


1الصفحة 

وصف البرنامج األكاديمي 

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

جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

المعهد التقني كربالء/ المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

المهني 

المحاسبةقسم تقنيات 

دبلوم تقنياسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

سنوي /مقررات /أخرى 

سنوي

AACSBالمعتمد   برنامج االعتماد .6

منظمات ووحدات االعمال في القطاع العام والخاص التعاون مع المؤثرات الخارجية األخرى  .7

بالتركيز على السجالت والمعالجات  في االنظمة المحاسبية والمختلط 

المحاسبية المعمول بها في هذه المنظمات وتحديث البرامج الدراسية تبعا 

لذلك.

2022\11\29تاريخ إعداد الوصف  .8

أهداف البرنامج األكاديمي .9

 في تخصص محاسبية إعداد مالكات من خالل  معرفة تقنية/ توفير المعرفة االساسية في المحاسبة

اجات سوق العمل في دراسة حاجة البلد في التطور والتقدم وقادرا على تلبية احتيب تهتم والتي  المحاسبة

، وإعداد جيل مثقف يتسلح بالعلم ويعتمده أساساً سليماً إلحداث منظمات القطاع العام والخاص كافة

تحليل في خدمة أهداف البلد التغييرات الجذرية ويضع المعرفة العلمية واألسلوب العلمي في التفكير وال

متمكنا من متابعة دراسته العليا والتكيف مع تطور التقنيات من اجل مواكبة توسع الحاجات اإلنسانية.

 العمل من خالل  مهارات تقنية/ تطوير المهارات االساسية إلعداد المستندات والسجالت والكشوفات

لتجريبية والحاسوبية والمنهجية للتعرف على على تزويد الطلبة باألدوات والوسائل التحليلية وا

وصياغتها وحلها والتركيز على إدخال طرق حديثة في نظام التعلم التي تزيد من المحاسبية المشاكل 

قدرة الطلبة على التصميم واإلبداع واالبتكار. وتوفير التعليم الذاتي والتعليم المستمر للمجتمع ونشر 

العامة والخاصة وذلك من خالل الدورات القصيرة، وورش العمل، المعرفة الهندسية في القطاعات 

والندوات والمؤتمرات وتقديم االستشارات، والمحاضرات.
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 التركيز على الطلبة والتاكيد على بنائهم على أسس  مهارات االتصال/ تقديم االستشارات بشكل مستمر

قوية من المعرفة العلمية والسعي الدائم لدعمهم بشتى المجاالت لجعلهم قادرين على حل المشاكل، 

وامتالكهم لمهارات االتصال الالزمة للعمل في السوق وتقديم خدمات ذات جودة للمجتمع بشتى 

مجتمع والمادة االساسية للتنمية المستدامة من خالل توجيههم الجوانب النه نتاج القسم والجامعة لل

باختيار أفضل الوسائل لتوسيع نشاطاتهم وتعميق تخصصاتهم العلمية والمهنية.

 /المالية توفير مناخ أكاديمي مالئم للدراسة والبحث للمساهمة في أيجاد حلول للمشاكل   التحضير للمهنة

الى المساهمة الفاعلة في تعميق وتوثيق  باإلضافةباستعمال التقنيات المناسبة والمالئمة والمحاسبية 

القطاع العام والخاص وتقديم الخدمات  الممارسة الميدانية في الدوائرعالقة المعهد بالمجتمع من خالل 

فيها. والفنية اإلداريةاالستشارية وتدريب وتطوير الكوادر 

المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

االهداف المعرفية  -أ

       على انواع االنظمة المحاسبية التعرف -1أ

القدرة على تنظيم القيود المحاسبية والترحيل والترصيد -2أ

مطابقة كشف المصرف -3أ

اعداد ميزان المراجعة الشهري والحسابات الختامية -4أ

بالعلوم االخرىربط المحاسبة  -5أ

تعليم مهارات لكي يصبح مدير حسابات، مدير تدقيق -6أ

برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

اعداد تقارير دورية – 1ب 

تطبيق معايير المحاسبة الدولية – 2ب 

      اعداد نظام محاسبي الكتروني – 3ب 

طرائق التعليم والتعلم      

)المحاضرة  -، واهم هذه الطرق هي:قسم تقنيات المحاسبة  في المستخدمةتتعدد طرائق التعليم والتعلم 

الزيارات الميدانية، الحلقات النقاشية لمواضيع معينة ، بحوث الطلبة  النظرية والعملية ،المناقشة والحوار،

-الوصول الى النتائج التالية :النظرية والعملية ، النشاطات المكتبية( مما يساعد الطلبة في 

والمعلومة الخطأ . المحاسبية الدقيقة القدرة على التمييز بين المعلومة   -1

وسهولة التصحيح .والفنية للسجالت المحاسبية سهولة الصياغة العلمية    -2

القدرة على الحفظ والتخمين.   -3

والمعايير المحاسبية المالية الدولية مع ما معمول به فيالقدرة على ربط المفاهيم والمبادئ والتعليمات    -4

. العراق وللقطاع العام والخاص 

القدرة على االستدعاء ، الربط ، التفسير. -5

طرائق التقييم      

     و الحلقات الدراسية )السمنار(. المحاسبيةالمشاريع
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  والنهائية.النقاش العلمي والحوار الشفوي واالمتحانات الفصلية 

 واالمتحانات اليومية الواجبات البيتية ،. 

 العملية على السجالت والمستندات المحاسبية الحالة ممارسة. 

  في الزيارات محاسبية كتابة  وتقديم تقارير و تدوين المالحظات عن ما اتم اكتسابه من خبرات

 الميدانية.

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 وطلب التفكير في الحلول او التطويرات الممكنة. االقتصادية أو المالية عرض المشكلة و التفكير -1ج         

للطلبة في الحفظ والتخمين و تحفيزه نحو التفكير الناقد  المحاسبي التشجيع على تطوير الفكر  -2ج

 .معرفة حركة الحسابات وتأثيرهامن خالل  والتفكير في مرحلة  قبل التذكر

 المحاسبية. حل المشكالت ل ر مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفيتطوي -3ج

استخدام العصف الذهني في اخراج االفكار من خالل  معرفة الخلل في العمل المحاسبي ومعالجته-4ج   

 .االبداعية لبعض الطلبة الموهوبين

 
 طرائق التعليم والتعلم     

الطالع على المبادئ المحاسبية والمالية المتعارف عليها اجهزة الداتشو لاستخدام النظرية  المحاضرة -

 والتعلم كيفية استخدام هذه المعرفة البسيطة وتنميتها لحل المشكالت الموجودة.
ممارسة الحاالت العملية المتمثلة بالتدريب على المستندات المالية واالطالع على السجالت المحاسبية  -

فرض االفتراضات والتفسير الى المعلومات فيها ، مما يساعد الطالب على وكيفية ترتيب وتطبيق 

 جانب وصف الحلول.
 نحو الدراسة واالستزادة وليس وسيلة عقاب له.، لتميز الطلبة المبدعين والتحفيز اعطاء واجبات يومية -

 طرائق التقييم    

على أساليب وأدوات تقييم واضحة لتعلم الطلبة وذات نوعية تتمتع بالجودة العالية وذلك ألجل  القسماعتمد       

المحافظة على  نوعية الخريج وسمعة القسم العلمية، تجسد ذلك  في لوائح الجامعة ومتطلبات التقويم المستمر 

ة الخريج والذي يشكل الناتج هناك  أنواع عدة من طرق التقييم  من اجل التأكد من جودة و نوعيفللطلبة، 

 النهائي للعملية التعليمية، ومن اهم طرق التقييم :

واستيعابها وتطبيق المبادى والمعايير واالصول المحاسبية  ات موضوعية  لقياس معرفة اختبار    -أ -

 -المعرفة العلمية في مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما يلي:

 اسئلة الصواب والخطأ. -

 سئلة االختيار من متعدد.ا -

 (.matching itemsاسئلة المقابلة ) -

 (.completionاسئلة التكميل ) -

 -تخص االمور التالية : محاسبية اختبارات -ب -

 تذكر الحقائق واالرقام. -

 .المحاسبيةفهم المادة العلمية والمبادىء  -

 القدرة على االستدعاء والربط والتفسير. -

 ي تفسير البيانات ، التشخيص وحل المشكالت.تطبيق المعرفة بصورة بسيطة ف -

 -وتتم عن طريق ما يلي: -

 -اختبار اتصال / االسئلة المفتوحة: -

 االسئلة التي لها اجابة محددة. -
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 -اسئلة التي ليس لها اجابة محددة. والتي تقوم على تحفيز الطالب في : -

 امتالك القدرة على حرية االجابة . -

 امتالك المهارة في التنظيم. -

 الك المهارة في ترتيب االفكار.امت -

 عدم الغش والتصدي له . -
 
 

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

من خالل ورش العمل واالستعانة بتكنولوجيا  القدرة على العمل ضمن فريق محاسبي متكامل -1د

  المعلومات واالتصال.

 الميل للتعاون والعمل الجماعي.-2د

 رقابة وتدقيق -القدرة على التكيف مع االختصاصات المتشابهة مثل العلوم مالية ومصرفية -3د

( في فن االستماع واإلنكليزيةامتالك  مهارت لغوية )اجادة التحدث والكتابة والفهم  بالغة العربية  -4د

 وفن االقناع والحوار.

