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المحاضرة الرابعة عشره

مراجعة عامة

2
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:العامةاألهداف

المشروعبالمدارةالمنظماتنموفيساعدتالتيالمعاصرةالبيئيةالظروفمعرفة-

.ذلكمنالمتحققةوالفوائد

.خصائصهوفهمأهدافهوتحديدالمشروعتعريف-

.مرحلةكلفيالرئيسةاألنشطةوتحديدالمشروعحياةدورةمعرفة-

.بالمشروعوعالقتهاالمشروعاطرافتحديد-

.المشروعمقترحاعداد-

املشاريع في بيئة االعمال املعاصرة: األولىاملحاضرة 
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:األهداف العامة

تعريف إدارة المشاريع ووظائفها ومراحل إدارة المشروع

.تحديد اطراف إدارة المشروع

.المقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي

.تحديد المسار الوظيفي لمدير المشروع

تحديد البوصلة األخالقية لتوجيه مدير المشروع

إدارة املشروع: الثانيةاملحاضرة 
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يف تختلف فهم المرتكزات األساسية التي تعتمد عليها عملية تنظيم المشروع ك

.عن المنظمة الوظيفية

.معرفة االشكال التنظيمية السائدة في المشاريع واهمها

.تحديد إيجابيات وسلبيات كل شكل من هذه االشكال التنظيمية

معرفة الخطوات الواجب اتباعها عند تحديد الشكل التنظيمي المناسب 

.للمشروع

تنظيم املشروع: الثالثةاملحاضرة 
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خطة املشروع: املحاضرة الرابعة

.العملهيكلتجزئةمفهوممعرفة

.المشروعخطةاعدادمراحلفهم

.المشروعخطةعناصرتحديد
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جدولة املشروع: الخامسةاملحاضرة 

.فهم معنى عملية الجدولة في المشروع

.معرفة المنافع المتحققة من عملية الجدولة في المشروع

.تحديد مراحل عملية الجدولة في المشروع

.فهم طرق الجدولة في المشروع
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املسار الحرج: املحاضرة السادسة

CPM(The Critical Path method)الخطوات الالزمة الستخدام اسلوب-

الحسابات الكمية الالزمة لتطبيق المسار الحرج-

الفائض االجمالي-
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أسلوب بيرت: املحاضرة السابعة

الخطوات االساسية الستخدام أسلوب بيرت-

.مفهوم تسريع المشروع-
.عملية تسريع المشروع-
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موازنة المشروع: الثامنةاملحاضرة 

.تعريف موازنة المشروع-

.معرفة فوائد موازنة المشروع واثرها في إدارة المشروع-

.التعرف على طرق اعداد موازنة المشروع-

.تحديد أسس اختيار طريقة اعداد الموازنة التقديرية-

.معرفة أسباب تمويل المشاريع غير المربحة-
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إدارة فريق المشروع: التاسعةاملحاضرة 

المشروعفريقتعريف

العملفرقتكوينمزايا

المشروعفريقإدارة

العملفرقأنماطعلىالتعرف

المنظماتفيالفرقخصائصتحديد
العملفريقداخلاالختالفاتموضوععلىالتعرف
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إدارة الصراع في المشروع: العاشرةاملحاضرة 

.حدوثهوراءالخلفيةوفهمالصراعتعريف

.المشاريعفيالصراعحدوثأسباباهمتحديد

.المختلفةالمشروعحياةمراحلعبرالصراعمصادرمعرفة

(التفاهممذكرة-الشراكة-التفاوض)المشاريعفيالصراعحلأدواتعلىالتعرف
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إدارة املخاطر في املشاريع: الحادية عشرهاملحاضرة 

بالضبطفاتوالمواصوالكلفةالوقتفيألهدافهالمشروعتحقيقتعيقالتياألسبابمعرفة

.لهاخططكما

.وجودهافيتساهمالتيالبيئيةالعواملومعرفةالمخاطرتعريف

المختلفةمراحلهاوفهمالمخاطرإدارةتعريف

المخاطرمعالجةفيالمستخدمةاالستراتيجياتمعرفة

المخاطرإدارةفيالكميةاألساليباستخدام
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الرقابة على املشروع: املحاضرة الثانية عشره

الرقابةتعريف

المشروععلىالرقابةاهدافمعرفة.

المشروععلىالرقابةأنواعمعرفة.
المشروععلىالكميةعلىالرقابةأدوات.
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انهاء املشروع: الثالثة عشرهاملحاضرة 

.المشروعانهاءالىتؤديالتياألسبابمعرفة

.المشروعانهاءطرقمعرفة
.المشروعانهاءخطواتمعرفة
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مراجعة عامة للمقرر :عشره املحاضرة الرابعة 

.للمقررعامةمراجعة
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المشاريعإدارةفيمتكاملمنهجالمعاصرةالمشاريعإدارةخيرالدين،احمدموسى.د
2014األردن،والتوزيعللنشروائلدارالثانيةالطبعة

:الكتاب املقرر 
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طريقة التقييم

النسبةالتاريخالتقييمنوعيمرقم التقي

10%خالل الفصلالمحاضرات المباشرة1

10%خالل الفصلالفصلاعمال2

10%خالل الفصلالمشاركة في المنتدى3

70%نهاية الفصلاالختبار النهائي4

100%المجموع
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