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مبادئ االقتصاد الجزئي والكلي +اإلدارة المالية
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عربي

البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

انتظام
نظري+تطبيقي
ياسر مهيوب

ثانيا :وصف المقرر:
أن يتعررررر الطالرررر علررررو مكودررررات دراسررررة الجرررردوى االقتصررررادية والفنيررررة والت ررررويقية
والماليرررة والبي يرررة وان يتعرررر كررر ل علرررو عرررال الحررراالت التطبيقيرررة إللمرررا عمليرررات
دراسررات الجرردوى وتحلي ر االسررتامار فرري المشررروعات االسررتامارية والمقرردرة علررو
عمر تحلير للبي ررة ال رروقية متغيراتهررا المختلفررة وتح ررين الررر ى اإلسررتراتيجية فرري
ضروء ذل ،وكيفيرة التعامر مر المشراك التري تعترر إدشراء وإدارة المشرروعات ردأ
مرن تروفير رأس مرال المشررو واختيرار الموقر ودوعيرة النشرا والعمالرة ومشراك
التشغي في ضوء البي ة التنظيمية والقادودية والت ويقية في اليمن.
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توصيفمقرر:

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
المعرفة والفهم
:A1تعريف الطال المكودات األساسية لدراسات الجدوى االقتصادية
A2تعريف الطال معايير تقييم الجدوى االقتصادية والقومية للمشاري
:A3المعرفة والفهم لكيفية إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاري المختلفة.
المهارات الذهنية
:B1تجمي البيادات وتحليلها واشتقاقها وتبويبها.
:B2استخدا البيادات في تقدير دواتج ك مرحلة من مراح دراسة الجدوى.
:B3تقييم جدوى المشاري من خالل تطبيق المعايير الكمية المختلفة التي ت تخد في تقييمها.
المهارات العملية المهنية
:C1تق يم الطالب في فرق إلعداد دراسة جدوى ال إك ا هم مهارة التعام م اآلخرين ومهارة تحم
الم ولية كون ك ال سيكون م ول عن جزئية محدده في ه ه الدراسة
:C2حاجتهم للتواص فيما ينهم وم جهات حكومية وخاصة لجم البيادات والمعلومات حول موضو
الدراسة يصق قدرتهم علو التعام م اآلخرين.
:C3تنمية القدرات اإل داعية واال تكارية لمواكبة سوق العم
المهارات العامة
:D1القدرة علو التواص الفعال ،شفويا ً وكتا ياً ،م اآلخرين عبر وسائط التواص المتاحة.
:D2القدرة علو استخدا األسالي الرياضية واإلحصائية المناسبة لح م ألة معينة ،وتطبيقها ،وتف ير
النتائج.
:D3القدرة علو استخدا تقنيات المعلومات واالتصاالت ،خاصة اإلدتردت ،لجم المعلومات ،وفهمها،
وتبادل المعلومات واألفكار م اآلخرين.

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياتالتدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

:A1تعريف الطررالرر المكودررات
األسررررراسرررررية لدراسرررررات الجدوى
االقتصادية
A2تعريف الطال معايير تقييم
الجدوى االقتصادية والقومية
للمشاري
:A3المعرفة والفهم لكيفية إعداد
دراسات الجدوى االقتصادية
للمشاري المختلفة.

استراتيجية التدريس
من خالل التردريبات العملية
المنفررر ة في قررراعرررة الررردرس
راإلضررررررافة إلو دراسررررررات
الجرردوى التي يكلف الطالب
رردعرردادهررا خالل الفصرررررررر
الدراسي.
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استراتيجية التقويم
االخرتربرررارات ،الرواجربرررات الرمنزليرررة
التطبيقية.عرو دراسررررررات الجدوى
التي يقدمها الطالب في الفصررررر .تقييم
تقارير دراسرررررات الجدوى المقدمة من
الطالب.

