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 وصف البرنامج األكاديمي +         

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 الرميثة   –جامعة الفرات االوسط التقنية/ املعهد التقين   املؤسسة التعليمية  .1

 التقنيات احملاسبية   القسم العلمي / املركز   .2

 قسم التقنيات احملاسبية  اسم الربانمج األكادميي او املهين   .3

 دبلوم تقين  اسم الشهادة النهائية   .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي

 ((AACSB برانمج االعتماد املعتمد    .6

 عدم استيعاب سوق العمل للخرجيني  املؤثرات اخلارجية األخرى   .7

 2020/3/10 اتريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9

 . مسك السجالت احملاسبية وتنظيم املستندات واعداد موازين املراجعات. 1

 القيام أبعمال التدقيق الداخلي. 2
 . املشاركة أبعمال اجلرد املستمر او النهائي وخاصة اللجان اليت تتطلب ان يكون فيها عضوا ماليا.3
 . القيام أبعمال املطابقات وحتضي الكشوفات املالية. 4
 . احتساب الرواتب والسلف وتنظيم قوائم صرفها. 5
 الكلفة. . العمل يف اقسام حساابت 6

يهدف التخصص اىل اعداد مالكات تقنية قادرة على تنفيذ مهام الدورة احملاسبية او التدقيقية للقطاعات االقتصادية العامة او  
 اخلاصة او غي اهلادفة للربح. 
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 خمرجات الربانمج املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 االهداف املعرفية    -أ
 املعرفة والفهم   ▪
 معرفة السجالت احملاسبية وكيفية العمل هبا        ▪
 العمل يف املصارف  ▪
 معرفة النظام احملاسيب يف دوائر الدولة      ▪
 مطابق كشف املصرف   ▪
 اخلتامية  اعداد ميزان املراجعة الشهري واحلساابت  ▪
 ربط احملاسبة ابلعلوم االخرى  ▪
 األهداف املهاراتية اخلاصة ابلربانمج   –ب 
 قدرته على القيام ابألعمال احملاسبية  ▪
 معرفة انواع الدفاتر احملاسبية  ▪
  التعرف على املصطلحات احملاسبية ▪
 طرائق التعليم والتعلم       
 مثال"  (data show)احلديثة يف عرض احملاضرات ) حماضرات نظرية واستخدام الطرق العلمية   ▪
 حماضرات داخل املختربات العلمية ▪
 تدريب عملي يف الدوائر احلكومية ▪

 طرائق التقييم   
 امتحان نظري يف االوراق  ▪
 امتحان عملي يف املختربات )خمترب احلاسبة املتخصصة، وخترب النظام احملاسيب املوحد(  ▪
 اسئلة شفهية  ▪
 واإلجابة عليها من قبل الطالب data show)عرض مناذج يف )  ▪

 األهداف الوجدانية والقيمية .   -ج
 العصف الذهين  ▪
 احللقات الدراسية  ▪
 تبادل االدوار  ▪
   اجياد احللول الالزمة للمشكال اليت تواجه النظام  ▪

 طرائق التعليم والتعلم  
 املنهجي، والتدريب الصيفي ( )احملاضرات،   الورش  والندوات ، واملختربات ،التدريب  
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 طرائق التقييم  
 االختبارات الشفهية ، االختبارات التحريرية، االمتحاانت الفصلية واالمتحاانت النهائية والتقييم اليومي

 

 
 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 

 القدرة على العمل ضمن فريق حماسيب متكامل   -1
 القدرة على االتصال الفعال    -2         
 قابليته على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل املوجود فيه   -3   

 طرائق التعليم والتعلم  
 املستمر بدورات التعليم املستمر لتطوير خرباته ومهاراته   التحاقة ▪
 تغيي مكان العمل بني فرتة واخرى لكي ال يكون عملة روتيين ويكتسب مهارات جديدة يف عمل جديد  ▪

 طرائق التقييم           
 

 النهائية ، التقييم اليومي االختبارات الشفهية ،واالختبارات التحريرية، االمتحاانت الفصلية ،واالمتحاانت  
 

 بنية الربانمج   .11

 اسم املقرر أو املساق  رمز املقرر أو املساق  املرحلة الدراسية 
 الساعات املعتمدة 

 عملي نظري 

السنة الدراسية  
 األوىل 

AC 0101 ( حماسبةAccounting ) 2 4 

AC 0102 

  حماسبة حكومية
 (

GOVERNMENTALACCOU
NTING ) 

1 3 

AC 0103 
 قراءات حماسبة 

(READINGS ACCOUNT ) 2 2 

IRM 103 ( االدارةMANAGEMENT ) 1 2 
IRM 101  ( اقتصادECONOMIC ) 1 2 

AUT 103 
 تطبيقات احلاسوب 

(COMPUTER 
APPLICATIONS ) 

1 2 
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IRM 102 ( احصاءSTATISTICS ) 1 1 

AUT 104 
 االنسان والدميقراطية حقوق 
(HUMAN 

RIGHTS&DEMOCRACY ) 
2 - 

السنة الدراسية  
 الثانية 

AC 0212 
 حماسبة متخصصة 

(SPECILALIZED 
ACCOUNTING ) 

2 3 

AC 0211 
 حماسبة متوسطة 

(INTERMEDIATE 
ACCOUNTING ) 

1 3 

AC 0213 
 نظام حماسيب موحد 

(UNIFIED ACCOUNTING 
SYSTEM ) 

1 3 

AC 0219 (  حماسبة كلفةCOST 
ACCOUNTING ) 

2 3 

AC 0104  ( تدقيقAUDITING ) 1 2 

AC 0218 
 حماسبة شركات 

(CORPORATIONS 
ACCOUNTING ) 

2 2 

AUT 103 
 تطبيقات حاسبة 

(COMPUTER 
APPLICATIONS ) 

1 2 

AC 0224 ( مشروعPROJECT ) - 2 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 الدراسية ابالشرتاك مع حقل العمل.مناقشة للتطوير املناهج   ▪
 متابعة املستجدات العلمية يف جمال تطوير تقنيات احملاسبية. ▪
 االطالع ابستمرار على املناهج الدراسية يف املعاهد العربية والعاملية.  ▪
 متابعة واستخدام التقنيات احلديثة يف التدريس.  ▪

 اباللتحاق ابلكلية أو املعهد( معيار القبول )وضع األنظمة املتعلقة  .13
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 املعدل   ▪
 خطة القبول   ▪
 الرغبة  ▪

 أهم مصادر املعلومات عن الربانمج .14

 اخلربة الذاتية املرتاكمة  •
 شبكة املعلومات واالنرتنت  •
 جتارب اجلامعات العربية والعاملية   •
 املناهج الدراسية احلالية  •
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

السنة /  

 المستوى 
رمز 

 المقرر 
 المقرراسم 

 أساسي 

أم  

 اختياري 

 مهارات التفكير  اهداف مهاراتية المعرفة والفهم 

 المهارات العامة والمنقولة 

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

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

 االولى
       / /   / /  / / /  حماسبة  

    /   / /   / /  /  /  حماسبة حكومية  

 

    /    /    /    /  قراءات حماسبة ابللغة االنكليزية  

    /   / /    /   / /  ادارة  

 

    /    /    / /   /  اقتصاد  

 
تطبيقات احلاسوب ابللغة  

    /   / /    /    /  االنكليزية 

 

    /    /    /    /  احصاء 

    /    /    /    /  حقوق االنسان والدميقراطية  
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    /    / /   /  / / /  اللغة االنكليزية   

    /    /   / / /   /  حماسبة متخصصة   الثانية

    /    / /   /  /  /  حماسبة متوسطة   

    /    /  / / /   / /  نظام حماسيب موحد   

    /    /    /  /  /  حماسبة كلفة   

    /    / /  / /  /  /  تدقيق   

    /    / /   /   / /  حماسبة شركات   

    /    /   / / / /  /  تطبيقات حاسبة   

    /    / /  / /  /  /  اللغة االنكليزية   

    /    /   / /   / / - مشروع حبث   
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 اهلدف العام للتخصص 

 قســم احملاســـــــبة 
 اهلـــدف العــــام : 

 

يف القطاعات    والتدقيقة   هدف القسم اعداد مالكات تقنية قادرة على تنفيذ مهام الدورة احملاسبية 

 اهلادفة للربح . االقتصادية العامة و اخلاصة او غري  

 مهارات اخلرجيني:  و

ب الطالب املتخرجون جمموعة واسعة من املوضوعات ويطورون املهارات الكمية ، مما مينحهم  ا كتس هو إ 

 هنة يف احملاسبة أو إدارة األعمال بعد التخرج. املاملرونة ملتابعة  
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 2020-2019الخطة الدراسية 

 السنة األولى 

 عدد الساعات المادة ت
عدد 

 الوحدات

لغة 

 التدريس 
 المالحظات نوع المادة

   م  ع  ن   

 

 تخصصية 

 

 سنوي 

 عربي  12 6 4 2 محاسبة  1

 عربي  8 4 3 1 محاسبة حكومية  2

 انكليزي  8 4 2 2 قراءات محاسبة باللغة االنكليزية  3

 عربي  6 3 2 1 ادارة  4

 

 مساعدة 

 

 سنوي 

 

 عربي  6 3 2 1 اقتصاد  5

 انكليزي  6 3 2 1 تطبيقات الحاسوب  6

 عربي  4 2 1 1 احصاء 7

 سنوي  عامة  عربي  4 2 - 2 حقوق االنسان والديمقراطية  8

 54 27 16 11 المجموع 

 

 السنة الثانية 

 المادة ت
 عدد الساعات

 

عدد 

 الوحدات

لغة 

 التدريس 
 المالحظات نوع المادة

  م  ع  ن   

10 

 

 عربي 

 سنوي  تخصصية 

 5 3 2 محاسبة متخصصة  1

 انكليزي  8 4 3 1 محاسبة متوسطة  2

 عربي  8 4 3 1 نظام محاسبي موحد  3

 انكليزي  10 5 3 2 محاسبة كلفة  4

 عربي  6 3 2 1 تدقيق  5

 عربي  8 4 2 2 محاسبة شركات  6

 انكليزي  6 3 2 1 تطبيقات حاسبة  7
 سنوي  مساعدة 

 عربي  4 2 2 - مشروع  8

 60 30 20 10 المجموع 
 

 نسب الساعات الدراسية 

 العدد والنسبة  التفاصيل  ت 
 1710 ( ساعة اسبوعيا 57جمموع الساعات الدراسية للسنتني )  1
 114 جمموع الوحدات الدراسية للسنتني 2
 36.84 نسبة الساعات النظرية للسنتني  3
 63.16 للسنتني نسبة الساعات العملية  4
 68.42 نسبة الساعات التخصصية للسنتني 5
 28.07 نسبة الساعات املساعدة للسنتني  6
 3.51 نسبة الساعات العامة للسنتني  7
 ساعة 270 التدريب الصيفي  8
 ساعة 1980 جمموع الساعات الدراسية مضافا اليها التدريب الصيفي  9
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 نموذج وصف المقرر

 : مبادئ المحاسبة  وصف المقرر

وقواعد المحاسبة وكذلك السجالت المحاسبية    بأسستهدف المادة الى تزويد الطالب 

 أنواعهاوالمستندات على اختالف 

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 / المركز علمي القسم ال .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT) 

 ACCOUNTIN  / AC 0101 المحاسبة     اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .4

 أولى  الفصل / السنة  .5

 6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 احملاسبية واستخراج النتائج املالية منها. قيام الطالب مبسك السجالت  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال. 9

  هداف المعرفية األ -أ
 الشروط الواجب توافرها في الدفاتر . -أنواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة -أ 1

 المستندات وانواعها وطرق التسجيل في الدفاتر ) القيد المفرد والقيد المزدوج(أ 2

 أ ميزان المراجعة  3

  -أ 4
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 األستاذ دفتر  –دفتر اليومية  –انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة  -ب 1
 العمليات التجارية وكيفية اثباتها في الدفاتر المحاسبية  -ب 2 

     الدورة المحاسبية  -ب 3
  -ب 4

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 القاء المحاضرات نظريا" -

 عرض االفالم -

 المناقشة -

 طرائق التقييم       
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 اختبار عملي واختبار تحريري  -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 العصف الذهني  -ج 1
 إيضاح وسائل  -ج 2
 -ج 3
 -ج 4

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسئلة فكرية  -     

 رسم  -

 طرائق التقييم     

 اختبار عملي وتحريري -

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

      قدرته على القيام باألعمال المحاسبية -د 1

  -د 2

  -د 3

  -د 4
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 بنية المقرر  10. 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

1 

6 
املستندات  

 وانواعها 

الشروط الواجب توافرها يف   -أنواع الدفاتر احملاسبية املستخدمة –احملاسبة  
 . الدفاتر

املستندات وانواعها وطرق التسجيل يف الدفاتر ) القيد املفرد والقيد  
 (املزدوج

االختبارات  

 اليومية 

التسجيل يف   6 3 & 2
القيد   –الدفاتر 
القيد   –املفرد 

 . املزدوج

  –دفرت االستاد  –دفرت اليومية   –انواع الدفاتر احملاسبية املستخدمة 
املستندات وانواعها وطرق   –الشروط القانونية الواجب توافرها يف الدفاتر 

القيد املزدوج –القيد املفرد   –التسجيل يف الدفاتر   . 

االختبارات  

 اليومية 

4,5 6 
املوجودات  
 واملطلوابت 

  –امليزانية كأساس لنظرية القيد املزدوج   -تكوين راس املال كيفية 
شرح   –احلساب املدين واحلساب الدائن وكيفية التوصل ملعرفة كل منهما 

املوجودات واملطلوابت –مفردات امليزانية العامة   . 

االختبارات  

 اليومية 

6 6 
القيد املسيطر  

 القيد املرن  –

كيفية التسجيل يف دفرت اليومية    –اليومية  ختطيط دفرت  –دفرت اليومية 
انواع القيود احملاسبية   -انواع القيد املزدوج  –مبوجب نظرية القيد املزدوج 

امثلة متنوعة –القيد املرن   –القيد املسيطر  –  . 

االختبارات  

 اليومية 

7.8 6 
انواع القيد  

 املزدوج 

التسجيل يف دفرت اليومية  كيفية   –ختطيط دفرت اليومية   –دفرت اليومية 
انواع القيود احملاسبية   -انواع القيد املزدوج  –مبوجب نظرية القيد املزدوج 

امثلة متنوعة –القيد املرن   –القيد املسيطر  –  . 

االختبارات  

 اليومية 

9.10 6 

مسموحات  
 املبيعات 

  –وكيفية التفرقة بينهما  يرادية والرامسالية املصاريف وانواعها ) املصاريف اال
  –مسموحات املبيعات  –االيرادات وانواعها  –أنواع املصاريف االيرادية 

تسديد الفوائد   –القروض وانواعها املدينة والدائنة واحلاالت املختلفة 
 . املستحقة على القروض

االختبارات  

 اليومية 

ختطيط دفرت   6 11
 االستاد 

دليل دفرت   –الرتحيل والرتصيد  –ختطيط دفرت االستاد  -دفرت االستاد
التاكيد على االمثلة املتنوعة لكيفية استخدام الدفرت –االستاد   . 

االختبارات  

 اليومية 

12 6 
انواع ميزان  

 املراجعة 

انواع ميزان املراجعة ) ميزان  –ختطيط ميزان املراجعة  –ميزان املراجعة 
 –ميزان املراجعة ابجملاميع( كيفية اعداد كل منهما  –املراجعة ابالرصدة 

 . امثلة

االختبارات  

 اليومية 

13,14 6 

كيفية احتساب  
الفوائد  
 املستحقة 

كيفية فتح   –كيفية فتح احلساب اجلاري   –عمليات التاجر مع املصرف 
  –حساب االيداع  ) الودائع الثابتة( كيفية احتساب الفوائد املستحقة  

انواع الشيكات ) الشيكات   –نعريف الشيك  –االيداع  –السحب 
ارسال الشيكات اىل   –تظهي الشيكات   –الصادرة والشيكات الواردة( 

املصاريف املصرفية املختلفة وكذلك العموالت   –صيل  املصرف للتح
 . املصرفية

االختبارات  

 اليومية 
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15،16،

17 

6 
  –الكمبيالة 

 اوراق القبض 

اخلصم   –اخلصم التجاري املفرد واملركب  –انواع اخلصم  –اخلصم 
 .النقدي

اوراق الدفع –اوراق القبض  –الكمبيالة   –االوراق التجارية   . 

