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  األعمالكليــة 

 قســـم العلوم المالية والمصرفية                                                 

         

 مخطط تدريس الماده

 

 0320415: المادة رمز دراسات الجدوى و تقييم المشروعات: الـمــــادة

 ( 320210)  ماليةاداره : المرافقة/ أو السابقة المتطلبات ( الرابعة السنة)  إجباري قسم متطلب:  المادة مستوى

  3: المعتمدة الساعات :المحاضر موعد

   التدريس هيئة عضو  

 اإللكتروني البريد المكتبية الساعات وموقعه المكتب رقم األكاديمية الرتبة االسم

     

 

 :المادة وصف

تتناول المااه  الماااهو واس ال النة اام المت بدام اه ا ااو الااهوص  اة تاااهام واوماتتاا  و ا تتاا ما  النماو 

. فه ا او الاهوص اس تااهام تتتم  اتحبال او تداام المشا ا  اس تااهام من واتم نة  هوله   سياة تااهي 

تنااول المااه  م احال تحاو  افااا  المشاا ا   اال اس ماال ص اااحل المشا و ا و اس تاااه الاوحنث.  حاا  ت

الاهاه  وتافاتتا واذلك ت از اشال ا ا ث  بى الم احل اة ا اه فث تنفاذ ه ا م الاهوص اة تااهاه والتاث 

 . تشمل اله ا ه ال و اه، الفناه ، المالاه والدانوناه

 :المادة أهداف

المت بدم اه ا او الااهوص اة تاااهام لبمشاا ا  تتهف الماه  الى اا ال الحالل الم ا ف والمتا او اة ا اه 

اة ماال ولاااان افاهتتاا فاث او اة تثما ام المدت حم لااان مهص مائمتتا لب اا او اة تااهام والمالاام لمس  ا

وماتتا فث الهخل الوحنث اماا امامن  ا اتم ا ام توةاف وا تثما  وتنمام أموالتا واوة إلى  ف  م توص م ا

 تهفداتتا لتباام حاااو أف اه الماتم  ومنةماته المختبفم.



 :المادة مكونات. 

  :المقررة الكتب.  اوالا 

  دار  –دراساات الجادوى االقتصاادية و تقيايم المشااريلي تحليا  نظاري و تطبيقاي -كاظم العيسااوي

 2005عمان -المنهاج للنشر و التوزيل

  2002أدارة الجدوى االقتصادية للمشروعات يدار الحامد ي عمان  -كيداوي ي طال  . 

ا      -( صوتية أشرطة فيديو، أشرطة) المساندة المواد.  ثانيا

 ة اواه

ا   دلي  الدراسه)حيث ينطبق (.  ثالثا

 اطالع الطالب االولي على ك  موضوع من مواضيل الماده -

 المحاضرهشرح الموضوع للطالب اثناء  -

 ح  االمثله مل الطالب وبطريقه تفاعليه -

 االستعانه بامثله خارجيه -

ا   : دلي  الواجبات الدراسيه ودلي  المختبر ) حيث ينطبق(رابعا

 وااااو ادوم اتا الحالل اشال منف ه  -

 واااااو ادوم اتا الحباه اشال اما ث صف اق  ملا -

 :المادة تدريس أساليبخامسا ؛ 

 الخ...  مناظرات مسائ ، ح  مناقشات، محاضرات،   -

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understanding  والفهم المعرفة.  اوالا 

 بعد دراسة الطالب لهذه الماده من المتوقل ان يكون قادرا على معرفة :

 .اشال ا ا ث ه ا او الاهوص اة تااهاه لمومو   النة ي اةحا وا تا ال  فتم  -

 داا ا ال واتخاااذ م الااام فااث ه  ااتا التااث ال بمااام والتدنااااو اسهواو ا ااتخهام ماان الحالاال تماااان -

 .فاما اخص المش و  اة تثما ي المدت ح ي المائماة تثما 

 .اه ا او الاهوص اة تااهاهذاو الابه  لبمواما  التحاادام اله ا او اا اه من الحالل تماان -

 

 



ا     Cognitive skills  األفكار ومحاكاة اإلدراك مهارات. ثانيا

وتزوااه الحالال امختباف الافااااو الازماه لاااون  ااه ا  باى  الاذاتث الات بمالت ااز  بى مااهأ  خال من .1

 ااااه الحبول المنا اه لبمشاال والم امل اة تثما اه التث  ه ات  ض لتا.

 إ هاه سغ اض اةنت نو وا تخهام الماتام زاا ة الى مافمااإل ال بمام والمداةو اساحا  الت ااز  بى  .2

 .  اساحا  او ال بمام اسو اق

والتحباال والا اح ااان الحداائق والم بومااو النة اام التاث ه  اتا  اة اتنتا اا ال الحالال متاا او الداه ة  باى  .3

 والاانل التحاادث لبماهة

ا   ( Communication skills واألشخاص المصادر مل) األكاديمي والتواص  االتصا  مهارات. ثالثا

 اوااه حاا  ، اإللات وناث الا اه  ا  واذلك المحام ة فث الماهة مه ل م  الحالل تفا لالت ااز  بى  .1

 الماتاااام ال ااا او واااهول ال بمااام الماااهة مفاا هاو  بااى احتااوي اةنت نااو  بااى لبد اام الات ونااث مو اا 

 " . أاما الماهة ا تاذ م  التواال لبخ اج اتاح  اث ، محبولم وتما ان وأ ئبم اةمتحاناو وموا اه

ان ااون الحالل  اه ا  بى الواول الى الم بومم المحبوام والحاول  باتا من احون الاتل والم اا  المختبفم   .2

