
 مختصر توصيف المقرر
 

 ة المشاريع الصغيرة والمتوسطةرادا اسم المقرر:

 MGT 420 :رقم المقرر

 MGT 111 اسم ورقم المتطلب السابق:

 السادس مستوى المقرر:

 3 الساعات المعتمدة:

Management of small and medium projects Module Title: 

MGT 420 Module ID: 

MGT 111 Prerequisite: 

6 Level: 

3 Credit Hours: 

 
 Module Description                 وصف المقرر :

 
وصف لطبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التطرق 
لعملية تطور المؤسسات وأثر تفاعل النواحي البيئية 
 واالجتماعية في تكوين شخصية رجل األعمال. دراسة النواحي

الداخلية للمؤسسات التي من ضمنها النواحي التسويقية، 
لمحاسبية، تحديد أهم العوامل الخاصة بنجاح المشاريع  المالية

 وفشلها.

Description of small and medium 
projects, institutional development 
impact of environmental and social 
aspects of interaction in personal 
businessman. Study of internal aspects 
of organizations, including the aspects of 
marketing, finance, accounting, and 
determining most important factors of 
successful and failure projects. 

 
 

 Module Aims                            أهداف المقرر :

 
1 
 
 

دراسة مادة إدارة مشروعات صغيرة إلى  تهدف
يبدأ مشروعا صغيرا  مساعدة وتدعيم الطالب لكي

 من البداية.

Study of small and medium projects 
management aims to help and support the 
student to start a small business. 

 
2 
 
 

تمكين الطالب من حسن إدارة المشروع حتى يصل 
 مشروع إلى أفضل وضع ممكن.بهذا ال

Enable the student to good managment of 
the project until it reaches this project to the 
best possible position. 

 
3 
 

تعريف الطالب بطبيعة المؤسسات الصغيرة 
 وخصائصها وأهميتها.

Introduce students to the nature and 
characteristics of small businesses and their 
importance. 

 
4 

اهمة الدولة في تعزيز  تعريف الطالب في م
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

Student in the state contribution is defined in 
support of small and medium projects. 

 
5 
 

دراسة عوامل نجاح وفشل المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة.

Study the factors od success and failure of 
small and medium projects. 

 
 
 



 
 Learning outcomesمخرجات التعليم:                                                                           

 
 بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على: يفترض                     

 

 والمتوسطة إدارة مشروعات صغيرة 1
Small and medium-sized projects 

management 

2 
وتمكينه من حسن   ن البداي ان يبدأ مشروعا صغيرا

 إدارته

To start a small business From the 

start and enable it to good manageme 

3 
القدرة علي إدراك بعض التطبيقات العملية في مجال ادارة 

 المشاريع

The ability to perceive some practical 

applications in the field of project 

management 

 القدرة علي العمل الجماعي والتعاوني 4
The ability to collective and 

cooperative work 

 فريق العمل والمحافظة علي نجاح المهمةالقدرة علي إدارة  5

Ability to work team management and 

maintenance of the success of the 

mission 

 
 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس(                 

 

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 

 3 1 تعريف المؤسسات الصغيرة واألهمية االقتصادية

 3 1 إسهام الدولة في تعزيز المؤسسات الصغيرة

 3 1 مؤشرات نجاح وفشل المؤسسات الصغيرة

 3 1 أنواع وأنماط القيادات اإلدارية

 3 1 اول اختبار شهري

 دراسة موسعة للنواحي األساسية للمؤسسات الصغيرة:
 المالية ، وسائل السالمة واألمن الصناعي. التسويق ،

1 3 

 3 2 دراسة تطبيقية لحاالت بعض المؤسسات الصغيرة

 3 1 تنمية روح اإلقدام والعوامل المؤثرة في البدء

:المؤسسات الصغيرة وعالقتها بالعولمة ، التخصيص ، البورصة،العمالت،اإلدارة التاسع
 الخاصة  ، الهندرة ، تقنية المعلومات. اليابانية،حقوق االمتياز،الشركات

2 3 

 3 1 ثاني اختبار شهري

 3 1 مناقشة  االبحاث الطالبية

 3 1 مناقشة  االبحاث الطالبية

 3 1 مراجعة
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