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دراسات  هركز التعلين الوستور في الجاهعة األهيركية في بيروت يطلق شهادة

 ادارة الوشاريع عليا في

دػا يشكض انتؼهٛى انًغتًش فٙ انجايؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث بانتؼأٌ يغ يجًٕػت عٙ او عٙ اط 

نٗ االحتفال باطالق بشَايج أٔل شٓادة فٙ انتؼهٛى إ  نهتؼأٌ ٔاالداسة ٔحهٕل يشاكم ضبط انًشاسٚغ

آراس انجاس٘ بٍٛ انٕاحذة ٔانثاَٛت ٔانُصف  55نٙ فٙ انًُطمت الداسة انًشاسٚغ ٔرنك ٕٚو انجًؼت اانؼ

 بؼذ انظٓش فٙ يشكض ْٕعتهش نألَشطت انطالبٛت فٙ انجايؼت.

 ،ٔيًثهٙ ششكاث صغٛشة ٔيتٕعطت ٍٍٛٛ، ٔأكادًّٚٛٔعٛجًغ االحتفال يذساء ػايٍٛ ٔيغؤٔنٍٛ تُفٛزّٚ

 ٔيغتشاسٍٚ ٔيغؤٔنٙ يشاسٚغ ٔػايهٍٛ فٙ حمم اداسة انحمائب انًانٛت. 

نٗ جضئٍٛ: شٓادة اداسة يشاسٚغ )خًظ ٔسشاث ػًم( إفصاًل ٔتُمغى  55ٔتتأنف انشٓادة يٍ 

 ٔشٓادة تؼهٛى يكّثف )خًظ يٕاد دساعٛت ٔيششٔع َٓائٙ( فٙ أسبؼت يغاساث يًكُت:

 يخاطش األػًال ٔانًشاسٚغ.اداسة  – 5

 يكتب اداسة انًشاسٚغ ٔاداسة انًشاسٚغ. – 2

 ضٕابط انًشاسٚغ انُٓذعٛت. – 3

 .ػًال، ٔانًبادساثتطٕٚش األ – 4

ّٕ ،يغاساث أخشٖ حغب انطهب – 5 س نتتُأل انصحت ٔانحكٕيت ٔانُفط ٔانغاص أٔ أٚت لذ تط

 .صُاػاث يؼُّٛت

انؼًم بًُط يٍ انتؼهٛى انتُفٛز٘ يشابّ نهًُط انًؼتًذ ػانًًٛا ٔعٛتى اػطاء انًٕاد انذساعٛت ٔٔسشاث 

ّٕل شٓادة  فٙ بشايج انًاجٛغتٛش انتُفٛزٚت. ٔعتؼطٗ انصفٕف يشة فٙ انشٓش طٛهت ثالثت أٚاو. ٔتخ

-PMIاداسة انًشاسٚغ يٍ ٚحصم ػهٛٓا أٌ ٚتابغ ٔٚتمذو نٕاحذة أٔ أكثش يٍ انشٓاداث انؼانًٛت انتانٛت 

PgMP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, EVP®, CCE®, CBAP®, GPM®, 

PMOC®   ،جًؼٛت تطٕٚش ُْذعت ٔٔغٛشْا انتٙ ًُٚحٓا يؼٓذ اداسة انًشاسٚغ فٙ انٕالٚاث انًتحذة



يٍ انٕاجب األكالف أٚضًا فٙ انٕالٚاث انًتحذة، ٔانًؼٓذ انؼانًٙ نتحهٛم األػًال فٙ كُذا. ػهًًا أٌ 

 ل ػهٗ شٓادة اداسة انًشاسٚغ.حصٕتمذو نهنه ®PMP®/CAPM  انحصٕل ػهٗ شٓادة

 ْزا ٔعٛتكهى فٙ انحفم أسبؼت خطباء ْى:

