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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لقصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ا

 

 عبِؼخ اٌفواد االٍٜٚ اٌزم١ٕخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌّؼٙل اٌزمٕٟ ووثالء / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .2

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 لَُ رم١ٕبد اٌّؾبٍجخ

 كثٍَٛ رمٕٟ اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

  :ٟ إٌظبَ اٌلهاٍ .5
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 

ٍٕٞٛ 

 AACSB اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6

ِٕظّبد ٚٚؽلاد االػّبي فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌقبٓ اٌزؼبْٚ ِغ  اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

ثبٌزوو١ي ػٍٝ اٌَغالد ٚاٌّؼبٌغبد  فٟ االٔظّخ اٌّؾبٍج١خ ٚاٌّقزٍٜ 

جواِظ اٌلها١ٍخ رجؼب اٌّؾبٍج١خ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ ٘نٖ إٌّظّبد ٚرؾل٠ش اٌ

 ٌنٌه.
 14/1/2019 ربه٠ـ إػلاك إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 فٟ رقٖٔ ِؾبٍج١خ إػلاك ِالوبد ِٓ فالي  ِؼوفخ رم١ٕخ/ رٛف١و اٌّؼوفخ االٍب١ٍخ فٟ اٌّؾبٍجخ

ٌؼًّ فٟ بعبد ٍٛق الهاٍخ ؽبعخ اٌجٍل فٟ اٌزطٛه ٚاٌزملَ ٚلبكها ػٍٝ رٍج١خ اؽز١ث رٙزُ ٚاٌزٟ  اٌّؾبٍجخ

، ٚإػلاك ع١ً ِضمف ٠زٍَؼ ثبٌؼٍُ ٠ٚؼزّلٖ أٍبٍبً ١ٍٍّبً إلؽلاس ِٕظّبد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌقبٓ وبفخ

اٌزغ١١واد اٌغنه٠خ ٠ٚٚغ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاألٍٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ فٟ فلِخ أ٘لاف اٌجٍل 

 ِٛاوجخ رٍٛغ اٌؾبعبد اإلَٔب١ٔخ. ِزّىٕب ِٓ ِزبثؼخ كهاٍزٗ اٌؼ١ٍب ٚاٌزى١ف ِغ رطٛه اٌزم١ٕبد ِٓ اعً
 اٌؼًّ ِٓ فالي  ِٙبهاد رم١ٕخ/ رط٠ٛو اٌّٙبهاد االٍب١ٍخ إلػلاك اٌَّزٕلاد ٚاٌَغالد ٚاٌىْٛفبد

ػٍٝ ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبألكٚاد ٚاٌٍٛبئً اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌزغو٠ج١خ ٚاٌؾبٍٛث١خ ٚإٌّٙغ١خ ٌٍزؼوف ػٍٝ 

كفبي ٛوق ؽل٠ضخ فٟ ٔظبَ اٌزؼٍُ اٌزٟ ري٠ل ِٓ ١ٕٚبغزٙب ٚؽٍٙب ٚاٌزوو١ي ػٍٝ إاٌّؾبٍج١خ اٌّْبوً 

للهح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌز١ُّٖ ٚاإلثلاع ٚاالثزىبه. ٚرٛف١و اٌزؼ١ٍُ اٌنارٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو ٌٍّغزّغ ْٚٔو 

اٌّؼوفخ إٌٙل١ٍخ فٟ اٌمطبػبد اٌؼبِخ ٚاٌقبٕخ ٚمٌه ِٓ فالي اٌلٚهاد اٌم١ٖوح، ٚٚهُ اٌؼًّ، 

 زْبهاد، ٚاٌّؾبٙواد.ٚإٌلٚاد ٚاٌّؤرّواد ٚرمل٠ُ االٍ
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 اٌزوو١ي ػٍٝ اٌطٍجخ ٚاٌزبو١ل ػٍٝ ثٕبئُٙ ػٍٝ أٌٍ  ِٙبهاد االرٖبي/ رمل٠ُ االٍزْبهاد ثْىً َِزّو

ل٠ٛخ ِٓ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌَؼٟ اٌلائُ ٌلػُّٙ ثْزٝ اٌّغبالد ٌغؼٍُٙ لبكه٠ٓ ػٍٝ ؽً اٌّْبوً، 

فلِبد ماد عٛكح ٌٍّغزّغ ثْزٝ  ٚاِزالوُٙ ٌّٙبهاد االرٖبي اٌالىِخ ٌٍؼًّ فٟ اٌَٛق ٚرمل٠ُ

اٌغٛأت الٔٗ ٔزبط اٌمَُ ٚاٌغبِؼخ ٌٍّغزّغ ٚاٌّبكح االٍب١ٍخ ٌٍز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ِٓ فالي رٛع١ُٙٙ 

 ثبفز١به أفًٚ اٌٍٛبئً ٌز١ٍٛغ ْٔبٛبرُٙ ٚرؼ١ّك رقٖٖبرُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ.
 /اٌّب١ٌخ ّخ فٟ أ٠غبك ؽٍٛي ٌٍّْبوً رٛف١و ِٕبؿ أوبك٠ّٟ ِالئُ ٌٍلهاٍخ ٚاٌجؾش ٌٍَّب٘  اٌزؾ١ٚو ٌٍّٕٙخ

اٌٝ اٌَّبّ٘خ اٌفبػٍخ فٟ رؼ١ّك ٚرٛص١ك  ثبإلٙبفخثبٍزؼّبي اٌزم١ٕبد إٌّبٍجخ ٚاٌّالئّخ ٚاٌّؾبٍج١خ 

اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌقبٓ ٚرمل٠ُ اٌقلِبد  اٌّّبهٍخ ا١ٌّلا١ٔخ فٟ اٌلٚائوػاللخ اٌّؼٙل ثبٌّغزّغ ِٓ فالي 

 ف١ٙب. ٚاٌف١ٕخ إلكاه٠خااالٍزْبه٠خ ٚرله٠ت ٚرط٠ٛو اٌىٛاكه 
 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .10

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - أ
        ػٍٝ أٛاع االٔظّخ اٌّؾبٍج١خ اٌزؼوف -1أ

 اٌملهح ػٍٝ رٕظ١ُ اٌم١ٛك اٌّؾبٍج١خ ٚاٌزوؽ١ً ٚاٌزو١ٕل -2أ

 ِطبثمخ وْف اٌّٖوف -3أ
 وٞ ٚاٌؾَبثبد اٌقزب١ِخاػلاك ١ِياْ اٌّواعؼخ اٌْٙ -4أ
 هثٜ اٌّؾبٍجخ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ -5أ
 رؼ١ٍُ ِٙبهاد ٌىٟ ٠ٖجؼ ِل٠و ؽَبثبد، ِل٠و رلل١ك -6أ

 جؤبِظ ٌقبٕخ ثبٌا ١خاٌّٙبهار األ٘لاف –ة 

 اػلاك رمبه٠و كٚه٠خ – 1ة 

 رطج١ك ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ – 2ة 

       اػلاك ٔظبَ ِؾبٍجٟ اٌىزوٟٚٔ – 3ة 

 
 ئك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٛوا     

)اٌّؾبٙوح  -، ٚاُ٘ ٘نٖ اٌطوق ٟ٘:لَُ رم١ٕبد اٌّؾبٍجخ  فٟ اٌَّزقلِخرزؼلك ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ، اٌؾٍمبد إٌمب١ّخ ٌّٛا١ٙغ ِؼ١ٕخ ، ثؾٛس اٌطٍجخ  إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ،إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه،

