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 دراسة الجدوى االقتصادٌة والمالٌة مواصفات مقرر
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 دراسة الجدوى االقتصادٌة والمالٌة

2 
 ورقمهرمز المقرر 

 Course Code and Number  
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 الفصل الدراسً االول -الرابعالمستوى 

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
مبادئ االلتصاد الجزئي، مبادئ االلتصاد الكلي، النظرية التصادية 
الجزئية النظرية االلتصادية الكلية، االلتصاد المياسي، التحليل 

 المالي ومحاسبة التكاليف أ 

6 
 (المصاحبة )إن وجدتالمتطلبات 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 المالٌة والمصرفٌةاالقتصاد + العلوم 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 الفصل الدراسً/ انتظامنظام 

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. حمود علً علً النجار
 أ. م . د. علً سٌف عبده كلٌب

11 
 مواصفات المقرر تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 
 

II. وصف المقرر Course Description: 

بعمل دراساات الجادول للمرااريال االلتصاادية والمالياة ما   المتعلمةيهدف هذا الممرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات 
خالل دراسة المراحل المختلفة إلنراء مرروع وبيا  جدواه االلتصادية علاى المساتول الخااا والماومي، ويحتاول علاى الموا ايال 

اسااة الجاادول االلتصااادية االتيااة التعاارف علااى المرااروع االلتصااادل وارااكال المرااروعات إ ااامة إلااى مفهااو  وأهميااة وأهااداف در
والبياناات الالزماة لتميااي  مراروع اسااتتمارل وتحليال الفاارا االساتتمارية والعاللااة باي  دراسااة الجادول والتنميااة االلتصاادية كااذلن 

 دراسة الجدول المانونية والبيئة والتسويمية والفنية والمومية والتعرف على أه  معايير الربحية التجارية.

  

III.  المقررمخرجات تعلم Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء م  دراسة الممرر سوف يكو  الطالب لادرا على أ :
-a1 يررح مراحل الدراسات البيئة، المانونية، التسويمية، المالية والمومية مي إعداد دراسة الجدول االلتصادية.   
a2-  .يو ح مفهو  المرروع االستتمارل وأهمية دراسة الجدول االلتصادية 

-b1 .يحلل المراكل والمعولات التي تواجه تنفيذ المرروع االلتصادل 
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b2- ختار المعيار األم ل التخاذ المرار المناسبي.  
c1 - .يستخد  المعادالت الريا ية والمحاسبة مي المفا لة بي  البدائل المختلفة للمراريال االستتمارية 
c2- .يعد دراسة الجدول االلتصادية لجميال المراريال مي المطاعي  العا  والخاا 
d1-  .يفا ل بي  المعايير المختلفة مي دراسة الجدول االلتصادية 
d2- إلعداد دراسات الجدول االلتصادية ومك معايير مناسبة. يعمل منفرداً أو  م  مريك 
d3- .يتواصل بفعالية مال المطاع الحكومي والخاا والهيئات والمنظمات ويتابال كل يتعلك بدارسات الجدول االلتصادية 

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 والتقوٌم: أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 التقوٌم استراتٌجٌة استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
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 

التسويمية، يررح مراحل الدراسات البيئة، المانونية، 
  .المالية والمومية مي إعداد دراسة الجدول االلتصادية

A1 . والنظريات االلتصادية  األسس والمبادئ يبي
 والمالية. 

a2-  يو ح مفهو  المرروع االستتمارل وأهمية دراسة
 .الجدول االلتصادية

A2  يو ح  الم ايا والظواهر واألزمات االلتصادية .
 والمالية المعاصرة.

-b1  يحلل المراكل والمعولات التي تواجه تنفيذ المرروع
 االلتصادل

B1يحلل  الظواهر والم ايا االلتصادية والمالية . . 

b2- ختار المعيار األم ل التخاذ المرار المناسبي.  
 