 ض انتؼهٛى انًغتًش فٙ انجايؼتكصٚاد شؼباٌ، يذٚش يش -

 سٔجّٛ خاطش، يذٚش فشع نبُاٌ فٙ يؼٓذ اداسة انًشاسٚغ -

ًّاٌ ، انشئٛظ انتُفٛز٘ نششكت عٙ او عٙ اط -  بغاو ع

 ت عٙ او عٙ اطعؼذ٘ ػذسا، انًذٚش انؼاو فٙ نبُاٌ نششك -

ًّهٓا،  ٔيٍ فٕائذ انشٓادة انجذٚذة فٙ انتؼهٛى انؼانٙ أَٓا شٓادة سفٛؼت انًغتٕٖ ٔراث كهفت ًٚكٍ تح

ّٙء أفضم اعتؼًال نهًٕاسد ٔتّٕفش  ْٔٙ تحظٗ باػتًاد احذٖ أػشق انجايؼاث فٙ انًُطمت، ٔتٓ

نجايؼت األيٛشكٛت فٙ ٚجٛٓا يٍ بٍٛ خشٚجٙ ا، ٔتجؼم خّشغُايٛت نًذساء انًشاسٚيتيغٛشة يُٓٛت 

 .بٛشٔث
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 (   www.aub.edu.lb/rep/cec) كز التعلين الوستور في الجاهعةرهٚزكش أٌ 

ًّش ٔااللهًٛٙ تذسٚب أفشاد انًجتًغ انًحهٙٔٚٓذف إنٗ تهبٛت انحاجت  نهتؼهى يذٖ انحٛاة  . ْٕٔ ٚث

 انًٕاسد انٓائهت نهجايؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث  فٙ يختهف يٛادٍٚ انًؼشفت.

ٔدسٔعًا ال  ،حغب انطهبتهك انًشّكهت يٍ انشٓاداث انتمهٛذٚت ٔ ى انًغتًش ػذدًأًُٚح يشكض انتؼهٛ

ٔٔسشاث ػًم فٙ نبُاٌ ٔانًُطمت. ٔٚطًح انًشكض انٗ تذػٛى انًٓاساث  ،تحتغب كٕحذاث دساعٛت

 ًا ٚهبٙ حاجاث انتطٕٚش انزاتٙ ٔاالغتُاء انثمافٙ.باالحتشافٛت ٔانتمُٛت 

داسة انًشاسٚغ اتؤّيٍ انحهٕل نًشاكم  يؤعغتفٓٙ  )www.CMCS.co( سي ام سي اسأيا  

يؼتًذة يٍ انًؼٓذ انذٔنٙ الداسة ْٙ بهذًا، ٔ 25فٙ  ٔتضٚذ يٍ لذساث يتؼايهٛٓا. ٔنٓا يكاتب

صبٌٕ  أنفٙايجّ االعتشاس٘. ٔنٓا لاػذة ػشٚضت يٍ َانًشاسٚغ، ْٔٙ ػضٕ فّٛ ٔيغجهت فٙ بش

فٙ نبُاٌ  2511يتًّشٌ بُٛٓى أكثش يٍ  52411ٓا فيادة دساعٛت ٔحضش صفٕ 5211ٔتمذو أكثش يٍ 

 ٔحذِ.
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فٕٓ أحذ أكبش جًؼٛاث انؼضٕٚت غٛش  )www.PMI.org(  الوعهد الدولي الدارة الوشاريعأيا 

أنف ػضٕ،  011 يٍٕاسدِ انًُٓٛت ٔأبحاثّ تذػى أكثش اداسة انًشاسٚغ. ٔي اختصاصانشبحٛت فٙ 

تمشٚبُا، نتششٛذ يغٛشتٓى انًُٓٛت ٔتحغٍٛ  بُٛٓى حايهٙ اػتًاد ٔيتطٕػٍٛ فٙ كم بهذ فٙ انؼانى

 جًؼٛاتٓى ٔتطٕٚش انًُٓت أكثش فأكثش.

يج شٓاداث  ٔاعؼت اٚغ  ػهٗ يغتٕٚاث أكادًٚٛت ٔبشسٔٚؼتًذ انًؼٓذ فٙ انتغٕٚك الداسة انًشا

 ٔايكاَاث تطٕٚش يُٓٙ. ػايهتبحاث فٙ األعٕاق. كًا ٚؼتًذ ػهٗ فشٔع ٔيجًٕػاث ٔأ

   
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،  ً ًالدبهعة ى  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   جعلٍوًب كوب جٌّفس  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-75 96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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