 طرائق التعليم والتعلم          

واستخدام المستندات  + مختبراتباستخدام وسائل التكنولوجيا  في المعلومات واالتصال  محاضرات  -

 في دوائر الدولة. + تدريب صيفيوالسجالت المحاسبية
التقارير المالية والمحاسبية للحوادث االقتصادية الخاصة بمنظمات من خالل استخدام  اعداد وتنفيذ -

 في منظمات القطاع العام والخاص. االنترنت وتطبيق فرضيات البحوث محاسبية 
 الزيارات الميدانية لمنظمات صناعية في المحافظة واعداد تقرير بذلك. -

 طرائق التقييم          

واستيعابها وتطبيق المعرفة المبادئ والمعايير واالصول المحاسبية  ات موضوعية  لقياس معرفة اختبار أ   

 -العلمية في مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما يلي:

 اسئلة الصواب والخطأ. -1

 اسئلة االختيار من متعدد. -2

 (.matching itemsاسئلة المقابلة ) -3

 (.completionاسئلة التكميل ) -4

 -تخص االمور التالية : محاسبية اختبارات -ب -5

 تذكر الحقائق واالرقام. -6

 .المحاسبيةفهم المادة العلمية والمبادىء  -7

 القدرة على االستدعاء والربط والتفسير. -8
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

اسبوع=  30*12 تقنيات المحاسبة Acc.1 االولى

360 
اسبوع=  30*16

480 



 

 
 5الصفحة 

 
  

اسبوع=  30*11 تقنيات المحاسبة  Acc.2 الثانية

330 
اسبوع=  30*20

600 

   690 1080 

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

بشكل عام على التحسين المستمر، فالقسم يسعى دائما لتحسين المسيرة  المحاسبيةيتم التركيز في قسم التقنيات 

العلمية واالدارية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعيق البرنامج التعليمي عن طريق تنمية الموارد 

 البشرية لتطوير الشخصية .

 :اإلجراءات التالية توضح الخطوات المنفذة او في طور التنفيذ في هذا المجال

. التحسين والتطوير المستمر ألعضاء هيئة التدريس من خالل برامج التدريب وورش العمل داخل وخارج 1

 القسم والجامعة والبلد.

. زيادة األنشطة الالصفية مثل إقامة المؤتمرات والندوات العلمية واالبداعات الشخصية والرياضية محليا 2

 واقليميا ودوليا.

 ريس للحصول على أعلى الرتب العلمية واالدارية.. تشجيع أعضاء هيئة التد3

 .المحاسبية. توفير المصادر والكتب العلمية الحديثه لمكتبة القسم لمواكبة التقدم المتسارع في العلوم 4

وأجهزة الكمبيوتر الالزمة لذلك مع  المحاسبة والمالية واالقتصاد واالدارة . توفير البرمجيات التخصصية في 5

 نت لكافة التدريسيين.خطوط االنتر

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

قسم القبول المركزي ،  –الى الية عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المحاسبيةخضع قسم التقنيات 

اءا على معدالت التخرج اضافة حيث يتم ترشيح خريجي الدراسة االعدادية الفرع التطبيقي للقبول في القسم بن

الى ذلك يتم قبول بعض الطلبة من خريجي الدراسات المهنية وبعض المتميزين من الموظفين من وزارات 

 الدولة.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المنهاج المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالدلة االسترشادية لها.. 

التقنية االدارية ومنظمات المالية والمحاسبية الدولية مقررات وتوصيات اللجان العلمية في الجامعة ·        

 .وكذلك مقررات ديوان الرقابة المالية

 دورات في طرائق التدريس.·        

 .والتحسين المستمر )كايزن ( والجودة   دورات في منظمات المجتمع المدني·        

 بحوث في االنترنيت لتجارب مماثلة . ·       

 خبرات شخصية.·         -
 متابعة احدث االصدارات يف املواقع االلكرتونية  -

 االطالع على احدث التقنيات يف جمال العمل -
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 مهارات المنهجمخطط 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 (الشخصي

أ
1 

أ
2 

أ
3 

أ
4 

ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
2 

ج
3 

ج
4 

د
1 

د
2 

د
3 

د
4 

 ـــىـاالول

Acc.1 
مبادئ 
 المحاسبة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC1G 
محاسبة 
 حكومية

 تخصصي
  

      
  

      

ACC1AR 
قراءات 
 محاسبية

 تخصصي
  

      
  

      

ACC1M 
مبادئ 
 االدارة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC1E-F 

االقتصاد  
والمالية 
 العامة

 تخصصي

  

      

  

      

ACC1CA1 

تطبيقات 
الحاسوب  

1 

 مساعد

  

      

  

      

ACC1S 
مبادئ 
 االحصاء

 مساعد
  

      
  

      

ACC1RH 
حقوق 
 االنسان

 عام
  

      
  

      

ACC1LA1 
اللغة 

 االنكليزية
 مساعد

  
      

  
      

ــةــالثانيـ  

ACC2S  المحاسبة
المتخص

 صة

 تخصصي

  

      

  

      

ACC2I  المحاسبة
المتوسط

 ة

 تخصصي

  

      

  

      

ACC2SA  النظام
المحاسبي 

 الموحد

 تخصصي

  

      

  

      

ACC2CO  محاسبة
 الكلفة

 تخصصي
  

      
  

      

ACC2A تخصصي التدقيق                 

ACC2C  محاسبة
 الشركات

 تخصصي
  

      
  

      

ACC2CA2  تطبيقات
الحاسبة)

2) 

 مساعد

  

      

  

      

ACC2RP مساعد مشروع                 

ACC2LA2 مساعد لغة                 
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 موذج وصف المقررن

المرحلة 

 االولى
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 مقرر مبادئ المحاسبةوصف . 1
  المعهد التقني كربالء المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات المحاسبة / المركز علمي القسم ال .2

 Acc.1 اسم / رمز المقرر .3

 / لمادة مبادئ المحاسبة حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 االول الفصل / السنة .5

 ساعة سنويا 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 إيناس ناصر عكلة 2022\11|29 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

تعريف الطالب  بالمبادئ المحاسبة عموما وتنظيم القيود المحاسبية والترحيل والترصيد : أهداف المقرر .8

المستندات في الواقع العملي والميداني بشكل خاص و تطوير المهارات االساسية الالزمة لتنفيذ وتصميم 

وكذلك تطوير القدرة على التعامل مع انظمة محاسبية  االلكترونية الجاهزة لالستفادة منها في مجاالت 

 العمل.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على انواع السجالت المحاسبية. -1أ

 المالية. المستندات والكشوفات التعرف على انواع -2أ

 التعرف على انواع القوائم المالية واهم البنود التي تتضمنها.  -3أ
 التعرف على انواع العمليات التجارية وكيفية اثباتها في السجالت المحاسبية.  -4أ
 التعرف على انواع المصاريف والتمييز بينها وطرق اثباتها.  -5أ
 التعرف على اهم االسباب للمتاجرة مع المصرف وانواع الحسابات المصرفية وطرق معالجتها.   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ا تنظيم القيود المحاسبية والترحيل والترصيد – 1ب

 دوريةالمالية القدرة على اعداد تقارير  – 2ب

 في السجالت المحاسبية. الدوليةمعاير المحاسبة المبادئ والتطبيق  – 3ب

 .الكتروني اتحاسباعداد برامج     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة -

 المختبر -
 التدريب المنهجي -
 الزيارة الميدانية -
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 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية -

 االسالة خالل المحاضرة -

 تنفيذ الحاالت العلمية في المختبر -
 البيتيةالواجبات  -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير -1ج

 معرفة حركة الحسابات وتأثيرها-2ج

 حل المشكالت -3ج

 معرفة الخلل في العمل المحاسبي ومعالجته  -4ج

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

 المقدرة على العمل ضمن الفريق  -1د

 المقدرة على االتصال الفعال -2د

 القدرة على التكيف مع االختصاصات المشابهة) علوم مالية ومصرفية، ادارة اعمال( -3د

 التأثير الفاعل مع المجتمع وسوق العمل من خالل برنامج التدريب والتطوير المتعلقة باالختصاص   -4د
بالشرح والتمارين والتدريبات  المشكالتتحديد وتشخيص  محاضرات نظرية طرائق التعليم والتعلم     

  المبادئ المحاسبية المتعارف عليهامن  االستفادةالطلبة كيفية  ال دراكالصفية، التطبيقات العملية 

  المستخدمة وفهم تطبيقها
، اإلضافيةلمحاضرات، النشاطات ا النقاش في استثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة الفعلية، :طرائق التقييم

  باإلضافة لألسالة المباشرة  . الفعلي الفصلية  والحضور االمتحانات
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 مقرر مبادئ المحاسبةبنية  .11

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 مخرجات معرفية 6 1

 

جب توافرها يف الشبببرول الوا -أنواع الدفاتر احملاسببببية املدبببت دمة –احملاسببببة 
لقيد املفرد والقيد االدفاتر، املدتندات وأنواعها وطرق التدجيل يف الدفاتر ) 