 -٠َبػل اٌطٍجخ فٟ إٌٛٛي اٌٝ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ : إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ، إٌْبٛبد اٌّىزج١خ( ِّب

 ٚاٌّؼٍِٛخ اٌقطأ . اٌّؾبٍج١خ اٌلل١مخ اٌملهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌّؼٍِٛخ   -1

 ٌٍٚٙٛخ اٌزٖؾ١ؼ .ٚاٌف١ٕخ ٌٍَغالد اٌّؾبٍج١خ ٌٍٙٛخ ا١ٌٖبغخ اٌؼ١ٍّخ    -2

 اٌملهح ػٍٝ اٌؾفع ٚاٌزق١ّٓ.   -3

ٚاٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ ِغ ِب ِؼّٛي ثٗ فٟ بكئ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌملهح ػٍٝ هثٜ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّج   -4

 . اٌؼواق ٌٍٚمطبع اٌؼبَ ٚاٌقبٓ 

 اٌملهح ػٍٝ االٍزلػبء ، اٌوثٜ ، اٌزف١َو. -5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

     اٌؾٍمبد اٌلها١ٍخ )إٌَّبه(. اٌّؾبٍج١خاٌّْبه٠غ ٚ 

 د اٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ.إٌمبُ اٌؼٍّٟ ٚاٌؾٛاه اٌْفٛٞ ٚاالِزؾبٔب 

 ٚاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ،. 
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 اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ اٌَغالد ٚاٌَّزٕلاد اٌّؾبٍج١خ اٌؾبٌخ ِّبهٍخ. 

  فٟ اٌي٠بهاد ِؾبٍج١خ وزبثخ  ٚرمل٠ُ رمبه٠و ٚ رل٠ٚٓ اٌّالؽظبد ػٓ ِب ارُ اوزَبثٗ ِٓ فجواد

 ا١ٌّلا١ٔخ.

 اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘لاف -ط

 ٍٚٛت اٌزفى١و فٟ اٌؾٍٛي اٚ اٌزط٠ٛواد اٌّّىٕخ. االلزٖبك٠خ أٚ اٌّب١ٌخ ػوٗ اٌّْىٍخ ٚ اٌزفى١و -1ط         

ٌٍطٍجخ فٟ اٌؾفع ٚاٌزق١ّٓ ٚ رؾف١يٖ ٔؾٛ اٌزفى١و إٌبلل  اٌّؾبٍجٟ اٌزْغ١غ ػٍٝ رط٠ٛو اٌفىو  -2ط

 .ِؼوفخ ؽووخ اٌؾَبثبد ٚرأص١و٘بِٓ فالي  ٚاٌزفى١و فٟ ِوؽٍخ  لجً اٌزنوو

 اٌّؾبٍج١خ. ؾً اٌّْىالد ٌ رط٠ٛو ِٙبهاد اٌجؾش فٟ االٔزو١ٔذ ٌز١ٍٛغ االفك اٌّؼوفٟ -3ط

اٍزقلاَ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ فٟ افواط االفىبه ِٓ فالي  ِؼوفخ اٌقًٍ فٟ اٌؼًّ اٌّؾبٍجٟ ِٚؼبٌغزٗ-4ط   

 .االثلاػ١خ ٌجؼ٘ اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

الٛالع ػٍٝ اٌّجبكئ اٌّؾبٍج١خ ٚاٌّب١ٌخ اٌّزؼبهف ػ١ٍٙب اعٙيح اٌلارْٛ ٌ اٍزقلاَإٌظو٠خ  اٌّؾبٙوح -

 ٚاٌزؼٍُ و١ف١خ اٍزقلاَ ٘نٖ اٌّؼوفخ اٌج١َطخ ٚر١ّٕزٙب ٌؾً اٌّْىالد اٌّٛعٛكح.
ِّبهٍخ اٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ اٌّزّضٍخ ثبٌزله٠ت ػٍٝ اٌَّزٕلاد اٌّب١ٌخ ٚاالٛالع ػٍٝ اٌَغالد اٌّؾبٍج١خ  -

فوٗ االفزواٙبد ٚاٌزف١َو اٌٝ اٌّؼٍِٛبد ف١ٙب ، ِّب ٠َبػل اٌطبٌت ػٍٝ  ٚو١ف١خ رور١ت ٚرطج١ك

 عبٔت ٕٚف اٌؾٍٛي.
 ٔؾٛ اٌلهاٍخ ٚاالٍزياكح ١ٌٌٚ ١ٍٍٚخ ػمبة ٌٗ.، ٌز١ّي اٌطٍجخ اٌّجلػ١ٓ ٚاٌزؾف١ي اػطبء ٚاعجبد ١ِٛ٠خ -

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

جخ ٚماد ٔٛػ١خ رزّزغ ثبٌغٛكح اٌؼب١ٌخ ٚمٌه ألعً ػٍٝ أٍب١ٌت ٚأكٚاد رم١١ُ ٚاٙؾخ ٌزؼٍُ اٌطٍ اٌمَُاػزّل       

اٌّؾبفظخ ػٍٝ  ٔٛػ١خ اٌقو٠ظ ٍّٚؼخ اٌمَُ اٌؼ١ٍّخ، رغَل مٌه  فٟ ٌٛائؼ اٌغبِؼخ ِٚزطٍجبد اٌزم٠ُٛ اٌَّزّو 

ٕٙبن  أٔٛاع ػلح ِٓ ٛوق اٌزم١١ُ  ِٓ اعً اٌزأول ِٓ عٛكح ٚ ٔٛػ١خ اٌقو٠ظ ٚاٌنٞ ٠ْىً إٌبرظ فٌٍطٍجخ، 

 خ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِٚٓ اُ٘ ٛوق اٌزم١١ُ :إٌٙبئٟ ٌٍؼ١ٍّ

ٚاٍز١ؼبثٙب ٚرطج١ك اٌّجبكٜ ٚاٌّؼب١٠و ٚاالٕٛي اٌّؾبٍج١خ  اد ِٛٙٛػ١خ  ٌم١بً ِؼوفخ افزجبه    - أ -

 -اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ِٛاٛٓ عل٠لح ٚل١بً اٌزنوو ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك ِب ٠ٍٟ:

 اٍئٍخ اٌٖٛاة ٚاٌقطأ. -

 اٍئٍخ االفز١به ِٓ ِزؼلك. -

 (.matching itemsاٍئٍخ اٌّمبثٍخ ) -

 (.completionاٍئٍخ اٌزى١ًّ ) -

 -رقٔ االِٛه اٌزب١ٌخ : ِؾبٍج١خ افزجبهاد - ة -

 رنوو اٌؾمبئك ٚاالهلبَ. -

 .اٌّؾبٍج١خفُٙ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّجبكٜء  -

 اٌملهح ػٍٝ االٍزلػبء ٚاٌوثٜ ٚاٌزف١َو. -

 رطج١ك اٌّؼوفخ ثٖٛهح ث١َطخ فٟ رف١َو اٌج١بٔبد ، اٌزْق١ٔ ٚؽً اٌّْىالد. -

 -ٚرزُ ػٓ ٛو٠ك ِب ٠ٍٟ: -

 -افزجبه ارٖبي / االٍئٍخ اٌّفزٛؽخ: -

 االٍئٍخ اٌزٟ ٌٙب اعبثخ ِؾلكح. -

 -اٍئٍخ اٌزٟ ١ٌٌ ٌٙب اعبثخ ِؾلكح. ٚاٌزٟ رمَٛ ػٍٝ رؾف١ي اٌطبٌت فٟ : -

 اِزالن اٌملهح ػٍٝ ؽو٠خ االعبثخ . -

 اِزالن اٌّٙبهح فٟ اٌزٕظ١ُ. -
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 اِزالن اٌّٙبهح فٟ رور١ت االفىبه. -

 ٌزٖلٞ ٌٗ .ػلَ اٌغِ ٚا -
 

 

 .اٌْقٖٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

ِٓ فالي ٚهُ اٌؼًّ ٚاالٍزؼبٔخ ثزىٌٕٛٛع١ب  اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ ّٙٓ فو٠ك ِؾبٍجٟ ِزىبًِ -1ك

  اٌّؼٍِٛبد ٚاالرٖبي.

