
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقررات السنة
 األولى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

1  

أنبببببببواع البببببببد ا ر المحاسببببببببية  –المحاسببببببببة 

هبببا  بببي الشبببرول الواجبببر  وا ر -المسبببتةد ة

الد ا ر، المسبتندات وأنواعابا ولبرل التسب ي  

  ي الد ا ر ) القيد المفرد والقيد المزدوج(

حباالت  ببيقيبة علببى  عريب  راس المببال 

والتفرقببة نببيم المببديم والببداحم و و ببي  

  كونات الميزانية العمو ية .

 

2  

د تببر  –أنببواع الببد ا ر المحاسبببية المسببتةد ة 

الشببرول القانونيببة  –د تببر االسببتاد  –اليو يببة 

المسببببتندات  –الواجببببر  وا رهببببا  ببببي الببببد ا ر 

القيببد  –وأنواعاببا ولببرل التسبب ي   ببي الببد ا ر 

 القيد المزدوج . –المفرد 

أنبببواع البببد ا ر المحاسببببية  -أ ثلبببة عبببم

د تببببر  –د تببببر اليو يببببة  –المسببببتةد ة 

الشبببرول القانونيبببة الواجببببر  –األسبببتا  

عاا  و رها  ي الد ا ر والمستندات وأنوا

 لتس ي   ي الد ا ر.ولرل ا

 

3  

الميزانيببة كاسبباس   -كيفيببة  كببويم راس المببال 

الحسببببام المببببديم  –لنظريببببة القيببببد المببببزدوج 

والحسببام الببداحم وكيفيببة التوربب  لمعر ببة كبب  

 –شبببرف  فبببردات الميزانيبببة العا بببة  – نامبببا 

 الموجودات والمبلونات .

 –كيفيببة  كببويم راس المببال  -أ ثلببة عببم

كاساس لنظرية القيبد المبزدوج الميزانية 

الحسببببام المببببديم والحسببببام الببببداحم  –

شبرف  -وكيفية التور  لمعر ة ك   ناما

  – فردات الميزانية العا ة 

 

4  

كيفيببة  – ةبببيد د تببر اليو يببة  –د تببر اليو يببة 

التس ي   ي د تر اليو ية نموجبر نظريبة القيبد 

القيبود  أنبواع -القيد المزدوج أنواع –المزدوج 

  –القيد المرن  –القيد المسيبر  –حاسبية الم

 ةببيد د تبر  –د تبر اليو يبة  -أ ثلة عم

كيفية التس ي   ي د تر اليو ية  -اليو ية

أنببواع  –نموجببر نظريببة القيببد المببزدوج 

أنبببببببواع القيبببببببود  –القيبببببببد المبببببببزدوج 

  .المحاسبية

 

5  

 ببي الببد ا ر  إثبا ابباالعمليببات الت اريببة وكيفيببة 

 صبببباري   –اال تتبببباحي  القيببببد –المحاسبببببية 

   .التاسيس

العمليبببات الت اريبببة وكيفيبببة أ ثلبببة عبببم 

القيبببد  – بببي البببد ا ر المحاسببببية  إثبا ابببا

 . صاري  التاسيس –اال تتاحي 

 

 

6  

 – ببببببردودات المشببببببتريات  –المشببببببتريات  –

المسببحونات  – ببردودات المبيعببات  –المبيعببات 

 التا ينبببات –الموجبببودات الثانتبببة  –الشةصبببية 

لببدا الريببر و ا ينببات  بببم   ا ينببات) ونوعاببا 

 الرير(

 ببببردودات  –المشببببتريات  -أ ثلببببة عببببم

 بببببببردودات  –المبيعبببببببات  المشبببببببتريات

المبيعببببببببات المسببببببببحونات لشةصببببببببية 

 .التا ينات ونوعاا –للموجودات الثانتة 

 

7  
) المصببباري  االيراديبببة  وأنواعاببباالمصببباري  

 .وكيفية التفرقة نيناما والرأسمالية

ري  وأنواعابببببا ) المصبببببا-أ ثلبببببة عبببببم 

المصاري  االيرادية والرأسمالية وكيفية 

 التفرقة نيناما.

 

8  
 اإليببببرادات –أنببببواع المصبببباري  االيراديببببة  –

 – سموحات المبيعات  – وأنواعاا

 –أنواع المصاري  االيراديبة -أ ثلة عم 

 سبببببببموحات  –اإليبببببببرادات وأنواعابببببببا 

 المبيعات
 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 عليم التقنيالجامعة:هيئة الت

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 المرحلة: األولى

 اسم المحاضر الثالثي: نهلة عبيس طالل

 اللقب العلمي: مدرس مساعد

 التخصص العلمي: محاسبه

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 ولى(جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األ

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

9  
المدينببة والداحنببة والحبباالت  وأنواعابباالقببرو  

 سببببديد الفواحببببد المسببببتحقة علببببى  –المةتلفببببة 

 القرو  .  

المدينببببة  وأنواعابببباالقببببرو   –– أ ثلببببة عببببم

لفواحبببد والداحنبببة والحببباالت المةتلفبببة لتسبببديد ا

 على القرو  المستحقة

 

11  
الترحي   – ةبيد د تر االستاد  -د تر االستاد

على  التاكيد –دلي  د تر االستاد  –والترريد 

 المتنوعة لكيفية استةدام الد تر. األ ثلة

 ةبببببيد د تببببر  – األسببببتا د تببببر -أ ثلببببة عببببم 

 -األستا دلي  د تر  -الترحي  والترريد -األستا 
 

11  
 – ةببيد  يبزان المراجعبة  –راجعبة  يبزان الم

 أنواع  يزان المراجعة 
 ةبببيد  يببزان  – يببزان المراجعببة -أ ثلببة عببم 

  يزان المراجعة  أنواع -المراجعة
 

12  
 يزان المراجعة  –)  يزان المراجعة ناألرردة 

 أ ثلة . –نالم ا يع( كيفية إعداد ك   ناما 

 – ناألرربببدة)  يبببزان المراجعبببة -أ ثلبببة عبببم 

كبب   إعببدادان المراجعببة نالم ببا يع( كيفيببة  يببز

 .أ ثلة – ناما 

 

13  

كيفية  ت   –عمليات التاجر  ع المصرف  –

) اإليداعكيفية  ت  حسام  –الحسام ال اري 

الوداحع الثانتة( كيفية احتسام الفواحد 

  – اإليداع –السحر  –المستحقة 

 –عمليبببات التببباجر  بببع المصبببرف -أ ثلبببة عبببم 

كيفية  ت  حسام  –م ال اري كيفية  ت  الحسا

/ كيفيبببة احتسبببام  الثانتبببة/ الوداحبببع  - اإليبببداع

  – اإليداع –السحر  – ةالفواحد المستحق

 

14  

الشبببيكات ) الشبببيكات  أنبببواع-الشبببي    عريببب  

 ظاير الشبيكات  –الصادرة والشيكات الواردة( 

 –المصببرف للتحصببي   إلببىالشببيكات  إرسببال –

وكبببببب ل   المصبببببباري  المصببببببر ية المةتلفببببببة

 العموالت المصر ية

 الشيكات أنواع – عري  الشي   -أ ثلة عم

) الشيكات الصادرة والشيكات الواردة ( ظاير 

المصرف  إلىالشيكات  إرسال –الشيكات 

المصاري  المصر ية المةتلفة  –للتحصي  

 وك ل  العموالت المصر ية .

 

15  
الةصم الت اري  –الةصم  أنواع –الةصم 

 –ركر المفرد والم
الةصببم  –الةصببم  أنببواع –الةصببم -أ ثلببة عببم 

  –الت اري المفرد والمركر 
 

  الةصم النقدي.أ ثلة على  الةصم النقدي.  16

17  
 القبض. أورال –الكمبيالة  –الت ارية  األورال

 الد ع أورال –
 –الكمبيالبببة  –الت اريبببة  األورال-أ ثلبببة عبببم 

 الد ع. أورال -القبض أورال
 

18  

حبببباالت  –الت اريببببة  األورالت سببببحر  بببببررا

 القبض : ناورالالتصرف 

استحصبببال قيمبببة الورقبببة  بببي  يعببباد  -1

االسبببتحقال واالنتظبببار لحبببيم  يعبببباد 

 االستحقال.

الورقبببة الت اريبببة للمصبببرف  إرسبببال -2

لرر  التحصي   ي  يعاد االستحقال 

. 

خصببم الورقببة الت اريببة قببب   أوقبببع  -3

  يعاد االستحقال.

دا المصبرف رهم الورقبة الت اريبة لب -4

 .سل لقاء 

 ظايبببر الورقبببة الت اريبببة و ببببررات  -5

 التظاير.

اسببببتبدال الورقببببة الت اريببببة نورقببببة  -6

 جديدة.

 سبببديد قيمبببة الكمبيالبببة قبببب  الموعبببد  -7

المسببتحم  ببم قببب  المسببحوم عليبب  

  قان  خصم

 –الت اريبة  األورال بررات سحر  -أ ثلة عم 

 القبض : ناورالحاالت التصرف 

ي  يعببباد حصبببال قيمبببة الورقبببة  ببباست -1

االسبببتحقال واالنتظبببار لحبببيم  يعبببباد 

 االستحقال.

الورقبببة الت اريبببة للمصبببرف  إرسبببال -2

لرر  التحصي   ي  يعاد االستحقال 

. 

خصببم الورقببة الت اريببة قببب   أوقبببع  -3

  يعاد االستحقال.

رهم الورقبة الت اريبة لبدا المصبرف  -4

 .سل لقاء 

 ظايبببر الورقبببة الت اريبببة و ببببررات  -5

 التظاير.

الت اريببببة نورقببببة اسببببتبدال الورقببببة  -6

 جديدة.

 سبببديد قيمبببة الكمبيالبببة قبببب  الموعبببد  -7

المسببتحم  ببم قببب  المسببحوم عليبب  

  قان  خصم.

 

 



 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

19  
ات التبببي الحسبببان –المتعبببددة  األعمبببدةيو يبببة 

  – فت   ي اليو ية وكيفية التس ي  

 –المتعبببددة  األعمبببدةيو يبببة  -أ ثلبببة عبببم 

 الحسانات التي  فت   ي اليو ية وكيفية 
 .–التس ي  

21 

 
 

 بي  األخباءار كام  أسبام -األخباء صحي  

لبرل  –المحاسببية  األخبباء أنبواع –البد ا ر 

 –البريقبببببة المبولبببببة  -األخبببببباء صبببببحي  

 ببي  األخببباء صببحي   –ةتصببرة البريقببة الم

 أهميببة –الترحيبب   أخببباء صببحي   –اليو يببة 

 الحسام المعلم . – يزان المراجعة 

 لسببببام -األخبببباء صبببحي   -أ ثلبببة عبببم 

 أنببببواع – ببببي الببببد ا ر  األخببببباءار كببببام 

لببببرل  صببببحي   –المحاسبببببية  األخببببباء

البريقبببة  –البريقبببة المبولبببة  -األخبببباء

ليو يبة  ي ا األخباء صحي   –المةتصرة 

  –الترحي   أخباء صحي   –

 

21  
 اإلرنببباف –المتببباجرة  –الحسبببانات الةتا يبببة 

  –حسام راس المال  –والةساحر 
المتباجرة  –الحسانات الةتا ية -أ ثلة عم 

 حسام راس المال –والةساحر  األرناف –
 

22  
كلفبة المبيعبات  إي اد – المنشاةحسام جاري 

 الميزانية العمو ية –
 – المنشببباةحسبببام جببباري  – أ ثلبببة عبببم

 الميزانية العمو ية  –كلفة المبيعات  إي اد
 

23  

الفرل نيم الميزانية العا ة و يزان المراجعبة 

الحسبانات الةتا يبة  بي ناايبة السبنة  إقفال –

 .–المالية و تحاا  ي نداية السنة المالية 

الفببرل نببيم الميزانيببة العا ببة -أ ثلببة عببم 

الحسببببانات  إقفببببال –و يببببزان المراجعببببة 

الةتا يبة  بي ناايبة السبنة الماليبة و تحاببا 

 .– ي نداية السنة المالية 

 

24  

ال رد )  سوية الحسبانات(  سبوية الحسبانات 

المصباري  المسبتحقة للمصباري   –االسمية 

المسبتلمة  قبد ا  اإليرادات –المد وعة  قد ا 

. 

