جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 4204:

اسم المقرر :دراسات جدوى اقتصادية

التخصص  :نظم المعلومات اإلدارية .

عدد الوحدات الدراسية 11 :

 – 2أهداف المقرر :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفرقة  /المستوي  :االرابعة
نظري√

عملي

تنميةة قةةدرات البالة اةةم اإللمةاب البالة بمفهةوب دراسةةة اليةدوى ارقتصةةادية للمةةروعات الصةةناعية
التيارية والخدمية.
تعريةةف البال ة بالمصةةبللات والمفةةاهيم النظريةةة المتعلقةةة بةةالمقرر ورببهةةا باليان ة العملةةم وعةةر
حارت عملية للمةروعات الصغيرة.
تنمية مهارات البال الخاصة بكيفية اعداد دراسات اليدوى المبدئية والنهائية.
إكساب البال مهارات إعداد دراسات اليدوى التسويقية الفنية والمالية للمةروعات.
تنمية قدرات ومهارات البال ام كيفية تقييم المقترحات ارستثمارية .
تنميةةة قةةدرات البال ة التلليليةةة وارسةةتنتاجية مةةا بةةنا تلليةةل البيانةةات المتعلقةةة بالدراسةةة التسةةويقية
والمالية والفنية.
صقل مهارات البال ام استخداب ارسالي واردوات المختلفة ام المفاضلة بيا البدائل واتخاذ القرارات
عند تقييم المةروعات ارستثمارية باستخداب برنامج اركسيل.

 –3المستهدف ما تدريس المقرر :
أ -1يتعرف البال علم المفاهيم والمصبللات النظرية لدراسات اليدوى اإلقتصادية للمةروعات.
أ – المعراة والفهم:
أ -2يتعرف البال علم اشكاا وانواع منظمات األعماا والسمات المميزة لكل منها.
ا -3يصف ويلم البال مكونات دراسة اليدوى التسويقية الفنية المالية القانونية والبيئية.
أ -4يتفهم طرق تقييم دراسات اليدوى المالية وارقتصادية للمةروعات.
ب – المهارات الذهنية :

ب -1يكتس البال مهارات تلليل البيانات وطرق التنبؤ بالبل عند اعداد الدراسة التسويقية.
ب -2تنمية مهارات البال التلليلية عند التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة التسويقية
والماليية والفنية.
ب -3صقل مهارات البال الذهنية وارستنتاجية عند إعداد دراسة اليدوى المبدئية للمةروعات والمفاضلة
بيا المقترحات ارستثمارية.

جـ  -المهارات المهنية:

ج -1تنمية مهارات وقدرات البلبة علم مؤشرات تقييم المقترحات ارستثمارية بالتببيق علم نماذج
للمةروعات الصغيرة.
ج -2تنمية مهارات البال ام استخداب تببيقات اللاس باستخداب برنامج اركسيل ام اعداد دراسة اليدوى
التسويقية والمالية والفنية.
ج -3ييرب البال استخداب ارسالي العلمية والمعادرت الرياضية والمؤشرات المالية وجدواا القيمة
اللالية عند تقييم والمفاضلة بيا المةروعات.

د – المهارات العامة :

د -1ينمم البال مهارات اإلتصاا والتواصل الفعاا والقدرة علم طرح ارسئلة والنقاش.
د -2يكتس البال القدرة علم استخداب المصبللات الفنية ذات الصلة بموضوعات المقرر باللغة العربية
وارنيليزية.
د -3تدري البنب علم العمل اليماعم ضما اريق عمل ما بنا اوراق العمل واربلاث التم يقدمونها.
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 - 4ملتوي المقرر :

الموضوع

ملاضرة

 .1مفهوب دراسات اليدوى ارقتصادية.

4

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عملية
1

5

دراسات اليدوى ارقتصادية
وصناعة القرارات ارستثمارية.
مكونات دراسات اليدوى
ارقتصادية.
الدراسة القانونية والبيئية
للمةروعات.
دراسة اليدوى التسويقية
للمةروعات.

4

1

5

2

1

3

2

1

3

8

1

9

 .6دراسة اليدوى الفنية للمةروعات.