 ا١ًٌّ ٌٍزؼبْٚ ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ.-2ك

 هلبثخ ٚرلل١ك -ملهح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ االفزٖبٕبد اٌّزْبثٙخ ِضً اٌؼٍَٛ ِب١ٌخ ِٖٚوف١خاٌ -3ك

( فٟ فٓ االٍزّبع ٚاإلٔى١ٍي٠خاِزالن  ِٙبهد ٌغ٠ٛخ )اعبكح اٌزؾلس ٚاٌىزبثخ ٚاٌفُٙ  ثبٌغخ اٌؼوث١خ  -4ك

 ٚفٓ االلٕبع ٚاٌؾٛاه.

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

ٚاٍزقلاَ اٌَّزٕلاد  + ِقزجوادٌزىٌٕٛٛع١ب  فٟ اٌّؼٍِٛبد ٚاالرٖبي ثبٍزقلاَ ٍٚبئً ا ِؾبٙواد  -

 فٟ كٚائو اٌلٌٚخ. + رله٠ت ١ٕفٟٚاٌَغالد اٌّؾبٍج١خ
اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبٍج١خ ٌٍؾٛاكس االلزٖبك٠خ اٌقبٕخ ثّٕظّبد ِٓ فالي اٍزقلاَ  اػلاك ٚرٕف١ن -

 ع اٌؼبَ ٚاٌقبٓ.فٟ ِٕظّبد اٌمطب االٔزؤذ ٚرطج١ك فو١ٙبد اٌجؾٛس ِؾبٍج١خ 
 اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌّٕظّبد ٕٕبػ١خ فٟ اٌّؾبفظخ ٚاػلاك رمو٠و ثنٌه. -

 ٛوائك اٌزم١١ُ          

ٚاٍز١ؼبثٙب ٚرطج١ك اٌّؼوفخ اٌّجبكئ ٚاٌّؼب١٠و ٚاالٕٛي اٌّؾبٍج١خ  اد ِٛٙٛػ١خ  ٌم١بً ِؼوفخ افزجبه أ   

 -٠ٍٟ: اٌؼ١ٍّخ فٟ ِٛاٛٓ عل٠لح ٚل١بً اٌزنوو ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك ِب

 اٍئٍخ اٌٖٛاة ٚاٌقطأ. -1

 اٍئٍخ االفز١به ِٓ ِزؼلك. -2

 (.matching itemsاٍئٍخ اٌّمبثٍخ ) -3

 (.completionاٍئٍخ اٌزى١ًّ ) -4

 -رقٔ االِٛه اٌزب١ٌخ : ِؾبٍج١خ افزجبهاد - ة -5

 رنوو اٌؾمبئك ٚاالهلبَ. -6

 .اٌّؾبٍج١خفُٙ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّجبكٜء  -7

 .اٌملهح ػٍٝ االٍزلػبء ٚاٌوثٜ ٚاٌزف١َو -8
 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

اٍجٛع=  30*12 رم١ٕبد اٌّؾبٍجخ Acc.1 االٌٚٝ

360 
اٍجٛع=  30*16

480 

اٍجٛع=  30*11 رم١ٕبد اٌّؾبٍجخ  Acc.2 اٌضب١ٔخ

330 
اٍجٛع=  30*20

600 

   690 1080 
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 اٌزقط١ٜ ٌٍزطٛه اٌْقٖٟ .12

ثْىً ػبَ ػٍٝ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو، فبٌمَُ ٠َؼٝ كائّب ٌزؾ١َٓ ا١ٌَّوح  اٌّؾبٍج١خ٠زُ اٌزوو١ي فٟ لَُ اٌزم١ٕبد 

اٌؼ١ٍّخ ٚاالكاه٠خ ٚرن١ًٌ وً اٌٖؼٛثبد ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رؼ١ك اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ػٓ ٛو٠ك ر١ّٕخ اٌّٛاهك 

 ٠ٛو اٌْق١ٖخ .اٌجْو٠خ ٌزط

 اإلعواءاد اٌزب١ٌخ رٛٙؼ اٌقطٛاد إٌّفنح اٚ فٟ ٛٛه اٌزٕف١ن فٟ ٘نا اٌّغبي:

. اٌزؾ١َٓ ٚاٌزط٠ٛو اٌَّزّو ألػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ِٓ فالي ثواِظ اٌزله٠ت ٚٚهُ اٌؼًّ كافً ٚفبهط 1

 اٌمَُ ٚاٌغبِؼخ ٚاٌجٍل.

اٌؼ١ٍّخ ٚاالثلاػبد اٌْق١ٖخ ٚاٌو٠ب١ٙخ ِؾ١ٍب . ى٠بكح األْٔطخ اٌالٕف١خ ِضً إلبِخ اٌّؤرّواد ٚإٌلٚاد 2

 ٚال١ّ١ٍب ٚك١ٌٚب.

 . رْغ١غ أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ أػٍٝ اٌورت اٌؼ١ٍّخ ٚاالكاه٠خ.3

 .اٌّؾبٍج١خ. رٛف١و اٌّٖبكه ٚاٌىزت اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضٗ ٌّىزجخ اٌمَُ ٌّٛاوجخ اٌزملَ اٌّزَبهع فٟ اٌؼٍَٛ 4

ٚأعٙيح اٌىّج١ٛرو اٌالىِخ ٌنٌه ِغ  اٌّؾبٍجخ ٚاٌّب١ٌخ ٚااللزٖبك ٚاالكاهح ٟ . رٛف١و اٌجوِغ١بد اٌزق١ٖٖخ ف5

 فطٛٛ االٔزؤذ ٌىبفخ اٌزله١١َ٠ٓ.

 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ِٚٙؼ١به اٌمجٛي  .13

ٛي اٌّوويٞ ، لَُ اٌمج –اٌٝ ا١ٌخ ػًّ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ  اٌّؾبٍج١خفٚغ لَُ اٌزم١ٕبد 

ؽ١ش ٠زُ رو١ّؼ فو٠غٟ اٌلهاٍخ االػلاك٠خ اٌفوع اٌزطج١مٟ ٌٍمجٛي فٟ اٌمَُ ثٕبءا ػٍٝ ِؼلالد اٌزقوط اٙبفخ 

اٌٝ مٌه ٠زُ لجٛي ثؼ٘ اٌطٍجخ ِٓ فو٠غٟ اٌلهاٍبد ا١ٌّٕٙخ ٚثؼ٘ اٌّز١ّي٠ٓ ِٓ اٌّٛظف١ٓ ِٓ ٚىاهاد 

 اٌلٌٚخ.

 أُ٘ ِٖبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .14

 ٌّؼزّل ِٓ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاالكٌخ االٍزوّبك٠خ ٌٙب.إٌّٙبط ا. 

