
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبهعي
 

 أ.د.عامر جميل عبد الحدين االسم
 Dr_amerj@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

 دراسات الجدوى  اسم المادة
 الكهرس الثاني مقرر الفرل

 الهدف العام للمقرر
 

 هه تهضيح المبادئ األساسية العداد دراسات الجدوى الهدف العام للمقرر 

 الخاصةاألهداف 
 

تهدف المادة الى تهضيح أسباب القيام بدراسات الجدوى إضافة الى 
 معرفة االليات والطرق التي تدتند اليها هذه الدراسات

 
 الكتب المنهجية

 

تقييم المذاريع ودراسات الجدوى االقترادية / د. عبد الههاب مطر 
 الداهري 

 
 المرادر الخارجية

 

/  المدتذار االقترادي صالح الدين  دراسات الجدوى وتقييم المذروعات
 حدن الديدي

 
 تقديرات الفرل

االمتحانات  المختبر الفرل الدراسي
 اليهمية

 االمتحان النهائي المذروع

30 - 10 - 60 

 
 معلهمات اضافية

 

 

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

  الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 عمالإدارة األ القســم :
 الثالثة المرحلة :

 أ.د.عامرجميل عبد الحسينالمحاضر الثالثي : اسم
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم أدارة االعمال مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبهعي
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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

1  

27/2/2022 
 انتعرف عهً يعًُ انًشروع االلتصبدٌ - انًشروع االلتصبدٌ

2  

3/3/2022 

اشكبل انًشروعبت 

 وتمسًُبتهب
- 

دراسة انًعبَُر انتٍ َتى االستُبد انُهب عُذ 

 تصُُف انًشروعبت االستثًبرَة

3 
 

10/3/2022 

دراسة واهًُة يفهىو 

 االلتصبدَة انجذوي
- 

ف انخبصة ثذراسة انتعرف عهً جًهة انتعبرَ

انجذوي وتحذَذ أهًُة دراسة انجذوي ثبنُسجة 

 نهًستثًر

4  

17/3/2022 
 - دراسة انجذوي أهذاف

انتًُُس ثٍُ األهذاف انعبية وانفرعُة نذراسة 

 انجذوي

5  

24/3/2022 

يبهُة انًشروع 

 االستثًبرٌ
- 

َهذف انً يعرفة يعًُ االستثًبر وتحذَذ يحبور 

 تسُُر انًشروعبت

6 5/4/2022 

 
 - يحذدات االستثًبر

انتطرق انً انمُىد انتٍ تعرلم االستثًبر فٍ 

 انًشروعبت االلتصبدَة

 - - 1ايتحبٌ  12/4/2022 7

8 19/4/2022 

 

انجُبَبت انالزية نتمُُى 

 االستثًبرٌانًشروع 
- 

انتعرف عهً انجُبَبت انالزية نتمُُى أٌ يشروع 

 استثًبرٌ

9 
26/4/2022 

 

انًشبكم انًتعهمة ثحسبة 

صبفٍ انتذفك انُمذٌ 

 نًشروع استثًبرٌ

- 
انتعرف عهً انًشبكم انتٍ َتعرض نهب انًستثًر 

 وانًتعهمة ثبنتذفمبت انُمذَة

10 7/5/2022 

 
 - دراسة انجذوي انتًهُذَة 

انتعرف عهً انذراسة انًجذئُة نالستثًبر فٍ 

 ةيشروع يعٍُ لجم االَتمبل انً انذراسة انتفصُهُ

11  

14/5/2022 
 - دراسة انجذوي انجُئُة

انتعرف عهً أهًُة دراسة انجذوي انجُئُة 

 نهًشروع

12  

21/5/2022 
 - دراسة انجذوي انتسىَمُة 

تهذف انً دراسة انطهت وتسىَك يُتجبت 

 انًشروع انًمترح اَشبؤِ

13  

28/5/2022 

يصبدر واسبَت جًع 

 انجُبَبت
- 

سبنُت جًعهب انتعرف عهً يصبدر انجُبَبت وأ

 انالزية نهًشروع االستثًبرٌ

14  

2/6/2022 

دراسة انجذوي انفُُة 

 وانهُذسُة نهًشروع
 انتطرق انً انتفبصُم انفُُة وانتكُىنىجُب انالزية  -

15  

9/6/2022 
 - دراسة انجذوي انًبنُة 

تهذف انً انتعرف عهً يصبدر جًع انجُبَبت 

 نهًشروع االستثًبرٌ انًمترح

  

 أ.د.دمحم عجىد طبهر : تىلُع رئُس انمسى     أ.د. عبير جًُم عجذ انحسٍُ الستبر :تىلُع ا

 

      

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 أدارة االغمالـم :اسم القسـ
 الثالثة المرحلة :

 أ.د.عامر جميل عبد الحسيناسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم أدارة االعمال مكان العمل  :