B4 . يمار  بي  النظريات والمدارس الفكرية االلتصادية
والمالية، وينمد ويتخذ  المرار االستتمارل 

 وااللتصادل والمالي المناسب.

c1-     يستخد  المعادالت الريا ية والمحاسبة مي المفا لة بي
 البدائل المختلفة للمراريال االستتمارية

C1 الريا يات والرسو  الهندسية واالحصاء . يوظف
 والمحاسبة والمانو  واالدارة مي المجال االلتصادل

c2- المراريال مي  يعد دراسة الجدول االلتصادية لجميال
 المطاعي  العا  والخاا

C3 . يعد التمارير والبحوث العلمية ودراسات الجدول
 االلتصادية.

d1- 
 
 

يفا ل بي  المعايير المختلفة مي دراسة الجدول  
 االلتصادية. 

  .D4  يجسد لواعد التفكير والسلون االلتصادل الرريد
 والكفؤ مي جميال لراراته وانرطته االلتصادية.

 

-d2 
 

يعمل منفرداً أو  م  مريك إلعداد دراسات الجدول 
 االلتصادية ومك معايير مناسبة.

D2.يعمل  م  مريك متميزاً بسمات الميادة . 

-d3   يتواصل بفعالية مال المطاع الحكومي والخاا والهيئات
والمنظمات ويتابال كل يتعلك بدارسات الجدول 

 .االلتصادية
 

D3 الوحدات والمؤسسات االلتصادية   . يتواصل بفاعلية مال
 والمالية والبيئة المحيطة.
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Knowledge and Understanding 
CILOs 

Teaching 
Strategies 

Assessment Strategies 

a1 - 

يررح مراحل الدراسات البيئة، المانونية، 
التسويمية، المالية والمومية مي إعداد دراسة 

   .الجدول االلتصادية
   

المحا رة والعروض  -
 االي احية

 التعل  الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني. -

 التكاليف والتمارير الفردية -
 والجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 المراركة مي لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2- 
يو ح مفهو  المرروع االستتمارل وأهمية 

 دراسة الجدول االلتصادية

المحا رة والعروض  -
 االي احية

 التعل  الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني. -
 

 التكاليف والتمارير الفردية
 والجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 المراركة مي لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1– 
 
 
 
 
 

يحلل المراكل والمعولات التي تواجه تنفيذ 
 المرروع االلتصادل.

 
 

 المحا رة  -
العروض االي احية م   -

 لبل الطالب
 العصف الذهني  -
 مها  بحتية -
 

 تميي  التكاليف. -
 تميي  المنالرة والحوار. -
 امتحا  رفول  -
المالحظة وتميي  مراركة الطالب مي  -

 الماعة 
 تميي  التمارير -
 اختبارات تحريرية -

-b2 
ختار المعيار األم ل التخاذ المرار ي

  .المناسب
 

 المحا رة  -
العروض االي احية م   -

 لبل الطالب
 العصف الذهني  -
 مها  بحتية -
 

o .تميي  التكاليف 
o .تميي  المنالرة والحوار 
o  امتحا  رفول 
o  المالحظة وتميي  مراركة الطالب

 مي الماعة 
o تميي  التمارير 
 اختبارات تحريرية -

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ المهارات 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1- 

يستخد  المعادالت الريا ية والمحاسبة مي 
المفا لة بي  البدائل المختلفة للمراريال 

 االستتمارية.
 

 المحا رة -
 التطبيك العملي.   -
 التدريب العملي -
 دراسة الحاالت  -

 اختبارات تحريرية. -
 امتحانات رفوية  -
 تميي  التمارير والتكاليف  -
 تميي  العروض الفردية والجماعية -
 المراركة مي لاعة الدرس -

-c2 
يعد دراسة الجدول االلتصادية لجميال 
 المطاعات مي المطاعي  العا  والخاا.

 

 المحا رة  -
 التطبيك العملي.   -
 التدريب العملي -

 اختبارات  تحريرية. -
 اختبارات رفوية  -
 تميي  التمارير والتكاليف  -
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 االمتحا  العملي ومالحظة االداء. -  دراسة الحالة
 المراركة مي لاعة الدرس. -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1- 
يفا ل بي  المعايير المختلفة مي دراسة 

 الجدول االلتصادية. 
 

 المحا رة.   -
 الحوار والمنالرة   -
 التعل  الذاتي والتعاوني  -
 التطبيك العملي.   -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصيرة  -
 تميي  العروض التمديمية -
 تميي  التمارير والتكاليف واألنرطة -
 االمتحانات الرفوية  -

d2- 

يعمل منفرداً أو  م  مريك إلعداد 
معايير دراسات الجدول االلتصادية ومك 

 مناسبة.
 