االختبارات  

 اليومية 

طرق تصحيح   6 18
 االخطاء

حاالت التصرف ابوراق القبض  –مربرات سحب االوراق التجارية  االختبارات   : 

 اليومية 

يومية االعمدة   6 19
 املتعددة 

احلساابت اليت تفتح يف اليومية وكيفية التسجيل   –يومية االعمدة املتعددة 
امثلة  –  

االختبارات  

 اليومية 

20 6 

امهية ميزان   –
 املراجعة 

انواع االخطاء   –اسباب ارتكاب االخطاء يف الدفاتر  -تصحيح االخطاء
الطريقة املختصرة   –ملطولة الطريقة ا  -طرق تصحيح االخطاء  –احملاسبية 

امهية ميزان   –تصحيح اخطاء الرتحيل   –تصحيح االخطاء يف اليومية  –
احلساب املعلق –املراجعة   . 

االختبارات  

 ية اليوم 

الفرق بني   6 21،22
امليزانية العامة  
 وميزان املراجعة 

اقفال احلساابت اخلتامية يف   –الفرق بني امليزانية العامة وميزان املراجعة 
امثلة متنوعة –هناية السنة املالية وفتحها يف بداية السنة املالية   . 

االختبارات  

 اليومية 

احلساابت   6 23
 اخلتامية 

اقفال احلساابت اخلتامية يف   –امليزانية العامة وميزان املراجعة الفرق بني 
امثلة متنوعة –هناية السنة املالية وفتحها يف بداية السنة املالية   . 

االختبارات  

 اليومية 

االيرادات   6 24
 املستلمة مقدما 

املصاريف املستحقة   –اجلرد ) تسوية احلساابت( تسوية احلساابت االمسية 
االيرادات املستلمة مقدما –للمصاريف املدفوعة مقدما   . 

االختبارات  

 اليومية 

25 6 

طريقة تسجيل  
 االنداثر حماسبيا 

طرق احتساب   –كيفية تقدير االنداثر   –تعريف االنداثر واغراض االنداثر  
طريقة اعادة    –طريقة القسط املتناقص   –طريقة القسط الثابت  –االنداثر 
الطريقة املباشرة والطريقة غي   –طريقة تسجيل االنداثر حماسبيا  –التقدير 

امثلة متنوعة –املباشرة    . 

االختبارات  

 اليومية 

26 6 
كيفية معاجلة  

اخلصم  
 املسموح به 

  –الديون املشكوك فيها  –انواع الديون ) الديون اجليدة   –املدينون 
معاجلة الديون املعدومة  كيفية   –الديون املعدومة ( تسوية حساب املدينون  

ملخصص الديون املشكوك فيها . كيفية معاجلة اخلصم املسموح به مبخصص 
كيفية تكوين خمصص اخلصم املسموح به   –اخلصم املسموح به   

االختبارات  

 اليومية 

االيرادات   6 27
 املستلمة مقدما 

االوراق  جرد  –كيفية تكوين خمصص مصاريف القطع    –جرد اوراق القبض 
 . املالية وكيفية تكوين خمصص هبوط اسعار االوراق املالية

االختبارات  

 اليومية 

28 6 
 جرد الصندوق 

  -كيفية معاجلة النقص / العجز / والزايدة / الفائض /    –جرد الصندوق  
امثلة وحل التمارين –احلساب املعلق   . 

االختبارات  

 اليومية 

29 6 
 كشف اجلرد 

كيفية تنظيم كشف    –معاجلة الفروقات ) الزايدة والنقص(  -جرد الصندوق
انواع اجلرد ) الدوري واملفاجيء –اجلرد  ) 

االختبارات  

 اليومية 

املعاجلة   6 30
احملاسبية  
للحساب  

 . املعاجلة احملاسبية للحساب املعلق
االختبارات  

 اليومية 
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احملاسبة /ضياء عبد احلسني القاموسي / بغداد    الكتاب املنهجي املعتمد /مبادئ  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
2012 . 

 املصادر ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
اخببن  لل–عبب الالدبباسل للالمحاسبب الالمال بباليلسف  سبب  -1

لمنش راتلذاتلالسالسلليلالك يتفل1986ط دال
االصببب للالمحاسبببد اليلسفصبببال،لالبببنبارليلسارلال  بببنليل -2

 ف1990عما لي
فبب لاصبب للالمحاسبب الالمال بباليلسفلعدببعلالحبب للمنعبب ل ل -3

 ف1988العارلالجامع ال
النظنيبببالالمحاسبببد الفسفله ببباشلمابببع لالشببب ناب ليلذاتل -4

 1990السالسلليلالك يتلي
الببببنظملالمحاسببببد الفعبببباسللمحمببببعل سبببب  ليلسارلالك بببب ل -5

 ف1991بغعاسلل 
مقعمبببببالفببببب لل–سففببببب ب لسم بببببا ل سفلفو حبببببالعوببببب ل ببببب ل -6

المحاسببببب الالمال بببببالالبببببعارلالجمات نيببببباللونشبببببنل ال  بيببببب ل
 ف1991ل-4طفل– االعال ل

م ببباس للالمحاسببب الالمال ببباليلا مبببعلر ببب لعدبببعلالدبببالليل -7
 ف1993العارلالجامع اللوط اعاليللدنا لي

* Principle of Acounting K by  

 
1-Earanes 1- Hanson James C.Hamre and 

Pault H- Walgenbach  

    Diyden Free K London .1993 
2- Intermediate Accounting by Donald E . 

kieso and jarry J. weygandt  

Johwirley & Son  Inc. N.Y.1995         
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 . املعلق
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

 االنترنيت ....
 المجلة العلمية العراقية االكاديمية  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 االطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع مبادئ المحاسبة    •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 
 

 نموذج وصف المقرر

 : االدارةوصف المقرر

 االدارية اليت متارسها املنظمة وتطبيقاهتا.   اكساب الطلبة مفاهيم اساسية تتعلق ابالنشطة

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم / المركز علمي القسم ال .2
Department (ACT) 

 IRM 103/  االدارة    Management اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني وحضوري  الحضور المتاحة أشكال  .4

 أولى  الفصل / السنة  .5

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ميكن الطالب من استيعاب مفهوم االدارة احلديثة يف جمال العمل والسكراترية واكساب املعلومات للعمل يف هذا اجملال. 

 التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات  .1
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 المعرفة والفهم  -أ
   الوظائف االدارية ا -1أ

 العوامل البيئية المؤثرة في االدارة -2أ

 النشاطات االدارية   -3أ

 وظائف المنشأة   -4أ
 عملية اتخاذ القرار  -5أ
 المركزية والالمركزية   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 التنظيم االداري  –1ب 

 التخطيط   –2ب 

 التحفيز   –3ب 

 الرقابة   –4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية والعملية  -

 عرض االفالم  -

 

 طرائق التقييم       

 اختبارات عملية وتحريرية -

 مهارات التفكير  -ج

 العصف الذهني  -1ج

 تبادل االدوار  -2ج

 المناقشة   -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسئلة مباشرة  -

 تقديم االفالم العلمية  -

 

 طرائق التقييم     

 االجابة على اسئلة تأخذمن مجموعة اسئلة موضوعة تسحب عشوائيا  -

 اختبارات شفوية وتحريرية -

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

 استيعاب مفهوم االدارة الحديثة في مجال العمل والسكرتارية    -1د 

  -2د 

  -3د 

 -4د 
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 بنية المقرر . 10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

1 
 المدارس الحديثة 3

المدارس الحديثة  -التطور والمفاهيم  –االدارة 

 ( اإلسالميةاليابانية ، الموقفية ، )
االختبارات 

 اليومية 
الوظائف   3 2 

 اإلدارية 
االختبارات  اإلدارية الوظائف 

 اليومية 
االختبارات  وظائف المنشاة  وظائف المنشاة  3  3

 اليومية 
العوامل البيئية   3 4

المؤثرة في  

 :االدارة

 

 :العوامل البيئية المؤثرة في االدارة

 –العوامل السياسية   –العوامل االقتصادية  

 . العوامل التكنلوجية -العوامل االجتماعية
االختبارات 

 اليومية 

5  3 
 التخطيط 

االختبارات  التخطيط –الوظائف االدارية 

 اليومية 
بالتخطيط  ةعالقال 3 6

 المركزي
والتنبوء وعالقته بالتخطيط    -انواع التخطيط

 المركزي
االختبارات 

 اليومية 
عملية اتخاذ  3 7

 القرار
االختبارات  عملية اتخاذ القرار

 اليومية 
القرارات   3 8

المبرمجة وغير  

 المبرمجة 

 القرارات المبرمجة وغير المبرمجة 
االختبارات 

 اليومية 

عملية اتخاذ  3 9

 القرار
االختبارات  الوسائل العلمية في عملية اتخاذ القرار

 اليومية 
االختبارات  اإلداري التنظيم  اإلداري التنظيم  3 10

 اليومية 
الهيكل التنظيمي   3 11

 في المنظمة 
االسس المستخدمة في تحديد تقسيمات الهيكل 

 .المنظمةالتنظيمي في 
االختبارات 

 اليومية 
زيادة فاعلية   3 12

 اللجان 
اللجان والعوامل المساعدة في زيادة فاعلية  

 اللجان 
االختبارات 

 اليومية 
13 3 

 نطاق االشراف 
االختبارات  .المستويات االدارية ونطاق االشراف

 اليومية 
14 3 

 الصالحية 
االختبارات  .انواعها –مصادرها  –حدودها  –الصالحية 

 اليومية 
المسؤولية  3 15

 والصالحية 
االختبارات  العالقة بين المسؤولية والصالحية 

 اليومية 
16 3 

 شبكات االتصال 
شبكات االتصال   -انواعها –االتصاالت 

 .والعوامل المؤثرة في عملية االتصال
االختبارات 

 اليومية 
المركزية  3 17

 والالمركزية 
االختبارات  والالمركزية المركزية 

 اليومية 
18 3 

 التحفيز 
االختبارات  التحفيز 

 اليومية 
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  -رضا عبد الرزاق  –الكتاب املنهجي املعتمد /مباديء االدارة د.شوقي انجي   / اايد حممود الرحيم  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 1988-بغداد 

 املصادر:  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
ضااا   . احما د ااا ا ا ااا  بد  /ضااا   بااا  مبااا اال اراا/  . ا. يااا     .1

 .1988ا  زاق  بغ اا  
مباا اال اراا/  ماارت ا  عبااا  رااا ااا/  ار  اا ل. د اا   رباا  ا  اا      .2

 .1990بغ اا  

 .1979اراا/  احل يثة. ا.   سد ا ق ي ي      ن   .3

 مب اال اراا/ . ا. ن /ي ا عااوي  ا بص  .  .4

 
             اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 اجملرة ا عر بة ا ع ا بة ارع اميبة  

 

19 3 
 والدوافع الحوافز

  والدوافع والعالقة المؤثرة  الحاجات والحوافز

 .بينهما
االختبارات 

 اليومية 
20 3 

 انماط القيادة 
خصائص  –الفرق بين القيادة والمدير  –القيادة 

 .القيادةانماط  –القيادة 
االختبارات 

 اليومية 
21 3 

 خطوات الرقابة 
االختبارات  خطوات الرقابة  –الرقابة 

 اليومية 
22 3 

 اساليب الرقابة 
االختبارات  اساليب الرقابة  –انواع الرقابة 

 اليومية 
االختبارات  وظائف المنشاة  وظائف المنشاة  3 23

 اليومية 
24 3 

 خطط االنتاج 
االختبارات  خطط االنتاج –االنتاج  ادارة 

 اليومية 
 اهداف خطط 3 25

 االنتاج 
اهداف خطط االنتاج وعالقتها بالوظائف  

 األخرى 

االختبارات 

 اليومية 
26 3 

 خطةالتسويق 
مكونات خطةالتسويق      -ادارة التسويق 

 .واهميتها

االختبارات 

 اليومية 
الخطط المالية  3 27

 السنوية 
الخطط المالية السنوية   –المالية االدارة 

 .ومكوناتها

االختبارات 

 اليومية 
مكونات خطة  3 28

 االفراد 
االختبارات  مكونات خطة االفراد  –ادارة االفراد 

 اليومية 
دارة الموارد   3 29

 البشرية 
االختبارات  ادارة الموارد البشرية 

 اليومية 
االختبارات  العراقيةاالدارة  االدارة العراقية 3 30

 اليومية 
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 ة   داراالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع مبادئ اال  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 نموذج وصف المقرر

 محاسبة حكومية: وصف المقرر

تز يعلالطال لبالق اععلالدامال األسسل الم اسئلالمحاسد ال كذلكلإ نالاتلالصنفل الق ضل ال نظ ملل
 الااسفالإلىلتحق قلالنب،لفل أسسلالنقابالالعاخو اللونشاطاتلالمال الف لال  عاتلالح  م الغ نل

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم / المركز علمي القسم ال .2
Department (ACT) 

 Governmental Accounting    /AC 0102محاسبة حكومية اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .4

 أولى  الفصل / السنة  .5

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر. 8

قانون أصول المحاسبات والتعليمات المالية الصادرة بشأنه وقانون الموازنة  إلمام الطالب بالنظام المحاسبي الحكومي وكيفية تنفيذ الموازنة العامة وفق  

 فلالعامة للدولة
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9
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 المعرفة والفهم  -أ

تزويد الطالب بالقواعد العامة واألسس والمبادئ المحاسبية وكذلك إجراءات الصرف والقبض    -1أ

 وأسس الرقابة الداخلية للنشاطات المالية في الوحدات الحكومية غير الهادفة إلى تحقيق الربح . والتنظيم 
 تعريف الطالب بالحاسبة الحكومية وانواعها  -2أ
   تطبيقات عملية على انواع المحاسبات الحكومية -3أ

  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 في المحاسبة انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة  معرفة  –1ب 

 مسك الدفاتر المحاسبية –2ب 

 تحليل القيود المحاسبية –3ب 

  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات نظرية     -

 عرض االفالم  -

 

 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية  -

 مهارات التفكير  -ج

 الذهني العصف  -1ج 

 وسائل االيضاح  -2ج

   -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسئلة فكرية  -

 سجالت محاسبية  -

 طرائق التقييم     

 ا ختبارات شفوية وتحريرية 

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

وكيفية  والرأسماليةالمصاريف وانواعها ) المصاريف االيرادية  قدره الطالب على التعرف على  -1د 

 (  التفرقة بينهما

  -2د 

  -3د 

 -4د 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع
مخرجات  

التعلم  

 المطلوبة
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 5 االول والثاني
أهمية  

 المحاسبة

تعريف المحاسبة الحكومية ، أغراض المحاسبة الحكومية ، أهميـة 
المحاسبة الحكومية ، خصائصها، مجال تطبيق الموازنـة الحكوميـة 

. 

االختبارات 

 اليومية 

المحاسبة  5 الثالث
 المالية

مصدر القدرة االتفاقيـة للوحـدات الحكوميـة، مقارنـة اـيح المحاسـبة 
 المالية والمحاسبة الحكومية. 

االختبارات 

 اليومية 

 5 الرابع والخامس
تعريف 
 الموازنة 

الموازنة العامة للدولة ..... تعريف الموازنـة ، تقيـيمات الموازنـة، 
ــة  ــيح الموازنـ ــة، الفـــرن اـ ــابات الموازنـ العامـــة والمييانيـــة دليـــس حيـ

 العمومية.

