
المسار المهني لشهادات
إدارة المشاريع



 شهادات دورات
إدارة المشاريع

شــهادة إدارة المشــاريع المعتمــدة هــي المعيــار الذي يحــدد مدى مهاراتك 
أنهــا شــهادة مهمــة تضيــف  المشــاريع، كمــا  إدارة  وقدراتــك فــي علــم 
المصداقيــة إلــى ســيرتك الذاتيــة. عــاوة علــى ذلــك، فالحصــول علــى هــذه 
الشــهادات يســاعدك فــي بنــاء المهــارات األساســية المطلوبــة للتفــوق 

فــي حياتــك المهنيــة.
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تحسين شبكة أمان وظيفي أفضلبناء مصداقيتكشهادة معتمدة
العاقات المهنية

زيادة فرص الحصول 
على ترقية في العمل

فتح األبواب لفرص 
عمل جديدة

لماذا تحتاج الى شهادة ادارة مشاريع?

خال عام 2020 سيتوفرإحصائية قد تهمك!

https://www.pmi.org/certifications/types/certified-associate-capmالمصدر:

مليون وظيفة شاغرة في مجال إدارة المشاريع.1.57
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ماذا نقدم؟

مقدمة
 إلدارة المشاريع 

CAPM® 

1234

567

إدارة مكاتب المشاريع
 البرامج، المحافظ 

P3O®

إدارة
المخاطر االحترافية

RMP®

دورة استخدام 
 Microsoft® Project(

)2013 & 2016

إدارة
المشاريع االحترافية 

PMP®

إدارة المشاريع في 
البيئة المحكمة
PRINCE2® 

إدارة
البرامج الناجحة

MSP®
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CAPM® مقدمة إلدارة المشاريع دورة استخدام
)Microsoft® Project 2013 & 2016(

PMP® إدارة المشاريع االحترافية

إدارة مكاتب المشاريع، البرامج، 
P3O® المحافظ

إدارة المشاريع في البيئة المحكمة
PRINCE2®

RMP® إدارة المخاطر االحترافية

شهادات دورات إدارة المشاريع

MSP® إدارة البرامج الناجحة

محترف تخطيط وجدولة المشاريع 
)PMI-SP®(

ممارس معتمد في إدارة المشاريع 
)PMI-ACP®) Agile بمنهجية

)PgMP®) محترف إدارة البرامج 

)PfMP®) محترف إدارة المحافظ

إدارة المشاريع في البيئة المحكمة 
PRINCE2 Agile ® )أجايل)

 )MoP®) إدارة المحافظ

 )MoR®) إدارة المخاطر

 )MoV®) إدارة الجودة
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 ®CAPMمقدمة إلدارة المشاريع

مسار الحصول على الشهادة

هل تعلم أن عدد حاملي شهادة CAPM هو

ُصممــت دورة ®CAPM لمــدراء المشــاريع المبتدئيــن الذيــن ليــس لديهــم خبــرة فــي مجــال إدارة المشــاريع. فهــي تعتبــر مقدمــة و دورة تحضيريــة إلدارة 
المشــاريع تؤهــل منتســبيها إلــى مســتويات أعلــى فــي هــذا المجــال.

سجل في 
الدورة التدريبية 
"مقدمة إلدارة 

"CAPM®المشاريع

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
.CAPM الختبار

التعرف على مبادئ علم إدارة المشاريع	 

الحصول على تمارين عملية وأمثلة 	 
تطبيقية في إدارة المشاريع

الحصول على شهادة حضور معتمدة 	 
)23 ساعة تدريبية(

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال 	 
تحميل دليل اختبار CAPM من موقع معهد 

!PMI إدارة المشاريع

يمكنك التقديم لاختبار من موقع 	 
Pearsonvue

الحصول على الشهادة	 

البدء

شخص

حضور الدورة 
التدريبية

االستعداد 
لاختبار

الحصول على 
الشهادة

https://proventuresindia.com/blog/pmi-statistics-marالمصدر: 38,171
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CAPM البداية: الحصول على شهادة

مكونات االختبار

متطلبات االلتحاق 
باالختبار

كيف تقدم لالختبار؟

)PMI( معتمدة من معهد إدارة المشاريعCAPM دورة

. CAPMإذا كنت تفكر في البدء في عالم إدارة المشاريع، فإن كل ما عليك فعله هو التسجيل في دورة

ماحظة: ُوضعت األسئلة غير المحسوبة الختبار صحة أسئلة االختبار فقط، حيث أنها ال تؤثر على النتيجة النهائية.

طبيعة األسئلة: اختيار من متعدد

عدد األسئلة المحسوبة في االختبار 135 سؤااًل

عدد األسئلة غير المحسوبة 15 سؤااًل 

مجموع أسئلة االختبار الكلي 150 سؤااًل

مدة االختبار 3 ساعات

قــم بزيــارة موقــع pmi.org ، وقــم بتســجيل الدخــول 
إلــى MyPmi واختــر “جدولــة االمتحــان“.

قــم باالّطــاع وقبــول سياســات المراقبــة االختبــارات 
عبــر االنترنــت.

حدد وقت وتاريخ االختبار.

شهادة الثانوية 
العامة.

ساعة عمل في 
إدارة المشاريع

ساعة تدريبية في 
إدارة المشاريع.

1,50023
أو
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PMP® إدارة المشاريع االحترافية
تعتبــر شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة PMP واحــدة مــن أكثــر األهــداف التــي يســعى مديــرو المشــاريع لتحقيقهــا، حيــث ُتمنــح هــذه الشــهادة مــن 

قبــل معهــد إدارة المشــاريع )PMI( لمديــري المشــاريع الذيــن يتوافقــون مــع المعاييــر المحــددة مــن قبــل المعهــد.

كما أنها ُصممت لألفراد الذين يعملون في إدارة المشاريع ويرغبون في تطوير قدراتهم المعرفية والتطبيقية في مجال إدارة المشاريع.