ال بببرد )  سبببوية الحسبببانات( -أ ثلبببة عبببم 

المصبباري   –ة  سببوية الحسببانات االسببمي

 –المسببتحقة للمصبباري  المد وعببة  قببد ا 

 المستلمة  قد ا . اإليرادات

 

25  

كيفيببة  –االنببدثار  وإغببرا  عريبب  االنببدثار 

 –لبببرل احتسبببام االنبببدثار  – قبببدير االنبببدثار 

لريقبببببة القسبببببد  –لريقبببببة القسبببببد الثانببببب  

لريقببة  –لريقببة اعببادة التقببدير  –المتنبباق  

البريقة المباشبرة  – س ي  االندثار  حاسبيا 

 –والبريقة غير المباشرة 

لببرل  –كيفيببة  قببدير االنببدثار -أ ثلببة عببم 

 –لريقة القسد الثانب   –احتسام االندثار 

لريقببة اعببادة  –لريقببة القسببد المتنبباق  

لريقة  سب ي  االنبدثار  حاسببيا  –التقدير 

البريقبببببة المباشبببببرة والبريقبببببة غيبببببر  –

  –المباشرة 

 

26  

 –البديون ) البديون ال يبدة  عأنبوا –المدينون 

الببديون المعدو ببة (  –الببديون المشببكوه  ياببا 

كيفيبببة  عال بببة  – سبببوية حسبببام المبببدينون 

الديون المعدو ة لمةص  البديون المشبكوه 

 ياببا . كيفيببة  عال ببة الةصببم المسببموف نبب  

كيفيبببة  –نمةصببب  الةصبببم المسبببموف نببب  

  كويم  ةص  الةصم المسموف ن  .

البببديون )  أنبببواع –المبببدينون أ ثلبببة عبببم 

 –البديون المشبكوه  يابا  –الديون ال يبدة 

الببببببديون المعدو ببببببة (  سببببببوية حسببببببام 

كيفيببببببة  عال ببببببة الببببببديون  –المببببببدينون 

المعدو ة لمةص  الديون المشكوه  يابا 

. كيفيببببة  عال ببببة الةصببببم المسببببموف نبببب  

كيفيببة  –نمةصبب  الةصببم المسببموف نبب  

  كويم  ةص  الةصم المسموف ن  .

 

27  

كيفيبة  كبويم  ةصب   –القبض  للوراجرد 

الماليببببة  األورالجببببرد  – صبببباري  القبببببع 

 األورال أسعاروكيفية  كويم  ةص  هبول 

 المالية .

كيفيببة  كببويم  –القبببض  أ ثلببة عببم أورال

 األورالجبرد  – ةص   صاري  القبع 

الماليبببة وكيفيبببة  كبببويم  ةصببب  هببببول 

 المالية . األورال أسعار

 

28  
 عال بببة البببنق  /  كيفيبببة –جبببرد الصبببندول 

الحسبببببام  -الع ببببز / والزيببببادة / الفبببباحض / 

  –المعلم 

كيفيبة  عال بة  –جرد الصبندول أ ثلة عم 

 -الببنق  / الع ببز / والزيببادة / الفبباحض / 

  –الحسام المعلم 

 

29  
) الزيبادة  تالفبرو قبا عال بة  -جرد الصبندول

 –كيفيبببة  نظبببيم كشببب  ال بببرد  –والبببنق ( 

 المفاجيء(ال رد ) الدوري و أنواع

حببباالت  ببيقيبببة حبببول جبببرد أ ثلبببة عبببم 

وكيفيبببة  تالفبببرو قببباالصبببندول و عال بببة 

 وأنواع ال رد . نظيم   ال رد 

 

31  
حببببببباالت  ببيقيبببببببة    حبببببببول المعال بببببببة  المعال ة المحاسبية للحسام المعلم .

 المحاسبية للحسام المعلم.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الثانيةجدول الدروس األسبوعي )االستمارة 

 

 نهلة عبيس طالل و ماجدة عبد الحسين سماال

  البريد االلكتروني

 المحاسبة مباديء اسم المادة

 أسبوع 31  قرر الفص 

 أهداف المادة
وقواعببد المحاسبببة وكبب ل  السبب الت المحاسبببية والمسببتندات علببى  ناسببس زويببد البالببر  إلببى اببدف المببادة 

 . أنواعاااختالف 

التفاري  األساسية 

 للمادة

 م البالم نمس  الس الت المحاسبية واستةراج النتاحج المالية  ناا.قيا

 

 الكتر المنا ية
المحاسبة / ياء عبد الحسيم القا وسي /  ببعة جا عة المور   الكتام المنا ي المعتمد / باديء

1811. 

 المصادر الةارجية

ات  نشببورات   1816آخببرون لبعببة  –المحاسبببة الماليببة ، د.يوسبب  عببو  العببادلي  -1

 السالس  ، الكوي .

 .1881األرول المحاسبية ، د.رال  الرزال ، دار البكر ، عمان ، -2

 .1811 ي أرول المحاسبة المالية ، د. عبد الحي   رعي / الدار ال ا عية  -3

 1881النظرية المحاسبية .د. عباس  ادي الشيرازي ،  ات السالس  ، الكوي  ، -4

 .1881الكتر /نرداد النظم المحاسبية .عادل  حمد حسون ، دار  -5

 قد ببة  ببي المحاسبببة الماليببة الببدار ال ماهيريببة  –د. ببوزي د يببان ود.  ليحببة علببي شببو  -6

 .1881 -4ل. –للنشر والتوزيع واإلعالن 

 ببباديء المحاسبببة الماليببة ، احمببد رجببر عبببد العببال ، الببدار ال ا عيببة للبباعببة ، لبنببان  -7

،1883. 

* 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                                            

  قسيم الدرجة

 

االمتحانات  ختبرالم الفصل الدراسي

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

  علو ات إ ا ية 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 المرحلة: الثانية

 اسم المحاضر الثالثي:نهلة عبيس طالل 

 اللقب العلمي: مدرس مساعد

 التخصص العلمي: محاسبه

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 حظاتالمال المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

1  

أنبببببببواع البببببببد ا ر المحاسببببببببية  –المحاسببببببببة 

الشبببرول الواجبببر  وا رهبببا  بببي  -المسبببتةد ة

الد ا ر، المسبتندات وأنواعابا ولبرل التسب ي  

  ي الد ا ر ) القيد المفرد والقيد المزدوج(

حباالت  ببيقيبة علببى  عريب  راس المببال 

والتفرقببة نببيم المببديم والببداحم و و ببي  

 ة . كونات الميزانية العمو ي

 

2  

د تببر  –أنببواع الببد ا ر المحاسبببية المسببتةد ة 

الشببرول القانونيببة  –د تببر االسببتاد  –اليو يببة 

المسببببتندات  –الواجببببر  وا رهببببا  ببببي الببببد ا ر 

القيببد  –وأنواعاببا ولببرل التسبب ي   ببي الببد ا ر 

 القيد المزدوج . –المفرد 

أنبببواع البببد ا ر المحاسببببية  -أ ثلبببة عبببم

د تببببر  –د تببببر اليو يببببة  –المسببببتةد ة 

الشبببرول القانونيبببة الواجببببر  –األسبببتا  

 و رها  ي الد ا ر والمستندات وأنواعاا 

 ولرل التس ي   ي الد ا ر.

 

3  

الميزانيببة كاسبباس   -كيفيببة  كببويم راس المببال 

الحسببببام المببببديم  –لنظريببببة القيببببد المببببزدوج 

والحسببام الببداحم وكيفيببة التوربب  لمعر ببة كبب  

 –عا بببة شبببرف  فبببردات الميزانيبببة ال – نامبببا 

 الموجودات والمبلونات .

 –كيفيببة  كببويم راس المببال  -أ ثلببة عببم

الميزانية كاساس لنظرية القيبد المبزدوج 

الحسببببام المببببديم والحسببببام الببببداحم  –

شبرف  -وكيفية التور  لمعر ة ك   ناما

  – فردات الميزانية العا ة 

 

4  

كيفيببة  – ةبببيد د تببر اليو يببة  –د تببر اليو يببة 

اليو ية نموجبر نظريبة القيبد  التس ي   ي د تر

أنبواع القيبود  -أنواع القيد المزدوج –المزدوج 

  –القيد المرن  –القيد المسيبر  –المحاسبية 

 ةببيد د تبر  –د تبر اليو يبة  -أ ثلة عم

كيفية التس ي   ي د تر اليو ية  -اليو ية

أنببواع  –نموجببر نظريببة القيببد المببزدوج 

أنبببببببواع القيبببببببود  –القيبببببببد المبببببببزدوج 

 اسبية. المح

 

5  

العمليببات الت اريببة وكيفيببة إثبا اببا  ببي الببد ا ر 

 صبببباري   –القيببببد اال تتبببباحي  –المحاسبببببية 

 التاسيس. 

أ ثلبببة عبببم العمليبببات الت اريبببة وكيفيبببة 

القيبببد  –إثبا ابببا  بببي البببد ا ر المحاسببببية 

 . صاري  التاسيس –اال تتاحي 

 

 

6  

 – ببببببردودات المشببببببتريات  –المشببببببتريات  –

المسببحونات  –دودات المبيعببات  ببر –المبيعببات 

التا ينبببات  –الموجبببودات الثانتبببة  –الشةصبببية 

ونوعاببا )  ا ينببات لببدا الريببر و ا ينببات  بببم 

 الرير(

 ببببردودات  –المشببببتريات  -أ ثلببببة عببببم

 بببببببردودات  –المبيعبببببببات  المشبببببببتريات

المبيعببببببببات المسببببببببحونات لشةصببببببببية 

 التا ينات ونوعاا. –للموجودات الثانتة 

 

7  
ابببا ) المصببباري  االيراديبببة المصببباري  وأنواع

 والرأسمالية وكيفية التفرقة نيناما.

المصببببباري  وأنواعابببببا ) -أ ثلبببببة عبببببم 

المصاري  االيرادية والرأسمالية وكيفية 

 التفرقة نيناما.

 

8  
اإليببببرادات  –أنببببواع المصبببباري  االيراديببببة  –

 – سموحات المبيعات  –وأنواعاا 

 –أنواع المصاري  االيراديبة -أ ثلة عم 

 سبببببببموحات  –يبببببببرادات وأنواعابببببببا اإل

 المبيعات
 

 

  جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 المرحلة: الثانية

 ثي: ماجدة عبد الحسيناسم المحاضر الثال

 اللقب العلمي: مدرب فني أقدم

 التخصص العلمي: محاسبه

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

9  
القببرو  وأنواعاببا المدينببة والداحنببة والحبباالت 

 سببببديد الفواحببببد المسببببتحقة علببببى  –المةتلفببببة 

   القرو  .

القببببرو  وأنواعاببببا المدينببببة  –– أ ثلببببة عببببم

والداحنبببة والحببباالت المةتلفبببة لتسبببديد الفواحبببد 

 المستحقة على القرو 

 

11  
الترحي   – ةبيد د تر االستاد  -د تر االستاد

التاكيد على  –دلي  د تر االستاد  –والترريد 

 األ ثلة المتنوعة لكيفية استةدام الد تر.

 ةبببببيد د تببببر  –د تببببر األسببببتا  -أ ثلببببة عببببم 

 -دلي  د تر األستا  -الترحي  والترريد -األستا 
 

11  
 – ةببيد  يبزان المراجعبة  – يبزان المراجعبة 

 أنواع  يزان المراجعة 
 ةبببيد  يببزان  – يببزان المراجعببة -أ ثلببة عببم 

 أنواع  يزان المراجعة  -المراجعة
 

12  
 يزان المراجعة  –)  يزان المراجعة ناألرردة 

 أ ثلة . –( كيفية إعداد ك   ناما نالم ا يع

 –)  يبببزان المراجعبببة ناألرربببدة -أ ثلبببة عبببم 

 يببزان المراجعببة نالم ببا يع( كيفيببة إعببداد كبب  

 أ ثلة. – ناما 

 

13  

كيفية  ت   –عمليات التاجر  ع المصرف  –

كيفية  ت  حسام اإليداع)  –الحسام ال اري 

الوداحع الثانتة( كيفية احتسام الفواحد 

  –اإليداع  –السحر  –ة المستحق

 –عمليبببات التببباجر  بببع المصبببرف -أ ثلبببة عبببم 

كيفية  ت  حسام  –كيفية  ت  الحسام ال اري 

/ الوداحبببع الثانتبببة / كيفيبببة احتسبببام  -اإليبببداع 

  –اإليداع  –السحر  – ةالفواحد المستحق

 

14  

أنبببواع الشبببيكات ) الشبببيكات - عريببب  الشبببي   

ير الشبيكات  ظا –الصادرة والشيكات الواردة( 

 –إرسببال الشببيكات إلببى المصببرف للتحصببي   –

المصبببببباري  المصببببببر ية المةتلفببببببة وكبببببب ل  

 العموالت المصر ية

 أنواع الشيكات – عري  الشي   -أ ثلة عم

) الشيكات الصادرة والشيكات الواردة ( ظاير 

إرسال الشيكات إلى المصرف  –الشيكات 

المصاري  المصر ية المةتلفة  –للتحصي  

 العموالت المصر ية . وك ل 

 

15  
الةصم الت اري  –أنواع الةصم  –الةصم 

 –المفرد والمركر 
الةصببم  –أنببواع الةصببم  –الةصببم -أ ثلببة عببم 

  –الت اري المفرد والمركر 
 

  أ ثلة على الةصم النقدي. الةصم النقدي.  16

17  
 أورال القبض. –الكمبيالة  –األورال الت ارية 

 أورال الد ع –
 –الكمبيالبببة  –األورال الت اريبببة -ة عبببم أ ثلببب

 أورال الد ع. -أورال القبض
 

18  

حبببباالت  – بببببررات سببببحر األورال الت اريببببة 

 التصرف ناورال القبض :

استحصبببال قيمبببة الورقبببة  بببي  يعببباد  -1

االسبببتحقال واالنتظبببار لحبببيم  يعبببباد 

 االستحقال.

