
 FIDICالعقود الهندسية إدارة الشهادة االحترافية في 

ECM (5) 

 م5155 سبتمبر 01إلى  فبراير 52من 

 مساًء بتوقيت القاهرة 9: 6

 ساعة تدريبية 051

  2222فبراير  
  مصادرااللتزام: المقرر األول 
 ماهية العقود في التشريعات المدنية 22 الجمعة  1

 محمود صبرة. د
 العقود الهندسية الدولية 22 السبت  2

  (تتضمن مصادر االلتزام بشكل موسع) ساعة 11محاضرات فيديو  2يتضمن المقرر  
  2222مارس  
  اإلنشاءات الدولية ـ فيديكعقود : المقرر الثاني 
 (FIDIC)الدولية  الهندسية العقود على عامة نظرة 4 الجمعة  3

 نبيل عباس. د

 (0) 0999( الكتاب األحمر)فيديك  بنود عقد التشييد 2 السبت  4
 (5) 0999( الكتاب األحمر)بنود عقد التشييد فيديك  11 الجمعة  2

 (3) 0999( الكتاب األحمر)بنود عقد التشييد فيديك  12 السبت  2

 (4) 0999( الكتاب األحمر)بنود عقد التشييد فيديك  11 الجمعة  7
 (2) 0999( األحمر الكتاب)بنود عقد التشييد فيديك  11 السبت  1

 (6) 0999( الكتاب األحمر)بنود عقد التشييد فيديك  22 الجمعة  1

 (7) 0999( الكتاب األحمر)بنود عقد التشييد فيديك  22 السبت  12
  أبريل 2 إجازة شهر رمضان 
  2222 مايو 
  المخاطر في عقود فيديك: المقرر الثالث 
 امحمد غولة .د  العقد أطراف إلتزامات 13 الجمعة  11
 في االستثنائية واألحداث 99 فيديك بين ومخاطر المالك ما القاهرة القوة 14 السبت  12

 .م5107
 محمد شعيب. د

امحمد غولة. د  المخاطر حسب مرجعية الفيديك 22 الجمعة  13  

امحمد غولة. د حول المخاطر في عقود فيديكورشة عمل التعليق  21 السبت  14  

 نبيل شحادة. د وعالجها المخاطر الزمنى؛ البرنامج 27 الجمعة  12
 مصطفى إسماعيل. د ومخاطر التصميم العقودالمخاطر في  21 السبت  12
  2222 ةيوني 
 في عقود فيديك وفض النزاعات المطالبات: المقرر الرابع 

 تحسين صالح. د

 إدارة مشروعات التشييد 3 الجمعة  17
 المطالباتاليف تكـ  المطالباتأسباب ـ  مراحل تقديم المطالبات 4 السبت  11
 المطالبات الزمنية 12 الجمعة  11

 في تحليل المطالبات( CPM) استخدام الجدولة الزمنية



  .إدارة المطالبات

   0999التعديالت التي تمت  على نموذج عقود الفيديك طبعة  11 السبت  22

 االختبارات واستالم المالك للعمل 17 الجمعة  21

 خالل فترة الضمان النهائيصيانة األعمال 
 إدارة التغيير فى عقود الفيديك 11 السبت  22

 إدارة التغيير وطرق القياس العالمية 24 الجمعة  23

 المطالبات لتحليل عمل ورشة 22 السبت  24

  أجازة عيد األضحى 
  2222 يوليو 
 تحسين صالح. د ورشة عمل المطالبات 22 الجمعة  22
  في العقود الهندسيةالتحكيم : المقرر الخامس 
 امحمد غولة. د (.DAB)مجلس فض النزاعات  ودور النزاعات فض وسائل 23 السبت  22
 أسامة عطعوط. د المفاهيم األساسية في التحكيم التجاري الُدولي 21 الجمعة  27
 مصطفى إسماعيل. د التشييد عقود في الهندسي ـ التحكيم التحكيم 32 السبت  21

  2222 أغسطس
 التشييد بعقود متعلق نزاع في تحكيمية قضية ومناقشة عرض 2 الجمعة  21

 أسامة عطعوط. د
 والبنوك بالتشييد تتعلق تحكيمية قضية في محتمل لنزاع حالة دراسة 2 السبت  32

 تعدينية مواقع بتشييد تتعلق تحكيمية قضية في محتمل لنزاع حالة دراسة 12 الجمعة  31
 والتأمينات واألجور بالتشييد تتعلق تحكيمية قضية في محتمل لنزاع حالة دراسة 13 السبت  32
  تطبيقات عملية في العقود الهندسية: المقرر السادس 
 امحمد غولة. د (الكتاب الفضي) صياغة عقد الفيديك ألعمال تسليم المفتاح 11 الجمعة  33
 مصطفى اسماعيل. د (الكتاب األبيض) للخدمات االستشارية الفيديك عقد صياغة 22 السبت  34
 ترجمة الشروط العامة للفيديك 22 الجمعة  32

 السجالت المعاصرة ودورها في تدعيم المطالبات
 امحمد غولة. د

 امحمد غولة. د ملخص أنشطة ممثل المقاول متسلسلة زمنيا   27 السبت  32

  2222 سبتمبر
مصطفى اسماعيل. د (0)موضوعات خاصة إدارة المشروع من خالل الفيديك ـ  2 الجمعة  37  

مصطفى اسماعيل. د (5)خاصة  ـ موضوعات الفيديك خالل من إدارة المشروع 3 السبت  31  

 امحمد غولة. د النقاط العشرة األهم بعقد الفيديك 1 الجمعة  31
 مصطفى اسماعيل. د FIDIC 123 Q  Aوجواب   سؤال  الفيديكالشهادات الدولية و 12 السبت  42

 (2222ديسمبر حتى نهاية )من خالل تسجيالت الفيديو مراجعة عامة 

:والعضويات الشهادات  

التابعة لحكومة دبي ـ اإلمارات العربية KHDA البشرية  والتنمية المعرفة هيئة منومعتمدة  صادرة شهادة (1)

، ويتم رفعها على موقع ECMساعة تدريبية في الشهادة االحترافية إلدارة العقود الهندسية  122، باجتياز المتحدة

 .الهيئة برقم تحقق

 .ساعة 122 (القاهرة) واالقتصادية القانونية للدراسات العدالة أكاديمية من صادرة شهادة (2)

 .تدريبية ساعة( 122) القانونية للعلوم العربية بالجمعية للتحكيم العربي المركز من صادرة شهادة (3)



 .ساعة 122 (اإلمارات)مركز أوس للتدريب واالستشارات  من صادرة شهادة (4)

 .القانونية واالستشارات للتحكيم العدالة مركز لدى دولي محكم عضوية (2)

.والعضويات الشهادات رسوم تتضمن أمريكي دوالر 722 ـ مصرياً  جنيهاً  12222 :الرسوم  

:دفعات 3تسدد على   

 4222 التسجيل عند دوالر 222 جنيه 

 4222 2222 مايو شهر أول دوالر 222 جنيه 

 4222 2222 أكتوبر شهر أول دوالر 222 جنيه 
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