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جھاز منح الشھادات الدولیة 
فى ذات المستویات األربعة
إدارة المشروعات

Note: Training is not compulsory for certification procedure.
ᴒ : If Candidate fails on initial certification its permitted to repeat with extra fee.
Appeals and Complaints:
§ Applicant, candidate or certified person can request an appeal for

reconsideration of any decision made by MPC related to her/his desired
certification status. Individual or organization can request a complaint relating
to MPC activities or to a certified person.
§ Appeals/Complaints shall be made to MPC in writing by hand, Fax or E-mail,

within 30 days from certification decision, Including reasons of
Appeals/Complaints and shall be handled and processed within a 3-month
period from the date of receipt.

Certification/Re-certification  Fees:
§ Certification: Level A (915€), B (830€), C (690€), D (485€).
§ Repeated Step (ᴒ): C (300€), D (200€).
§ Re-Certification: Level A (400€), B (340€), C (255€), D (235€).
§ Appeals / complaint: (50€).
§ Application forms (50€) Non-refund.

MPC
"MES PM-CERT"

Tel/Fax: 25748169 )202(
              ( 25790050 )202

e-mail: rumesrusys@gmail.com
              info@mesegypt.org
website: www.mesegypt.org



IPMA Level B Certified Senior  Projects/ Program
or Portfolio Manger

Level Bأساس التأھیل للشھادة 
دة  لدیھ القدرة على إدارة · المشروعات أو البرامج أو محفظة برامج معق

.بنفسھ داخل المنظمة
Level Bمتطلبات التقدم للشھادة 

سنـوات خبـرة كمدیر مشروعات 5لدیھ على األقل ادارةالمشروعات:·
سنوات  فى مستوي قیادي یدیر مشروعات معقدة .3، منھم 

3دیر برامج  منھم سنـوات خبـرة كم5لدیھ على األقل ادارة البرامج:·
سنوات  فى مستوي قیادي یدیر برامج معقدة.

دیر محفظة 5لدیھ على األقل ادارة محفظة برامج:· ـرة كم سنـوات خب
رامج 3مشروعات ، منھم  دیر مخفظة  ب ادي ی سنوات  فى مستوي قی

معقدة.
IPMA Level C Certified Project Manager

Level Cأساس التأھیل للشھادة 
" لدیة القدرة على إدارة مشروع متوسط التعقید بنفسھ داخل المنظمة ·

Level Cمتطلبات التقدم للشھادة 
ھ · طة 3لدی روعات، متوس ى إدارة المش رة ف ل خب ى األق نوات عل س

سنوات على األقل خبرة كمساعد مدیر برامج معقدة . 3التعقید  أو 

IPMA Level D Certified Project Management
Associate

Level Dأساس التأھیل للشھادة 
لدیة المعرفة بعناصر الجدارة الخاصة بإدارة المشروعات . ·

Level Dمتطلبات التقدم للشھادة 
ال یوجد خبرة مطلوبة·

For recertification:
یجب علي حائزي الشھادات بجمیع المستویات ·

سنوات من تاریخ اصدارھا5شھادات صالحیة الالعلم ان -
من تاریخ انتھاء أشھر6لتقدم للجھاز لتجدید الشھادة خالل ا-

لصالحیةا
یجب علي من یرید تجدید الشھادة التقدم بالمستندات اآلتیة:·

- Application
- CV
- Full Self-assessment
- Structured Evidence
- Referees

علي المستمر لحائزي الشھاداتالتقدم بما یثبت التطویر المھني ·
:األقل
.) ساعة175سنوات باجمالي () 5) ساعة تدریب كل عام لمدة (35(-
ویات األربعة.المجاالت ذات الصلة بالمستھر خبرة في ) ش30(-

ویكون لمدیري المشروعات خبرة فى :·
التخطیط والتحكم فى الوقت والتكلفة والجودة . -
إدارة مجموعات العمل بالمشروع . -
تنفیذ المشروعات التى لھا أكثر من مرحلة من مراحل عمر المشروع -

حوافز ومزایا الشھادات : 
تعد الشھادة حافزا لمدیري المشروعات وأعضاء فرق اإلدارة من أجل: 

توسیع وتطویر قاعدة معرفتھم وخبرتھم وسلوكھم  الشخصي. ·
استمرار تعلیمھم وتدریبھم و تطویرھم الشخصي. ·
تحسین جودة إدارة المشروعات . ·
إنجاز أھداف المشروعات بطرق أرقى. ·
كما تعد حافزا للشركات التى تطبق إدارة المشروعات من أجل: ·

الحصول والحفاظ على أحسن مستوى ممارسة الدارة المشروعات -
وتطویر العاملین بھا. 