إرسبببال الورقبببة الت اريبببة للمصبببرف  -8

ال لرر  التحصي   ي  يعاد االستحق

. 

قبببع أو خصببم الورقببة الت اريببة قببب   -11

  يعاد االستحقال.

رهم الورقبة الت اريبة لبدا المصبرف  -11

 لقاء سل .

 ظايبببر الورقبببة الت اريبببة و ببببررات  -12

 التظاير.

اسببببتبدال الورقببببة الت اريببببة نورقببببة  -13

 جديدة.

 سبببديد قيمبببة الكمبيالبببة قبببب  الموعبببد  -14

المسببتحم  ببم قببب  المسببحوم عليبب  

  قان  خصم

 –ت سحر األورال الت اريبة  بررا -أ ثلة عم 

 حاالت التصرف ناورال القبض :

استحصبببال قيمبببة الورقبببة  بببي  يعببباد  -1

االسبببتحقال واالنتظبببار لحبببيم  يعبببباد 

 االستحقال.

إرسبببال الورقبببة الت اريبببة للمصبببرف  -8

لرر  التحصي   ي  يعاد االستحقال 

. 

قبببع أو خصببم الورقببة الت اريببة قببب   -11

  يعاد االستحقال.

دا المصبرف رهم الورقبة الت اريبة لب -11

 لقاء سل .

 ظايبببر الورقبببة الت اريبببة و ببببررات  -12

 التظاير.

اسببببتبدال الورقببببة الت اريببببة نورقببببة  -13

 جديدة.

 سبببديد قيمبببة الكمبيالبببة قبببب  الموعبببد  -14

المسببتحم  ببم قببب  المسببحوم عليبب  

  قان  خصم.

 

 



 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات لمـــــــادة العمليـــــــةا المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

19  
الحسبببانات التبببي  –يو يبببة األعمبببدة المتعبببددة 

  – فت   ي اليو ية وكيفية التس ي  

 –يو يبببة األعمبببدة المتعبببددة  -أ ثلبببة عبببم 

 الحسانات التي  فت   ي اليو ية وكيفية 
 .–التس ي  

21 

 
 

أسبام ار كام األخباء  بي  - صحي  األخباء

لبرل  –أنبواع األخبباء المحاسببية  –البد ا ر 

 –البريقبببببة المبولبببببة  - صبببببحي  األخبببببباء

 صببحي  األخببباء  ببي  –البريقببة المةتصببرة 

أهميببة  – صببحي  أخببباء الترحيبب   –اليو يببة 

 الحسام المعلم . – يزان المراجعة 

لسببببام  - صبببحي  األخبببباء -أ ثلبببة عبببم 

أنببببواع  –ار كببببام األخببببباء  ببببي الببببد ا ر 

لببببرل  صببببحي   –األخببببباء المحاسبببببية 

البريقبببة  –البريقبببة المبولبببة  -األخبببباء

 صحي  األخباء  ي اليو يبة  –المةتصرة 

  – صحي  أخباء الترحي   –

 

21  
اإلرنببباف  –المتببباجرة  –الحسبببانات الةتا يبببة 

  –حسام راس المال  –والةساحر 
المتباجرة  –الحسانات الةتا ية -أ ثلة عم 

 حسام راس المال –األرناف والةساحر  –
 

22  
إي اد كلفبة المبيعبات  –حسام جاري المنشاة 

 الميزانية العمو ية –
 –حسبببام جببباري المنشببباة  –أ ثلبببة عبببم 

 الميزانية العمو ية  –إي اد كلفة المبيعات 
 

23  

الفرل نيم الميزانية العا ة و يزان المراجعبة 

إقفال الحسبانات الةتا يبة  بي ناايبة السبنة  –

 .–نة المالية المالية و تحاا  ي نداية الس

الفببرل نببيم الميزانيببة العا ببة -أ ثلببة عببم 

إقفببببال الحسببببانات  –و يببببزان المراجعببببة 

الةتا يبة  بي ناايبة السبنة الماليبة و تحاببا 

 .– ي نداية السنة المالية 

 

24  

ال رد )  سوية الحسبانات(  سبوية الحسبانات 

المصباري  المسبتحقة للمصباري   –االسمية 

ت المسبتلمة  قبد ا اإليرادا –المد وعة  قد ا 

. 

ال بببرد )  سبببوية الحسبببانات( -أ ثلبببة عبببم 

المصبباري   – سببوية الحسببانات االسببمية 

 –المسببتحقة للمصبباري  المد وعببة  قببد ا 

 اإليرادات المستلمة  قد ا .

 

25  

كيفيببة  – عريبب  االنببدثار وإغببرا  االنببدثار 

 –لبببرل احتسبببام االنبببدثار  – قبببدير االنبببدثار 

يقبببببة القسبببببد لر –لريقبببببة القسبببببد الثانببببب  

لريقببة  –لريقببة اعببادة التقببدير  –المتنبباق  

البريقة المباشبرة  – س ي  االندثار  حاسبيا 

 –والبريقة غير المباشرة 

لببرل  –كيفيببة  قببدير االنببدثار -أ ثلببة عببم 

 –لريقة القسد الثانب   –احتسام االندثار 

لريقببة اعببادة  –لريقببة القسببد المتنبباق  

 حاسببيا  لريقة  سب ي  االنبدثار –التقدير 

البريقبببببة المباشبببببرة والبريقبببببة غيبببببر  –

  –المباشرة 

 

26  

 –أنبواع البديون ) البديون ال يبدة  –المدينون 

الببديون المعدو ببة (  –الببديون المشببكوه  ياببا 

كيفيبببة  عال بببة  – سبببوية حسبببام المبببدينون 

الديون المعدو ة لمةص  البديون المشبكوه 

 ياببا . كيفيببة  عال ببة الةصببم المسببموف نبب  

كيفيبببة  –الةصبببم المسبببموف نببب  نمةصببب  

  كويم  ةص  الةصم المسموف ن  .

أنبببواع البببديون )  –أ ثلبببة عبببم المبببدينون 

 –البديون المشبكوه  يابا  –الديون ال يبدة 

الببببببديون المعدو ببببببة (  سببببببوية حسببببببام 

كيفيببببببة  عال ببببببة الببببببديون  –المببببببدينون 

المعدو ة لمةص  الديون المشكوه  يابا 

. كيفيببببة  عال ببببة الةصببببم المسببببموف نبببب  

كيفيببة  –مةصبب  الةصببم المسببموف نبب  ن

  كويم  ةص  الةصم المسموف ن  .

 

27  

كيفيبة  كبويم  ةصب   –جرد لورال القبض 

جببببرد األورال الماليببببة  – صبببباري  القبببببع 

وكيفية  كويم  ةص  هبول أسعار األورال 

 المالية .

كيفيببة  كببويم  –أ ثلببة عببم أورال القبببض 

جبرد األورال  – ةص   صاري  القبع 

ة وكيفيبببة  كبببويم  ةصببب  هببببول الماليببب

 أسعار األورال المالية .

 

28  
كيفيبببة  عال بببة البببنق  /  –جبببرد الصبببندول 

الحسبببببام  -الع ببببز / والزيببببادة / الفبببباحض / 

  –المعلم 

كيفيبة  عال بة  –أ ثلة عم جرد الصبندول 

 -الببنق  / الع ببز / والزيببادة / الفبباحض / 

  –الحسام المعلم 

 

29  
) الزيبادة  تفبرو قبا عال بة ال -جرد الصبندول

 –كيفيبببة  نظبببيم كشببب  ال بببرد  –والبببنق ( 

 أنواع ال رد ) الدوري والمفاجيء(

أ ثلبببة عبببم حببباالت  ببيقيبببة حبببول جبببرد 

وكيفيبببة  تالصبببندول و عال بببة الفبببرو قبببا

  نظيم   ال رد وأنواع ال رد .

 

31  
حببببببباالت  ببيقيبببببببة    حبببببببول المعال بببببببة  المعال ة المحاسبية للحسام المعلم .

 ة للحسام المعلم.المحاسبي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الثانيةجدول الدروس األسبوعي )االستمارة 

 

 ماجدة عبد الحسين  االسم

  البريد االلكتروني

 مباديء المحاسبة اسم المادة

 أسبوع 31  قرر الفص 

 أهداف المادة
المسببتندات علببى  اببدف المببادة إلببى  زويببد البالببر ناسببس وقواعببد المحاسبببة وكبب ل  السبب الت المحاسبببية و

 اختالف أنواعاا .

التفاري  األساسية 

 للمادة

 قيام البالم نمس  الس الت المحاسبية واستةراج النتاحج المالية  ناا.

 

 الكتر المنا ية
الكتام المنا ي المعتمد / باديء المحاسبة / ياء عبد الحسيم القا وسي /  ببعة جا عة المور  

1811. 

 المصادر الةارجية

 نشببورات  ات  1816آخببرون لبعببة  –سبببة الماليببة ، د.يوسبب  عببو  العببادلي المحا -1

 السالس  ، الكوي .

 .1881األرول المحاسبية ، د.رال  الرزال ، دار البكر ، عمان ، -8

 .1811 ي أرول المحاسبة المالية ، د. عبد الحي   رعي / الدار ال ا عية  -11

 1881لسالس  ، الكوي  ،النظرية المحاسبية .د. عباس  ادي الشيرازي ،  ات ا -11

 .1881النظم المحاسبية .عادل  حمد حسون ، دار الكتر /نرداد  -12

 قد ببة  ببي المحاسبببة الماليببة الببدار ال ماهيريببة  –د. ببوزي د يببان ود.  ليحببة علببي شببو  -13

 .1881 -4ل. –للنشر والتوزيع واإلعالن 

باعببة ، لبنببان  ببباديء المحاسبببة الماليببة ، احمببد رجببر عبببد العببال ، الببدار ال ا عيببة للب -14

،1883. 

* Principle of Accounting 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                                             

  قسيم الدرجة

 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

  علو ات إ ا ية 

 

 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 المرحلة: الثانية

 اسم المحاضر الثالثي: ماجدة عبد الحسين

 اللقب العلمي: مدرب فني أقدم

 لمي: محاسبهالتخصص الع

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة ادة النظـــــريةالمـــــــــ التاريخ األسبوع

1  
المبدارس الحديثبة  -التبور والمفاهيم –اإلدارة 

 )) اليانانية ، الوقفية ، اإلسال ية ((

   ببيقات حول كيفية إعداد نرا ج إدارية.

2  
إعبببببداد حببببباالت و ناقشبببببتاا للوظببببباح   الوظاح  اإلدارية

 اإلدارية.
 

3  
إعبببداد حببباالت  ببيقيبببة حبببول الوظببباح   نشاةوظاح  الم

 الةارة نالمنشاة.
 

4  
 العوا   البيئية المؤثرة  ي اإلدارة:

 –العوا ببب  السياسبببية  –العوا ببب  االقتصبببادية 

 . ةالعوا   التكنولوجي -العوا   االجتماعية

عر  نما ج عم التباثيرات البيئيبة علبى 

 اإلدارة.
 

  الت دراسية  ي  راح  إعداد الةبة.حا التةبيد –الوظاح  اإلدارية    5

6  
والتبببوء وعالقتبب  نبببالتةبيد  -أنببواع التةبببيد

 المركزي

 ناقشة أسالير إعداد الةبة  ي المواقبع 

 التدريبية .
 

  حاالت دراسية  ي ا ةا  القرار. عملية ا ةا  القرار  7

8  
بر  بة إعداد حاالت دراسبة القبرارات الم القرارات المبر  ة وغير المبر  ة

 وغير المبر  ة.
 

9  
عبببر  و ناقشبببة الوسببباح  العلميبببة  بببي  الوساح  العلمية  ي عملية ا ةا  القرار

 عملية ا ةا  القرار.
 

11  
حبببباالت دراسببببية  ببببي  صببببميم الايكبببب   التنظيم اإلداري

 التنظيمي.
 

11  
المستةد ة  ي  حديد  قسبيمات الايكب   األسس

 التنظيمي  ي المنظمة.

ياك   نظيميبة للمواقبع عر  و ناقشة ه

 التدريبية.
 