االختبارات 

 اليومية 

 5 اليادس واليابع
تنفيذ  

 الموازنة 

المراحـــس التـــي تمـــر اهـــا الموازنـــة، قواعـــد إعـــداد الموازنـــة،  تنفيـــذ 
الموازنة وأهمية االلتـيام ابنودهـا،  حالـة تطبي يـة فـي كيفيـة إعـداد 

 وتنفيذ الموازنة.

االختبارات 

 اليومية 

 5 الثامح والتاسع  
تشكيالت 
الخيينة 
 العامة

التشــكيالت اإلداريــة والنظــام المحاســبي الحكــومي، مفهــوم الخيينــة 
ــة /  ــة العامـ ــكيالت الخيينـ ــة ، تشـ ــة العامـ ــات الخيينـ ــة ، واجبـ العامـ
ــلو  تمويـــس  ــة العامـــة ، أسـ ــروع الخيينـ ــاف اـــيح فـ ــا، االرتبـ فروعهـ

 الحكومية والخيائح.الوحدات 

االختبارات 

 اليومية 

أنواع  5 العاشر 
النظام  
 المركيي 

النظـــام المحاســـبي المركـــيي، تعريـــف النظـــام المركـــيي المحاســـبي، 
ــه،  أنــواع النظــام المركــيي ، ميــلوليات الوحــدة المحاســبية فــي  ل

 الخيينة في  س النظام المركيي 

االختبارات 

 اليومية 

أسلو   5 الحادي عشر
 الرقابة

أسلو  تمويـس الوحـدة المطبقـة لهـذا النظـام ، أسـلو  الرقابـة علـ  
 الوحدات المطلقة لهذا النظام ، ميايا وعيو  المركيية.

االختبارات 

 اليومية 

تعريف  5 الثاني والثالث عشر
النظام  

 الالمركيي، 

النظــام المحاســبي  الالمركــيي، تعريــف النظــام الالمركــيي، مقومــات 
 النظام الالمركيي ، وميلوليات الوحدة المحاسبية في  له. 

االختبارات 

 اليومية 

اليجالت  5 الرابع والخامس عشر
الميتخدمة  
في العمس  
 المحاسبي

أسلو  تمويس الوحدة المحاسبية في  س النظام الالمركـيي .أسـلو  
الرقابــة المحاســبية فــي  لــه . الميــتندات ، اليــجالت الميــتخدمة 
فــي العمــس المحاســبي. الجــداول ومــوازيح المراجعــة، الجهــات التــي 

 تقدم لها البيانات والغرض منها .

االختبارات 

 اليومية 

ــابع  اليــــــــادس واليــــــ
 عشر

أسلو   5
 المعالجات 

ــبي  ــدليس المحاســ ــق الــ ــة وفــ ــابات الموازنــ ــنيف حيــ ــابات تصــ لحيــ
 الموازنة. أسلو  المعالجات القيدية في  س النظام الالمركيي،

االختبارات 

 اليومية 

الثــامح عشــر والتاســع 
 عشر

5 
 اإليرادات 

ــق الـــدليس المحاســـبي لحيـــابات  ــف اإليـــرادات،  وأنواعهـــا وفـ تعريـ
 الموازنة،  تماريح تطبي ية عل  القيم األول/ اإليرادات.

االختبارات 

 اليومية 
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 البنية التحتية   .11

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 الكتا  المنهجي المعتمد / المحاسبة الحكومية  
 1991عبيد محس و ااراهيم عبد موس     /  دار الحكمة 

 املص ا/
 ناااا  /زو اااا     –احمل ساااابة احلة مبااااة واراا/  امل  بااااة ا ع مااااة   -

 مطبعة ا ام ن.  1989سنة    –ا ص ئغ  
د ضاااااا اا ب احمل ساااااابة احلة مبااااااة او   اااااا  ا امل ازنااااااة   -

مطبعاااااااة املعااااااا /     –ا ااااااا عر / مااااااا ي  م ساااااااا ا عببااااااا ي  
1984. 

  1940  ااانة    28 ااا ن ن ا ااا ل احمل ساااب ا ا ع ماااة / اااد   -
 املع ل.

 .1985  نة    107  ن ن امل ازنة ا ع مة  ر و ة / د  -

   1احمل سبة احلة مبة  يا   ارساا ا ع ماة  ر  ازناة    -
 .1976ا ص ئغ  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

ــادي  العشــــــرون والحــــ
 والعشرون 

5 
 النفقات.  /

ــابات  تعريــــف النفقــــات ، وأنواعهــــا وفــــق الــــدليس المحاســــبي لحيــ
 الموازنة/ تماريح تطبي ية عل  القيم الثاني/ النفقات.

االختبارات 

 اليومية 

الثـاني والثالــث والرابــع 
 والعشرون 

5 
اإلدارة  
 المالية

الموجــودات الماليـــة وغيـــر الماليــة والنظاميـــة،مفاهيمها وتصـــنيفها 
وفــق الــدليس المحاســبي لحيــابات الموازنــة، تمــاريح تطبي يــة علــ  

 الموجودات المالية وغير المالية.

االختبارات 

 اليومية 

الرابــــــــــع والخــــــــــامس 
 والعشرون 

الدليس   5
المحاسبي 
لحيابات 
 الموازنة 

ــة  ــات المالي ــة، مفاهيمهــا، وتقيــيماتها المطلوب ــات النظامي والمطلوب
وفــق الــدليس المحاســبي لحيــابات الموازنــة، تمــاريح تطبي يــة علــ  

 المطلوبات المالية والنظامية.

االختبارات 

 اليومية 

 5 اليادس والعشرون 
 النفقات.

المناقلــة والصــالحيات الماليــة ، مــع األخــذ انظــر االعتبــار قــانون 
 .2004لينة   94المالية والديح العام /اإلدارة 

االختبارات 

 اليومية 

ــامح  ــابع  والثـــــــ اليـــــــ
 والعشرون 

اإلدارة   5
 المالية

ــاوالت  ــبية ،  –المقــ ــة والمحاســ ــب الفنيــ ــة ، الجوانــ ــروف العامــ الشــ
 المعالجات القيدية ، تماريح تطبي ية.

االختبارات 

 اليومية 

التاســـــــع والعشـــــــرون 
 والثالثون 

5 
 النفقات.

كيفية إعداد حيـا  النتيجـة عمعـامالت الموازنـةح، وحيـا  المركـي 
 المالي، عل  ميتوى الدولة.

االختبارات 

 اليومية 
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي . 12

   

   كوميةححاسبة المالاالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 نموذج وصف المقرر

 ة يقراءات محاسب:  وصف المقرر

يتمثل الهدف العام لهذه المادة في تعريف الطالب بالمصطلحات االنكليزية في مجال مفردات الخطة  

المصطلحات المطروحة والتي يتعامل  الدراسية لقسم المحاسبة ، بالشكل الذي يجعله قادرا على استيعاب 

 معها في المجاالت المختلفة ذات العالقة باالختصاص في الجوانب اإلدارية والمحاسبية. 
 

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 / المركز علمي القسم ال .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT) 

 Readings Accounting  .AC 0103 ةيقراءات محاسب اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .4

 أولى  الفصل / السنة  .5

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر. 8

الخاص في جعل الطالب في قسم المحاسبة متمكنا من قراءة المواضيع المتعلقة باختصاصه  ويتمثل الهدف 
باللغة االنكليزية ، بما يمنحه فرصة التواصل مع كل ما يستجد في حقل االختصاص في الكتب والبحوث  

 والمجالت وغيرها. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 9
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 المعرفة والفهم  -أ
 المحاسبية  المصطلحات التعرف على  -1ا
 التعرف على الحسابات الختامية   -2أ

  -3أ

  -4أ

     
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

في جعل الطالب في قسم المحاسبة متمكنا من قراءة المواضيع المتعلقة باختصاصه باللغة  –1ب 

التواصل مع كل ما يستجد في حقل االختصاص في الكتب والبحوث االنكليزية ، بما يمنحه فرصة 

 والمجالت وغيرها. 

  -2ب  

  -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية والعملية -

 طريقة العرض -

 

 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية  -

 مهارات التفكير  -ج

 مناقشة مواضيع فكرية  -1ج
 إيضاح وسائل  -2ج

   -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسئلة فكرية  -

 

 طرائق التقييم     

 اختبارات شفوية وتحريرية  -

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

 مجال عملةجعل الطالب متمكن من اللغة االنكليزية في  -1د 

  -2د 

  -3د 

  -4د 
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 بنية المقرر . 10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

1 2 
االنكليزية  
 األساسية 

االختبارات  التعريف بالمصطلحات االنكليزية األساسية

 اليومية 

2 2 
التخصصات  

 اإلدارية 

المصررطلحات األساسررية فرري التعرررف علررى 

 التخصصات اإلدارية
االختبارات 

 اليومية 

3 2 
اختصاص  
 المحاسبة 

التعرررف علررى المصررطلحات األساسررية فرري 

 اختصاص المحاسبة
االختبارات 

 اليومية 

4 2 
التخصصات  

 اإلدارية 

قررررراءات لمواضرررريع مختررررارة فرررري مجررررال 

 التخصصات اإلدارية
االختبارات 

 اليومية 

5 2 
 فروع المحاسبة 

االختبارات  تعريف المحاسبة ، فروع المحاسبة

 اليومية 

6 2 

 المحاسبة كمهنة 
المحاسرررربة كمهنررررة، المنممررررات والمعاهررررد 

 المتخصصة
االختبارات 

 اليومية 

7 2 
 مفهوم المحاسبة 

االختبارات  قراءة لموضوع حول مفهوم المحاسبة

 اليومية 

8 2 
استعراض  
 مصطلحات 

اسرررتعراض مصرررطلحات اإلطرررار الفكرررري 

 للمحاسبة
االختبارات 

 اليومية 

مصطلحات   2 9
 الفروض 

االختبارات  مصطلحات الفروض والمبادئ المحاسبية

 اليومية 

10 2 
مداخل ومناهج  
 الفكر المحاسبي 

قراءات في نمرية المحاسبة ، مداخل ومناهج 

 الفكر المحاسبي
االختبارات 

 اليومية 

11 2 

 المحاسبة المالية 
قرررراءات فررري نمريرررة المحاسررربة،  شررركال 

 ومخططات 
االختبارات 

 اليومية 

12 2 

 المعاهد المهنية 
المعاهد المهنيرة والجهرات الدوليرة فري مجرال 

 المحاسبة
االختبارات 

 اليومية 

مصطلحات   2 13
 الفروض 

االختبارات  المعايير المحاسبيةلجان إعداد 

 اليومية 

14 2 
 المحاسبة المالية 

االختبارات  قراءات في معايير المحاسبة المالية

 اليومية 

المحاسبة   2 15
 الحكومية 

االختبارات  قراءات في معايير المحاسبة الحكومية

 اليومية 

االختبارات  القيود المحاسبة ، نماذج مختلفةمصطلحات   2 16
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 اليومية  الفروض 

17 2 

 القيود المحاسبية 
القيود المحاسربية، قرراءات متعرددة، الجوانرب 

 الشكلية
االختبارات 

 اليومية 

18 2 
 بحساب المتاجرة 

االختبارات  المصطلحات الخاصة بحساب المتاجرة

 اليومية 

19 2 
 المركز المالي

االختبارات  قراءات لمواضيع في حساب المتاجرة

 اليومية 

المحاسبة   2 20
 الحكومية 

االختبارات  المصطلحات الخاصة بالمصاريف

 اليومية 

باالندثار   2 21
 والمخزون 

االختبارات  المصطلحات الخاصة باإليرادات 

 اليومية 

22 2 
 محاسبة التكاليف 

االختبارات  قراءات لمواضيع خاصة باألرباح والخسائر

 اليومية 

23 2 
 بحساب المتاجرة 

االختبارات  المصطلحات الخاصة بالموجودات 

 اليومية 

24 2 

 القيود المحاسبية 
المصرررطلحات الخاصرررة بالمطلوبرررات ور   

 المال
االختبارات 

 اليومية 

25 2 

 المركز المالي
قررراءات لمواضرريع خاصررة بقائمررة المركررز 

 المالي
االختبارات 

 اليومية 

26 2 
 بحساب المتاجرة 

االختبارات  المصطلحات الخاصة باالندثار والمخزون

 اليومية 

27 2 

 محاسبة التكاليف 

 قراءات لمواضيع خاصة باالندثار والمخزون
االختبارات 

 اليومية 

28 2 
باالندثار  
 والمخزون 

 المصطلحات الخاصة بمحاسبة التكاليف
االختبارات 

 اليومية 

29 2 

 القيود المحاسبية 

قرررراءات لمواضررريع خاصرررة فررري محاسررربة 

 التكاليف
االختبارات 

 اليومية 
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 البنية التحتية  . 11

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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 ة   يالمحاسبالقراءات االطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 
 

 نموذج وصف المقرر

 اقتصاد ومالية عامة :  وصف المقرر

تزويد الطالب مبوضوعات االقتصاد اليت هلا متاس مباشر ابحملاسبة واليت تشكل خلفية علمية للطالب كالعرض والطلب  
ومكوانته وكل ما يتعلق ابلنفقات وااليرادات وامليزانية العامة وادوات  وعناصر االنتاج وااليرادات والتكاليف والدخل 

 .السياسة املالية كالضرائب والقروض

 الرميثة  -جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 / المركز علمي القسم ال .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT) 

30 2 

 محاسبة التكاليف 

المصرررطلحات الخاصرررة بالتررردقية والرقابرررة 

 الداخلية

االختبارات 

 اليومية 
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 اسم / رمز المقرر  .3
  Economic And General Financial للاق صاسل مال العاما

. IRM 101 

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .4

 أولى  الفصل / السنة  .5

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر. 9

تعريف الطالب مبفردات االقتصاد اليت هلا متاس مباشر أبختصاصه كالنفقات وااليرادات واملوازنة العامة للدولة 
 .والضرائب

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ
تعريف الطالب بمفردات االقتصاد التي لها تماس مباشر بأختصاصه كالنفقات وااليرادات  -1أ

 .والموازنة العامة للدولة والضرائب 

 الدخل القومي   -2أ

 مرونة الطلب والعرض  -3أ
 -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 و كيفية معالجتها  المشكلة االقتصادية معرفة –1ب 

  معالجة التضخم واالنكماش  –2ب 

  -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية  والعملية  -

 طريقة العرض  -

 

 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية -
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 مهارات التفكير  -ج

 مواضيع فكرية  -1ج

   -2ج

   -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية وعملية  -

 طرائق التقييم     

 اختبارات تحريرية وشفوية -

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

 واهم اسبابها  المشاكل النقدية لىعتعريف الطالب  -1د 

 -2د  

  -3د 

 -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

1- 
3 

الحاجات  
 البشرية 

االختبارات  امثلة عل  الحاجات البشرية ووسائس اشباعها . 

 اليومية 

المشكلة   3 -2
 االقتصادية 

االختبارات  ها . انماف حل و  المشكلة االقتصاديةامثلة عل  

 اليومية 

مرونات الطلب   3 -3
 اليعرية ,الدخلية 

االختبارات  تطبيقات عل  جدول الطلب ورسم منحن  الطلب .

 اليومية 

مرونات الطلب   3 -4
 اليعرية ,الدخلية 

االختبارات  . مرونات الطلب اليعرية ,الدخلية , المتقاطعة تطبيقات عل  احتيا  

 اليومية 

ومنحن   3 -5
 العرض 

االختبارات  تطبيقات جدول العرض ومنحن  العرض .

