
برنامـج ماجستيـر
إدارة المشروعات

MPM

www.dau.edu.sa



01
MPM برنامـج ماجستير إدارة المشروعات

يعتبر برنامج ماجستير إدارة المشروعات في كلية إدارة األعمال بجامعة دار العلوم أول 
برنامج ماجستير متخصص في هذا المجال في الجامعات السعودية. ويتوافق البرنامج 
مـــع التكويـــن المعرفـــي Body of Knowledge (PMBOK) إلدارة المشـــروعات الـــذي 
طوره معهد إدارة المشروعات األمريكي (PMI)، ما يجعله يسهم في إعداد الملتحقين 
فيـــه الختبار أهم شـــهادة مهنيـــة في مجال إدارة المشـــروعات وهي شـــهادة محترف 
معتمد في إدارة المشروعات PMI Certification. والبرنامج مثالٌي للمتخصصين الذين 
يخططون للترقي الوظيفي في مجال إدارة المشروعات وأيضًا مناسٌب لحديثي التخرج 
الذين يسعون لبناء مستقبل مهني في هذا المجال، ومدة الدراسة في البرنامج سنتان 
دراســـيتان بواقع (45) ســـاعة معتمدة. ويقبل فـــي البرنامج خريجـــي البكالوريوس في 
المجـــاالت ذات الصلة بإدارة المشـــروعات كالهندســـة وتكنولوجيـــا المعلومات وإدارة 
األعمـــال، كمـــا يمكن قبول خريجـــي التخصصات األخرى إن كان لديهـــم خبرة عملية في 

مجال إدارة المشروعات بعد اجتياز 4 مقررات تكميلية.

برنامـج ماجستيـر
إدارة المشروعات

(MPM)
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متطلبات
القـبــــول

شهادة بكالوريوس في المجاالت 
ذات الصلة بإدارة المشروعات 

كالهندسة وتكنولوجيا 
المعلومات وإدارة األعمال، 

ويمكن قبول خريجي التخصصات 
األخرى إن كان لديهم خبرة عملية 
في مجال إدارة المشروعات بعد 

اجتياز 4 مقررات تكميلية.

01

درجة ال تقل عن (5) في اختبار 
IELTS أو درجة معادلة في 

االختبارات البديلة مثل اختبار 
"قياس إلتقان اللغة 

 TOEFL أو (STEP) "اإلنجليزية
على أن ال يكون قد مضى أكثر 

من عامين على إجرائه.

02

نتيجة اختبار قدرات الجامعيين أو ما 
يعادله من اختبارات مثل GMAT أو 

GRE على أن ال يكون مضى أكثر 
من عامين على إجرائه.

03

أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات 
القبول التي تحددها الكلية.

04

توصيتين علميتين.

05
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مميزات برنامج
ماجستير إدارة المشروعات

(MPM)

01

03

05

02

04

06

08

07

مقررات مصممة وفق 
معايير مرجعية دولية

البرنامج مصمم لتعزيز 
المسار الوظيفي

تأهيل متخصص الجتياز اختبار 
شهادة "محترف معتمد في إدارة 
PMI Certification "المشروعات

التدريب العملي على برمجيات 
إدارة المشروعات
(PRIMAVERA / MS PROJECT)

محاضرون ذوو خبرة واسعة 
ومعتمدون من معهد إدارة 

(PMI) المشروعات

محاكاة الختبار شهادة " محترف 
معتمد في إدارة المشروعات " 

في مختبرات بروميتريك معتمدة

التطبيق العملي على إدارة 
المشروعات

استعراض وتحليل أفضل 
الممارسات في إدارة 

المشروعات



04
MPM برنامـج ماجستير إدارة المشروعات

الخطة الدراسية
لبرنامج ماجستير إدارة المشروعات

(MPM)
الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة المشروعات (MPM)، يجب 
أن يكمل الطالب  15 مقرر بنجاح بإجمالي (45) ساعة معتمدة، وذلك على النحو التالي:

خمس مقررات أساسية في مجال إدارة األعمال
(3) ساعات معتمدة لكل منها :

إدارة
سالسل التوريد

(517 SCM)