 املزدوج(

 اسئلة واجوبة المحاضرة

الشرول  –االستاد  دفرت –دفرت اليومية  –أنواع الدفاتر احملاسبية املدت دمة  مخرجات معرفية 6 2
ها وطرق التدببببجيل املدببببتندات وأنواع –القانونية الواجب توافرها يف الدفاتر 

 القيد املزدوج . –القيد املفرد  –يف الدفاتر 

 القاء اسئلة المناقشة

احلدبببا   –أسببباس لنةرية القيد املزدوج كامليزانية    -كيفية تكوين راس املال  مخرجات معرفية 6 3
رح مفردات شبببببب –املدين واحلدببببببا  الدائن وكيفية التوصببببببل ملعرفة كل منهما 

 املوجودات واملطلوابت . –امليزانية العامة 

 االستماع المحاضرة

 القاء االسئلة

مخرجات معرفية  6 4

 ووجدانية

فرت اليومية مبوجب كيفية التدببجيل يف د  –ختطيط دفرت اليومية  –دفرت اليومية 
القيد  –د احملاسببببببببببببية أنواع القيو  -أنواع القيد املزدوج –نةرية القيد املزدوج 

  –القيد املرن  –املديطر 

 حالة دراسية الحوار والنقد

 –القيد االفتتاحي  –العمليات التجارية وكيفية إثباهتا يف الدفاتر احملاسببببببببببببية  معرفية ومهاراتية 6 5
 مصاريف التأسيس. 

حاالت  مناقشة

 دراسية

 –مردودات املبيعات  –املبيعات  –مردودات املشبببببببرت ت  –املشبببببببرت ت  – معرفية ومهاراتية 6 6
التأمينات ونوعها ) أتمينات  –املوجودات الثابتة  –املدبببب وابت الشبببب صببببية 

 لدى الغري وأتمينات من الغري(

مناقشة 

ودرس 

 مصغر

 درس مصغر

 مناقشة

 معرفي،مهاراتي 6 7

 قيمي

 لعب ادوار املصاريف وأنواعها ) املصاريف االيرادية والرأمسالية وكيفية التفرقة بينهما.

 مناقشة

 حالة دراسية

 محاضرة –مدموحات املبيعات  –اإليرادات وأنواعها  –أنواع املصاريف االيرادية  – معرفي 6 8

 مناقشة

استماع والقاء 

 اسئلة

تدببببببببببببديببد الفوائببد  –القروض وأنواعهببا املببدينببة والببدائنببة واحلبباالت امل تلفببة  معرفي ومهاراتي 6 9
 املدت قة على القروض .  

محاضرة 

 ونقد

 القاء اسئلة

 استماع

دليل دفرت  –الرتحيل والرتصيد  –ختطيط دفرت االستاد  -دفرت االستاد معرفي ومهاراتي 6 10
 التأكيد على األمثلة املتنوعة لكيفية است دام الدفرت. –االستاد 

محاضرة 

 ونقد

 القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 معرفي ومهاراتي  6 11

 ووجداني
مناقشة  أنواع ميزان املراجعة  –ختطيط ميزان املراجعة  –ميزان املراجعة 

 واستماع

 مجاميع عمل

 درس مصغر

ميزان املراجعة ابجملاميع( كيفية إعداد كل منهما  –) ميزان املراجعة ابألرصببببدة  مهاراتي  6 12
 أمثلة . –

حوار 

 ومناقشة

 تمرين عملي

ومجاميع 

 عمل

كيفية فتح   –كيفية فتح احلدا  اجلاري   –عمليات التاجر مع املصرف  – معرفي 6 13
 –حدا  اإليداع) الودائع الثابتة( كيفية احتدا  الفوائد املدت قة 

  –اإليداع  –الد ب 

 القاء اسئلة مناقشة

أنواع الشببيكات ) الشببيكات الصببادرة والشببيكات الواردة( -تعريف الشببي    معرفي  6 14
املصاريف  –إرسال الشيكات إىل املصرف للت صيل  –تةهري الشيكات  –

 املصرفية امل تلفة وكذل  العموالت املصرفية

مناقشة 

 واستماع

 القاء اسئلة

محاضرة  –اخلصم التجاري املفرد واملركب  –أنواع اخلصم  –اخلصم  معرفي ومهاراتي 6 15

 ونقد

 حالة دراسية

مناقشة  اخلصم النقدي. معرفي ومهاراتي 6 16

 واستماع

 حالة دراسية

 القاء اسئلة مناقشة أوراق الدفع – أوراق القبض. –الكمبيالة  –األوراق التجارية  معرفي 6 17
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 البنية التحتية  .12

ـ الكتب المقررة 1

 المطلوبة 
 الكتب املنهجية

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  

 .2012بغداد الكتا  املنهجي املعتمد /مباديء احملاسبة /ضياء عبد احلدني القاموسي / 
منشورات ذات السالسل ،  1986آخرون طبعة  –العاديل احملاسبة املالية ، د.يوسف عوض 

 الكويت.
 .1990األصول احملاسبية ، د.صاحل الرزاق ، دار البكر ، عمان ،

.النظرية احملاسبية .د. عباس 1988احملاسبة املالية ، د. عبد احلي  مرعي / الدار اجلامعية يف أصول 
 1990مهدي الشريازي ، ذات السالسل ، الكويت ،

ـ الكتب والمراجع التي ا

               يوصى بها  

المجالت العلمية ، ) 

 ( التقارير ،.... 

 .1991النظم احملاسبية .عادل حممد حسون ، دار الكتب /بغداد 
مقدمة يف احملاسبة املالية الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع  –د.فوزي دميان ود. فليحة علي شو 

 .1991 -4ط. –واإلعالن 

 حالة دراسية مناقشة ونقد حاالت التصرف أبوراق القبض : –مربرات س ب األوراق التجارية  معرفي ومهاراتي 6 18

أنواع األخطاء  –أسبببببببببا  ارتكا  األخطاء يف الدفاتر  -تصبببببببب يح األخطاء معرفي ووجداني 6 19
 –الطريقة امل تصببرة  –الطريقة املطولة  -طرق تصبب يح األخطاء –احملاسبببية 

أمهيبة ميزان  –تصببببببببببب يح أخطباء الرتحيبل  –تصببببببببببب يح األخطباء يف اليوميبة 
 احلدا  املعلق . –املراجعة 

 القاء اسئلة مناقشة ونقد

 القاء اسئلة مناقشة  –حدا  راس املال  –اإلرابح واخلدائر  –املتاجرة  –احلداابت اخلتامية  معرفي  6 20

 القاء اسئلة مناقشة امليزانية العمومية –إجياد كلفة املبيعات  –حدا  جاري املنشاة  معرفي 6 21

إقفال احلدببببباابت اخلتامية يف  اية  –الفرق بني امليزانية العامة وميزان املراجعة  معرفي 6 22
 .–الدنة املالية وفت ها يف بداية الدنة املالية 

 القاء اسئلة مناقشة

املصببباريف املدبببت قة  –اجلرد ) تدبببوية احلدببباابت( تدبببوية احلدببباابت االمسية  معرفي 6 23
 اإليرادات املدتلمة مقدما . –للمصاريف املدفوعة مقدما 

مناقشة 

 واستماع

 دراسيةحالة 

طرق احتدببببببببببا   –كيفية تقدير االنداثر   –تعريف االنداثر وإغراض االنداثر  معرفي 6 24
طريقة اعادة  –طريقة القدبببببط املتناقص  –طريقة القدبببببط الثاب   –االنداثر 
الطريقة املباشبببببرة والطريقة غري  –طريقة تدبببببجيل االنداثر ااسببببببيا  –التقدير 
 –املباشرة 

مناقشة 

 واستماع

 دراسيةحالة 

الديون  –الديون املشببببببكو  فيها  –أنواع الديون ) الديون اجليدة  –املدينون  معرفي 6 25
  –املعدومة ( تدوية حدا  املدينون 

مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية

. كيفية معاجلة الديون املعدومة مل صص الديون املشكو  فيها . كيفية معاجلة  معرفي ومهاراتي 6 26
كيفية تكوين خمصبببص   –اخلصبببم املدبببموح به مب صبببص اخلصبببم املدبببموح به 

 اخلصم املدموح به .

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

 عصف ذهني

 لعب ادوار

جرد األوراق  –كيفية تكوين خمصببببص مصبببباريف القطع   –جرد لوراق القبض  معرفي ومهاراتي 6 27
 املالية وكيفية تكوين خمصص هبول أسعار األوراق املالية

مناقشة 

ومجاميع 

 عمل

مجاميع 

مناقشة حالة 

 دراسية

 معرفي ومهاراتي  6 28

 ووجداني

ندوق   -كيفية معاجلة النقص / العجز / والز دة / الفائض /   –جرد الصببببببببببب
 –احلدا  املعلق 

 عصف ذهني 

 درس مصغر

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

 معرفي ومهاراتي 6 29

 ووجداني

كيفية تنةيم كشبببف   –) الز دة والنقص(  تمعاجلة الفرو قا -جرد الصبببندوق
 أنواع اجلرد ) الدوري واملفاجيء( –اجلرد 

 عصف ذهني حالة دراسية

معرفي ووجداني   30

 ومهاراتي

 القاء اسئلة حالة دراسية املعلق .املعاجلة احملاسبية لل دا  

 حالة دراسية
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 .1993مباديء احملاسبة املالية ، امحد رجب عبد العال ، الدار اجلامعية للطباعة ، لبنان ،
 *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         
ب ـ المراجع 

االلكترونية، مواقع 

 االنترنيت ....

www.Principle of Acounting.emad.ga. 
www. Intermediate Accounting.mesar.arab. 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 والكشوفاتتدريب الطالب بشكل عملي على المستندات والسجالت  -

 المشاركة في الدورات المختلفة الخاصة بالمادة -

 تقديم امكانيات الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع ستراتيجيات التعليم. -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. -

خارج المعهد، او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير استضافة خبراء من 

 المقرر حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل.

