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 1الصفحح 

 
  

 



  
 2الصفحح 

 
  

        

 

 

 وصف الثشناهح األكادَوٍ 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 

 خايؼــح انفـــشاخ االٔصـــظ  انرمُٛــــّ انًؤصضح انرؼهًٛٛح .1

 انًحاصثح / انًشكز  ؼهًٙانمضى ان .2

أ اصى انثشَايح األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انًرٕصطح انًحاصثح يثادئ انًحاصثح ٔ

 دتهـــــــــــٕو ذمُــــــــٙ اصى انشٓادج انُٓائٛح  .4

 :انُظاو انذساصٙ  .5
 صُٕ٘ /يمشساخ /أخشٖ 

 صـــــــــــــــــُٕ٘

 AACSB انًؼرًذ   تشَايح االػرًاد .6

 ُْان ػاللّ ٔثٛمّ تضٕق انؼًم انز ٘ ٚضرمثم خشٚدُٛا ار ٚرى أخز سأ٘ انًؤثشاخ انخاسخٛح األخشٖ  .7

 م تانًُاْح انذساصّٛصٕق انؼً
 22/3/2222 ذاسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انثشَايح األكادًٚٙ .9

كافح فٙ نخذيح انًضرٕٚاخ اإلداسٚح اػذاد يالكاخ ذمُّٛ لادسِ ػهٗ ذُفٛز يٓاو انذٔسِ انًحاصثّٛ ٔانرذلٛمّٛ 

 .انمطاػاخ االلرصادّٚ انؼايّ ٔانخاصّ 
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 انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثشَايحيخشخاخ ان  .12

 االْذاف انًؼشفٛح  - أ
 االطاس انًفاًْٛٙ نهًحاصثح انًانٛح.تٛاٌ   -1أ

يؼشفح انًفاْٛى انرطثٛمٛح نهرؼايم يغ ػُاصش انمٕائى انًانٛح يٍ اٚشاداخ ٔيصاسٚف ٔاصٕل -2أ

 .ٔانرزاياخ ٔحمٕق يهكٛح

 ٔانفشٔض ٔانمٕٛد ٔاإلخشاءاخ انًحاصثٛح. ٔانمٕاػذ انؼهًٛح األصشيؼشفح  -3أ
 انًؼشفح انرايح تؼُاصش انمٕائى انًانٛح. -4أ
 يؼشفح َرٛدح انُشاط نكم لطاع . -5أ
 يؼشفح انًشاكم انًحاصثٛح انًصاحثح إلػذاد انمٕائى انًانٛح ٔكٛفٛح يؼاندرٓا -6أ
 ثشَايح نخاصح تانا ٛحانًٓاساذ األْذاف–ب 

 .األصاصٛح فٙ انمٛاس ٔاإلفصاذ انًحاصثٙاكرضاب انًٓاساخ  -1ب 

 انمٕائى ٔانرماسٚش انًانٛح. إػذاداكرضاب انًٓاسج فٙ  -2ب 

 .هؼًم فٙ انمضى انًانٙ ٔتكافح ٔحذاذّ اكرضاب انًٓاسج ن - 3ب 

 ذمٛٛى انٕضغ انًانٙ نهًُشأج أ انمطاع. -4ب 

 
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

, انرذسٚة , انؼصف انزُْٙ, حهماخ َماشٛح, ذُٕٚغ انًثٛشاخ, انًخرثــش , انرذسٚـــة انصٛفـــٙ ) انًحاضشِ

 ( ػهٗ حم انرًاسٍٚ
 

 طشائك انرمٛٛى 

 

, االخرثاساخ انشفّٓٛ , االخرثاساخ انرحشٚشّٚ , االيرحاَاخ انفصهّٛ , االيرحاَاخ انُٓائّٛ , انرمٛى انٕٛيٙ

 فشدٚح ٔخًاػٛح ٔذمًٛٓاانًطانثح تأَشطح ٔٔاخثاخ 

 
 انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح . األْذاف -ج

 انٙػًهٛاخ انرحهٛم انً -1ج         

 ذمٛٛى كفــاءج االداء  -2ج

 ذًُٛح انرفكٛش انؼهًٙ ٔانؼًهٙ نذٖ انطانة -3ج

 انرًٛٛز تٍٛ انًفاْٛى األصاصٛح نهحضاتاخ انخرايٛح -4ج   
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

انًحاضشِ , انًخرثــش , انرذسٚـــة انصٛفـــٙ , انؼصف انزُْٙ , حهماخ َماشٛح , ذُٕٚغ انًثٛشاخ , )  

 انرذسٚة ػهٗ حم انرًاسٍٚ (
 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انشفّٓٛ , االخرثاساخ انرحشٚشّٚ , االيرحاَاخ انفصهّٛ , االيرحاَاخ انُٓائّٛ , انرمٛى انٕٛيٙ
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس  )انًٓاساخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاساخ انؼايح-د 

