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 وصف المقرر

 

 كهُخ االداسح واالقزظبد /جبيؼخ رٌ قبس  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 االقزظبدقضى  انقضى انجبيؼٍ / انًشكز .2

 / رقُُى انًشبسَغ اصى / سيز انًقشس .3

  ٌحضىس أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 انكىسس انضبٍَ  انفظم / انضُخ .5

 45 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .6

 2022 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

                                أهذاف انًقشس -8
 

 . عملية تقييم املشروعات االقتصاديةتنمية قدرات الطلبة وتنمية مهاراهتم يف 

 . تعريف الطلبة ابالمهية اليت تقدمها عملية تقييم املشروعات للمشروع نفسه 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 يخشجبد انزؼهى وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى 9

 : االهذاف انًؼشفُخ -أ

 . االقزظبدَخ غػًهُخ رقُُى انًشبسًََكٍ انطبنت يٍ انزؼشف ػهً  -1

قزظبدَب ورقذًَهب انً انجهبد انًؼُُخ الرخبر   فٍ رقُُى انًشبسَغًَكٍ انطبنت يٍ اصزخذاو قذساره  -2

 . انقشاس انُبجغ
 

  االهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًقشس :  -ة 

 . فٍ ػًهُخ رقُُى انًشبسَغيهبسارهى  رىضُفرذسَت انطهجخ ػهً كُفُخ  – 1

 .  ثزقُُى انًشبسَغ االقزظبدَخانًزؼهقخ  قزظبدَخيُبقشخ انًىضىػبد اال – 2

 طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 

 ، حهقبد َقبط.  رطجُقبد -

 .  انظف االنكزشوٍَانزذسَجبد واألَشطخ فٍ  -

 نإلفبدح يُهب .  انحبالد انذساصُخإسشبد انطالة إنً ثؼض  -

 

 

 طشائق انزقُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ قبػخ انذسس.

 رقذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اخزجبساد فظهُخ

 انزذسَت انزفبػهٍ .

 

 

 االهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ : -ط

 . انًقشس انًىػذ فٍ ورضهًُهب انىاججبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت قذسح رطىَش  -1

 .  واكزشبف انطبنت انًزًكٍ يٍ يىضىػبد انزقُُى االقزظبدَخ صشػخ انجذَهخ  -2

 طشائق انزؼهُى وانزؼهى     

 انىقذ ثأهًُخ َشؼش َحى ػهً انًحبضشح إداسح. 
 انجًبػُخ وانىاججبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 انجًبػُخ. نألَشطخ انذسجخ يٍ َضجخ رخظُض 

 

 طشائق انزقُُى    

 انًضؤونُخ ورحًهه انطبنت انززاو دنُم انذسس قبػخ فٍ انفبػهخ انًشبسكخ. 

 وانجحىس. انىاججبد رقذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنززاو 



 

 وانًهبسٌ انًؼشفٍ وانزحظُم االنززاو ػٍ وانُهبئُخ انفظهُخ االخزجبساد رؼجش. 

 انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انًهبساد  انؼبيخ وانًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ  -د 

 . رقُُى انًششوػبد رطىَش قذساد انطبنت فٍ   -1

 

 ثُُخ انًقشس -10
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 يخشجبد انزؼهى انًطهىثخ
اصى انىحذح أو 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى

 3 االول
انزؼشَف ثًفىوو رقُُى 

 انًششوػبد
يقذيخ انً رقُُى 

 انًششوػبد 
 َظشٌ

اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 انضبٍَ
3 

اَىاع انًششوػبد وفق قبَىٌ 

 انذونخ

االشكبل انقبَىَُخ 

نهًششوػبد 

 واَىاػهب

اصئهخ ػبيخ  َظشٌ /ػًهٍ

 ويُبقشخ

 انضبنش
3 

 دساصبد انجذوي االقزظبدَخ 
يشاحم  دساصخ 

 انجذوي 
اصئهخ ػبيخ   َظشٌ

 ويُبقشخ

 انشاثغ
انطشائق انًؼزًذح نزقُُى  3

 انًششوػبد 
اصبنُت رقُُى 

 انًششوػبد 
اصئهخ ػبيخ  / عملي  نظري

 ويُبقشخ

 انخبيش
3 

  رحهُم انحضبصُخ اصهىة 
انذساصخ يضزخذيخ فٍ 

  رقُُى انًششوػبد 
اصئهخ ػبيخ  َظشٌ

 ويُبقشخ

 انضبدس
يؼشفخ االصبنُت انٍ َقذس فُهب  3

 انطهت فٍ انًششوع 
 رقذَش انطهت

اصئهخ ػبيخ  َظشٌ

 ويُبقشخ

 انضبثغ
انزؼشَف ثباليىس انفُُخ  3

 وانهُذصُخ نهًششوع
 انذساصخ انفُُخ 

اصئهخ ػبيخ  َظشٌ

 ويُبقشخ

 انضبيٍ

يؼُبس االصزفبدح يٍ انُقذ االجُجٍ  3

، وانزضخى واصشح ػهً ػًهُخ 

 انزقُُى 
 رقذَش انزكبنُف 

اصئهخ ػبيخ  َظشٌ /ػًهٍ

 ويُبقشخ

 انزبصغ
يؼبَُش قُبس انشثحُخ انزجبسَخ  3

 ػذو انزأكذفٍ ظم ظشوف 
 يؼبَُش انزقُُى انًبنٍ

اصئهخ ػبيخ  َظشٌ /ػًهٍ

 ويُبقشخ

 انؼبشش
يؼبَُش كفبءح األداء نهًششوػبد  3

 انقبئًخ 
 انذساصخ االقزظبدَخ 

اصئهخ ػبيخ  / عملي نظري

 ويُبقشخ

انحبدٌ 

 ػشش 

يؼبَُش قُبس انشثحُخ انقىيُخ أو  3

 االجزًبػُخ 
 انذساصخ االجزًبػُخ

اصئهخ ػبيخ  / عملي  نظري

 ويُبقشخ

انضبٍَ 

 ػشش

انزؼشَف ثبنطشَقخ انزٍ َكزت  3

فُهب انزقشَش انخبص ثزقُُى 

 انًششوػبد 

كزبثخ انزقشَش انُهبئٍ 

ػٍ انًشبسَغ نذساصخ 

 االقزظبدَخ

اصئهخ ػبيخ  / نظري

 ويُبقشخ



 انجُُخ انزحزُخ  - 10

 / د. ػهٍ َىصف رقُُى انًشبسَغ ودساصخ انجذويكزبة  انكزت انًقشسح -1

 د. كاظم جاسم العيساوي  /  دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات انًشاجغ انشئُضُخ )انًظبدس( -2
 / د. منذر مرهجتقييم املشاريع ودراسة اجلدوى  انكزت وانًشاجغ انزٍ َىطٍ ثهب  -أ

انًشاجغ االنكزشوَُخ ، يىاقغ  -ة 

 االَزشَذ
 

 

 انًقشس انذساصٍخطخ رطىَش  -12
 

 

 