اٌزم١ٕخ االكاه٠خ ِٕٚظّبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ِموهاد ٚر١ٕٛبد اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌغبِؼخ ·        

 .ٚونٌه ِموهاد ك٠ٛاْ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ

 كٚهاد فٟ ٛوائك اٌزله٠ٌ.·        

 .ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو )وب٠يْ ( ٚاٌغٛكح   فٟ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔكٚهاد ·        

 ثؾٛس فٟ االٔزو١ٔذ ٌزغبهة ِّبصٍخ .·        

 فجواد ّق١ٖخ.·         -
 متابعة احدث االصدارات يف ادلواقع االلكرتونية  -

 االطالع على احدث التقنيات يف جمال العمل -
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 مخطط مهارات المنهج

 

 لمطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم ا 

السنة / 
 المستوى

 اسم الممرر رمز الممرر
 أساسً

 أم اختٌاري

 ٌةالمهاراتاألهداف  ة ٌالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانٌة 
 والمٌمٌة 

ارات العامة المه
 )المنمولةوالتأهٌلٌة 

المهارات األخرى 
المتعلمة بمابلٌة 

التوظٌف والتطور 
 (الشخصً

ب 4أ 3أ 2أ 1أ
1 

ب
2 

ب
3 

ج 4ب
1 

ج
2 

ج
3 

د 4ج
1 

د
2 

د
3 

د
4 

 ـــىـاالول

Acc.1 
مبادئ 
 المحاسبة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC1G 
محاسبة 
 حكومٌة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC1AR 
لراءات 
 محاسبٌة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC1M 
مبادئ 
 االدارة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC1E-F 

االلتصاد  
والمالٌة 
 العامة

 تخصصي

  

      

  

      

ACC1CA
1 

تطبٌمات 
الحاسوب  

1 

 مساعد

  

      

  

      

ACC1S 
مبادئ 
 االحصاء

 مساعد
  

      
  

      

ACC1RH 
حموق 
 االنسان

 عام
  

      
  

      

ACC1LA1 
اللغة 

 االنكلٌزٌة
 مساعد

  
      

  
      

ــةــالثانٌـ  

ACC2S  المحاسبة
 المتخصصة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC2I  المحاسبة
 المتوسطة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC2SA  النظام
المحاسبً 

 الموحد

 تخصصي

  

      

  

      

ACC2CO  محاسبة
 الكلفة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC2A تخصصي التدلٌك                 

ACC2C  محاسبة
 الشركات

 تخصصي
  

      
  

      

ACC2CA2  تطبٌمات
 (2الحاسبة)

 مساعد
  

      
  

      

ACC2RP مساعد مشروع                 

ACC2LA2 مساعد لغة                 
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 مورج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  اٌّؼٙل اٌزمٕٟ ووثالء اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 رم١ٕبد اٌّؾبٍجخ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .2

 Acc.1 اٍُ / هِي اٌّموه .3

 / ٌّبكح ِجبكئ اٌّؾبٍجخ ؽٚٛه فؼٍٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 االٚي اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٠ٕٛبٍبػخ ٍ 180 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6

 14/1/2019 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

تعريف الطالب  ابملبادئ احملاسبة عموما وتنظيم القيود احملاسبية والرتحيل والرتصيد بشكل خاص و تطوير املهارات االساسية  -
مل مع انظمة حماسبية  االلكرتونية الالزمة لتنفيذ وتصميم املستندات يف الواقع العملي وامليداين وكذلك تطوير القدرة على التعا

 اجلاهزة لالستفادة منها يف جماالت العمل.

 
 
 
 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة. والبد منالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .10

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌَغالد اٌّؾبٍج١خ. -1أ

 اٌّب١ٌخ. اٌَّزٕلاد ٚاٌىْٛفبد اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع -2أ

 ٛاع اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚاُ٘ اٌجٕٛك اٌزٟ رزّٕٚٙب.اٌزؼوف ػٍٝ أ  -3أ
 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌؼ١ٍّبد اٌزغبه٠خ ٚو١ف١خ اصجبرٙب فٟ اٌَغالد اٌّؾبٍج١خ.  -4أ
 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌّٖبه٠ف ٚاٌز١١ّي ث١ٕٙب ٚٛوق اصجبرٙب.  -5أ
 ٚٛوق ِؼبٌغزٙب.اٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ االٍجبة ٌٍّزبعوح ِغ اٌّٖوف ٚأٛاع اٌؾَبثبد اٌّٖوف١خ    -6أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ا رٕظ١ُ اٌم١ٛك اٌّؾبٍج١خ ٚاٌزوؽ١ً ٚاٌزو١ٕل – 1ة

 كٚه٠خاٌّب١ٌخ اٌملهح ػٍٝ اػلاك رمبه٠و  – 2ة

 فٟ اٌَغالد اٌّؾبٍج١خ. ّؼب٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخاٌّجبكئ ٚاٌرطج١ك  – 3ة

 .اٌىزوٟٚٔ بدؽبٍجاػلاك ثواِظ     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح -

 اٌّقزجو -
 اٌزله٠ت إٌّٙغٟ -
 اٌي٠بهح ا١ٌّلا١ٔخ -

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ -

 االٍبٌخ فالي اٌّؾبٙوح -

 رٕف١ن اٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّقزجو -
 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ -
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزفى١و -1ط

 ٚرأص١و٘بِؼوفخ ؽووخ اٌؾَبثبد -2ط

 ؽً اٌّْىالد -3ط

 ِؼوفخ اٌقًٍ فٟ اٌؼًّ اٌّؾبٍجٟ ِٚؼبٌغزٗ  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

ال ثبٌْوػ ٚاٌزّبه٠ٓ ٚاٌزله٠جبد اٌٖف١خ، اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ  اٌّْىالدرؾل٠ل ٚرْق١ٔ  ِؾبٙواد ٔظو٠خ

  اٌَّزقلِخ ٚفُٙ رطج١مٙب  اٌّجبكئ اٌّؾبٍج١خ اٌّزؼبهف ػ١ٍٙبِٓ  االٍزفبكحاٌطٍجخ و١ف١خ  كهان

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد، اإلٙبف١خٌّؾبٙواد، إٌْبٛبد ا إٌمبُ فٟ اٍزضبهح اٌطٍجخ ٚكفؼُٙ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفؼ١ٍخ،

  ثبإلٙبفخ ٌألٍبٌخ اٌّجبّوح  . اٌفؼٍٟ اٌف١ٍٖخ  ٚاٌؾٚٛه
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 اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌّملهح ػٍٝ اٌؼًّ ّٙٓ اٌفو٠ك  -1ك

 اٌّملهح ػٍٝ االرٖبي اٌفؼبي -2ك

 اٌملهح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ االفزٖبٕبد اٌّْبثٙخ) ػٍَٛ ِب١ٌخ ِٖٚوف١خ، اكاهح اػّبي( -3ك

ٌزط٠ٛو اٌّزؼٍمخ اٌزأص١و اٌفبػً ِغ اٌّغزّغ ٍٚٛق اٌؼًّ ِٓ فالي ثؤبِظ اٌزله٠ت ٚا   -4ك

 ثبالفزٖبٓ
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 ث١ٕخ اٌّموه .11

ع
جٛ

ٍ
أل

ا
د 

ػب
َب

اٌ
 

ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ٛو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 ِقوعبد ِؼوف١خ 6 1

 

توافرهــا يف  الشــروا الواجــب -أنــواع الــدفاتر احملاســبية ادلســت دمة –احملاســبة 
الدفاتر، ادلستندات وأنواعها وطرق التسجيل يف الدفاتر ) القيد ادلفـرد والقيـد 

