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 م المالية العلو : الشعبةالعلوم االقتصادية و علوم التسيير                          : يدانالم

  مالية البنوك و التأمينات : التخصص

  2019-2018: يةالسنة الجامع                                                    الخامس : السداسي
 

 

 

 

 

   تقييم المشاريع : العنوان

  المنهجية : وحدة التعليم

 03 : المعامل              09:  عدد األرصدة

  : الحجم الساعي األسبوعي

 سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 سا  3.00:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 /:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 -ب–حاضرلمياء هوام / أستاذ م : االسم، اللقب، الرتبة

 : مكتب (تحديد موقع المكتب ) مدخل ، 

  haouam_lamia@yahoo.fr : البريد االلكتروني

05.57.07.64.61 : رقم الهاتف  

(30رقم ) بالمدرج( 3009: – 08:00) األربعاءيوم   : توقيت الدرس ومكانه  

   (23-24( بالقاعة رقم )03:12 –03:09) ربعاءيوم األ

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

mailto:haouam_lamia@yahoo.fr
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 …… :(Pré requis) المكتسبات 
 يوبها.بأنواع االستثمارات و موارد التمويل، باإلضافة إلى مزايا كل منها و عمسبقة بكل ما يتعلق  ةمعرف 

 

 مادة التعليمية : الهدف العام لل

لى األهداف التي عمع التركيز فقط  هدافأ 6 إلى 3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(
ارية من ع االستثملمشاريسيمِكن استكمال مقرر مقياس تقييم المشاريع االستثمارية الطلبة من معرفة أبجديات اختيار وتقييم ا

 منظور مالي.

 بالمقاربات المفاهيمية للمشاريع؛ اإللمام-

 د؛يتحكم في معايير التقييم في ظل ظروف التأك -

 تقنيات التقييم في ظل ظروف المخاطرة. تطبيق  -
 

 

 

 

 

 

 

 ستقبل هذهما على يعد قرار االستثمار من أهم القرارات المالية التي تتخذها المؤسسة و  ذلك نظرا ألهميتها و تأثيره

       البحث  تسويق،الخيرة، بل أكثر من ذلك فهي تؤثر على جميع غدارات المؤسسة إدارة اإلنتاج و العمليات  و إدارة ال

تثمار ت االسعلى إدارة المؤسسة و بالخصوص المدير المالي أن يعطي لقرارا و التطوير و غيرها، و لذا فإنه يتعين

ن مالمستمر  لتغييرالعناية الالزمة ألنها تنعكس على مستقبل و إستراتيجية المؤسسة  في ظل بيئة األعمال التي تتسم با

 مالكين.روة المن اجل تعظيم ث اجل تحقيق أهدافها، هذه األخيرة تحتاج أموال ضخمة لتمويل مشاريعها بغرض البقاء و

رار حتملة، فقرة المكما يتطلب تحليل المشاريع االستثمارية االهتمام بحجم التدفقات النقدية المستقبلية و كذا المخاط 

العوائد  يز علىاالستثمار الفعال الذي يضمن تعظيم قيمة المؤسسة بالنسبة للمدير المالي ال يمكن صنعه بمجرد الترك

  نه، إذ يتعين دراسة مستوى المخاطر المتوقعة للمشروع في نفس الوقت.الموقعة م

 

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

مادة التعليميةالوصف   

مادة التعليميةمحتوى ال  

 طرق التقييم
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 50%

جزئيامتحان  50%  

 أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

الجماعية )ضمن فريق(األعمال    

 خرجات ميدانية 

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

المسيرة للنشر  و التوزيع، عمان، 

2009األردن،   

نوري موسىشقيري  دراسة الجدوى االقتصادية و تقييم   
 المشروعات االستثمارية

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة  

2007،  دار الصفاء، األردن  الجدوى االقتصادية و تقييم المشاريع هوشيار معروف 

المرجع الثانيعنوان  المؤلف دار النشر و السنة  

2008إثراء للنشر و التوزيع،   اإلدارة المالية علي عباس 

 

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

 

Principales of managerial finance Lawrence Gitman 2010 

 

 

 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
تسيير المشروعاتمدخل إلى    األسبوع األول 

 األسبوع الثاني دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع 

 األسبوع الثالث المفاهيم األساسية حول االستثمار  

 األسبوع الرابع القرار االستثماري  

 األسبوع الخامس جدول التدفقات النقدية 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

المشاريع في ظروف التأكدمعايير تقييم    األسبوع السابع 

 االسبوع الثامن تمارين حول حالة التأكد 

 االسبوع التاسع معايير تقييم المشاريع في ظروف المخاطرة 

 االسبوع العاشر تمارين حول حالة المخاطرة 

 األسبوع الحادي عشر معايير تقييم المشاريع في ظروف عدم التأكد 

عدم التأكد تمارين حول حالة   األسبوع الثاني عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 