توصيفمقرر:

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية

استراتيجية التدريس

تررردريبرررات عمليرررة ينفررر هرررا
:B1تجمي البيادات وتحليلها
واشتقاقها وتبويبها.
الطالب في قررراعرررة الررردرس
:B2استخدا البيادات في تقدير
رراإلضررررررررافررة إلو واجبررات
دواتج ك مرحلة من مراح
مررنررزلرريرررة تررنررمرري مررهرررارات
دراسة الجدوى.
الح ررررررراب الكمي المطلوب
:B3تقييم جدوى المشاري من
في المراحررر المختلفرررة من
خالل تطبيق المعايير الكمية
المختلفة التي ت تخد في تقييمها .مراح دراسات الجدوى.

استراتيجية التقويم

أداء الطالب في ح م ررررررائ تطبيقية
في االختبررارات والواجبررات المنزليررة
التطبيقية
تقييم عرو وتقارير دراسة الجدوى
المقدمة من قب الطالب.

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية)باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر

:C1تق يم الطالب في فرق
إلعداد دراسة جدوى ال
إك ا هم مهارة التعام م
اآلخرين ومهارة تحم
الم ولية كون ك ال
سيكون م ول عن جزئية
محدده في ه ه الدراسة
:C2حاجتهم للتواص فيما
ينهم وم جهات حكومية
وخاصة لجم البيادات
والمعلومات حول موضو
الدراسة يصق قدرتهم علو
التعام م اآلخرين.
:C3تنمية القدرات اإل داعية
واال تكارية لمواكبة سوق
العم

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

تررردريبرررات عمليرررة ينفررر هرررا
الطالب في قررراعرررة الررردرس
رراإلضررررررررافررة إلو واجبررات
مررنررزلرريرررة تررنررمرري مررهرررارات
الح رررررررراب الكمي المطلوب
في المراحررر المختلفرررة من
مراح دراسات الجدوى.

أداء الطالب في ح م ررررررائ تطبيقية
في االختبررارات والواجبررات المنزليررة
التطبيقية
تقييم عرو وتقارير دراسة الجدوى
المقدمة من قب الطالب.

إلو
الطالب
تق ي م
مجموعات حيث تقو ك
مجموعة دعداد دراسة
جدوى اقتصادية لمشرو
معين ما ي هم في صق
وتنمية مهارات كمية أساسية
في دراسات الجدوى.

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات

المقرر /المهارات المهنية
والعملية

:D1القدرة علو التواص
الفعال ،شفويا ً وكتا ياً ،م
اآلخرين عبر وسائط التواص
المتاحة.
:D2القدرة علو استخدا
األسالي الرياضية

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

التأكيد علو وجود مشاركة تقييم عمرر الفريق ككرر .وتقييم مرردى
ال في إسها ك عضو فيه من خالل مناقشة
فاعلة من ك
المجموعة من خالل تق يم األعضررررررررراء خررالل الررعرررو الررترري
يقدمودها ،مطالبة الطالب البحث عن
واضح ومحدد للمها .
البيادات االقتصرررررادية والفنية والمالية
والبي ية في المواق اإللكترودية.
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توصيفمقرر:

االسرررررتخدا المكاف للالت الحاسررررربة
و رامج الحاس اآللي ذات العالقة.

واإلحصائية المناسبة لح
م ألة معينة ،وتطبيقها ،وتف ير
النتائج.
:D3القدرة علو استخدا
تقنيات المعلومات
واالتصاالت ،خاصة اإلدتردت،
لجم المعلومات ،وفهمها،
وتبادل المعلومات واألفكار م
اآلخرين.

تدريس عال الموضوعات اللغة
أهم
اإلدجليزيةوالتعريف
المصطلحات اإلدجليزية الم تخدمة
في دراسات الجدوى االقتصادية

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال:الجانب النظري والعملي
الرقم

