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  الدراسي:التعريف بالمقرر . أ

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 متطلب قسم    متطلب كلية   متطلب جامعة أ.
√ 

  
   أخرى

  إجباري ب.
√ 

 
    اختياري

المستوى       يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 دال يوج

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 100% 45 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45=  15ساعات *  3 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 ساعة 40 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1
، الجدوى المبدئية، يالقرار االستثمار، المشروع االستثماري، دراسة الجدوى االقتصادية)مفهوم  لدراسة الجدوىالمفاهيم االساسية 

نظريات تطور . أيضا الجدوى الفنية، الجدوى التسويقية، الجدوى القانونية، الجدوى االجتماعية، الجدوى الفنية، الجدوى التفصيلية

البيانات والمعلومات الالزمة لدراسة  صناعة القرارات االستثمارية،، المداخل التحليلية لدراسة الجدوى، بالجدوى االقتصاديةاالهتمام 

، ومستويات الطاقة اإلنتاجية، تحديد حجم المشروع، اختيار موقع المشروع، اختيار أسلوب االنتاج، تحديد العمليات لتقدير الطلب

 تقدير صافي التدفقات )الربح( قبل وبعد الضرائب، تقدير اجمالي التدفقات النقدية الداخلة، جات المشروعاالنتاجية، تقدير احتيا
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدد هذاددلمذمر ادد  ذمردداذطاليدد ذمر ورددةذومفدد  ذلماددفاذل موددساذاددتذمر مددوايةذلمجددد ذمر طمسادداذو  مددداذمر دد ل ذلطايدديةذ

 لط وياوطهوذمر خطسمامر ش لاوتذللظوئمهوذمجدودياذ

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

المشرررروع ، دراسرررة الجررردوى االقتصرررادية)مفهررروم  لدراسرررة الجررردوىاالساسرررية المفررراهيم  : يعررررف 1.1

الجرردوى الفنيررة، الجرردوى ، التفصرريليةالجرردوى ، الجرردوى المبدئيررة، يالقرررار االسررتثمار، االسررتثماري

 .التسويقية، الجدوى القانونية، الجدوى االجتماعية، الجدوى الفنية

 1ع

أهررداف : مجرراالت التطبيررق لدراسررات الجرردوى االقتصررادية، أنررواع دراسررات الجرردوى االقتصررادية، يررذكر 1.2

أهررداف دراسررة الجرردوى التسررويقية للمشررروع، المشررروعات االسررتثمارية، مجرراالت التطبيررق لدراسررات، 

صعوبات ومشاكل دراسات الجدوى، أنواع القررارات االسرتثمارية، أنرواع دراسرات الجردوى االقتصرادية 

والعالقرررة بينهرررا، خصرررائل دراسرررة الجررردوى التسرررويقية، أنرررواع دراسرررات السرررو  ودراسرررات الجررردوى 

تحديد حجم اإلنتاج ومستويات الطاقرة لي للسو ، االقتصادية، تحديد العوامل المحددة للطلب والحجم الك

، اختيار سعر الخصم واعداد باقي الجداول المالية المساعدة في الحكم علر  جردوى المشرروع، اإلنتاجية

 .التقييم االقتصادي للمشروعات بمعايير الربحية التجارية

 3ع

1.3   

  المهارات 2

مجاالت التطبيق لدراسات الجردوى االقتصرادية القررار  االقتصادية،: الحاجة ال  دراسات الجدوى يشرح 2.1

، تحديد العمليرات االنتاجيرة، األساليب القائمة عل  العالقات االقتصادية )المرونات(االستثماري الرشيد، 

، صرافي التردفقات واعرداد جردول التردفقات النقديرة، التردفقات النقديرة الخارجرة، التدفقات النقدية الداخلرة

العائرد المتوسرط ، ر الخصم واعداد باقي الجداول المالية المساعدة فري الحكرم علر  جردوى المشرروعسع

   ، معيار دليل الربحية.NPVالنقدية صافي القيمة الحالية للتدفقات ، ARRعل  رأس المال المستثمر 

 1م

صناعة ، التحليلية لدراسة الجدوىالمداخل  بين ،االهتمام بالجدوى االقتصاديةنظريات تطور  بين : يميز 2.2

، ومستويات الطاقة اإلنتاجية، البيانات والمعلومات الالزمة لدراسة لتقدير الطلب،  القرارات االستثمارية

تحديد حجم المشروع، اختيار موقع المشروع، اختيار أسلوب االنتاج، تحديد العمليرات االنتاجيرة، تقردير 

تقردير صرافي التردفقات )الرربح( قبرل وبعرد ، التدفقات النقديرة الداخلرةتقدير اجمالي ، احتياجات المشروع

 الضرائب.

