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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 

 التدريسي: اسم م . علي وهيب عبدهللا م . 

ali.wahaib@yahoo.com البريد االلكتروني: 

دراسات الجدوى وتقييم كفاءة االداء   اسم المادة: 

 :لمقرر الفص ثالث ساعات اسبوعيا

بىد مى  علىى  الفلسىفة االقتصىادية واالجتماعيىة لتقيىيم المشىروعال حيى  التعريف الطلبة 

هذا التقييم م  النواحي المالية والفنية وكل ما يتعلق بهىا بشىكل ادراك المفاهيم االساسية ل

هىذا العلىم وأن يتعراىوا وأن يطلعىوا علىى االسىا والمبىادع العامىة ل مباشر او غير مباشر

على الكيفية التي يعمل بها كل نظام واالتجاهال العامة لحركة تطىور  والىى االهىدال التىي 

 .يريد الوصول اليها 

 ة:أهدال الماد

مفهوم المشروع االقتصادي واهميىة  الباب االول منه ضوع تقييم كفاءة االداءسيتناول مو

ثاني مراحل دراسىة الجىدوى االقتصىادية والفصل الل أول كفص دراسة الجدوى االقتصادية

الىىى  الدراسىىىة التفصىىىيلية للجىىىدوى والفصىىىل الرابىىىع اسىىىاليب تقيىىىيم والفصىىىل الث وتحليلهىىىا

اقتراحال االنفاق الرأسمالي اما الفصل الخاما اتضم  معايير الربحية التجارية والفصل 

ثاني مفهوم واسا ومعىايير السادس تضم  معايير الربحية االقتصادية  ايما جاء الباب ال

.                                                    تقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم كفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاءة االداء اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروعال االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادية 

           

التفاصيل االساسية 

 ة:للماد

دراسات الجدوى وتقييم كفاءة االداء -تقييم المشروعات   ة:الكتب المنهجي 

مدخل الى تقويم األداء في الوحدات  / خيالكرمجيد عبد جعفر د. 

   ستخدام البيانات الماليةاقتصادية باال
 ة:المصادر الخارجي

االمتحان 

 النهائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول
الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديرال الفصل

 :ةمعلومال إضااي 

 

mailto:ali.wahaib@gmail.com
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 الفصل الدراسي األول – جدول الدروس األسبوعي
 

النظرية المادة ةيلالعم المادة المالحظال  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

29/9/2015 مفهوم المشروع االقتصادي واهمية تصنيف دراسة الجدوى    1 

5/10/2015 مراحل دراسة الجدوى االقتصادية وتحليلها    2 

12/10/2015 الدراسة التفصيلية للجدوى ) الفنية والمالية والتسويقية (    3 

) معيار  اساليب تقييم اقتراحال االنفاق الرأسمالي وترتيبها  

 كثااة العوامل ، معيار حجم المشروع (
19/10/2015  4 

، االستفادة م  النقد االجنبي ، المواد االولية (ر )معيا    26/10/2015  5 

درجة الضرورة ، اترة  )ايير الربحية التجارية مع  

 (االسترداد
3/11/2015  6 

(المعدل البسيط للعائد ، المتوسط المحاسبي )معيار     10/11/2015  7 

17/11/2015 امتحان الشهر األول    8 

) معيار دليل الربحية غير المخصوم ، صااي القيمة ،   

 العائد الداخلي ، 
24/11/2015  9 

تحليل الحساسية ، معيار العائد الى التكاليف ، ) معيار   

( المقترنة الكلفةو  
31/11/2015  10 

7/12/2015  معايير الربحية االقتصادية الوطنية    11 

14/12/2015 التباي  بي  الربحية التجارية والربحية القومية     12 

الصعوبال والمشاكل التي تالزم معيار الربحية االقتصادية   

 الوطنية 
21/12/2015  13 

الربحية االقتصادية  معايير تقييم المشروع م  وجهة نظر  

 الوطنية
28/12/2015  14 

الشهر الثانيامتحان     4/1/2016  15 

11/1/2016 مراجعة الفصل الدراسي االول    16 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظال  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

واهميتهالداء مفهوم تقييم كفاءة ا    10/2/2016  1 

17/2/2016 اسباب واسا  تقييم االداء االقتصادي    2 

24/2/2016 مستويال ووظائف ومراحل تقييم كفاءة االداء    3 

2/3/2016 نطاق تقييم اداء المشروعال العامة    4 

9/3/2016 مؤشرال اداء المشروعال العامة    5 

16/3/2016 الجهال الرسمية المسؤولة ع  التقييم    6 

23/3/2016 شروط ايجاد نظام اعال لتقييم االداء    7 

االول امتحان الشهر    30/3/2016  8 

معايير قياس كفاءة االداء ) معيار الطاقة االنتاجية ،   

 معيار االنتاجية (
6/4/2016  9 

معيار العائد على راس المال  (     13/4/2016  10 

(الربحية ، معيار)معيار القيمة المضااة    20/4/2016  11 

27/4/2016 معيار خطة برامج االنتاج    12 

4/5/2016 معيار تقييم الكفاية االنتاجية لعناصر االنتاج    13 

العالقة بي  معايير تقييم االداء للمشروعال       11/5/2016  14 

الثاني امتحان الشهر    18/5/2016  15 

25/5/2016 مراجعة الفصل الدراسي الثاني    16 

 

 توقيع األستاذ:                                                              توقيع العميد:

 