 ادلزدوج(

 اٍئٍخ ٚاعٛثخ اٌّؾبٙوح

الشـروا  –دفـرت االسـتاد  –دفرت اليومية  –أنواع الدفاتر احملاسبية ادلست دمة  ِقوعبد ِؼوف١خ 6 2
وأنواعهــا وطــرق التســجيل  ادلســتندات –القانونيـة الواجــب توافرهــا يف الــدفاتر 

 القيد ادلزدوج . –القيد ادلفرد  –يف الدفاتر 

 اٌمبء اٍئٍخ إٌّبلْخ

احلسـا   –ادليزانيـة كسسـاس لنيريـة القيـد ادلـزدوج   -كيفية تكوين راس ادلال  ِقوعبد ِؼوف١خ 6 3
شــرح مفــردات  –ادلــدين واحلســا  الــدائن وكيفيــة التوصــل دلعرفــة كــل منهمــا 

 ادلوجودات وادلطلوابت . –امة ادليزانية الع

 االٍزّبع اٌّؾبٙوح

 اٌمبء االٍئٍخ

ِقوعبد ِؼوف١خ  6 4

 ٚٚعلا١ٔخ

كيفية التسجيل يف دفرت اليوميـة ووجـب   –ختطيط دفرت اليومية  –دفرت اليومية 
القيــد  –أنــواع القيــود احملاســبية  -أنــواع القيــد ادلــزدوج –نيريــة القيــد ادلــزدوج 

  – القيد ادلرن –ادلسيطر 

 ؽبٌخ كها١ٍخ اٌؾٛاه ٚإٌمل

 –القيـــد االفتتـــاحي  –العمليـــات التجاريـــة وكيفيـــة إلبااـــا يف الـــدفاتر احملاســـبية  ِؼوف١خ ِٚٙبهار١خ 6 5
 مصاريف التسسيس. 

ؽبالد  ِٕبلْخ

 كها١ٍخ

 –مـــردودات ادلبيعـــات  –ادلبيعـــات  –مـــردودات ادلشـــرت ت  –ادلشـــرت ت  – ِؼوف١خ ِٚٙبهار١خ 6 6
التسمينــات ونوعهــا ) امينــات  –ادلوجــودات البابتــة  –ت الش صــية ادلســبواب

 لدى الغري وامينات من الغري(

ِٕبلْخ 

ٚكهً 

 ِٖغو

 كهً ِٖغو

 ِٕبلْخ

 ِؼوفٟ،ِٙبهارٟ 6 7

 ل١ّٟ

 ٌؼت اكٚاه ادلصاريف وأنواعها ) ادلصاريف االيرادية والرأمسالية وكيفية التفرقة بينهما.

 ِٕبلْخ

 ؽبٌخ كها١ٍخ

 ِؾبٙوح –مسموحات ادلبيعات  –اإليرادات وأنواعها  –أنواع ادلصاريف االيرادية  – وفِٟؼ 6 8

 ِٕبلْخ

اٍزّبع ٚاٌمبء 

 اٍئٍخ

تســــديد الفوائــــد  –القــــرون وأنواعهــــا ادلدينــــة والدائنــــة واحلــــاالت ادل تلفــــة  ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 6 9
 ادلستبقة على القرون .  

ِؾبٙوح 

 ٚٔمل

 اٌمبء اٍئٍخ

 اٍزّبع

دليل دفرت  –الرتحيل والرتصيد  –ختطيط دفرت االستاد  -دفرت االستاد ؼوفٟ ِٚٙبهارِٟ 6 10
 التسكيد على األمبلة ادلتنوعة لكيفية است دام الدفرت. –االستاد 

ِؾبٙوح 

 ٚٔمل

 اٌمبء اٍئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ  6 11

 ٚٚعلأٟ
ِٕبلْخ  ن ادلراجعة أنواع ميزا –ختطيط ميزان ادلراجعة  –ميزان ادلراجعة 

 ٚاٍزّبع

 ِغب١ِغ ػًّ

 كهً ِٖغو

ميزان ادلراجعة ابجملاميع( كيفيـة إعـداد كـل منهمـا  –) ميزان ادلراجعة ابألرصدة  ِٙبهارٟ  6 12
 أمبلة . –

ؽٛاه 

 ِٕٚبلْخ

 رّو٠ٓ ػٍّٟ

ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

تح كيفية ف  –كيفية فتح احلسا  اجلاري   –عمليات التاجر مع ادلصرف  – ِؼوفٟ 6 13
 –حسا  اإليداع) الودائع البابتة( كيفية احتسا  الفوائد ادلستبقة 

  –اإليداع  –السبب 

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ

أنــواع الشــيكات ) الشــيكات الصــادرة والشــيكات الــواردة( -تعريــف الشــي    ِؼوفٟ  6 14
ادلصـاريف  –إرسـال الشـيكات إا ادلصـرف للتبصـيل  –تيهري الشـيكات  –

 تلفة وكذل  العموالت ادلصرفيةادلصرفية ادل 

ِٕبلْخ 

 ٚاٍزّبع

 اٌمبء اٍئٍخ

ِؾبٙوح  –اخلصم التجاري ادلفرد وادلركب  –أنواع اخلصم  –اخلصم  ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 6 15

 ٚٔمل

 ؽبٌخ كها١ٍخ

ِٕبلْخ  اخلصم النقدي. ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 6 16

 ٚاٍزّبع

 ؽبٌخ كها١ٍخ

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ أوراق الدفع – أوراق القبض. – الكمبيالة –األوراق التجارية  ِؼوفٟ 6 17
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 الكتب املنهجية ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 .9149بغداد الكتا  ادلنهجي ادلعتمد /مباديء احملاسبة /ضياء عبد احلسني القاموسي /  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
منشورات  6891آخرون طبعة  –سبة املالية ، د.يوسف عوض العاديل احملا

 ذات السالسل ، الكويت.
 .6881األصول احملاسبية ، د.صاحل الرزاق ، دار البكر ، عمان ،

.النظرية 6899يف أصول احملاسبة املالية ، د. عبد احلي  مرعي / الدار اجلامعية 
 6881سالسل ، الكويت ،احملاسبية .د. عباس مهدي الشريازي ، ذات ال

               ـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 .6886النظم احملاسبية .عادل دمحم حسون ، دار الكتب /بغداد 

مقدمة يف احملاسبة املالية الدار اجلماهريية  –د.فوزي دميان ود. فليحة علي شو 
 .6886 -4ط. –اإلعالن للنشر والتوزيع و 

مباديء احملاسبة املالية ، امحد رجب عبد العال ، الدار اجلامعية للطباعة ، 

 ؽبٌخ كها١ٍخ ِٕبلْخ ٚٔمل حاالت التصرف أبوراق القبض : –مربرات سبب األوراق التجارية  ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 6 18

أنـــواع األخطـــاء  –أســـبا  ارتكـــا  األخطـــاء يف الـــدفاتر  -تصـــبيح األخطـــاء ِؼوفٟ ٚٚعلأٟ 6 19
 –الطريقـة ادل تصـرة  –الطريقـة ادلطولـة  -األخطـاء طرق تصـبيح –احملاسبية 

ــــزان  –تصــــبيح أخطــــاء الرتحيــــل  –تصــــبيح األخطــــاء يف اليوميــــة  ــــة مي أمهي
 احلسا  ادلعلق . –ادلراجعة 

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ ٚٔمل

 ٍخاٌمبء اٍئ ِٕبلْخ  –حسا  راس ادلال  –اإلرابح واخلسائر  –ادلتاجرة  –احلساابت اخلتامية  ِؼوفٟ  6 20

