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 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 ة الجدوى االقتصاديةرأسمواصفات مقرر: د

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  

 اسم المقرر

Course Title 

ة الجدوى االقتصاديةرأسد  

2.  

 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and 
Number  

 

3.  

 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

 األولي رأسالفصل الد -المستوى الرابع

5.  

 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 

مبادئ االقتصاد الجزئي، مبادئ االقتصاد الكلي، النظرية اقتصادية 
ظرية االقتصادية الكلية، االقتصاد القياسي، التحليل الجزئية الن

 المالي ومحاسبة التكاليف أ 

6.  

 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 المالية والمصرفيةاالقتصاد + العلوم 

8.  

 دريس المقررلغة ت

Language of teaching 
the course 

 العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 ي/ انتظامرأسنظام الفصل الد

10.  

 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 أ.م. د. حمود علي علي النجار

 أ. م . د. علي سيف عبده كليب
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11.  

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 المادة بحث تخرج ونزول ميداني لجمع المادة وكذا عمل مكتبي لكتابة البحث. :مالحظة

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

ات الجدوى للمش    اريق اادتة    ادية رأس    بعمل د يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المتعلقة
وبيان جدواه اادتة    ادية على المس    توى الخاي والقوم   ء مش    رو  شنش    اة المراحل المختلفة ألرأس    والمالية من خالل د

ةادي و شرو  اادت ضيق ااتية التعرف على الم شكالويحتوى على الموا ضافة إلى مفهوم و أ شروعات إ  ية وأهدافأهمالم
ة أس  رلتقييم مش  رو  اس  تيماري وتحليل الفري ااس  تيمارية والعالدة بين د زمةة الجدوى اادتة  ادية والبياشنات الأرأس  د

معايير  همأة الجدوى القاشنوشنية والبيئة والتس   ويقية والفشنية والقومية والتعرف على رأس   الجدوى والتشنمية اادتة   ادية كذل  د
 الربحية التجارية.

 

 

 

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 على أن: ة المقرر سوف يكون الطالب دادرارأسبعد ااشنتهاء من د

-a1 ة الجدوى اادتةاديةرأسد إعدادات البيئة  القاشنوشنية  التسويقية  المالية والقومية ف  رأسيشرح مراحل الد.   

a2- ة الجدوى اادتةادية. رأسية دأهميوضح مفهوم المشرو  ااستيماري و 

-b1 .يحلل المشاكل والمعودات الت  تواجه تشنفيذ المشرو  اادتةادي 

b2- المعيار األفضل اتخاذ القرار المشناسبختار ي.  

c1 - .يستخدم المعادات الرياضية والمحاسبة ف  المفاضلة بين البدائل المختلفة للمشاريق ااستيمارية 

c2- ة الجدوى اادتةادية لجميق المشاريق ف  القطاعين العام والخاي.رأسيعد د 

d1- اادتةادية. ة الجدوى رأسيفاضل بين المعايير المختلفة ف  د 
d 2- ات الجدوى اادتةادية وفق معايير مشناسبة.رأسد عداديعمل مشنفرداً أو ضمن فريق إل 
d 3-  يتواةل بفعالية مق القطا  الحكوم  والخاي والهيئات والمشنظمات ويتابق كل يتعلق بدارسات الجدوى

 اادتةادية.
 

  

 

iv. مج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنا 
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Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 
Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(Program Intended Learning 
Outcomes  (  

 

 

-a1 ات البيئة  القاشنوشنية  التسويقية رأسيشرح مراحل الد 
ة الجدوى رأسد إعدادالمالية والقومية ف  

  .اادتةادية

A1 .والشنظريات اادتةادية  والمبادئ األسس يبين
 والمالية. 

 a2- ية أهميوضح مفهوم المشرو  ااستيماري و
 .ة الجدوى اادتةاديةرأسد

A2زماتاأل. يوضح  القضايا والظواهر و 
 اادتةادية  والمالية المعاةرة.

  -b1  يحلل المشاكل والمعودات الت  تواجه تشنفيذ
 المشرو  اادتةادي

B1يحلل  الظواهر والقضايا اادتةادية والمالية ..  

  b2- ختار المعيار األفضل اتخاذ القرار المشناسبي.  