12  
الل ببان والعوا بب  المسبباعدة  ببي زيببادة  اعليببة 

 الل ان 

دور الل ببببببان  ببببببي  ايئببببببة المعلو ببببببات 

 .اإلداريةللوظاح  
 

13  
للمبدراء  اإلشبرافعر   نمبا ج لنببال  .اإلشرافونبال  اإلداريةالمستويات 

 و حديد المسؤولية 
 

14  
حاالت دراسية  ببيقية حبول الصبالحيات  .أنواعاا –رها  صاد –حدودها  –الصالحية 

 الممنوحة للعا ليم 
 

15  
حببببببباالت دراسبببببببية عبببببببم الصبببببببالحيات  العالقة نيم المسؤولية والصالحية

 والمسؤوليات.
 

16  
شبببببببكات اال صببببببال  -أنواعاببببببا –اال صبببببباالت 

 والعوا   المؤثرة  ي عملية اال صال.

 حاالت دراسية عم عملية اال صال.
 

17  
 حديبببد أنبببواع دراسبببية حبببول المركزيبببة  المركزية والال ركزية  

 والال ركزية  ي التنظيم اإلداري.
 

18  
عر  أنظمة حوا ز  سبتةد ة  بي حقب   التحفيز 

 العم .
 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 كربالء الكليــة:المعهد التقني

 القســم: محاسبه

 المرحلة: الثانية

 اسم المحاضر الثالثي: أحسان سعدي حسن

 اللقب العلمي: مدرس 

 التخصص العلمي: إدارة مخازن

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 
 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات ــــةالمـــــــادة العمليـــ المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

19  
الحاجبات والحبوا ز والببدوا ع والعالقبة المببؤثرة 

 نيناما.

عببببر  نمببببا ج عببببم العالقببببة نببببيم الحببببوا ز 

 والحاجات والدوا ع.
 

21 

 
 

 –الفبببببرل نبببببيم القيبببببادة والمبببببدير  –القيبببببادة 

 أنمال القيادة. –خصاح  القيادة 

   ببيقات عم أنواع القيادة وأنمالاا.

21  
 –حبببباالت دراسببببية حببببول الرقانببببة التسببببويقية  الرقانة خبوات –الرقانة 

 اإلنتاجية
 

22  
ورقانببة  –حباالت دراسببية حببول الرقانببة الماليببة  أسالير الرقانة –أنواع الرقانة 

 األ راد
 

  دراسة  ببيقية حول وظاح  اإلنتاج. وظاح  المنشاة  23

  اإلنتاجعر  حاالت  ببيقية حول خبد  خبد اإلنتاج –إدارة اإلنتاج   24

25  
أهببببداف خبببببد اإلنتبببباج وعالقتاببببا نالوظبببباح  

 األخرا

عبر  حبباالت  ببيقيببة حبول خبببد اإلنتبباج  ببع 

 الةبد األخرا.
 

26  
 كونببببات خبببببة التسببببويم     -إدارة التسببببويم 

 وأهميتاا.

  عر  حاالت  ببيقية حول خبة التسويم

27  
الةببببببد الماليبببببة السبببببنوية  –اإلدارة الماليبببببة 

 و كونا اا.

  حاالت  ببيقية حول خبد المالية عر 

  عر  حاالت  ببيقية حول خبد األ راد.  كونات خبة األ راد –إدارة األ راد   28

  عر  حاالت  ببيقية حول اإلدارة البشرية إدارة الموارد البشرية  29

  عر  نما ج حول اإلدارة العراقية. اإلدارة العراقية  31

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الثانيةجدول الدروس األسبوعي )االستمارة 

 االسم

 

 إحسان سعدي حسن

 البريد االلكتروني

 

 

 اسم المادة

 

 مباديء اإلدارة

  قرر الفص 

 

 أسبوع 31

 أهداف المادة
 إكسام البلبة  فاهيم أساسية  تعلم ناألنشبة اإلدارية التي  مارساا المنظمة و ببيقا اا. 

 

ساسية التفاري  األ

 للمادة

يمكم البالر  م استيعام  فاوم اإلدارة الحديثة  ي   ال العم  والسكر ارية وإكسام 

 المعلو ات للعم   ي ه ا الم ال .

 

 الكتر المنا ية

 

ر ا عبد  –د.شوقي ناجي/ إياد  حمود الرحيم  اإلدارةالكتام المنا ي المعتمد / باديء 

 1811-نرداد  -الرزال

 جيةالمصادر الةار

 المصادر:

مبااادا اإلدارة د د. قااوقي ضاااحيد أماااد محمااود الاارحيمر رضااا عبااد الاارزا ر ب اادادر  .1

1988. 

 .1991مبادا اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمالد محمد خليل الشماعر ب دادر  .2

 .1979اإلدارة الحدمثةد د. قاسم القرموقير عمانر  .3

 رة.مبادا اإلدارةد د. نوري العزاوير البص .4

 سيم الدرجة ق

 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

  علو ات إ ا ية 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  اإلشراف والتقويم العلميجااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 المرحلة: الثانية

 اسم المحاضر الثالثي: إحسان سعدي حسن

 اللقب العلمي: مدرس 

 التخصص العلمي: إدارة مخازن

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات العمليـــــــة المـــــــادة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

1  
المبدارس الحديثبة  -التبور والمفاهيم –اإلدارة 

 )) اليانانية ، الوقفية ، اإلسال ية ((

   ببيقات حول كيفية إعداد نرا ج إدارية.

2  
إعبببببداد حببببباالت و ناقشبببببتاا للوظببببباح   الوظاح  اإلدارية

 اإلدارية.
 

3  
لوظببباح  إعبببداد حببباالت  ببيقيبببة حبببول ا وظاح  المنشاة

 الةارة نالمنشاة.
 

4  
 العوا   البيئية المؤثرة  ي اإلدارة:

 –العوا ببب  السياسبببية  –العوا ببب  االقتصبببادية 

 . ةالعوا   التكنولوجي -العوا   االجتماعية

عر  نما ج عم التباثيرات البيئيبة علبى 

 اإلدارة.
 

  ة.حاالت دراسية  ي  راح  إعداد الةب التةبيد –الوظاح  اإلدارية    5

6  
والتبببوء وعالقتبب  نبببالتةبيد  -أنببواع التةبببيد

 المركزي

 ناقشة أسالير إعداد الةبة  ي المواقبع 

 التدريبية .
 

  حاالت دراسية  ي ا ةا  القرار. عملية ا ةا  القرار  7

8  
إعداد حاالت دراسبة القبرارات المبر  بة  القرارات المبر  ة وغير المبر  ة

 وغير المبر  ة.
 

9  
عبببر  و ناقشبببة الوسببباح  العلميبببة  بببي  اح  العلمية  ي عملية ا ةا  القرارالوس

 عملية ا ةا  القرار.
 

11  
حبببباالت دراسببببية  ببببي  صببببميم الايكبببب   التنظيم اإلداري

 التنظيمي.
 

11  
األسس المستةد ة  ي  حديد  قسبيمات الايكب  

 التنظيمي  ي المنظمة.

عر  و ناقشة هياك   نظيميبة للمواقبع 

 .التدريبية
 

12  
الل ببان والعوا بب  المسبباعدة  ببي زيببادة  اعليببة 

 الل ان 

دور الل ببببببان  ببببببي  ايئببببببة المعلو ببببببات 

 للوظاح  اإلدارية.
 

13  
عر   نمبا ج لنببال اإلشبراف للمبدراء  المستويات اإلدارية ونبال اإلشراف.

 و حديد المسؤولية 
 

14  
بيقية حبول الصبالحيات حاالت دراسية  ب أنواعاا. – صادرها  –حدودها  –الصالحية 

 الممنوحة للعا ليم 
 

15  
حببببببباالت دراسبببببببية عبببببببم الصبببببببالحيات  العالقة نيم المسؤولية والصالحية

 والمسؤوليات.
 

16  
شبببببببكات اال صببببببال  -أنواعاببببببا –اال صبببببباالت 

 والعوا   المؤثرة  ي عملية اال صال.

 حاالت دراسية عم عملية اال صال.
 

17  
د أنبببواع دراسبببية حبببول المركزيبببة  حديببب المركزية والال ركزية  

 والال ركزية  ي التنظيم اإلداري.
 

18  
عر  أنظمة حوا ز  سبتةد ة  بي حقب   التحفيز 

 العم .
 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ف والتقويم العلمي اإلشراجااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 د التقني كربالءالكليــة:المعه

 القســم: محاسبه

 المرحلة: الثانية

 ياسم المحاضر الثالثي: فضلى عباس عبدا لنب

 اللقب العلمي: مدرب فني 

 التخصص العلمي: إدارة أعمال

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 
 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

19  
الحبوا ز والببدوا ع والعالقبة المببؤثرة الحاجبات و

 نيناما.

عببببر  نمببببا ج عببببم العالقببببة نببببيم الحببببوا ز 

 والحاجات والدوا ع.
 

21 

 
 

 –الفبببببرل نبببببيم القيبببببادة والمبببببدير  –القيبببببادة 

 أنمال القيادة. –خصاح  القيادة 

   ببيقات عم أنواع القيادة وأنمالاا.

21  
 –انببببة التسببببويقية حبببباالت دراسببببية حببببول الرق خبوات الرقانة –الرقانة 

 اإلنتاجية
 

22  
ورقانببة  –حباالت دراسببية حببول الرقانببة الماليببة  أسالير الرقانة –أنواع الرقانة 

 األ راد
 

  دراسة  ببيقية حول وظاح  اإلنتاج. وظاح  المنشاة  23

  عر  حاالت  ببيقية حول خبد اإلنتاج خبد اإلنتاج –إدارة اإلنتاج   24

25  
ج وعالقتاببببا نالوظبببباح  أهببببداف خبببببد اإلنتببببا

 األخرا

عبر  حبباالت  ببيقيببة حبول خبببد اإلنتبباج  ببع 

 الةبد األخرا.
 

26  
 كونببببات خبببببة التسببببويم     -إدارة التسببببويم 

 وأهميتاا.

  عر  حاالت  ببيقية حول خبة التسويم

27  
الةببببببد الماليبببببة السبببببنوية  –اإلدارة الماليبببببة 

 و كونا اا.

  عر  حاالت  ببيقية حول خبد المالية

  عر  حاالت  ببيقية حول خبد األ راد.  كونات خبة األ راد –إدارة األ راد   28

  عر  حاالت  ببيقية حول اإلدارة البشرية إدارة الموارد البشرية  29

  عر  نما ج حول اإلدارة العراقية. اإلدارة العراقية  31

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الثانية)االستمارة  جدول الدروس األسبوعي

 االسم

 

 فضلى عباس عبد النبي

 البريد االلكتروني

 

 

 اسم المادة

 

 مباديء اإلدارة

  قرر الفص 

 

 أسبوع 31

 أهداف المادة
 إكسام البلبة  فاهيم أساسية  تعلم ناألنشبة اإلدارية التي  مارساا المنظمة و ببيقا اا. 

 

التفاري  األساسية 

 للمادة

 م استيعام  فاوم اإلدارة الحديثة  ي   ال العم  والسكر ارية وإكسام  يمكم البالر

 المعلو ات للعم   ي ه ا الم ال .

 

 الكتر المنا ية

 

ر ا عبد  –د.شوقي ناجي/ إياد  حمود الرحيم  اإلدارةالكتام المنا ي المعتمد / باديء 

 1811-نرداد  -الرزال

 المصادر الةارجية

 المصادر:

ة د د. قااوقي ضاااحيد أماااد محمااود الاارحيمر رضااا عبااد الاارزا ر ب اادادر مبااادا اإلدار .5

1988. 

 .1991مبادا اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمالد محمد خليل الشماعر ب دادر  .6

 .1979اإلدارة الحدمثةد د. قاسم القرموقير عمانر  .7

 رة.مبادا اإلدارةد د. نوري العزاوير البص .8

  قسيم الدرجة

 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

  علو ات إ ا ية 

 

 

 

 

 

 

 رية العراقجمهو             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 المرحلة: الثانية

 ياسم المحاضر الثالثي: فضلى عباس عبدا لنب

 اللقب العلمي: مدرب فني

 التخصص العلمي: إدارة مخازن

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

1  
 عريبب  المحاسبببة الحكو يببة ، أغببرا  الموازنببة 

 الحكو ية ، 
حببببباالت  ببيقيبببببة حبببببول اسبببببتةدا ات 

 المحاسبة الحكو ية .
 

2  
أهميبببببة المحاسببببببة الحكو يبببببة ،   بببببال  ببيبببببم 

 الموازنة الحكو ية .
حببببباالت  ببيقيبببببة حبببببول اسبببببتةدا ات 

 المحاسبة الحكو ية .
 