 

 
 

1 
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 . وصف مقرر قراءات محاسبية 2

  المعهد التقني كربالء المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات المحاسبة القسم العلمي  / المركز .2

 ACC1AR المقرراسم / رمز  .3

 حضور فعلي / لمادة قراءات محاسبية  أشكال الحضور المتاحة .4

 االول الفصل / السنة .5

 ساعة سنويا 180 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 إيناس ناصر عكلة 2022\11|29 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر: تعريف الطالب   .8

 

 والتقييم مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم .10

 األهداف المعرفية   -أ
 المحاسبية.التعرف على المصطلحات االدارية و -1أ
 .التعرف على المعاير المحاسبية-2أ

 .لجان والموسسات المهنيةالتعرف على   -3أ

 .نظام المعلومات المحاسبيةالتعرف على   -4أ
 .القوائم المالية واهدافهاالتعرف على انواع   -5أ
 .المصطلحات الخاصة بالطار المفاهيميالتعرف على    -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 تحديد دور االدارة في المحاسبة – 1ب

 استخدام المفاهيم االساية في الدورة المحاسبية – 2ب

 .التميز بين انواع القوائم المالية – 3ب

 .اعداد قائمة وفقا لمعطيات     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة -
 المختبر -

 التدريب المنهجي -
 الزيارة الميدانية -

 طرائق التقييم      
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 االمتحانات اليومية -
 االسالة خالل المحاضرة -

 تنفيذ الحاالت العلمية في المختبر -

 الواجبات البيتية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير -1ج

 واستخداماتهامعرفة المصطلحات -2ج

 شرح وتميز المستفديون من المعلومات المحاسبية -3ج

 مصطلحات االطار الفكري للمحاسبةتفسير   -4ج

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د   
 المقدرة على العمل ضمن الفريق  -1د

 االتصال الفعال المقدرة على -2د

 القدرة على التكيف مع االختصاصات المشابهة) علوم مالية ومصرفية، ادارة اعمال( -3د

 التأثير الفاعل مع المجتمع وسوق العمل من خالل برنامج التدريب والتطوير المتعلقة باالختصاص   -4د

تحديد وتشخيص تتضمن تقنية العصف الذهني من خالل  طرائق التعليم والتعلم  محاضرات نظرية    

ات الصفيةواالختبار القبلي والبعدي، واالطالع على المستندات و المشكالت بالشرح والتمارين والتدريب

المحاسبية المتعارف عليها  المستخدمة وفهم  المصطلحاتالطلبة كيفية االستفادة من التطبيقات العملية 

  تطبيقها
استثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة الفعلية، النقاش في المحاضرات، النشاطات اإلضافية،  التقييم:طرائق 

  لفصلية  والحضور الفعلي االمتحانات ا
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 بنية مقرر قراءات محاسبية .11

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

مخرجات  4 1

 معرفية

 

 التعريف بالمصطلحات االنكليزية األساسية

 استخدام المصطلحات االساسية

 

 اسئلة واجوبة المحاضرة

مخرجات  4 2

 معرفية

التعرف على المصطلحات األساسية في التخصصات 

 اإلدارية

 استخدام المصطلحات االدارية االساسية

 القاء اسئلة المناقشة

مخرجات  4 3

 معرفية

على المصطلحات األساسية في اختصاص  التعرف

 المحاسبة

 استخدام المصطلحات االساسية المحاسبية

 االستماع المحاضرة

 القاء االسئلة

مخرجات  4 4

معرفية 

 ووجدانية

قراءات لمواضيع مختارة في مجال التخصصات 

 اإلدارية

 حالة دراسية الحوار والنقد

معرفية  4 5

 ومهاراتية

 فروع المحاسبةتعريف المحاسبة ، 

استخدام التعريف االنكليزي للمنظمات المهنية 

IFAC, AAA 

حاالت  مناقشة

 دراسية

معرفية  4 6

 ومهاراتية

 المحاسبة كمهنة، المنظمات والمعاهد المتخصصة

 قراءة بعض بيانات المنظمات المهنية

مناقشة 

ودرس 

 مصغر

 درس مصغر

 مناقشة

 معرفي، 4 7

 مهاراتي

 قيمي

 حول مفهوم المحاسبة قراءة لموضوع

 قراءة بعض بيانات المنظمات المهنية

 لعب ادوار

 مناقشة

 حالة دراسية

 استعراض مصطلحات اإلطار الفكري للمحاسبة معرفي 4 8

 قراءة بعض بيانات المنظمات المهنية

 محاضرة

 مناقشة

استماع والقاء 

 اسئلة

معرفي  4 9

 ومهاراتي

 مصطلحات الفروض والمبادئ المحاسبية

 كتابة واستخدام مصطلحات االطار الفكري

 

محاضرة 

 ونقد

 القاء اسئلة

 استماع

معرفي  4 10

 ومهاراتي

 كتابة مصطلحات الفروض والمبادئ

 قراءات في نظرية المحاسبة، أشكال ومخططات

محاضرة 

 ونقد

 القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

معرفي  4 11

 ومهاراتي 

 ووجداني

 المحاسبةقراءة بعض النصوص في نظرية 
 

مناقشة 

 واستماع

 مجاميع عمل

 درس مصغر

قراءات في نظرية المحاسبببببببة ، مداخل ومناهج الفكر  مهاراتي  4 12

 المحاسبي

حوار 

 ومناقشة

 تمرين عملي

ومجاميع 

 عمل

 القاء اسئلة مناقشة المعاهد المهنية والجهات الدولية في مجال المحاسبة معرفي 4 13

 المعايير المحاسبيةلجان إعداد  معرفي  4 14
مناقشة 

 واستماع

 القاء اسئلة

معرفي  4 15

 ومهاراتي

 قراءات في معايير المحاسبة المالية

 قراءة معايير محاسبية

محاضرة 

 ونقد

 حالة دراسية
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 البنية التحتية  .12

معرفي  4 16

 ومهاراتي
 قراءات في معايير المحاسبة الحكومية

مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية

 ، نماذج مختلفة القيود المحاسبة معرفي 4 17
 

 القاء اسئلة مناقشة

معرفي  4 18

 ومهاراتي

 القيود المحاسبية، قراءات متعددة، الجوانب الشكلية

 استخدام القيود المحاسبية

 حالة دراسية مناقشة ونقد

معرفي  4 19

 ووجداني

 المصطلحات الخاصة بحساب المتاجرة

 استخدام القيود المحاسبية

 القاء اسئلة مناقشة ونقد

 قراءات لمواضيع في حساب المتاجرة معرفي  4 20

 استخدام حساب المتاجرة

 القاء اسئلة مناقشة

 المصطلحات الخاصة بالمصاريف معرفي 4 21

 استخدام حسابات المصاريف

 القاء اسئلة مناقشة

22 4
4 

 المصطلحات الخاصة باإليرادات معرفي

 استخدام حسابات االيرادات

 القاء اسئلة مناقشة

 قراءات لمواضيع خاصة باألرباح والخسائر معرفي 4 23

 استخدام حساب االرباح والخسائر

مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية

 المصطلحات الخاصة بالموجودات معرفي 4 24

 استخدام حسابات الموجودات

مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية

 المصطلحات الخاصة بالمطلوبات ورأس المال معرفي 4 25

 حسابات المطلوباتاستخدام 
 

مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية

معرفي  4 26

 ومهاراتي

 قراءات لمواضيع خاصة بقائمة المركز المالي

 استخدام حسابات قائمة المركز المالي

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

 عصف ذهني

 لعب ادوار

معرفي  4 27

 ومهاراتي

 المصطلحات الخاصة باالندثار والمخزون

 االندثار المخزوناستخدام حساب 

 