 اندٛذج نأللضاو انًانٛـــــــــــــح األداسج  -1د

 األداسج اندٛذج أللضاو انرذلٛك  -2د

 انماتٛهٛح نهؼًم فٙ دٕٚاٌ انشلاتح انًانٛح -3د

 م قوائم صرفهااحتساب الرواتب والسلف وتنظي -4د

 ذحذٚذ ٔحم انًشاكم انرٙ ذٕاخّ انًحاصة -5د   

 استخدام التقنيات الحديثة والبرامجيات الجاهزة في مجال تخصصه -6د  
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى          

 

, انًخرثــش , انرذسٚـــة انصٛفـــٙ , انؼصف انزُْٙ , حهماخ َماشٛح , ذُٕٚغ انًثٛشاخ , انرذسٚة  ) انًحاضشِ

 ػهٗ حم انرًاسٍٚ (

 
 طشائك انرمٛٛى          

 
, ذمٛٛى االخرثاساخ انشفّٓٛ , االخرثاساخ انرحشٚشّٚ , االيرحاَاخ انفصهّٛ , االيرحاَاخ انُٓائّٛ , انرمٛى انٕٛيٙ    

 األَشطح ٔٔاخثاخ فشدٚح ٔخًاػٛح انًطانثٍٛ تٓا
 

 تُٛح انثشَايح  .11

 انضاػاخ انًؼرًذج اصى انًمشس أٔ انًضاق سيز انًمشس أٔ انًضاق انًشحهح انذساصٛح 

 ػًهٙ     َظش٘      

 االٔل
 4        2        يثادئ انًحاصثح 

 3        1        يحاصثّ يرٕصطّ  انثاَـٙ
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 انرخطٛظ نهرطٕس انشخصٙ .12

 االعتماد على تطبيق المعايير الدولية عند القياس واالفصاح المحاسبي لعناصر القوائم المالية -1
 االعتماد على المناهج الحديثة العربية واالنكليزية -2
تواجه المحاسبة وايجاد الحلول المحاسبية عقد حلقات نقاشية بحثية يتم من خاللها تحديد وتحليل المشاكل التي  -3

 الصحيحة لها.
 ادارة المحاضرة على نحو يشعر بأهمية الوقت لتحقيق االهداف السلوكية. -4
 تكليف الطلبة بأنشطة وواجبات وبحوث فردية وجماعية وتخصيص درجة عند تقديمها في الوقت المحدد. -5
 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛاس انمثٕل  .13

 المعـــــــــــدل  -

 الفــرع المتخـرج منــه فــي االعــداديـــــه -

 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايح .14

 
 ـــــــىضانخطـــــــّ انرطــــٕٚـــــشٚــــــّ نهمــ
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 هخطط ههاساخ الونهح

 َشخً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوقاتلح لوخشخاخ التعلن الفشدَح هن الثشناهح الخاضعح للتقُُن

 هخشخاخ التعلن الوطلىتح هن الثشناهح 

 أساسٍ اسن الوقشس سهز الوقشس السنح / الوستىي

 أم اختُاسٌ
 ُحالوهاساتاألهذاف  ح ُالوعشفاألهذاف 

 ثشناهح الخاصح تال

األهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح 
والتأهُلُح اساخ العاهح الوه

الوهاساخ األخشي  )الونقىلح

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 (والتطىس الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االولـــــــــــــً
 

هثادئ  

 الوحاسثح
                 اســاســـــــٍ

 الثانُــــــــــــه
 

 هحاسثح 

 هتىسطه
                 اســاســـــــٍ
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 نوىرج وصف الوقشس

 

 وصف الوقشس

 

 

 خايؼح انفشاخ االٔصظ انرمُّٛ / انًؼٓذ انرمُٙ / انُدــف انًؤصضح انرؼهًٛٛح .1

 لضــــى انًحاصــــــــــثّ / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 يثادئ يحاصثح اصى / سيز انًمشس .3

 يخرثــــــــشاخلــــاػـــاخ ,  أشكال انحضٕس انًراحح .4

 انضـــــــــــــُٕ٘    انفصم / انضُح .5

 ( صـــاػاخ اصـــثٕػٛـــــا   6)  )انكهٙ(ػذد انضاػاخ انذساصٛح  .6

  22/3/2222 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 تزوَذ الطالة تاسس وقىاعذ الوحاسثح وكزلك السدالخ الوحاسثُح والوستنذاخ علً اختالف انىاعها . 

 

 توسك السدالخ الوحاسثُح واستخشاج النتائح الوالُح هنها قُام الطالة

 اعذاد التقاسَش الوالُه الوختلفح هن واقع السدالخ الوحاسثُح وتحلُل عناصش الوشكز الوالٍ تاستخذام االسس العلوُح.

 القشاس الصحُحتىفُش تقاسَش هالُح تحتىٌ علً هعلىهاخ هفُذج لكافح االطشاف تساعذ علً اتخار 
 
 
 
 
 

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.
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 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشساخ انيخشخ .12

 ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
 تٛاٌ انًثادئ االصاصٛح نهًحاصثح انًانٛح.  -

يؼشفح انًفاْٛى انرطثٛمٛح نؼُاصش انمٕائى انًانٛح يٍ اٚشاداخ ٔيصاسٚف ٔاصٕل ٔانرزاياخ ٔحمٕق -2أ

 يهكٛح.

