(
مخرجات التعلم

أسلوب التقييم
KP1
اظهار الوعي
بمفاهيم القياس
المحاسبي وتحليل
التقارير المالية
وفقا لمعايير
المحاسبة الدولية.

اسم المادة

)

KP2
توضيح مبادئ
التكاليف في
عمليات التصنيع
واعداد الموازنات
المختلفة في
منظمات االعمال

KP3
اظهار المعرفة في
مجاالت التدقيق
والرقابة المالية
وفق المعايير
الدولية

KP4
تطبيق المعرفة
بالتشريعات
الضريبية
وإجراءاتها على
االفراد والشركات

KP5
تقييم مجاالت
وظائف األعمال
ومدى تأثيرها على
األداء المستدام
للمنظمات
واإلحاطة
بديناميكية العالقة
المتبادلة بين
منظمات األعمال
وبيئاتها الخارجية

SP1
التواصل مع
اآلخرين بشكل
فعال وكفء
باللغتين العربية
واإلنجليزية سواء
من خالل
المحادثات الشفوية
أو إعداد التقارير
والعروض
التقديمية.

SP2
توظيف
التكنولوجيا في
جمع وتحليل
وتفسير البيانات
والمعلومات.

SP3
استخدام مهارة
التفكير النقدي في
اتخاذ القرارات
اإلدارية وحل
مشكالت وقضايا
األفراد والعمل.

CP1
صياغة
إستراتيجيات
واتخاذ قرارات
مواكبة للممارسات
األخالقية الخاصة
بالمهنة ومفاهيم
التنمية المستدامة
والمسؤولية
االجتماعية
المرتبطة ببيئة
األعمال.

CP2
تطوير الكفاءة
المهنية من خالل
المواظبة على
التعلّم مدى الحياة
وتطبيقها من
ي وفي
منظور عالم ّ
سياقات متنوعة.

CP3
العمل بشكل
تعاوني مع
اآلخرين وإظهار
المقدرة القيادية
على مستوي ْي
األفراد والفرق
لتحقيق أهداف
ومشاريع فاعلة.

مبادئ محاسبة ()1
0311110
مبادئ االقتصاد
الجزئي
0320150
مقدمة في االدارة
0330110
نظم المعلومات
اإلدارية
0330248

تقييم مقالي
تقييم مقالي

مبادئ تسويق
0350110

مشروع بحث

اساليب البحث
العلمي
0381208
مبادئ محاسبة ()1
0311110
مبادئ المحاسبة ()2
311111
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(
مخرجات التعلم

)

أسلوب التقييم
KP1
اظهار الوعي
بمفاهيم القياس
المحاسبي وتحليل
التقارير المالية
وفقا لمعايير
المحاسبة الدولية.

KP2
توضيح مبادئ
التكاليف في
عمليات التصنيع
واعداد الموازنات
المختلفة في
منظمات االعمال

KP3
اظهار المعرفة في
مجاالت التدقيق
والرقابة المالية
وفق المعايير
الدولية

KP4
تطبيق المعرفة
بالتشريعات
الضريبية
وإجراءاتها على
االفراد والشركات

اسم المادة

KP5
تقييم مجاالت
وظائف األعمال
ومدى تأثيرها على
األداء المستدام
للمنظمات
واإلحاطة
بديناميكية العالقة
المتبادلة بين
منظمات األعمال
وبيئاتها الخارجية

SP1
التواصل مع
اآلخرين بشكل
فعال وكفء
باللغتين العربية
واإلنجليزية سواء
من خالل
المحادثات الشفوية
أو إعداد التقارير
والعروض
التقديمية.

SP2
توظيف
التكنولوجيا في
جمع وتحليل
وتفسير البيانات
والمعلومات.

SP3
استخدام مهارة
التفكير النقدي في
اتخاذ القرارات
اإلدارية وحل
مشكالت وقضايا
األفراد والعمل.

CP1
صياغة
إستراتيجيات
واتخاذ قرارات
مواكبة للممارسات
األخالقية الخاصة
بالمهنة ومفاهيم
التنمية المستدامة
والمسؤولية
االجتماعية
المرتبطة ببيئة
األعمال.

CP2
تطوير الكفاءة
المهنية من خالل
المواظبة على
التعلّم مدى الحياة
وتطبيقها من
ي وفي
منظور عالم ّ
سياقات متنوعة.

CP3
العمل بشكل
تعاوني مع
اآلخرين وإظهار
المقدرة القيادية
على مستوي ْي
األفراد والفرق
لتحقيق أهداف
ومشاريع فاعلة.

محاسبة الشركات
311210
المحاسبة المتوسطة
()1
0311230

تقييم مقالي

المحاسبة المتوسطة
()2
0311231

تقييم مقالي

تدقيق الحسابات
0311232

مهمة تطبيقية

باستخدام اكسل
تقييم موضوعي

محاسبة التكاليف
0311233
المحاسبة الضريبية
وضريبة
المبيعات0311241
محاسبة البنوك
والتامين
0311245

مهمة تطبيقية
دراسة حالة
تقييم موضوعي

محاسبة متقدمة
0311314
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(
مخرجات التعلم

أسلوب التقييم
KP1
اظهار الوعي
بمفاهيم القياس
المحاسبي وتحليل
التقارير المالية
وفقا لمعايير
المحاسبة الدولية.