 2م

  الكفاءات 3

 1ك .دراسات الجدوى وتقييم المشروعاتبفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال مع االخرين يتواصل  3.1

 2ك .المشروعاتدراسات الجدوى وتقييم يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في مجال  3.2

اإلدارية والمالية والسلوكية والقانونيرة التري تواجره مؤسسرات القطراع الخراا والعرام  يحلل المشكالت: 3.3

 .دراسات الجدوى وتقييم المشروعاتمجال  باستخدام األساليب العلمية المناسبة

 3ك

 4ك يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
اإلطرررار العرررام. عناصرررر االسرررتثماري، أهرررداف المشرررروعات -مفهررروم دراسرررات الجررردوى االقتصرررادية

 االستثمارية ، التعريف بدراسة الجدوى االقتصادية
3 
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2 
الحاجررة الرر  دراسررات الجرردوى االقتصررادية، المررداخل التحليليررة لدراسررة الجرردوى، مجرراالت التطبيررق 

 الجدوى االقتصادية، صعوبات ومشاكل دراسات الجدوى لدراسات
3 

3 
مفهرروم القرررار االسررتثماري الرشرريد  –دراسررة الجرردوى االقتصررادية وصررناعة القرررارات االسررتثمارية 

 مراحل دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، أنواع القرارات االستثمارية
3 

4 
دراسررة الجرردوى المبدئيررة، دراسررة الجرردوى  -أنررواع دراسررات الجرردوى االقتصررادية والعالقررة بينهررا

 التفصيلية
3 

5 
مفهررروم واهرررداف دراسرررة الجررردوى التسرررويقية –دراسرررات السرررو  والجررردوى التسرررويقية للمشرررروع 

 خصائل دراسة الجدوى التسويقية –للمشروع 
3 

6 
دراسة الجردوى التسرويقية عصرب دراسرات الجردوى االقتصرادية، أنرواع دراسرات السرو  ودراسرات 

 الجدوى االقتصادية
3 

7 

البيانرات والمعلومرات الالزمرة لدراسرة لتقردير  –دراسرة تقردير الطلرب لدراسرة الجردوى التسرويقية  -

تحديرد العوامرل المحرددة للطلرب  -تحديد هيكل ونوع السو  الذي يعمرل فري اطرارل المشرروع. -الطلب

 .والحجم الكلي للسو 

3 

8 
األسرراليب القائمررة علرر  العالقررات –األسرراليب البسرريط  –المشررروع أسرراليب التنبررؤ بالطلررب منتجررات 

 االقتصادية )المرونات(
3 

9 

تحديرد حجرم اإلنتراج ومسرتويات الطاقرة اإلنتاجيرة، تحديرد حجرم المشرروع،  –دراسة الجردوى الفنيرة 

اختيرررار موقرررع المشرررروع، اختيرررار أسرررلوب االنتررراج، تحديرررد العمليرررات االنتاجيرررة، تقررردير احتياجرررات 

 المشروع، نتائج دراسات الجدوى الفنية.

3 

10 
دراسة الجدوى الماليرة للمشرروع، تقردير اجمرالي التردفقات  مفهوم-للمشروعدراسة الجدوى المالية 

 النقدية الداخلة
3 

11 
النقدية الخارجة، تقدير صافي التدفقات )الربح( قبل وبعرد  التدفقات-للمشروعدراسة الجدوى المالية 

 الضرائب.
3 

 3 صافي التدفقات واعداد جدول التدفقات النقدية. تقدير-للمشروعدراسة الجدوى المالية  12

13 
الهيكررل التمررويلي األمثررل للمشررروع، اختيررار سررعر الخصررم  وضررع-للمشررروعدراسررة الجرردوى الماليررة 

