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 جامعة الزرقاء

 

 1110000المتطلب السابق : 

 د. عبد الحليم جبران اسم المدرس : الكلية : االقتصاد والعلوم االدارية

 0-01موعد المحاضرة :  القسم : االقتصاد

 01-00 الساعات المكتبية : المشروعاتعنوان المقرر:دراسة الجدوى وتقويم 
  

 

 وصف المساق 
خلل يبحث المقرر في اساليب تقييم المشاريع االقتصادية قيد التنفيذ ابتداء من اختيار وبلورة الفكرة االستثمارية وصوال الى التنفيذ. ويت

ذلك عرض مسائل دراسات الجدوى التفصيلية: التسويقية، الفنية والمالية. وبهدف اختيار بدائل المقترحات االستثمارية يتعرف الطلبة 

ظومة معايير تقييم الربحية التجارية غير المخصومة والمخصومة. ولما للربحية القومية من اهمية في الوقت الراهن يفرد على من

 المقرر فصال لتعريف الطالب بمدخالتها  وكذلك فصال لمنظومة تقييم االداء في شركات االعمال. 

 

 أهداف المساق 
 والمفاهيم المتعلقة بهافهم أهمية دراسة الجدوى االقتصادية  .0

 استيعاب أساليب المفاضلة بين البدائل االستثمارية على اساس صياغة الفكرة  والجدوى االقتصادية .1

 تمكين الطلبة من منظومة تقييم الربحية التجارية والربحية القومية .3

 التعرف على معايير تقييم االداء في شركات االعمال .1

 

 : مخرجات التعلم

 .Aالمعارف 
 . القدرة على استخدام دراسات الجدوى في تقييم المقترح االستثماري 1

 . ترجمة الفرصة االستثمارية الى مقترح استثماري2

 . رقمنة الفكرة االقتصادية من خالل دراسة الجدوى المالية3

 . القدرة على المفاضلة بين البدائل االستثمارية بهدف اتخاذ قرار4

 باسلوب علمي عالي المرونة. القدرة على االقناع 5

 .Bالمهارات االدراكية 
 توظيف المعرفة النظرية في التطبيق: تحويل الفكرة االستثمارية الى مقترح استثماري قابل للتنفيذ. 1.

 . وضع خطط لتطوير معايير تقييم االثار المباشرة وغيرالمباشرة المقترح االستثماري.2

 الفرضيات الخاصة  بالموضوع قيد الدراسة. اثبات الحقائق من خالل 3

 . تطوير المفاهيم من خالل التفكير الناقد للمعلومات االقتصادية المتاحة.4

 . المبادرة الخالقة في حل المشاكل االقتصادية بطرق علمية.5

.C مهارات التعامل مع االخرين وتحمل المسؤولية 
 بناء عالقات الفريق مع الزمالء والرؤساء على مستوى الوظيفة والبحث العلمي 1.

 . تعميق روح التعاون الجماعي مع الموائمة بين الحقوق والواجبات2

 . الشعور بالمسؤولية تجاه االفريق مع احترام الرأي االخر3

 . القدرة على تطوير  االداء الشخصي4

 . التمتع بالروح القيادية5

.D  االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
 التميز برصانة التعبير عن المقترح االستثماري القابل للتنفيذ والعامل.  1.

 . استخدام اساليب حفظ المعلومات، معالجتها وعرضها وفقا للحالة.2

 . قراءة المتغيرات االقتصادية وتفسيرها بما ينسجم والتقنيات المتاحة.3

 طويع برامج القياس والتقدير في رصد الظواهر والسيطرة على سلوكياتها.. ت4

 . تطبيق البرمجيات الحاسوبية في قياس المشروع االقتصادي5

.E  النفسية -المهارات الحركية 
 تطوير مهارات المالحظة والتجربة في تشخيص واقع المقترح االستثماري قبل تنفيذه  1.

 ونقل نموذج الحدث االقتصادي من خالل مقترح. تطوير  اساليب صياغة 2

 . المشاركة في صياغة المادة العلمية) البيانات ( في اطار ايجاد حلول للمقترحات االستثمارية في صورة بدائل قابلة للتنفيذ3
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 : هيكل المقرر

 المواضيع اجراءات التعلم طرق التعليم
 نتاجات

 التعلم

 الساعة

 المعتمدة
 االسبوع

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة  للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

الموضوع االول:  

مدخل الى دراسة 

الجدوى وتقييم 

 المشاريع

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

6 

 االول

& 

 الثاني

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة  للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

الثاني:  الموضوع

انواع دراسات 

 الجدوى

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

2 

 الثالث

& 

 الرابع

& 

 الخامس

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة  للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

