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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) المستوى الثالث (

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
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 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات10 ساعات االستذكار 1
 ساعات9 الواجبات 2
 ساعات9 المكتبة 3
 ساعات10 المشاريع /إعداد البحوث 4
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

االستثمارية في املجال السياحي اعتمادا على مجموعة من يسعى هذا املقرر لتأطير منهجية اتخاذ القرارات 

االساليب واألدوات واالختبارات املبنية على اسس علمية تعمل على تحديد احتماالت نجاح او فشل 

املشروعات االستثمارية، واختبار مدى قدرة مشروع ما على تحقيق اهداف محددة تتمحور حول الوصول الى 

وتنقسم منهجية هذا املقرر الى ثالث اجزاء رئيسية: الدراسة التسويقية، والدراسة اعلى عائد ونموا مستمر. 

الفنية، وكذلك الدراسة املالية، هذا باإلضافة الى التعرف على أهم وأفضل مصادر التمويل ودراسة الربحية 

 .االجتماعية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ومراحل اعدادها وتقييمها وكيفية إدارتها  دراسة جدوى املشروعاتتعريف الطالب على مفاهيم 

تنظيم املشاريع  االقتصاد واالستثمار وبحث فرص. يكتسب الطالب فهًما للتفاعل بين ادارتها

 .السياحية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  جدوى الدراسة  –املشروع االستثماري  –االستثمار يبين أهمية  1.1

  . األهداف االستثمارية للمشروعيوضح  1.2

  .مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى دد حي 1.3

  .الطلب على السلعة أو الخدمةو اإليرادات  تقدير يشرح 1.4

  .الرئيسةاملشروع  تكاليفيوضح  1.5

  المهارات 2

  .الرئيسية للمشاريع االستثمارية وتكلفتهامصادر التمويل يميز  2.1

  معايير التقييم التجاري للمشروعاتيحلل  2.2

  معالجة التضخم ومخاطر عدم التأكد في تقييم املشروعات يقارن بين  2.3

  .أهمية التدفقات النقدية للمشروععرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  للمشروع  سعر الفائدةو معدل العائد و  تقدير سعر الخصمم صمي 2.5

  القيم 3

ويظهر االلتززام  ،لحل مشاكل وصعوبات دراسات الجددوى  يقود العمل في مجموعات 3.1

 وتحمل مسؤولية.

 

 ويلتزززم بالخيقيززات  ،موضددوع حصددة املشددروع مددن السددوع وتقدددير سددعر السددلعةيحدداور  3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المتنوعة.المهنة بكل ما يتصل بالعمل السياحي وفعالياته 
. ،أهدم الفدروع بدين التقيديم االجتمدالي والتقيديم التجداري يعمل بروح الفريق لتوضدي   3.3

 ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين.

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 دراسة جدوى( –املشروع االستثماري  –تعاريف )االستثمار  -مقدمة: األهمية  1

 3 أنواع الدراسة التمهيدية –مراحل دراسة الجدوى  –األهداف االستثمارية للمشروع  2

 3 فيديوهات تعليمية في اعداد دراسة الجدوى  –مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى  3

 3 تقدير الطلب على السلعة أو الخدمة –تقدير اإليرادات  4

5 
أهددددم أسدددداليب العمليددددة فددددي  –تقدددددير سددددعر السددددلعة  –تقددددير حصددددة املشددددروع مددددن السددددوع 

 التسعير

3 

 3 التشغيلية -الرأسمالية  -اإلنتاج  -الرئيسية  -تقدير التكاليف:  6

 3 متوسط تكاليف التمويل –سعر الفائدة  –تقدير سعر الخصم: معدل العائد  7

 3 مصادر التمويل الرئيسية للمشاريع االستثمارية وتكلفتها 8

 3 العمر والطاقة اإلنتاجية للمشروع تقدير 9

 3 معايير التقييم التجاري للمشروعات 10

 3 أهمية التدفقات النقدية للمشروع 11

 3 معالجة التضخم ومخاطر عدم التأكد في تقييم املشروعات 12

 3 أهم الفروع بين التقييم االجتمالي والتقييم التجاري  13

 3 1جدوى مختلفةتطبيقات وتمارين على دراسات  14

 3 2تطبيقات وتمارين على دراسات جدوى مختلفة 15

 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
املشدددددددددددددددددددددروع  –االسددددددددددددددددددددتثمار يبددددددددددددددددددددين أهميدددددددددددددددددددددة 

