الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :علوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :أ.د.خميس خلف موسى
اللقب العلمي  :أستاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

د.خميس خلف موسى

البريد االلكتروني
اسم المادة

تقييم ق اررات االستثمار

مقرر الفصل

سنوي

أهداف المادة

اإللمام بأساسيات دراسات الجدوى االقتصادية.

التفاصيل االساسية للمادة

التعرف على معايير تقييم المشاريع ومعايير تقييم كفاءة األداء.

الكتب المنهجية

د.طالل كداوي ,تقييم المشاريع االقتصادية ,جامعة الموصل

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

مثلا%53

المختبر
مثل%53

االمتحانات
اليومية

مثلا%51

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثلا%01

الجامعة :
الكلية :كلية المعارف
اسم القســم :علوم المالية والمصرفية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :أ.د.خميس خلف موسى
اللقب العلمي :أستاذ
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

االسبوع

التاريخ
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3112/11/6
3112/11/12
3112/11/31
3112/11/32
3112/11/2
3112/11/11
3112/11/12
3112/11/34
3112/13/1
3112/13/8
3112/13/15
3112/13/33
3112/13/39
4112/1/5
3114/1/13
3114/1/19

12
18
19
31
31
33
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35
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32

3114/3/3
3114/3/9
3114/3/16
3114/3/32
3114/2/3
3114/2/9
3114/2/16
3114/2/32
3114/2/21
3114/4/6
3114/4/12

جدول الدروس االسبوعي
المادة العلمية
المادة النظرية
مفهوم تقييم المشاريع
أهداف التقييم
مراحل تقييم المشاريع
دراسة الجدوى الفنية
دراسة الجدوى االقتصادية
دراسة الجدوى المالية
دراسة الجدوى التسويقية
دراسة الجدوى اإلدارية
التكاليف والعوائد
الربحية التجارية
معدل العائد البسيط
أسئلة رياضية
معدل العائد الصافي
أسئلة رياضية
فترة االسترداد
أسئلة رياضية
عطلة نصف السنة
نقطة التعادل
طريقة احتساب نقطة التعادل
طريقة القيمة الحالية للعائد/التكاليف
طريقة العائد السنوي المخصوم
طريقة المعدل الداخلي للعائد
أسئلة رياضية
تقييم كفاءة األداء
مفهوم وطرق كفاءة األداء
قياس كفاءة األداء
اإلنتاجية
طرق قياس اإلنتاجية

المالحظات

38
39
21
21
23

3114/4/31
3114/4/32
3114/5/4
3114/5/11
3114/5/18

أسئلة رياضية
تحليل الحساسية
قياس تحليل الحساسية
امتحان
أسئلة عامة

توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

