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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية  المؤسسة التعليمية .1

 المحاسبة / المركز القسم العلمي  .2

  اسم / رمز المقرر .3

 التعليم االلكتروني التفاعلي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانية الفصل / السنة .5

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021/ 7/7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 تعريف الطالب بطرق استخدام  باألساليب الكمية لبحوث العمليات في تطوير االدوات 

 المحاسبية وتعظيم االرباح او تخفيض التكاليف .

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

 

 األهداف المعرفية   - - أ

 تفهم الطالب أهمية دراسة المالية العامة    -1

  ميفهم الطالب أهمية الموازنة العامة وكيفية اعدادها وكيفية اعتمادها ومن ثم تنفيذه -2

تفهم واجبات السلطات التنفيذية والتشريعية في الرقابة على تنفيذ الموازنة للحد من الفساد  -3

 يالمالي واالدار

 في حياته العملية تفادة مما درسه في البحوث العملياتب كيفية االسيستوعب الطال -4

 

   

 الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية مهارات االساليب الكمية– 1ب

 التركيز على نماذج تعظيم االرباح – 2ب

 تناول نماذج تخفيض التكاليف – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعليم الحضوري 

 التعليم االلكتروني

 التدريب العملي

 

 

 طرائق التقييم      
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 االمتحانات حضورية

 االمتحانات االلكترونية

 المناقشات الصفية

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تزويد البيئة بمخرجات متعلمة -1ج

 المساهمة في تنمية المجتمع -2ج

  3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التعليم الحضوري 

 التعليم االلكتروني

 التدريب العملي

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات حضورية   

 االمتحانات االلكترونية

                                المناقشات الصفية 
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 البنية التحتية  .12

 كتاب بحوث العمليات والمحاسبة األدارية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

كافة الشروحات المناظرة للكتب المنهجية العراقية  )المصادر( ـ المراجع الرئيسية 2

 والعربية 

)  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

في  ألدارة واألقتصادالمجالت التي تصدرها كليات ا

  الجامعات

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

ومجلس النواب  الماليةالموقع االلكتروني لوزارة 

وديوان الرئاسة و مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية 

 (  المحاسبية) الدائرة 

 

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المنقولة ) المهارات األخرىالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 

 فن التعامل مع االخرين 

 استخدام االساليب العلمية في االقناع

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع

مخرجات التعلم  الساعات

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 Quiz حضوري البرمجة الخطية بناء نموذج 3 1

 Quiz حضوري توزيع الموارد   بناء نموذج   3 2

انجاز  المسار الحرج 3 3

 المشروعات

 Quiz حضوري

 Quiz حضوري كسب االرباح الطريقة البيانية  
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ادخال نظرية االحتماالت في المنهج المقرر

 

 