KP2
توضيح مبادئ
التكاليف في
عمليات التصنيع
واعداد الموازنات
المختلفة في
منظمات االعمال

KP3
اظهار المعرفة في
مجاالت التدقيق
والرقابة المالية
وفق المعايير
الدولية

اسم المادة

معايير المحاسبة
الدولية
0311316

)

KP4
تطبيق المعرفة
بالتشريعات
الضريبية
وإجراءاتها على
االفراد والشركات

KP5
تقييم مجاالت
وظائف األعمال
ومدى تأثيرها على
األداء المستدام
للمنظمات
واإلحاطة
بديناميكية العالقة
المتبادلة بين
منظمات األعمال
وبيئاتها الخارجية

SP1
التواصل مع
اآلخرين بشكل
فعال وكفء
باللغتين العربية
واإلنجليزية سواء
من خالل
المحادثات الشفوية
أو إعداد التقارير
والعروض
التقديمية.

SP2
توظيف
التكنولوجيا في
جمع وتحليل
وتفسير البيانات
والمعلومات.

SP3
استخدام مهارة
التفكير النقدي في
اتخاذ القرارات
اإلدارية وحل
مشكالت وقضايا
األفراد والعمل.

CP1
صياغة
إستراتيجيات
واتخاذ قرارات
مواكبة للممارسات
األخالقية الخاصة
بالمهنة ومفاهيم
التنمية المستدامة
والمسؤولية
االجتماعية
المرتبطة ببيئة
األعمال.

تقييم موضوعي
تقييم موضوعي

محاسبة إدارية
0311332

دراسة حالة

معايير التدقيق الدولية
0311333

كتابة تقرير

المحاسبة الحكومية
0311343

دراسة حالة

محاسبة التكاليف
المتقدمة
0311335

تقييم مقالي

نظرية المحاسبة
0311421
تحليل القوائم المالية
0311422

دراسة حالة
عرض تقديمي

نظم المعلومات
المحاسبية
0311443
موضوعات
متخصصه في
المحاسبة0311444
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CP2
تطوير الكفاءة
المهنية من خالل
المواظبة على
التعلّم مدى الحياة
وتطبيقها من
ي وفي
منظور عالم ّ
سياقات متنوعة.

CP3
العمل بشكل
تعاوني مع
اآلخرين وإظهار
المقدرة القيادية
على مستوي ْي
األفراد والفرق
لتحقيق أهداف
ومشاريع فاعلة.

(
مخرجات التعلم

)

أسلوب التقييم
KP1
اظهار الوعي
بمفاهيم القياس
المحاسبي وتحليل
التقارير المالية
وفقا لمعايير
المحاسبة الدولية.

KP2
توضيح مبادئ
التكاليف في
عمليات التصنيع
واعداد الموازنات
المختلفة في
منظمات االعمال

KP3
اظهار المعرفة في
مجاالت التدقيق
والرقابة المالية
وفق المعايير
الدولية

KP4
تطبيق المعرفة
بالتشريعات
الضريبية
وإجراءاتها على
االفراد والشركات

اسم المادة

KP5
تقييم مجاالت
وظائف األعمال
ومدى تأثيرها على
األداء المستدام
للمنظمات
واإلحاطة
بديناميكية العالقة
المتبادلة بين
منظمات األعمال
وبيئاتها الخارجية

SP1
التواصل مع
اآلخرين بشكل
فعال وكفء
باللغتين العربية
واإلنجليزية سواء
من خالل
المحادثات الشفوية
أو إعداد التقارير
والعروض
التقديمية.

SP2
توظيف
التكنولوجيا في
جمع وتحليل
وتفسير البيانات
والمعلومات.

SP3
استخدام مهارة
التفكير النقدي في
اتخاذ القرارات
اإلدارية وحل
مشكالت وقضايا
األفراد والعمل.

CP1
صياغة
إستراتيجيات
واتخاذ قرارات
مواكبة للممارسات
األخالقية الخاصة
بالمهنة ومفاهيم
التنمية المستدامة
والمسؤولية
االجتماعية
المرتبطة ببيئة
األعمال.

CP2
تطوير الكفاءة
المهنية من خالل
المواظبة على
التعلّم مدى الحياة
وتطبيقها من
ي وفي
منظور عالم ّ
سياقات متنوعة.

تقييم موضوعي

المحاسبه االسالمية
0311445

مهمة تطبيقية

تطبيقات حاسوبية في
المحاسبة
0311471
مبادئ اقتصاد كلي
0320151

عرض تقديمي

مهارات االتصال
اإلداري
0330250
اإلدارة المالية
0320211

تقييم موضوعي

التشريعات التجارية
0310242

استطالع راي

التدريب الميداني
0311450

الجهات التدريبية
-

ي ت
ت دم أ
ن ست سن أن ت
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ج ت

ش  .جب أن تن ب أ
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4

CP3
العمل بشكل
تعاوني مع
اآلخرين وإظهار
المقدرة القيادية
على مستوي ْي
األفراد والفرق
لتحقيق أهداف
ومشاريع فاعلة.