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ ادليزانية العمومية –إجياد كلفة ادلبيعات  –حسا  جاري ادلنشاة  ِؼوفٟ 6 21

إقفـال احلسـاابت اخلتاميـة يف ةايـة  –الفرق بني ادليزانية العامة وميزان ادلراجعـة  ِؼوفٟ 6 22
 .–السنة ادلالية وفتبها يف بداية السنة ادلالية 

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ

ادلصــاريف ادلســتبقة  –اجلــرد ) تســوية احلســاابت( تســوية احلســاابت االمسيــة  ِؼوفٟ 6 23
 اإليرادات ادلستلمة مقدما . –للمصاريف ادلدفوعة مقدما 

ِٕبلْخ 

 ٚاٍزّبع

 ؽبٌخ كها١ٍخ

طــرق احتســا   –كيفيــة تقــدير االنــدإر   –تعريــف االنــدإر وإ ــران االنــدإر  ِؼوفٟ 6 24
طريقــة اعــادة  –طريقــة القســط ادلتنــاقص  –البابــ  طريقــة القســط  –االنــدإر 
الطريقــة ادلباشــرة والطريقــة  ــري  –طريقــة تســجيل االنــدإر  اســبيا  –التقــدير 
 –ادلباشرة 

ِٕبلْخ 

 ٚاٍزّبع

 ؽبٌخ كها١ٍخ

الـديون  –الـديون ادلشـكوك فيهـا  –أنواع الديون ) الـديون اجليـدة  –ادلدينون  ِؼوفٟ 6 25
  –  ادلدينون ادلعدومة ( تسوية حسا

ِٕبلْخ 

 ٚاٍزّبع

 ؽبٌخ كها١ٍخ

ـــديون ادلشـــكوك فيهـــا . كيفيـــة  ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 6 26 ـــديون ادلعدومـــة دل صـــص ال ـــة معاجلـــة ال . كيفي
كيفيـــة تكـــوين   –معاجلـــة اخلصـــم ادلســـموح بـــه و صـــص اخلصـــم ادلســـموح بـــه 

 خمصص اخلصم ادلسموح به .

 اٌمبء اٍئٍخ

 ؽبٌخ كها١ٍخ

 ػٖف مٕٟ٘

 ٌؼت اكٚاه

جـرد األوراق  –كيفيـة تكـوين خمصـص مصـاريف القطـع   –جرد لـوراق القـبض  ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 6 27
 ادلالية وكيفية تكوين خمصص هبوا أسعار األوراق ادلالية

ِٕبلْخ 

ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

ِغب١ِغ 

ِٕبلْخ ؽبٌخ 

 كها١ٍخ

 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ  6 28

 ٚٚعلأٟ

 -ز دة / الفـــائض / كيفيـــة معاجلـــة الـــنقص / العجـــز / والـــ  –جـــرد الصـــندوق 
 –احلسا  ادلعلق 

 ػٖف مٕٟ٘ 

 كهً ِٖغو

 اٌمبء اٍئٍخ

 ؽبٌخ كها١ٍخ

 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 6 29

 ٚٚعلأٟ

كيفيـة تنيـيم كشـف   –) الـز دة والـنقص(  تمعاجلة الفرو قا -جرد الصندوق
 أنواع اجلرد ) الدوري وادلفاجيء( –اجلرد 

 ػٖف مٕٟ٘ ؽبٌخ كها١ٍخ

ِؼوفٟ ٚٚعلأٟ   30

 بهارِٟٚٙ

 اٌمبء اٍئٍخ ؽبٌخ كها١ٍخ ادلعاجلة احملاسبية للبسا  ادلعلق .

 ؽبٌخ كها١ٍخ
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

 ٍٝ اٌَّزٕلاد ٚاٌَغالد ٚاٌىْٛفبدرله٠ت اٌطالة ثْىً ػٍّٟ ػ -

 اٌّْبهوخ فٟ اٌلٚهاد اٌّقزٍفخ اٌقبٕخ ثبٌّبكح -

 رمل٠ُ اِىب١ٔبد اٌلػُ االوبك٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ -

 رٛف١و اٌج١ئخ اٌٖف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزله٠َٟ ِٓ ر٠ٕٛغ ٍزوار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ. -

 ٟ.رٛف١و رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾوَ اٌغبِؼ -

اٍزٚبفخ فجواء ِٓ فبهط اٌّؼٙل، اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼلْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالٍزفبكح ِٓ فجوارُٙ فٟ رط٠ٛو 

 اٌّموه ؽَت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌَٛق اٌؼًّ.
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 وصف المقرر

 

 

 اٌّؼٙل اٌزمٕٟ ووثالء اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌّؾبٍجخلَُ اٌزم١ٕبد  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 ACC2S اٍُ / هِي اٌّموه .3

 المحاسبت المتخصصتِبكح اٌياِٟ /  زبؽخأّىبي اٌؾٚٛه اٌّ .4

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍب فٟ إٌَخ 150 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 10/7/2019 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

تزويد الظالب بسعمومات وافيه عن األنغسة ألسحاسبيه ألستبعه في القظاعات السختمفة ، ومقومات هذه  األنغسذة 
 سرارف التجارية ، الجسعيات التعاونية ، شركات التأمين.في ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب  ٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا إ٠غبىاً ِمز١ٚبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ

ً ػّب إما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف  ِجوٕ٘ب

 ؛اٌجؤبِظ.

 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 .ّؾبٍج١خ اٌّزجغظبَ اٌاٌّٖبهف اٌزغبه٠خ ٚالَبِٙب ٚٚظبئفٙب ٚإٌاٌزؼوف ػٍٝ  -1أ

 . ِؼبٌغزٙب ِؾبٍج١ب ػٍٝ أٛاع اٌؾَبثبد ٚاٌٛكائغ ٚو١ف١خ اٌزؼوف  -2أ

 .االٚهاق اٌّب١ٌخ وبٌٖىٛن ٚاٌىّج١بالد ٚاٌؾٛاالد اٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ -3أ

 . وقطبة اٌّٚبْ ٚاالػزّبك اٌَّزٕلٞ اٌقبهعٟاُ٘ ْٔبٛبد اٌزؾ٠ًٛ اٌزؼوف ػٍٝ  -4أ

ثؼ٘ إٌّظّبد اٌّب١ٌخ وبٌغّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ اٌّؼبٌغبد اٌّؾبٍج١خ ٌٍؼ١ٍّبد   اٌزؼوف ػٍٝ  -5أ

 .د اٌزب١ِٓٚاٌْووب

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 ٚرغل٠لٖ ٚغٍمٗ ٚاؽزَبة اٌفبئلح. فزؼ اٌؾَبثبد )عبهٜ ٚك٠ؼخ( – 1ة

  اٌّؼبٌغخ اٌم١ل٠خ اٌٖىٛن ٚربفو اٌلفغ – 2ة

  اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌج١غ ّٚواء اٌؼٍّخ ٚفُٖ اٌىّج١بٌخ – 3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؼ١ٍّخ .اٌّؾبٙوح اٌ -1

 إٌّبلْخ ث١ٓ اٌطٍجخ . -2

 ػًّ رمبه٠و رقٔ اٌّؾبٙوح  -3

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  -1

 اٌمبء ثؼ٘ االٍئٍخ  -2

 اػطبء اٌٛاعجبد إٌّي١ٌخ  -3

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  .األِٛهِٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ فٟ فُٙ ِغو٠بد  إفبكح-1ط

