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 كلية الحلة الجامعة االهلية  المؤسسة التعليمية .1

 المحاسبة / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 التعليم االلكتروني التفاعلي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2020و الثاني للعام الدراسي  األولالفصل  الفصل / السنة .5

 ساعة 12 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/ 7/7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 ادراك اهمية دراسة محاسبة المصادر الطبيعية -1

 الهدف الرئيسي لمحاسبة المصادر الطبيعية هو معرفة صناعة النفط طبيعتها ومراحل استخراجها -2

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ -أ

 يفهم الطالب اهمية دراسة محاسبة المصادر الطبيعية-1أ

 يفهم الطالب النظريات المفسرة لتكوين النفط-2أ

                               يفهم الطالب مراحل استخراج النفط    -3أ

 محاسبة المصادر الطبيعية يفهم الطالب خصائص-4أ

 يفهم الطالب النظام المحاسبي لشركات النفط -5أ

 يفهم الطالب اسباب اختالف محاسبة النفط عن انواع المحاسبة االخرى  -6أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يشخص الطالب فروض ومبادئ محاسبة النفط– 1ب

 ان يشخص الطالب سياسات النفط – 2ب

 ان يشخص الطالب المبادئ المحاسبية – 3ب

 ان يشخص الطالب المعالجات المحاسبية لمحاسبة النفط    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة  -1

 طريقة المناقشة -2

 استراتيجية العصف الذهبي-3

 طرائق التقييم      

 اختبار التعرف -1

 االختبار المقالي غير المحدد -2

 القصيرةاالختبارات  -3

 االختبار النهائي               -4

                           

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توسيع فكرة الطالب من خالل ربط الموضوع بمواضيع اخرى لها عالقة مباشرة به-1ج -1ج

 بمحاسبة النفطفي حل المسائل المتعلقة محاسبة المصادر الطبيعية استخدام عناصر وسياسات -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 تزويد الطالب بالبحوث المنشورة والخاصة بالموضوع ومناقشتها بين االستاذ والطالب -1

 بمحاسبة المصادر الطبيعيةاطالع الطالب على المواضيع الخاصة  -2

 بمحاسبة المصادر الطبيعيةاجراء امثلة تطبيقية خاصة -3
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 البنية التحتية  .12

 كتب محاسبة المصادر الطبيعية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

)  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

 في الجامعات  ألدارة واألقتصادالمجالت التي تصدرها كليات ا

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 

وديوان ومجلس النواب  الماليةالموقع االلكتروني لوزارة 

وديوان الرئاسة و مجلس الوزراء ) الدائرة الرقابة المالية 

 (  المحاسبية

 طرائق التقييم    

اختبارات يومية ومستمرة طول السنة وتوثيق الدرجات في السجل تحسب كنسبة مئوية من اجراء  -1

 الدرجة النهائية

 ومحاولة تحفيز الطالب لمعرفة الحقائق المختلفةمحاسبة النفط اجراء اختبارات شهرية خاصة بمواضيع -2

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 

                           

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

المقصود بمحاسبة المصادر  3 1

 الطبيعية

 اسئلة حوارية الكتروني 

خصائص محاسبة   3 2

 المصادر الطبيعية

 اسئلة حوارية الكتروني   

مصاريف البحث  3 3

 واالستكشاف لمحاسبة النفط

 اسئلة حوارية الكتروني 

 اسئلة حوارية الكتروني  السياسات المحاسبية 3 4



  
 4الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 من حيث االساليب المتبعة  ماليةواهم المؤسسات ال محاسبيةاهم مستجدات الخاصة بالنظرية المتابعة 

 

 

 

 


