاطر في المؤسسة باستخدام

جدوى المشاريع وتقنيات تحديد أولويات االستثمار بالمحافظ )ورشة عمل(

I & II إدارة مشاريع التشييد والبناء

)CBAP / CCBA( شهادة تحليل األعمال

ورشة عمل تطبيقية الدارة المخاطر

)OPM3(® الحوكمة المؤسساتية للنهوض بإدارة المحافظ / برنامج / المشاريع

FIDIC شروط العقد والمطالبات وتسوية المنازعات

إدارة المشروع للمنظمات غير الحكومية

مقرر اختياري

مقرر اختياري

مقرر اختياري

مقرر اختياري

مشروع تخرج في إدارة المخاطر

PMO / مشروع تخرج في الحوكمة بادارة البرامج

مشروع  تخرج فى التحكم والمراقبة

مشروع تخرج في تطوير األعمال والمؤسسات، أو ريادة األعمال

المقررات الدراسية )مسار الزامى للشهادة العامة
+ احد المسارات للدورات المكثفة(



يمكن تحديد واختيار المواد الدراسية االختيارية من المواضيع االتية:
• االدارة االستراتيجية للمشاريع للتنفيذيين

• االدارة المستدامة )الخضراء( للمشاريع
• توثيق الدروس المستفادة فى المشاريع

• الوسائل الفعالة للمراقبة والتحكم فى المشاريع الهندسية واالنشائية
• الحصول على الشهادة االحترافية فى هندسة التكاليف

)EVM( ادارة القيمة المكتسبة •
• التحكم فى المشاريع الهندسية

• تحليل المطالبات الخاصة لـتمديد وقت المشروع واعداد المطالبات
PMP® ادارة المشاريع •

• ادارة العقود والمطالبات
• التعاقدات وادارة المشتريات

• االدارة الفعالة للتقديمات فى مشاريع التشييد
PMI-SP® الحصول على شهادة احترافية فى الجدولة الزمنية والتخطيط •

المقررات االختيارية



The projecT managemenT diploma is offered
in collaboraTion wiTh

CMCS: (+9611) 345-111 
 AUB: (+9611) 350-000 ext. 3140/1/4/5

FAX: (+9611) 346-111, Email: Lebanon@cmcs-mena.com

KnowLEdgE PArtnErs:

APPROVED
EDUCATION PROVIDER

القيمة المحققة
تمكين المشارك من اكتساب المهارات المطلوبة النجاز المشاريع والعقود وأعمال التنمية  .1

           الداخلية للمؤسسة .
تمكين المشاركين من إدارة مشاريع معقدة طبقا ألفضل الممارسات الدولية المتوافقة مع  .2

 ،)AACE( مؤسسة تطوير هندسة التكاليف ، )PMI(® مواصفات معهد ادارة المشاريع          
.)ANSI( المعهد االمريكى للمواصفات القياسية ، )ISO( المؤسسة الدولية لتوحيد المواصفات             

المناهج المقدمة تم اعدادها بواسطة خبراء فى مجاالت االختصاص ويتم التدريب بطرق  .3
           عملية تتضمن ممارسة فعلية لكل مشارك.

يقدم البرنامج من خالل اسلوب تعليمي تفاعلي للتنفيذيين، مماثل للبرامج العالمية  .4
           كماجستير ادارة األعمال للتنفيذيين EMBA وذلك من خالل تكريس 3 ايام شهريا.

يقدم البرنامج فى الجامعة االميركية في بيروت، فى شركتكم ، أو في أي مكان فى العالم.   .5
يمنح المشاركين المسجلين  امكانية الدخول للحرم الجامعي واالستفادة من الخدمات  .6

              المقدمة فى الجامعة األميركية ببيروت AUB، وسينضم الخريجين إلى قوائم خريجي الجامعة.
.AUB يمنح المشارك درجة خريج دراسات عليا من الجامعة األميركية في بيروت  .7

CMCS عن
استشارى حلول إدارة المشاريع وتطوير مهارات.  •

مكاتب في 21 بلدا.  •
.AUB استشاري  معتمد إلدارة المشاريع لدى الجامعة األميركية في بيروت  •

.IIBA, PMI®, GPM, AACE:مركز تعليمي معتمد لدى  •
+2,000 عميل.   •

+1,700 دورة قدمت منذ عام 2006.  •
+12,400 مشارك فى حضور الدورات  )+2,500 في لبنان(.  •

يحتاج مقدم الطلب تحقيق 
متطلبات القبول في الجامعة 

.AUB األميركية في بيروت



حقق طموحك المهنى...

و ساعد مؤسستك على االرتقاء
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