وحدات /موضوعات المقرر

مفهو دراسة الجدوى
االقتصادية وتقيم المشاري
1

الريادة والمشاري الريادية
2

1

4

5

البي ة ودراسة جدوى
المشروعات االستثمارية
الدراسة الت ويقية وتقدير
الطل

 الدراسة الفنية
وتقدير التكاليف
االستامارية

المواضيع التفصيلية

التعاريف الخاصة بدراسة الجدوى
أهمية دراسة الجدوى ومكوناتها
التعاريف الخاصة بالمشاريع
االستثمارية وأنواعها
مفهو الريادة وخصائصها وأهميتها
عناصر وعوامل نجاح المشاريع
الريادية
أمثلة وتطبيقات ألنواع من المشاريع
الريادية وتحليلها
دراسة وتحلي البي ة الداخلية للمشرو
دراسة وتحلي البي ة الخارجية للمشرو
استخدا سوات لعملية تحلي ي ة
المشرو
دراسة حجم ال وق ودمو ال وق
والحصة ال وقية للمشرو
هيك الصناعة المرتبط المشرو
دراسة الطل وأدوا تقدير الطل
مفهو الدراسة الفنية ومكوداتها
كيفية دراسة الطاقة اإلدتاجية الخاصية
المشرو
كيفية تقدير التكاليف االستامارية
كيفية دراسة وتحديد موق المشرو
الجيد
5

عدد
األسابيع

1

3

1

3

1

1

1

الساعا
ت
الفعلية

3

3

3

رموز
مخرجات
تعلم
المقرر
a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3

a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3
a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3
a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3
a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3

توصيفمقرر:

الدراسة االقتصادية
وتقيم الر حية
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دراسة الفرق ما ين الدراسة االقتصادية
والمالية
دراسة أهم المؤشرات االقتصادية
والمالية الخاصة بالمشروع
دراسة التمويل وأفضل طرق تمويل
المشروع االستثماري

1

3

---------------------------

1

3

م اهمة المشرو في خدمة المجتم
مفهو الم ولية األخالقية واالجتماعية
دعم المشرو لإلدتاج القومي

1

االمتحان النصفي
7

8

تقيم الر حية االجتماعية
من وجهة دظر الدولة

9

دراسات وحاالت
تطبيقه وزيارات
ميدادية

دراسة الجدوى البي ة
والقادودية للمشرو
10

11

12

تمارين وأمثلة لدراسة
الجدوى وتقيم المشاريع
التخطيط والتنظيم
للمشروع
االمتحان النهائي

13

دراسات وحاالت لمكودات دراسة
الجدوى
تطبيق علو عال المشاري
االستامارية
تقيم لبعض المشاريع التي يتم زيارتها
ميدانيا
مفهو التدوير وأهمية التدوير
إدتاج المشرو لمنتجات صديقة للبي ة
التخلص من دفايات المشرو
العوام البي ة وتأثيرها علو المشرو
القوادين المرتبطة طبيعة عم
المشرو

1

1

3

3

3

ح لمجموعة من التمارين
والمسائل التوضيحية لدراسة
الجدوى وتقيم المشاريع

1

مفهو التخطيط والتنظيم للمشرو
دورة حياة المشرو
جدولة المشرو
التقييم والمفاضلة ين المشاري

1

3

------------------------------------

1

3

إجمالي األسابيع والساعات

تاسعا :استراتيجية التدريس:
محاضرات.
تطبيق عملي في المعمل.
واجبات منزلية
2

3

a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3
جمي
مخرجات
التعلم
a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3
a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3

a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3

a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3
a1,a2,
b5,c2,
c3,
,d1,d3
جمي
مخرجات
التعلم

توصيفمقرر:
مناقشة جماعية
تكاليف جماعية

 .Iالتعيينات والتكليفات:
الرقم
1
2
3
4
5

التكليف/النشاط

مخرجات التعلم

تكاليف فردية

a1,a3,b3,c3,d1

تكاليف مجاعية

a1,b1,b2,d3,c1
a1,a2,a4,b2,b3,c3,
,d1,d3

التفاعل واملشاركة يف القاعة

a1,a2,b5,c2,c3,
,d1,d3
a1,b1,b2,d3,c1

استخدام العروض اإليضاحية
واجبات منزلية

األسبو
3,6,10
5,12,

الدرجة
5
5

كل األسابيع

5

كل األسابيع

5

كل األسابيع

5

عاشرا :تقويم التعلم:
نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي يحققها

5

5%

a1,a3,b3,c3,d1

5%

a1,b1,b2,d3,c1
جمي المخرجات

الرقم

أنشطة التقويم

1

األنشطة والتكاليف

2

2

اختبارات قصرية

4

5

3

اختبارات نصفية

7

20

20%

4

مشاريع وأحباث

10

10%

a1,a2,a4,b2,b3,c3,
,d1,d3

5

االختبار النهائي

60

60%

جمي المخرجات

111

%111

األسبوع

11
12

اإلجمالي:

الدرجة

الحادي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،لد النشر).

المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)

المراجع المساعدة

يحيي عبد الغني أ و الفتوح ( ، )٣٠٠٢أسس ٕوا جراءات دراسة الجدوى  :ي ية – ت ويقية – مالية ،مكتبة
المل فهد الو نية .
(إن وجدت)

مواد إلكترونية وإنترنت:
- -1الموق االلكترودي للجامعة األرددية .

المواق العلمية المتخصصة في ال لوك التنظيمي.7

توصيفمقرر:

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 .1الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب  %52من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة
النهائي.
 .2الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
 .1ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.
 .4التكليفات  /المهاموالمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
 .5الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.
 .7سياسات أخرى:
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توصيفمقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
الساعات المكتبية (  /1أسبوعيا)

االسم

ياسر مهيوب محمد

المكان ورقم الهاتف

الستين بجوار محطة توفيق عبدالرحيم

البريد اإللكتروني

Yaser_maheub72@yahoo.com

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
 .1اسم المقرر:

دراسة الجدوى االقتصادية وتقيم المشاريع

 .2رمز المقرر ورقمه:
الساعات
 .3الساعات المعتمدة للمقرر:

نظري

سمنار

عملي

تدريب

المجموع

1
 .4المستوى والفصل الدراسي:

المستوي الثالث الفصل الدراسي الثاني
االقتصاد الجزئي والكلي

 .5المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

اليوجد

 .7البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

برنامج إدارة األعمال
العربية
جامعة األندلس

 .8لغة تدريس المقرر:

 .9مكان تدريس المقرر:

 .IIIوصف المقرر الدراسي:

أن يتعررررر الطالرررر علررررو مكودررررات دراسررررة الجرررردوى االقتصررررادية والفنيررررة والت ررررويقية
والماليررة والبي يررة وان يتعررر كرر ل علررو عررال الحرراالت التطبيقيررة إللمررا عمليررات
دراسررات الجرردوى وتحلي ر االسررتامار فرري المشررروعات االسررتامارية والمقرردرة علررو
عمر تحلير للبي رة ال روقية متغيراتهرا المختلفرة وتح رين الر يرة اإلسرتراتيجية فري
إدشراء وإدارة المشرروعات
ضروء ذل ،وكيفيرة التعامر مر المشراك التري تعترر

9

توصيفمقرر:

رردأ مررن ترروفير رأس مررال المشرررو واختيررار الموق ر ودوعيررة النشررا
ومشاك التشغي في ضوء البي ة التنظيمية والقادودية والت ويقية في اليمن.

والعمالررة

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
.1
.2
.1
.4
.5

 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
الرقم

وحدات المقرر

المواضيع التفصيلية

األسبوع

الرقم

وحدات /موضوعات المقرر

المواضيع التفصيلية

عدد األسابيع

التعاريف الخاصة بدراسة الجدوى
مفهو دراسة الجدوى
أهمية دراسة الجدوى ومكوناتها
االقتصادية وتقيم
1
التعاريف الخاصة بالمشاريع
المشاري
االستثمارية وأنواعها
مفهو الريادة وخصائصها وأهميتها
الريادة والمشاري
عناصر وعوامل نجاح المشاريع
الريادية
2
الريادية
أمثلة وتطبيقات ألنواع من المشاريع
الريادية وتحليلها
دراسة وتحلي البي ة الداخلية للمشرو
البي ة ودراسة جدوى
المشروعات االستثمارية دراسة وتحلي البي ة الخارجية للمشرو
1
استخدا سوات لعملية تحلي ي ة
المشرو
الدراسة الت ويقية وتقدير دراسة حجم ال وق ودمو ال وق
والحصة ال وقية للمشرو
الطل
هيك الصناعة المرتبط المشرو
4
دراسة الطل وأدوا تقدير الطل


5

مفهو الدراسة الفنية ومكوداتها
الدراسة الفنية
وتقدير التكاليف كيفية دراسة الطاقة اإلدتاجية الخاصية
المشرو
االستامارية
كيفية تقدير التكاليف االستامارية
كيفية دراسة وتحديد موق المشرو
الجيد