 المحا رة   -
 الحوار والمنالرة  -
 التعل  الذاتي والتعاوني  -
 التطبيك العملي.   -
 دراسة الحالة  -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصيرة  -
 تميي  العروض التمديمية -
 تميي  التمارير والتكاليف واألنرطة -
 االمتحانات الرفوية  -

 تميي  النزول الميداني

d3- 

بفعالية مال المطاع الحكومي يتواصل 
والخاا والهيئات والمنظمات ويتابال كل 

 يتعلك بدارسات الجدول االلتصادية
 

 المحا رة   -
 الحوار والمنالرة  -
 التعل  الذاتي والتعاوني  -
 التطبيك العملي. 

 مالحظة االداء.   -
 االختبارات المصيرة  -
 تميي  العروض  -
 تميي  التمارير والتكاليف واألنرطة -
 االمتحانات الرفوية  -

 

V.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

 ممدمة   1

 ماهية المرروع االلتصادل. -
 عرض ألركال المرروعات.  -
العوامل المحددة لحج   -

 المرروع.

 
1 

 

 
3 

 
a1 

2 
إطار دراسة الجدول 

 االلتصادية.

 المفهو   -
 األهداف -
 االهمية -
 مجاالت النموذج  -

1 3 
 

a1, a2,b1, b2 

3 
دراسة الجدول 
المانونية والبيئة 

 للمرروع االستتمارل

 المفهو    -
 a1, a2,b1,b2 3 1 مجاالت التطبيك  -

 a1, a2,b1,b2 3 1 المفهو   -دراسة الجدول الفنية  
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والهندسية للمرروع 
 االستتمارل

 مجاالت التطبيك -

4 
دراسة الجدول 

 التسويمية للمرروع
 االستتمارل

 المفهو    -
 3 1 مجاالت التطبيك  -

a1, a2, b1, 
b2,c1 

5 
 الماليةدراسة الجدول 

 للمرروع االستتمارل
 المفهو    -
 مجاالت التطبيك  -

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

6 
دراسة الجدول المومية 
 للمرروع االستتمارل

 المفهو   -
 3 1 مجاالت التطبيك -

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

7 

تطبيمات لمعايير 
الربحية التجارية 

مي بعض  والمومية
 المجاالت

 مي مجال العمل   -
 لطاع الحكومي  -
 لطاع الخاا -

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

d3, 

8 
انواع المعايير الربحية 

 التجارية والمومية

 معيار مترة االسترداد   -
 12 4 معيار صامي الميمة الحالية -

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

d3 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course ILOs 

1 
للمادة جانب تطبيمي يتمتل مي إعداد دراسة جدول لمراريال 

 م  لبل الطالب بإرراف استاذ المادة والمعيد
=== === === 

الفعلٌةاجمالً األسابٌع والساعات   
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

 المحا رة واإللماء 
 المنالرة والحوار 
 العصف الذهني 
  حل المركالت 
  .المها  والتكاليف واالنرطة والتطبيمات العملية 
 المنزلية الفردية والجماعية والمراريال التطبيمية( التعل  الذاتي والتعاوني )االنرطة والتكاليف 
 .التغذية الراجعة 
 المها  البحتية 
 المحاكاة ولعب االدوار 
 دراسة الحاالت 
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 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

I.  األنشطة والتكالٌفTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 ,a1, a2, b1,b2, c1 عمل دراسة تمهيدية للبيئة المرروع االستتمارل 1
c2, d1, d2, d3 

6W 

3 
تطبيك وعكس كل ما ت  التدريب عليه على  2

 ارض الوالال.
a1, a2, b1,b2, c1, 

c2, d1, d2, d3 
 

W13 

 ,a1, a2, b1, b2 عمل دارسة جدول االولية للمرروع االستتمارل  3
c1, c2, d1, d2, d3,  

W15 
5 

)باستخدا   تمدي  عرض للمادة لمجموعات طالبية 4
برامج الورد واكسل مي تحليل البيانات المالية 

 للمرروع(

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

W1-W14 
3 

 ,a1, a2, b1, b2,c1 مراركة مي التكاليف 5
c2, d1, d2, d3,  

W1-w14 
4 

  
 المجموع 

  
22 

  

