
               

 

 

   

 المىاهح مقرر توصيف وموذج
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HM (42)2

       

Aims     

 

:- َهذف انًقرر انً 

. دراصت ادارة انًشروع - 1

. انخخطُط وانضُاصاث انعايت نهًشروع - 2

. دراصت انفروع انرئُضُت  الدارة انًشروع  - 3

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

 .شرح يفهىو ادارة انًشروعاث ويبادئها انرئُضُت  .1.أ

انقىاعذ االصاصُت انًضخخذيت فً فروع ادارة   حذذَذ.2.أ

 .انًشروع

 . انضُاصاث انعايت انًخبعت فً انًشروعاث  حىضُخ .3.أ

 

Intellectual skills  

اصخُخاج انًىاصفاث انعايت وانخاصت فً انًشروعاث  .1.ب

 .عهً اخخالف اَىاعها 

 .حذهُم  اًَاط انقُادة نهًشروعاث  .2.ب

 .حذهُم انضجالث انًضخخذيت فً انًشروع  .3.ب

 

 

Professional Skills 

.  قادر عهٍ إعذاد دراصاث انجذوٌ نهًشروعاث انصغُرة.1.ج

إقايت يشروعاث صغُرة فً يجال إدارة قادر عهً  .2.ج

 .وحًُُت انًىارد انبشرَت عهً األصرة  وانًؤصضاث 



انخخطُط  القايت يشروع صغُر   .3.ج

اكخضاب يهاراث فً حطبُق انًشروعاث انصغُرة وكُفُت . 4.ج

. ادارحها 

 

 

General Skills 

 . االحصال  انفعال يع األخرٍَ .1.د

 .اصخخذاو انًهاراث اإلدارَت انًُاصبت فٍ يجال عًهه  .2.د

عهً اًَاط انشخصُاث انخعرف  اكخضاب يهاراث فً .3.د

 وانخعايم يعها فً اطار انعًم
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 االصبىع انًىضىع

عذد 

 انضاعاث

 ع ٌ

: الوحدج األولى 

ادارة انًشروع 

خصىصُت - يذَر انًشروع  

انًشروع 

  6 انثانث- األول

: الوحدج الثاويح

انخخطُط  

انضُاصاث وانقراراث 

 

  6 انضادس _انرابع

: الوحدجالثالثح

ادارة  )فروع ادارة انًشروع 

-  االدارة انًانُت–االَخاج 

- انضجالث- ادارة انخضىَق

 ادارة –انًخابعت وانخقُُى 

 (االفراد 

  8 انعاشر - انضابع 

:  الوحدج الراتعح 

حطبُقاث عًهُت  

يشروعاث فردَت  -1

 –يالبش جاهزة )

 –يصُىعاث جهذَت 

 – صُاَت –اَخاج فًُ 

 –يفروشاث 

يقهً َج - اكضضىاراث

 ) .............

يشروعاث يشخركت  -2

حضىَق صهع وخذياث )

 – اصخصالح اراضً –

 اصًاك –يزارع طُىر 

 ).............

 

-انذادي عشر

 انرابع عشر

8  

  التدريس  والتعلم أسالية- 4

Teaching and learning methods 

 

. ـ انًحاضزاث اننظزيت 1

. ـ انؼصف انذهني2

. ـ انًناقشاث3

. ـ انخقاريز و انبحىد 4



ـ انخؼهيى انذاحي ين خالل إػذاد انطانب نألبحاد و 5

. انخقاريز انفزديت باالسخؼانت باإلنخزنج

انزياراث انًيذانيت نؼذد ين انًشزوػاث  نهخذريب - 6

وانخؼزف ػهى اسانيب االدارة انخى حًارس داخهها 

واػذاد حقاريز وافيت ػن انىاقغ انؼًهى نالسخفادة ينها 

. فى انخخطيط نًشزوع يًاثم او يزحبط بها 

 

 

 

أسالية التدريس والتعلم للطالب ذوي - 5

القدراخ المحدودج 

Teaching and Learning methods for 

disables  

 . انًناقشاث.أ.5
االطالع فً انًكخبت انًقروءة وشبكت االَخرَج . ب.5

 

 

 

 . انخقاريز و انبحىد .أ.6 المتميزيه أسالية التدريس والتعلم للطالب- 6
  انخؼهى انذاحي.ب.6

 

 

 Students assessment:  تقييم الطالب    - 7
 

Tools  ٍانخفاعم انصف

حقُُى انخقارَر  

حقُُى انعًهً  

 نقُاس انىدذة االونً ......................    انضعً االول 

نقُاس  انىدذة انثاَُت ................           َصف انخُرو

نقُاس انىدذة انثانثت .........................  انضعً انثاًَ

 نقُاس انًقرر باكًهه............................ .... انُهائً

Time schedule 

 

 

 

  

 

 

 Grading system



 

 

 

: List of references  قائمح الكتة الدراسيح والمراخع- 8

 

Course notes          انًشروعاث  : (2006)صًذاء صًُر ابراهُى يذًذ. د

  انصُاعُت ،انذار انجايعُت نهطباعت وانُشر،شبٍُ انكىو

Required books (Text books) 

 

   

Recommended books

 

 

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

.                                             ـ انشزائح1

ـ   power point     ـ انبىربىينج وانكًبيىحز2

. انشفافياث

.  ـ األفالو انخؼهيًيت4

 

               

 

د سمحاء سمير اتراهيم محم .  د :(أصخار انًادة)يُضق انًقرر

 وعمح مصطفى رقثان. د . أ :رئُش انقضى

 