 اليومية 

االختبارات  . ، اليعر التوازنيمرونة العرض وكيفية احتيااها تطبيقات عل   اليعر التوازني  3 -6

 اليومية 

االختبارات  . وتقييم العمس التخصص واشكال االنتاج, امثلة عل  وتقييم العمس  3 -7

 اليومية 

االختبارات  امثلة وحاالت تطبي ية عل  تكاليف االيرادات .  وتقييم العمس  3 -8

 اليومية 

9- 3 

 اليعر التوازني 

. 3. سون االحتكار العام   2. سون المنافية الكاملة   1أمثلة عل  : 
 سون المنافية االحتكارية واحتكار القلة. 

  

االختبارات 

 اليومية 

االختبارات  تطبيقات عل  طرن حيا  الدخس القومي واالنفان القومي .  النفقات العامة  3 -10

 اليومية 

11- 3 
 وعاء الضريبة 

امثلة عل  المقايضة وعيوبها ، امثلة عل  انواع النقود ، امثلة عل  
 التضخم النقدي واالنكماش النقدي. 

االختبارات 

 اليومية 

االختبارات  امثلة عل  الحاجات العامة  النفقات العامة  3 -12

 اليومية 

العدالة   3 -13
 الضريبية 

االختبارات  امثلة عل  النفقات العامة 

 اليومية 

االثار   3 -14
 االقتصادية 

االختبارات  امثلة عل  االثار االقتصادية 

 اليومية 

االختبارات  امثلة عل  ايرادات الدولة مح امالكها  النفقات العامة  3 -15

 اليومية 

العدالة   3 -16
 الضريبية 

االختبارات  امثلة عل  اغراض الضريبة 

 اليومية 

االختبارات  امثلة عل  وعاء الضريبة  وعاء الضريبة  3 -17

 اليومية 

االختبارات  العدالة الضريبية حاالت تطبي ية عل  انواع الضرائب االثار   3 -18
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 اليومية  االقتصادية  

اليعر   3 -19
 التنازليح 

امثلة عل  سعر الضريبة عاليعر النيبي،اليعر التصاعدي،اليعر  
 التنازليح 

االختبارات 

 اليومية 

االثار   3 -20
 االقتصادية 

االختبارات  امثلة عل  العدالة الضريبية والقواعد التي تيتند عليها 

 اليومية 

ورسم منحن   3 -21
 الطلب 

االختبارات  امثلة عل  الرسوم 

 اليومية 

تكاليف   3 -22
 االيرادات 

االختبارات  امثلة عل  الحاجات البشرية ووسائس اشباعها . 

 اليومية 

المشكلة   3 -23
 االقتصادية 

االختبارات  ها . انماف حل و  المشكلة االقتصاديةامثلة عل  

 اليومية 

ورسم منحن   3 -24
 الطلب 

 تطبيقات عل  جدول الطلب ورسم منحن  الطلب .
االختبارات 

 اليومية 

25- 3 

 الطلب اليعرية 
 . مرونات الطلب اليعرية ,الدخلية , المتقاطعة تطبيقات عل  احتيا  

االختبارات 

 اليومية 

26- 3 

المشكلة  
 االقتصادية 

 العرض ومنحن  العرض .تطبيقات جدول 
االختبارات 

 اليومية 

27- 3 

المنافية 
االحتكارية  

 واحتكار القلة. 

 . ، اليعر التوازنيمرونة العرض وكيفية احتيااها تطبيقات عل  

االختبارات 

 اليومية 

28- 3 

 االنتاج, 
االختبارات  . وتقييم العمس التخصص واشكال االنتاج, امثلة عل 

 اليومية 

تكاليف   3 -29
 االيرادات 

 امثلة وحاالت تطبي ية عل  تكاليف االيرادات . 
االختبارات 

 اليومية 

30- 3 

سون المنافية  
االحتكارية  

 واحتكار القلة 

. 3. سون االحتكار العام   2. سون المنافية الكاملة   1أمثلة عل  : 
 القلة. سون المنافية االحتكارية واحتكار  

االختبارات   

 اليومية 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

/ موفق علي الخليس/  1990مبادئ األقتصاد / دار الحكمة  - 1الكتا  المنهجي المعتمد/ 
 عدنان حييح.

 2011العبيدي دار دجلة ، عماناقتصاديات المالية العامة : د . سعيد علي  -2
 المصــــــادر

سفلسالملت ف قلالنجف ل"لمقعمالف لعوملاألق صاس"فل بارةلال دو ملل ف1
الدال ل ال حثلالدوم  ل امدالالم صل لسارلالك  للوط اعالل

 ف1993 النشنل

منلخالللال حو لللسفلمصطفىلر ع ل  حا"لعوملاألق صاسل ف2
 ف1989الجزئ " لسارلالمدنفالالجامع ا لاالس نعريالل

سفلمحمعلمحم سلالنصنيلسفلعدعهللالمحمعللللعوم ا"لم اسئلل ف3
 فل1998االق صاسلالجزئ "لسارلاالمليلاربعل

سفل س نلعمن"لم اسئلالمدنفالاألق صاسيا"لمنش راتلذاتل ف4
 فل1989السالسللالك يتل

المال الالداما"لساععتلالجامداللسفلطاتنلالجناب "لسراساتلف ل ف5
 فل1990المس نصنيالعوىلط دهلل

مصطفىل س نلسوما ل"المال الالداما"لسارلالمس قدلللونشنل ف6
 ف1990 ال  بي لل

تشاملمحمعلصف تلالدمن "لاق صاسياتلالمال الالدامال الس اسالل ف7
المال ال"لالجزللاأل للالنفقاتلالدامال اال ناساتلالدامال القن ال

 ف1988دالبغعاسيلالداما"لي ام

سفلسد علالدد ع ل"لاق صاسياتلالمال الالداما"لسارلس واليلعما لل ف8
 فل2011

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

  والدراسات الميدانية (المهني 
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   االقتصاد االطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
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 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 نموذج وصف المقرر

 : االحصاء وصف المقرر

البياانت االحصائية  تصنيف  االحصائية واستخدام الطرق العلمية ىف مجع وتنظيم وعرض و   تعريف الطالب ابالساليب
 املختلفة. 

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم / المركز علمي القسم ال .2
Department (ACT) 

 statistics  / IRM 102أ صالل المقرر اسم / رمز  .3

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .4

 أولى  الفصل / السنة  .5

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر. 9

  . والطرق االحصائية يف التحليل واستنباط النتائجاملتاحة استخدام املفاهيم حتليل البياانت التعامل مع متكني الطالب من  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة كيفية عمل الحاسبة الحاسبة  -1أ
 التعرف على شريط المهام   -2أ
 التعرف على خلق وحذف الملفات  -3أ
 التعرف على متطلبات االوفيس  -4أ
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 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 التعرف على اجزاء الحاسبة   –1ب 

    معرفة السوفتوير الهاردوير  –2ب 

  -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية والعملية

 
 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية 
 التفكير مهارات  -ج

 العصف الذهني  -1ج
 اسئلة فكرية  -2ج

   -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات  -

 عرض  -

 

 طرائق التقييم     

 اختبارات شفوية تحريري  -

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

   وحدات الحاسبةيعمل في  -1د 

  -2د 

  -3د 

 -4د 

 بنية المقرر . 11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 األول 
 علم االحصاء  2

علم االحصاء, تعريفه , اهميته, عالقته بالعلوم االخرى  
statistics   تعريف الطريقة االحصائية , مراجعة الطريقة
 االحصائية .

 االختبارات اليومية  

 2 والثالث  الثاني

تصنيف وتبويب  
 البيانات 

تصنيف وتبويب البيانات , تكويح الجداول التكرارية البييطة  
 والميدوجة .

Classification and Tabulation of data 

 االختبارات اليومية  

 االختبارات اليومية   -العرض البياني للبيانات المبوبة :  المنحني التكراري  2 الرابع والخامس 
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  –ج    المضلع التكراري . –     المدرج التكراري .  –أ 
 المنحني التكراري .

 المنحني التكراري للتجمع الصاعد والنازل . –د 

 2 اليادس 

البيانات غير المبوبة  
 والبيانات المبوبة 

اس النيعة المركيية , مفهومها واستخداماتها , الوسط  يق
الحيااي في البيانات غير المبوبة والبيانات المبوبة عطريقة  

 ح طريقة مختصرة .  طولةم
Averages or Measures of Central Tendency  

 االختبارات اليومية  

 2 اليابع والثامح 

البيانات غير المبوبة  
 والبيانات المبوبة 

الوسيط , تعريفه , طرن حيابه للبيانات غير المبوبة  
والمبوبة حياايا وبيانيا . المنوال , مفهومه ,حيابه للبيانات  

 Theالمبوبة والمبوبةعطريقة ايرسون حياايا وبيانيا ح .غير 

Mediau  

 االختبارات اليومية  

 2 التاسع 

البيانات غير المبوبة  
 والبيانات المبوبة 

   Disperison, مفهومها واستخداماتها ,   تشتتمقاييس ال
المدى للبيانات غير المبوبة والمبوبة , االنحراف الربيعي 

 للبيانات غير المبوبة .

 االختبارات اليومية  

 2 العاشر  

 توسط االنحراف الم
-Semiاالنحراف الربيعي للبيانات المبوبة حياايا وبيانيا .

Inter –Quartile – Range  
 االختبارات اليومية  

 الحادي عشر  
 

2 

 االرتباف البييط 
,مفهومه واهميته , طرن حيابه للبيانات  توسط االنحراف الم
   غير المبوبة

 االختبارات اليومية  

الثاني عشر  
 والثالث عشر 

2 

 توسط االنحراف الم

طرن    االنحراف ال ياسي عالمعياريح،مفهومه واهميته ، 
 والمبوبة   حيابه للبيانات غير المبوبة
Standard   Deviation 

 االختبارات اليومية  

 2 الرابع عشر 

 االرتباف البييط 

االرتباف البييط ,مفهومه , طرن حيابه للبيانات غير  
 Simpleطريقة مطولة وطريقة مختصرة ح. عالمبوبة 

Correlation Coefficient  . 

 االختبارات اليومية  

 االختبارات اليومية   للبيانات المبوبة    personمعامس ارتباف   االرتباف البييط  2 الخامس عشر 

  اليادس عشر
 واليابع عشر 

2 

 االرتباف البييط 

  ارتباف سبيرمان،     Rank -  Correlationارتباف الرتب 
 sparman , sparmans rank correlationللرتب 

coeff. . ارتباف سبيرمان المعدل . 

 االختبارات اليومية  

الثامح عشر  
 والتاسع عشر 

2 

 اليالسس اليمنية 

 correlation betweenالصفات  ارتباف البيانات 

attributes 

  Coefficent  of  Associationمعامس االقتران . 
  Coefficent of Centingencyمعامس التوافق . 

 االختبارات اليومية  

 االختبارات اليومية    Time Seriesمفهومها . استخداماتها    –اليالسس اليمنية  اليالسس اليمنية  2 العشرون 

الحادي والعشرون  
 والثاني والعشرون 

2 

 االرتباف البييط 
  Secular treand االتجاه العام ، مفهومه ، طرن ايجاده

  ي توسطمطريقة    .    طريقة المتوسطات المتحركة . .أ
 االختبارات اليومية  
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

لالك ابلالمناج لالمد معل
 1999عد علمحسنيللل–اإل صائ ل
لالمصبببببببببباسرل

سفل دفنلسوما ل  س يلم اسئلاال صاليل امدالال صنةللل-
لف1990

سفلعايشلمحم سلبي   يلاال صاللال صم يلالجامدالل-
لفل1989الفننس ايلسارتما للونشنلل

- Dikinfon,j,p.statistical analysis in accountin 

,and tiaadl.new your kuebier,r.r .and 

h.smith.statistics.john willey,1989 

kazmier,leonard.basic statisticu for business and 

econaies m.new 1990 

 ة.يلنصفي اليل 
 طريقة المربعات الصغرى .    ج  . 

حيا  االرقام   2 الثالث والعشريح  
    ال ياسية البييطة 

 index  استخداماتها , و االرقام ال ياسية , مفهومها ، 

numbers 
 االختبارات اليومية  

الرابع والعشريح  
  والخامس
والعشريح  
واليادس  
 والعشريح 

2 

حيا  االرقام  
    ال ياسية البييطة 

 simple index   حيا  االرقام ال ياسية البييطة 

numbers. 
 Weighted  index  حيا  األرقام ال ياسية المرجحة

numbers 

 االسبيررقم   -
 رقم باش   -

 ح االمثس رقم فشر ع  -

 االختبارات اليومية  

اليابع والعشرون  
والثامح والعشرون  

والعشرون  والتاسع  
 والثالثون 

2 

حيا  االرقام  
    ال ياسية البييطة 

 مراقبة جودة االنتاج  
 طرن المراقبة  -

 المخططات  -

 االختبارات اليومية  
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ثال محاضرات الضيوف والتدريب  الم

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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  االحصاء االطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 نموذج وصف المقرر

 اللغة االنكليزية   :  وصف المقرر

 طريقة علمية الدخال البيانات      

 

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT) 

 AUT 102 اللغة االنكليزية  /  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 االولى    الفصل / السنة  .6

 1  عدد الساعات   .7

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر. 9

ا رعاا    رااا اس سااب ا ا رغااة ارنةربايااة وعااا ت ا رعاا ا وا رعاا    رااا املصااطرع ا ا اا   ةاا  ا ط  اا  ماا    ااد  
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 ومع  ة ا رغة   
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ

 يستطيع الطالب التحدث اللغة االنكليزية في الحياة اليومية    -1أ

 التعرف على المصطلحات االنكليزية  -2أ

  -3أ

 -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 الترجمة     –1ب 

 كتابة الرسائل   –2ب 

 -3ب  

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات  -
 عرض افالم  -

 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية  -

 مهارات التفكير  -ج

 العصف الذهني   -1ج

 التفكير   -2ج

  -3ج    

 -4ج    

 طرائق التعليم والتعلم      

  

 طرائق التقييم     

 بنية المقرر . 11
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 نموذج وصف المقرر

 حقوق اإلنسان : وصف المقرر

ل  دنفلالطال لعوىلم اسئل ق مل ق رلاإلنسا ل ال دنيفلباال تنب الاأل  اللعوىلا  ناماال ال مسكلباالف

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

 اسم / رمز المقرر  .3
 /   Human Rights& democracyوالديمقراطية    حقون االنيان

AUT 104 

  فيها البرامج التي يدخل  .4

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 االولى  الفصل / السنة  .6

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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 يتعرف الطالب على مبادئ وقيم حقوق اإلنسان والتعريف بها وتربية األجيال على احرتامها والتمسك بها .  /

 يتعرف على احلريات العامة وماهية هذه احلريات يف تفاصيلها والعالقة بينها وبني الدميقراطية/  2

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف  بحقوق االنسان  -1أ

 التعرف على الحريات   -2أ

 التعرف على الدساتير العالمية   -3أ
 -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 يعرف انظمة حقوق االنسان والديمقراطية  -1ب 

 التعرف على منظمات المجتمع المدني   -2ب 

 -3ب  

  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 رات النظرية المحاض-

 المناقشات   -

 
 

 طرائق التقييم       
 

 اختبارات شفوية وتحريرية 

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 اسئلة فكرية  -1ج

 -2ج 

 -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات 

 

 طرائق التقييم     
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 اختبارات شفوية وتحريرية 

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

 يعرف ما علية من حقوق واواجبات وكيفية التعامل مع االخرين بطريقة ديمقراطية  -1د 

 -2د  

 -3د 

 -4د 
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 بنية المقرر . 11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

 األول

2 
حقوق 

 اإلنسان

 تعريفها , أهدافها  –حقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان يف احلضارات القدمية  

 وخصوصا حضارة وادي الرافدين .

 

االسئلة  
 اليومية  

 2 الثاني
األديان 

 والشرائع

   -حقوق اإلنسان يف األديان والشرائع السماوية 

 مع الرتكيز علىحقوق اإلنسان يف اإلسالم .

 

االسئلة  
 اليومية  

 2 الثالث

حقوق 

 اإلنسان

حقوق االنسان يف التاريخ املعاصر واحلديث : 

االعرتاف الدولي حبقوق االنسان منذ احلرب 

 العاملية االوىل وعصبة االمم املتحدة .

