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 ادراك اهمية دراسة محاسبة الوحدات غير الربحية -1

 الهدف الرئيسي للوحدات غير الربحية والتي تقوم على اساس توفير الخدمات للمجتمع -2

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 محاسبة الوحدات غير الربحيةتفهم الطالب اهمية دراسة  -1أ

 تفهم الطالب اهمية مصادر التمويل لهذه المؤسسة-2أ

                               يفهم الطالب انشطة الوحدات غير الربحية    -3أ

 المحاسبيةيفهم الطالب االسس -4أ

 يفهم الطالب المعايير المحاسبية وكيف يتم استنباطها -5أ

 يفهم الطالب اسس االثبات والقياس واالفصاح المحاسبي  -6أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يشخص الطالب هيكل وعناصر النظام المحاسبي– 1ب

 الربحيةان يشخص الطالب خصائص وطبيعة الوحدات غير  – 2ب

 ان يشخص الطالب اغراض واهداف الوحدات غير الربحية – 3ب
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 وحدات غير الربحيةالمسائل المتعلقة بأهداف العناصر المحاسبية في حل الاستخدام -2ج

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

 بمحاسبة الوحدات غير الربحيةاطالع الطالب على المواضيع الخاصة  -2

 الربحيةبالوحدات غير اجراء امثلة تطبيقية خاصة -3

 طرائق التقييم    

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

 الدرجة النهائية

اجراء اختبارات شهرية خاصة بمواضيع النظرية المحاسبية ومحاولة تحفيز الطالب لمعرفة الحقائق -2
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

فهم ومعرفة كل ما يتعلق  3 1

الوحدات غير بمحاسبة 

 الربحية

 اسئلة حوارية الكتروني 

االسس المحاسبية للوحدات   3 2

 غير  الربحية

 اسئلة حوارية الكتروني   

المعايير المحاسبية للوحدات  3 3

 غير الربحية

 اسئلة حوارية الكتروني 

اسس االثبات والقياس  3 4

 المحاسبي

 اسئلة حوارية الكتروني 
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 البنية التحتية  .12

 الكتب الخاصة بمحاسبة الوحدات غير الربحية 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 واألقتصاداالمجالت التي تصدرها كليات 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

وديوان ومجلس النواب  الماليةالموقع االلكتروني لوزارة 

وديوان الرئاسة و مجلس الوزراء ) الدائرة الرقابة المالية 

 (  المحاسبية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 من حيث االساليب المتبعة  ماليةواهم المؤسسات ال محاسبيةبالنظرية الاهم مستجدات الخاصة متابعة 

 

 

 

 