 الموازنة ، الموازنة العا ة للدولة .....  عري    3
 ببيقبببات علبببى كيفيبببة اسبببتةدام دليببب  

حسببانات الموازنببة ) جببدول  صببرو ات 

 وإيرادات الموازنة(

 

  قسيمات الموازنة ، دلي  حسانات الموازنة.  4
 ببيقبببات علبببى كيفيبببة اسبببتةدام دليببب  

حسببانات الموازنببة ) جببدول  صببرو ات 

 وإيرادات الموازنة(

 

5  
ر ناببا ،  نفيبب  إعببداد الموازنببة والمراحبب  التببي  مبب

 الموازنة 

 ببيقبببات علبببى كيفيبببة اسبببتةدام دليببب  

حسببانات الموازنببة ) جببدول  صببرو ات 

 وإيرادات الموازنة(

 

6  
أهميببة االلتببزام نبنودهببا حالببة  ببيقيببة  ببي كيفيببة 

 إعداد و نفي  الموازنة.

 ببيقبببات علبببى كيفيبببة اسبببتةدام دليببب  

حسببانات الموازنببة ) جببدول  صببرو ات 

 ة(وإيرادات الموازن

 

7  
المناقلبببة والصبببالحيات الماليبببة  بببع األخببب  ننظبببر 

االعتبببببار قببببانون اإلدارة الماليببببة والببببديم العببببام 

 2114لسنة 84/

 ببيقبببات علبببى كيفيبببة اسبببتةدام دليببب  

حسببانات الموازنببة ) جببدول  صببرو ات 

 وإيرادات الموازنة(

 

8  

 التشكيالت اإلدارية والنظام المحاسبي الحكو ي.

 ة ، واجبات الةزينبة العا بة ،  فاوم الةزينة العا

 شكيالت الةزينة العا بة /  روعابا، االر ببال نبيم 

 ببروع الةزينببة العا ببة ، أسببلوم  مويبب  الوحببدات 

 الحكو ية والةزاحم.

 ببيقبببات علبببى كيفيبببة اسبببتةدام دليببب  

حسببانات الموازنببة ) جببدول  صببرو ات 

 وإيرادات الموازنة(

 

9  
مببببب  النظبببببام المركبببببزي و البببببال  ركبببببزي  بببببي الع

المحاسبي الحكو ي ... النظام المحاسبي المركزي 

 ./  ادا يقصد نالمركزية ، أنواع المركزية

أ ثلببة علببى  مويبب  الوحببدة المحاسبببية 

  ي ظ  األسلوم المركزي.

 

11  

 سؤوليات الوحدة المحاسبية ، الةزينة  ي ظ  

النظام المركزي ، أسلوم  موي  الوحدة المبلقة 

الرقانة على الوحدات لادا النظام ، أسلوم 

 المبلقة لادا النظام ،  زايا وعيوم المركزية

أ ثلببة علببى  مويبب  الوحببدة المحاسبببية 

  ي ظ  األسلوم المركزي.
 

 النظام المحاسبي   11

 مبباريم علببى الررببيد النقببدي التمببويلي 

للةزينة العا ة. و  ماريم على الرربيد 

 النقدي المحاسبي للةزينة العا ة.

 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 رحلة: الثانيةالم

 اسم المحاضر الثالثي: كرمم مهدي عباس

 اللقب العلمي: مدرب فني أقدم

 التخصص العلمي: محاسبه

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 

 دروس األسبوعي )االستمارة األولى(جدول ال

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

  ركزي ....  ادا يقصد نالال ركزية . الال  12

 ببيقببببات علببببى كيفيببببة اسببببتةدام المسببببتندات 

والس الت وال داول الشارية  ي ظ  األسبلوم 

  المحاسبببي الحكببو ي ، الببال  ركببزي  ببي العمبب

سببب   اليو يبببة  – سبببتند قيبببد  –ورببب  قببببض 

سبب    –سبب   المصببرو ات النااحيببة  –العا ببة 

سبببب    –. سبببب   السببببل  اإليبببرادات النااحيببببة 

سب   السبل   -س   يو ية الصندول -األ انات

 المستديمة.

 

13  

  ركزي  النظام المحاسبي الال

 

 

 

 يببببزان  –التررببببيد  –العببببام  األسببببتا سبببب    -

جدول الحسانات الشةصية المدينبة  –لمراجعة ا

/ السبببببل  والحسبببببانات الشةصبببببية الداحنبببببة / 

األ انببببات شبببباادات  وجببببود البنبببب  و بانقببببة 

 الحسام ال اري.

 

14  

  ركزي ،   قو ات النظام الال

 

 

 

 ببيقببببات علببببى كيفيببببة اسببببتةدام المسببببتندات 

والس الت وال داول الشارية  ي ظ  األسبلوم 

عمبب  المحاسبببي الحكببو ي ، الببال  ركببزي  ببي ال

سببب   اليو يبببة  – سبببتند قيبببد  –ورببب  قببببض 

سبب    –سبب   المصببرو ات النااحيببة  –العا ببة 

 اإليرادات النااحية.

 

15  
الوحدة المحاسبية  ي ظ  النظام  تو سؤوليا

  ركزي الال

أ ثلببة  ببيقيببة علببى األسببلوم الببال  ركببزي  ببي 

 مببباريم علبببى  –العمببب  المحاسببببي الحكبببو ي 

 ت واإليرادات .المصرو ا

 

  موي  الوحدة المحاسبية  ي ظل   أسلوم  16
أ ثلبببة  بببع التمببباريم علبببى إجمبببالي الحسبببانات 

سبل  المبوظفيم  –الشةصية المدينبة / السبل  

 السل  المستديمة. –السل  المتنوعة  –

 

  راقبة الوحدات المحاسبية  ي ظل  . أسلوم.  17
سببببل   وقو ببببات  –سببببل   كا ببببيت نقاعديببببة 

 .سل  االختالس –وا الدعا
 

18  
المستندات ، الس الت ، ال داول و وازيم 

المراجعة ، ال اة التي  قدم لاا البيانات 

 والرر   ناا

أ ثلبببة  بببع  مببباريم علبببى إجمبببالي الحسبببانات 

 الشةصية الداحنة / األ انات .. 
 

19  
المعال ات القيدية ،  ماريم  ببيقية  أسلوم، 

 لمواردعلى   موعة االستةدا ات وا

أ انات  –أ انات  مان  حصي  اإليرادات 

 –أ انات  مان الموجودات  – مان الحقول 

 أ انات المقاوليم 

 

21 

 
 (.واأل انات)   موعات السل   

 –األ انببببات الةارببببة  –األ انببببات المؤقتببببة  –

 أ انات التموي . –األ انات ال ارية 
 

21  

المعال ات القيدية  ي ظ  النظام  أسلوم

 ركزي ،  ماريم  ببيقية على  اسبي الالالمح

  موعة االستةدا ات والموارد /   موعة 

 .واأل اناتالسل  

حاالت  ببيقية عم أسلوم المعال ة القيدية  ي 

 مباريم  ببيقيبة علبى  –ظ  النظام الال  ركزي 

  موعببببة االسببببتةدا ات والمببببوارد   موعببببة 

 السل  واأل انات

 

  ة ، الشرول العا –المقاوالت   22
 ببيقببات علببى كيفيببة إعببداد كشببو ات المقاولببة 

 واإلعالن عناا والعرو  و حليلاا وأحالتاا.
 

 

 



 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع
   ماريم على المقاوالت. ال وانر الفنية والمحاسبية ،  3د  5 23

   ماريم على المقاوالت. المعال ات القيدية ،  ماريم  ببيقية. 3د  13 24

   ماريم على المقاوالت. المعال ات القيدية . –المقاوالت  3د  19 25

   ماريم على المقاوالت. المعال ات القيدية . –المقاوالت  3د  26 26

   ماريم على المقاوالت. ية. صني  الحسانات الحكو  4د  2 27

 4د  9 28
حسببببانات النتي ببببة ) حسببببانات  عال ببببة  –

  عا الت الموازنة (.

 ماريم على كيفية إعداد حسانات النتي ة، 

 حسانات المركز المالي.
 

 حسانات المركز المالي ،  4د  16 29
 ماريم على كيفية إعداد حسانات النتي ة، 

 حسانات المركز المالي.
 

31  
الت  ببيقيبببة إعبببداد حسبببانات النتي بببة حبببا

 وحسانات المركز المالي

 ماريم على كيفية إعداد حسانات النتي ة، 

 حسانات المركز المالي.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الثانيةجدول الدروس األسبوعي )االستمارة 

 

 االسم

 

 كرمم مهدي عباس

 البريد االلكتروني

 

 

 ادةاسم الم

 

 المحاسبة الحكومية

  قرر الفص 

 

 أسبوع 31

 أهداف المادة

المحاسبية وك ل  إجراءات الصرف  والمبادئ زويد البالر نالقواعد العا ة واألسس  

والقبض والتنظيم وأسس الرقانة الداخلية للنشالات المالية  ي الوحدات الحكو ية غير 

 الااد ة إلى  حقيم الرن  .

 

ساسية التفاري  األ

 للمادة

إلمام البالر نالنظام المحاسبي الحكو ي وكيفية  نفي  الموازنة العا ة و م قانون أرول 

 المحاسبات والتعليمات المالية الصادرة نشان .

 

 الكتر المنا ية

 

 1881الكتام المنا ي المعتمد /المحاسبة الحكو ية / عبيد  ح / دار الحكمة/

 المصادر الةارجية

ساانة  –حنااا رزوقااي الصااائ   –لحكوميااة واإلدارة الماليااة العامااة المحاساابة ا -1

 مطبعة الزمان. 1989

محاضرات في المحاسبة الحكومية او حسابات الموازنة الدكتور ماهر موسى ألعبيادي  -2

 .1984مطبعة المعارف  –

 المعدل. 1941لسنة  28قانون أصول المحاسبات العامة رقم  -3

 .1985لسنة  117م قانون الموازنة العامة للدولة رق -4

 .1976ر الصائ  ر1المحاسبة الحكوميةر قرح األسس العامة للموازنة رص -5

  قسيم الدرجة

 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

  علو ات إ ا ية 

 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 التقنيالجامعة:هيئة التعليم 

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 المرحلة: األولى

 اسم المحاضر الثالثي:كرمم مهدي عباس

 اللقب العلمي: مدرب فني أقدم

 التخصص العلمي: محاسبه

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي )االستمارة األولى(جدول الدروس األسبوع

األسبو

 ع

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ

1  

 عالقتمممم ، أهميتمممم ، تعريفمممم ، اإلحصمممم  علمممم  
تعريم  الرريةم   statisticsاألخرى ب لعلو 

 . اإلحص ئي مراجع  الررية   ،اإلحص ئي 

 علممم  اسمممتخاام   علممم  عمليممم  أمثلممم 
وعالقتممممممممممممممممم  بممممممممممممممممم لعلو   صممممممممممممممممم  اإلح

جممممممم   علمممممم  عمليمممممم  أمثلمممممم )األخممممممرى
 البي ن  (.

 

2  
 تصني  وتبويب البي ن  

Classification and Tabulation of 

data 

حلول عملي  عل  تصني  وتبويب 
 البي ن   .

 

3  
تكمممممممممممويل الجممممممممممممااول التكراريممممممممممم  البسممممممممممممير  

 والمزاوج 

 الجااولعملي  عل  تكويل  أمثل 
 .                  البسير  والمزاوج 

 

4  
 العرض البي ني للبي ن   المبوب  :

    المارج التكراري . –أ 
 الجااولعملي  عل  تكويل  أمثل 

 البسير  والمزاوج .                  
 

5  

المنحني  –ج ، المضل  التكراري –ب 
 التكراري .

عملي  عل  حس ب الوسر  أمثل 
  والوسر الحس بي للبي ن   المبوب

 وغير المبوب .

 

6  

 مفهومه ، مة ييس النزع  المركزي 
الوسر الحس بي في ، استخاام ته و 

البي ن   غير المبوب  والبي ن   المبوب  
)ررية  محلول  ( ررية  مختصرة 
Averages or Measures of 

Central Tendency 

عمليممممم  علممممم  حسممممم ب الوسمممممر  أمثلممممم 
والوسمممممر الحسممممم بي للبي نممممم   المبوبممممم  

 المبوب . وغير

 

7  
الوسممير ، تعريفممم  ، رممر  حسممم ب  للبي نممم   

 غير المبوب  والمبوب  حس بي  وبي ني  . 

عمليممم  علممم  الوسمممير والمنممموال  أمثلممم 
للبي نممممممممم   المبوبممممممممم  وغيمممممممممر المبوبممممممممم   

 حس بيً  وبي ن ته .
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8  

المنمممموال ، مفهوممممم  ،حسمممم ب  للبي نمممم   غيممممر 
المبوبمممممم  والمبوب )رريةمممممم  بيرسممممممول حسمممممم بي  

 The Mediauوبي ني  ( .

