مفردات مادة إدارة المشاريع
العام الجامعي  3415 /3414هـ
برنامج االنتساب والتعليم عن بعد
ف 1025 1

عدد الوحدات

معتمد

عدد ساعات االتصال األسبوعي

تدريب

عملي

3

Code/No

الرمز/الرقم

اسم المقرر

MRK 455

MRK 455

إدارة

نظري
3

المشاريع

مدرس المقرر :د .شاكر تركي أمين

المتطلبات السابقة
المقرر [ √ ] إجباري [

] اختياري

وصف المقرر:
تعنى مادة إدارة المشاريع بالتقنيات اإلدارية في إدارة المشاريع تركيزاً على جوانب تخطيط العمل والمراقبة والتقييم لتحقيق أهداف المشروع
أهداف المادة :
بعد االنتهاء من البرنامج الدراسي للطالب
أ .توضيح المفاهيم الرئيسية إلدارة المشاريع
ب .تحليل بيئة مشاريع األعمال
ج .ربط إدارة المشاريع بالعمليات اإلدارية بالمنظمات
د .مناقشة العمليات واألنشطة التي تعمل على دمج العناصر المختلفة إلدارة المشروع
المحتوى العلمي :
· المبادئ النظرية والتطبيقية في إدارة المشاريع.
· الجوانب االدارية في ادارة المشاريع.
· المحتوى االستراتيجي الدارة المشاريع.
· دورة حياة المشروع.
 .العمليات التشغيلية للمشروع
· إدارة تكامل المشروع
المخرجات:
 .تحديد وشرح طبيعة و أنواع المشروع.
 .تحديد المراحل في دورة حياة المشروع.
 .التعرف على أصحاب المصلحة من المشروع.
· تحديد ووصف وتحليل التفاعالت بين المجموعات داخل العمل.
· وصف عملية تطوير خطة إدارة المشروع ومراقبة التغيير المتكامل.
طرق التقييم:
 .اختبارات
 .مشاركة و تفاعل
 .مشاريع عملية
 .واجبات
الكتاب المقرر  :ادار المشاريع المعاصرة ،موسى خير الدين2 2132 ،الطبعة االولى ،دار وائل للنشر والتوزيع.
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المراجع المساندة :إدارة المشاريع الصغيرة ،جهاد عبد هللا عفانة  ،2131دار اليازوري للنشر ،عمان األردن.

الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري
الموضوع

األسبوع
.2

تطور إدارة المشاريع

.1

ادارة المحتوى االستراتيجية للمشروع

.3

إدارة مشاريع اصحاب المصالح

.4

إدارة محفظة المشروع

.5

ادارة استحقاق نهاية المشروع

.6

تطبيق المشروع

.7

تنفيذ المشروع

.8

الرقابة على المشروع

.9

تقييم المشروع

.20

ادارة نظم معلومات المشروع

.22

شبكة بيرت

.21

ادارة مشاريع المنظمات

.23

قيادة المشروع
التقدير لبرنامج التعليم عن بعد  03درجة اعمال فصلية واالختبار النهائي 03
درجة = 033

التقدير لبرنامج االنتساب االختبار النهائي =  033درجة

1

مالحظات