مسار الحصول على الشهادة

سجل في 
الدورة التدريبية 
" إدارة المشاريع 
"PMP® االحترافية

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
.PMP الختبار

تعزيز فهمك لمجال إدارة المشاريع من 	 
خال شرح موسع لهذا المجال

الحصول على تمارين عملية مكثفة 	 
وأمثلة تطبيقية في إدارة المشاريع

الحصول على شهادة حضور معتمدة 	 
)35 ساعة تدريبية(

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال 	 
تحميل دليل اختبار PMP من موقع معهد إدارة 

!PMI المشاريع

يمكنك التقديم لاختبار من موقع 	 
Pearsonvue

الحصول على الشهادة	 

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

911,375 هل تعلم أن عدد حاملي شهادة PMP هو

شخص

https://proventuresindia.com/blog/pmi-statistics-marالمصدر:

37 // 8المسار المهني لشهادات إدارة المشاريع

https://bakkah.net.sa/sessions/pmp/
https://bakkah.net.sa/sessions/pmp/
https://bakkah.net.sa/sessions/pmp/
https://home.pearsonvue.com/
https://proventuresindia.com/blog/pmi-statistics-mar/


متى يجب أن تحصل على شهادة PMP؟

)PMI( معتمدة من معهد إدارة المشاريع PMP دورة

ــر مهاراتــك وقدراتــك فــي هــذا  ــز حياتــك المهنيــة فــي مجــال إدارة المشــاريع، وتســعى لتطوي ــازة لتعزي إذا كنــت ترغــب بالحصــول علــى فرصــة ممت
.PMP ــة ــه هــو التســجيل فــي دورة إدارة المشــاريع االحترافي المجــال، فــكل مــا يجــب عليــك فعل

كيف تقدم لالختبار؟مكونات االختبار
طبيعة االختبار: اختيار من متعدد

مجموع أسئلة االختبار الكلي 200 سؤااًل

عدد األسئلة المحسوبة في االختبار 175 سؤااًل

عدد األسئلة غير المحسوبة 25 سؤااًل

مدة االختبار 4 ساعات

االحترافيــة  المشــاريع  إدارة  الختبــار  التقديــم  يمكنــك 
.Pearsonvue موقــع  خــال  مــن   PMP

ماحظة: ُوضعت األسئلة غير المحسوبة الختبار صحة أسئلة االختبار فقط، حيث أنها ال تؤثر على النتيجة النهائية.

ماحظة: يمكنك اختيار اللغة العربية لتكون لغة االمتحان الخاصة بك

متطلبات االلتحاق 
شهادة الثانوية باالختبار

العامة.

ساعة عمل في إدارة 
المشاريع )ما يعادل 

خمس سنوات(.

ساعة تدريبية في إدارة 
المشاريع أو الحصول 
CAPM على شهادة

في حال كنت تمتلك شهادة جامعية، 7,50035
فإن ساعات العمل المطلوبة في 

إدارة المشاريع هو 4500 ساعة عمل 
فقط )ما يعادل ثاث سنوات(
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®PRINCE2 إدارة المشاريع في البيئة المحكمة
ــى أدوار  ــة فــي مجــال إدارة المشــاريع، واالنتقــال إل ــة المحكمــة PRINCE2® فــي توســيع آفاقــك المهني تســاعدك شــهادة إدارة المشــاريع فــي البيئ

ــا فــي إدارة المشــاريع. وظيفيــة أعلــى مــن خــال تطبيــق منهجيــة متبعــة عالمًي

تعتبر هذه الدورة برنامج شامل لشرح منهجية PRINCE2، لتجهزك بشكل كامل لاختبار التأسيسي واالختبار العملي.

مسار الحصول على الشهادة

سجل في الدورة 
التدريبية " إدارة 

المشاريع في البيئة 
" ®PRINCE2 المحكمة

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
 ®PRINCE2 الختباري
التأسيسي والعملي.

الَفهم الواضح لكيفية إدارة المشاريع، والعمل 	 
ضمن بيئة عمل المشروع، من خال تطبيق 

ا. منهجية متبعة عالميًّ

تمكنك هذه الدورة من تنمية القدرات والمهارات 	 
في مجال إدارة المشاريع.

سوف يتم إعداد المتدربين الجتياز االختبار 	 
التأسيسي واالختبار العملي

الحصول على شهادة حضور معتمدة )35 ساعة 	 
تدريبية(

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال 	 
تحميل دليل اختباري PRINCE2® التأسيسي 

!Axelos والعملي من موقع

بمجرد تسجيلك بدورة PRINCE2 فإننا سنقوم 	 
بحجز االختبارات نيابة عنك بعد قيامك بتحديد 

موعد االختبارات المناسب لك!

الحصول على الشهادة	 

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة
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متى يجب أن تحصل على شهادة PRINCE2®؟

Axelos بالنيابة عن PeopleCert معتمدة من ®PRINCE2 دورة

إذا كنــت تبحــث عــن منهجيــة متبعــة عالمًيــا فــي إدارة المشــاريع تمنحــك الفهــم الواضــح لكيفيــة إدارة المشــاريع والعمــل ضمــن بيئــة عمــل المشــروع 
وتســعى الجتيــاز االختبــار التأسيســي والعملــي ل PRINCE2، فــإن الحصــول علــى دورة PRINCE2® هــو خيــارك المثالــي.

كيف تقدم لالختبار؟
بمجرد قيامك بالتسجيل في دورة PRINCE2® التي نقدمها في بكه وتحديد موعد االختبارات المناسب لك، فإننا سنقوم بحجز االختبارات تلقائًيا نيابة عنك.

يجب تقديم إثباتات على حيازتك إلحدى الشهادات التالية:

متطلبات االلتحاق باالختبار
االختبار التأسيسي: ال يوجد متطلبات

االختبار العملي:

PRINCE2 Foundation®

PMP إدارة المشاريع االحترافية

CAPM مقدمة في إدارة المشاريع

®IPMA Level A مدير عام معتمد

®IPMA Level B مدير مشروع أول معتمد

®IPMA Level C مدير مشروع معتمد

®IPMA Level D مدير مشروع مشارك معتمد
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PRINCE2 6th Edition Foundation® مكونات االختبار التأسيسيPRINCE2 6th Edition Practitioner® مكونات االختبار العملي

خيارات متعددة

60 سؤال لكل ورقة

عامة النجاح 33 من 60؛ 55%.

مدة االختبار ساعة واحدة فقط

كتاب مغلق

أسئلة موضوعية ودراسة حالة وفق سيناريو محدد )اختيارات متعددة(.

68 سؤال لكل ورقة.

عامة النجاح 38 أو أكثر من 68؛ 55%.

مدة االختبار ساعتان ونصف.

كتاب مفتوح (دليل ®PRINCE2 الرسمي فقط(
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MSP® إدارة البرامج الناجحة
إدارة البرامــج الناجحــة )MSP®( هــي منهجيــة تضــم مجموعــة مــن المبــادئ والعمليــات لاســتخدام عنــد إدارة البرنامــج، حيــث تعتبــر منهجيــة ®MSP لغــة 
مشــتركة إلدارة البرامــج بفاعليــة، وإلمامــك بهــا سيســاعدك فــي أن تلعــب دوًرا رئيًســا ضمــن فريــق العمــل، وأن تكــون علــى وفــاق مــع باقــي مديــري 

البرامــج المتواجديــن داخــل منظمتــك.