 باقي الجداول المالية المساعدة في الحكم عل  جدوى المشروع. وإعداد
3 

14 
فتررة  معيرار-المسرتثمر( التقييم االقتصادي للمشروعات بمعايير الربحية التجارية )مرن وجهرة نظرر -

 .ARRاالسترداد، طريقة حساب معدل العائد المتوسط عل  رأس المال المستثمر 
3 

15 
صرافي  معيار-المستثمر( التقييم االقتصادي للمشروعات بمعايير الربحية التجارية )من وجهة نظر -

 ، معيار دليل الربحية.NPVقيمة الحالية للتدفقات النقدية  ال
3 

 45 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

)مفهرروم  لدراسررة الجرردوىاالساسررية يعرررف المفرراهيم 

، المشررروع االسررتثماري، دراسررة الجرردوى االقتصررادية

الجررررردوى ، الجررررردوى المبدئيرررررة، يالقررررررار االسرررررتثمار

الجرررردوى الفنيررررة، الجرررردوى التسررررويقية، ، التفصرررريلية

الجرررردوى القانونيررررة، الجرررردوى االجتماعيررررة، الجرررردوى 

 .الفنية

 النظرية  المحاضرة

  المساندة القراءات -

  الجماعيةلنقاش ا -

  البحثية األورا  إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أورا تقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
 

1.2 

: مجاالت التطبيرق لدراسرات الجردوى االقتصرادية، يذكر

أهررررررداف أنررررررواع دراسررررررات الجرررررردوى االقتصررررررادية، 

المشروعات االسرتثمارية، مجراالت التطبيرق لدراسرات، 

صرعوبات أهداف دراسة الجدوى التسويقية للمشرروع، 

ومشرررررراكل دراسررررررات الجرررررردوى، أنررررررواع القرررررررارات 

االسررررتثمارية، أنررررواع دراسررررات الجرررردوى االقتصررررادية 

العالقرة بينهرا، خصررائل دراسرة الجردوى التسررويقية، و

أنواع دراسات السو  ودراسرات الجردوى االقتصرادية، 

تحديد العوامل المحرددة للطلرب والحجرم الكلري للسرو ، 

اختيار ، تحديد حجم اإلنتاج ومستويات الطاقة اإلنتاجية

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أورا تقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

سعر الخصم واعداد باقي الجداول المالية المساعدة في 

التقيرررريم االقتصررررادي ، المشررررروعالحكرررم علرررر  جرررردوى 

 .للمشروعات بمعايير الربحية التجارية

 المهارات 2.0

2.1 

 االقتصرررادية،: الحاجرررة الررر  دراسرررات الجررردوى يشررررح

مجراالت التطبيرق لدراسرات الجردوى االقتصرادية القرررار 

األسرراليب القائمررة علرر  العالقررات االسررتثماري الرشرريد، 

، تحديرررد العمليرررات االنتاجيرررة، االقتصرررادية )المرونرررات(

، الترردفقات النقديررة الخارجررة، الترردفقات النقديررة الداخلررة

سرعر ، صافي التردفقات واعرداد جردول التردفقات النقديرة

الخصررم واعررداد برراقي الجررداول الماليررة المسرراعدة فرري 

العائررد المتوسررط علرر  ، الحكررم علرر  جرردوى المشررروع

صرررافي القيمرررة الحاليرررة ، ARRرأس المرررال المسرررتثمر 

 الربحية. ، معيار دليل NPVالنقدية للتدفقات 

 النظرية  المحاضرة

  المساندة القراءات -

  الجماعيةالنقاش  -

  البحثية األورا  إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أورا تقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
 

2.2 

، االهتمررام بالجرردوى االقتصرراديةتطررور  يميررز: نظريررات

صرناعة القرررارات ، الجردوىالمرداخل التحليليرة لدراسرة 

البيانرررات والمعلومرررات الالزمرررة لدراسرررة  االسرررتثمارية،

، ومستويات الطاقة اإلنتاجية، تحديد حجم لتقدير الطلب

المشرررروع، اختيرررار موقرررع المشرررروع، اختيرررار أسرررلوب 

االنترراج، تحديررد العمليررات االنتاجيررة، تقرردير احتياجررات 

، داخلرررةتقرردير اجمرررالي الترردفقات النقديررة ال، المشررروع

 تقدير صافي التدفقات )الربح( قبل وبعد الضرائب.