 

B4 . يقارن بين الشنظريات والمدارس الفكرية
المالية  ويشنقد ويتخذ  القرار اادتةادية و

 ااستيماري واادتةادي والمال  المشناسب.

    c1 -   يستخدم المعادات الرياضية والمحاسبة ف
المفاضلة بين البدائل المختلفة للمشاريق 

 ااستيمارية

C1 الرياضيات والرسوم الهشندسية . يوظف
ف   ةداراإلء والمحاسبة والقاشنون وحةاواإل

 ةاديالمجال اادت

 c2- ة الجدوى اادتةادية لجميق المشاريق ف  رأسيعد د
 القطاعين العام والخاي

C3 .ات رأسيعد التقارير والبحوث العلمية ود
 الجدوى اادتةادية.

 

 

 

 

  d1- ة رأسيفاضل بين المعايير المختلفة ف  د
 الجدوى اادتةادية. 

  .D4  يجسد دواعد التفكير والسلو  اادتةادي
ه تأشنشطشيد والكفؤ ف  جميق دراراته والر

 اادتةادية.

 

 

 

 -d2- ات رأسد عداديعمل مشنفرداً أو ضمن فريق إل
 الجدوى اادتةادية وفق معايير مشناسبة.

D2.يعمل ضمن فريق متميزاً بسمات القيادة . 

  -d3  يتواةل بفعالية مق القطا  الحكوم  والخاي
والهيئات والمشنظمات ويتابق كل يتعلق 

 .بدارسات الجدوى اادتةادية
 

D3 يتواةل بفاعلية مق الوحدات والمؤسسات .
 اادتةادية   والمالية والبيئة المحيطة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 لمقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم ا

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment Strategies 

a1 - 

ات البيئة  القاشنوشنية  رأسيشرح مراحل الد
 دإعداالتسويقية  المالية والقومية ف  

   .ة الجدوى اادتةاديةرأسد

   

المحاضرة  -
والعروض 

 يةيضاحاإل

التعلم الذات  -
 والتعاوشن  

 العةف الذهشن . -

 التكاليف والتقارير الفردية -

 والجماعية 
 سريعة امتحاشنات  -

 ف  داعة الدرسالمشاركة  -

 المالحظة -

 امتحاشنات تحريرية -

a2- 
يوضح مفهوم المشرو  ااستيماري 

 ة الجدوى اادتةاديةرأسية دأهمو

المحاضرة  -
والعروض 

 يةيضاحاإل

التعلم الذات  -
 والتعاوشن  

 العةف الذهشن . -

 

 التكاليف والتقارير الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحاشنات  -

 الدرس المشاركة ف  داعة -

 المالحظة -

 امتحاشنات تحريرية -

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 
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b1– 
يحلل المشاكل والمعودات الت  

 تواجه تشنفيذ المشرو  اادتةادي.

 المحاضرة  -
ية من يضاحالعروض اإل -

 دبل الطالب
 العةف الذهشن   -
 مهام بحيية -
 

 تقييم التكاليف. -
 تقييم المشنادشة والحوار. -
 تحان شفوي ام -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب ف  القاعة 
 تقييم التقارير -
 اختبارات تحريرية -

-b2 
ختار المعيار األفضل اتخاذ ي

  .القرار المشناسب

 المحاضرة  -
ية من يضاحالعروض اإل -

 دبل الطالب
 العةف الذهشن   -
 مهام بحيية -
 

o .تقييم التكاليف 
o .تقييم المشنادشة والحوار 
o  امتحان شفوي 
o مالحظة وتقييم مشاركة ال

 الطالب ف  القاعة 
o تقييم التقارير 

 اختبارات تحريرية -

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 والعمليةمخرجات المقرر/ المهارات المهنية 

Professional and Practical 
Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

c1- 

يستخدم المعادات الرياضية 
والمحاسبة ف  المفاضلة بين 

البدائل المختلفة للمشاريق 
 ااستيمارية.

 المحاضرة -
 التطبيق العمل .   -
 ريب العمل التد -
 ة الحاات رأسد -

 اختبارات تحريرية. -
 امتحاشنات شفوية  -
 تقييم التقارير والتكاليف  -
 تقييم العروض الفردية والجماعية -
 المشاركة ف  داعة الدرس -

-c2 
ة الجدوى اادتةادية رأسيعد د

لجميق القطاعات ف  القطاعين 
 العام والخاي.