 انؼهًٛح ٔانمٕاػذ ٔانفشٔض ٔانمٕٛد ٔاإلخشاءاخ انًحاصثٛح.يؼشفح األصش  -3أ
 يؼشفح كٛفٛح ذضدٛم ٔذثٕٚة انؼًهٛاخ انًانٛح. -4أ
 يؼشفح َرٛدح انُشاط نكم لطاع . -5أ
 يؼشفح األخطاء انًحاصثٛح انًصاحثح إلػذاد انمٕائى انًانٛح ٔكٛفٛح يؼاندرٓا -6أ
 ًمشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 اكرضاب انًٓاساخ األصاصٛح فٙ انرضدٛم ٔانرثٕٚة ٔانرشحٛم ٔيٍ ثى إػذاد يٛزاٌ انًشاخؼح. -1ب 

 اكرضاب انًٓاسج فٙ إػذاد انمٕائى ٔانرماسٚش انًانٛح. -2ب 

 اكرضاب انًٓاسج نهؼًم فٙ انمضى انًانٙ ٔتكافح ٔحذاذّ . - 3ب 

 ذمٛٛى انٕضغ انًانٙ نهًُشأج أ انمطاع. -4ب 

 

 
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

) انًحاضشِ , انًخرثــش , انرذسٚـــة انصٛفـــٙ, انؼصف انزُْٙ, حهماخ َماشٛح, ذُٕٚغ انًثٛشاخ, انرذسٚة 

 ػهٗ حم انرًاسٍٚ (

 
 طشائك انرمٛٛى      

 

, انرمٛى انٕٛيٙ,  االخرثاساخ انشفّٓٛ , االخرثاساخ انرحشٚشّٚ , االيرحاَاخ انفصهّٛ , االيرحاَاخ انُٓائّٛ

 انًطانثح تأَشطح ٔٔاخثاخ فشدٚح ٔخًاػٛح ٔذمًٛٓا

 
 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج

 ػًهٛاخ انرحهٛم انًانٙ -1ج         

 ذمٛٛى كفــاءج االداء  -2ج

 ذًُٛح انرفكٛش انًحاصثٙ انؼهًٙ ٔانؼًهٙ نذٖ انطانة -3ج

  ٔانشأصًانٛح انرًٛٛز تٍٛ انًصاسٚف االٚشادٚح -4ج   
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

) انًحاضشِ , انًخرثــش , انرذسٚـــة انصٛفـــٙ, انؼصف انزُْٙ, حهماخ َماشٛح, ذُٕٚغ انًثٛشاخ, انرذسٚة 

 ػهٗ حم انرًاسٍٚ (
 طشائك انرمٛٛى    

 

 , االيرحاَاخ انُٓائّٛ , انرمٛى انٕٛيٙ االخرثاساخ انشفّٓٛ , االخرثاساخ انرحشٚشّٚ , االيرحاَاخ انفصهّٛ
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

 .2112مباديء المحاسبة /ضياء عبد الحسين القاموسي / بغداد  ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

جعارات و د. محمود الطبري / عمان د.خالد (  مبادئ المحاسبة المالية)  )انًصادس(  ـ انًشاخغ انشئٛضٛح 2
 .2119االردن 

Weygandt, Kieso and Kimmel ( Accounting 
Principles) 2014 

)  اـ انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  

 ( انًدالخ انؼهًٛح , انرماسٚش ,.... 
 الباحث العلمي

 مجلة الغري لالختصاصات المحاسبية واالقتصادية
 المجلة العربية للمحاسبة

 التقارير المالية للمصارف والدوائر الحكومية

ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔٛح, يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 موقع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

 مجلس معايير المحاسبة الدولية
 االتحاد الدولي للمحاسبينموقع 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12

 

 ذغٛٛش يُاْح ٔيفاذحـــــــح انهدُح انمطاػٛح إلذثاع يُاْح حذٚثح ٔفما  نهًؼاٚٛش انذٔنٛح    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 األداسج اندٛذج نأللضاو انًانٛـــــــــــــح  -1د

 األداسج اندٛذج أللضاو انرذلٛك  -2د

 نهؼًم فٙ دٕٚاٌ انشلاتح انًانٛح انماتٛهٛح -3د

 ذحذٚذ ٔحم انًشاكم انرٙ ذٕاخّ انًحاصة -4د         
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 المفردات النظرية
 

 تفاصيل المفردات األسبوع
 الشروط الواجب توافرىا في الدفاتر . -أنواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة –المحاسبة  األول

 التسجيل في الدفاتر ) القيد المفرد والقيد المزدوج(المستندات وانواعيا وطرق 
الشروط القانونية الواجب  –دفتر االستاد  –دفتر اليومية  –انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة  الثاني

القيد  –القيد المفرد  –المستندات وانواعيا وطرق التسجيل في الدفاتر  –توافرىا في الدفاتر 
 المزدوج .

