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  العلمي القسمقسم المحاسبة  القسم الجامعي / المركز .2

 (1محاسبة متوسطة ) اسم / رمز المقرر .3

 برنامج بكلوريوس محاسبة  البرامج التي يدخل فيها .4

 القاعة الدراسية  المتاحةأشكال الحضور  .5

 الفصل الدراسي االول الفصل / السنة .6

 ساعة اسبوعيا   4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
 تعميق فهم الطالب بمفهوم  الموجودات المتداولة وغير المتداولة. -1
واالفصاح المحاسبيي عن الموجودات في تعلم الطالب واكسابه خبرة في مجال القياس  -2

 القوائم المالية والتركيز على المشاكل المحاسبية ذات الصلة.
األلمام بمعايير المحاسبية المالية ذات الصلة بالموجودات واحدث التعديالت التي طرأت  -3

 عليها.
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ      
 معرفة وفهم لعناصر الموجودات المتداولة واألجراءات المحاسبية ذات الصلة . -1أ

 . معرفة وفهم لعناصر الموجودات غير المتداولة واألجراءات المحاسبية ذات الصلة .-2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تسليط الضوء على الحاالت العملية من واقع البيئة المحاسبية  للموجودات المتداولة  – 1

 تسليط الضوء على الحاالت العملية من واقع البيئة المحاسبية  للموجودات غير المتداولة.  -2

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات والمناقشات الجماعية .  

 طرائق التقييم      

         

 األختبارات التحريرية .1

 األختبارات الشفوية .2
 مهارات التفكير -ج

الطريقة المباشرة في التفكير باألستناد الى المنطق في ترتيب وتبويب األفكار بناءا  على نماذج او  -1ج

 معايير محددة مقدما .

مفاتيح لحلول المشكلة من بين مجموعة الطريقة غير المباشرة في التفكير باألستناد الى البحث عن -2ج         

 من البيانات والمعلومات المتوافرة.
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

طرح المشكلة ومن ثم تقديم الحلول المباشرة للمشكلة على اساس ما متعارف عليه من ممارسات محاسبية 

 دولية باألستناد الى المعايير المحاسبية الدولية والمحاسبة . 

 طرائق التقييم    

 األختبارات التحريري  .1

 األختبارات الشفوية .2
 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 المعرفة المنقولة من مواد محاسبية سابقة مثل مبادئ المحاسبة  1-د



   بنية المقرر .11

 التعلم المطلوبةمخرجات  الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 4 

 

  تعريف المحاسبة 
  دور المعلومات

المحاسبية في اتخاذ 

 القرار 
  األطار النظري

 للمحاسبة المالية

الفصل األول: 

األطار الفكري 

 للمحاسبة
 امتحانات محاضرات

2 4 
 قيود التسوية بالنسبة للمصاريف

 واأليرادات

الفصل الثاني: 

التسويات القيدية 

 واوراق العمل  :
 امتحانات محاضرات

3 4 
قيود التسوية بالنسبة للمصاريف 

 واأليرادات

الفصل الثاني: 

التسويات القيدية 

 واوراق العمل  :
 امتحانات محاضرات

4 4  
ورقة العمل في المنشآت 

 التجارية والخدمية
 

الفصل الثاني: 

القيدية التسويات 

 واوراق العمل  :

 

 امتحانات محاضرات

5 4 
 اوال : المنشأة التجارية

  قائمة الدخل 
 قائمة المركز المالي 

   

الفصل الثاني: 

الحسابات الختامية 

والكشوفات المالية 

في المنشآت 

 التجارية والخدمية

 امتحانات محاضرات

6 4 
 اوال : المنشأة التجارية

  قائمة الدخل 
  المركز الماليقائمة 

 

الفصل الثاني: 

الحسابات الختامية 

والكشوفات المالية 

في المنشآت 

 التجارية والخدمية

 امتحانات محاضرات

7 4 
 ثانيا : المنشآت الخدمية

  قائمة الدخل 
 قائمة المركز المالي 

الفصل الثاني: 

الحسابات الختامية 

والكشوفات المالية 

في المنشآت 

 التجارية والخدمية

 امتحانات محاضرات

8 4 
  كشف مطابقة حساب

 البنك
 السحب على المكشوف 

 الفصل الرابع :

 النقدية 

 

 امتحانات محاضرات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 4 
 كشف مطابقة حساب البنك

 

 الفصل الرابع: 

 النقدية 

 

 امتحانات محاضرات

10 4 
جرد الصندوق وتسوية 

 الفروقات
 الفصل الرابع: 

 النقدية 
 امتحانات محاضرات

11 4 
 التمارين 
  األمتحان االول الفصل

 االول
 امتحانات محاضرات امتحان    

12 4 
  تعريف المدينون 
  طبيعة المدينون 
  انواع الديون 

الفصل الخامس:  

 المدينون

 

 امتحانات محاضرات

13 4 
تكوين مخصص للديون مشكوك 

 في تحصيلها 
الفصل الخامس:  

 المدينون
 امتحانات محاضرات

14 4 
الديون المعدومة مع معالجة 

 التمارين
الفصل الخامس:  

 المدينون
 امتحانات محاضرات

15 4 
األمتحان الثاني الفصل 

 األول
 امتحانات محاضرات امتحان 

المعرفة ذات الصلة بالمعايير المحاسبية ذات الصلة بالموجودات المتداولة والموجودات غير  -2د

 المتداولة.



 البنية التحتية  .12

 ال يوجد كتاب مقرر الكتب المقررة المطلوبة -1

  املراجع الرئيسية)املصادر( – 2     

الكتب والمراجع التي يوصي بيها  - أ
 )المجالت العلمية،التقارير،......(

كتاب المحاسبة المالية ) المتوسطة( على وفق المعايير الدولية 

  -للمؤلفين أ.د.طالل الججاوي -العداد التقارير المالية

 أ.م.د. حيدر علي المسعودي

. بشرى فاضل الطائي دللمؤلفين أ.م.  -كتاب المحاسبة المتوسطة -2

 أ.م. حكيم حمود الساعدي –
 

المراجع االلكترونية،مواقع  - ب
 االنترنيت.....

1- Intermediate Accounting –IFRS- 2nd 
Edition- Kieso, Weygandt, and Warfield  

 

 

 القبول  .13

 مبادئ المحاسبة في المرحلة األولى  السابقةالمتطلبات 

 طالب 30 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 الطائي فاضل . بشرىدأ.م. 


