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  اقتصاديات االعمال   كلية :النهرينجامعة : 

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 - قسم اقتصاديات ادارة االستثمار1البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 اقتصادياتادارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 قسم اقتصاديات ادارة االستثمارالقسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 : الثالثةلمرحلة :االوالالفصل الدراسي2017-2016السنة الدراسية -5

 1/9/2016تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :امتياز_ جيد جدا"_ جيد_ متوسط_ مقبول_ضعيفمستويات التقييم -7
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 :دراسات الجدوى االقتصاديعنوان المقرر الدراسي -1

 CR303: كود المقرر الدراسي -2

 في كل قسم الساعات المعتمدة  -3

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

45 30 15 - 45 2 
 

 

 

 ا.م.د. محمد عبد صالحالكادر التدريسي :_ 3

 

 

 نموذج مواصفات المقرر
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 :ثالثًا : البيانات المهنية
 

 األهداف العامة للمقرر: -1
 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 : أ. المعرفة والفهم
 اكتساب المعلومات في المجال المشاريع -أ

 اكتساب المعرفه في مجال اقامة المشاريع -ب
 :ب- المهارات الذهنية

 القدرة على التفكير في الجدوى االقتصادي1 ب-
   امكانية تقديم الحلول لمعالجة مشاكل مشاريع التنمية2            

 
 :ج- المهارات المهنية والعلمية

 امكانية التطبيق  في اقامة المشاريع -جـ 

 تبني موضوعات الجدوى االقتصادية ضمن الواقع العملي  -

 :د- المهارات العامة والمنقولة

 امكانية تطبيق مهارات اقامة المشاريع -1
 امكانية استخدام العمل التكنولوجي لتقديم المساعدة القامة المشاريع -2

 

لمحتوى ا
عدد المواضيع 

الساعات 
دروس محاضرة 

أكاديمية / عملية / أرشاد 
   3 مفهومجدوٮالمشروعوعناصرهالرئيسة

الكفاءة،التوقع،االستثمارالمخطط،التقييم: مفاهيم  3   
البدائاللمتاحة،معاييرمالية: مفاهيم  3   

: مفاهيم
العوائدوالتكاليف،الزمنوفتراتاالبقاءبااللتزاماتاالولية،الزمنوتأكاللقيمالحق

 يقية

3   

   3  اولامتحان
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الجدوٮبينالتقييمالتجاريوالتقييماالقتصاديالقومي،ارتباطاتدراساتالجدوٮبم
 ستوٮالمشروع

3   

   3 المبادئاالساسيةفيدراسةالجدوٮوتقييمالمشروعات
المبادئاالساسيةفيدراساتالجدوٮالتسويقية،المبادئاالساسيةفيدراساتالجدو

 .ٮاالنتاجية،المبادئاالساسيةفيدراساتالجدوٮالمالية
3   

 3   
   3 تحلياللمعلوماتاالساسيةلدراساتالجدوٮوتقييمالمشروعات

   3 تحلياللمعلوماتالتسويقية،تحلياللمعلوماتاالنتاجية،تحلياللمعلوماتالمالية
   3 معاييرالجدوٮاالقتصاديةوتقييمالمشروعات

معاييرالربحيةالتجاريةالخاصة،مخاطرالمشروعوتحلياللحساسية،التوزيع
 .االحتماليفيعمليةالتقييمالمشاريعاالقتصادية،تحليلدرجةالحساسية

3   

   3 اعدادوتقاريرالجدوٮاالقتصادية
   3 عرضمشروعتطبيقيلدراسةجدوٮاقتصادية

 
 
 

 :أساليب التعليم والتعلم 4
 القاء المحاضرات ومناقشتها  . -41

 التكليف بكتابة اوراق بحثية  امكانية  -
 : - أساليب تقييم الطلبة 5 

 15 الشهري        األختبار

 215االختبار الشهري /
 10        النشاطات والمشاركات     

 60نهاية الكورسامتحان 
 100  المجموع     

 

 :- قائمة المراجع 6

. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر 6-1
 محاضرات مطبوعة

:اقتصاديات النقود والمصارف والصيرفة المركزية-د.هيل عجمي-دار الحامد- . الكتب الدراسية 6-2
 2010عمان 
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. كتب مقترحة  6-3
. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ.        6-4

 

اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -7

 القاعة الدراسية المجهزة بادوات العرض االلكتروني -
 
 
 

 مدرس المقرر :ا.م.د. محمد عبد صالح
 رئيس القسم : أ.د.سالم عبد الجليل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