مسار الحصول على الشهادة

سجل في الدورة 
التدريبية " إدارة البرامج 

"MSP® الناجحة

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
.® MSP الختبارات

التعرف على مبادئ منهجية إدارة البرامج 	 
MSP® الناجحة

صقل مهاراتك والتعرف على كيفية إدارة 	 
البرامج بفاعلية

الحصول على شهادة حضور معتمدة )35 	 
ساعة تدريبية(

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال 	 
!Axelos من موقع ® MSP تحميل دليل اختبار

بمجرد تسجيلك بدورة MSP فإننا سنقوم بحجز 	 
االختبارات نيابة عنك بعد قيامك بتحديد موعد 

االختبارات المناسب لك!

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

تعد منهجية MSP منهجية مرنة يمكن تكييفها لمالءمة متطلبات أي منظمة.
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متى يجب أن تحصل على شهادة MSP؟

MSP اختبارات دورة

Axelos بالنيابة عن PeopleCert معتمدة من MSP دورة
.MSP إذا كنت ترغب في توسيع معرفتك بمجال إدارة البرامج وصقل مهاراتك في هذا المجال، فا تتردد في التسجيل لدورة

MSP Foundation® االختبار التأسيسيMSP Practitioner® االختبار العملي

MSP Foundation® مكونات االختبار التأسيسيMSP Practitioner® مكونات االختبار العملي

75 سؤااًل )خيارات متعددة(

5 أسئلة تجريبية غير محسوبة ضمن العامة النهائية

عامة النجاح 35 من 70؛ 50%

مدة االختبار 60 دقيقة

كتاب مغلق

أسئلة موضوعية ودراسة حالة وفق سيناريو محدد )اختيارات متعددة(

80 سؤااًل

عامة النجاح 40 عامة؛ 50%

مدة االختبار ساعتان ونصف

كتــاب مفتــوح )ال ُيســمح إال بالنســخة المطبوعــة الرســمية مــن دليــل إدارة 
البرامــج الناجحــة(

كيف تقدم لالختبار؟
بمجرد قيامك بالتسجيل في دورة MSP التي نقدمها في بكه وتحديد موعد االختبارات المناسب لك، فإننا سنقوم بحجز االختبارات تلقائًيا نيابة عنك.
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P3O® إدارة مكاتب المشاريع، البرامج، المحافظ
تهــدف دورة إدارة مكاتــب المشــاريع، البرامــج، المحافــظ P3O إلــى تقديــم إرشــادات قابلــة للتطبيــق بالشــكل الــذي يمّكــن األفــراد والمنظمــات مــن 
إعــداد وتطويــر هيــاكل مناســبة لدعــم المشــاريع واألعمــال التجاريــة، كمــا أن حيازتهــا يعكــس مدى اهتمامــك وإلمامك بالمبادئ األساســية والمنهجيات 

.)P3O(® واألســاليب المتبعــة ضمــن الدليــل المعرفــي لشــهادة

مسار الحصول على الشهادة

سجل في الدورة 
التدريبية " إدارة مكاتب 

المشاريع، البرامج، 
"P3O® المحافظ

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
.® P3O الختبارات

ستتعرف على 	 

كيفية اتخاذ قرارات إدارية عليا مدروسة بشأن عدة عوامل،  «
من ضمنها: االستراتيجية، وتحديد األولويات، وإدارة المخاطر، 

واستغال الموارد المتاحة لتحقيق األهداف الموضوعة.

كيفية تحديد وتحقيق نتائج األعمال المنشودة عن طريق  «
البرامج.

طريقة التسليم الناجح لمخرجات المشروع، التي بدورها تحقق  «
الفوائد المرجوة لألعمال في الوقت المحدد والتكاليف 

المحددة.

الحصول على شهادة حضور معتمدة )35 ساعة تدريبية(	 

كن على أهبة االستعداد لاختبار من 	 
خال تحميل دليل اختبار P3O ® من 

!Axelos موقع

بمجرد تسجيلك بدورة P3O فإننا 	 
سنقوم بحجز االختبارات نيابة عنك 

بعد قيامك بتحديد موعد االختبارات 
المناسب لك!

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة
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متى يجب أن تحصل على شهادة P3O؟

Axelos بالنيابة عن PeopleCert معتمدة من P3O دورة

إذا كنــت تســعى للحصــول علــى شــهادة معتمــدة عالمًيــا تثبــت إلمامــك بالمبــادئ األساســية والمنهجيــات واألســاليب المتبعــة ضمــن الدليــل 
.P3O فــإن وجهتــك الرئيســية هــو الحصــول علــى دورة ،)P3O(®المعرفــي لشــهادة

P3O اختبارات دورة

P3O Foundation® االختبار التأسيسيP3O Practitioner® االختبار العملي

P3O Foundation® مكونات االختبار التأسيسيP3O Practitioner® مكونات االختبار العملي

طبيعة األسئلة: خيارات متعددة

ا و5 اختيارية 75 سؤااًل – 70 سؤااًل إجباريًّ

5 أسئلة تجريبية غير محسوبة ضمن العامة النهائية

عامة النجاح 35 من 70؛ 50%

مدة االختبار 60 دقيقة

أسئلة موضوعية ودراسة حالة وفق سيناريو محدد )اختيارات متعددة(

4 أسئلة، 20 عامة لكل سؤال – المجموع 80 عامة

عامة النجاح 40 من 80؛ 50%

مدة االختبار ساعتان ونصف

كيف تقدم لالختبار؟
بمجرد قيامك بالتسجيل في دورة P3O التي نقدمها في بكه وتحديد موعد االختبارات المناسب لك، فإننا سنقوم بحجز االختبارات تلقائًيا نيابة عنك.
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RMP® إدارة المخاطر االحترافية
تعتبــر إدارة المخاطــر أحــد أهــم ركائــز إدارة المشــاريع، فمــن المســتحيل تنفيــذ أي مشــروع دون المــرور بمخاطــر أثنــاء ســير المشــروع، وهــو مــا ُيوجــب 

ضــرورة العمــل علــى تطويــر منهجيــة واضحــة ومدروســة إلدارة تلــك المخاطــر بالطريقــة الصحيحــة لتحقيــق أهــداف المشــروع.