مناقشة 

ومجاميع 

 عمل

مجاميع 

مناقشة حالة 

 دراسية

معرفي  4 28

 ومهاراتي 

 ووجداني

 قراءات لمواضيع خاصة باالندثار والمخزون

 استخدام مصطلحات محاسبة التكاليف

 عصف ذهني 

 درس مصغر

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

معرفي  4 29

 ومهاراتي

 ووجداني

 بمحاسبة التكاليفالمصطلحات الخاصة 

 استخدام مصطلحات محاسبة التكاليف

 قراءات لمواضيع خاصة في محاسبة التكاليف

 عصف ذهني حالة دراسية

معرفي  4 30

ووجداني 

 ومهاراتي

استخدام المصطلحات الخاصة بالتدقيق والرقابة 

 الداخلي

 المصطلحات الخاصة بالتدقيق والرقابة الداخلية

الخاصبببببة بالتدقيق والرقابة اسبببببتخدام المصبببببطلحات 

 الداخلي

 القاء اسئلة حالة دراسية

 حالة دراسية

  ل
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ـ الكتب المقررة 1

 المطلوبة 
 الكتب املنهجية

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  

 .2012الكتا  املنهجي املعتمد /مباديء احملاسبة /ضياء عبد احلدني القاموسي / بغداد 
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 .1990األصول احملاسبية ، د.صاحل الرزاق ، دار البكر ، عمان ،
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 1990السالسل ، الكويت ،مهدي الشريازي ، ذات 
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) المجالت العلمية ، 
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 .1991النظم احملاسبية .عادل حممد حسون ، دار الكتب /بغداد 
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 . مقرر االحصاء3

 األوسط التقنيةجامعة الفرات 

 المعهد التقني كربالء  

 قسم تقنيات المحاسبة 

 السنة األولى

 اسم البرنامج : اإلحصاء

 مدرس المادة : حيدر جميل احمد

ً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم نايوفر وصف البرالوصف االكاديمي :  مج األكاديمي هذا  إيجازا مقتضيا

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل المتوقعة من الطالب تحقيقها 

  مقرر ضمن البرنامج

 

 . المؤسسة التعليمية1 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني كربالء

 . القسم العلمي / المركز 2 تقنيات المحاسبة

 . اسم البرنامج األكاديمي او المهني 3 إحصاء

 . اسم الشهادة النهائية 4 دبلوم تقني

 . النظام الدراسي : سنوي /مقررات /أخرى 5 سنوي

 معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محوريه 

 )النظري والتطبيقي( 

 . برنامج االعتماد المعتمد 6

 . المؤثرات الخارجية األخرى 7 

 . تاريخ إعداد الوصف 8 7-12-2022  (م.م. حيدر جميل احمد) 

 . أهداف البرنامج األكاديمي:9

 تعريف الطالب بأهمية التطبيقات اإلحصائية واالستفادة منها في مجاالت العمل المحاسبي والمالي. -ا

 اإلحصائية في البحوث والعمل المحاسبيتنمية المعرفة في كيفية استخدام المقاييس  -ب

 إكساب الطالب المهارات العملية للعمل على هذه المقاييس في مجاالت عدة كالتحليل اإلحصائي.   -ج

 تعزيز التفكير اإلبداعي عن طريق ترسيخ أهمية اإلحصاء في جميع مجاالت الحياة المهنية والعملية. -د

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:. مخرجات البرنامج المطلوبة 10

  األهداف المعرفية-أ

 .وميسرة أقرب ما يكون إلى الواقع تمكين الطالب من وصف الظواهر وصفا عدديا كميا بصورة دقيقة واضحة -1أ 

الحصول على المعلومات بشكل ميسر ويقوم بتفسير الظواهر ويحدد مدى العالقة واالرتباط  تمكين الطالب من   -2أ 

 بين العوامل المفترضة.

  .وضع فرضيات مقتبسة من علوم أخرى لها دور كبير وفعال في تحديد التقييم تمكين الطالب من  -3أ 

تحليل البيانات والمعلومات وإيجاد القيم السابقة التي تؤدي إلى معرفة طبيعية بالبيئة التي أخذت  تمكين الطالب من   -4أ 

  .منها العينة

لب من الوصول إلى والحصول على المعلومات اإلحصائية المطلوبة وكذلك التعرف على خصائص تمكين الطا -5أ

العينة المأخوذة من المجتمع وأيضا يعطي القدرة على عمل التوزيع اإلحصائي للبيانات الموجودة في العينة باإلضافة 

 ر اإلحصائي والفروض اإلحصائية.إلى أن البيانات المأخوذة تساعد في تكوين الفرضية باالعتماد على التقدي
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 .تبسيط وتسهيل فهم البيانات المجموعة عن طريق جدولتها أو من خالل الرسوم البيانيةتمكين الطالب من   -6أ

التعبير عن الحقائق التي تم التوصل إليها بطريقة إنشائية أي في صورة عادية رقمية دقيقة تمكين الطالب من   -7أ

 .الدارسواضحة للباحث أو 

 .استخالص النتائج واتخاذ القرارات الصحيحة التي تناسب المجتمع والفرد على وجه الخصوص  تمكين الطالب من  -8أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 مهارة التفكير)كيفية تصميم البرامج اإلحصائية بغية تفسير تحليل وتفسير النتائج( – 1ب

 ج والتقييممهارة االستنتا  - 2ب

 مهارة التحليل – 3ب

 مهارة المالحظة     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اعتماد أسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اإلحصائي.  -1

الطالب بشكل التعليم باستخدام الدروس المصغرة حيث يتم تقسيم المنهج العلمي الى أفكار رئيسة ومن ثم تعليمها الى  -2

 محاضرات متتابعة  وكل محاضرة تتطرق لفكرة معينة.

التعلم التعاوني/ حيث يتم تقسيم الطلبة الى مجموعات صغيرة ويتم طرح مسألة معينة لهم و إتاحة الفرصة للطلبة من  -3

 اجل حل هذه المسألة بالتعاون مع بعضهم البعض. 

مناقشتها من قبلهم وحلها أثناء المحاضرة وتحفيزهم عن طريق  أعطاء الطلبة بعض التمارين العملية البسيطة ليتم -4

 تثبيت درجة بالنشاط اسرع إجابة وبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع األستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل.

 طرائق التقييم      

 اختبارات فصلية ونهائية -1

 اختبارات يومية. -2

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 زرع القيم والمبادئ لدى الطالب عن طريق التأكيد على استقاللية اإلحصائي عند إبداء رأيه المحايد.-1ج

 التأكيد على السمات الشخصية لإلحصائي كالنزاهة واألمانة والسرية واألخالق.-2ج

 بيان أهمية قواعد السلوك المهني لإلحصائي وتعرضه للعقوبات القانونية في حالة مخالفته-3ج

 التأكيد على أهمية محاربة الفساد المالي واإلداري من قبل األجهزة اإلحصائية.-4ج

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

المستمر على ضرورة التعاون تشجيع الطلبة على األبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لديهم من خالل التشجيع -1د

 المشترك والفاعل فيما بينهم ألنجاز متطلباتهم الدراسية

 تمكين الطالب من توظيف ما يتعلمه في تطبيق المقاييس اإلحصائية. -2د

 أكسابهم معرفة بأهمية تطوير قابلياتهم من خالل تثقيف الذات باالطالع على مختلف المعارف-3د

 ين اإلحصاء والبحث العلمي و التحليل المحاسبي والمالي.تمكين الطالب من ربط ب -4د

 بنية البرنامج  -11

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية

 المساق

    

الساعات           اسم المقرر أو المساق

 نظري عملي المعتمدة

  اإلحصاء  ساعة أسبوعيا 1 ساعة أسبوعيا 1
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 بنية المقرر -15

  
 

   

  
  

  

 
 

  
  

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
  

 
 

 

 

  

 التخطيط للتطور الشخصي: -12

 التدريس وتعدد أساليب عرض المحاضرات .تنويع طرائق  -ا

تشجيع الطلبة على تحقيق اعلى العالمات في المراحل النهائية من الدراسة في المعهد كي يكونوا األوائل بغية تحقيق  -ب

 أحالمهم المستقبلية من إكمال دراستهم .

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( -13

 القبول المركزي وفق المعدالت السنوي التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 اهم مصادر المعلومات في البرنامج : -14

 .1999عبيد محسن،  –المعتمد اإلحصائي  الكتاب المنهجي  -أ

 DOMINICK SALVATORE ,  DERRICK REAGLE, Theory and Problems of STATISTICS AND -ب

ECONOMETRICS , SECOND EDITION, 2002. 
 شبكة األنترنت. -ت
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 )االقتصاد والمالية العامة  وصف المقرر .4

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

  المعهد التقني كربالء التعليميةالمؤسسة  .9

 تقنيات المحاسبة / المركز علمي القسم ال .10

 االقتصاد والمالية العامة  /ACC1E-F اسم / رمز المقرر .11

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .12

 األول الفصل / السنة .13

 ساعة سنويا 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 اسعد رحيم 20/12/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

العرض ب كا متاس مباشر ابحملاسبة واليت تشكل خلفية علمية للطالقتصاد اليت هلالتزويد الطالب مبوضوعات اتعريف الطالب   -
العامة وادوات ة وازنرادات واملالييتعلق ابلنفقات واا رادات والتكاليف والدخل ومكوانته وكل مالينتاج واالعناصر او  ب والطل

 ةالسياسة املالي

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .13
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  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على انواع الحاجات البشرية وطرق اشباعها . -1أ

 التعرف على المشكلة االقتصادية وطرق حلها .-2أ

 التعرف على طرق احتساب مرونات الطلب والعرض .  -3أ
 او التكاليف  والتمييز بينها . اإليراداتالتعرف على انواع   -4أ
 التعرف على طرق حساب الدخل القومي واالنفاق القومي   -5أ
الضرائب والغرض منها وكيفية تحديد مقدار الضريبة وكيفية تحقيق العدالة  أنواعالتعرف على    -6أ

 الضريبية  .