الحساب المدين والحساب  –الميزانية كأساس لنظرية القيد المزدوج   -ية تكوين راس المال كيف الثالث
الموجودات  –شرح مفردات الميزانية العامة  –الدائن وكيفية التوصل لمعرفة كل منيما 

 والمطموبات .
ظرية القيد كيفية التسجيل في دفتر اليومية بموجب ن –تخطيط دفتر اليومية  –دفتر اليومية  الرابع

امثمة  –القيد المرن  –القيد المسيطر  –انواع القيود المحاسبية  -انواع القيد المزدوج –المزدوج 
 متنوعة .

 –مصاريف التأسيس  –القيد االفتتاحي  –العمميات التجارية وكيفية اثباتيا في الدفاتر المحاسبية  الخامس والسادس والسابع
 –المسحوبات الشخصية  –مردودات المبيعات  –المبيعات  –مردودات المشتريات  –المشتريات 

 التامينات ونوعيا ) تامينات لدى الغير وتأمينات من الغير( –الموجودات الثابتة 
أنواع المصاريف  –المصاريف وانواعيا ) المصاريف االيرادية والراسمالية وكيفية التفرقة بينيما  الثامن والتاسع

القروض وانواعيا المدينة والدائنة  –مسموحات المبيعات  –االيرادات وانواعيا  –يرادية اال
 تسديد الفوائد المستحقة عمى القروض .   –والحاالت المختمفة 

عمى  التاكيد –دليل دفتر االستاد  –الترحيل والترصيد  –تخطيط دفتر االستاد  -دفتر االستاد العاشر
 االمثمة المتنوعة لكيفية استخدام الدفتر.

 –انواع ميزان المراجعة ) ميزان المراجعة باالرصدة  –تخطيط ميزان المراجعة  –ميزان المراجعة  الحادي عشر والثاني عشر 
 امثمة . –ميزان المراجعة بالمجاميع( كيفية اعداد كل منيما 

كيفية فتح حساب االيداع  )  –كيفية فتح الحساب الجاري  –المصرف  عمميات التاجر مع الثالث عشر والرابع عشر
انواع  –نعريف الشيك  –االيداع  –السحب  –الودائع الثابتة( كيفية احتساب الفوائد المستحقة 

ارسال الشيكات الى  –تظيير الشيكات  –الشيكات ) الشيكات الصادرة والشيكات الواردة( 
 لمصرفية المختمفة وكذلك العموالت المصرفية .المصاريف ا –المصرف لمتحصيل 

الخامس عشر والسادس 
 عشر والسابع عشر

 الخصم النقدي. –الخصم التجاري المفرد والمركب  –انواع الخصم  –الخصم 
 اوراق الدفع . –اوراق القبض  –الكمبيالة  –االوراق التجارية 
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 حاالت التصرف باوراق القبض : –مبررات سحب االوراق التجارية  الثامن عشر
 استحصال قيمة الورقة في ميعاد االستحقاق واالنتظار لحين ميعاد االستحقاق. -1

 ارسال الورقة التجارية لممصرف لغرض التحصيل في ميعاد االستحقاق . -2

 قطع او خصم الورقة التجارية قبل ميعاد االستحقاق. -3

 رىن الورقة التجارية لدى المصرف لقاء سمفة. -4

 ير الورقة التجارية ومبررات التظيير.تظي -5

 استبدال الورقة التجارية بورقة جديدة. -6

 تسديد قيمة الكمبيالة قبل الموعد المستحق من قبل المسحوب عميو مقابل خصم. -7
 امثمة . –الحسابات التي تفتح في اليومية وكيفية التسجيل  –يومية االعمدة المتعددة  التاسع عشر 

طرق  –انواع االخطاء المحاسبية  –اسباب ارتكاب االخطاء في الدفاتر  -تصحيح االخطاء العشرون
 –تصحيح االخطاء في اليومية  –الطريقة المختصرة  –الطريقة المطولة  -تصحيح االخطاء

 الحساب المعمق . –اىمية ميزان المراجعة  –تصحيح اخطاء الترحيل 
الحادي والعشرون والثاني 

 والعشرون
حساب جاري المنشاه  –حساب راس المال  –االرباح والخسائر  –المتاجرة  –الحسابات الختامية 

 الميزانية العمومية  –ايجاد كمفة المبيعات  –
اقفال الحسابات الختامية في نياية السنة المالية  –الفرق بين الميزانية العامة وميزان المراجعة  الثالث والعشرون

 امثمة متنوعة . –سنة المالية وفتحيا في بداية ال
المصاريف المستحقة لممصاريف  –الجرد ) تسوية الحسابات( تسوية الحسابات االسمية  الرابع والعشرون

 االيرادات المستممة مقدما . –المدفوعة مقدما 
طريقة  –ار طرق احتساب االندث –كيفية تقدير االندثار  –تعريف االندثار واغراض االندثار  الخامس والعشرون

طريقة تسجيل االندثار  –طريقة اعادة التقدير  –طريقة القسط المتناقص  –القسط الثابت 
 امثمة متنوعة . –الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة  –محاسبيا 

الديون المعدومة ( تسوية  –الديون المشكوك فييا  –انواع الديون ) الديون الجيدة  –المدينون  السادس والعشرون
كيفية معالجة الديون المعدومة لمخصص الديون المشكوك فييا . كيفية  –حساب المدينون 

