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 موذج وصف المقررن

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

  دهاا  المعريي  األ -أ

 تحايا أدهاا  ومبادئ ويروض المحاسب  المالي  -0أ

 تعريف بأنواع المستناات والسجالت المحاسبي -2أ

 تعريف بكيفي  تثبيت العمليات المالي  يي السجالت المالي   -3أ

معري  طبيع  الفرق بين عمل   معري  التقارير المالي  وكيفي  اعااددها وإستخراج الحسابات الختامي  -4أ

 المحاسب يي القطاع الخاص والعام

  مقرر.الخاص  بال ي المهاراتاألدهاا    -ب 

 د اليومي قارة الطالب على عمل القيو – 0ب

 قارة الطالب على الترحيل للسجالت المحاسبي  وترصيا الحسابات وإعااد قيود اإلقفال – 2ب

 إعااد ميزان المراجع  والميزاني  العمومي  والحسابات الختامي  – 3ب

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االقاء المحاضرات النظري  -0

 سجالت ورقي  والكتروني استخاام وسائل توضحي  عملي  للنماذج وال -2

 عمل ورش عمل تحاكي العمل على أرض الواقع -3

 

 

 طرائق التقييم      

 الواجبات اليومي  ) مناقش  ن مشارك  ، اوراق بحثي  ( -0

 إختبارات قصيرة  -2

 اإلمتحانات ) السعي والنهائي( -3

 

 األدهاا  الوجااني  والقيمي   -ج

 قات وتطوير مهارات التواصلاستخاام اسلوب يريق العمل لتنمي  العال -0ج
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 وصف المقرر

 خلق روح التعاون بإنشاء اعمال وبحوثمشترك  -2ج

 زرع مفادهيم النزاده  والشفايي  والمسؤولي  المجتمعي   -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

( وإعطاء أمثل  عملي  الكتروني  أو لوح كتاب  المنيوم من خالل إعتماد العرض التوضيحي ) شاش  عرض

اعين الخاص والعام لتوضيح كيفي  تطبيق المادة النظري  يي الواقع العملي مع عرض مستناات من القط

 كنماذج من واقع العمل 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 الواجبات اليومي  ) مناقش  ن مشارك  ، اوراق بحثي  ( -4

 إختبارات قصيرة  -5

 اإلمتحانات ) السعي والنهائي( -6

 

 

 المنقول  ) المهارات األخرى المتعلق  بقابلي  التوظيف والتطور الشخصي (.يلي  التأدهالعام  و المهارات -د 

 تمكين الطالب من تنفيذ وإعااد الميزاني  العمومي   -0د

 ومعري  نتيج  العمل المحاسبيتمكين الطالب من التسجيل يي السجالت المحاسبي  والترحيل -2د

 معري  كيفي  إعااد الحسابات الختامي -3د

 معري  كيفي  العمل ضمن حسابات القطاع الخاص   -4د

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
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 ي  الحل  األدهلي  الجامع كل المؤسس  التعليمي  .0

 قسم المحاسب     / المركز علمي القسم ال .2

 0مبادئ المحاسب  المالي   اسم / رمز المقرر .3

 حضوري و إلكتروني للمادة النظري  ) بسبب الجائح ( أشكال الحضور المتاح  .4

 الفصل األول الفصل / السن  .5

 ساع  للفصل الواحا 61سبوع = أ 05ساعات أسبوعي *  4 )الكلي(عاد الساعات الاراسي   .6

  2120-7-7 تاريخ إعااد دهذا الوصف  .7

 أدهاا  المقرر .8

تزويا الطالب بالقواعا والمبادئ المحاسبي  المتعار  عليها وكذلك معريته بالسجالت القانوني  االلزامي  

 الواجب اعتماددها واالحتفاظ بها لتثبيت العمليات المالي  والمساعاة والمستناات

 لتمكينه من إعااد الحسابات الختامي  وإعااد التقارير وإستخراج النتائج المالي  إضاي 

 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 بني  المقرر .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوب 

اسم الوحاة / أو 

 الموضوع

 طريق  التقييم طريق  التعليم

تعريف ،أدهاا  ،حقول   4 األول

المحاسب ،الاورة 

 المحاسبي 

السجالت والاياتر الواجب 

 االحتفاظ به

 محاسبي المفادهيم ال

 الفروض المحاسبي 

 المبادئ المحاسبي 

ماخل إلى المحاسب  

المالي  المفادهيم والفروض 

 والمبادئ المحاسبي 

 المناقش  وأختبار  نظري 

 المستناات 4 الثاني

 القوائم المالي 

 معادل  الميزاني 

 

المستناات والقوائم المالي  

 والقيود المحاسبي 

عرض نظري 

 وتطبيقي

 ختبار المناقش  وأ

 تحليل العمليات المالي   4 الثالث

 القيا المفرد

 القيا المزدوج

 تحليل العمليات المالي  

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

 القيا المزدوج 4 الرابع
 القيود المحاسبي 

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

عرض نظري  القيود القيا المزدوج 4 الخامس

 وتطبيقي

 قش  وأختبار المنا

  2 السادس
 امتحان سعي

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

 تسجيل العمليات اليومي  4 السابع

 الترحيل

 الترصيا

 ميزان المراجع 

الاورة المحاسبي  

والمستناات والسجالت 

 المحاسبي 

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

والميزانية  ميزان المراجعة ميزان المراجع  4 الثامن

 العمومية

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

عمليات رأس المال  4 التاسع

 )زيادته وتخفيضه(

معالج  المسحوبات 

المحاسبة عن تكوين رأس 

 المال

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 
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 البني  التحتي   .02

 2105الساعدي , عالء عبد احلسني ، مبادئ احملاسبة املالية ، البصرة  ـ الكتب المقررة المطلوب  0

 ، احملاسبةمقداد ، امحد اجلليل  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسي  2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( العلمي  , التقارير ,....  المجالت) 

 

ب ـ المراجع االلكتروني , مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 

 الشخصي 

 القروض ويوائادها 4 العاشر
 القروض

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

 المصرويات اإليرادي  4 الحادي عشر

 المصرويات الرأسمالي 
 المصروفات

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

طرق تسجيل عمليات  4 الثاني عشر

 البضاع 

المشتريات و مردوداتها 

 ومسموحاتها

المبيعات و مردوداتها 

 ومسموحاتها

 مصاريف نقل البضاع 

أنواع الخصم ) تجاري و 

 نقاي (

 ت البضاعةعمليا

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

 مردودات المبيعات 4 الثالث عشر

 مسموحات المبيعات
 المبيعات

عرض نظري 

 وتطبيقي

 المناقش  وأختبار 

 الخصم التجاري 4 الرابع عشر

 الخصم النقدي

 خسم الكمية

 الخصم

عرض نظري 

 وتطبيقي

 

 كلفة البضاعة المباعة 4 الخامس عشر

 ضاعةكلفة الب
عرض نظري 

 وتطبيقي
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 خط  تطوير المقرر الاراسي  .03

   إدخال كل ما دهو جايا ويتناسب مع المستوى العلمي للطالب وما يستجا من تطورات تخص سوق العمل 

 

 