 المحاضرة  -
 التطبيق العمل .   -
 التدريب العمل  -
  ة الحالةرأسد

 اختبارات  تحريرية. -
 اختبارات شفوية  -
 تقييم التقارير والتكاليف  -
 .داءاامتحان العمل  ومالحظة األ -
 المشاركة ف  داعة الدرس. -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 
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d1- 
يفاضل بين المعايير المختلفة 

ة الجدوى رأسف  د
 اادتةادية. 

 المحاضرة.   -
 الحوار والمشنادشة   -
 لذات  والتعاوشن التعلم ا  -
 التطبيق العمل .   -

 . داءمالحظة األ  -
 اامتحاشنات القةيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
 ةشنشطتقييم التقارير والتكاليف واأل -
 اامتحاشنات الشفوية  -

d2- 

يعمل مشنفرداً أو ضمن فريق 
ات الجدوى رأسد عدادإل

اادتةادية وفق معايير 
 مشناسبة.

 

 المحاضرة   -
 ة الحوار والمشنادش -
 التعلم الذات  والتعاوشن   -
 التطبيق العمل .   -
 ة الحالةرأسد  -

 . داءمالحظة األ  -
 اامتحاشنات القةيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
 ةشنشطتقييم التقارير والتكاليف واأل -
 اامتحاشنات الشفوية  -

 تقييم الشنزول الميداشن 

d3- 

يتواةل بفعالية مق القطا  
الحكوم  والخاي والهيئات 

مات ويتابق كل يتعلق والمشنظ
 بدارسات الجدوى اادتةادية

 

 المحاضرة   -
 الحوار والمشنادشة  -
 التعلم الذات  والتعاوشن   -

 التطبيق العمل . 

 . داءمالحظة األ  -
 ااختبارات القةيرة  -
 تقييم العروض  -
 ةشنشطتقييم التقارير والتكاليف واأل -
 اامتحاشنات الشفوية  -
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 
 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز مخرجات التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

 مقدمة 1

ماهية المشرو   -
 اادتةادي.

 شكالعرض أل -
 المشروعات. 

العوامل المحددة لحجم  -
 المشرو .

 

1 

 

 

3 

 

a1 

2 
ة رأسد إطار

الجدوى 
 اادتةادية.

 المفهوم  -
 األهداف -
 يةهماأل -
 مجاات الشنموذج  -

1 3  

a1, a2,b1, b2  

3 

ة الجدوى رأسد
شنية والبيئة القاشنو

للمشرو  
 ااستيماري

 المفهوم   -
 مجاات التطبيق  -

1 3 a1, a2,b1,b2 

 

ة الجدوى رأسد
الفشنية والهشندسية 

للمشرو  
 ااستيماري

 المفهوم  -
 مجاات التطبيق -

1 3 a1, a2,b1,b2 

4 

ة الجدوى رأسد
التسويقية 
للمشرو  

 ااستيماري

 المفهوم   -
 مجاات التطبيق  -

1 3 a1, a2, b1, 
b2,c1 

5 
ة الجدوى رأسد

للمشرو   المالية
 ااستيماري

 المفهوم   -
 مجاات التطبيق  -

2 6 a1, a2, b1, 
b2,c1,d1,d3 

6 
ة الجدوى رأسد

القومية للمشرو  
 ااستيماري

 المفهوم  -
 مجاات التطبيق -

1 3 a1, a2, b1, 
b2,c1,d1,d3 

تطبيقات لمعايير  7
الربحية التجارية 

 ف  مجال العمل   -
 دطا  الحكوم   -
 دطا  الخاي -

2 6 a1, a2,,b1, b2, 
c1, c2, d1, d2, 

d3,  
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ف  بعض  والقومية
 المجاات

8 
المعايير  أشنوا 

الربحية التجارية 
 والقومية

 معيار فترة ااسترداد   -
 معيار ةاف  القيمة الحالية -

4 

 

12 a1, a2, ,b1, b2, 
c1, c2, d1, d2, 
d3 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

14 42 === 
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                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