 من فرضهما  األهدافالتميز بين القروض والرسوم والتعرف على   -7أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 القدرة على معرفة السعر التوازني للسلعة من خالل معرفة العرض والطلب – 1ب

 القدرة على حساب الدخل القومي واالنفاق القومي  – 2ب

 مالية الزمة لها . إيراداتة للدولة وتدبير كيفية تنظيم النفقات العام – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة -

 المختبر -
 التدريب المنهجي -
 الزيارة الميدانية -

 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية -

 االسالة خالل المحاضرة -

 تنفيذ الحاالت العلمية في المختبر -
 الواجبات البيتية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير -1ج

 معرفة كيفية تحديد سعر السلعة  وتأثير قوى السوق-2ج

 حل المشكالت -3ج

 معرفة الخلل في الموازنة العامة وطرق معالجة العحز او الفائض والغرض منها  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

ال بالشرح والتمارين والتدريبات الصفية، التطبيقات العملية  المشكالتتحديد وتشخيص  محاضرات نظرية

  وفهم تطبيقها  االقتصاد والمالية العامة  المتعارف عليهامن  االستفادةالطلبة كيفية  دراك

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات، اإلضافيةلمحاضرات، النشاطات ا النقاش في استثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة الفعلية،

  باإلضافة لألسئلة المباشرة  . الفعلي الفصلية  والحضور
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 المقدرة على العمل ضمن الفريق  -1د

 المقدرة على االتصال الفعال -2د

 القدرة على التكيف مع االختصاصات المشابهة ) علوم مالية ومصرفية، ادارة اعمال( -3د

التأثير الفاعل مع المجتمع وسوق العمل من خالل برنامج التدريب والتطوير المتعلقة    -4د

 باالختصاص



 

 

الصفحة  

26 
 

  

 بنية المقرر .14

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 مخرجات معرفية 3 1

 

قة علم الاجات البشبببببببرية ووسبببببببائل اشبببببببباعها ، عقتصببببببباد، احلالمفهوم علم ا
 رى .الختصاد ابلعلوم ااالق

 اسئلة واجوبة المحاضرة

قتصادية الةم اقتصادية يف النالقتصادية ، طبيعة املشكلة االاملشكلة ا مخرجات معرفية 3 2
 قتصاديةالة اقتصادية، امنال حل املشكلالاملشكلة اامل تلفة ، اركان 

 القاء اسئلة المناقشة

مخرجات معرفية  3 3

 ووجدانية

لطلب ، االطلب ، مفهوم الطلب ، قانون الطلب، جدول الطلب ، منفذي 
 العوامل املؤثرة يف الطلب .

 االستماع المحاضرة

 القاء االسئلة

 حالة دراسية الحوار والنقد وكيفية احتداهبا .الطالب  الدعرية  ةرونم معرفية ومهاراتية 3 4

حاالت  مناقشة وكيفية احتداهبا . (الدخلية ، املتقاطعة )روانت الطالب م معرفية ومهاراتية 3 5

 دراسية

مخرجات معرفية  3 6

 ووجدانية

العرض ،  لعرض ، مفهوم العرض ، قببانون العرض ، جببدول العرض ، من ىا
 املؤثرة يف العرض العوامل

مناقشة 

ودرس 

 مصغر

 درس مصغر

 مناقشة

 لعب ادوار مرونة العرض وكيفية احتداهبا معرفي ومهاراتي  3 7

 مناقشة

 حالة دراسية

 محاضرة وازين ، اتثري الضرائب واالعاانت على الدعر الت الدعر التوازين معرفي ومهاراتي 3 8

 مناقشة

استماع والقاء 

 اسئلة

9+1
0 

 )نتاج الر انتاج ، عناصالنتاج ، اشكال االنتاج ، مفهوم ااال معرفي  6
 رض ، العمل ، التخصيص وتقسيم العمل ، الا

 .(رأس املال ، التنظيم 

محاضرة 

 ونقد

 القاء اسئلة

 استماع

11+

12 
نية نتاج ،مفهوم التكاليف ،التكاليف الضمالتكاليف ا معرفي ومهاراتي 6

 ة والصرحية ، التكاليف الثابتة والتكاليف املتغري 
،صيغ  دية،الكلفة ، احل متوسط التكاليف ،التكاليف الكلية،

 احتساب هذ التكاليف

محاضرة 

 ونقد

 القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 معرفي ومهاراتي  3 13

 ووجداني
مناقشة  تساهبا.واملتوسط واحلدي وصيغ احيراد الكلي الا رادات،الا

 واستماع

 مجاميع عمل

 درس مصغر

14+
15 

ملة سوق املنافسة الكا) سواق : اشكاهلا وخصائصهاالا مهاراتي  6
 احلتكاريةااملنافسة ، سوق ااحلتكار التام وخصائصه،  وشروطه

 (احتكار القلة،

حوار 

 ومناقشة

 تمرين عملي

ومجاميع 

 عمل

 معرفي ومهاراتي  3 16

 ووجداني

،طرق حساب الدخل  لناتج القومي والدخل القوميا
 (فاقنالطريقة الدخل ، طريقة ا نتاج،الطريقة ا)القومي

 القاء اسئلة مناقشة

انواع  وظائف النقود، املقايضةةةةةةةةة وعيوهبا، النقود ،مفهوم النقود، معرفي  3 17
 النقود

مناقشة 

 واستماع

 القاء اسئلة

 ،نتائجهأسبابه  تعريفه، املشاكل النقدية/التضخم: ومهاراتي معرفي 3 18
 نكماش :ماهيته ، اسبابه ، نتائجه.الا

محاضرة 

 ونقد

 حالة دراسية

خصائص احلاجات  احلاجات العامة، تعريف املالية العامة، معرفي  3 19
 العامة

مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .15

تدريب الطالب بشكل عملي على حساب المرونة الطلب والعرض وطريق حساب التكاليف  -

 وااليرادات وحساب الدخل واالنفاق القومي 

 المشاركة في الدورات المختلفة الخاصة بالمادة -

 تقديم امكانيات الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية -

 التعليم. تاستراتيجياالتدريسي من تنويع توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن  -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي. -

استضافة خبراء من خارج المعهد، او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير 

 المقرر حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل.

 

 

 القاء اسئلة مناقشة تقسيماهتا .لنفقات العامة ، عناصرها ، ا معرفي 3 20

20+

21 
نتاج ، على الاثرها على ا)قتصادية للنفقات العامة الاثر ااال معرفي ومهاراتي 6

ستثمار، على الستخدام ، على االالدخل وتوزيعه على ا
 ( االستهالك

 حالة دراسية مناقشة ونقد

 القاء اسئلة مناقشة العامة ، انواعها ، ايرادات الدولة من امالكها . تاإليرادا معرفي  3 22

 القاء اسئلة مناقشة الضرائب ، تعريف الضرائب ، عناصر الضريبة. معرفي 3 23

تماعية الجراض االغقتصةةةةةادية ،االغراض االا )غراض الضةةةةةريبة ا معرفي 3 24
). 

 القاء اسئلة مناقشة

الضريبة املوحدة  ) الضرائب وفقا لوعائها وتقسيمعاء الضريبة و  معرفي 3 25
شخاص والضرائب اال، والضرائب املتعددة ، الضرائب على 

 وال، الضرائب املباشرة وغري املباشرة .المعلى ا

مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية

لسةةةةعر النسةةةةر ، السةةةةعر التصةةةةاعدي ، السةةةةعر )عر الضةةةةريبة سةةةة معرفي ومهاراتي 3 26
 . (التنازيل 

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

 عصف ذهني

 لعب ادوار

مناقشة  العدالة الضريبية والقواعد اليت تستند عليها معرفي ومهاراتي 3 27

ومجاميع 

 عمل

مجاميع 

مناقشة حالة 

 دراسية

 معرفي ومهاراتي  3 28

 ووجداني

 عصف ذهني  مقارنة بينها وبني الضريبة انواعها، تعريفها، الرسوم:

 درس مصغر

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

29+

30 
 معرفي ومهاراتي 6

 ووجداني

كتتةةةاب هبةةةا ، انواعهةةةا ، ال القروض العةةةامةةةة ، تعريفهةةةا ، طرق ا
 قتصادية للقروض العامةالر االاثشروطها ، ا

 عصف ذهني حالة دراسية
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 البنية التحتية  .10

 الكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .1992دار احلكمة /  دنيعدانن ح ،موفق علي اخلليل قتصاد /  المبادئ ا الكتا  املنهجي املعتمد / )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 

 1جلة ، عماندار د  /اقتصادايت املالية العامة : د . سعيد علي العبيدي
 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 .1990املالية والتشريع املايل / طاهر اجلنايب ، املكتبة القانونية ، 

 1998االقتصاد الكلي )النظرية والسياسة(/ مايكل ابدمجان / دار املريخ/
 1999النهضة العربية للنشر /االقتصاد الكلي /سامي خليل / دار 
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 محاسبة حكوميةمقرر  نموذج وصف.5

  

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

 الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.