01

الساعات
الفعلية
الساعات
الفعلية

1

3

1

3

1

1

1

3

3

3

توصيفمقرر:

6

7
8

9

10

11

12

13

دراسة الفرق ما ين الدراسة االقتصادية
الدراسة
االقتصادية وتقيم والمالية
دراسة أهم المؤشرات االقتصادية
الر حية
والمالية الخاصة بالمشروع
دراسة التمويل وأفضل طرق تمويل
المشروع االستثماري
-------------------------االمتحان النصفي
--

تقيم الر حية
االجتماعية من
وجهة دظر الدولة
دراسات
وحاالت تطبيقه
وزيارات
ميدادية
دراسة الجدوى
البي ة والقادودية
للمشرو

تمارين وأمثلة
لدراسة الجدوى
وتقيم المشاريع
التخطيط والتنظيم
للمشروع
االمتحان النهائي

م اهمة المشرو في خدمة المجتم
مفهو الم ولية األخالقية واالجتماعية
دعم المشرو لإلدتاج القومي
دراسات وحاالت لمكودات دراسة
الجدوى
تطبيق علو عال المشاري
االستامارية
تقيم لبعض المشاريع التي يتم زيارتها
ميدانيا
مفهو التدوير وأهمية التدوير
إدتاج المشرو لمنتجات صديقة للبي ة
التخلص من دفايات المشرو
العوام البي ة وتأثيرها علو المشرو
القوادين المرتبطة طبيعة عم
المشرو
ح لمجموعة من التمارين
والمسائل التوضيحية لدراسة
الجدوى وتقيم المشاريع
مفهو التخطيط والتنظيم للمشرو
دورة حياة المشرو
جدولة المشرو
التقييم والمفاضلة ين المشاري
------------------------------------

1

3

1

3

1

1

3

3

1

3

1

3

1

3

1

3

إجمالي
األسابيع
والساعات

الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد األسابيع

المهام  /التجارب العملية

1.
2.
3.
4.

00

الساعات الفعلية

توصيفمقرر:
5.

إجمالي األسابيع والساعات

 .VIاستراتيجية التدريس
محاضرات.
تطبيق عملي في المعمل.
واجبات منزلية
مناقشة جماعية
تكاليف جماعية

.I
الرقم
1
2
3
4
5

التعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط

مخرجات التعلم

تكاليف فردية

a1,a3,b3,c3,d1

تكاليف مجاعية

a1,b1,b2,d3,c1

التفاعل واملشاركة يف القاعة
استخدام العروض اإليضاحية
واجبات منزلية

a1,a2,a4,b2,b3,c3,
,d1,d3
a1,a2,b5,c2,c3,
,d1,d3
a1,b1,b2,d3,c1

األسبو
3,6,10
5,12,

5
5

كل األسابيع

5

كل األسابيع

5

كل األسابيع

5

الدرجة

عاشرا :تقويم التعلم:
نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي يحققها

5

5%

a1,a3,b3,c3,d1

5%

a1,b1,b2,d3,c1

الرقم

أنشطة التقويم

1

األنشطة والتكاليف

2

2

اختبارات قصرية

4

5

3

اختبارات نصفية

7

20

20%

4

مشاريع وأحباث

10

10%

5

االختبار النهائي

60

60%

111

%111

اإلجمالي:

األسبوع

11
12

الدرجة

06

جمي المخرجات
a1,a2,a4,b2,b3,c3,
,d1,d3
جمي المخرجات

توصيفمقرر:

الحادي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،لد النشر).

المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)

المراجع المساعدة
يحيي عبد الغني أ و الفتوح ( ، )٣٠٠٢أسس ٕوا جراءات دراسة الجدوى  :ي ية – ت ويقية – مالية ،مكتبة المل فهد الو نية .
مواد إلكترونية وإنترنت( :إن وجدت)
- -1الموق االلكترودي للجامعة األرددية .

المواق العلمية المتخصصة في ال لوك التنظيمي. .VIIالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.1

الحضور والغياب:

.5

الحضور المتأخر:

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع:

.2

الغش:

.6

االنتحال:

.7

سياسات أخرى:

03

