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 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

 جامعة االنبار المؤسسة التعليمية .1

 كلية االدارة واالقتصاد المركز/ القسم الجامعي  .2

 دراسة الجدوى رمز المقرر/ اسم  .3

 بكلوريوس ادارة اعمال البرامج التي يدخل فيها .4

 (التواجد اليومي)الحضور  ر المتاحةأشكال الحضو .5

 0202-0220، العام الدراسي ثانيالفصل الدراسي ال السنة/ الفصل  .6

 في االسبوع 0 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7



 2/2/2122 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  : أهداف المقرر  .9
 دراسة الجدوىتزويد الطالب بمعلومات منتوعة عن مفهوم  -ا

 وادارة االعمال دراسة الجدوى االقتصاديةالب بالعالقة بين علم االقتصاد المتمثل بالمام الط -ب

 اتخاذ القرارات االسثماريةادراك الطالب لنواحي التركيز والتميز في   -ج

 اهمية مراحل دراسة الجدوى للمشاريعمعرفة الطالب  -د

 اهمية دراسة السوقوالية حساب النكاليف تشخيص  -ه

 مصادار تمويل الفرصة االسثمارية ومعايير تقييم المشاريعالطالب  معرفة -ي

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 تحقيقا الكمال المقرر في اعاله، فانه يؤمل بعد انهاء الفصل الدراسي، ان يكون الطالب قادرا 

  م المشاريعومعايير تقييبالتعرف على الفرص االستشماريةومصاردر تمويلها 

 طرائق التعليم والتعلم      

 :سيتم االعتماد على الطرق االتية.

 .....القاء المحاضرات، المناقشات الجماعية، المشاركات التفاعلية، االوراق البحثية
 طرائق التقييم      

 سيتم االعتماد على الطرق التالية

 .االختبارات االسبوعية والشهرية والفصلية -

 ....مشاركات التفاعلية وكذلك االوراق البحثية والواجبات المكتبيةتقييم ال -

 ...الحضور والتفاعل -
 مهارات التفكير -ج

 ...الجل الحكم على تطوير وتحسين مستوى مهارات التفكير لدى الطلبة، سيتم اعتماد الصيغ االتية

 التفكير الجماعي -
 .التوجيه والتحفيز  -
 .امةوالع التساؤالت المثيرة والمحفزة -
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 .الجل تطوير المهارات المختلفة، سيتم اعتماد الصيغ التالية

 دراسة الجدوى االقتصادية واتخاذ القرارات االداريةربط تفاعلي بين  -
 عاير التي تمكنه من تقييم المشاريع  المامكانية قيام الطالب باالعتماد على  -
 .سيتم الحكم بشكل شخصي على مدى قدرة الطالب تطبيق ذلك -
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

طبيعته  االستثمار 2 1

،اهميته،اهدافه،العوامل 

 تثمارالمحدة الس

 االلقاء -

 المشاهدة -
المشاركة، 

 التفاعل

 المفهوم  االهمية ،المراحل دراسة الجدوى االقتصادية  2 2

 

 االلقاء -

 المشاهدة -

 

المشاركة، 

 التفاعل

 االلقاء - التسهيالت ، القيود الدراسة القانونية 2 3

 المشاهدة -

 

 

المشاركة، 

 التفاعل

همية خطوات اعداد اال  الدراسة التسويقية 2 4

 وتنفيذ دراسة السوق

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

 االلقاء - االهمية المكونات  دراسة الجدوى الفنية 2 5

 المشاهدة -
المشاركة، 

 التفاعل

 حساب التكاليف 2 6

 

لتكاليف االستثمارية تكاليف ا

 التشغيل

 لقاءاال -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

تحليل التعادل ومفهوم نقطة  تحليل نقطة التعادل 2 7

 التعادل اقتصاديات الحجم

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

مصادر تمويل الفرص  2 8

 االستثمارية 

مصادر تمويل الفرص 

وتقدير تكاليفها  االستثمارية

 تقدير متوسط تكلفة االموال

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

    االختبار االول  2 9

 االلقاء - مفاهيم ومبادئ اساسية معاير تقيم المشاريع 2 12

 المشاهدة -

االمثلة  -

 ضيةالريا

المشاركة، 

 التفاعل

تحليل االرباح والقرارات  2 11

 االداري
عاير القيمة الحالية  معيار م

 معدل العائد الداخلي

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

المشاركة، 

 التفاعل

تحليل االرباح والقرارات  2 12

 االداري
معيار فترة االسترداد معيار 

 معدل العائد المحاسبي
 لقاءاال -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

المشاركة، 

 التفاعل

التركز واالندماج والتكامل  2 13

 بين المشروعات
تقييم المشاريع في ظل 

 ظروف الخطر وعدم التاكد 

 االلقاء -

 المشاهدة -
المشاركة، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

االمثلة  -

 الرياضية
 التفاعل

    االختبار الثاني 2 14

مفهوم ووظائف كفاءة  2 15

 داءاال
اسس ومراحل عملية تقييم 

كفاءة االداء معايير تقييم 

 كفاءة االداء

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

المشاركة، 

 التفاعل

 القبول  .12

المام الطالب بمبادئ االدارة ووظائفها تلك التي درسها في  المتطلبات السابقة

 .المرحلة االولى

التي درسها في المرحلة  المام الطالب بمبادئ االقتصاد تلك

 .االولى
 طالب 57 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 02 أكبر عدد من الطلبة 
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 البنية التحتية  .13

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر 
 اخرى  

  يمكن ان تعد  دراسة الجدوى االقتصاديةجميع الكتب المؤلفة لمادة

 .مفيدة ومساعدة

 بيروت، ناهل،دار الم0022 ،دمحم دياب.، د دية دراسة الجدوى االقتصا. 

 مقاالت بحثية من االنترنت. 

 (Data show) جهاز العرض   ةمتطلبات خاص

) الخدمات االجتماعية 

وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني 

 ( والدراسات الميدانية 

 استضافة احد التدريسيني يف احد املواضيع