  
  المؤسسة التعليمية .1   المعهد التقني كربالء

  القسم العلمي  / المركز .2  تقنيات المحاسبة

 Act 101 3. اسم / رمز المقرر  

  أشكال الحضور المتاحة .4  حضور فعلي / لمادة المحاسبة الحكومية

  الفصل / السنة .5  السنة االولى

عدد الساعات الدراسية  .6  ساعة سنويا 144

  (الكلي)

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 2022/11/27 

  أهداف المقرر .8

  تعريف الطالب مبعلومات جيدة عن احملاسبة احلكومية واست داماته نةر  وعمليا. -  9

1.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
0 

 

  األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على انواع السجالت المحاسبية.  -1

 التعرف على انواع  المستندات والكشوفات المالية. -2

  التعرف على انواع القوائم المالية واهم البنود التي تتضمنها. -3

التعرف على انواع العمليات االمحاسية وكيفية اثباتها في السجالت  -4

  المحاسبية.

ى انواع اإليرادات التي يمكن تحصيلها بموجب القوانين التعرف عل -5

  واألنظمة.

  التعرف على اهم االمستحدثات في النظام المحاسبي الحكومي -6

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 وصل قبض   –مستند قيد  –اعداد مستند صرف  – 1

 تثبيت األسس في تقييم المركز المالي.  – 2

 مطابقة.  -جرد  –كشف ادخال مخزني  –المساعدة في التحليل  – 3

  اعداد برامج حاسبات الكتروني. 4



 

 

الصفحة  

30 
 

  

  طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة  -

  المختبر -

  المناقشة بين الطلبة واألستاذ. -

  الزيارة الميدانية -

  طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية  -

 األسئلة خالل المحاضرة  -

  تنفيذ الحاالت العلمية في المختبر -

  الصف اإللكتروني. -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 توفير  قاعدة واسعة من البيانات والمعلومات   -1

 معرفة حركة الحسابات وتأثيرها  -2

 المساهمة في دراسة وتقييم المشاريع بشكل دقيق.  -3

 معالجة القيدية للمصروفات واإليرادات.  -4

   

  طرائق التعليم والتعلم  

محاضرات نظرية تحديد وتشخيص المشكالت بالشرح والتمارين والتدريب ، والتطبيقات العملية لتحسين 
 مهارات الطلبة في كيفية االستفادة من المعالجات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي الحكومي.  

  

  طرائق التقييم    

استثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة الفعلية، النقاش في المحاضرات، النشاطات اإلضافية، االمتحانات 

 الفصلية  والحضور الفعلي باإلضافة لالسئلة داخل القاعة.  
  
  

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 إقامة دورة محاسبية مختصة بالمحاسبة الحكومية.  -1الشخصي.)  

 المقدرة على معرفة التغذية العكسية  -2

 القدرة على التكيف مع األنظمة المحاسبية واألخرى.  -3

المجتمع وسوق العمل من خالل برنامج التدريب والتطوير المتعلقة التأثير الفاعل مع  -4

 باالختصاص
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 المراجع االلكترونية : مواقع االنترنيت 

 https://www.malek-
accounting.com/2020/03/GovernmentalAccounting.html 

 http://alqashi.com/wp/?page_id 

  

 

 

 

https://www.malek-accounting.com/2020/03/GovernmentalAccounting.html
https://www.malek-accounting.com/2020/03/GovernmentalAccounting.html
https://www.malek-accounting.com/2020/03/GovernmentalAccounting.html
https://www.malek-accounting.com/2020/03/GovernmentalAccounting.html
https://www.malek-accounting.com/2020/03/GovernmentalAccounting.html
http://alqashi.com/wp/?page_id
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المرحلة 

 الثانية
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 مقرر تطبيقات الحاسوبوصف  .1

 

 

  المعهد التقني كربالء المؤسسة التعليمية .17

 تقنيات المحاسبة / المركز علمي القسم ال .18

 Acc.2CA2 اسم / رمز المقرر .19

 الحاسباتحضور فعلي /  أشكال الحضور المتاحة .20

 الثاني الفصل / السنة .21

 ساعة سنويا 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 والء حيدر زروك2022  /21/11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

  أهداف المقرر .24
 

على احلاسوب ابستخدام برامج االكسل والبوربوينت والوورد ليكون قادرا على استخدام احلاسبة والعمل على تعليم الطالب العمل 
 هذه الربامج االساسية بسهولة وجتاوز املشاكل اليت تطرأ عند العمل

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .11
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 هداف المعرفية األ -أ

  
 الحصول على المعرفة والفهم للحاسبةتمكين الطلبة من  -1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لبرامجيات الحاسوب  -2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمكونات جهاز الحاسوب  -3أ
ن تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالوامر وااليعازات الموجودة في كل برنامج م  -4أ

 .برامج الحاسبة وتطبيقها على الحاسوب
 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التذكر -مهارة المعرفة  – 1ب

 مهارة التذكير والتحليل – 2ب

 مهارة االستخدام والتطوير – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية -
 الشرح والتوضيح -
 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل لبرامج الحاسوب  -
 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع تخص الحاسوب تتطلب التفكير والتحليل  -
اذا امواضيع الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ولم -

 محددة
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات -
 امتحانات يومية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بمكونات الحاسوب  -1ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل التي تواجههم عند استخدام برامج الحاسوب -2ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بتنصيب البرامج -3ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

ال بالشرح والتمارين والتدريبات الصفية، التطبيقات العملية  المشكالتتحديد وتشخيص  محاضرات نظرية

  المستخدمة وفهم تطبيقها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من  االستفادةالطلبة كيفية  دراك

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات، اإلضافيةلمحاضرات، النشاطات ا النقاش في استثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة الفعلية،

  باإلضافة لألسالة المباشرة  . الفعلي الفصلية  والحضور
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 المقدرة على العمل ضمن الفريق  -1د

 المقدرة على االتصال الفعال -2د

 القدرة على التكيف مع االختصاصات المشابهة) علوم مالية ومصرفية، ادارة اعمال( -3د

التأثير الفاعل مع المجتمع وسوق العمل من خالل برنامج التدريب والتطوير المتعلقة    -4د

 باالختصاص
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 بنية المقرر .12

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

 اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

الطالب مقدمة عن برنامج اعطاء  3 1

اكسل وكيفية ادخال النصوص في 

 الخاليا

 مقدمة عن برانمج اكدبببببببل ف شبببببببرح انفذة االكدبببببببل ف ادخال
  النص يف اخللية ف ادخال البياانت يف نطاق من اخلال

السبورة ا

 والداتا شو 

امتحانات يومية 

وامتحانات 

 شهرية

تعريف الطالب بكيفية تحديد الخاليا  3 2

والتنقل بين اوراق العمل وحفظ 

 الملفات

ني اوراق بحتببديببد لل ال  ف تعببديببل اتو ت اخلال  ف التنقببل 
 ل العمل ف اعادة تدمية اوراق العمل ف حفظ ملف االكد

 االسبورة

 شو والداتا

      = 

تعريف الطالب كيفية فتح ملف  3 3

موجود في برنامج اكسل واغالق 

 الملف والخروج من برنامج اكسل

العمل  معاينة وطبع ورقةفتح ملف موجود يف برانمج اكدببببببل ف 
 رقامفاغالق امللف واخلروج من برانمج اكدل ف تنديق اال

السبورة 

 والداتا شو

      = 

تعريف الطالب كيفية ضبط حجم  3 4

الصفوف واالعمدة وعمل محاذاة 

محتويات الخلية واضافة وحذف 

خاليا وصفوف واعمدة ونقل ونسخ 

 ومسح محتوى الخاليا

 ةاخللي اتو ت ااذاة ف واالعمدة الصفوف حجم ضبط
 وحذف اضافةفواالستبدال الب ث ف املشرول التنديقف

 اخلال  اتوى ومدح وندخ نقلفواعمدة خال وصفوف

السبورة 

 والداتا شو

     = 

  النص تنسيق كيفية الطالب تعريف 3 5

 حدود واضافة كعملة االرقام وتنسيق

 الخاليا الى الظل اضافة+ الخاليا الى

 الخاليا ودمج

 ندبببببببببببخف كعملببببببة االرقببببببام تندبببببببببببيق+ النص تندبببببببببببيق . 

