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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحلة الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  / المركز علمي القسم ال .2

   Managementادارة  اسم / رمز المقرر .3

 ساعة نظري( 2)    اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 60  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 قررأهداف الم .8
االدارية التي تمارسها المنظمة وتطبيقاتها وتعريف الطالب اكساب الطالب مفاهيم تتعلق باالنشطة *     

بمبادئ وعناصر استراتيجيات ادارة المشاريع من حيث التخطيط والجدولة والسيطرة على النشاطات وفيها يتم 

الوظائف االدارية للمشروع فضال عن تناول التاكيد على االساليب الكمية التخاذ النظر في جميع النشاطات و

 التجارب الحديثة لالدارة اليابانية مقارنة باالدارة االمريكية )الغربية بصورة عامة (.

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج09
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  هداف المعرفية األ -أ
  يكتسب الطالب مفاهيم تتعلق باالنشطة االدارية  -1أ

 على مبادئ االدارة وعناصرها  التعرف -2أ

 التعرف على التجارب السابقة في االدارة .-3أ 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على كيفية وضع خطة لمشروع – 1ب

 التعرف على برامج تحليل وادارة البيانات . – 2ب

 التعرف على كيفية عمل جدولة زمنية للمشاريع . – 3ب
 
 ائق التعليم والتعلم طر     

 

 ( data showوسائل االيضاح ) –نظرية وعملية محاضرات 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات فصلية تحريرية 

 اختبارات اسبوعية /شفوية +تحريرية 

 اسئلة سريعة 

 اسئلة قبلية وبعدية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 للمشاريع التعرف على كيفية عمل جدولة زمنية -1ج

 التعرف على مبادئ االدارة وعناصرها -2ج

  تطوير المهارات التطبيقية للطالب -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 مناقشة وحوارات االستاذ مع الطالب ومناقشة وحوارات الطالب مع طالب اخر

 

 
   

 

 

 
 لقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اضافة المهارات التطبيقية للطالب -1د

 زيادة قدرة الطالب على جدولة الوقت والجهد -2د

 قابلية الطالب على البحث العلمي -3د
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 قييمطريقة الت طريقة التعليم

 Introduction to الطالب يفهم الدرس  3 1
project 

management 
abjectives and 
trade off .cost-

schedule-
performance   

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 أسبوعية واختبارات 

 Planning and الطالب يفهم الدرس  3 2
control in 

projects: 
planning 

,scheduling , 
controlling   

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Scheduling الطالب يفهم الدرس  3 3
methods  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

محاضرة نظري  Gant chart الطالب يفهم الدرس  3 4

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 ات أسبوعية واختبار

 Networks الطالب يفهم الدرس  3 5
methods   

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

– Constant الطالب يفهم الدرس  3 6
time network 

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

محاضرة نظري  Pert network الطالب يفهم الدرس  3 7,8

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Critical path الطالب يفهم الدرس  3 9,10
method  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Precedence الطالب يفهم الدرس  3 11
diagramming 

method  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Project phases الطالب يفهم الدرس  3 12,13
:choice of 

project 
location  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Process الطالب يفهم الدرس  3 14
design  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 ت أسبوعية واختبارا

 Choice of الطالب يفهم الدرس  3 15
technology  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Financial الطالب يفهم الدرس  3 16,17
analysis , 

Purchse of 
new machine 
replacement . 

محاضرة نظري 

 وعملي  

وبعدية اسئلة قبلية 

 واختبارات أسبوعية 
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layout of 
facilities  

 Managing the الطالب يفهم الدرس  3 18
work force in 

a project , who 
manages the 
work force . 

principles  in 
demission of 
work –force 

management   

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

– Japans work الطالب يفهم الدرس  3 19`
force 

management  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 New approach الطالب يفهم الدرس  3 20
to evaluation 
performance  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Materials الطالب يفهم الدرس  3 21
handling  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Concepts of الطالب يفهم الدرس  3 22
MRP system 
elements of 

MRP system  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 MRP versus الطالب يفهم الدرس  3 23
order – point 
system . MRP 
versus just in 
time system  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Activities in الطالب يفهم الدرس  3 24,25
project 

:coordination 
of project 
activities . 
activities 

breakdown  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Measuring الطالب يفهم الدرس  3 26
project 

process tools . 
purpose of 

work 
measurement  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

محاضرة نظري   Methods study الطالب يفهم الدرس  3 27

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 
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 البنية التحتية   -12

 Principles of project management ,NPC ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
publication  
S. Choudhury “project management “,Tata MC 
Graw hill-2003 

 النت  –الكتب  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي   -13

 زيارة المختبرات التعليمية  -1
  زيارة الورش التعليمية الخاصة باألجهزة االلكترونية  -2

 

 

 Types of work الدرس الطالب يفهم  3 28
measurement  

محاضرة نظري 

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

محاضرة نظري   Time study الطالب يفهم الدرس  3 29

 وعملي  

اسئلة قبلية وبعدية 

 واختبارات أسبوعية 

 Time الطالب يفهم الدرس  3 30
management  

 محاضرة نظري

  وعملي 

بلية وبعدية اسئلة ق

 واختبارات أسبوعية 
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 اسم التدريسي وتوقيعه              

 م.م علي عائد حممد                  

 

 

 