 كيفية تكوين مخصص الخصم المسموح بو . –معالجة الخصم المسموح بو بمخصص
ة وكيفية جرد االوراق المالي –كيفية تكوين مخصص مصاريف القطع  –جرد اوراق القبض  السابع والعشرون

 تكوين مخصص ىبوط اسعار االوراق المالية .
 –الحساب المعمق  -كيفية معالجة النقص / العجز / والزيادة / الفائض /  –جرد الصندوق  الثامن والعشرون

 امثمة وحل التمارين .
انواع الجرد  –كيفية تنظيم كشف الجرد  –معالجة الفروقات ) الزيادة والنقص(  -جرد الصندوق التاسع والعشرون

 ) الدوري والمفاجيء(
 المعالجة المحاسبية لمحساب المعمق . الثالثون
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 المفردات التطبيقية

 تفاصيل المفردات االسبوع

 حاالت تطبيقية عمى تعريف راس المال والتفرقة بين المدين والدائن وتوضيح مكونات الميزانية العمومية . االول

الشروط القانونية الواجب توفرىا في الدفاتر  –دفتر االستاذ  –دفتر اليومية  –انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة  الثاني
 القيد المزدوج. –والمستندات وانواعيا وطمرق التسجيل في الدفاتر القيد المفرد 

حساب المدين والحساب الدائن وكيفية التوصل ال –الميزانية كاساس لنظرية القيد المزدوج  –كيفية تكوين راس المال  الثالث
تخطيط دفتر اليومية      –دفتر اليومية  –الموجودات والمطموبات  –شرح مفردات الميزانية العامة  -لمعرفة كل منيما

القيد  –انواع القيود المحاسبية  –انواع القيد المزدوج  –كيفية التسجيل في دفتر اليومية بموجب نظرية القيد المزدوج  -
 امثمة متنوعة . –القيد المرن  –المسيطر 

الخامس 
والسادس 

 والسابع

مردودات  –المشتريات  -مصاريف التاسيس –القيد االفتتاحي  –العمميات التجارية وكيفية اثباتيا في الدفاتر المحاسبية 
التامينات ونوعيا ) تامينات  –مردودات المبيعات المسحوبات لشخصية لمموجودات الثابتة  –المبيعات  –المشتريات 

 لدى الغير وتامينات من الغير(

االيرادات  –انواع المصاريف االيرادية  –المصاريف وانواعيا ) المصاريف االيرادية والراسمالية وكيفية التفرقة بينيما  الثامن والتاسع
المختمفة لتسديد الفوائد المسنحقة عمى القروض وانواعيا المدينة والدائنة والحاالت  –مسموحات المبيعات  –وانواعيا 

 القروض .

مع التاكيد عمى االمثمة المتنوعة لكيفية  -دليل دفتر االستاذ -الترحيل والترصيد -تخطيط دفتر االستاذ –دفتر االستاذ  العاشر
 استخدام الدفتر .

الحادي عشر 
 والثاني عشر

ميزان المراجعة  –انواع ميزان المراجعة ) ميزان المراجعة باالرصدة  -تخطيط ميزان المراجعة –ميزان المراجعة 
 امثمة. –بالمجاميع( كيفية اعداد كل منيما 

الثالث عشر 
 والرابع عشر

/ الودائع الثابتو / كيفية  -كيفية فتح حساب االيداع  –كيفية فتح الحساب الجاري  –عمميات التاجر مع المصرف 
) الشيكات الصادرة والشيكات  –انواع الشيكات  –تعريف الشيك  –االيداع  –السحب  –حتساب الفوائدالمستحقة ا

المصاريف المصرفية المختمفة وكذلك العموالت  –ارسال الشيكات الى المصرف لمتحصيل  –الواردة (تظيير الشيكات 
 المصرفية 

الخامس عشر 
 والسادس عشر

 الخصم النقدي. –الخصم التجاري المفرد والمركب  –انواع الخصم  –الخصم 

 اوراق الدفع. -اوراق القبض –الكمبيالة  –االوراق التجارية  السابع عشر

 الثامن عشر
 

 حاالت التصرف باوراق القبض : –مبررات سحب االوراق التجارية 
 قيمة الورقة في ميعاد االستحقاق واالنتظار لحين ميعاد االستحقاق. حصال -1



  
 13الصفحح 

 
  

تابع لمثامن 
 عشر

 ارسال الورقة التجارية لممصرف لغرض التحصيل في ميعاد االستحقاق . -2

 قطع او خصم الورقة التجارية قبل ميعاد االستحقاق. -3

 رىن الورقة التجارية لدى المصرف لقاء سمفة. -4

 تظيير الورقة التجارية ومبررات التظيير. -5

 استبدال الورقة التجارية بورقة جديدة. -6

 تسديد قيمة الكمبيالة قبل الموعد المستحق من قبل المسحوب عميو مقابل خصم. -7

 امثمة . –الحسابات التي تفتح في اليومية وكيفية التسجيل  –يومية االعمدة المتعددة  التاسع عشر

الطريقة  -طرق تصحيح االخطاء –انواع االخطاء المحاسبية  –اسباب ارتكاب االخطاء في الدفاتر  -تصحيح االخطاء العشرون
 –اىمية ميزان المراجعة  –تصحيح اخطاء الترحيل  –تصحيح االخطاء في اليومية  –الطريقة المختصرة  –المطولة 