لساعات ا
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم

Course 
ILOs 

1 
ة جدوى رأسد إعدادللمادة جانب تطبيقي يتمثل في 

 المادة والمعيد أستاذلمشاريع من قبل الطالب بإشراف 
=== === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 المحاضرة واإللقاء 
 المشنادشة والحوار 
  العةف الذهشن 
  حل المشكالت 
 ة والتطبيقات العملية. شنشطالمهام والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المشنزلية الفردية والجماعية والمشاريق التطبيقية(شنشطالتعلم الذات  والتعاوشن  )األ 
 اجعة.التغذية الر 

 المهام البحيية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 ة الحااترأسد 

 

I. ة نشطاألTasks and Assignments : 

 الرقم

No. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

 األسبوع

Week due 

 الدرجة

Mark 

1 
ة تمهيدية للبيئة المشرو  رأسعمل د

 ااستيماري

a1, a2, b1,b2, 
c1, c2, d1, d2, 

d3 

6W 

3 

2 
تطبيق وعكس كل ما تم التدريب عليه على 

 ارض الوادق.

a1, a2, b1, b2, , 
c1, c2, d1, d2, 

d3,  

13W 
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 كلية التجارة
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 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

3 
ية للمشرو  األولعمل دارسة جدوى 

 ااستيماري

a1, a2, b1, b2, 
c1, c2, d1, d2, 

d3,  

W15 
5 

4 
 تقديم عرض للمادة لمجموعات طالبية

 ف  تحليل إكسلو ردو)باستخدام برامج الو
 البياشنات المالية للمشرو (

a1, a2,b1, b2, 
c1, c2, d1, d2, 
d3,  

W1-W14 

3 

 مشاركة ف  التكاليف 5
a1, a2, b1, 
b2,c1, c2, d1, 
d2, d3,  

W1-w14 
4 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 
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II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيسة

 م.2011ات الجدوى اادتةادية   رأسعبد الرحيم زردق ودكتور محمد سعيد بسيوشن   مبادئ د أحمددكتور 

  Essential References المراجع المساعدة:

 2008دتةادية  جامعة أسيوط  ة الجدوى اارأسد. خليل محمد خليل عطية  د   -1
 م2012أ.د. محمد األفشندي  مقدمة ف  اادتةاد الجزئ   جامعة ةشنعاء   -2

3. Christie Karis  Feasibility Study: Startup & Sustainability,  2017 
  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

a. www.google.com https://www.almaal.org/feasibility-study-for-
any-project 

b. https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study 

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط

Assessment 
Tasks 

موعد التقييم/ 
 تاريخاليوم وال

Assessment 
day & date   

 الدرجة

Mark 

 الوزن النسبي 

)شنسبة الدرجة 
إلى درجة  

التقييم 
 الشنهائ (

Weight 

 مخرجات التعلم

CILOs 

1 

ى  األولالمحاضرة  الحضور
وحتى المحاضرة 

 الرابعة عشر

10 
10% 

a1, a2, b1, b2,  

2 

التكاليف 
والمشاركة )عمل 

ة تمهيدية رأسد
وأولية للمشرو  

 ااستيماري(

ى  األولالمحاضرة 
وحتى المحاضرة 

 الرابعة عشر
15 15% 

a1, a2, , b1, b2, c1, c2, 
d1, d2, d3,  

3 
امتحان أعمال 

 الفةل
 a1, a2, b1, b2, c1, c2 %15 15 اليامن

4 
 اامتحان الشنهائ 

 التقرير +
 %60 60 السادس عشر

a1, a2, b1, b2, c1, c2, 
d1, d2,d3 

 Total  100 100%المجموع 

 

http://www.google.com/
https://www.almaal.org/feasibility-study-for-any-project
https://www.almaal.org/feasibility-study-for-any-project
https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study
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vi. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 ء بذلك.من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفا %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تأخر  إذاي، ورأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالث مرات في الفصممل الد إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 ي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب الطالب عن االمتحان النهائ إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 ن درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم م إذا -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :arismPlagiاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -
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 ة الجدوى االقتصاديةرأسد :خطة مقرر

 

i.  مقرر ال أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible 
for the Course 

 االسم

Name أ.م.د. حمود علي علي النجار 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 
&Telephone 

No.  

