
هدف البرنامج:
يهدف البرنامج الى تزويد المتدربين بالمفاهيم والمهارات الالزمة  الدارة 
المشاريع بكفاءة. حيث يتضمن البرنامج العناصر الرئيسية الالزمة الدارة 
على  المرتكزة  المتخصصة  العمل  ورش  خــالل  من  وذلــك  المشاريع 

.PMI التطبيقات العملية والمنسجمة مع

المستفيدون من البرنامج:
الراغبون في العمل في مجال ادارة المشاريع ممن يحملون مؤهل علمي.

مدة البرنامج:
٣٠٠ ) ساعة تدريبية.  ) تسعة شهور بواقع 

لغة التدريب:
اللغة العربية واالنجليزية.

شهادة البرنامج:
سيتم منح شهادة الدورة التدريبية في ادارة المشاريع مصدقة من 
وزارة التعليم العالي لكل من اتّم حضور مااليقل عن ( ٨٥ ٪ ) من عدد 

ساعات البرنامج الكلي.
الحصول  الى  بالطالب  يــؤدي  ال  التدريبي  الدبلوم  بأن  علما 
على  للحصول  ساعات  منها  يحتسب  وال  علمية  درجة  على 

اكاديمية. درجة 

المدربون:  
وذوي  مؤهلين،  مدربين  من  المشاريع  ادارة  لدورة  التدريبي  الكادر  يتألف 

خبرة متميزة في هذا المجال.

رسوم البرنامج:
(١٣٠٠) دينار  اردني شاملة:  المواد التدريبية ، الشهادة ، باالضافة الى 

امكانية تقسيط الرسوم.

الوثائق المطلوبة:
١- صورة عن هوية االحوال المدنية او جواز السفر

٢- صورة شخصية
٣- صورة عن اخر مؤهل علمي

Purpose:
This Diploma provides participants with thorough, concentrated 
coverage of the key skills needed for e�ective project 
management.The Diploma covers the essential building blocks 
required for professional project management. It includes 
workshop style exercises and case studies to ensure that 
participants learn the practical application according to PMI’s.

Beneficiaries:
Anyone who holds an accredited certi�cate that quali�es 
them to be in this �eld and is interested in working in the PM.

Program duration:
(300) hours long running over nine months. 

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certi�cate gained from this course is accredited by the 
Ministry of Higher Education. This certi�cate is granted after 
attending at least 85% from the overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student 
to acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Trainers:
Our sta� consists of certi�ed trainers who are experts in the 
Project Managment �eld.

Fees: 
1300 JDs, which includes all material, the certi�cate, This fee 
can be paid by installments.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certi�cate.

دبلوم أبـوغزالـه الـتدريبي فــي إدارة الـمشاريع
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PMP Training Course

Project Scheduling التخطیط وجدولة المشاریع وتطبیقاتھا

MS Project

Project Risk Management ادارة مخاطر العملیات

Project Management Office (PMO)

Business Process Reengineering اعادة ھندسة العملیات االداریة

Program Management Fundamental

Strategic Planning التخطیط االستراتیجي 

Change Management إدارة التغییر 

Practical Project

Total |  المجموع

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Negotiation Power  مھارات التفاوض 

Emotional Intelligence الذكاء العاطفي 

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Business Communication

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
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