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 .ظهرا   31:33إلى  صباحا   23:33أوقات البرنامج: من:
 دينار أردني. 53الرسوم المقررة: 

 األهذاف

 ستثمارياإل القرار واتخاذ مدلوالتها تحلٌل على العمل ثم ومن قتصادٌةاإل الجدوى دراسات إلعداد الالزمة األساسٌة بالمهارات المشاركٌن تعرٌف
 التً والعناصر إعدادها وكٌفٌة التقٌٌمٌة الدراسة ومكونات وأهمٌة بمفهوم التعرٌف إلى البرنامج ٌهدف ، كماوذلك باستخدام برنامج اإلكسل المناسب
 ومراحله العقاري التقٌٌم أساسٌات على الضوء إلقاء المشروع، وكذلك تنفٌذ عن التوقف أو قدما   بالمضً المناسب القرار اتخاذ على والحكم تتضمنها
 .لذلك المناسب التقرٌر وإعداد

 الوحتويات

 هقذهة تعريفية: 

 .االلتصاديت الجذوى دراست هاهيت عن همذهت (1

 االلتصاديت. الجذوى ودراست الوشاريع تميين بين الفزق (2

 .العلويتوالعوليت وخبزاته الوصزفيت عاللته حيث هن العويل هالءة تميين (3

 .الوشزوع إدارة تميين (4

 السوق دراسة: 

 .همذهت (1

 .السابك الطلب (2

 .اإلحصائي التنبؤ وطزق الوتولع الطلب (3

 .الونافست (4

 .البيع وأسعار طزق (5

 .عوليت حالت (6

 الفنية الذراسة: 

 .خذهاته أو وهنتجاته الوشزوع وصف (1

 .الوولع (2

 .البناء (3

 .الواكيناث (4

 .واألدواث العذد (5

 .السياراث (6

 .الخام الوواد (7

 .التصنيع عوليت (8

 .الوشزوع تنفيذ بزناهج (9

 .عوليت حالت (11

 الذراسة الوالية : 

 .تكاليف الوشزوع (1

 .وسائل التوويل  (2

 .الموائن الواليت األساسيت (3

 .لائوت الذخل (4

 .لائوت التذفماث النمذيت  (5

 .الويزانيت العووهيت (6

 . النسب الواليت (7

 .حالت عوليت (2

 الوشاريع تقيين في الوستخذهة الوالية الوعايير: 
 .البسٌط االستثمار عائد (2
 .المتوسط المحاسبً العائد (1
 .اإلسترداد فترة (0
 .الحالٌة القٌمة صافً (4
 .الداخلً العائد معدل (5

 .عملٌة حالة (6

 الوشاركوى

 .المختلفة المنشآت فً المالٌون المدراء-
 .المختلفة المشارٌع تموٌل وشركات واالستثمارٌة المالٌة المؤسسات فً اإلستثمار مدراء-

 .المختلفة المشارٌع تموٌل وشركاء المالٌة والمؤسسات البنوك فً والتسهٌالت اإلئتمان مدراء -
 .المختلفة المشارٌع تموٌل وشركات المالٌة والمؤسسات البنوك فً اإلقراض وضباط اإلئتمان موظفو-
 .المالٌون المحللون-
 .واإلدارٌون المالٌون والمستشارون الخبراء-

 .انجليزي –عزبي  لغة التذريب



 
 