770701076 

السب
 ت

SA
T 

 األحد

SU
N 

 االثنين

MO
N 

الثالث
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WED 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل

E-mail 
halnajar@yahoo.com   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  

 اسم المقرر

Course Title 

 ة الجدوى االقتصاديةرأسد

2.  

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  

 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

 األولي رأسالفصل الد -المستوى الرابع

5.  

المتطلبات السابقة للمقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites  

مبادئ االقتصاد الجزئي، مبادئ االقتصاد الكلي، النظرية اقتصادية 
الجزئية النظرية االقتصادية الكلية، االقتصاد القياسي، 

 التحليل المالي ومحاسبة التكاليف أ 
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6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 
 ال توجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Program (s)تدريس المقرر 

in which the course is 
offered 

 المالية والمصرفيةبكالوريوس االقتصاد + بكالوريوس العلوم 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 العربية

9.  

 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة واالقتصاد 

 ساعة معتمدة للتطبيقات توجد  :ةمالحظ

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ات الجدوى للمش      اريق اادتة      ادية رأس      بعمل د يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المتعلقة
ي والقوم   ء مش  رو  وبيان جدواه اادتة  ادية على المس  توى الخاشنش  اة المراحل المختلفة ألرأس  والمالية من خالل د

ية أهمالمش   روعات إض   افة إلى مفهوم و أش   كالويحتوى على المواض   يق ااتية التعرف على المش   رو  اادتة   ادي و
لتقييم مش  رو  اس  تيماري وتحليل الفري ااس  تيمارية والعالدة  زمةة الجدوى اادتة  ادية والبياشنات الأرأس  وأهداف د

ة الجدوى القاشنوشنية والبيئة والتس   ويقية والفشنية والقومية والتعرف أس   رة الجدوى والتشنمية اادتة   ادية كذل  درأس   بين د
 معايير الربحية التجارية. أهمعلى 

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب دادرا على أن:رأسبعد ااشنتهاء من د

-a1 ة الجدوى اادتةاديةرأسد إعدادقاشنوشنية  التسويقية  المالية والقومية ف  ات البيئة  الرأسيشرح مراحل الد.   

a2- ة الجدوى اادتةادية. رأسية دأهميوضح مفهوم المشرو  ااستيماري و 

-b1 .يحلل المشاكل والمعودات الت  تواجه تشنفيذ المشرو  اادتةادي 

b2- ختار المعيار األفضل اتخاذ القرار المشناسبي.  

c1 - .يستخدم المعادات الرياضية والمحاسبة ف  المفاضلة بين البدائل المختلفة للمشاريق ااستيمارية 

c2- ة الجدوى اادتةادية لجميق المشاريق ف  القطاعين العام والخاي.رأسيعد د 

d1- ة الجدوى اادتةادية. رأسيفاضل بين المعايير المختلفة ف  د 
d 2-  ات الجدوى اادتةادية وفق معايير مشناسبة.رأسد عدادإليعمل مشنفرداً أو ضمن فريق 
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d 3-  يتواةل بفعالية مق القطا  الحكوم  والخاي والهيئات والمشنظمات ويتابق كل يتعلق بدارسات الجدوى
 اادتةادية.

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم

Orde
r 

 الوحدات

 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع

Week Due 

الساعات 
 الفعلية

Con. H 

 الرقم

No. 

 وحدات/ موضوعات المقرر

Course 
Topics/Units 

 المواضيع التفصيلية

Sub-topics 

 عدد األسابيع

No. of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 مقدمة   1

 شرو  اادتةادي.ماهية الم -
 المشروعات.  شكالعرض أل -
 العوامل المحددة لحجم المشرو . -

 

W1 

 

 

3 

 

2 
ة الجدوى رأسد إطار

 اادتةادية.