 الحساب المعمق .
الحادي والعشرون 
 والثاني والعشرون

ايجاد كمفة المبيعات  –حساب جاري المنشاه  –حساب راس المال  –االرباح والخسائر  –المتاجرة  –الحسابات الختامية 
 الميزانية العمومية  –

الثالث 
 والعشرون

اقفال الحسابات الختامية في نياية السنة المالية وفتحيا في بداية السنة  –الفرق بين الميزانية العامة وميزان المراجعة 
 امثمة متنوعة . –المالية 

الرابع 
 والعشرون

االيرادات  –المصاريف المستحقة لممصاريف المدفوعة مقدما  –الجرد ) تسوية الحسابات( تسوية الحسابات االسمية 
 المستممة مقدما .

الخامس 
 والعشرون

طريقة  –طريقة القسط الثابت  –طرق احتساب االندثار  –كيفية تقدير االندثار  –تعريف االندثار واغراض االندثار 
 –الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة  –طريقة تسجيل االندثار محاسبيا  –طريقة اعادة التقدير  – القسط المتناقص
 امثمة متنوعة .

السادس 
 والعشرون

كيفية  –الديون المعدومة ( تسوية حساب المدينون  –الديون المشكوك فييا  –انواع الديون ) الديون الجيدة  –المدينون 
معالجة الديون المعدومة لمخصص الديون المشكوك فييا . كيفية معالجة الخصم المسموح بو بمخصص الخصم 

 كيفية تكوين مخصص الخصم المسموح بو . –المسموح بو 

السابع 
 والعشرون

وط جرد االوراق المالية وكيفية تكوين مخصص ىب –كيفية تكوين مخصص مصاريف القطع  –جرد اوراق القبض 
 اسعار االوراق المالية .

الثامن 
 والعشرون

 امثمة وحل التمارين . –الحساب المعمق  -كيفية معالجة النقص / العجز / والزيادة / الفائض /  –جرد الصندوق 

التاسع 
 والعشرون

 حاالت تطبيقية حول جرد الصندوق ومعالجة الفروقات وكيفية تنظيم   الجرد وانواع الجرد دوري ومفاجيء

 حاالت تطبيقية    حول المعالجة المحاسبية لمحساب المعمق. الثالثون
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 وىرج وصف الوقشسن

 

 وصف الوقشس

 

 

 خايؼح انفشاخ االٔصظ انرمُّٛ / انًؼٓذ انرمُٙ / انُدــف انًؤصضح انرؼهًٛٛح .1

 انًحاصــــــــــثّ لضــــى / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 يحاصثّ يرٕصطّ اصى / سيز انًمشس .3

 يخرثــــــــشاخلــــاػـــاخ ,  أشكال انحضٕس انًراحح .4

 انضـــــــــــــُٕ٘    انفصم / انضُح .5

 ( صـــاػاخ اصـــثٕػٛـــــا   4 ) )انكهٙ(ػذد انضاػاخ انذساصٛح  .6

  22/3/2222 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

لتوكُنه هن تقُُن الىضع تطثُق األسس العلوُح الوحاسثُح و علً االطاس الوفاهُوٍ للوحاسثح الوالُح تعلُن الطالة  

ظهار الحسابات بشكل عممي ومنطقي لخدمة المس الوالٍ  تويات االداريه في كافة القطاعات.لممؤسسة وا 
 

دام االسس وتحميل عناصر المركز المالي باستخاعداد التقارير الماليه المختمفة من واقع السجالت المحاسبية 
 .العممية

 هعلىهاخ هفُذج لكافح االطشاف تساعذ علً اتخار القشاس الصحُحتىفُش تقاسَش هالُح تحتىٌ علً 

 
 
 
 

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.
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 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشساخ انيخشخ .12

 ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
 تٛاٌ االطاس انًفاًْٛٙ نهًحاصثح انًانٛح.  -1أ

ٔيصاسٚف ٔاصٕل يؼشفح انًفاْٛى انرطثٛمٛح نهرؼايم يغ ػُاصش انمٕائى انًانٛح يٍ اٚشاداخ -2أ

 ٔانرزاياخ ٔحمٕق يهكٛح.

 يؼشفح األصش انؼهًٛح ٔانمٕاػذ ٔانفشٔض ٔانمٕٛد ٔاإلخشاءاخ انًحاصثٛح. -3أ
 انًؼشفح انرايح تؼُاصش انمٕائى انًانٛح. -4أ
 يؼشفح َرٛدح انُشاط نكم لطاع . -5أ
 يؼشفح انًشاكم انًحاصثٛح انًصاحثح إلػذاد انمٕائى انًانٛح ٔكٛفٛح يؼاندرٓا -6أ
 ًمشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 اكرضاب انًٓاساخ األصاصٛح فٙ انمٛاس ٔاإلفصاذ انًحاصثٙ. -1ب 