االسئلة  
 اليومية  

 2 الرابع

األديان 

 والشرائع

االعرتاف االقليمي حبقوق االنسان : االتفاقية 

,االتفاقية  1950االوربية حلقوق االنسان 

, اليثاق  1969االمرييكية حلقوق االنسان 

,امليثاق  1981االفريقي حلقوق االنسان 

 . 1994العربي حلقوق االنسان 

االسئلة  
 اليومية  

 2 اخلامس 

منظمة 

مراقبة 

 حقوق

املنظمات غري احلكوميه وحقوق االنسان ) 

اللجنه الدوليه للصليب االمحر ,منظمة 

العفو الدولية , منظمة مراقبة حقوق 

االنسان , املنظمات الوطنية حلقوق 

 االنسان ( 

االسئلة  
 اليومية  

النظرية  2 السادس 

 والواقع

حقوق اإلنسان يف الدساتري العراقية بني 

 النظرية والواقع 

االسئلة  
 اليومية  

 2 السابع 

منظمة 

مراقبة 

 حقوق

 العالقة بني حقوق االنسان واحلريات العامة   

 يف االعالن العاملي حلقوق االنسان  -1

يف املواثيق االقليمية والدساتري  -2

 الوطنية 

االسئلة  
 اليومية  
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 2 الثامن 

االقتصادية 

 واالجتماعية

حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية وحقوق االنسان املدنية والسياسية   

. 

االسئلة  
 اليومية  

 2 التاسع 

النظرية 

 والواقع

احلقائق يف التنمية  –حقوق االنسان احلديثة 

احلق يف  –احلق يف البيئة النظيفة  –

 احلق يف الدين  . –التضامن 

االسئلة  
 اليومية  

 2 العاشر 

االقتصادية 

 واالجتماعية

ضمانات احرتام ومحاية حقوق االنسان على 

الضمانات يف الدستور  –الصعيد الوطين 

 الضمانات يف مبدا سيادة القانون  –والقوانني 

االسئلة  
 اليومية  

 2 الرابع عشر

حقوق 

اإلنسان 

 ومحايتها   .

 

حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيدين 

 اإلقليمي والدولي .

الدولية العاملية حلقوق أمنوذج احلماية 

اإلنسان ضمن األمم املتحدة ووكاالتها 

 املتخصصة .

االسئلة  
 اليومية  

 2 اخلامس عشر

االتفاقية 

 األفريقية                          

 احلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان 

أمنوذج احلماية اإلقليمية األوربية       -1

 اإلنساناالتفاقية األمريكية حلقوق  -2

االتفاقية األفريقية                           -3

 امليثاق العربي حلقوق اإلنسان . -4

االسئلة  
 اليومية  

 2 السادس عشر

للحريات 

 العامة

 –مقدمة عن نظرية احلريات العامة 

 مفهومها .

 )الطبيعة الوضعية ملفهوم احلريات العامة( 

االعتبارات اليت حتدد املشرع يف تبنيه 

 للحريات العامة .

االسئلة  
 اليومية  

ضمانات  2 السابع عشر

احلريات 

 العامة

التظلم القضائي  –ضمانات احلريات العامة 

 التظلم غري القضائي . –

االسئلة  
 اليومية  

االسئلة  )تصنيف احلريات العامة الفردية األساسية  للحريات  2 الثامن عشر
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الفكرية/ االقتصادية/ واالجتماعية(  – العامة

األمن والشعور  –احلريات الفردية األساسية 

 حرية الذهاب واإلياب. –باالطمئنان 

 اليومية  

حرية السكن  2 التاسع عشر

 واالتصال

االسئلة   حرية السكن واالتصال .
 اليومية  

حرية  2 األسبــوع

الذهاب 

 واإلياب

االسئلة   حرية الذهاب واإلياب  
 اليومية  

العشرون واحلادي 

والعشرون والثاني 

 والعشرون

2 

 –التعليم 

 الصحافة

 املعتقد . –الرأي  –احلريات الفكرية 

 الصحافة . –التعليم 

حرية التجمعات على الطريق  -التجمع    أ

 العام .

 املواكب واملظاهرات .              -ب            

 حرية اجلمعيات .   

االسئلة  
 اليومية  

 2 الثالث والعشرون

 حرية التملك
 حرية العمل . –احلريات االقتصادية 

 التجارة والصناعة . –حرية التملك 

االسئلة  
 اليومية  

 2 الرابع والعشرون

 حرية املرأة
االسئلة   حرية املرأة .

 اليومية  
األحزاب  2 اخلامس والعشرون

 السياسية

االسئلة   األحزاب السياسية واحلريات العامة .
 اليومية  

 السادس والعشرون

 والسابع والعشرون

 والثامن والعشرون

2 

 حرية التملك

 مفهوم الدميقراطية . –الدميقراطية 

 الدميقراطية املباشرة . –انواع الدميقراطية 

 الدميقراطية غري املباشرة .

 الدميقراطية شبه املباشرة .

 .الدميقراطية يف العامل الثالث 

االسئلة  
 اليومية  

 2 التاسع والعشرون
النظام 

 الربملاني 

 

النظام  –األنظمة الدميقراطية يف العامل  -

 الربملاني 

 النظام السياسي الربيطاني . -

االسئلة  
 اليومية  
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 البنية التحتية  . 12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي . 13

   

    اللغة االنجليزيةاالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 : المحاسبة المتخصصة وصف المقرر

تذهلليل مق ماتللالف لالقطاعاتلالمخ وفاالم  دلو ماتل اف هلعنلاالنظمالالمحاسد اتز يعلالطال لبمد
 . يل نكاتلال أم نلل اتلال دا ن ايلالجمعلاالنظمالف لالمصارفلال جاريا

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

 اسم / رمز المقرر  .3
 )المادة االساس (  متخصصةمحاسبة 

Specialized Accounting   /AC 0222 

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 2 الثالثون

 حرية املرأة
 النظام الرئاسي . -

 النظام السياسي األمريكي . -

االسئلة  
 اليومية  
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 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الثانية   الفصل / السنة  .6

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/5/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .  نكاتلال أم نلال دا ن اف لالمصارفل الجمع اتللالمحاسد ااالعمالللبإنجابق املالطال ل

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ
 وشركات التأمين  ةفي المصارف والجمعيات التعاوني ةالطالب بانجاز االعمال المحاسبي قيام -1أ

 ئد المدينة والدائنة افوالتعرف على حسابات التوفير و -2أ

 الحسابات الجارية المدينة والدائنة   -3أ
 -4أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 في المصارف والدفاتر والسجالت والمستندات المستخدمه تتبع النظام المحاسبي الم –1ب 

 -2ب  

 -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 رات نظرية وعملية محاض

 

 

 

 طرائق التقييم       
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 اختبارات شفوية وتحريرية -

 مهارات التفكير  -ج

 اسئلة فكرية  -1ج

 -2ج

 -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات -

 عرض افالم -

 توضيح المستندات  -

 

 

 طرائق التقييم     

 اختبارات تحريرية وشفوية -

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

 قدرتة على العمل في المصارف -1د 

  -2د  

  -3د 

 -4د 
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 بنية املقرر .11

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

 طريقة التقييم  اسم الوحدة / املساق أو املوضوع

1 
 

 حماسبة  البنوك  5

حماسبة  البنوك، تعريب املصرف التجارى ، 
وظائفه واقسامه ،مصادر استخدامات االموال 
يف املصرف، النظام احملاسيب املتيبع يف املصارف 

 والدفاتر والسجالت واملستندات املستخدمه 

االختبارات  
 اليومية  

،3،4  
 فتح احلساب  5 2

اقسام املصرف الفنيه، شعبة احلساابت 
اجلاريه،احلساب اجلارى ،انواع احلساابت 

،احلساابت اجلاريه،فتح احلساب 
اجلارى،عمليات االيداع ،عمليات السحب 

،عمليات التحويل ،عمليات عمليات احتساب 
   الفوائد على احلساابت اجلاريه املدينه

االختبارات  
 اليومية  

 سحب الودائع 5 5،6

،عمليات ايداع املبالغ   شعبة الودائع الثابته
،عمليات احتساب الفوائد املستحقه على 
الودائع ، املعاجله احملاسبيه اخلاصه بسحب 

الودائع قبل موعد االستحقاق ،املعاجله احملاسبيه 
اخلاصه بسحب الودائع يف موعد االستحقاق ) 

( املعاجله احملاسبيه لتجديد الوديعه مع فوائدها   
تجديد اصل الوديعه بدون واملعاجله احملاسبيه ل

 فوائد

االختبارات  
 اليومية  

7،8 5 
شعبة ودائع  

 التوفي،

شعبة ودائع التوفي،شروط فتح حساب 
التوفي،عمليات االيداع ،عمليات 

السحب،عمليات التحويل،عمليات احتساب 
 الفوائد بطريقة التحويل 

االختبارات  
 اليومية  

 الضمان 5 9،10
الصكوك املعتمدة او خطاابت الضمان ،  

 املصدقة 
االختبارات  

 اليومية  

11  ،
12  ،

5 
خصم 

 الكمبياالت 
خصم الكمبياالت ،خصم الكمبياله قبل اتريخ 
االستحقاق لصاحل زابئن املصرف من زابئن هلم 

االختبارات  
 اليومية  
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حساابت جاريه يف نفس املصرف او يف مصارف  13
اخرى )يضاف( واملعاجله احملاسبيه لرفض الزبون 

 املدين التسديد او أتخيه يف السداد 

14  ،
15 

 بيع العمالت    5

قسم التحويل اخلارجي ،،شراء وبيع العمالت 
،التحويل من واىل اخلارج ،اصدار   االجنبيه 

الشيكات السياحيه للمسافرين ، اصدار 
 االعتمادات 

االختبارات  
 اليومية  

16  ،
17 5 

االعتمادات 
 املستنديه 

طبيعة نشاط وعمليات قسم االتسليف ، 
 االعتمادات املستنديه فتحها وختليصها 

االختبارات  
 اليومية  

18  ،
19 

5 
احلساابت 

 اخلتاميه 

احلساابت اخلتاميه ،كيفية اعداد ميزان املراجعه 
واجراء قيود التسوايت واعداد ميزان املراجعه 

املعدل وحتضي حساب االرابح مث اعداد قائمة 
 املركز املاىل

االختبارات  
 اليومية  

20 5 
احملاسبة يف 

 شركات النفط 
احملاسبة يف شركات النفط ، املفاهيم االساسية ، 

حماسبة النفط واالصول املتناقصة خصائص    
االختبارات  

 اليومية  

21 5 
مرحلة احلفر 

 والتنقيب 
املعاجلات القيدية  يف حماسبة النفط ،  -

 مرحلة احلفر والتنقيب 
االختبارات  

 اليومية  

22 5 

طريقة 
املصروفات 

 اجلارية 

طريقة املصروفات اجلارية ، طريقة التكاليف 
 الكلية ) الرامسالية ( ، طريقة اجملهودات الناجحة 

االختبارات  
 اليومية  

االختبارات   املعاجلا اتلقيدية ملرحلة احلفر والتنقيب  احلفر والتنقيب  5 23
 اليومية  

24 5 
احتساب اطفاء 

 العقود النفطية 
النفطية على اساس نسبة احتساب اطفاء العقود  

 مئوية ، واساس كلفة ومدة كل عقد 
االختبارات  

 اليومية  

25 5 
اخلاصة مبحاسبة 

 النفط
املعايي احملاسبية الدولية واحمللية اخلاصة مبحاسبة 

 النفط ، اطفاء العقود غي املعدة 
االختبارات  

 اليومية  

26  ،
27 

5 

واثئق التأمني 
والعمليات 

 احملاسبيه 

احملاسبه يف شركات التأمني ،العمليات اخلاصه 
أبثبات  اقساط التأمني املستحقه وكيفية 

حتصيلها يف فروع التأمني على احلياة ،العمليات 

االختبارات  
 ومية  الي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي . 12

   

    المحاسبة المتخصصةاالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 نموذج وصف المقرر

 : المحاسبة المتوسطة   وصف المقرر

واظ  /   ةنه م  تقببد ا  ضرت امل يل  ر ؤس  ر ةب  ةاحمل سبب  ةني ا ط    م  تطببق ارسا ا عر ب ة       
 ب ع  ة ا قط   ا  ةومنطق  خل مة امل ر حما اراا/ي  احل   ا ب ة   ر   

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

 اسم / رمز المقرر  .3
 Intermediate Accounting  المحاسبة المتوسطة

AC 0221 

لصاحل   احملاسبيه اخلاصه ابلعموله املستحقه 
الوكاالت وكيفية معاجلتها ، والعمليات احلاصه 

ابلغاء واثئق التأمني والعمليات احملاسبيه يف منح 
القروض االعتياديه والتلقائيه جلهة الواثئق وكيفية 

حتصيلها ،العمليات احملاسبيه اخلاصه بتصفية 
واثئق التأمني والعمليات احملاسبيه احلاصة 

 ابلتعويضات 

28  ،
29 5 

كيفية تكوين 
االحتياطي 

 احلسايب

حساابت اعادة التأمني واالحتياطي احلسايب 
،العمليات اخلاصة أبقساط التأمني الواردة 

 والصادرة ، العمليات احملاسبيه اخلاصة ابعادة
التأمني الصادرة والواردة ،رأس املال 

 واالحتياطات وكيفية تكوين االحتياطي احلسايب

االختبارات  
 اليومية  

 حتضي حساب  5 30
حتضي حساب االيرادات واملصاريف وقائمة 

 املركز املايل
االختبارات  

 اليومية  
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  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الثانية   الفصل / السنة  .6

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/5/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

وا هار   نه مح تقييم الوضع المالي للملسيةلتمكي  العلمية المحاسبيةيح الطالب مح تطبيق االسس تمك
 في كافة القطاعات    ومنطقي لخدمة الميتويات االدارية بشكس علمي  الحيابات

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ

  ةاحمل سبب  ةم  تطببق ارسا ا عر ب ةني ا ط        -1أ
 -2أ
 -3أ
 -4أ

 
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 . كيفية اعدادها و الكشوفات المالية  -1ب 

 -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات نظرية وتطبيقية-

     

 طرائق التقييم    

 اختبارات شفوية وتحريرية 

 مهارات التفكير  -ج

 مالية. عرض نماذج لكشوفات -1ج

 -2ج 

 -3ج
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 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات 

 طرائق التقييم     

 اختبار تحريري وشفوي 

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

 العمل في المصارف -1د 

 -2د  

 -3د 

 -4د 

 بنية المقرر . 11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

طريقة  

 التقييم 

 األول
4 

مقدمة عن 

 احملاسبة

مقدمة عن احملاسبة ، طبيعتها ، واهدافها،خمرجات 

 النظام احملاسيب ،مستخدمو املعلومات احملاسبية
االختبارات 

 اليومية 

حساب  4 الثاني

ح االربا

 واخلسائر

الكشوفات املالية ، كيفية اعدادها ،مراجعة احلسابات  -

ح واخلسائر اخلتامية،حساب املتاجرة،حساب االربا

 .،امليزانية العمومية 

االختبارات 

 اليومية 

الكشوفات  4 الثالث

 املالية

االختبارات  الكشوفات املالية يف املنشات الصناعية

 اليومية 

حساب  4 الرابع 

ح االربا

 واخلسائر

كشف التشغيل وحتديد كلفة  -

 Manufacturingاالنت)

Statement) 

االختبارات 

 اليومية 

الكشوفات  4 اخلامس

 املالية

 Incomeكشف الدخل )قائمة الدخل( 

Statement 
االختبارات 

 اليومية 

وكشف  4 السادس 

 الدخل

االختبارات  كشف التشغيل وكشف الدخل

 اليومية 

االختبارات  اعداد كشف توزيع االرباح واخلسائروكشف  4 السابع 

 اليومية 
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 الدخل

قائمة املركز  4 الثامن

 املالي

 