ــة RMP التــي ســتمكن المتدربيــن مــن تطبيــق مهــارات إدارة مخاطــر المشــاريع بشــكل عملــي  مــن أجــل ذلــك، صممــت دورة إدارة المخاطــر االحترافي
ــواع المشــاريع بمــا يتوافــق مــع كتــاب ®PMBOK النســخة الخامســة. وفعــال فــي كافــة أن

مسار الحصول على الشهادة

سجل في 
الدورة التدريبية 
" إدارة المخاطر 
"RMP®االحترافية

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
.PMI- RMP الختبار

التعرف على مبادئ علم إدارة المخاطر 	 

تمكين المتدربين من تطبيق مهارات إدارة 	 
مخاطر المشاريع بشكل عملي وفعال.

الحصول على شهادة حضور معتمدة )30 	 
ساعة تدريبية(

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال 	 
تحميل دليل اختبار PMI- RMP من موقع معهد 

!PMI إدارة المشاريع

يمكنك التقديم لاختبار من موقع 	 
.Pearsonvue

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

لماذا إدارة المخاطر في المشاريع؟

المساهمة في اتخاذ 
القرارات المناسبة

الحد من آثار التهديدات 
المحتملة

خلق بيئة آمنة ومريحة 
لسير المشروع

االستجابة السريعة 
لألحداث الطارئة

القدرة على تقييم نجاح 
المشروع بشكل منطقي
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متى يجب أن تحصل على شهادة RMP؟

)PMI( معتمدة من معهد إدارة المشاريع RMP دورة

إذا كنــت ترغــب بتعزيــز معرفتــك فــي مجــال إدارة المخاطــر فــي المشــاريع وتطبيــق مهــارات إدارة المخاطــر بفعاليــة، باإلضافــة إلــى الحصــول علــى 
.RMP شــهادة معتمــدة، فــكل مــا عليــك فعلــه هــو التســجيل فــي دورة إدارة المخاطــر االحترافيــة

متطلبات االلتحاق 
شهادة الثانوية باالختبار

العامة.
ساعة عمل في إدارة 

مخاطر المشروع
ساعة تدريبية في إدارة 

مخاطر المشروع

4,50040
في حال كنت تمتلك شهادة جامعية، فإن 
ساعات العمل المطلوبة في إدارة المخاطر 

هو 3000 ساعة عمل فقط و30 ساعة 
تدريبية في إدارة مخاطر المشاريع.

كيف تقدم لالختبار؟مكونات االختبار
طبيعة االختبار: خيارات متعددة

يشتمل االختبار على 170 سؤااًل 

مدة االختبار 3 ساعات ونصف

االحترافيــة  المشــاريع  إدارة  الختبــار  التقديــم  يمكنــك 
.Pearsonvue موقــع  خــال  مــن   RMP

37 // 18المسار المهني لشهادات إدارة المشاريع

https://bakkah.net.sa/sessions/rmp/
https://bakkah.net.sa/sessions/rmp/
https://home.pearsonvue.com/


)Microsoft® Project 2013 & 2016) دورة استخدام
يعتبــر برنامــج Microsoft Project أحــد أكثــر برامــج إدارة المشــاريع شــيوًعا، حيــث يتيــح هــذا البرنامــج إمكانيــة إدارة المشــروع بشــكل كامــل مــن خــال 

إنشــاء خطــة للمشــروع وتحديــد المــوارد لــكل مهمــة ومتابعــة ســير المشــروع باإلضافــة إلــى إدارة ميزانيــة المشــروع.

ــا علــى إتقــان  ــا وعملًي ــًا علمًي ــن تأهي ــل المتدربي ــى تأهي ألجــل ذلــك، ُصممــت دورة اســتخدام )Microsoft® Project 2013 & 2016( التــي تهــدف إل
اســتخدام برنامــج مايكروســوفت بروجكــت 2013 و2016.

مسار الحصول على الشهادة

سجل في الدورة 
التدريبية " استخدام 

 Microsoft® Project(
")2013 & 2016

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
 Microsoft® الختبار

.Project

التعرف على مبادئ وأساسيات برنامج 	 
مايكروسوفت بروجكت

تمكين المتدربين من استخدام برنامج 	 
مايكروسوفت بروجكت بفعالية بما يتوافق 

مع إدارة المشاريع

الحصول على شهادة حضور معتمدة )15 	 
ساعة تدريبية(

 	!Microsoft يمكنك التقديم لاختبار من موقع

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة
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متى يجب أن تحصل على شهادة Microsoft® Project 2013 & 2016؟

.Microsoft معتمدة من Microsoft® Project 2013 & 2016 دورة استخدام

إذا كنــت ترغــب بــإدارة المشــاريع بفعاليــة وكفــاءة باســتخدام إحــدى األدوات البرمجيــة، فــإن برنامــج Microsoft Project هــو أكثــر تلــك األدوات 
.Microsoft® Project 2013 & 2016 شــيوًعا. بنــاًء علــى ذلــك، أتقــن اســتخدام هــذا البرنامــج مــن خــال التســجيل فــي دورة اســتخدام

بعد حصولك على هذا التدريب ستتمكن من:

عرض خطة المشروع 
باستخدام المخطط 

.Gantt الشبكي

تحديد وربط المهام في 
المشروع.

تحليل بيانات 
المشروع.

تحديد المسار الحرج في 
المشروع.

تخصيص وتنظيم 
الموارد ألنشطة 

المشروع المختلفة.

متابعة تقدم مهام 
المشروع الرئيسية 
والفرعية بسهولة.

كيف تقدم لالختبار؟
.Microsoft من خال موقع Microsoft Project يمكنك التقديم الختبار
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®)PMI-SP) محترف تخطيط وجدولة المشاريع
تعتبــر دورة محتــرف تخطيــط وجدولــة المشــاريع مــن أفضــل الشــهادات التــي تســاعدك علــى تعلــم األســاليب والتقنيــات والحصــول علــى الخبــرات 
االحترافيــة مــن أجــل إدارة الجــدول الزمنــي ومــوارد المشــروع. ستكتشــف مــن خالهــا أن التخطيــط ال يعنــي اســتخدام األدوات وصنــع الجــداول للفريــق 

فحســب، بــل يتعــدى ذلــك بكثيــر.

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية 
تحضيرية أو الحصول على 

بعض المراجع للدراسة 
الذاتية من إحدى المراكز 

المسجلة لدى معهد إدارة 
المشاريع.

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
®PMI-SP الختبار

التعرف على كيفية إدارة الجدول الزمني 	 
وموارد المشاريع.

التعرف على األساليب والتقنيات لتخطيط 	 
وجدولة المشاريع.

 كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال 	 
تحميل دليل اختبار PMI-SP من موقع معهد 

.PMI إدارة المشاريع

يمكنك التقدم لاختبار من خال الموقع	 

www.pmi.org

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة
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لماذا تحصل على شهادة PMI-SP®؟
إذا كنــت تمتلــك خبــرة ومعرفــة متقدمــة فــي مجــال تطويــر وإدارة الجــداول الزمنيــة للمشــاريع وترغــب فــي إثبــات كفاءتــك وعــرض مهاراتــك 

واالرتقــاء بمكانتــك الوظيفيــة، فشــهادة PMI-SP® هــي خيــارك.

تناسب هذه الدورة التدريبية العديد من الوظائف مثل:

منسقو المشاريع.مديرو المشاريع.
مديرو وقادة 

الفرق.

أو

مطورو البرمجيات.محللو األعمال.

طبيعة االختبار
يتكون االختبار من أسئلة الخيارات المتعددة.

مجموع أسئلة االختبار الكلية هي 170 سؤال.

مدة االختبار 3 ساعات ونصف.

متطلبات االلتحاق باالختبار

شهادة الثانوية 
العامة.

شهادة جامعية 
)بكالوريوس(.

خبرة 40 شهر في 
التخطيط وجدولة 

المشاريع آلخر خمس 
سنوات.

خبرة 28 شهر في 
التخطيط وجدولة 

المشاريع آلخر خمس 
سنوات.

ساعة تدريبية في 
التخطيط وجدولة 

المشاريع.

ساعة تدريبية في 
التخطيط وجدولة 

المشاريع.

4030
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 )PMI-ACP®) Agile ممارس معتمد في إدارة المشاريع بمنهجية
 .)Agile( تمنحــك شــهادة الممــارس المعتمــد اعتراًفــا رســمًيا علــى خبرتــك فــي مجــال إدارة المشــاريع مــن خــال تطبيــق المبــادئ والمهــارات الرشــيقة

المؤسســات التــي تســتخدم منهجيــة )Agile(تتســم بالمرونــة العاليــة واالســتجابة الســريعة لمتغيــرات الســوق وتحظــى بمعــدل نجــاٍح عــاٍل.

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية 
تحضيرية أو الحصول على 

بعض المراجع للدراسة 
الذاتية من إحدى المراكز 

المسجلة لدى معهد إدارة 
المشاريع.

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
®)PMI-ACP( الختبار

التعرف على مبادئ ))Agile وطريقة التفكير.	 

كيفية استخدام التخطيط التكيفي.	 

تحديد المشكات والمخاطر وترتيبها حسب 	 
األولوية وحلها في الوقت المناسب.

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال تحميل 
دليل اختبار )PMI-ACP(® من موقع معهد إدارة 

PMI المشاريع

يمكنك التقدم لاختبار من خال الموقع

www.pmi.org

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

لماذا تحصل على شهادة (PMI-ACP(®؟
إذا كنــت مــن ذوي الخبــرة فــي اســتخدام منهجيــة Agile ولديــك مهــارات تعــاون مــع الفريــق وتتبنــى العمليــات المعقــدة بشــغف وقــادر علــى االســتجابة والتغيــر بســرعة وترغب فــي 

.®)PMI-ACP( الحصــول علــى اعتــراف دولــي بمهاراتــك، فعليــك الحصــول علــى شــهادة
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تناسب هذه الدورة التدريبية العديد من الوظائف مثل:

QA / Testers.محترفو البرمجيات.مديرو المشاريع.
مديرو المشاريع 

الرشيقة.

أو

موظفو الجودة.مديرو البرامج.محللو األعمال.

طبيعة االختبار
يتكون االختبار من أسئلة الخيارات المتعددة.

مجموع أسئلة االختبار الكلية 120 سؤال.

مدة االختبار 3 ساعات.

متطلبات االلتحاق باالختبار

شهادة جامعية 

)بكالوريوس(.

ساعة تدريبية في مهارات 

.)Agile( ومبادئ

شهر من الخبرة العامة في 

العمل في المشاريع آلخر 

خمس سنوات.

أشهر من العمل ضمن 
فريق مشروع أو مشاريع 
تتبع منهجية )Agile( آلخر 

3 سنوات.

شهر من الخبرة العامة في 

العمل في المشاريع آلخر 

خمس سنوات.

شهر من العمل ضمن فريق 
مشروع أو مشاريع تتبع 
منهجية )Agile( آلخر 3 

سنوات.

21128 1612

ماحظــة: يجــب أن تحصــل علــى 30 نقطــة تطويــر مهنــي )PDUs( فــي إدارة المشــاريع 

بمنهجيــة Agile كل 3 ســنوات حتــى تســتطيع الحفــاظ علــى شــهادتك.

ماحظــة: ال يحتــاج الحاصلــون علــى شــهادة PMP® أو PgMP® لشــرط الخبــرة فــي العمــل بالمشــاريع العامــة، ألن معهــد إدارة 
المشــاريع يتحقــق مــن اجتيازهــم ذلــك.
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)PgMP®) محترف إدارة البرامج 
تســاعدك شــهادة PgMP® محتــرف إدارة البرامــج علــى إدارة عــدة مشــاريع مختلفــة فــي نفــس الوقــت بكفــاءة عاليــة ودقــة كبيــرة، ممــا يضمــن تحقيــق 

األهــداف المرســومة للمنظمــة وتطويــر جــودة خدماتهــا.

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية 
تحضيرية أو الحصول على 

بعض المراجع للدراسة 
الذاتية من إحدى المراكز 

المسجلة لدى معهد إدارة 
المشاريع.

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
الختبار PgMP محترف 

إدارة البرامج

التعرف على أدوات وتقنيات فعالة إلدارة 	 
البرامج.

كيفية اختيار وتطبيق أفضل الممارسات.	 

التعرف على مجاالت واستراتيجيات إدارة 	 
البرامج.

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال تحميل 
دليل اختبار PgMP® من موقع معهد إدارة 

.PMI المشاريع

يمكنك التقدم لاختبار من خال الموقع

www.pmi.org

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

لماذا تحصل على شهادة (®PgMP( ؟
إذا كنــت تديــر أو تســعى إلدارة العديــد مــن المشــاريع ذات الصلــة والتنقــل فــي األنشــطة المعقــدة التــي تشــمل الوظائــف أو المنظمــات أو المناطــق أو الثقافــات ومواءمــة النتائــج مــع 
األهــداف التنظيميــة، فعليــك الحصــول علــى شــهادة ®PgMP. حيــث تزيــد هــذه الشــهادة مــن الفــرص التنافســية لحامليهــا مقارنــًة بغيرهــم، فيمكنهــم مســاعدة المنظمــة تحقيــق أهدافهــا 

القريبــة والبعيــدة.
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تناسب هذه الدورة التدريبية العديد من 
الوظائف مثل:

مديرو البرامج.مديرو المشاريع.