II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 ، مبادئ دراسات الجدول االلتصادية ،.2211أحمد عبد الرحي  زردق ودمحم سعيد بسيوني، 

  Essential References المراجع المساعدة:

 ،  دراسة الجدول االلتصادية، جامعة أسيوط، 2222خليل دمحم خليل عطية،  
Christie Karis ،2017, Feasibility Study: Startup & Sustainability,   

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

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

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة 
إلى درجة  
 التميي  النهائي(

Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 

  ,W1-W15 5 5% a1, a2, b1, b2 الح ور  .1

2.  
التكاليف والمراركة )عمل 
دراسة تمهيدية وأولية 
 للمرروع االستتمارل(

W1-W15 20 20% 
a1, a2, , b1, b2, c1, 

c2, d1, d2, d3,  

 ,W8 11 15% a1, a2, b1, b2, c1 امتحا  أعمال الفصل  .3
c2 

 W16 62 60% االمتحا  النهائي .4
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, d1, d2,d3 

  Total  100 100%المجموع 

https://www.almaal.org/feasibility-study-for-any-project
https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study


 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

VI.  والسٌاسات المتبعة فً المقررالضوابط Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب ٌقدم أستاذ
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

  الطلب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق اللئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات ويٌرهووا، تحوودد موون قبوول اسووتاذ المقوورر فووً أي سٌاسووات
 المحاضرة األولى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1: اللغة اإلنجلٌزٌة )م2222/2221العام الجامعً: 
 

 والمالٌة دراسة الجدوى االقتصادٌة خطة مقرر

I.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 االسم
Name 

 أ.م.د. حمود علً علً النجار
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
552521256 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثلثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 اإللكترونًالبرٌد 
E-mail 

halnajar@yahoo.com   3    

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 والمالٌة  دراسة الجدوى االقتصادٌة

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 الفصل الدراسً االول -المستوى الرابع

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
مبادئ االلتصاد الجزئي، مبادئ االلتصاد الكلي، النظرية التصادية 
الجزئية النظرية االلتصادية الكلية، االلتصاد المياسي، التحليل 

 المالي ومحاسبة التكاليف أ 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 ال توجد

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 المالٌة والمصرفٌةبكالورٌوس االقتصاد + بكالورٌوس العلوم 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة واالقتصاد 

 

III.  وصف المقررCourse Description: 

بعمل دراسات الجدول للمرااريال االلتصاادية والمالياة ما  خاالل  يهدف هذا الممرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المتعلمة
دراسة المراحل المختلفة إلنراء مرروع وبيا  جدواه االلتصادية على المساتول الخااا والماومي، ويحتاول علاى الموا ايال االتياة 

ل االلتصاادية والبياناات التعرف على المرروع االلتصادل واركال المراروعات إ اامة إلاى مفهاو  وأهمياة وأهاداف دراساة الجادو
الالزمة لتميي  مرروع استتمارل وتحليل الفرا االستتمارية والعاللة بي  دراسة الجدول والتنمية االلتصادية كذلن دراسة الجادول 

 المانونية والبيئة والتسويمية والفنية والمومية والتعرف على أه  معايير الربحية التجارية.

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

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

 بعد االنتهاء م  دراسة الممرر سوف يكو  الطالب لادرا على أ :
-a1 يررح مراحل الدراسات البيئة، المانونية، التسويمية، المالية والمومية مي إعداد دراسة الجدول االلتصادية.   
a2-  .يو ح مفهو  المرروع االستتمارل وأهمية دراسة الجدول االلتصادية 

-b1 .يحلل المراكل والمعولات التي تواجه تنفيذ المرروع االلتصادل 
b2- ختار المعيار األم ل التخاذ المرار المناسبي.  
c1 - ريال االستتمارية.يستخد  المعادالت الريا ية والمحاسبة مي المفا لة بي  البدائل المختلفة للمرا 
c2- .يعد دراسة الجدول االلتصادية لجميال المراريال مي المطاعي  العا  والخاا 
d1-  .يفا ل بي  المعايير المختلفة مي دراسة الجدول االلتصادية 

d 2- .يعمل منفرداً أو  م  مريك إلعداد دراسات الجدول االلتصادية ومك معايير مناسبة 
d 3-  المطاع الحكومي والخاا والهيئات والمنظمات ويتابال كل يتعلك بدارسات الجدول االلتصادية.يتواصل بفعالية مال 

 

V. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الساعات 
 الفعلٌة

Con. H 

 ممدمة   1

 ماهية المرروع االلتصادل. -
 عرض ألركال المرروعات.  -
العوامل المحددة لحج   -

 المرروع.