 اكرضاب انًٓاسج فٙ إػذاد انمٕائى ٔانرماسٚش انًانٛح. -2ب 

 اكرضاب انًٓاسج نهؼًم فٙ انمضى انًانٙ ٔتكافح ٔحذاذّ . - 3ب 

 ذمٛٛى انٕضغ انًانٙ نهًُشأج أ انمطاع. -4ب 

 

 
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

) انًحاضشِ , انًخرثــش , انرذسٚـــة انصٛفـــٙ, انؼصف انزُْٙ, حهماخ َماشٛح, ذُٕٚغ انًثٛشاخ, انرذسٚة 

 ػهٗ حم انرًاسٍٚ (

 
 طشائك انرمٛٛى      

 

االخرثاساخ انشفّٓٛ , االخرثاساخ انرحشٚشّٚ , االيرحاَاخ انفصهّٛ , االيرحاَاخ انُٓائّٛ , انرمٛى انٕٛيٙ, 

 انًطانثح تأَشطح ٔٔاخثاخ فشدٚح ٔخًاػٛح ٔذمًٛٓا

 
 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج

 ػًهٛاخ انرحهٛم انًانٙ -1ج         

 ذمٛٛى كفــاءج االداء  -2ج

 ذًُٛح انرفكٛش انؼهًٙ ٔانؼًهٙ نذٖ انطانة -3ج

  انرًٛٛز تٍٛ انًفاْٛى األصاصٛح نهحضاتاخ انخرايٛح -4ج   
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

, انًخرثــش , انرذسٚـــة انصٛفـــٙ, انؼصف انزُْٙ, حهماخ َماشٛح, ذُٕٚغ انًثٛشاخ, انرذسٚة  ) انًحاضشِ

 ػهٗ حم انرًاسٍٚ (
 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انشفّٓٛ , االخرثاساخ انرحشٚشّٚ , االيرحاَاخ انفصهّٛ , االيرحاَاخ انُٓائّٛ , انرمٛى انٕٛيٙ
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

)المحاسبة المتوسطة (  كمال حسن ، جميل جواد، حاتم ابراهيم                ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1
 1991دار الحكمة    

) المحاسبة المالية المتوسطة ( أ.د. طالل محمد علي الججاوي و أ.م.د.  )انًصادس(  ـ انًشاخغ انشئٛضٛح 2
 .2114الكتب حيدر علي المسعودي دار 

Kieso, Donal and Weygandt (Intermediate 
Accounting) 2014 

)  ـ انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًدالخ انؼهًٛح , انرماسٚش ,.... 
 الباحث العلمي

 مجلة الغري لالختصاصات المحاسبية واالقتصادية
 المجلة العربية للمحاسبة

 والدوائر الحكوميةالتقارير المالية للمصارف 

ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔٛح, يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
 موقع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

 مجلس معايير المحاسبة الدولية
 االتحاد الدولي للمحاسبينموقع 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12

 

 حذٚثح ٔفما  نهًؼاٚٛش انذٔنٛحانمطاػٛح إلذثاع يُاْح  انهدُحذغٛٛش يُاْح ٔيفاذحـــــــح     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 األداسج اندٛذج نأللضاو انًانٛـــــــــــــح  -1د

 األداسج اندٛذج أللضاو انرذلٛك  -2د

 انماتٛهٛح نهؼًم فٙ دٕٚاٌ انشلاتح انًانٛح -3د

 ذحذٚذ ٔحم انًشاكم انرٙ ذٕاخّ انًحاصة -4د   
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 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات االسبوع
مقدمةةة عةةن المحاسةةبة ت طبيعتيةةا ت واىةةدافياتمخرجات النظةةام المحاسةةبي تمسةةتخدمو المعمومةةات  االول

 المحاسبية
الختاميةتحسابالمتاجرةتحسةةةاب االربةةةاح الكشةةةوفات الماليةةةة ت كيفيةةةة اعةةةدادىا تمراجعةةةة الحسةةةابات  الثاني

 والخسائر تالميزانية العمومية .
 الكشوفات المالية في المنشات الصناعية الثالث
 ( Manufacturing Statementكشف التشغيل وتحديد كمفة االنت) الرابع

 Income Statementكشف الدخل )قائمة الدخل(  الخامس

 كشف التشغيل وكشف الدخل السادس
 اعداد كشف توزيع االرباح والخسائر السابع
 Statement Of Financial Positionقائمة المركز المالي  الثامن

 Cach Flowكشف التدقيق النقدي  التاسع

 الكشوفات المالية في المنشات التجارية العاشر
 القيديةوالتسويات  Work Sheetورقة العمل  الحادي عشر
 وتكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيمياالمدينون  الثاني عشر
 النقدية ومطابقة كشف البنك الثالث عشر
 المصروفات االيراديةوالراسمالية والمؤجمة واىمية التفرقة بين المصاريف واثار الخمط بينيا الرابع عشر

الموجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودات الثابتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تانواعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتطرق الحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الموجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودات الثابتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الخامس عشر
 الممموسةتالشراءالنقديتالشراءباالجلتاالنشاء او الصنعتاالىداء

 اندثار الموجودات الثابتةتاسبابوتاسس احتسابو السادس عشر
 طرق احتساب االندثار توطرق تسجيل االندثار السابع عشر
الثابتةةة المنةةدثرة والتةةي التةةزال  معالجةةة تغييةةر احتسةةاب االنةةدثارتتغيير العمةةر االنتةةاجيتالموجودات الثامن عشر