أو

مديرو مشاريع 
تكنولوجيا المعلومات.

مساعد مدير 
مشروع.

طبيعة االختبار

للحصول على شهادة PgMP®، عليك اجتياز مرحلتين:
المرحلــة األولــى هــي مرحلــة تقييمــك مــن قبــل معهــد إدارة المشــاريع، فــي 

هــذه المرحلــة وبعــد تقديــم طلــب مفصــل تســتعرض فيهــا خبرتــك فــي إدارة 

المشــاريع والبرامــج علــى مــر الســنين تقــوم هيئــة المراجعــة المكونــة مــن 

مــدراء برامــج معتمديــن بتقييــم الطلبــات المقدمــة، فبمجــرد اجتيــاز هــذه 

المرحلــة ســيكون عليــك اجتيــاز االمتحــان.

المرحلة الثانية هي اجتياز االختبار
يتكون االختبار من 170 من أسئلة الخيارات المتعددة.

مدة االختبار 4 ساعات.

متطلبات االلتحاق باالختبار

شهادة جامعية 
)بكالوريوس(.

شهادة الثانوية العامة
)أو ما يعادلها(.

ساعة خبرة في إدارة 
المشاريع.

ساعة خبرة في إدارة 
المشاريع.

ساعة خبرة في إدارة 
البرامج.

ساعة خبرة في إدارة 
البرامج.

600060006000 10500

ماحظــة: يجــب أن تحصــل علــى 60 نقطــة تطويــر مهنــي فــي إدارة البرامــج كل 3 ســنوات حتــى تســتطيع الحفــاظ 

على شــهادتك.
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)PfMP®) محترف إدارة المحافظ
تمكنــك شــهادة ®PfMP مــن إدارة المحافــظ المكونــة مــن عــدد مــن البرامــج والمشــاريع والتأكــد مــن تحقيقهــا ألهــداف المنظمــة االســتراتيجية علــى 
المــدى القريــب والبعيــد. لهــذا الســبب، تحــرص الشــركات علــى وجــود مــدراء محافــظ علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة لضمــان االســتفادة القصــوى مــن 

نتائــج المشــاريع بمــا يحقــق اســتراتيجياتها.

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في دورة تدريبية 
تحضيرية أو الحصول على بعض 

المراجع للدراسة الذاتية من إحدى 
المراكز المسجلة لدى معهد إدارة 

المشاريع.

تهانينا!! بعد مرورك 
بالمراحل السابقة ستكون 
قادًرا على الحصول على 

شهادة تثبت اجتيازك 
.PfMP® الختبار

التعرف على إدارة المحافظ وأمثلة على 	 
المحافظ الناجحة دولًيا وعالمًيا.

طرق وأدوات إدارة المحافظ الناجحة.	 

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال 
تحميل دليل اختبار PfMP® من موقع معهد إدارة 

.PMI المشاريع

يمكنك التقدم لاختبار من خال الموقع

www.pmi.org

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

لماذا تحصل على شهادة(®PfMP( ؟
يتميــز الحاصلــون علــى شــهادة PfMP® بامتاكهــم الخبــرة والمعرفــة العمليــة لزيــادة نجــاح المحافــظ وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة. لذلــك فــإن الحصــول علــى هــذه الشــهادة 
يعطيــك فرصــة أكبــر فــي الوصــول إلــى المناصــب القياديــة فــي إدارة المحافــظ وتحتاجهــم المنظمــات بشــكل كبيــر لضمــان اســتفادتهم مــن البرامــج والمشــاريع لتحقيــق أهــداف المنظمــة، 

خاصــًة وأن عــدد الحاصليــن علــى هــذه الشــهادة قليــل.
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تناسب هذه الدورة التدريبية العديد من 
الوظائف مثل:

مديرو مكتب إدارة 
.PMO المشاريع

مديرو الوحدات 
التنظيمية.

االستشاريون في إدارة 
المشاريع والبرامج 

والمحافظ.

أو

مديرو المشاريع 
والبرامج والمحافظ.

المهندسون المدنيون.مديرو العمليات.

طبيعة االختبار

للحصول على شهادة PfMP®، عليك اجتياز مرحلتين:

المرحلــة األولــى هــي مرحلــة تقييمــك مــن قبــل معهــد إدارة المشــاريع. فــي 

هــذه المرحلــة وبعــد تقديــم طلــب مفصــل يســتعرض ســنوات خبرتــك فــي 

إدارة المحافــظ، تقــوم هيئــة المراجعــة المكونــة مــن مــدراء برامــج معتمديــن 

بتقييــم الطلبــات المقدمــة، فبمجــرد اجتيــاز هــذه المرحلــة ســيكون عليــك 

اجتيــاز االختبــار.

المرحلة الثانية هي اجتياز االختبار

يتكون االختبار من 170 من أسئلة الخيارات المتعددة.

 مدة االختبار 4 ساعات.

متطلبات االلتحاق باالختبار

شهادة جامعية 
)بكالوريوس(.

شهادة الثانوية العامة
)أو ما يعادلها(.

شهر خبرة عملية احترافية 
آلخر 15 سنة

شهر خبرة عملية احترافية 
آلخر 15 سنة

شهر خبرة في إدارة 
المحافظ

شهر خبرة في إدارة 
المحافظ

9696 8448

ماحظــة: يجــب أن تحصــل علــى 60 نقطــة تطويــر مهنــي )PDUs( فــي إدارة المحافــظ كل 3 ســنوات حتــى 

تســتطيع الحفــاظ علــى شــهادتك.

على جميع المتقدمين الختبار شهادة PfMP®، امتاك ما ال يقل عن ثماني سنوات من الخبرة المهنية )العملية( في اإلدارة.
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PRINCE2 Agile ® )إدارة المشاريع في البيئة المحكمة (أجايل
تعتبــر شــهادة ®PRINCE2 Agile فــي معظــم المنظمــات هــي الحــل األمثــل فــي إدارة المشــاريع. يجمــع حامــل شــهادة ®PRINCE2 Agile بيــن المرونــة 

.PRINCE2® واســتراتيجيات اإلدارة في Agile والمســؤولية في منهجيات

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في الدورات التدريبية أو 
االعتماد على الدراسة الذاتية من 
مراجع معتمدة من Axelos، وهي 
الجهة المسؤولة عن هذه الشهادة 

وغيرها من الشهادات العالمية.