8

1

9

 .7دراسة اليدوى المالية للمةروعات.

4

2

6

 .8معايير ومؤشرات التقييم المالم
وارقتصادي للمةروعات .

4

2

6

 .9تللينت اللساسية للمةروعات.

2

1

3

 .10ملخص دراسة اليدوى ارقتصادية.

2

1

3

 .11مراجعة عامة علم المنهج
وتساؤرت البلبة.
 .12نماذج لدراسة جدوى اقتصادية معدة
لمةروعات صغيرة.

4

1

5

4

-

5

.2
.3
.4
.5

عدد الساعات

 -5أسالي التعليم والتعلم .1 :ملاضرات نظرية باستخداب وسائل ايضاحية . Data Show
 .2تماريا عملية و واجبات منزلية ما بنا حل األسئلة النظرية واللارت العملية ام نهاية كل اصل
ومتابعة-حلها مع الهيئة المعاونة تلت أشراف أستاذ المادة .
 .3أوراق بلثية (التعلم النةط بمةاركة البلبة ما بنا دراسة حارت عملية بالملاضرات وقاعات البلث).
 -6أسالي التعليم والتعلم ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعثريا وذوي اإلحتياجات الخاصة  -ميموعات تقوية .
للبنب ذوي القدرات
الملدودة :
 – 7تقويم البنب :
أ  -األسالي المستخدمة :



ب – التوقيت :

اربتبارات التلريرية وتلتوى علم :
 جزء نظرى لتقييم قدرة البال علم تلصيل المادة العلمية. حارت عملية لتقييم قدرة البال علم تببيق ما درسه ما مفاهيم نظرية علم حارت عملية بقاعاتالبلث والملاضرات.
وتةتمل جوان التقييم علم ما يلم :
 امتلان نصف العاب. امتلان نهاية الفصل الدراسم. أعماا السنة وتةمل عدد مرات حضور البال الملاضرات لتقييم مدى إلتزاب البال بلضورالملاضرات .وعدد مرات حضور البال قاعات البلث لتقييم مدى اإللتزامبلضور قاعات البلث.
 عقد امتلانات دورية وايائية دابل الملاضرة وقاعات البلث لتقييم قدرة البال علم التلصيل والمتابعةالمستمرة للمادة .
 تكليف البلبة بإعداد أوراق عمل بسيبة وتلخيص بعض الموضوعات الدراسية ما بنا الكتاب الدراسموبالبلث علم ارنترنت ومكتبة المعهد لتقييم مدى مةاركة البلبة ام عملية التعلم النةط بدرً ما أسلوب
التلقييا.
ارسبوع 8 :
 -1التقييم 1
ارسبوع 16:
 -2التقييم 2

-2-

جـ  -توزيع الدرجات :

 – 8قائمة الكت الدراسية
والمراجع :
أ – مذكرات :
ب – كت ملزمة :
جـ كت مقترحة :
د – دوريات علمية أو
نةرات......الخ

امتلان نصف العاب

% 10

امتلان نهاية العاب

% 75

أنواع التقييم اربرى

% 15

الميموع

%100

 حارت عملية يتم توايرها للبال Soft & hard copyالمرجع الرئيسم :عبد المبل عبد اللميد ملمد ( " )2015دراسات اليدوى ارقتصادية إلتخاذ القرارات
اإلستثمارية " دار الوااء للبباعة :القاهرة.
بيل عبد السنب شاكر ( " )2012إعداد دراسات اليدوى ارقتصادية وتقييم المةروعات " الببعة الثانية
مكتبة عيا شمس :القاهرة.
ملمود عبد اللااظ (" )2013دراسات اليدوى اإلقتصادية" جامعة كفر الةيخ.
مينت دورية مواقع انترنت متخصصة ام دراسات اليدوى مثل :
موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بميلس الوزراء
موقع بوابة التنمية الميتمعية ( كنانة اوننيا)
موقع الصندوق ارجتماعم للتنمية.

أستاذ المادة :د /ملمود زقزوق

رئيس ميلس القسم العلمي  :أ.ب.د  /إيمان وديع عبد اللليم

التاريخ 2015/ 8/10 :
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