 قيد االستعمال
 بيع الموجودات الثابتة التاسع عشر

 استبدال الموجودات الثابتة . العشرون
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 المفردات العممية
 تفاصيل المفردات     االسبوع   

امثمةةةة تطبيقيةةةة عمةةةت الحسةةةابات الختاميةةةه فةةةي المنشةةة ت االقتصةةةاديه المختمفةةةه  حسةةةا   االول
 المتاجرة،حسا  االرباح

 والخسائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االولنفس مفردات االسبوع  الثاني
 تطبيقات حول اعداد الحسابات الختامية وتحويمها الت كشوفات مالية الثالث
 تطبيقات حول اعداد حسا  التشغيل،وتحديد كمفة االنتاج الرابع

 تطبيقات حول اعداد كشف التشغيل ، وتحديد كمفة البضاعة المصنعة الخامس
 تطبيقات حول اعداد كشف الدخل  قائمة الدخل( السادس
 تطبيقات حول اعداد كشف التشغيل وكشف الدخل  السابع
 تطبيقات حول اعداد كشف توزيع االرباح والخسائر الثامن
 Statement Of Financial Positionتطبيقات حول اعداد قائمة المركز المالي  التاسع

 تطبيقات حول اعداد الكشوفات المالية في المنشات التجارية . العاشر
 . والتسويقات القيدية   Work Sheetتطبيقات حول اعداد ورقة العمل  الحادي عشر
 تطبيقات حول اعداد المدينون وتكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيمها الثاني عشر

 يون

 خسائر وارباح بيع واستبدال الموجودات الثابتة . الحادي والعشرون
 االستثمارات انواعياتشروطيا. الثاني والعشرون
 ارباحيا ت بيعيا ت االسيم المجانية . االسيم شراؤىا ت الثالث والعشرين
 السندات تانواعياتشروطياتالشراء بالقيمة االسميةتالشراء بين فترات الفوائد . الرابع والعشرين

شراء وبيع السندات باكثر من القيمة االسميةت)الشراء بعالوة(تاطفاء العالوة تارباح وخسائر البيع  الخامس والعشرين
. 

شراء وبيع السندات باقل من القيمة االسمية)الشراء بخصةم(تاطفاء الخصةم تاربةاح وخسةائر البيةع  السادس والعشرين
. 

 حسابات االقسام ت تعريفيا . السابع والعشرين
 التحويالت بين االقسام الثامن والعشرين
 توزيع المصاريف بين االقسامتالسجالت المحاسبية المطموبة . التاسع والعشرين

 مراجعة عامة وتكممة المنياج الثالثون 
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 تطبيقات حول اعداد النقدية ومطابقة كشف البنك الثالث عشر
 والراسمالية  والمؤجمةتطبيقات حول اعداد المصروفات االيرادية  الرابع عشر

تطبيقةةات حةةول طةةرا اقتنةةاد الموجةةودات الثابتةةة الممموسةةة ، الشةةراد النقةةدي ، الشةةةراد  الخامس عشر
 باالجل ، االنشاد او الصنع ، االهداد .

 تطبيقات حول اندثار الموجودات الثابتة ، اسس االحتسا  . السادس عشر
 ، وطرا تسجيل االندثار تطبيقات حول طرا احتسا  االندثار السابع عشر
تطبيقةةات حةةول معالجةةة تغييةةر احتسةةا  االنةةدثار ، تغييةةر العمةةر االنتةةاجي ، الموجةةودات  الثامن عشر

 الثابتة المندثرة والتي التزال قيد االستعمال .

 تطبيقات حول بيع الموجودات الثابتة التاسع عشر
 تطبيقات حول استبدال الموجودات الثابتة . العشرون

 تطبيقات حول خسائر وارباح بيع واستبدال الموجودات الثابتة الحادي والعشرون
 تطبيقات حول االستثمارات ،االسهم،شراؤها الثاني والعشرون
 تطبيقات حول استالم ارباح االسهم،بيعها،االسهم المجانية الثالث والعشرون
 االسمية،والشراد بين فترات دفع الفوائد .تطبيقات حول شراد السندات بالقيمة  الرابع والعشرون

تطبيقات حول شراد وبيع السندات باكثر من القيمة االسمية ،   الشراد بعةالوة (، اطفةاد  الخامس والعشرون
 العالوة ، ارباح وخسائر البيع

تطبيقةةات حةةول بيةةع وشةةراد السةةندات باقةةل مةةن القيمةةة االسةةمية  الشةةراد بخصةةم(، اطفةةاد  السادس والعشرون
 الخصم،ارباح وخسائر البيع

 تطبيقات حول حسابات االقسام،التسجيل والترحيل السابع والعشرون 
 تطبيقات حول التحويالت بين االقسام الثامن والعشرون
 بين االقسام ، السجالت المحاسبية المطموبة .تطبيقات حول توزيع المصاريف  التاسع ولعشرون

 تطبيقات عامة ومراجعة . الثالثون

 
 

 

 

 

 


