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تمهيد وتعريف بمحتوى المقرر
وتوصيفه  .ا
مفهوم ادارة الحسابات واهميتها

ا

ا
أساسيات إعداد
التقاريير المالية -أهمية
وفوائد التقارييرواهدافه .
القوائم المالية والتقرير المالي  -أهداف
ا
التقرير
المالي .
المحاسبة المالية -أهدافها -طبيعة
محاسبة ا
تعريف محاسبة
التكاليف. -التكلفة
التكاليف
المعيارية  .ا
أوجة الشبة واالختالف بين المحاسبة
المالية ومحاسبة
التكاليف
اختبار اعما السنة ا

.ا

الفرق بين المصروف والنفقة
والتكلفة والتحويل والخسارة .
تبويب عناصر التكاليف  .ا

ا

دراسة العالقة بين التكاليف و
األسعار
نظرياتوحجم
وقوائمالنشاط
باستخدام
نقطة
التكاليف (
حاالت
تحديد التكلفةالتعادل
تطبيقية)
النهائية..ا الإلنتاج التام
بشركة مالبس جاهزة

محاضرات

مراجعة ا
الحسابات ومجال اتخاذ
القرارات
امتحان نهاية الفصل الدراس ي ا
(حاالت تطبيقية )  .ا

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف وواجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار عملي

مباشر

اختبار شفوي

المباشر
الغير
الذاتي

المالحظة

51

ب )1-يختار بين البدائل المختلفة
للوصول الفضل الحلول االنتاجية

55

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

51

أ )3-يشرع كيف يحدد نصيب كل
وادة من التكلفة بطريقة سمكن من
سقديم المنتجات بدرجة كبيرة من
الجودة والسعر المناسب .

51

أ )2-يحدد االسلوب وال منهج العل مي
فيييي سسلسيييل مراايييل انتييياج
المالبس طبقا لمواصفات المنتج
المقتيييرع مييي قيييياك سكييياليف
االنتاج .

51

أ )1-يعرف نظريات وقوائم التكاليف
واالسلوب االمثل المستخدم لالنتاج .

51

أ -املعرفة والفهم :
التعليم
التعليم
التعلم
التعلم

التجريبي

والتعلم التفاعلي
الختامي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقويم الشخصي للطالب

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية التعليم
التقويم

ملف اإلنجاز

مصفوفة مقرر :

ادراة حسابات
كود /

- 7021
الفرقة  :االولي
-

لاو ا
الفصل الدراس ي ا

التقويم البنائي أو التكويني

أساليب وطرق التقييم

أو النهائي

مصفوفة مقرر :

ب )2-يحلل مشاكل تكاليف االنتاج
ويستنتج طرق للتغلب على تلك
المشاكل
ب )3-يستخدم التطورات واالساليب
الحديثة ويربط بين المادة
النظرية والواقع العملي
التطبيقي
ج -املهارات املهنية :

ج )1-يحدد مشاكل االنتاج .
ج )2-يصيغ االفكار االبداعية
البناءة لممارسة العمليات
الفنية بأقل التكاليف واوفرها
وقت ومجهود دون المساس
بسالمة العملية االنتاجية .
ج )3-يضبط حسابات التكاليف
ويتخذ القرار االمثل لتحديد التكلفة
المناسبة .
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

د )1-يطور معارفة ومهاراته .
د )2-يعد التقارير .

ادراة حسابات

كود /

- 7021

الفرقة  :االولي

-

لاو ا
الفصل الدراس ي ا

مصفوفة مقرر :

ادراة حسابات

كود /

د )3-يعمل في فريق .

أستاذ المادة  :د /عزة فرج .
القائم باعمال رئيس مجلس القسم  :أ.م.د /ريهام يوسف العناني .
العام الجامعي 2112 - 2112 :

- 7021

الفرقة  :االولي

-

لاو ا
الفصل الدراس ي ا