  .لاد اٌطبهئخاٌملهح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌَّزغ- 2ط

   .افز١به اٌؾً أٌّضً ِٓ ث١ٓ اٌؾٍٛي ٚاٌق١بهاد اٌّزبؽخ- 3ط

  .اٌملهح ػٍٝ اٌم١بكح ٚاٌزٖلٞ ٌّٛاعٙخ اٌزؾل٠بد- 4ط

ٌٍزؼوف ػٍٝ ِٙبهاد اٌزفى١و  االعزّبػ١خر١ّٕخ للهاد اٌطٍجخ ػٍٝ رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ اٌّزغ١واد - 5ط

  .دِٚٙبهاد ؽً اٌّْىال

 

  ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 إلكهانثبٌْوػ ٚاٌزّبه٠ٓ ٚاٌزله٠جبد اٌٖف١خ، اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ  اٌّْىالداٌّؾبٙواد، رؾل٠ل ٚرْق١ٔ 

 .اٌَّزقلِخ ٚفُٙ رطج١مٙب اٌّٛإفبد ِٓ  االٍزفبكحاٌطٍجخ و١ف١خ 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

ٌّؾبٙواد، ا إٌمبُ فٟ ١خ،ا١ِٛ١ٌخ ٚاٍزضبهح اٌطٍجخ ٚكفؼُٙ ػٍٝ اٌّْبهوخ اٌفؼٍ ٚاالِزؾبٔبداٌّجبّوح  أٍئٍخ

 .اٌفؼٍٟ اٌف١ٍٖخ  ٚاٌؾٚٛه االِزؾبٔبد، اإلٙبف١خإٌْبٛبد 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

غ اٌؾٍٛي اٌّٙبهاد اٌّٛلؼ١خ ٚ ِٚٙؾ١ٍخ ٚػب١ٌّخ فٟ اٌّؾبٍجخ اٌّزقٖٖخ اِزالن كٚهاد  -1ك

 إٌّبٍجخ.

ِٛالغ ِقزٍفخ ِٓ اٌمطو ِّب ٠َبػلٖ  ِٖبهف اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌقبٓ فٟ اِزالن ثؾٛس رطج١مٗ فٟ -2ك

 .اٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ فٟ  ؽٌٖٛٗ ػٍٝ لبػلح ث١بٔبد ٌغ١ّغ 
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ريقت ط�سم الوحذة / أو الموضوعا�خرجاث التعلم المطلوبتم�لساعاثا�ألسبوعا��ث١ٕخ اٌّموه\

 التعليم

ٚاٌْووخ  اٌّٖبهفاٌؼب١ٌّخ رز١ؼ ٌٗ اٌؼًّ فٟ اثبىي   ٌغٕخ ٛجمب ٌّموهاداِزالن ّٙبكاد ِْبهوخ  -3ك

 .خ االفوٜاٌّب١ٌ

  ا١ًٌّ ٌٍزؼبْٚ ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ.  -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .10

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
 طريقت التقييم طريقت التعليم اسم الوحذة / أو الموضوع

 ِقوعبد ِؼوف١خ 5 االٚي

محاسذذبة  البشذذوع، تعريذذذف السرذذرف التجذذار ، وعا فذذذه 
ي السرذذرف، وأقدذذامه ،مرذذاسر اسذذتخدامات األمذذوا  فذذ

الشغذذذذذذاا السحاسذذذذذذبي الستبذذذذذذا فذذذذذذي السرذذذذذذارف والذذذذذذدفاتر 
 والدجالت والسدتشدات ألسدتخدمه

 اٍئٍخ ٚاعٛثخ اٌّؾبٙوح

 ِقوعبد ِؼوف١خ 5 اٌضبٟٔ
أقدذذذذذذذذذذذذذذاا السرذذذذذذذذذذذذذذرف ألفشيذذذذذذذذذذذذذذه، شذذذذذذذذذذذذذذعبة الحدذذذذذذذذذذذذذذابات 

 ألجاريه،الحداب الجار  . 
 اٌمبء اٍئٍخ إٌّبلْخ

 ِقوعبد ِؼوف١خ 5 اٌضبٌش

ات ألجاريذذذذذذه،فتا الحدذذذذذذذاب أنذذذذذذواا الحدذذذذذذابات ،الحدذذذذذذاب
الجار ،عسميذذذذات اع ذذذذداا ،عسميذذذذات الدذذذذحب، عسميذذذذات 

 التحويل. 
 اٌّؾبٙوح

 االٍزّبع

 اٌمبء االٍئٍخ

 5 اٌواثغ
ِقوعبد ِؼوف١خ 

 ٚٚعلا١ٔخ

عسميذذذذذذات ااتدذذذذذذاب الفوا ذذذذذذد عمذذذذذذ  الحدذذذذذذابات ألجاريذذذذذذه 
 ألسد شه.  

 ؽبٌخ كها١ٍخ اٌؾٛاه ٚإٌمل

 ِؼوف١خ ِٚٙبهار١خ 5 اٌقبٌِ

سا ذذذا التا،تذذذة،عسميات ا ذذذداا السبذذذال ، عسميذذذات شذذذعبة الو 
ااتدذذذذذاب الفوا ذذذذذد ألسدذذذذذتحقه عمذذذذذ  الوسا ذذذذذا، ألسعالجذذذذذه 
ألسحاسذذذذذذذذبيه الخااذذذذذذذذة بدذذذذذذذذحب الوسا ذذذذذذذذا قبذذذذذذذذل موعذذذذذذذذد 
االسذذذذذذتحقاع، ألسعالجذذذذذذه ألسحاسذذذذذذبيه الخااذذذذذذة بدذذذذذذحب 

 الوسا ا في موعد االستحقاع. 

 ؽبالد كها١ٍخ ِٕبلْخ

 ِؼوف١خ ِٚٙبهار١خ 5 اٌَبكً
حاسذذذذذذذبيه لتجد ذذذذذذذد الوس عذذذذذذذة مذذذذذذذا فوا ذذذذذذذدها ألسعالجذذذذذذذه ألس

 والسعالجة ألسحاسبيه لتجد د اال الوس عة ،دون فوا د.
ِٕبلْخ ٚكهً 

 ِٖغو

 كهً ِٖغو

 ِٕبلْخ

 5 اٌَبثغ
 ِؼوفٟ،ِٙبهارٟ

 ل١ّٟ

شذذذذذذذذذذذذذذعبة وسا ذذذذذذذذذذذذذذا التوفير،شذذذذذذذذذذذذذذرو  فذذذذذذذذذذذذذذتا ادذذذذذذذذذذذذذذاب 
 التوفير،عسميات اع داا ،عسميات الدحب.

 ٌؼت اكٚاه

 ِٕبلْخ
 ؽبٌخ كها١ٍخ

 ِؼوفٟ 5 اٌضبِٓ
عسميذذذذذذات التحويل،عسميذذذذذذات ااتدذذذذذذاب الفوا ذذذذذذد بظريقذذذذذذة 

 التحويل
 ِؾبٙوح

 ِٕبلْخ

اٍزّبع ٚاٌمبء 

 اٍئٍخ

 ِؾبٙوح ٚٔمل خظابات الزسان. ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 5 اٌزبٍغ
 اٌمبء اٍئٍخ

 اٍزّبع

 ِؾبٙوح ٚٔمل الركوع السعتسدة أو السردقة ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 5 اٌؼبّو
 اٌمبء اٍئٍخ

 ِغب١ِغ ػًّ

ٞ اٌؾبك

 ػْو
5 

 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ

 ٚٚعلأٟ

خرذذذذذذذذا ال سبيذذذذذذذذاالت، خرذذذذذذذذا ال سبيالذذذذذذذذة قبذذذذذذذذل تذذذذذذذذاري  
االسذذذذتحقاع لرذذذذالا مصذذذذا ن السرذذذذرف مذذذذن مصذذذذا ن ل ذذذذا 
ادذذذابات ياريذذذه فذذذي نفذذذس السرذذذرف أو فذذذي مرذذذارف 

 أخرى ) زاف(. 