تكليف الطلبة بعرض . 2

 مواضيع مختارة

الموضوع الثالث: 

معايير تقييم 

 المشاريع

A.4 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.3 

D.5 

E.2 

E.3 

81 

 ، السادس

 ، السابع

 ، الثامن

 ، التاسع

 ، العاشر

 الحادي عشر

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة  للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 

الموضوع الرابع: 

معايير تقييم الربحية 

 القومية

 

A.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.3 

D.5 

6 

 الثاني عشر

& 

 الثالث عشر

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

الجميلي، حميد & جبران عبد الحليم. الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع: القضايا ومنظومة المعايير المستخدمة. دار 

  4083االردن،  –الوراق للنشر والتوزيع، عمان 
 

 المقررات المساندة :

 تتوفر لدى عضو هيئة التدريس قائمة بمراجع اضافية مساندة 
 

 طرق التعليم :

 الطرق العالمة التاريخ
 االمتحان األول 20 

 االمتحان الثاني 20 

 االمتحان الشفوي 05 

 العروض التقدمية 05 

 االمتحان النهائي 50 
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Zarqa University 

 

Instructor: 

Dr. Abdel Halim Jubran 

Faculty: college of Economics Lecture’s time: 12-1 

Department: Economics Semester: 

Course title: Feasibility Study And Project 

Evaluation 
Office Hours:11-12 

Course description: 

The objective of this course is to give the student and idea about methods of project evaluation and 

determination of their economic feasibility. Starting from the theoretical basis of welfare economies and 

criteria of social evaluation vis-à-vis private evaluation. In addition it deals with methods of evaluation 

and calculating expected revenue flows of the project through its production life and present value of 

these flows. 

Aims of the course: 

1. Understand the importance of economic feasibility and concepts related study 

2. absorb the trade-off between investment alternatives methods on the basis of formulating the idea 

and feasibility 

3. enable students to assess the system of national business profitability and profitability 

4. Identify the performance evaluation standards in business 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge  

1. The ability to use feasibility studies to evaluate the proposed investment 

2. Translate investment opportunity to an investment proposal 

3. digitize economic idea through a financial feasibility study 

4. The ability to trade-off between investment alternatives in order to make a decision 

5. Ability to persuasion , highly elastic scientific manner 

B. Cognitive skills 

1. Employ theoretical knowledge in the application : Converting investment idea into a workable 

investment proposal . 

2. Put the plans to develop the evaluation of the direct effects of the proposed investment and 

Giralmbacrh standards. 

3. prove facts through hypotheses on the subject under study 

4. develop concepts through critical thinking and economic information available. 

5. creative initiative in solving the economic problems of scientific ways 

C. Interpersonal skills and responsibility 

1. Team Building relationships with colleagues and superiors at the level of functionality and 

scientific research 

2. deepen the spirit of collective cooperation with the alignment between the rights and duties 

3. sense of responsibility towards Alavriv with respect for the opinions of others 

4. Ability to develop personal performance 

5. enjoy leadership Spirit 

D. Communication, IT and numerical skills 
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1 Excellence discreetly express their proposed investment executable factor. 

2. The use of methods for maintaining information, processed and displayed according to the 

situation. 

3. Read the economic variables and interpreted in line with the available techniques. 

4. adapt the measurement and recognition programs to monitor and control the phenomena behaviors. 

5. Application of computer software in the economic project measure. 

E. motor skills - psychological 

1. Develop observation skills and experience in the diagnosis of the proposed investment by the 

reality of its implementation 

2. Develop methods of formulation and the transfer of the economic model event through the 

proposal 

3. To participate in the formulation of scientific material ( data ) in the framework of proposals for 

finding investment solutions in the form of workable alternatives 

 

Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 

1 

& 

2 

6 

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

First topic : the entrance to 

the feasibility study and 

evaluation of projects 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

3 

& 

4 

& 

5 

9 

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

The second topic : types of 

feasibility studies 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

6 

& 

7 

& 

8 

& 

9 

& 

10 

& 

11 

18 

A.4 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.3 

D.5 

E.2 

E.3 

The third topic : Project 

Evaluation Criteria 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

12 

& 

13 

6 

A.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.3 

D.5 

The IV: criteria for 

evaluating the nationality 

profitability 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 
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References: 

A. Main Textbook: 

 

Jumaili , Hamid & Jubran Abdel Halim . Economic feasibility and evaluation of projects : system 

issues and the criteria used . Dar Al -Warraq for Publishing and Distribution , Amman – Jordan, 

2013. 

  

B. Supplementary Textbook(s):  

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

First Exam 20  

Second Exam 20  

Participation 10  

Final Exam 50  

 
 


