
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية  المؤسسة التعليمية .1

 المحاسبة / المركز علمي القسم ال .2

 محاسبيةراءات ق 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/ 5/7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
                  

  .. .إدراك أهمية دراسة المالية العامة1

فهم دور المالية العامة في الحياة االقتصادية لألفراد والمجتمع وفي االستقرار االقتصادي  2-

 مبشكل عا
 

 
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

فهم ومعرفة كل ما يتعلق  3 1

 بمصطلحات المحاسبة
 اسئلة حوارية  الكتروني 

 اسئلة حوارية الكتروني    انواع القوائم المالية  3 2

 اسئلة حوارية الكتروني  انواع المحاسبة 3 3
 اسئلة حوارية الكتروني  انواع الفواتير 3 4