 . اسشخاص ااحال اةختااص ،واذلك من 

ا   العالقة ذات والمهنة بالتخصص خاصة عملية مهارات.  رابعا

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

وان  . ن ااون الحالل  اه ا  بى ا تخهام وتحااق ماا حاال  بااه مان مفااوام ومتاا او فناام  باى ا ض الوا ا أ .1

  .اله ا ام المختبفم الحاةوااون  اه ا  بى ه ا م وتحبال 

 أدوات التقييــــم:

  مشا ا  أو/و  اا ة أاحا  أو/و تدا ا 

 اا ة امتحاناو  

 وااااو 

 والتدا ا  لألاحا  شفوي تدهام 

 ونتائام فابام امتحاناو 

 

 

 

 

 

 



 التقييم أدوات على العالمات توزيل

 الدرجة التقييم أدوات

 20 األو  االمتحان

 20 الثاني االمتحان

 40 عالمة 40 النهائي االمتحان

/  الواجباااااااات/  األبحااااااااث أو/و التقااااااارير

   القصيرة االمتحانات/  المشاريل
20 

 100 المجموع

 

 العم  أوراق أو األبحاث اعداد عند الطالب من المطلوبة والتوثيق العلمية األمانة

 اتوماحام أمثبم م ص التوثاق أ بول 

 ساحااتا الفا ام الحدوق إ ناه  

 اسااهامث ال حو  ن اةات اه Plagiarism  

 

 الدراسيتوزيع المادة على الفصل 

 

 األسبــــــــوع

 تغطيتها المطلوب والمساندة األساسية المادة
 والتقارير الوظائف

 تقديمها ومواعيد

 

 األو 

 

 : ات الجدوى االقتصاديهاالطار العام لدراس

 - اهداف المشروع  –خصائص المشروع  –تعريف المشروع  -

 اهمية المشروع في اطار االقتصاد القومي

 

 الثاني

 

 واهمية دراسات الجدوى االقتصاديهمفهوم  -

 القطاعات التي تهتم بدراسات الجدوى االقتصاديه -

 المراح  االساسيه لدراسات الجدوى -

 

 الثالث

 
  بمراحلها المختلفه خلق وتصفية افكار المشاريل الجديده



 الرابل

 

 دراسة الجدوى المبدئيه 

 المراح  االساسيه في دراسة الجدوى التفصيليه

 السوقيهالدراسه  -

 الدراسه الفنيه -

 الدراسه الماليه -

 الدراسه القانونيه -

 الدراسه البيئيه -

 اختبار قصير

 الخامس

 

 الدراسه السوقيه بمحاورها السبعه

 المحور االو  تعريف السلعه والسوق -

 البحث عن البيانات والمعلومات  -

 تصميم المسح السوقي  -

 عم  ورقة تقديم موعد

1 

 السادس

 

 الميداني الداة المسح السوقياالختبار  -

 القيام بالمسح السوقي -

 مراجعة وتبويب البيانات والمعلومات -

 اعداد التقرير النهائي 

 االو  االمتحان

 السابل

 

 المقترح للمشروع( يهن)الف الدراسه الهندسيه

 اختيار موقل المشروع -

 تخطيط العمليه االنتاجيه  -

 

 الثامن

 

 

 النشاط االنتاجيتخطيط احتياجات ومستلزمات  -

 تقدير تكاليف المشروع -
 

 اختبار قصير الدراسه الماليه للمشروع المقترح التاسل



 كيفية اعداد الموازنات الرأسماليه للمشروع المقترح - 

 العاشر

 

 الطرق المختلفه في تقييم المقترحات االستثماريه -

 فترة االستراد -

 بيتي واجب

 

 عشر الحادي

 

 صافي القيمه الحاليه -

 حاالت عمليه  -
 الثاني االمتحان

 عشر الثاني

 

 معد  العائد الداخلي  -

 دلي  الربحيه -

 حاالت عمليه -

 بيتي واجب

 عشر الثالث

 

اسلوب تحلي  الحساسيه  واتخاذ القرار االستثماري  -

 المناسب

 الوطني دمدى مساهمة المشروع في االقتصا -

 بيتي واجب

 عشر الرابل

 
    المقدمه من قب  الطالبدراسات الجدوى االقتصاديه عرض 

 عشر الخامس

 
   مراجعه الماده 

 عشر السادس

 
  النهائي االمتحان

 

 الماده لدراسة المتوقل الوقت

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 

 والغياب الحضور سياسة

 إذ الابام  ماه ادابه  ت ي أو م مث  ذ  اهون لبماهة المد  ة ال ا او من% 15 من أاث  االتغال لبحالل  مح - 1

 وتاون النتائث اةمتحان تدهام من وامن  لب ذ  ال ماه  اول حالم فث الماهة من من حاا الحالل ا تاا  ذلك  بى ات تل

 .الحالل  ال من المدهم لب ذ  ال ماه  اول  هم حالم فث اف ا ه اته



 خاف وفث اةمتحاناو فث حا اه االه ا تخهامه امن  اما المحام    ا م الى الهخول  ال الندال التاتف اغبق – 2

 اةمتحان من ح مانه  ن الم سولاه  اامل الحالل اتحمل ذلك

 للمادة العلمية المراجل

 الاتـــــــــــل 

 1996,   مان,  المفتوحم الدهل اام م,  المشا ا  تداام و تحبال,  الداه   اه ح ان -

  ه المحامهالهو االمااو ال بماه 

  وا ه الاااناو اةلات وناه  

 EBSCO ا هة الاااناو  -

 Science Direct ا هة الاااناو  -

 E-Marefah ا هة الاااناو  -

   اإللات ونام الموا  Websites  

 اwww.irada.org.jo( م از ت زاز اةنتاااه ا اه -

 اwww.jic.gov.joص اة هناهمس  م تشاا  اة تثما   -
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