ارة المشروعات بالمنظمة وقدرتھا  التنافسیة . تأكید قدرات إد-

ومن مزایا ھذه الشھادات لألفراد: 
شھادة دولیة متعارف علیھا عن جدارتھم وقدراتھم . ·
میزة شخصیة فى مجال مسارھم الوظیفي. ·

ومن مزایاھا لمقدمي خدمة إدارة المشروعات (كالمقاولین والمكاتب 
االستشاریة): 

عرض و إعالن عن جدارة موظفیھا وقدراتھم فى مھنتھم.·
ومن مزایاھا للعمالء: 

تأكید على حصولھم على أحدث ما وصلت إلیھ ھذه الخدمة ·
)State of the Art . من محترفي مھنة إدارة المشروعات (

A, B, C, Dللشھادات ذات المستویات األربع IPMAنظام 

IPMA Level A: Certified Projects/ Program or
Portfolio Director

:Level Aأساس التأھیل للشھادة 
رامج · ة ب رامج أو محفظ روعات  أو ب ل مش ى إدارة ك درة عل ة الق " لدی

للشركة أو أي من فروعھا تحت ظروف شدیدة التعقید" 
:Level Aمتطلبات التقدم للشھادة 

سنـوات خبـرة كمدیر مشروع شدید 5لدیھ على األقل المشروعات:ادارة·
سنوات  فى مستوي قیادي .3التعقید، منھم 

رامج:· ل ادارة الب ى األق ھ عل دید 5لدی امج ش دیر برن ـرة كم ـوات خب سن
التعقید  في مستوي قیادي.

رامج:· ة ب ل ادارة محفظ ى األق ھ عل ة 5لدی دیر محفظ ـرة كم ـوات خب سن
قید في مستوي قیادي،.مشروعات شدیدة التع

G-02الشھادات  لمزید من التفاصیل الرجوع الي دلیل حائزي 

نظرة عامة على برنامج التأھیل الدولي فى إدارة المشروعات 
م تأخذ على عاتقھا 1970التى تأسست عام )MES( إن جمعیة الھندسة اإلداریة 

القیام بزیادة الوعي بعلوم إدارة المشروعات والعملیات وبالتطورات التى تستحدث 
فى ھذه المجاالت حتى تجنى المؤسسات المصریة النفع الذي حصلت علیھ 

المؤسسات المثیلة فى الخارج .

جمعیة الھندسة اإلداریةبجھاز منح الشھادات
)MBC (CERT-MES PM

لمنح الشھادات IPMAھو الجھة الوطنیة الوحیدة المرخص لھا فى مصر من 
المھنیة ذات المستویات األربعة فى إدارة المشروعات والمتعارف علیھا دولیا 

)IPMA Four–Level-Certification System ( والتي تأخذ فى االعتبار
الثقافات الوطنیة . 

IPMAالمشروعات االتحاد الدولي الدارة
ھي -وھى منظمة ال تھدف إلى الربح -الدارة المشروعات الدولياالتحادإن مھمة 

نشر وتطویر علوم إدارة المشروعات على المستوى الدولي. 

م بھدف تبادل الخبرات بین مدیري المشروعات الدولیة. 1965عام IPMAبدأت 
ولقد كانت جمعیة الھندسة اإلداریة من أوائل الجمعیات األھلیة األعضاء فى 

IPMA وھى الممثل الوحید لـ .IPMA . فى جمھوریة مصر العربیة
)IPMA, Switzerland()73(یضـم االتحاد الدولي فى إدارة المشروعات 

جمعیة أھلیة منتشرة فى جمیع قارات العالم، ویخدم ھذه الجمعیات احتیاجات 
ذات غاتھم ، كما أن الشھادات المھنیةالمھتمین بإدارة المشروعات فى بالدھم وبل

المستویات األربعة معترف بھا فى جمیع ھذه الدول . 
Please visit IPMA Site : www.ipma.world

أسس منح الشھادات 
فى مصر تتوافق مع البرنامج واللوائح MPC (MES PM-CERT(إن نظم 
" ISO/IEC17024" الدولیةالمواصفة وكذلك مع IPMAمن ةالمعتمد

الدولیة األسسشھادات لألفراد)  وتتعامل على (معاییر المنظمات التى تمنح ال
.ICRلمنح الشھادات لنظام الدوليوا(ICB) للجدارة

International  Competence Baseline (ICB)
فى إدارة المشروعات IPMAالدولیة شھاداتالأساس نظام منح ICBتعتبر 

ءة عنصرا من عناصر الكفا28كون من توتL-C-4ةذات المستویات األربع
مستویات تبدأ بالمعرفة ثم 6یتم تقییم الكفاءة علي المھنیة فى إدارة المشروعات و

الفھم ثم تطبیق المعرفة ثم تحلیل االداء ثم التولیف واالبتكار وتنتھي بالقدرة علي 
.التقییم والتحسین المستمر

المتقدمون للحصول على الشھادات : 
مدیري المشروعات أصحاب الخبرة فى جمیع فروع: 

مشروعات التشیید والبناء-
المشروعات الھندسیة والصناعیة -
المشروعات االستثماریة (جمیع المجاالت) -
مشروعات البحث والتطویر. -