01
مهارات

القيادة وإدارة
الفريق

(516 MGT)

02
الجوانب

القانونية  واألخالقية
لألعمال

(513 MGT)

03

المحاسبة 
المالية واإلدارية

(FIN 522)

04

مبـادئ
إدارة الجـودة
(514 MGT)

05

سبع مقررات أساسية في مجال إدارة المشروعات (3) ساعات 
معتمدة لكل منها عدا مادة المشروع التطبيقي بعدد (6) 

ساعات معتمدة، وذلك على النحو التالي

أساسيات
إدارة المشروعات

(501 MPM)

01
تكامل

المشروع وإدارة
نطاقــه

(MPM502)

02
إدارة عقـد
المشــــروع
ومــــــوارده

(MPM503)

03

إدارة جدول
المشروع

(MPM504)

04

إدارة تكاليف
ومخاطر المشروع

(MPM505)

05

المشروع 
التطبيقي

(MPM506)

06
التدريب على

اختبار شهادة محترف
معتمد في إدارة

المشروعــــات
(MPM507)

07

مقرران اختياريان (3 ساعات معتمدة لكل منها)
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ما الذي ستتعلمه في
برنامج ماجستير إدارة المشروعات

(MPM)؟

يطـــور برنامـــج ماجســـتير إدارة المشـــروعات (MPM) القـــدرات المعرفيـــة واإلدراكيـــة 
والمهـــارات التطبيقيـــة والعملية وقيـــم الخريجين بما يتوافق مع األنشـــطة والتقنيات 
الضروريـــة إلدارة المشـــروعات وإدارة المنظمـــات القائمـــة علـــى المشـــروعات. ويقوم 
الدارسون خالل البرنامج بتطبيق تلك المهارات في مشروعات تزودهم بخبرات وتجارب 

مهمة يحتاجون إليها على أرض الواقع بعد تخرجهم، ومن بينها التالي:

01020304

الكفاءات التحليليةإدارة الجوانب البيئيةالفهم واالستيعاب المهارات واألدوات

المعرفة والمهارات 
واألدوات والتقنيات 

الالزمة لتخطيط 
المشروعات 

وتنفيذها لتحقيق 
األهداف المحددة 
في إطار محددات 
الوقت والتكلفة.

فهم واستيعاب 
األنشطة والمهارات 
والتقنيات وأفضل 

الممارسات 
المطلوبة للتخطيط 

الفعال والتنظيم 
والتنفيذ للمشروعات 
في مختلف قطاعات 

األعمال.

القدرة على إدارة 
الجوانب البيئية 
والمستدامة 

واالجتماعية خالل
كامل فترة المشروع 

على صعيد موارد 
المشروع وعملياته 

وأهدافه باإلضافة إلى 
الجوانب االقتصادية.

كفاءات تحليلية 
وشخصية وعملية 

واسعة من خالل مقررات 
مصممة خصيًصا تغطي 

التخطيط المسبق 
والقدرات التحليلية، 

وإدارة المخاطر، 
واستراتيجية التوريدات 

والعقود، والصحة 
والسالمة، وإدارة 

العمليات والتمويل، 
وإدارة التغيير.
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فــــــرص
عمـــــــل

القـــدرة علـــى إدارة المشـــروعات مهـــارة أساســـية مطلوبة فـــي العديد مـــن المجاالت، 
والبرنامج يعد ويؤهل الخريجين مهنيًا للعمل في نشاط إدارة المشروعات في القطاعين 
العـــام والخاص. ويتأهـــل خريجو البرنامج ألعمال االستشـــارات اإلدارية فـــي مجال إدارة 
المشروعات باإلضافة إلى وظائف مباشرة في إدارة المشروعات مثل وظائف أخصائي 

مشروع ومدير مشروع في قطاعات عديدة من بينها على سبيل المثال ال الحصر: 

0102030405

0607080910

المالية
والبنوك
والتأمين

التسويق البنــــاء
والتشييد

النقل
وسالسل
اإلمداد

التعليم الرعايـة
الصحية

القطاع
العام

الطاقــــة

التصنيـع

تقنية
المعلومات
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