عمليممممممم  علممممممم  الوسمممممممير والمنممممممموال  أمثلممممممم 
للبي نممم   المبوبممم  وغيمممر المبوبممم   حسممم بيً  

 وبي ن ته .

 

9  

واسممممتخاام ته   ، مفهومهمممم  تشممممت مةمممم ييس ال
،Disperison   المممممماى للبي نممممم   غيمممممر

المبوبممممممممم  والمبوبممممممممم  ، ا نحمممممممممرا  الربيعمممممممممي 
 للبي ن   غير المبوب  .

حممممممم    عمليممممممم  علممممممم  حسممممممم ب المممممممماى 
 للبي ن   المبوب  وغير المبوب 

 

11  

ا نحرا  الربيعي للبي ن   المبوب  حس بي  
 – Semi-Inter –Quartileوبي ني  .

Range 

يممممم  علممممم  حسممممم ب ا نحمممممرا  حمممم    عمل
الربيعمممي للبي نممم   غيمممر المبوبممم  وللبي نممم   

 .ي ً المبوب  حس بيً  وبي ن

 

11  
، رر   وأهميت ا نحرا  المعي ري،مفهوم  
 حس ب  للبي ن   غير المبوب 

عمليمممممم  علمممممم  حسمممممم ب ا نحممممممرا   أمثلمممممم 
 المعي ري للبي ن   غير المبوب  والمبوب .

 

12  
ختصمممممممممممرة( ) رريةممممممممممم  مرولممممممممممم  ورريةممممممممممم  م

Standard – Deviation . 
عمليمممممم  علمممممم  حسمممممم ب ا نحممممممرا   أمثلمممممم 

 المعي ري للبي ن   غير المبوب  والمبوب .

 

13  
ا رتب ر البسير ،مفهوم  ، رر  حس ب  

 للبي ن   غير المبوب  

حلمممممممول عمليممممممم  علممممممم  حسممممممم ب ا رتبممممممم ر 
 للبي ن   غير المبوب .

 

14  
) ررية  مرول  وررية  مختصرة (. 

Simple Correlation Coefficient . 
حلول عملي  عل  حس ب ا رتب ر 

 للبي ن   غير المبوب .

 

15  
  Rank- Orderارتب ر الرتب

coeffcient    . 
ح    عملي  علم  حسم ب ارتبم ر الرتمب 

 )سبيرم ل ، سبيرم ل المعال(

 

16  
تبم ر الرتمب ح    عملي  علم  حسم ب ار  .ارتب ر سبيرم ل المعال، ارتب ر سبيرم ل

 )سبيرم ل ، سبيرم ل المعال(

 

17  
عملي  عل  ارتب ر البي ن    ح      (.صف ارتب ر البي ن   المبوب  )لل

 المبوب  
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18  
 Coefficent  ofل ا قترال . مع م

 Association  
  ح    عملي  عل  مع مل ا قترال

19  
 Coefficent ofمع مل التواف  .

Centingency  
ح    عملي  عل  حس ب مع مل 

 التواف 
 

21 

 
 

مفهومه  .  –السالسل الزمني  
  Time Senesاستخاام ته  

  ح    عملي  عل  السالسل الزمني 

21  
خر ا تج ه الع    إيج ا رر 

.Secular treand  
خمممممممر  إيجممممممم احممممممم    عمليممممممم  علممممممم  

 ا تج ه الع  

 

22  

رريةمم   ،رريةمم  المتوسممر   المتحركمم 
توسممممممممممري نصممممممممممفي السممممممممممل . رريةمممممممممم  

 المربع   الصغرى

خمممممممر  إيجممممممم احممممممم    عمليممممممم  علممممممم  
 ا تج ه الع  

 

23  
الةي سممممممممممممممي  ، مفهومهمممممممممممممم  ،  األرقمممممممممممممم  

 استخاام ته  ،و 

الةي سممي   األرقمم  يمم  علمم  حمم    عمل
 البسير 

 

24  

 حس ب ا رق   الةي سي  البسير  

Weighted Aggoegate 

Methods. 
 

 األرقممم  حممم    عمليممم  علممم  حسممم ب 
 -سمممممممبيرا  –الةي سمممممممي  المسمممممممتخام  

 ا مثل. –ب ش 

 

25  
 حس ب األرق   الةي سي  المرجع 

 ا مثل -ب ش -ا سبير -
حممممممممم    عمليممممممممم  عمممممممممل ا ختبممممممممم را  

 اإلحص ئي .

 

26  
 حس ب األرق   الةي سي  المرجع 

 ا مثل -ب ش -ا سبير -

حممممممممم    عمليممممممممم  عمممممممممل ا ختبممممممممم را  
 اإلحص ئي .

 

 اإلحص ئي بعض ا ختب را    27
حممممممممم    عمليممممممممم  عمممممممممل ا ختبممممممممم را  

 اإلحص ئي .

 

 اإلحص ئي بعض ا ختب را    28
حممممممممم    عمليممممممممم  عمممممممممل ا ختبممممممممم را  

 اإلحص ئي .

 

 اإلحص ئي ختب را  بعض ا   29
حممممممممم    عمليممممممممم  عمممممممممل ا ختبممممممممم را  

 .اإلحص ئي 
 

 اإلحص ئي بعض ا ختب را    31
حممممممممم    عمليممممممممم  عمممممممممل ا ختبممممممممم را  

 اإلحص ئي .
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1  

مفهو  عل  ا قتص ا، الح ج   البشري  
، عالق  عل  ا قتص ا  إشب عه ووس ئل 
 . األخرىب لعلو  

قتص ا ، الح ج   مفهو  عل  ا 
البشري  ووس ئل إشب عه  ،عالق  عل  

 .  األخرىا قتص ا ب لعلو  

 

2  

المشكل  ا قتص اي  ، ربيع  المشكل  
ا قتص اي  في النم  ا قتص اي  

 المختلف  ، 

المشكل  ا قتص اي  ، ربيع  
المشكل  ا قتص اي  في النم  

 ا قتص اي  المختلر  ، 

 

3  
حمممل  أنمممم ر  ا قتصممم اي ، المشمممكل أركممم ل

 المشكل  ا قتص اي  ،

 أنمممم ر  المشمممكل  ا قتصممم اي ، أركممم ل
 حل المشكل  ا قتص اي  .

 

4  

الرلب  ق نول ،مفهو  الرلب ،الرلب
العوامل  ،منفذي الرلب، جاول الرلبو 

 المؤثرة في الرلب.

الرلب ، مفهو  الرلب ، ق نول 
الرلب ، جاول الرلب ، منحني 

 مل المؤثرة في الرلب .الرلب،العوا

 

5  
الاخلي ، ، مرون   الر لب)السعري 

 المتة رع ( وكيفي  احتس به .
مرون   الرلب السعري  ،الاخلي  ، 

 المتة رع  ، وكيفي  احتس به  .
 

6  

 ،العرض ق نول ،مفهو  العرض ،العرض
جاول العرض ، منفذي العرض ، 

 العوامل المؤثرة في العرض.

عرض ، ق نول العرض ، مفهو  ال
العرض ، جاول العرض ، منحني 

العرض ، العوامل المؤثرة في 
 العرض .

 

7  
السعر  ،مرون  العرض وكيفي  احتس به 

 التوازيني .
مرون  العرض وكيفي  احتس به  ، 

 السعر التوازني .
 

8  
إشك ل  اإلنت ج،مفهو   اإلنت ج،  اإلنت ج. إشك ل اإلنت ج،مفهو   اإلنت ج،

 اإلنت ج
 

9  

، العمممممممممممممملاألرض، )اإلنتممممممممممممم ج عن صمممممممممممممر
 ،رأس الممممم ل ،التخصممممق وتةسممممي  العمممممل

 التنمي (.

 العمممممممممملواألرض، اإلنتممممممممم ج عن صمممممممممر
رأس ، التخصممممممممق، وتةسممممممممي  العمممممممممل

 التنمي  . ،الم ل
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11  
التخصق ، العملاألرض، )اإلنت ج عن صر

 التنمي (. ،رأس الم ل ،وتةسي  العمل

 العمممممممممممممممملواألرض، اإلنتممممممممممممممم ج عن صمممممممممممممممر
 ،رأس المممم ل، التخصمممق، وتةسمممي  العممممل

 التنمي  .

 

 سو  ا حتك ر الع  .-سو  المن فس  الك مل   11
سو  المن فس  الك مل ، سو  ا حتك ر 

 الع     
 

12  
 -سممو  المن فسمم  ا حتك ريمم  واحتكمم ر الغلمم .

 توازل األسوا  واشترار ت . 

سو  المن فس  ا حتك ري  واحتكم ر الغلم ، 
 واشترار ت .  األسوا توازل 

 

13  
اور الشرك   متعااة الجنسي   في األسوا  

 الحايث .

اور الشمممممممرك   متعمممممممااة الجنسمممممممي   فمممممممي 
 الحايث . األسوا 

 

14  

ي والاخل الةومي ، رر  حس ب الن تج الةوم
الاخل الةومي )ررية  اإلنت ج ، ررية  

 الاخل، ررية  األنف   (

الن تج الةومي والاخل الةومي واإلنف   
الةومي، رر  حس ب الاخل الةومي 

)ررية  اإلنت ج، ررية  الاخل، ررية  
 اإلنف  ( 

 

15  

النةوا، مفهو  النةوا، المة يض  وعيوبه ، 
، أنواع النةوا، السي س  وم ئ  النةوا

النةاي ، مفهومه ، األاوا  والوس ئل في 
مع لج  المش كل ا قتص اي ، التضخ  

 النةاي ،ا نكم ش النةاي

النةوا، مفهو  النةوا، المة يض وعيوبه ، 
وم ئ  النةوا، أنواع النةوا، السي س  

النةاي ، مفهومه ، األاوا  والوس ئل في 
ي ، التضخ  مع لج  المش كل ا قتص ا
 النةاي،ا نكم ش النةاي.

 

16  

تعري  الم لي  الع م ، الح ج   الع م ، 
النفة   الع م ،اإليرااا  الع م ، الميزاني  
الع م ،ترور السي س  الم لي  ) السي س  

الم لي  المح ياة، السي س  الم لي  المتاخل  ، 
 السي س  الم لي  ا شتراكي ( 

لح ج   الع م ، تعري  الم لي  الع م ،ا
اإليرااا  الع م ،الميزاني  الع م ، ترور 

السي س  الم لي  ) السي س  الم لي  
المح ياة، السي س  الم لي  المتاخل ، 

 السي س  الم لي  ا شتراكي (.

 

17  
التغيرا  ا قتص اي  الجاياة في الع ل . 

 العولم  وتاويل التب ال واإلنت ج 
ياة في الع ل ، التغيرا  ا قتص اي  الجا

 العولم  وتاويل التب ال واإلنت ج.
 

18  

آلي   مفهو  العولم  وعوامل نشو ه ، 
اآلث ر ا قتص اي  له  وخ ص  عل  ، العولم 

 بلاال الجنوب.

مفهمممو  العولمممم  وعواممممل نشمممو ه ، آليممم   
العولممم ، اآلثمم ر ا قتصمم اي  لهمم  وخ صمم  

 عل  بلاال الجنوب
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23  

ا قتص اي  للنفة   الع م   اآلث ر
عل  الاخل  اإلنت ج،عل   أثره )

عل   ،وتوزيع  عل  ا ستخاا 
 عل  ا ستهالك (، ا ستثم ر

ا قتص اي  للنفة   الع م )أثره   اآلث ر
عل  الاخل وتوزيعه  عل   ،اإلنت جعل  

ا ستخاا  ، عل  ا ستثم ر،عل  
 ا ستهالك (

 

24  

 إيرااا  أنواعه ، ،ا يراا  الع م 
تعري  ، الضرائب أمالكه ،الاول  مل 
 لضريب (.ا عن صر ،الضريب 

الاول   إيرااا  أنواعه ، ،الع م  اإليرااا 
 ،تعري  الضريب  ،الضرائبمالكه ، أمل 

 عن صر الضريب .

 

25  

 ،الح ج   الع م  ،الم لي  الع م 
 الع م . اإليرااا  ،الميزاني  الع م 

 ،ح    تربيةي  عل الم لي  الع م 
الميزاني  الع م  ، الح ج   الع م 

 الع م . واإليرااا 

 

26  
 اإلغراضالضريب ) إغراض

 جتم عي (.ا  ، األغراضا قتص اي 
 قتص اي ، ا األغراضالضريب ) أغراض

 ا جتم عي (. اإلغراض
 

27  

الضرائب وفة   وتةسي وع   الضريب  
والضرائب ، لوع ئه )الضريب  الموحاة

 األشخ قالضرائب عل   ،المتعااة
الضرائب  األموال،  والضرائب عل 

 المب شرة وغير المب شرة.