تهانينا!! بعد مرورك بالمراحل 
السابقة ستكون قادًرا على 
الحصول على شهادة تثبت 
 PRINCE2® اجتيازك الختبار

Agile

مميزات إدارة المشاريع في البيئة المحكمة 	 
.)Agile(

االستراتيجيات والمبادئ المستخدمة في 	 
.)Agile( إدارة المشاريع في البيئة المحكمة

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال تحميل دليل 
.Axelos من موقع ® PRINCE2 Agile اختبار

 PeopleCert يمكنك التقدم لاختبار من خال الموقع
أو أحد مراكز االختبار المعتمدة منها. يمكنك التعرف 

عليها من خال زيارة الموقع الرسمي هنا

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

لماذا تحصل على شهادة ®PRINCE2 Agile؟
تفتــح لــك شــهادة ®PRINCE2 Agile آفــاق أوســع فــي إدارة المشــاريع فــي مختلــف المنظمــات والشــركات، ألنهــا تجمــع بيــن طريقتيــن فــي إدارة المشــاريع. وهــذا بــدوره يمكنــك مــن 

تحســين مســتواك الوظيفــي.
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تناسب هذه الدورة التدريبية العديد من 
الوظائف مثل:

مديرو المشاريع 
والبرامج.

مديرو المشاريع 
الرشيقة.

محللو األعمال.

مديرو العمليات.مديرو المشاريع.
مديرو مكتب 

المشروع.

طبيعة االختبار
للحصول على شهادة ®PRINCE2 Agile عليك اجتياز مرحلتين:
.Practitioner واختبار الممارس Foundation االختبار التأسيسي

 PRINCE2 اختبــار إدارة المشــاريع فــي البيئــة المحكمــة )أجايل(-التأسيســي
Agile® -  Foundation

60 سؤال من أسئلة الخيارات المتعددة.
ينبغي عليك الحصول على %50 أو أكثر للنجاح.

مــدة االختبــار ســاعة واحــدة، ويمكــن الحصــول علــى 15 دقيقــة إضافيــة لمــن 
تعتبــر اإلنجليزيــة لغتهــم الثانيــة.

كتاب مغلق.

 PRINCE2 اختبــار إدارة المشــاريع فــي البيئــة المحكمــة )أجايل(-الممــارس
Agile® - Practitioner

68 سؤال تشمل أسئلة موضوعية ودراسة حالة وفق سيناريو محدد 
)اختيارات متعددة(.

ينبغي عليك الحصول على %50 أو أكثر للنجاح.
مدة االختبار ساعتان ونصف )150( دقيقة.

كتاب مفتوح، )دليل ®PRINCE2 Agile الرسمي فقط(.

متطلبات االلتحاق باالختبار

 PRINCE2
Foundation

 PRINCE2 Agile
Foundation

 Project
 Management

 Qualification®
PMQ

 Certified
 Associate
 in Project

 Management®
CAPM

 IMPA Levels
A,B, C and D

ماحظــة: مــدة صاحيــة الشــهادة تمتــد إلــى 3 ســنوات فقــط. للحفــاظ علــى الشــهادة والتأكــد مــن مواكبــة 

مؤهاتــك للتطــور خــال الســنوات، عليــك أخــذ االختبــار مــرة أخــرى قبــل تاريــخ انتهــاء صاحيــة الشــهادة.

اختبار Practitioner: يجب تقديم إثبات على حيازتك إلحدى الشهادات التالية

اختبار Foundation: ال يوجد متطلبات.
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 )MoP®) إدارة المحافظ
توفــر إدارة المحافــظ )®MoP( مجموعــة مــن المبــادئ والتقنيــات والممارســات لمســاعدة المؤسســات علــى ضمــان تحقيــق األهــداف االســتراتيجية 

وتحقيــق أقصــى عائــد اســتثمار مــن خــال برامــج ومشــاريع المنظمــة بشــكل فّعــال.

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في الدورات 
التدريبية أو االعتماد على 
الدراسة الذاتية من مراجع 

.Axelos معتمدة من

تهانينا!! بعد مرورك بالمراحل 
السابقة ستكون قادًرا على 
الحصول على شهادة تثبت 
. )MoP ®( اجتيازك الختبار

التعرف على أهمية إدارة المحافظ في الشركات 	 
والمنظمات.

المبادئ والتقنيات المستخدمة في إدارة 	 
المحافظ.

طرح العديد من األمثلة حول كيفية إدارة المحافظ 	 
لتحقيق أهداف البرامج والمشاريع المختلفة.

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال تحميل دليل 
Axelos من موقع )®MoP( اختبار

 PeopleCert يمكنك التقدم لاختبار من خال الموقع
أو أحد مراكز االختبار المعتمدة منها. يمكنك التعرف 

عليها من خال زيارة الموقع الرسمي هنا.

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

لماذا تحصل على شهادة (®MoP( ؟
إذا كنــت مــن المســؤولين التنفيذييــن أو صنــاع القــرار فــي إحــدى المنظمــات أو الشــركات، وعليــك اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باالســتثمار وتنفيــذ المشــاريع والبرامــج وتحقيــق الفوائــد، فعليــك الحصــول علــى 

شــهادة )®MoP(. تعطيــك هــذه الشــهادة نظــرة عامــة عــن إدارة المحافــظ، والمبــادئ التــي تســتند إليهــا والتقنيــات المســتخدمة، باإلضافــة إلــى كيفيــة إحــراز التقــدم والتطــور فــي الشــركات والحفــاظ عليــه.
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تناسب هذه الدورة التدريبية العديد من 
الوظائف مثل:

مديرو المحافظ 
والبرامج والمشاريع.

أعضاء مجلس اإلدارة 
في المشروع.

طبيعة االختبار
للحصول على شهادة (®MoP(عليك اجتياز مرحلتين:

Practitioner واختبار ،Foundation اختبار 

MoP®  Practitioner اختبار إدارة المحافظ – الممارس

4 أسئلة تشمل أسئلة موضوعية ودراسة حالة وفق سيناريو محدد 
)اختيارات متعددة(.

ينبغي عليك الحصول على %50 أو أكثر للنجاح.

مدة االختبار ساعتان ونصف )150( دقيقة.

كتاب مفتوح، )دليل ®MoP الرسمي فقط(.

متطلبات االلتحاق باالختبار

ماحظة: ال يوجد تاريخ النتهاء صاحية هذه الشهادة.

اختبار إدارة المحافظ – التأسيسي

50 سؤال من أسئلة الخيارات المتعددة.

ينبغي عليك الحصول على %50 أو أكثر للنجاح.

ــار ســاعة واحــدة. ويمكــن الحصــول علــى 15 دقيقــة إضافيــة لمــن  مــدة االختب
ــة لغتهــم الثانيــة. ــر اإلنجليزي تعتب

كتاب مغلق.