 ِٕبلْخ ٚاٍزّبع
 ِغب١ِغ ػًّ

 كهً ِٖغو

اٌضبٟٔ 

 ػْو
 ؽٛاه ِٕٚبلْخ سد نألسعالجه ألسحاسبيه لرفض الزصون ال ِٙبهارٟ 5

 رّو٠ٓ ػٍّٟ

 ِٚغب١ِغ ػًّ

اٌضبٌش 

 ػْو
 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ التدد د أو تأخير  في الدداس ِؼوفٟ 5

اٌواثغ 

 ػْو
 ِؼوفٟ 5

قدا التحويل الخاريي ،،شراء وصيا العسالت األيشبية 
 ،التحويل من وال  الخارج ،

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ ٚاٍزّبع

اٌقبٌِ 

 ػْو
 رِٟؼوفٟ ِٚٙبها 5

اادار الذيكات الديااية لمسدافرين ، اادار 
 االعتساسات

 ؽبٌخ كها١ٍخ ِؾبٙوح ٚٔمل

 ؽبٌخ كها١ٍخ ِٕبلْخ ٚاٍزّبع طبيعة نذا  وعسميات قدا التدميف. ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 5اٌَبكً 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .1

احملاسبة املتخصصة /د.ابراهيم عبدموسى السعربي و أ. علي عبداحلسني  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 2166عبادة. بغداد

 احملاسبة املتخصصة/ د. دمحم صادق مشسة. .6 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 . إبراهيم عبد علي.احملاسبة يف النشاط املصريف/ د .2
 احملاسبة املتخصصة/ اثئر الغبان. .1

  ػْو

اٌَبثغ 

 ػْو
 ِؼوفٟ 5

 االعتساسات ألسدتشد ه فتح ا وتخمير ا
 

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ

اٌضبِٓ 

 ػْو
 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 5

الحدابات الختامية، كيفية اعداس ميزان ألسرايعه 
 وأيراء قيوس التدويات 

 ؽبٌخ كها١ٍخ ِٕبلْخ ٚٔمل

اٌزبٍغ 

 ػْو
 ِؼوفٟ ٚٚعلأٟ 5

وإعداس ميزان ألسرايعه السعد  وتحزير اداب 
 اعرصاح ثا اعداس قا سة السركز السالي

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ ٚٔمل

 ِؼوفٟ 5 اٌؼْو٠ٓ

ألسحاسبه في الجسعيات التعاونية، تعريف ا، أهداف ا، 
ت وين ألجسعيه وإش ارها،شرو  ألعزويه وموال ا 

 العسميات السحاسبية الخااة ،ت وين رأس السا 

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ

 ِؼوفٟ 5 21
العسميذذات الستعمقذذة ،شذذذا  الجسعيذذات وكيفيذذة اثبات ذذا فذذي 

 الدفاتر والدجالت والسدتشدات ألسدتعسمه
 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ

 اٌمبء اٍئٍخ ِٕبلْخ اعداس ميزان ألسرايعه والتدويات ألحدا،يه ِؼوفٟ 5 22

 ؽبٌخ كها١ٍخ ِٕبلْخ ٚاٍزّبع الفا ض وكيفية توميعه والقواعد ألقانونيه ألسشغسه ِؼوفٟ 5 23

 ها١ٍخؽبٌخ ك ِٕبلْخ ٚاٍزّبع كيفية تحزير اداب األرصاح والخدا ر وكذف الدخل ِؼوفٟ 5 24

 ِؼوفٟ 5 25
 كيفية اعداس قا سة السركز السالي

 ؽبٌخ كها١ٍخ ِٕبلْخ ٚاٍزّبع 

 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 5 26

ألسحاسذذذذذبه فذذذذذي شذذذذذركات التذذذذذأمين ،العسميذذذذذات الخااذذذذذة 
بإثبذات  أقدذا  التذذأمين ألسدذتحقه وكيفيذذة تحرذيم ا فذذي 
فذذذذذذذروا التذذذذذذذأمين عمذذذذذذذ  الحيذذذذذذذاة ،العسميذذذذذذذات ألسحاسذذذذذذذبيه 

حقه لرذذذالا الوكذذذاالت وكيفيذذذة الخااذذذة بالعسولذذذة ألسدذذذت
 معالجت ا ، 

 اٌمبء اٍئٍخ

 ؽبٌخ كها١ٍخ

 ػٖف مٕٟ٘

 ٌؼت اكٚاه

 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ 5 27

العسميذذذذذات الخااذذذذذة بإلاذذذذذاء وثذذذذذا   التذذذذذأمين والعسميذذذذذات 
ألسحاسبيه في مذشا القذروا االعتياس ذة والتمقا يذة لج ذة 
الوثا   وكيفية تحريم ا ،العسميات ألسحاسذبيه الخااذة 

وثذذذا   التذذذأمين والعسميذذذات ألسحاسذذذبيه الخااذذذة  ،ترذذذفية
 بالتعويزات

ِٕبلْخ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

ِغب١ِغ ِٕبلْخ 

 ؽبٌخ كها١ٍخ

28 5 
 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ

 ٚٚعلأٟ

ادابات اعاسة التأمين واالاتيذاطي الحدذا،ي ،العسميذات 
 الخااة بأقدا  التأمين الوارسة والراسرة ، 

 ػٖف مٕٟ٘

 كهً ِٖغو

 اٌمبء اٍئٍخ

 ا١ٍخؽبٌخ كه

29 5 
 ِؼوفٟ ِٚٙبهارٟ

 ٚٚعلأٟ

العسميذذذات ألسحاسذذذبيه الخااذذذة بإعذذذاسة التذذذأمين الرذذذاسرة 
وكيفيذذذذذذة ت ذذذذذذوين  توالذذذذذذوارسة. رأس السذذذذذذا  واالاتياطيذذذذذذا

 االاتياطي الحدا،ي
 ػٖف مٕٟ٘ ؽبٌخ كها١ٍخ

30 5 
ِؼوفٟ ٚٚعلأٟ 

 ِٚٙبهارٟ

تحزذذير ادذذاب اع ذذراسات والسرذذاريف وقا سذذة السركذذز 
 السالي

 ا١ٍخؽبٌخ كه
 اٌمبء اٍئٍخ

 ؽبٌخ كها١ٍخ
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اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 املركز املايل. -النظام احملاسيب املوحد ملصارف وشركات التأمني .4

 حماسبة النشاط املصريف /طاهر الشاوي. .1

 6886بد اللطيف القاضي / املوصل    احملاسبة املتخصصة / ع .6

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .2

 رمل٠ُ اِىب١ٔبد اٌلػُ االوبك٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ -

 ١و اٌج١ئخ اٌٖف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزله٠َٟ ِٓ ر٠ٕٛغ ٍزوار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ.رٛف -

 اٌؾوَ اٌغبِؼٟ. رٛف١و رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ  -

اٍزٚبفخ فجواء ِٓ فبهط اٌّؼٙل، اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼلْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالٍزفبكح ِٓ فجوارُٙ فٟ  -

 رط٠ٛو اٌّموه ؽَت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌَٛق اٌؼًّ.
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