 Statement Of Financialقائمة املركز املالي 

Position           العدوان املرتد -العدوان املزاح 
االختبارات 

 اليومية 

التدقيق  4 التاسع 

 النقدي

االختبارات  Cach Flowكشف التدقيق النقدي  -

 اليومية 

ومطابقة  4 العاشر

كشف 

 البنك

 الكشوفات املالية يف املنشات التجارية
االختبارات 

 اليومية 

احلادي 

 عشر

4 

 ورقة العمل
 والتسويقات القيدية  Work Sheetورقة العمل 

االختبارات 

 اليومية 

التدقيق  4 الثاني عشر

 النقدي

االختبارات  املدينون وتكوين خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

 اليومية 

االختبارات  .النقدية ومطابقة كشف البنك ورقة العمل 4 الثالث عشر 

 اليومية 

املصروفات  4 الرابع عشر

 االيرادية

والرامسالية واملؤجلة واهمية التفرقة املصروفات االيرادية 

 بني املصاريف واثار اخللط بينها
االختبارات 

 اليومية 

اخلامس 

 عشر 

4 

الثابتة 

 امللموسة

املوجودات الثابتة ،انواعها،طرق احلصول على 

املوجودات الثابتة امللموسة،الشراء النقدي،الشراء 

 باالجل،االنشاء او الصنع،االهداء

االختبارات 

 اليومية 

السادس 

 عشر

املصروفات  4

 االيرادية

 اندثار املوجودات الثابتة،اسبابه،اسس احتسابه
االختبارات 

 اليومية 

طرق  4 السابع عشر

احتساب 

 االندثار

 طرق احتساب االندثار ،وطرق تسجيل االندثار
االختبارات 

 اليومية 

تغيري  4 الثامن عشر

احتساب 

 االندثار

معاجلة تغيري احتساب االندثار،تغيري العمر 

االنتاجي،املوجودات الثابتة املندثرة واليت التزال قيد 

 .االستعمال

االختبارات 

 اليومية 

االختبارات  بيع املوجودات الثابتةطرق  4 التاسع عشر

 اليومية 
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احتساب 

 االندثار

تغيري  4 العشـــــرون

احتساب 

 االندثار

 املوجودات الثابتة .استبدال  -1
االختبارات 

 اليومية 

احلادي 

 والعشرون

خسائر  4

 وارباح

 خسائر وارباح بيع واستبدال املوجودات الثابتة .
االختبارات 

 اليومية 

الثاني 

 والعشرون

االسهم  4

 شراؤها

 االستثمارات انواعها،شروطها.
االختبارات 

 اليومية 

الثالث 

 والعشرون

االسهم  4

 شراؤها

 االسهم شراؤها ، ارباحها ، بيعها ، االسهم اجملانية .
االختبارات 

 اليومية 

الرابع 

 والعشرون 

تغيري  4

احتساب 

 االندثار

السندات ،انواعها،شروطها،الشراء بالقيمة 

االختبارات   االمسية،الشراء بني فرتات الفوائد .

 اليومية 

اخلامس  

 والعشرون

شراء وبيع  4

 السندات

شراء وبيع السندات باكثر من القيمة االمسية،)الشراء 

 بعالوة(،اطفاء العالوة ،ارباح وخسائر البيع
االختبارات 

 اليومية 

دس السا

 والعشرون

االسهم  4

 شراؤها

شراء وبيع السندات باقل من القيمة االمسية)الشراء 

 خبصم(،اطفاء اخلصم ،ارباح وخسائر البيع .
االختبارات 

 اليومية 

سابع ال

 والعشرون

حسابات  4

 االقسام

 حسابات االقسام ، تعريفها .
االختبارات 

 اليومية 

ثامن ال

 والعشرون

4 

حسابات 

 االقسام

 التحويالت بني االقسام

االختبارات 

 اليومية 

تاسع ال

 والعشرون

4 

السجالت 

 احملاسبية

احملاسبية السجالت  توزيع املصاريف بني االقسام،

االختبارات  املطلوبة .

 اليومية 

االختبارات  مراجعة عامة وتكملة املنهاجالسجالت  4 الثالثون
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 البنية التحتية  . 12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والدوريات والبرمجيات  ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي . 13

   

    المحاسبة المتوسطةاالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 موذج وصف المقررن

 : محاسبة الكلفة وصف المقرر

االقتصادية المختلفة كون محاسبة    في المنشات تطبيق مفاهيم محاسبة التكاليف تمكيح الطالب مح  تعريف و
 . التكاليف احدى نظم المعلومات الذي يفهم االدارة الغراض عملية اتخاذ القرارات االدارية 

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

 Cost Accounting    /Ac 0219    محاسبة كلفة اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 اليومية  احملاسبية
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 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الثانية  الفصل / السنة  .6

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 المقررأهداف  .9

 قيام الطالب باحتيا  عناصر الكلفة للوصول ال  معرفة كلف االنتاج لجميع االنظمة. 

 . متكن الطالب من الوصول اىل كلفة الوحدة الواحدة لغرض التعرف على الربح واخلسارة عند عملية البيع 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ
االقتصادية المختلفة كون محاسببة التكباليف احبدظ ن بم  تطبيق مفاهيم محاسبة التكاليف في المنشات   -1أ

 . المعلومات الذي يفهم االدارة الغراض عملية اتخاذ القرارات االدارية
 الوصول الى احتساب كلفة المنتج  -2أ

 احتساب كلفة الوحدة الواحدة في كل  مرحلة من مراحل االنتاج    -3أ

 -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 اكتساب المهارة والخبرة في المحاسبة الحديثة -1ب 
  -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية والعملية -

 

 طرائق التقييم       

 اختبارا ت شفوية وتحريرية-
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 مهارات التفكير  -ج

 اسئلة فكرية -

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية وعملية -

 

 طرائق التقييم     

 اختبارا ت شفوية وتحريرية 

 

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

 خبرة كبيرة بالبرامج المحاسبية  -1د 

 نتجات مخبرة كبيرة في اختيار الطريقة المناسبة لتسعير ال -2د 

 -3د  

 -4د 

 بنية المقرر . 11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

 األول

5 

مغهوم  /

حماسبة 

 التكاليف

هوم حماسبة فمدخل اىل حماسبة التكاليف / م

التكاليف /اهداف  حماسبة التكاليف/ 

استخداماتها / العالقة بني كل من حماسبة 

التكاليف واحملاسبة املالية واحملاسبة االدارية / 

 املفاهيم اخلاصة بالكلفة .

االختبارات 

 اليومية 

 5 الثاني 

تبويبات 

 التكاليف

التكاليف / التبويب الطبيعي / التبويب  تبويبات

الوظيفي / التبويب حسب العالقة بوحدة املنتج 

التبويب حسب العالقة حبجم  /

 النشاط)االنتاج(.

االختبارات 

 اليومية 

 5 الثالث

وحدات 

 االنتاج

مراكز الكلف / وحدات الكلف / وحدات االنتاج 

الكلف مع توضيح لربط الكلفة االولية مبراكز  /

 ووحداتها .

االختبارات 

 اليومية 

 5 الرابع

 عناصر الكلفة
عناصر الكلفة/املواد/الرقابة على املواد/الدورة 

املستندية لعملية شراء املواد/تسعري املواد املشرتاة 
االختبارات 

 اليومية 
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 وكيفية احتساب كلفة املواد.

 5 اخلامس
املستندات 

 املخزنية

اجراء خزين املواد/املستندات املخزنية/السجالت 

املخزنية/طرق تسعري املواد املصروفة من املخازن/طريقة 

 مايرد او اليصرف اوال/طريقة ما يرد اخريا يصرف اول

االختبارات 

 اليومية 

طريقة املعدل  5 السادس 

 املخزون بالتسعري

احتساب قيمة خزين طريقة املعدل املخزون بالتسعري / وكيفية 

اخر املدة/جرد املواد املخزونة/انواع اجلرد املعاجلات احملاسبية 

 للتلف الطبيعي والتلف غري الطبيعي.

االختبارات 

 اليومية 

 5 السابع

 حدود اخلزين
حدود اخلزين/احلد االعلى/احلد االدنى / 

 ب الكمية االقتصادية / حد الطلب
االختبارات 

 اليومية 

الدورة  5 الثامن

 املستندية

الرقابة على عنصر االجور / الدورة املستندية 

 لالجور / طرق دفع االجور
االختبارات 

 اليومية 

 5 التاسع

 
اهميتها/انواعها/وكيفية اعداد قوائم احلوافز / 

 االجور

االختبارات 

 اليومية 

 5 العاشر

 العينية املزايا

املشاكل املتعلقة باجلور / العمل االضايف/ الوقت 

العينية/االجازات/الضمان  الضائع/املزايا

االجتماعي/قيد حتليل االجور املباشرة والغري 

 مباشرة

االختبارات 

 اليومية 

 5 احلادي عشر

الرقابة على 

عنصر 

 املصاريف

الرقابة على عنصر املصاريف /حصر املصاريف 

الفعلية/املصاريف التقديرية/كيفية توزيع 

املصاريف على املراكز االنتاجية واخلدمية /اسس 

 وقواعد التوزيع

االختبارات 

 اليومية 

والتوزيع  5 الثاني عشر

 االنفرادي  

طريقة التوزيع على املراكز حسب طريقة التوزيع 

 االمجالي والتوزيع االنفرادي  
االختبارات 

 اليومية 

طريقة التوزيع  5 الثالث عشر

 التبادلي

طريقة التوزيع التنازلي للمراكز اخلدمية على 

 املراكز االنتاجية
االختبارات 

 اليومية 

طريقة التوزيع  5 الرابع عشر

 التبادلي

طريقة التوزيع التبادلي للمراكز اخلدمية على 

 املراكز االنتاجية
االختبارات 

 اليومية 

 5 اخلامس عشر

والتوزيع 

 االنفرادي  

معدالت التحميل للتكاليف الصناعية غري 

املباشرة مع شرح ومقارنة الطرق املختلفة الجياد 

هذه املعدالت مع شرح القيود احملاسبية ملعاجلة 

االختبارات 

 اليومية 
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 تكلفة املصاريف غري املباشرة

التكالبف  5 السادس عشر 

 التسويقية

التسويقية واالدارية والتمويلية/حتليلها  التكالبف

 وكيفية االجراءات الالزمة ملعاجلتها
االختبارات 

 اليومية 

طريقة  5 السابع عشر

التكاليف 

االمجالية)الكلي

 ة

قوائم التكاليف املختلفة اهلدف من اعدادها 

،طريقة التكاليف االمجالية)الكلية(مقوماتها واهم 

الطريقة وكيفية اعداد االنتقادات املوجه اىل 

 القائمة

االختبارات 

 اليومية 

 5 الثامن عشر

 

كيفية معاجلة االنتاج يف اول املدة واخر املدة 

لالنتاج التام او حتت التشغيل مبوجب الطريقة 

 االمجالية

االختبارات 

 اليومية 

 5 التاسع عشر

 
وجماالت  طريقة التكاليف املتغرية،مقوماتها

 .استخدامها / واالنتقادات املوجهة هلا
االختبارات 

 اليومية 

 5 العشرون

اعداد قوائم 

 التكاليف

كيفية اعداد قوائم التكاليف املتغرية ومعاجلة 

التام واالنتاج  االنتاج يف اول ونهاية املدة لالنتاج

 حتت التشغيل مبوجب الطريقة املتغرية

االختبارات 

 اليومية 

احلادي 

 والعشرون

5 

 صايف الربح

مقارنة بني كل من الطريقة االمجالية واملتغرية 

وتاثري كل طريقة على صايف الربح والنامجة من 

 استخدامها

االختبارات 

 اليومية 

الثاني 

 والعشرون

5 

 نظام تكاليف

نظام تكاليف االوامر االنتاجية ،طبيعة بطاقة 

االوامر االنتاجية ، الدورة املستندية لنظام 

 االوامر االنتاجية  

االختبارات 

 اليومية 

الثالث 

 والعشرون

5 

معاجلة املواد 

 التالفة

عنصر املواد االولية ، كيفية حتديد كلفة املواد 

احململة على االوامر،معاجلة املواد التالفة ، ) 

 التلف الطبيعي والتلف غري الطبيعي (

االختبارات 

 اليومية 

الرابع 

 والعشرون

5 

املصاريف 

الصناعية غري 

 املباشرة

املصاريف الصناعية غري املباشرة ، اسس 

تقديرها وتزيعها على االوامر االنتاجية،كيفية 

استخراج معدالت التحميل على مستوى املركز 

 واالمر االنتاجي

االختبارات 

 اليومية 
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   محاسبة الكلفةاالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 

 

 

 

اخلامس 

 والعشرون

5 

حتليل 

 االحنرافات

حتليل االحنرافات الناشئة بني التكاليف 

املباشرة احململ على املراكز الصناعية غري 

واالوامر مع التكاليف الصناعية غري املباشرة 

 الفعلية واعادة توزيع االحنرافات

االختبارات 

 اليومية 

السادس 

 والعشرون

احملاسبة على  5

نظام املراحل 

 االنتاجية

احملاسبة على نظام املراحل االنتاجية ،انواع 

االختبارات  االنتاجية املرحلاملراحل ،حتديد عناصر كلفة 

 اليومية 

السابع 

 والعشرون

5 

معاجلة 

الوحدات 

 التالفة

معاجلة الوحدات التالفة يف املراحل االنتاجية 

)التلف الطبيعي والتلف غري الطبيعي(يف حالة 

االستفادة منها بالتشغيل او بيعها كوحدات 

 تالفة

االختبارات 

 اليومية 

الثامن 

 والعشرون

5 

حتديد كلفة 

 االنتاج

حتديد كلفة االنتاج باملرحلة يف حال وجود انتاج 

حتت التشغيل يف نهاية املدة وكون نسب 

 االجناز موحدة اة خمتلفة لعناصر الكلفة

االختبارات 

 اليومية 

التاسع 

 والعشرون

5 

حتديد كلفة 

 االنتاج

حتديد كلف االنتاج باملرحلة يف حال انتاج 

اول املدة بنسب االجناز حتت التشغيل يف 

 املختلفة لعناصر التكاليف

االختبارات 

 اليومية 

دراسة قوائم  5 الثالثون

 االنتاج

دراسة قوائم االنتاج املعادل وقائمة تقييم انتاج 

 املرحلة بطريقة متوسط الكلفة

االختبارات 

 اليومية 



 

  
 62الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 : النظام المحاسبي الموحد    وصف المقرر

 تدو ملالطال لاالسسل المفاه ملالداماللونظاملالمحاسد للللللل

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

 اسم / رمز المقرر  .3
  Unified Accounting Systemالنظام المحاسبي الموحد   

AC 0223 

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني وحضوري  المتاحة أشكال الحضور  .5

 الثاني  الفصل / السنة  .6

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

وا رع    را عبفبة ا ر  ب ا ا/ ه ب املق ورا   عبفبة م ت ا  جالا اخل  ة   نظ م واملع جل ا ا قب ية و ق ا نظ م احمل سيب امل   
 وتب ي  احل   ا     ا نظ م احمل سيب امل     

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ
ومسك تعليم الطالب االسس والمفاهيم العامة للنظام المحاسبي وكيفية اثبات المعالجات القيدية    -1أ

 السجالت الخاصة بها واعداد الحسابات الختامية. 