 النظرية  المحاضرة

  المساندة القراءات -

  الجماعيةالنقاش  -

  البحثية األورا  إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أورا تقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
 

 الكفاءات 3.0

بفاعليرة كتابيراً وشرفهياً فري مجرال مع االخرين يتواصل  3.1

 .دراسات الجدوى وتقييم المشروعات
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واسرتخدام تقنيرة -

المعلومات فري التحليرل وعررض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

تقيررررريم تقررررردم الطالرررررب فررررري  -

 المقرر

يسررتخدم شرربكة المعلومررات والتقنيررة الحديثررة فرري مجررال  3.2

 .دراسات الجدوى وتقييم المشروعات
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

تقنيرة حلقات نقاشية واسرتخدام -

المعلومات فري التحليرل وعررض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

تقيررررريم تقررررردم الطالرررررب فررررري  -

 المقرر

اإلداريرررررة والماليرررررة والسرررررلوكية  يحلرررررل المشررررركالت: 3.3

والعام والقانونية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاا 

دراسررات مجررال  باسررتخدام األسرراليب العلميررة المناسرربة

 .الجدوى وتقييم المشروعات

عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واستخدام تقنية -

المعلومات في التحليل وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

 األعمال العلمية التي يقدمها

 .الطالب

تقييم تقدم الطالب في  -

 المقرر

 يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واستخدام تقنية -

المعلومات في التحليل وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

يقدمها األعمال العلمية التي 

 .الطالب

تقييم تقدم الطالب في  -

 المقرر

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 السادس        ولاالفصلي ال االختبار 1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 الثاني عشر     االختبار الفصلي الثاني  2

 % 10 طول الفصل  والبحوثالمشاركة والواجبات  3

 % 50 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي  4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
يتم من  مكتبيةساعة  12+ساعات ارشاد أكاديمي  8مقدار الوقت الذي يتواجد خالله عضو هيئة التدريس الذي يدرس هذا المقرر هو 

 خاللها 

 اعداد ملف لكل طالب (1)

 شرح كافة لوائح الجامعة (2)

 عقد االجتماعات مع الطالب بشكل دوري (3)

 مساعدة الطالب في الحذف واالضافة للمقررات (4)

 توعية الطالب حول ادارة الوقت ؛ وكيفية احتساب النقاط  (5)

 حل مشاكل الطالب المتعثرين

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

المطلب عبد الحميد: دراسة الجدوى االقتصادية التخال القرارات االستثمارية، 

 .2006الدار الجامعية، 
 

 المساندةالمراجع 

عات سمير محمد عبدا لعزيز: دراسات الجدوى االقتصادية وتقيم المشرو.1
.حاالت()أسس وإجراءات/  

 احمد بامخرمه: اقتصاديات جدوى المشروعات االستثمارية..2
 عبدالقادر عطية: دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية.3

 اإللكترونيةالمصادر 

) وهددت تشددمع العديددد مددا مواقدد  المجدد ت   EcoLink قاعدددم معمومددات .1
 البحثية العربية واالجنبية المتخصصة في عمم االقتصاد (

  http://lib.nu.edu.sa/digitailibbry.aspx:السعوديةالرقمية رابط المكتبة  -1. 2

 

 بورد: رابط المقرر على البالك -2

https://echo.nu.edu.sa:8443/ess/portal/section/0ddace9f-9f7f-46f4-

baa7-129d3b5c8067 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  40قاعة دراسية تتسع لي  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 أجهزة الب توب ان وجد

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 عل  مفردات المقرر والتدريبات المتعلقة بكل تحتويأقراا مدمجة 

 باإلضافة إل  بنك لها،موضوع من الموضوعات والحلول النموذجية 

 عل  مجموعة كبيرة من األسئلة التي تغط  كل جوانب يحتويلألسئلة 

 المقرر وموضوعاته.

http://lib.nu.edu.sa/digitailibbry.aspx
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة الطالب تقيم الطالب للمقررات الدراسية

 استبانة الطالب تقييم األداء التدريسي

 استبانة رئيس القسم عضو هيئة التدريستقييم أداء 

 استبانة الخطط والمناهجلجنة  المراجعة الدورية للمقرر 

 
  

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارم األعماع األوع   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 