 وع   الضريب  وتةسي  الضرائب وفة 
الضرائب و لوع ئه ) الضريب (الموحاة 
 األشخ قالمتعااة، الضرائب عل  

الضرائب  األموالوالضرائب عل  
 المب شرة والضرائب غير المب شرة (.

 

28  
 ،العاال  الضريبي  ،الضرائب أنواع

 سعر الضريب .
الضرائب  أنواعح    تربيةي  عل  

 العاال  الضريبي  ، سعر الضريب  .
 

29  

السعر ، الضريب  )السعر النسبيسعر 
التص عاي، السعر التن زلي( العاال  
 الضريبي  والةواعا التي تستنا عليه .

سعر الضريب  ) السعر النسبي ، السعر 
التص عاي ، السعر التن زلي( العاال  
 الضريبي  والةواعا التي تستنا عليه  . 

 

31  

رر  ا كتس ب  ،تعريفه  ،الةروض
 اآلث ر ،شروره  أنواعه ، ،له 

 ا قتص اي  للةروض الع م .

 ،رممر  ا كتسمم ب لهمم  ،تعريفهمم  ،الةممروض
ا قتصممممم اي   اآلثممممم ر ،شمممممروره  أنواعهممممم ،

 للةروض الع م 
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 (الثانيةجدول الدروس األسبوعي )االستمارة 

 محمد حسين محمد االسم

  البريد االلكتروني

 مباديء االقتصاد اسم المادة

 أسبوع 31 رر الفص  ق

 أهداف المادة

تزويمما الر لمممب بموضممموع   ا قتصممم ا التمممي لهممم  تممم س مب شمممر ب لمح سمممب  والتمممي تشمممكل خلفيممم  
والتكم لي  والماخل ومكون تم  وكمل  واإليمرااا  اإلنت جعلمي  للر لب ك لعرض والرلب وعن صر 

  .لم لي  ك لضرائب والةروضالسي س  ا وأاوا والميزاني  الع م   واإليرااا م  يتعل  ب لنفة   
التفاري  األساسية 

 للمادة

 واإليمممرااا ك لنفةمم    ب ختص صمم تعريمم  الر لممب بمفممراا  ا قتصممم ا التممي لهمم  تممم س مب شمممر 
 .والموازن  الع م  للاول  والضرائب

 / موفق علي الخليل/ عدنان حسين.9111مبادئ االقتصاد/ دار الحكمة الكتر المنا ية

 جيةالمصادر الةار

 والمالية العامة االقتصاد
". وزارة التعلي  الع لي والبحث العلمي/ ج مع  ا قتص ا" مةام  في عل   ألنجفيا. س ل  توفي   -1

 .0991الموصل/ اار الكتب للرب ع  والنشر 

مل خالل التحليل الجزئي"/ اار المعرف  الج معي /  ا قتص اا. مصرف  رشاي شيح " عل   -2
 .0999 اإلسكناري 

 محما    علمي " مب ائ ا قتص ا الجزئي". عباا هللمحما محموا النصر، ا.  ا. -3

 .0999" منشورا  ذا  السالسل الكوي  ا قتص اي ا. حسيل عمر" مب ائ المعرف   -4

 .0991ا. ر هر الجن بي" اراس   في الم لي  الع م " س عا  الج مع  المستنصري  عل  ربع   -5

 .0991 " اار المستةبل للنشر والتوزي  مصرف  حسيل سلم ل "الم لي  الع م -6

" اقتص اي   الم لي  الع م  والسي س  الم لي  " الجز  األول النفة   ألعمريهش   محما صفو   -7
 .0999الع م  والةروض الع م " ،ج مع  بغااا،  واإليرااا الع م  

  قسيم الدرجة

 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

ن االمتحا المشروع

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

  علو ات إ ا ية 
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 اللقب العلمي: مدرب فني
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 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

1  
  ،تعريفه ،لمح سب  التك لي  األولي المب ائ 
  األخرى.عالقته  ب لعلو  أهميته ، 

ح    تربيةي  عل تةسي  المشروع إل  
 مراكز كل .

 

2  

ل المح سمممممب  عممممماخمممممتال  مح سمممممب  التكممممم لي  
موقمممممممم  مح سممممممممب  التكمممممممم لي  فممممممممي  –الم ليمممممممم  
 واجب   مح سب  التك لي  . –المشروع 

ح    تربيةي  عل تةسي  المشروع إل  
، مراكز كل  إنت جي ، خام   إنت ج

 تسويةي ، إااري 

 

3  

التبويب  ،التبويب الربيعي، تبويب التك لي 
 مب شرة. مب شرة وغير إل التبويب  ،الوميفي

تم ريل تربيةي  عل تبويب 
التك لي )الربيعي، الوميفي،تبويب 
 التك لي  إل  مب شرة وغير مب شرة(.

 

4  

ب التك لي  حسب تم ريل تربيةي  عل تبوي التبويب حسب عالقته  بحج  النش ر .
عالقته  بحج  النش ر، واستخاا  الرسو  

البي ني  لعرض سلوك التك لي  إزا  
 التغيرا  في حج  اإلنت ج.

 

5  

 اإلنت جوحاا  الكلف  ووحاا   -مراكز الكلف 
بمراكز  األولي ربر الكلف   م  توضيح لكيفي 
 الكلف  ووحااته  .

ح    تربيةي  عل كيفي  اختب ر وحاا  
واستخراج كلف   اإلنت جلف  ووحاا  الك

 اإلنت جوحاة الكلف  ووحاة 

 

6  

وض  نم   الرق ب   أهاا  ،عنصر المواا
 اإلاارا  ،عنصر الشرا  ،عل  هذا العنصر

، الاورة المستناي  للشرا  ،عنه  المسئول 
 تسعيرالمواا المشتراة وكيفي  حس ب كلفته .

 اإلااريح    تربيةي  عل التنمي  
 واإلجرا ا تري   في مش ري  مختلف  للمش

التربيةي  والعملي  المتبع  في عملي  
 الشرا 

 

7  

موق  المخزل وتنميم   –خزل المواا 
السجال   –المستناا  المخزني   –الااخلي 

 المخزني  .

 وأنواعح    تربيةي  عل تنمي  المخ زل 
المستناا  والسجال  المخزني  المربة  

 فيه  

 

8  
عير المواا المصروف  مل المخ زل رر  تس

 . أخرايصر   أو  ام  ير ررية   –
أسئل  وتم ريل تربيةي  عل ررية  المعال 

 الموزول 
 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع



 

 

9  
أو   اأسئل  وتم ريل تربيةي  عل ررية  م  ير  . أو يصر   راأخ ام  ير ررية  

 يصر  آخرًا.
 

11  

مة رن  بيل نت ئج  –ررية  المعال الموزول 
الرر  الثالث وتأثيره  عل  قيم  خزيل 

  اإلنت جالماة وكلف   أخر

  أسئل  تربيةي  عل ررية  المعال الموزول.

11  

، الجرا أنواع ،جرا المواا المخزون 
 ، الفرو ق المع لج   المح سبي  لتعايل 

 التل  الربيعي والتل  غير الربيعي.

، التل  ألمخزنيح    تربيةي  عل الجرا 
 الربيعي والتل  غير الربيعي

 

12  
شرح الرر  العلمي  في ، حاوا الخزيل

 تحايا الحاوا المخزني  للمواا .
ح    تربيةي  عل كيفي  تحايا حاوا 

 الخزيل للمواا
 

13  

وض  نم   للرق ب   أهاا  –عنصر العمل 
 أوق  رر  تحايا  –عل  هذا العنصر 

  لألجورالاورة المستناي   –الع ملول 

الرق بي  عل   األنمم ح    تربيةي  عل 
عنصر العمل )بر ق   الوق ،الةرع  ، 

 الشغل (.

 

14  
الخ ص   واألسسالةواعا  األجور،رر  اف  

  سب .الررية  المن ب ختي ر
وتم ريل تربيةي  عل الرر  المختلف   أسئل 

 األجورفي اف  
 

  الحوافز.أنواع وتم ريل تربيةي  عل  أسئل   أنواعه  – أهميته  –الحوافز   15

16  
ومع لج   واألجوركيفي  تنمي  قوائ  الرواتب 

 كلف  العمل في حس ب   التك لي  .
قوائ   إعاااتم ريل تربيةي  عل كيفي  

 راألجو 
 

17  
المب شرة  األجوركشوف   وخالص   إعااا

 وغير المب شرة
 ح    تربيةي  عل مع لج  الوق  الض ئ ،

 .اإلض في،العمل  األج زا 
 

18  

العمل  ،المش كل المتعلة  بةي س كلف  العمل
 ،المزاي  العيني  ،الوق  الض ئ  اإلض في،
 الضم ل ا جتم عي . األج زا ،

إل   األجورليل ح    تربيةي  عل تح
 التك لي   مب شرة وغير مب شرة وتأثيره  عل 

 

19  

 أهمي  ،عنصر المص ري  غير المب شرة
 ، حصر المص ري ، ضبر هذا العنصر

 الحصر التةايري  ،الحصر الفعلي

تم ريل تربيةي  عل توزي  المص ري  عل  
 مراكز الكل  

 

21 

 
 

توزي  المص ري  عل  مراكز الكل  
وقواعا  أسس – أولي توزيع  المستفياة 

 التوزي  المستخام 

تم ريل تربيةي  عل توزي  المص ري  عل  
 المراكز المستفياة.

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــادة العمليـــــــة المـــــــــادة النظـــــرية التاريخ األسبوع

 عل توزي  مراكز   تم ريل تربيةي توزي  أسسالتوس  في عرض   21



 

 

المص ري  عل  مراكز الكل  
 المستفياة 

كل  الخام   عل  مراكز كل  
اإلنت ج بإتب ع رريةتي التوزي  

 .ياإلجم لي والتوزي  ا نفراا

22  

رر  توزي  تك لي  لمراكز كل  
 اإلنت جي لخام   عل  مراكز الكل  ا

 توزيع  ث نوي  ب ستخاا :ررية  التوزي 
 يا نفرااالتوزي  اإلجم لي، وررية  

أسئل  تربيةي  عل ررية  المعال 
 الموزول.

 

23  
تم ريل تربيةي  عل ررية  التوزي   التن زليررية  التوزي  

 التن زلي
 

24  
التوزي   –ررية  التوزي  التب الي 

 المستمر
تم ريل تربيةي  عل ررية  التوزي  

 التب الي والتوزي  المستمر
 

25  
تم ريل تربيةي  عل ررية   ررية  المع ا   الجبري 

 المع ا   الجبري .
 

26  

معا   تحميل   . ق . غ  م  شرح 
هذه   إليج اومة رن  الرر  المختلف  

 المعا   .

تم ريل تربيةي  عل استخاا  معا   
تحميل المص ري  الصن عي  غير 

 المب شرة

 

27  

موضوع معا   التحميل م  تتم  
رح الةيوا المح سبي  لمع لج  كلف  ش

 اإلنت جالمص ري  غير المب شرة عل  

تم ريل تربيةي  عل المع لج  
 المح سبي  لمع لج   .ق.غ 

 

28  

الالزم   واإلجرا ا التك لي  التسويةي  
 لمع لجته  

تم ريل تربيةي  عل التك لي  
 اإلااري المح سبي  للمص ري  

 والتسويةي 

 

29  
 واإلجرا ا والتمويلي   إلااري االتك لي  

 الالزم  لمع لجته  
تم ريل تربيةي  عل ررية  التوزي  

 التن زلي
 

31  
اراس  المع لج  المح سبي  للتك لي  

 والتمويلي   اإلااري 
تم ريل تربيةي  عل ررية  التوزي  

 التب الي والتوزي  المستمر
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 (الثانيةتمارة جدول الدروس األسبوعي )االس

 

 معبدا لكرم مإممان عبدا لرحي االسم

  البريد االلكتروني

 محاسبة التكاليف اسم المادة

 أسبوع 31  قرر الفص 

 أهداف المادة

ا قتصم اي  المختلفم   المنشمت تعري  وتمكيل الر لب مل تربي  مف هي  مح سب  التك لي  في 
 لوسري في المرحل  الراهن  ب عتب ر ال مح سمب بم  ينسج  م  مترلب   وربيع  عمل الك ار ا

اتخم ذ الةمرارا  وكمذلك التخرمير  التك لي  إحاى نمم  المعلومم   المذي يفهم  اإلاارة فمي عمليم  
  والفع لي   المختلف . األنشر وكذلك التخرير والرق ب  عل  

التفاري  األساسية 

 للمادة

وتوزي  المص ري  عل  المراكمز  اإلنت جف  كل إل عن صر الكلف  وصو   ب حتس بقي   الر لب 
 نتج   المتعااة .مالمختلف  وال

 9111سياسة التكاليف/علي عبد الغني عبد الوهاب حبش/دار الحكمة/ الكتر المنا ية

 المصادر الةارجية

منشورا  ذا   0991ا.علي عبا الرحي  وآخرول ربع   اإلااري التك لي  والمح سب   أس سي   -1
 وي السالسل/الك

 .0991/يجز راو  إبراهي مح سب  التك لي  مل الن حي  النمري  والتربيةي   -2

 .0999مح سب  التك لي  ألغراض التخرير والرق ب  / ا. عبا الحي مرعي/ -3

 .0991عبا المحموا احما  أي امح سب  التك لي  /ا.  أسس -4

5- charls Horogian / cost Accounting and emphsis mannagerial1997. 