 -2أ 

 -3أ

 -4أ

 -5أ

 -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 المفاهيم العامة للنظام المحاسبي   –1ب 

 -2ب  

 -3ب 

 -4ب 
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 طرائق التعليم والتعلم  
 محاضرات نظرية وعملية -

 

 طرائق التقييم       

 وتحريرية اختبارات شفوية -

 
 مهارات التفكير  -ج

 اسئلة فكرية  -1ج

 -2ج

 -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية وعملية -

 طرائق التقييم     

 اختبارات شفوية وتحريرية -

 االجابة على االسئلة المطروحة -

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

 كيفية مسك السجالت الخاصة بالنظام والمعالجات القيدية وفق النظام المحاسبي الموحد  -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د 

  

 بنبة املق / . 11

 ط يقة ا رقببد اسد ا      . امل  ق أو امل ض    خم ج ا ا رعرد املطر بة  ا     ا األسب   

1st 
4 

احمل سيب ا نظ م  
 امل   

ا نظ م احمل سيب امل     ا   ب  احمل سيب   
 امل رع اثا ب ا نظ م احمل سيب امل   

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

2 4 
ا نظ م احمل سيب 

 امل   

A-  ا امل ج ااا ا ث بره وط ق    
احلص ل  رب   ا   اء ب ا   ق 

 احملربه 

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

ا   ق    - 4 3
 اخل /جبه

ار رب /اا   ا   اء ب ا   ق اخل /جبه -
 ا ب مبة  

ا نظ م احمل سيب  4 4
 امل   

ارن  ء ب اسطة املق و ني )سجالا اجل ة 
 (ارم ه   ع  

ار رب /اا  
 ا ب مبة  
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ارن  ء ب اسطة   4 5
 املق و ني 

A-   ارن  ء ب اسطة املق و ني )سجالا
 (اجل ة املنفا 

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

6 4 
 ا ررب  ا واهل احم

ا ررب  ا واهل احم)سجالا اجل ة   -1
 (املررب ه واملررب  هل 

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

ا رصنبرت اا    4 7
 املن أ 

ار رب /اا   ا رصنبرت اا   املن أ  ا ر  ي  امل عاى -1
 ا ب مبة  

ا رصنبرت اا    4 8
 املن أ 

ا رج نان  ء امل ج ااا ب اسطة   ار رب /اا   
 ا ب مبة  

ار رب /اا   املص و  ا اري اايه املؤجره  -1 اري اايه املؤجره  4 9
 ا ب مبة  

ا رصنبرت اا    4 10
 املن أ 

ار رب /اا   يط  وببرت امل ج ااا ا ث بره  -
 ا ب مبة  

11 4 
 ي اء خماون

خماون   مق مة        ا املخاون ي اء
 امل ررام ا ا  رعبة م  ا   ق احملربه

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

12 4 
 ي اء خماون

ي اء خماون امل ررام ا ا  رعبة م  ا   ق 
 اخل /جبه

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

ار رب /اا   خماون املخرف ا وامل ر رة ا -1 اري اايه املؤجره  4 13
 ا ب مبة  

املخرف ا وامل ر رة اخماون   -1 ي اء خماون 4 14 ار رب /اا   
 ا ب مبة  

ار رب /اا   خماون ا بض ئرت   ى ا غي  ي اء خماون 4 15
 ا ب مبة  

ار رب /اا   ا ق وض امل ن  ه  .1 ا ق وض امل ن  ه  4 16
 ا ب مبة  

ار رب /اا   ا ق وض امل رر ه  ا ق وض امل ن  ه  4 17
 ا ب مبة  

ار رب /اا   ارسرث  /اا امل  به  .1 ا ق وض امل ن  ه  4 18
 ا ب مبة  

ار رب /اا   ارسرث  /اا امل  به  .2 ارسرث  /اا امل  به  4 19
 ا ب مبة  

ار رب /اا  احل   ا امل ينه املرن  ه  .5 ارسرث  /اا امل  به  4 20
 ا ب مبة  
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    المحاسبة المتوسطةاالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 

 

 

وا  ائنه املرن  ه بض ن   
اري اااا امل رعقه 
 وامل رر ه مق م  

ار رب /اا   املص /يف امل رعقه وامل رر ه مق م   .1 ارسرث  /اا امل  به  4 21
 ا ب مبة  

22 4 
 طرب ا ا رع يض  

طرب ا ا رع يض  ا ف و  ا  .1
 ا نق يه واملخانبه

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

ار رب /اا   ا  رف وا نق ا  ارسرث  /اا امل  به  4 23
 ا ب مبة  

امل ل وار رب ط ا /أس   ارسرث  /اا امل  به  4 24 ار رب /اا   
 ا ب مبة  

خمصص ارن اث/ امل اعد خمصص ا  ي ن   خمصص ارن اث  4  25
 امل ة ك ب حتصبر   

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

ار رب /اا       ا ا  وات  وارج / وع  م يرعرق هب   طرب ا ا رع يض    4 26
 ا ب مبة  

27 4 
     ا ا  وات  

ار رب /اا       ا ا  وات  وارج / وع  م يرعرق هب  
 ا ب مبة  

28 4 
 داون ارنر ج ا ر م 

داون ارنر ج ا ر م وغي ا ر م وا   ل حتت   -
ا رنفباوخماون بض ئرت  غ ض ا ببرت اول وا    

 امل ه

ار رب /اا  
 ا ب مبة  

  30 واملباانبه ا ع  مبه ب  احل   ا اخلر مبه   - داون ارنر ج ا ر م  4   29
 ظ  ا نظ م احمل سيب امل    

ار رب /اا  
 ا ب مبة  
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 نموذج وصف المقرر

  : تطبيقات الحاسبة  وصف المقرر 

 تدو ملالطال لعوىلمااراتلالدمللعوىلالحاس الل

 

 البنية التحتية  . 12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

 اسم / رمز المقرر  .3
 /  COMPUTER APPLICATIONS تطبيقات الحاسبة  

AUT 103 

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الثاني  الفصل / السنة  .6

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
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 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 اجل ياه وارن نت ب  ق  ار رص      احل سبة  واسرخ ام تطببق ا -1
 ا رع    را   ربة ا ف مرة وا رنصب  ا ربامج    -2

3-  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم  . 10

 المعرفة والفهم  -أ

 ا رع    را ا ربي  ار ة وين وعبفبة ا ع   به   -أ -1
 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 ربي ي ا ة وين  را ا    ب  ان  ء    – 1 -1
  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات نضرية وعملية -

 

 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية -

 
 مهارات التفكير  -ج

 اسئلة فكرية -1ج

   -2ج

 -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية -    
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 عمل على الحاسبة -

 طرائق التقييم     

 

 اختبارات شفوية 

 انشاء بريد الكتروني  -
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 بنية المقرر . 11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

طريقة  

 التقييم 

1،6 

3 
  2االنترنت 

والبريد  

 االلكتروني 

الربيد االلكرتوني وبراجمه / مزايا الربيد 

/   spamااللكرتوني / الربيد االلكرتوني 

كيفية انشاء بريد الكرتوني / كيف يعمل 

الربيد االلكرتوني / عناوين الربيد االلكرتوني  

تشغيل برنامج متصفح االنرتنت )  /

internet explorer  انشاء /  )

حساب بريدي الكرتوني على املوقع  

yahoo   خصائص نافذة احلساب/

الربيدي / تعديل االعدادات / ختصيص 

شريط االدوات /طرق البحث / البحث 

األساسي والبحث املتقدم حسب نوع امللف / 

حمركات البحث املتقدمه /  استعراض 

الرسائل / فرز الرسائل / وضع اشارة متابعه 

لرسالة الربيد االلكرتوني وحذفها / فتح 

املرفقه بالرسالة / انشاء رساله  وضغط امللفات

 attachجديده / ارفاق ملف بالرساله 

files    / الرد على الربيد االلكرتوني /

اعادة ارسال الربيدجلهة اخرى / حذف 

امللفات املرفقه بالرساله / اغالق االتصال مع 

االنرتنت / صياغة توقيع الرسائل / حذف 

له الربيد / طباعة الربيد / البحث عن رسا

 انشاء جملدات بريد الكرتوني / دفرت

/ اضافة  address bookالعناوين 

عنوان بريد الكرتوني اىل دفرت العناوين / 

انشاء جمموعه يف دفرت العناوين / اداب 

 الشبكه / خيارات ارسال الرسائل    

االختبارات 

 اليومية 
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7،9 3 

العروض 

 التقديميه  

Power 
point 

/ كيفية   power pointمقدمه عن 

/ مكونات نافذة   power pointتشغيل 

p.p   الدخول اىل التطبيق  /p.p   /

/ واجهة التطبيق  p.pاخلروج من التطبيق 

p.p  انشاء العروض التقدمييه / خزن /

العروض التقدمييه / استدعاء العروض اليت 

سبق خزنها / ادخال البيانات والنصوص / 

/ الشرائح /  حتديد حجم وشكل ولون اخلط

ترتيب الشرائح / عرض الشرائح / ادخال 

شرحيه جديده / نقل شرحيه / مسح شرحيه 

ترقيم الشرائح / احلركات واملؤثرات  /

الصوتيه / اضافة املؤثرات احلركيه لعناصر 

الشرحيه / تغيري املؤثر احلركي / الغاء املؤثر 

احلركي / استخدام االزرار واالجراءات / 

ت داخل الشرحيه / اخفاء ترتيب الفقرا

الشرحيه / اضافة الوقت على الشرحيه / 

اضافة املوسيقى على الشرحيه / انشاء 

    power pointمشروع  بـ 

االختبارات 

 اليومية 

10،20 3  

 التطبيق اكسل

Microsoft 
excel 

 

    Officeزر 

 

 

 

الصفحه  

 الرئيسيه 

Home 
 

 

 

 

 

 

/ مكونات نافذة   excelمقدمه  / تشغيل 

excel   ورقة عمل ثنائية اللغه واالجتاه /

/ ادخال البيانات يف ورقة  excelيف  

 العمل / تعديل البيانات املدخله 

 

 

جديد / فتح ملف خمزون / اغالق ورقة 

العمل  / حفظ ورقة العمل جديده / حفظ 

ورقة العمل موجوده مسبقا / معاينه قبل 

الطباعه / اغالق ورقة العمل / انهاء الـ 

االختبارات 

 اليومية 
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ادراج  

Insert 

 

 

 

تخطيط 

 الصفحه 

Page 
layout 

 

 

 Fصيغ 
 Dataبيانات 

 

 

 

مراجعه

Review   

 

عرض 

View   
ormulas   

excel  

 

 

احلافظه : قص / نسخ / لصق / نسخ 

 التنسيق 

ط : تغيري اخلط / حجم اخلط / تكبري و خ

تصغري اخلط / مسح التنسيق / تغيري لون 

اخلط / لون متييز النص / نص منخفض / 

نص مرتفع / تغيري حالة االحرف / منط 

 التسطري / تأثريات / تباعد االحرف 

حماذاة : حماذاة النص يف اخلليه عموديا / 

حماذاة النص يف اخلليه افقيا / استدارة 

لنص / اجتاه النص من اليمني اىل اليسار او ا

العكس / زيادة وانقاص اهلامش بني احلد 

والنص يف اخلليه / التفاف النص / دمج 

 وتوسيط 

رقم : تنسيق رقمي / تنسيق رقم احلساب / 

منط النسبه املئويه / منط الفاصله زيادة 

 وانقاص املنازل العشريه 

ول / امناط : تنسيق رقمي  / التنسيق كجد

التنسيق بامناط معرفه مسبقا / تعريف امناط 

خاليا خمصصه اعمده / ادراج ورقه / حذف 

خاليا / حذف صفوف / حذف اعمده / 

 حذف ورقه / تنسيق حجم اخلليه

خاليا : ادراج خاليا / ادراج صفوف / 

ادراج اعمده / ادراج ورقه / حذف ورقه / 

تنسيق حجم اخلليه / الرؤيه ) اظهار واخفاء 

( الصفوف واالعمده والورقه / تنظيم االوراق 

اعادة تسمية الورقه / نقل الورقه او  /
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 نسخها / لون عالمة التبويب / محاية الورقه 

عبئه / مسح / فرز حترير: مجع تلقائي / ت

 وتصفيه / حبث وحتديد 

 

 جداول : ادراج جدول / انشاء جدول 

رسومات توضيحيه : صوره / قصاصه فنيه / 

   smart artاشكال / رسم 

خمططات : عمود / خطي / دائري / 

شريطي / مساحي / مبعثر / خمططات 

 اخرى 

نص : مربع نص / الرأس والتذليل 

/word art  ائن / رمز / سطر توقيع / ك 

 

 مسات : مسات / الوان / خطوط / تأثريات 

اعداد الصفحه : اهلوامش / حجم الصفحه / 

 االجتاه / اخللفيه / طباعة العناوين 

تغيري احلجم لغرض املالئمه : العرض / 

 الطول / تغيري احلجم 

خيارات الورقه : ورقه من اليمني اىل اليسار 

خطوط طباعه / الشبكه / عرض /  /

ناوينرتتيب : املوضع / احضار اىل االمام / الع

ارسال اىل اخللفيه / التفاف النص / حماذاة 

جتميع / استداره / جزء التحديد / تنسيق  /

 شرطي 

 

مكتبة الداالت : ادراج داله / مجع تلقائي  

العناصر املستخدمه مؤخرا / مالي / منطقي  /

((IF statement  نص / التاريخ /

شاره / الرياضيات والوقت / حبث وا
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 واملثلثات / داالت اضافيه 

حساب : احلساب /  العمليات احلسابيه ) 

مجع / طرح / ضرب / قسمه ( / خيارات 

احلساب االن / حساب الورقه / اجلمع 

 التلقائي .حساب اجملاميع الفرعية

 

 

/  accessاحضار بيانات خارجيه : من 

من نص / من مصادر اخرى / االتصاالت 

 ده املوجو

االتصاالت : حتديث الكل / اتصاالت / 

 خصائص / حترير / االرتباطات 

فرز وتصفيه :   /   / فرز / تصفيه / مسح / 

 اعادة تطبيق / خيارات متقدمه 

ادوات البيانات : النص اىل اعمده / ازالة 

التكرارات  / التحقق من صحة البيانات / 

 دمج / حتليل ماذا لو 

فك التجميع /  /خمطط تفصيلي : جتميع 

 االمجالي الفرعي 

 

تدقيق : تدقيق امالئي وحنوي / احباث / 

قاموس املرادفات / ترمجه / تلميح شاشة 

 الرتمجه / تعيني اللغه / عدد الكلمات

التعليقات : تعليق جديد / حذف / السابق 

التالي / اظهار واخفاء التعليق / اظهار  /

 كافة العليقات 

قه / محاية املصنف / تغيريات : محاية الور

 مشاركه يف املصنف 
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طرق عرض املصنفات : ختطيط الطباعه / 

القراءه يف وضع ملء الشاشه / ختطيط ويب 

 خمطط تفصيلي / مسوده /

اظهار واخفاء : املسطره / خطوط الشبكه / 

 شريط الصيغه / شريط الرسائل / العناوين

% / صفحه واحده / 100تكبري وتصغري : 

 صفحتان / عرض الصفحه

اطار : اطار جديد / ترتيب الكل / جتميد 

اجزاء / انقسام / اخفاء / اظهار / العرض 

جنبا اىل جنب / اعادة تعيني موضع االطار / 

 حفظ مساحة العمل / تبديل االطارات

21،25 3 

 

التطبيق 

Access 

/ ميزات  Accessتشغيل التطبيق 

التطبيق / فئات القوالب / امليزات / إنشاء 

قاعدة بيانات جديدة فارغة /  األمر " 

الصفحة الرئيسية ) طرق عرض / اخلط / 

نص منسق / سجالت / فرز وتصفية / حبث 

. 

األمر " إنشاء " / جدول / قوالب اجلدول / 

منقسم / تصميم اجلدول / منوذج / منوذج 

عناصر متعددة / منوذج فارغ / مناذج 

‘ضافية / تصميم النموذج / تقرير / 

تسميات / تقرير فارغ / معاجل التقارير / 

تصميم التقرير / معاجل االستعالمات / تصميم 

 االستعالم .

األمر " بيانات خارجية " / عمليات 

 / Accessاالسترياد احملفوظة / 

Excel . م ملف نصي 

/ ملف نصي  Excel  / word تصدير /

. 