 
W1 
 

 
3 

 

2 
إطار دراسة الجدول 

 االلتصادية.

 المفهو   -
 األهداف -
 االهمية -
 مجاالت النموذج  -

W2 3 

3 
دراسة الجدول المانونية والبيئة 

 للمرروع االستتمارل
 المفهو    -
 مجاالت التطبيك  -

W3 3 

4 
دراسة الجدول الفنية 
والهندسية للمرروع 

 االستتمارل

 المفهو   -
 مجاالت التطبيك -

W4 3 

4 
دراسة الجدول التسويمية 

 للمرروع االستتمارل
 المفهو    -
 مجاالت التطبيك  -

W5 3 

5 
 الماليةدراسة الجدول 

 للمرروع االستتمارل
 المفهو    -
 مجاالت التطبيك  -

W6,W7 6 

 W8 3 1وحتى  1الموا يال م   اختبار نصف الفصل 

6 
دراسة الجدول المومية 
 للمرروع االستتمارل

 المفهو   -
 مجاالت التطبيك -

W9 3 

 
تطبيمات لمعايير الربحية 

مي بعض  التجارية والمومية
 المجاالت

 مي مجال العمل   -
 لطاع الحكومي  -
 لطاع الخاا -

W10,W11 6 

 
الربحية انواع المعايير 

 التجارية والمومية
 معيار مترة االسترداد   -
 معيار صامي الميمة الحالية -

W112,W13,W14,W15 12 

 W16 3 مي كل المو وعات السابمة االختبار النهائي 

 48 16 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week 
Due 

 الساعات الفعلٌة
Cont. H 

1 
لمراريال م  لبل الطالب للمادة جانب تطبيمي يتمتل مي إعداد دراسة جدول 
 بإرراف استاذ المادة والمعيد

=== === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحا رة  -
 المنالرة والحوار -
 العصف الذهني -
 حل المركالت  -
 المها  والتكاليف واالنرطة والتطبيمات العملية.  -
 التعل  الذاتي والتعاوني )االنرطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمراريال التطبيمية( -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المها  البحتية -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 دراسة الحاالت -

 

I.  األنشطة والتكالٌفTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 6W عمل دراسة تمهيدية للبيئة المرروع االستتمارل 1
3 

 13W تطبيك وعكس كل ما ت  التدريب عليه على ارض الوالال.  2

 W15 5 عمل دارسة جدول االولية للمرروع االستتمارل  3

)باستخدا  برامج الورد  تمدي  عرض للمادة لمجموعات طالبية 4
 واكسل مي تحليل البيانات المالية للمرروع(

W1-W14 
3 

 W1-w14 4 مراركة مي التكاليف 5

 22  المجموع  

 

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment Tasks 

 والتارٌخموعد التقٌٌم/ الٌوم 
Assessment day & date  

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التميي  النهائي(

Weight 

 W2- W15 22 22% تكاليف وانرطة 1

 W1- W15 1 1% ح ور 2



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 ، مبادئ دراسات الجدول االلتصادية ،.2211أحمد عبد الرحي  زردق ودمحم سعيد بسيوني، 

  Essential References المراجع المساعدة:

 ،  دراسة الجدول االلتصادية، جامعة أسيوط، 2222خليل دمحم خليل عطية،  
Christie Karis ،2017, Feasibility Study: Startup & Sustainability,   

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

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

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  تجواوز الغٌواب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

 .ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

  ًاالمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون الطلب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش ف 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

  بذلكفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق اللئحة الخاصة 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

 .أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ويٌرها، تحدد من قبل استاذ المقرر فً المحاضرة األولى 
 

 W7 15 15% امتحا  اعمال الفصل 3

 W16 60 60% االمتحا  النهائي  4

 Total  100 100%المجموع 

https://www.almaal.org/feasibility-study-for-any-project
https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study