MoP® Foundationاالختبار الممارس: الحصول على شهادة - 

االختبار التأسيسي: ال يوجد متطلبات

MoP® Foundation
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 )MoR®) إدارة المخاطر
تعتبــر شــهادة إدارة المخاطــر )®MoR(إطــاًرا يمكــن للشــركات والمنظمــات االرتــكاز عليــه إلدارة المخاطــر علــى أساســه. تســاعد المنظمــات علــى تحديــد 
وتقييــم والســيطرة علــى المخاطــر ووضــع ُأطــر فعالــة التخــاذ القــرارات الســليمة. يمكــن أن تحقــق اإلدارة الفعالــة للمخاطــر فوائــد بعيــدة المــدى لجميــع 

المنظمــات، ســواء أكانــت كبيــرة أم صغيــرة فــي القطــاع العــام أو الخــاص وكذلــك لألفــراد الذيــن يديــرون مشــاريع أو برامــج.

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في الدورات 
التدريبية أو االعتماد على 
الدراسة الذاتية من مراجع 

.Axelos معتمدة من

تهانينا!! بعد مرورك بالمراحل 
السابقة ستكون قادًرا على 
الحصول على شهادة تثبت 

 )MoR®( اجتيازك الختبار

التعرف على إدارة المخاطر وأهميتها.	 

االستراتيجيات والمبادئ المستخدمة في إدارة 	 
المخاطر.

كيفية تقييم المخاطر والسيطرة عليها في 	 
المنظمات والشركات.

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال تحميل دليل 
.Axelos من موقع ®)MoR( اختبار

 PeopleCert يمكنك التقدم لاختبار من خال الموقع
أو أحد مراكز االختبار المعتمدة منها. يمكنك التعرف 

عليها من خال زيارة الموقع الرسمي هنا.

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

لماذا تحصل على شهادة (®MoR(؟
ُتعطيك شهادة )MoR(® المعرفة الكافية للمساهمة في تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر عبر أي منظور تنظيمي.
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تناسب هذه الدورة التدريبية العديد من 
الوظائف مثل:

مديرو المشاريع.

مديرو البرامج.

مديرو المخاطر.

المديرون التشغيليون.

طبيعة االختبار

MoR®  Practitioner اختبار إدارة المخاطر – الممارس

80 سؤال تشمل أسئلة موضوعية ودراسة حالة وفق سيناريو محدد 
)اختيارات متعددة(.

ينبغي عليك الحصول على %50 أو أكثر للنجاح.

مدة االختبار ساعتان ونصف )150( دقيقة.

كتاب مفتوح، )دليل ®MoR الرسمي فقط(.
متطلبات االلتحاق باالختبار

ــى 5 ســنوات فقــط. للحفــاظ علــى الشــهادة والتأكــد مــن  ــد إل ــة الشــهادة تمت ماحظــة: مــدة صاحي

مواكبــة مؤهاتــك للتطــور خــال الســنوات، عليــك أخــذ االختبــار مــرة أخــرى قبــل تاريــخ انتهــاء صاحيــة 

الشــهادة.

MoR® Foundation اختبار إدارة المخاطر – التأسيسي

50 سؤال من أسئلة الخيارات المتعددة.

ينبغي عليك الحصول على %50 أو أكثر للنجاح.

مدة االختبار ساعة واحدة. 

كتاب مغلق.

MoR® Foundation االختبار الممارس: الحصول على شهادة

اختبار Foundation: ال يوجد متطلبات
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 )MoV®) إدارة الجودة
توفــر إدارة الجــودة )MoV( ® مجموعــة مــن المبــادئ والعمليــات والتقنيــات لتمكيــن المنظمــات واألفــراد مــن تحقيــق أقصــى قــدر مــن الفوائــد مــن 

محافظهــم وبرامجهــم ومشــاريعهم. تســاعدك علــى رفــع الجــودة إلــى الحــد األقصــى بمــا يتماشــى مــع أهــداف البرنامــج والمشــروع.

مسار الحصول على الشهادة

التسجيل في الدورات 
التدريبية أو االعتماد على 
الدراسة الذاتية من مراجع 

.Axelos معتمدة من

تهانينا!! بعد مرورك بالمراحل 
السابقة ستكون قادًرا على 
الحصول على شهادة تثبت 

)MoV®( اجتيازك الختبار

التعرف على إدارة الجودة وأهميتها للشركات.	 

االستراتيجيات والمبادئ المستخدمة في إدارة 	 
الجودة.

طرح العديد من األمثلة حول كيفية إدارة الجودة 	 
في البرامج والمشاريع المختلفة.

كن على أهبة االستعداد لاختبار من خال تحميل دليل 
 Axelos من موقع ®)MoV( اختبار

 PeopleCert يمكنك التقدم لاختبار من خال الموقع
أو أحد مراكز االختبار المعتمدة منها. يمكنك التعرف 

عليها من خال زيارة الموقع الرسمي هنا.

البدء
حضور الدورة 

التدريبية
االستعداد 

لاختبار
الحصول على 

الشهادة

لماذا تحصل على شهادة(®MoV( ؟
تساعدك شهادة )MoV( ® في توجيه أفضل الممارسات لرفع الجودة في البرامج والمشاريع بما يتماشى مع األهداف والمتطلبات للمشروع.

37 // 35المسار المهني لشهادات إدارة المشاريع

https://www.peoplecert.org/ways-to-get-certified/offline?families=7DF4A934E51E4040BBD45D97E572553E&product=19755446DD27457EAD1FCB506CCD3332


تناسب هذه الدورة التدريبية العديد من 
الوظائف مثل:

مديرو المشاريع.

مديرو البرامج.

مديرو العمليات.

مديرو المنظمات.

طبيعة االختبار

MoV® Practitioner اختبار إدارة الجودة- الممارس

8 أسئلة تشمل أسئلة موضوعية ودراسة حالة وفق سيناريو محدد 
)اختيارات متعددة(.

ينبغي عليك الحصول على %50 أو أكثر للنجاح.

مدة االختبار ساعتان ونصف )150( دقيقة.

كتاب مفتوح، )دليل ®MoV الرسمي فقط (.
متطلبات االلتحاق باالختبار

ماحظة: ال يوجد تاريخ النتهاء صاحية هذه الشهادة.

MoV® Foundation اختبار إدارة الجودة- التأسيسي

50 سؤال من أسئلة الخيارات المتعددة.

ينبغي عليك الحصول على %50 أو أكثر للنجاح.

مدة االختبار ساعة واحدة. 

كتاب مغلق.

االختبار الممارس: الحصول على شهادة MoV التأسيسية

االختبار التأسيسي: ال يوجد متطلبات.
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