 المفهوم  -
 األهداف -
 يةهماأل -
 مجاات الشنموذج  -

W2 3 

3 
ة الجدوى القاشنوشنية رأسد

والبيئة للمشرو  
 ااستيماري

 المفهوم   -
 W3 3 مجاات التطبيق  -

4 
الفشنية  ة الجدوىرأسد

والهشندسية للمشرو  
 ااستيماري

 المفهوم  -
 W4 3 مجاات التطبيق -

4 
ة الجدوى التسويقية رأسد

 للمشرو  ااستيماري
 المفهوم   -
 مجاات التطبيق  -

W5 3 

5 
 الماليةة الجدوى رأسد

 للمشرو  ااستيماري
 المفهوم   -
 مجاات التطبيق  -

W6,w7 6 
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 W8 3 5 وحتى 1المواضيق من  اختبار شنةف الفةل 

6 
ة الجدوى القومية رأسد

 للمشرو  ااستيماري
 المفهوم  -
 مجاات التطبيق -

W9 3 

7 
تطبيقات لمعايير الربحية 

ف  بعض  التجارية والقومية
 المجاات

 ف  مجال العمل   -
 دطا  الحكوم   -
 دطا  الخاي -

W10,w11 6 

8 
المعايير الربحية  أشنوا 

 التجارية والقومية
 د معيار فترة ااستردا  -
 معيار ةاف  القيمة الحالية -

W112,w13
,w14,w15 

12 

 W16 3 ف  كل الموضوعات السابقة ااختبار الشنهائ  9

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

                                        :Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم

Orde
r 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week Due 

الساعات 
 الفعلية

Cont. H 

1 
ة جدوى رأسد إعدادللمادة جانب تطبيقي يتمثل في 

 المادة والمعيد أستاذلمشاريع من قبل الطالب بإشراف 
=== === 

يع والساعات الفعليةي األسابإجمال  

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المشنادشة والحوار -
 العةف الذهشن  -
 حل المشكالت  -
 ة والتطبيقات العملية. شنشطالمهام والتكاليف واأل -
 المشنزلية الفردية والجماعية والمشاريق التطبيقية( ة والتكاليفشنشطالتعلم الذات  والتعاوشن  )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المةغر  -

 المهام البحيية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 ة الحااترأسد -
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I. ة نشطاألTasks and Assignments : 

الر
 قم

N
o. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 األسبوع

Week due 

 الدرجة

Mark 

 6W يدية للبيئة المشرو  ااستيمارية تمهرأسعمل د 1
3 

 13W تطبيق وعكس كل ما تم التدريب عليه على ارض الوادق.  2

 W15 5 ية للمشرو  ااستيماري األولعمل دارسة جدوى  3

)باستخدام برامج  تقديم عرض للمادة لمجموعات طالبية 4
  ف  تحليل البياشنات المالية للمشرو ( إكسلرد ووالو

W1-W14 
3 

 W1-w14 4 مشاركة ف  التكاليف 5
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III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيسة

 م.2011ات الجدوى اادتةادية   رأسعبد الرحيم زردق ودكتور محمد سعيد بسيوشن   مبادئ د أحمددكتور 

  Essential References المراجع المساعدة:

 2008ة الجدوى اادتةادية  جامعة أسيوط  رأسد. خليل محمد خليل عطية  د  
 م2012أ.د. محمد األفشندي  مقدمة ف  اادتةاد الجزئ   جامعة ةشنعاء  

4. Christie Karis  Feasibility Study: Startup & Sustainability,  2017 
  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

a. www.google.com  
b. https://www.almaal.org/feasibility-study-for-any-project 
c. https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study 

 

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط

Assessment 
Tasks 

 موعد التقييم/ اليوم والتاريخ

Assessment day & 
date   

 الدرجة

Mark 

 الوزن النسبي 

)شنسبة الدرجة إلى 
درجة  التقييم 

 الشنهائ (

Weight 

 ةأشنشطتكاليف و 1
وحتى   ىاألوللمحاضرة ا

 المحاضرة الرابعة عشر
15 15% 

 %10 10 كل األسابيق حضور ومشاركة 2

 %15 15 السابق اختبار شنةف  3

 %60 60 السادس عشر ااختبار الشنهائ  5

 Total  100 100%المجموع 

http://www.google.com/
https://www.almaal.org/feasibility-study-for-any-project
https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study
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i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد الرجوع للوائح الجامعة

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ز حال تجاوالمقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تأخر  إذاي، ورأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالث مرات في الفصممل الد إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح -
 .المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :tsAssignments & Projecالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. إذا -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئومتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في اال -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 كاالمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذل داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 

 

 


