جىصيف مقشس دساسً
 -1تيانات المقشس
إصى انًمرر  :يحبصجخ انزكبنُف HEHM(41)5

انفرلخ  /انًضزىي :
انراثؼخ

انزخظض  :ادارح ينزل
ويؤصضبد

ػذد انضبػبد :نظرٌ  2ػًهٍ  2ػذد انىحذاد3

 -2هذف المقشس
Aims

 إنًبو انطبنت ثأطىل يحبصجخ انزكبنُف .
 رزوَذ انطبنت ثبنًفبهُى وانطرق األصبصُخ انزً
رحكى رحذَذ انزكهفخ .
 رؼرَف انطبنت ثأصش رحًُم انزكبنُف .

 -3المسحهذف من جذسيس المقشس :
Intended Learning Outcomes

أ -المعلىمات والمفاهيم
Knowledge and
Understanding

ب -المهاسات الزهنية

 يؼرفخ أطىل يحبصجخ انزكبنُف .
 يؼرفخ انًفبهُى وانطرق األصبصُخ انزً رحكى رحذَذ
انزكهفخ .
 رنًُخ لذرح انطبنت ػهً انزحهُم واإلصزنزبج .

Intellectual Skills

جـ -المهاسات المهنية الخاصة
تالمقشس

 رأهُــــــــم انطبنت نهؼًم فً انمطـــــــــــــــبع انؼبو
وانخبص ( ثئدارح انزكبنُف ) .

Professional Skills
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د  -المهاسات العامــــــة
General Skills

 انمذرح ػهً انزؼبيم يغ انظروف وانًىالف انًزغُرح
انزً رحذس فً ثُئبد انًنظًخ انًخزهفخ .
 يهبراد انزفكُر انؼهًً .
 يهبراد إرخبر انمراراد .
 يبهُخ يحبصجخ انزكبنُف .
 صهىن انزكبنُف ( ثبثذ ويزغُر  ،يجبشر وغُر
يجبشر ) .
 ػنبطر انزكبنُف :
 انخبيبد انًجبشرح . انؼًبنخ انًجبشرح . انزكبنُف غُر انًجبشرح . يؼذل رحًُم انزكبنُف انظنبػُخ
 ػهً أصبس فؼهً . ػهً أصبس رمذَري . يحبصجخ ركبنُف األواير اإلنزبجُخ .
 رمذَر انزكبنُف انظنبػُخ غُر انًجبشرح .
 يحبصجخ ركبنُف انًراحم اإلنزبجُخ حبنخ وجىد
يخزوٌ أول وأخر انًذح .

 -4مححىي المقــــــشس
Course Content

 انًحبضراد .
 انزطجُمبد انؼًهُخ .

 -5أسالية الحعليم والحعلم
Teaching and Learning
Methods

ربثغ يمرر  :يحبصجخ انزكبنُف ()1
 -6أسالية الحعليم والحعلم للطالب
روي القذسات المحذودة
Teaching and Learning
Methods of
Disables

 انزذرَش فً يجًىػبد
طغُرح .
 حبالد رطجُمُخ يحهىنخ
.

 -7جقىيم الطــــــــالب : Students Assessment
أ -األسالية المسحخذمة
Tools

( )1حبالد رطجُمُخ وثحىس يُذانُخ .
( )2إخزجبراد فظهُخ .
( )3انحضىروانًشبركخ.
( )4إخزجبر شفهً.
( )5إيزحبٌ نهبَخ انفظم .
( )6يشروع رخرج .
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ب -الحىقيث

( )1خالل انفظم انذراصً.
( )2اإلصجىع انخبيش  ،وانؼبشر.
( )3خالل انفظم انذراصً.
( )4اإلصجىع انراثغ ػشر .
( )5اإلصجىع انحبدي ػشر.
( )6اإلصجىع انضبدس ػشر.

Time

Schedule

جـ -جىصيع الذسجات

( )1حبالد رطجُمُخ وثحىس يُذانُخ
( )2إخزجبراد فظهُخ
% 20
( )3انحضىر وانًشبركخ
%5
( )4إخزجبر شفهً
% 10
( )5إيزحبٌ نهبَخ انفظم
% 40
*
( )6يشروع رخرج
% 15

Grading System

% 10

 -8قائمة الكحة الذساسية والمشاجع : List of References
أ -مزكشات

ال َىجـــــــــــــــــذ

Course Note

ب -كحة ملضمة
Required Books (Text Books
)

جـ -كحة مقحشحة
Recommended Books

كزبة َزى رأنُفه ثًؼرفخ انمبئى ثبنزذرَش ويىافمخ
يجهش انمضى
( Horngren & D. Foster, Cost Accounting
Extended), 2003, Prentice-Hall

د – دوسيات علمية أو نششات
 ...إلخ

-

Periodicals, web sites .. etc.
اصى ينضك انًمرر  :د /يحًذ يحًذ هبشى
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