 جدوى الدراسة  –االستثماري 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 

االختبارات الفصلية، 

  .والشفهية

 التدريبات امليدانية

 الزيارات امليدانية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 
 املحاضرات . األهداف االستثمارية للمشروعيوضح 

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 التقديميةالعروض 

1.3 
  .مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى دد حي

 الحوار واملناقشة

 التدريبات العملية

 الزيارات امليدانية 

1.4 

الطلددددددددددددب علددددددددددددى و اإليددددددددددددرادات  تقددددددددددددديريشددددددددددددرح 

 .السلعة أو الخدمة
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

  .االختبارات الفصلية

 األبحاث 

 

1.5 

 املحاضرات .الرئيسةاملشروع  تكاليفيوضح 

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية 

 

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 

مصدددددادر التمويدددددل الرئيسدددددية للمشددددداريع يميدددددز 

 .االستثمارية وتكلفتها
  الدورات املتخصصة

 تقديم العروض

 التكاليف 

 النقاشات

 العروض التقديمة 

2.2 
 العصف الذهني للمشروعاتمعايير التقييم التجاري يحلل 

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
معالجددة التضدددخم ومخدداطر عددددم يقددارن بدددين 

 التأكد في تقييم املشروعات 
 حل املشكالت 

   التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 

عرفددددددددة مل يوظددددددددف وسددددددددائل التقنيددددددددة الحديثددددددددة

 .أهمية التدفقات النقدية للمشروع

 الدورات املتخصصة 

 تقديم العروض

 التكليفات 

 النقاشات

 العروض التقديمة

2.5 
معدددل العائددد و  تقدددير سددعر الخصددمم صددمي

 للمشروع  سعر الفائدةو 

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية 

 بطاقة املالحظة 

 القيم 3.0

3.1 

يقددددددود العمددددددل فددددددي مجموعددددددات لحددددددل مشدددددداكل 

ويظهددددددددددددددر  ،الجدددددددددددددددوى وصددددددددددددددعوبات دراسددددددددددددددات 

 . االلتزام وتحمل مسؤولية

 التدريب امليداني

 

املالحظة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

3.2 

حصددددددددددة املشددددددددددروع مددددددددددن  يةموضددددددددددوعبيحدددددددددداور 

ويلتدددددددددددزم  السدددددددددددوع وتقددددددددددددير سدددددددددددعر السدددددددددددلعة.

بأخالقيددددددات املهنددددددة بكددددددل مددددددا يتصددددددل بالعمددددددل 

 العمل الجمالي

 التعاونيالتعليم 

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

 بطاقة املالحظة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 السياحي وفعالياته املتنوعة

3.3 

بدددددروح الفريدددددق لتوضدددددي  أهدددددم الفدددددروع  يعمدددددل

 ، بددددين التقيدددديم االجتمددددالي والتقيدددديم التجدددداري 

 ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين

 التدريب امليداني

 الزيارات امليدانية

 املالحظة من قبل املشرف

 التدريب امليداني

 التقارير

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خامسال االختبار الفصلي االول  1

 %15 شراالع االختبار الفصلي الثاني 2

 %25 الخامس عشر –الرابع عشر  –الثالث عشر  الواجبات 3

 %40 السابع عشر ئي االختبار النها 4

 
 %100  املجموع

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 

  ، ى الطالبعلاالشراف املباشر  -

 ) عبر برنامج زووم(تخصيص ست عشرة ساعة / أسبوع لكل دكتور  -

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

 جدوى املشروعات السياحيةكتاب دراسة  املرجع الرئيس للمقرر 

 ال يوجد املساندةاملراجع 

 املوقع الجامعي ألستاذ املقرر  اإللكترونيةاملصادر 

 فيديوهات -مقاالت   ى أخر 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 مو عرض مباشر من خالل برنامج زو 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 جهاز كمبيوتر

 لوحة عرض ذكية

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصددددددددددددددددددددحي  أسددددددددددددددددددددئلة االختبددددددددددددددددددددارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرع التقييم

مخرجدددددددات الدددددددتعلم مددددددددى تحصددددددديل 

 للمقرر 

 التدددددددددريس،أعضدددددددداء هيئددددددددة  الطلبددددددددة،

 البرنامجقيادات 

 االختبارات الشهرية. د1

 د األسئلة الشفوية. 2

 د التقويم املستمر. 3

دالقيام بواجبددددددددددددات إضدددددددددددددافية أو  4

 أساسية.

   

   

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطيب، 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

 



 
9 

 . اعتماد التوصيف ح

 


