
 الخطة الدراسية

 2021/  2020العام الدراسي 

 قسم السياحة الدينية

 الرابعة  المرحلة الدراسية

 سياحة دينية التخصص

 دراسة جدوى واستثمار سياحي اسم المادة الدراسية باللغة العربية 

 Feasibility study and tourism investment االنكليزية باللغة الدراسية المادة اسم

تهدف دراسة الجدوى إلى ترشيد القرار االستثماري بوجوب قيام المشروع  اهداف المادة
االقتصادي على دعائم الصالحية االقتصادية والفنية، وبمعنى آخر تهتم هذه 
الدراسات بمدى جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة عملية، فالقرار 

أن تسبقه دراسات توضح وجود سوق كاف يتم فيه االستثماري الرشيد البد 
تصريف إنتاج المشروع وإمكانية تنمية هذا السوق وأيًضا توافر الخامات واأليدي 
العاملة والبنية األساسية الالزمة، باإلضافة إلى توافر مصادر التمويل بالقدر الكاف 

 .وفي الوقت المناسب

ة االستثمارية في مراحلها المختلفة منذ أن كانت الدراسات التي تتعلق بالفرص كل وصف المادة
فكرة حتى الوصول إلى القرار النهائي بقبول الفكرة باعتبارها مبررة اقتصاديًا أو 

 ً  رفض هذه الفكرة غير المبررة اقتصاديا
 ساعتان  عدد الساعات النظرية

 ال يوجد عملي عدد الساعات العملية

 حسين محمد علي اسد احمد م.م اسم التدريسي باللغة العربية

 Hussein Mohammed Ali اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 Husseinaltaweel8@gmail.com عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07807386610 (whatsappرقم الهاتف الجوال)
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 المنهاج المقرر الجزء النظري 

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   مفهوم واهمية دراسة الجدوى االقتصادية  9/12/2020 1

   مراحل دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 15/12/2020 2

   العوامل المحددة لالستثمار 22/12/2020 3

الدراسة القانونية او تقييم موقف الدولة من   29/1/2021 4
 المشروع المقترح

  

   انواع التسهيالت والقيود  9/1/2021 5

   الدراسة التسويقية او دراسة السوق  23/1/2021 6

   خطوات اعداد وتنفيذ دراسة السوق  30/1/2021 7

   دراسة الجدوى الفنية 6/2/2021 8

   المؤثرة في اختيار حجم الطاقة المالئمالعوامل  13/2/2021 9

   الدراسة االقتصادية للمشروع   10

   تكاليف االستثمار   11

   تكاليف التشغيل   12

   مصادر تمويل الفرصة االستثمارية   13

   معايير تقييم المشروع  14

   التدفقات النقدية للمشروع  15

   للمشروعمعايير القيمة الحالية الصافية   16

   المقارنة بين المشاريع وترتيبها حسب االفضلية  17

   معيار معدل العائد الداخلي للمشروع   18

   تقييم معياري القيمة الحالية الصافية   19

   معيار فترة االسترداد  20

   معيار معدل العائد المحاسبي  21

   تقييم المشاريع في ظروف الخطر وعدم التأكد  22

دراسة جدوى المشروع من وجهة نظر الربحية   23
 القومية

  

اوجه االختالف بين دراسة الجدوى الخاصة   24
 ودراسة الجدوى القومية

  

   معايير قياس الربحية   25

   االثار السلبية للمشروع على البيئة  26

   معيار حجم المشروع  27

   استخدام اسعار الظل في دراسة الجدوى القومية   28

مدى مساهمة المشروع في تحسين ميزان    29
 المدفوعات

  

   مدى مساهمة المشروع في زيادة إنتاجية العمل  30

 

  



 المنهاج المقرر الجزء العملي 

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع
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 المصارد

 : د. حميد عبد النبي الطائيالمراجع الرئيسية 

 المراجع المساعدة: م.م طه مهدي الخالوي 

 