االختبارات 

 اليومية 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي . 13

   

 تطبيقات الحاسوب  االطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع   •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 نموذج وصف المقرر

 محاسبة الشركات    :  وصف المقرر

 تزويد الطالب بمعلومات وافية عن القواعد العامة واالسس الخاصة بشركات القطاع الخاص 
 

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

 اسم / رمز المقرر  .3
 .  CORPORATIONS ACCOUNTING   محاسبة الشركات 

AC 0218 

املر " أدوات قاعدة البيانات / عالقات / 

توثيق قاعدة البيانات / حتليل األوامر / 

 . Accessقاعدة بيانات 

26،30 3 
االختبارات  مشاريع حسب التخصص 

 اليومية 

 البنية التحتية  . 12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الثاني  الفصل / السنة  .6

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

   1997  نة   22ا رع    را ان ا  ا   ع ا مب ج  ا ق ن ن ا ع ا   / د  
 ا رع    را عبفبة تة ي  /اس امل ل ب ا   ع ا ا رض منبة وا   ع ا امل  مهة  

 ا رع    را عبفبة ت زيرت ار/   واخل  ئ  بني ا   ع ء  
 ا رع    را ط ق زحما   /اس امل ل ب ا   ع ا  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10

 المعرفة والفهم  -أ
 كيفية انضمام الشريك او انفصاله عن الشركةالتعرف على  -1أ

 التعرف على نسب مساهمة القطاع الخاص في الشركات المساهمة  -2أ

 -3أ
 -4أ
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 االعمال المحاسبية في شركات القطاع الخاص  قيام الطالب بانجاز – 1ب 
 تصفيه الشركات التضامنية والمساهمة بعدة طرق  – 2ب  

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات نظرية وعملية 

 

 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية -

 

 مهارات التفكير  -ج

 اسئلة فكرية -1ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية وعملية 
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 طرائق التقييم     

 اختبارات شفوية وتحريرية 

  

 

 

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

 الخاصة بشركات القطاع الخاص تزويد الطالب بمعلومات وافية عن القواعد العامة واالسس  -:-1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر . 11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 
4 

اجراءات تكوين  
 شركات التضامن 

شركات االشخاص ـ انواعها واجراءات تكوين شركات التضامن 
 .واشهارها

االختبارات 

 اليومية 

حصص     4 2
 الشركاء

االختبارات  .اثبات حصص الشركاء يف راس املال وحصص التغذية

 اليومية 

االختبارات  احلصص العينية  احلصص العينية  4 3

 اليومية 

االختبارات  احلصص النقدية  احلصص النقدية  4 4

 اليومية 

احلصص العينية   4  5
 والنقدي 

العينية والنقدياحلصص  االختبارات  .

 اليومية 

توزيع االرابح  4 6
 واخلسائر 

االختبارات  .احلساابت اخلتامية وتوزيع االرابح وطرق توزيع االرابح واخلسائر

 اليومية 

توزيع االرابح  4 7
 واخلسائر 

االختبارات  .  التوزيع املتساوي والتوزيع بنسب متفق عليها

 اليومية 

فائدة على رأس  4  8
 املال 

التوزيع بنسب رؤؤس االموال ومنح الشركاء فائدة على رأس املال  
 .وتوزيع الرصيد بنسب حمددة

االختبارات 

 اليومية 

فائدة على رأس  4  9
 املال 

مقابل خدماهتم وتوزيع الرصيد   منح الشركاء مرتبات او مكافأت
بنسب حمددة ومنح الشركاء فائدة ورأس املال ومرتبات مقابل 

 .خدماهتم وتوزيع الرصيد بنسب حمددة

االختبارات 

 اليومية 

توزيع االرابح  4  10
 واخلسائر 

االختبارات  .مسحوابت الشركات وفائدهتا

 اليومية 

فائدة على رأس  4 11
 املال 

وفائدته قرض الشريك  االختبارات  

 اليومية 

التأمني على حياة  4  12
 الشركاء

االختبارات  التأمني على حياة الشركاء 

 اليومية 

توزيع االرابح  4 13
 واخلسائر 

االختبارات  .التغيي يف اتفاق الشركاء, تعديل اسس توزيع االرابح واخلسائر

 اليومية 

 زايدة رأس املال 4 14
زايدة رأس املال .     تعديل رأس املال ـ ختفيض تعديل رأس املال ـ 

 .رأس املال
االختبارات 

 اليومية 

 رأس املال احلايل  4 15
انضمام شريك جديد ، شراء حصة رأس املال احلايل , اضافة حصة 

 جديدةاىل رأس املال 

االختبارات 

 اليومية 

 لشهرة احملل 4 16
حساب لشهرة احملل يف دفاتر  قياس شهرة احملل ومعاجلتها ـ عدم وجود 

 .الشركاء ـ وجود حساب لشهرة احملل يف دفاتر الشركة
االختبارات 

 اليومية 

االختبارات  . انفصال شريك اصيل ,السداد أبكثر من حصةالسداد أبكثر من  4  17

 اليومية 
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 حصة 

السداد أبكثر من  4 18
 حصة 

االختبارات  السداد أبقل من احلصة

 اليومية 

االختبارات  شهرة احملل ومعاجلتها شهرة احملل  4 19

 اليومية 

االختبارات  تصفية شركات التضامن  تصفية شركات 4 20

 اليومية 

االختبارات  .التصفية السريعة تصفية شركات 4 21

 اليومية 

االختبارات  التصفية التدرجيية  تصفية شركات 4 22

 اليومية 

الشروط القانونية لتأسيسها –الشركات املسامهة  الشروط القانونية  4 23 االختبارات  .

 اليومية 

24 4 

 الشروط القانونية 

تسديد قيمة االسهم دفعة واحدة –تكوين الشركات املسامهة  . 

االختبارات 

 اليومية 

25 4 

   تسديد قيمة .

. دفعاتتسديد قيمة االسهم على   
االختبارات 

 اليومية 

26 4 

 معاجلة مصاريف 

 معاجلة مصاريف االصدار ومصاريف التأسيس 
االختبارات 

 اليومية 

27 4 

 اقساط االسهم 

 التأخي يف تسديد اقساط االسهم
االختبارات 

 اليومية 

االختبارات  . زايدة رأس املال يف الشركات املسامهة أبصدار اسهم جديدة اسهم جديدة  4 28

 اليومية 

29 4 

 ختفيض رأس املال 

 زايدة رأس املال يف الشركات املسامهة برمسلة االرابح
االختبارات 

 اليومية 

30 4 

 ختفيض رأس املال 

 ختفيض رأس املال يف الشركات املسامهة
االختبارات 

 اليومية 
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  محاسبة الشركات االطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 
 
 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 مقرر: التدقيق  وصف

 تعريف الطالب بأصول وقواعد وهدف التدقيق         

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
/    قسم المحاسبية   Accounting Techniquesالتقنيات 

Department (ACT)  

 AUDITING  /AC 0104   التدقيق اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الثاني  الفصل / السنة  .6

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر. 9

 ال دنيفلبالق ان نل االنظمالال  لتنظمل ص للمناق لالحساباتف

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10
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 المعرفة والفهم  -أ
 العمل على تمكين الطالب من ممارسة عملية التدقيق  -1أ

 التعرف على انواع التدقيق  -2أ

 التعرف على دور مراقب الحسابات  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 قدرتة على اداء السلوكي المهني الجيد – 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات نظرية 

 امثلة عملية 

 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية 

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 اسئلة فكرية -1ج

 -2ج 

 -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات -

 عرض -

 طرائق التقييم     

 اختبارات شفوية وتحريرية 

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

 قدرتة على اداء السلوك المهني الجيد وتحديد السلوك المهني الغير جيد وامكانية تعديلة-1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر . 11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  الوحدة / المساق أو الموضوع اسم 

1 3 
 نشأة التدقيق 

.نشأة التدقيق وتطوره ,تعريفه واهدافه 

 الفرق بين المحاسبة والتدقيق 
االختبارات 

 اليومية 
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2 3 
.انواع  

 التدقيق

.انواع التدقيق ـ التدقيق الكامل والجزئي  

, التدقيق النهائي والمستمر , التدقيق 

 االلزامي واالختياري 

االختبارات 

 اليومية 

3 3 

التدقيق 

 الداخلي

التدقيق الداخلي والخارجي , اهدافه ,  

التدقيق الداخلي , مفهومه ، االرتباط بين  

التدقيق الداخلي والخارجي ,التدقيق 

الشامل واالختباري ، التدقيق البيئي ، 

 حاالت تطبيقية . 

االختبارات 

 اليومية 

4.5  3 

االخطاء  

 والغش

االخطاء والغش , اسباب ارتكاب 

االخطاء , دور المدقق في معالجة 

 وتصحيح االخطاء والغش.

 حاالت تطبيقية 

االختبارات 

 اليومية 

6.7 3 
الرقابة 

 الداخلية

نظام الرقابة الداخلية، نظام المراقبة 

الحسابات من  الداخلية , موقف مراقب 

 مقومات انظمة الرقابة الداخلية .

االختبارات 

 اليومية 

8 3 

وتقييم  

 انظمة 

طرق ووسائل فحص وتقييم انظمة  

الرقابة الداخلية, حاالت حول تقييم  

انظمة الرقابة الداخلية في المنشأت , 

 الخطوات التمهيدية لعملية التدقيق .

االختبارات 

 اليومية 

9.10.11 3 

صفات 

ومؤهالت  

 المدقق 

صفات ومؤهالت المدقق , حقوق وواجبات  

 العراقية.المدقق في ظل التشريعات 

مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي  

 والمعايير التدقيقية.

 7نظام مزاولة مهنة مراقبة الحسابات رقم 
 1984لسنة 

قواعد السلوك المهني لنقابة المحاسبين  

 والمدققين

االختبارات 

 اليومية 

12.13 3 

 ادلة االثبات 
االدلة   ادلة االثبات في التدقيق،مفهوم

،ادواتها،وسائل الحصول على ادلة 

 االثبات .

االختبارات 

 اليومية 

14.15 3 
برنامج  

 التدقيق

برنامج التدقيق , تعريفه , انواعه ,  

 مزاياه وعيوبه , كيفية اعداد البرنامج 

 حاالت تطبيقية حول برامج التدقيق

االختبارات 

 اليومية 

اوراق  3  16.17

 العمل
العمل, الملف الداني والجاري ,  اوراق 

 اشارات التدقيق , مالحظات المدقق 
االختبارات 

 اليومية 

18 3 
تقرير  

 المدقق 
 تقرير المدقق , انواعه .

 تطبيقات حول نماذج تقرير المدقق 
االختبارات 

 اليومية 

19.20 3 
العمليات 

 النقدية 

 

 العمليات النقدية 

العمليات نظام الرقابة الداخلية على 

النقدية , المقبوضات النقدية ، 

 المدفوعات النقدية . 

االختبارات 

 اليومية 

االختبارات تدقيق العمليات النقدية, تدقيق حسابات  تدقيق  3 21.22
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العمليات 

 النقدية 
الصندوق , تدقيق حسابات البنك  

 )المصرف(

تدقيق الرواتب , تدقيق المبيعات النقدية , 

 النقدية .تدقيق المصروفات 

 اليومية 

23.24 3 

العمليات 

 االجلة 

 

تطبيقات عملية حول تدقيق العمليات 

 النقدية  

 العمليات االجلة 

نظام الرقابة الداخلية على العمليات 

 االجلة 

االختبارات 

 اليومية 

25.26 3 

تدقيق 

 المشتريات 

 تدقيق المشتريات االجلة ومردوداتها

 تدقيق المبيعات االجلة ومردوداتها 

التحقق من االصول)الموجودات( الثابتة  

 والمطلوبات 

االختبارات 

 اليومية 

27.28 3 
الرقابة 

 الداخلية

الرقابة الداخلية في ظل التشغيل 

االلكتروني للبيانات ,التعريف بالحاسوب  

 ، طبيعة النظام المحاسبي االلكتروني 

االختبارات 

 اليومية 

مقومات   3 30

 واساليب 

مقومات واساليب الرقابة الداخلية في  

 ظل الحاسوب 
االختبارات 

 اليومية 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

الطبعة         المؤلف                           المنهجي                  الكتاب 

 السنة 

اصول التدقيق               د. ابراهيم عبد موسى السعبري      دار  

 1990الحكمة   

 أ.م احمد ميري احمد                              

 م . اللئ محمد حافظ                              

 المصادر:

جـواد، اصول التـدقيق/ عبـد اللطيـف نـوري القاضـي، مؤيـد  .1

 .1990مطبعة دار الحكمة/

اصول التدقيق الحديث/ صبيح الطحان، الجزء االول والجزء  .2

 الثاني.

 المراجعة اصولها العلمية والعملية/ د. عيسى ابو العقل. .3

 دراسات في المراجعة/ د. عباس شافعي. .4

مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية/ عبد الفتاح  .5

 1985 الصحن، د. احمد نور /

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع  

 االلكترونية ( 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني  

 والدراسات الميدانية ( 
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  الرقابة والتدقيقاالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 : مشروع البحث     وصف المقرر

 تعليم الطالب كيفية معالجة المشاكل بطريقة البحث العلمي 

 

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية . 1

 القسم الجامعي / المركز . 2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

 PROJECT    .AC 0224    مشروع البحث  اسم / رمز المقرر . 3

  البرامج التي يدخل فيها . 4

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة . 5

 الثاني  الفصل / السنة . 6

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية . 7

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف . 8

 أهداف المقرر. 9

 عر بة حبث   ل م ةرة د سببةتعربد ا ط     

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم . 10
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 المعرفة والفهم  -أ
 وع محاسبي موض كتابة بحث حول  قادر على -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 معرفة كيفية انشاء بحث – 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات عملية ونظرية 

 طرائق التقييم       

 اختبارات شفوية وتحريرية 

 مهارات التفكير  -ج

 اسئلة فكرية -1ج

 -2ج  

 -3ج

 -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات 

 عرض 

 

 طرائق التقييم     

 اختبارات تحريرية وشفوية 

- 

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

 قدرتة على عمل بحث في اي موضوع محاسبي -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 : اللغة االنكليزية    وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

المتاحة. والبد من الربط بينها  التعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوظ من فرص 

 وبين وصف البرنامج. 

 ج

 الرميثة  –جامعة الفرات االوسط/ المعهد التقني  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم الجامعي / المركز  .2
 Accounting Techniquesالتقنيات المحاسبية /   قسم

Department (ACT)  

   اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني وحضوري  أشكال الحضور المتاحة  .5

 المقرر بنية . 11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

   تعليم الطالب اصول البحث العلمي   1،15 

 16،30 
  

 .متابعة الطالب يف كتابة البحث
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 الثاني   الفصل / السنة  .6

 1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/3/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر. 9

تاعفلتذهلال  عةلإلىلإظاارلالخط طلالدنيضالالنئ س الفقطلم لال ند هلإلىل   سلطنرلمخ وفالل فس نلل
 فلبناللالجموالاإلنجو زيال ح ياللنفسلالحقائقلالن

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم  . 10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على االزمنة  -1أ

 التعرف على صياغة الجملة -2أ

 التكلم بطالقة  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 االستماع  - 1ب 

 القراءة - 2ب 

 الفهم  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 فديوات تعليمية  -1
 الداتو شو  -2
 عمل كروبات للمناقشة وتطوير القابليات  -3

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات اليومية  -1
 االمتحانات الشفهية  -2
 االمتحانات الفصلية  -3
 االمتحانات النهائية  -4
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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  البحث والتطوير للمشاريعاالطالع على مصادر حديثة تختص بموضوع  •
 موائمة المواد التي دراستها مع احتياجات سوق العمل   •

 

 

 مهارات التفكير  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 


	استمارة_وصف_البرنامج_الاكاديمي_لقسم_المحاسبة_1.pdf (p.1)
	البرنامج الاكاديمي للمعهد التقني الرميثة.pdf (p.2-89)