 .اإلسكناري  سب  في األنشر  الزراعي ، فؤاا فؤاا السيا المليجي/ مؤسس  اشس ب لج مع  المح -6

7- management Accounting, Ronald w.Hilton mcgrow- Hill,n,y.1994. 

  قسيم الدرجة

 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

   علو ات إ ا ية 
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 الجامعة:هيئة التعليم التقني
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 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

التار األسبوع

 يخ

 المالحظات المـــــــــادة النظـــــرية والعمليـــــــة

1  
  Softwareوالبرمج   Hardwareتعريفي  ب لح سب  :أجي له ،مكون ته : الم اي  

 التربيةي (. )برمجي   النم   والبرامج
 

2  

مفهو  نم   التشغيل، إش رة النم  ، األقراق، األال  : MS – DOSنم   التشغيل
   internal commandsنم   التشغيل الااخلي  والملف  ،أوامر مستوي ته  و

 .استخاامً ( األكثر )األوامرExternal commandsوالخ رجي  

 

3  

 :    internal commandsنم   التشغيل الااخلي   أوامر -
DIR,DEL,TIME,DATE,CLS,RD,CD,MD,ECHO,PROMPT,R

EN,COPY,VOL,VER,PATH.   

 

4  

 :    internal commandsأوامر نم   التشغيل الااخلي   -
DIR,DEL,TIME,DATE,CLS,RD,CD,MD,ECHO,PROMPT,R

EN,COPY,VOL,VER,PATH.    

 

5  

 :    internal commandsأوامر نم   التشغيل الااخلي   -
DIR,DEL,TIME,DATE,CLS,RD,CD,MD,ECHO,PROMPT,R

EN,COPY,VOL,VER,PATH.    

 

6  

 :    internal commandsأوامر نم   التشغيل الااخلي   -
DIR,DEL,TIME,DATE,CLS,RD,CD,MD,ECHO,PROMPT,R

EN,COPY,VOL,VER,PATH.    

 

7  
 أوامر نم   التشغيل الخ رجي :  -

EDIT,TREE,XCOPY,FORMAT,CHKDSK,DISKCOPY 

 

8  
 أوامر نم   التشغيل الخ رجي :  -

EDIT,TREE,XCOPY,FORMAT,CHKDSK,DISKCOPY 

 

9  
 أوامر نم   التشغيل الخ رجي :  -

EDIT,TREE,XCOPY,FORMAT,CHKDSK,DISKCOPY 

 

11  
 أوامر نم   التشغيل الخ رجي :  -

EDIT,TREE,XCOPY,FORMAT,CHKDSK,DISKCOPY 

 

  
 أوامر نم   التشغيل الخ رجي :  -

EDIT,TREE,XCOPY,FORMAT,CHKDSK,DISKCOPY 
 

 
 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــــادة النظـــــرية و العمليـــــــة التاريخ األسبوع

  أوامر نم   التشغيل الخ رجي :  -  11



 

 

EDIT,TREE,XCOPY,FORMAT,CHKDSK,DISKCOPY 

12  
 أوامر نم   التشغيل الخ رجي :  -

EDIT,TREE,XCOPY,FORMAT,CHKDSK,DISKCOPY 

 

13  
، مزايممم ، مترلب تممم  األس سمممي ، تشمممغيل ونممماوز: مفهمممو  نمممم   windowsنمممم   التشمممغيل  

 النم  ، 

 

14  
، أسلوب icon، مفهو  األيةون   desktopمكون   الش ش  الرئيسي  لسرح المكتب 

 ع مل م  الت

 

15  

، للاخول start، ا ستف اة مل task barkفع لي   الفأرة، أهمي  ومكون   شرير المه   
رف   الح سب )  Shutإل  البرامج ، مفهو  المه   المحمل ، الخروج مل النم   وا 

Down) 

 

16  
رح مفهو  الن فذة ألي برن مج والتعر  عل  مكون ته  الرئيسي ، التع مل م  أيةون   س

 (my computer, my documents, Recycle binالمكتب مثل)
 

17  
مل حيث األقمراق، المجلماا  والملم  وكيفيم     my computerالتعر  عل  مكون   

 التع مل م  تهيئ  األقراق المرن 

 

18  
نسمممل المجلممماا  والملفممم  ، ا سمممتف اة ممممل الةمممق واللصممم  ومعرفممم  خصممم ئق األقمممراق 

 ، والمجلاا  والملف  
 

19  
التع مل م  سل  المهمال  وكيفي  حذ  الملف   واسترج عه  مل خالل م  توفره سل  

 المهمال  في هذا الج نب.
 

21 

 
 

وأيةون   mouseمثل أيةون   control panelا ستف اة مل برامج لوح  السيررة 
display  

 

21  
غيير ممهر قوائ  النوافذ وكيفي  تغيير خلفي  سرح المكتب والتحك  في ح فم الش ش  وت

 في إض ف  وحذ  البرامج. add, remove programوألوانه ، أيةون  

 

22  
في تنفيذ البرامج بشكل مب شر وكذلك التحول إل  إش رة نم    runا ستف اة مل خي ر 

 والتع مل م  أوامره.  ms-dosالتشغيل 
 

  في تشغيل األفال .  window media player استخاا  برامج التسلي  مثل   23

  .calculatorمثل اآلل  الح سب     Accessoriesا ستف اة مل البرامج اإلض في      24

 

 
 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات المـــــــــادة النظـــــرية والعمليـــــــة التاريخ األسبوع

 وحفم واسترج ع الرسو  مل خالل  إنش  ي ف  paintالتع مل م  برن مج الرس    25



 

 

 التي يوفره . األوامر
26  

في كت ب  النصوق    word padو  notepadالتع مل م  ن فذة المالحم   
 وحفمه  واسترج عه  ورب عته  وتغيير نمر رب عته  وتنسيةه .

 

  المختلف  وأس ليبه  helpالتعر  عل  كيفي  الحصول عل  المس عاة   27

  ،.أنواعه ، اإلص ب : كيفي  computer virusesالح سب    فيروسمفهو    28

29  
والمتموفرة   anti virusesومع لجته  والتع مل معه  مل خالل البرامج المضم اة 

 ضمل بيئ  نم   التشغيل وناوز

 

31  
والمتموفرة   anti virusesومع لجته  والتع مل معه  مل خالل البرامج المضم اة 

   نم   التشغيل وناوزضمل بيئ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 األولىالمرحلة: 

 ضل عباسمنااسم المحاضر الثالثي: 

 مدرس مساعداللقب العلمي: 

 التخصص العلمي: ميكانيك

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الثانيةجدول الدروس األسبوعي )االستمارة 

 

 االسم

 

 مناضل عباس

 البريد االلكتروني

 

 

 اسم المادة

 

 تطبيقات حاسوب

  قرر الفص 

 

 أسبوع 31

   أهداف المادة

التفاري  األساسية 

 للمادة

 

 الكتر المنا ية

 

 

  -1 المصادر الةارجية

  قسيم الدرجة

 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

  علو ات إ ا ية 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 : محاسبهالقســم

 المرحلة: الثانية

  عقيل ابراهيماسم المحاضر الثالثي:

 اللقب العلمي: 

 حقو التخصص العلمي:

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات والعملية نظـــــريةالمـــــــــادة ال التاريخ األسبوع

1  
حقذذوق اإلنسذذان فذذي العصذذور  رجذذرور حقذذوق اإلنسذذان وتفورهذذا فذذي التذذاري  الب ذذر 

 القديمة والوسيفة

 

2  
حقذوق ر حقوق اإلنسان في الحضذارا  القديمذة مذل التركيذى علذر حضذار  واد  الرافذدين

 اإلسالم اإلنسان في ال رائل السماوية مل التركيى علر حقوق اإلنسان في

 

3  

حقذذوق اإلنسذذان فذذي المذذراهب والمذذدار    -حقذذوق اإلنسذذان فذذي العصذذور الوسذذفي   
عالناتهذا وال ذورا    -بر والنظريا  السياسذية حقذوق اإلنسذان فذي ال ذركا  الحقذوق وات

 والدساتير ) الو ائق اإلنكليىية ، ال ور  األمريكية ، ال ور  الفرنسية ، ال ور  الروسية(

 

4  
نسان في التذاري  الحذديو والمعاصذر. االعتذراف الذدولي بحقذوق اإلنسذان منذر حقوق اإل 

 الحرب العالمية األولر)عصبة األمم، األمم المتحد  (

 

5  

 ،9191االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان   -9االعتراف اإلقليمي بحقوق اإلنسان 
يقي لحقوق اإلنسان المي اق اإلفر  -3، 9191االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  -2

 9114المي اق العربي لحقوق اإلنسان  -4،  9199

 

6  

المنظمذذا  ريذذر الحكوميذذة وحقذذوق اإلنسذذان )اللجنذذة الدوليذذة للصذذليب األحمذذر، منظمذذة 
العفذذو الدوليذذة ،منظمذذة، مراقبذذة حقذذوق اإلنسذذان، المنظمذذة العربذذي لحقذذوق اإلنسذذان ، 

 المنظما  الوفنية، لحقوق اإلنسان (

 

7  
حقذوق اإلنسذان   التحديذذد ر ق اإلنسذان فذي الدسذذاتير العراقيذة بذين النظريذة والواقذذلحقذو

 والتعريف والضمانا 

 

  العالقة بين حقوق اإلنسان والحريا  العامة .  8

  في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والموا يق الدولية  9

  في الموا يق اإلقليمية والدساتير الوفنية .  11

  ل و صناف حقوق اإلنسان والترابف بينهاإ كا  11

  حقوق اإلنسان الفردية وحقوق اإلنسان الجماعية .  12

  حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية وال قافية وحقوق اإلنسان المدنية والسياسية.  13

 
 

 

 جدول الدروس األسبوعي )االستمارة األولى(

 المالحظات ــــرية و المـــــــادة العمليـــــــةالمـــــــــادة النظـ التاريخ األسبوع

  حقوق اإلنسان الحدي ة  الحق في التنمية،الحق في البيئة النظيفة،  14

  الحق في التضامن، الحق في اإلسالم  .... ال  (  15

  الترابف بين حقوق اإلنسان كل ال يتجى  .  16

 انا  احتذرام وحمايذة حقذوق اإلنسذان علذر الصذعيد ضمانا  احترام وحماية حقوق اإلنسان   ضم  17



 

 

 الوفني
  الضمانا  في الدستور والقوانين –    18

  الضمانا  في مبد  سياد  القانون –ب   19

21 

 
  ضمانا  الحرية العامة  التقاضي  و التظلم رير القضائي. الفعن القضائي .   

  فبيعة القضاء الفرنسيتحديد مسؤولية الدولة عن  عمالها ال رعية    21

  مجاال  االختصاص القضائي في مجال الحريا  العامة   22

  ا ر اىدواجية القضاء علر الحريا  العامة .  23

  مجل  الدولة، وضعية القضا  قانونيا، الحريا  العامة بمقتضر الفقه اإلدار ،  24

  . ريا  العامةالمبادئ العامة التي تحكم الفقه اإلدار  في مجال الح  25

  مفهوم المساوا    26

  التفور التاريخي لمفهوم المساوا  .  27

  التفور الحديو لفكر  المساوا  .  28

  المساوا  بين الجنسين .   29

  المساوا  بين األفراد تبل معتقداتهم وعنصرهم .  31

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق             
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلشراف والتقويم العلمي جااز     

 الجامعة:هيئة التعليم التقني

 الكليــة:المعهد التقني كربالء

 القســم: محاسبه

 المرحلة: 

 إبراهيمعقيل اسم المحاضر الثالثي:

 اللقب العلمي: 

 قانونالتخصص العلمي: 

 مكان العمل : المعهد التقني كربالء

 

 



 

 

 

 

 

 

 (الثانيةمارة جدول الدروس األسبوعي )االست

 

 االسم

 

 عقيل إبراهيم

 البريد االلكتروني

 

 

 اسم المادة

 

 اإلنسانحقو  

  قرر الفص 

 

 أسبوع 31

 أهداف المادة
 مادة مستحدثة

 

التفاري  األساسية 

 للمادة

 

 الكتر المنا ية

 

 

  المصادر الةارجية

  قسيم الدرجة

 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

االمتحان  روعالمش

 النهائي

 %35مثال 

 

 %41مثال  ---- %11مثال  %15مثال 

  علو ات إ ا ية 

 

 

 

 

 
 
 

 