 خلال ا اىل الةل اضافة+ اخلال  اىل حدود اضافة+التنديق

  اخلال دمج+ االمنال انشاء+اجلاهز التنديق است دام+

السبورة 

 والداتا شو

= 

  رأس اضافة كيفية الطالب تعريف 3 6

 هوامش وتغيير الخاليا الى وتذييل

 فواصل وحذف واضافة الصفحة

 للطباعة اخرى واختيارات الصفحات

 تغيريف ةالصف  تغيريهوامشف اخلال  اىل وتذييل رأس اضافة
 الصف ات فواصل وحذف اضافةفاملطبوعة الصف ة اجتاه
 باعةللط اخرى اختياراتفلطباعة معينة مداحة ومدح ضبطف

السبورة 

 والداتا شو

= 

  واظهار اخفاء كيفية الطالب تعريف 3 7

 مع والعمل البيانات وتنقية الصفوف

 وانشاؤها البيانية المخططات

 الصفوف جتميدفواالعمدة الصفوف واظهار اخفاء .
 يةتنقف اكدل ملف من عمل اوراق وحذف اضافةفواالعمدة
 ططخم انشاءف البيانية امل ططات مع العملف البياانت

 البيانية امل ططات معاجل ابست دام

السبورة 

 والداتا شو

= 

  المخططات بانواع الطالب ريفتع 3 8

 وحذف وتكبير وتصغير تحريك والية

 المخطط عنوان وتغيير المخطط

 المحاور الى واضافةعناوين

 وحذف وتصغريوتكبري حتريك+املخططات انواع
 ىلا عناوين واضافة املخطط عنوان تغيري+املخطط

 معاينة+ املخطط عناصةةةةةةةةةةةر وتنسةةةةةةةةةةةيق حتريك+احملاور
 املخطط وطباعة

السبورة 

 والداتا شو

=  

 نوع تغيير كيفية الطالب تعريف 3 9

 البيانات مصدر وتنظيم المخطط

 واسهم بيانية خطوط واضافة

 ديثحت+ البياانت مصدر وتنظيم املخطط نوع تغيري
 اسهمو  بيانية خطوط اضافة+وتنسيقاحملاور الباانت

السبورة 

 والداتا شو

= 

  تكوين كيفية الطالب تعريف 3 10

 وتحريرها ونسخها الرياضية المعادالت

 التلقائي والجمع الجمع دالة واستخدام

 واستخدام دالة ادراج االمر واستخدام

 المتسلسلة االرقام

 املعادالت نسخ+ الرايضية املعادالت تكوين
 دالة استخدام+الرايضية املعادالت حترير+الرايضية

 ادراج االمر استخدام+ التلقائي واجلمع اجلمع
 املطلقة العناوين+التاريخ دالة استخدام+دالة

 استخدام+الدواالالحصائية استخدام+واملرتبطة
 املتسلسلة االرقام

السبورة 

 والدتا شو

= 
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  معادلة خلق كيفية الطالب تعريف 6 11

 من اكثر وربط االبعاد ثالثية رياضية

 اكسل ملف

 من اكثر ربط+االبعاد ثالثية رايضية معادلة خلق
اضافة ارتباط + IFا دالة استخدام+اكسل ملف

 ارسال+ ويب كصفحة  اكسل ملف حفظ+ تشعر
 االلكرتوين الربيد عرب اكسل ملف

السبورة 

  والداتا شو

= 

   امت ان الشهر االول  3 12

  بور واجهة على الطالب تعريف 3 13

 وتنسيقها العروض انشاء وطرق بوينت

 وكيفية الشرائح عرض نمط تغيير و

 جديدة شريحة ادراج

 طرق+ الشاشة مكوانت+بوينت بور واجهة شرح
 ضبط+وتنسيقها انشاءالعروض+ التصميم عرض

 عرض منط تغيري+ العرض صفحامتلف
 جديدة شرحية ادراج+الشرائح

السبورة 

 والداتا شو

= 

  شريحة نسخ كيفية الطالب تعريف 3 14

 مع والتعامل شريحة وحذف عرض

 والمؤثرات والكائنات التخطيطات

 العرض شرائح بين واالنتقال الصوتية

 تنديقفااللوان تنديقفشرحية حذفف عرض شرحية ندخ
 واجلداول والرسوم النصوص مع التعاملفاخللفية

 واملؤثرات والكائنات الت طيطات مع التعاملفواملالحةات
  العرض  شرائح بني االنتقالف الصوتية

السبورة 

 والداتا شو

= 

 تخصيص كيفية الطالب تعريف 3 15

 رأس واضافة الشرائح محتويات تأثيرات

 العرض وحفظ العرض لشرائح وتذييل

 ويب كصفحة

 رأس اضافة+لشرائحا حمتوايت أتثريات ختصيص
 مع تشعر ارتباط انشاء+العرض لشرائح وتذييل
 العرض حفظ+العرض داخل اخرى شرحية

 ويب كصفحة

السبورة 

 والداتا شو

= 

  برنامج عن مقدمة الطالب اعطاء 3 16

 2007 وورد مايكروسوفت
 وورد مايكروسوفت برانمج عن مقدمة

2007 
السبورة 

 والداتا شو

= 

  الكومبيوتر جهاز مكونات توضيح 3 17

السبورة  الربامج كافة  قائمة+ الكومبيوتر جهاز مكوانت البرامج كافة وقائمة

 والداتا شو

= 

  التحكم لوحة وتوضيح شرح 3 18

 االعدادات+النوافذ+
السبورة  االعداداتفالنوافذف الت كم لوحة

 والداتا شو

= 

  الملفات انشاء كيفية الطالب تعريف 3 19

 والمجلدات

 

السورة  .امللفات واجمللدات

 والداتا شو

= 

 و المفاتيح لوحة مختصرات على التعرف 3 20

 والقص واللصق النسخ
السبورة  والقص واللصق النسخ+ املختصرات

 والداتا شو

= 

  لبرنامج الرئيسية الشاشة توضيح 3 21

 اوفس زر+وورد اوفس مايكروسوفت
 مايكروسوفت لربانمج الرئيسية الشاشة

 اوفس زر+وورد اوفس
 = مناقشة

  ادراج وتبويب الرئيسية الصفحة توضيح 3 22

 الصفحة تخطيط وتبويب
السبورة  الصف ة ختطيط تبويب ف ادراج تبويب فالرئيدية الصف ة

 والداتا شو

= 

  مستند انشاء كيفية الطالب تعريف 3 23

 مرة الول مستند حفظ+ فارغ جديد
 فتحف مرة الول مدتند حفظف فارغ جديد مدتند انشاء
 مدتند

السبورة 

 والداتا شو

= 

السبورة  وتنديقه النص تعديلفمدتند اغالق  3 24

 والداتا شو

= 

  التنسيق مسح كيفية الطالب تعريف 3 25

 (التكرار) واالعادة عن والتراجع

 والرقمي النقطي والتعداد

 النقطي التعداد(فالتكرار) واالعادة عن الرتاجعفالتنديق مدح
 والرقمي

السبورة 

 والداتا شو

= 

الجدوال  انشاء كيفية الطالب تعريف 3 26

 الصفحة وخلفية الصفحة وهوامش
السبورة  . الصف ة خلفيةفالصف ة هوامشفاجلدوال

 والداتا شو

= 

  نص مربع انشاء كيفية الطالب تعريف 3 27

 الصفحات ارقام ادراج+صورة ادراج+
السبورة  الصف ات ارقام ادراجفصورة ادراجف نص مربع

  والداتا شو

= 

  رؤوس ادراج كيفية الطالب تعريف 3 28

 الصفحة وتذييالت
السبورة  الصف ة وتذييالت رؤوس ادراج

 والداتا شو

= 
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 البنية التحتية  .13

 الكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عبود حممد زايد. د /احلاسوب وتركيب تقنيات ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 التقارير،  العلمية اجملالت)  

                                                                    )  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 التعليمية االنرتنت مواقع

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .14

 .والتعلم التعليم استراتيجيات في وجديد مستحدث هو ما بكل اإللمام

 الحاسوب تعليم مجال في في العلمية البحوث نتائج مستجدات من االستفادة •

 .الحديثة التدريس استراتيجيات بعض تطبيق •
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 قبل معاينة اجراء كيفية الطالب تعريف 3 29

 الطباعة
السبورة  الطباعة قبل معاينة

 والداتا شو

= 

 الورقة طباعة كيفية الطالب تعريف 3 30

 نافذة في الموجودة االيعازات وشرح

 الطباعة

السبورة  الطباعة

 والداتا شو

= 
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 المحاسبة المتخصصة مقررنموذج وصف .2

 المعهد التقني كربالء المؤسسة التعليمية .1

 المحاسبةقسم التقنيات  القسم العلمي  / المركز .2

 ACC2S اسم / رمز المقرر .3

 المحاسبة المتخصصةمادة الزامي /  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 سا في السنة 150 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 د. حسن محمد جواد  2022\11\29 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

المخ لفة ، وماومات هذه األنظمة تزويد الطالب بمعلومات وافيه عن األنظمة ألمحاسببببأيه ألم فعه لق الاطاعات 
 لق المصارف ال جارية ، الجمعيات ال عاونية ، شركات ال أمين.

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ

 .محاسبية المتبعظام الالمصارف التجارية واقسامها ووظائفها والنالتعرف على  -1أ

 . انواع الحسابات والودائع وكيفية معالجتها محاسبياعلى  التعرف  -2أ

 .االوراق المالية كالصكوك والكمبياالت والحواالت التعرف على اهم -3أ

 . كخطاب الضمان واالعتماد المستندي الخارجياهم نشاطات التحويل التعرف على  -4أ

ية كالجمعيات التعاونية بعض المنظمات المالالمعالجات المحاسبية للعمليات   التعرف على  -5أ

 .والشركات التامين

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 وتجديده وغلقه واحتساب الفائدة. فتح الحسابات )جارى وديعة( – 1ب

  المعالجة القيدية الصكوك وتاخر الدفع – 2ب

  المعالجة المحاسبية لبيع وشراء العملة وخصم الكمبيالة – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة العلمية . -1

 المناقشة بين الطلبة . -2

 عمل تقارير تخص المحاضرة  -3

 

 طرائق التقييم      
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\

 االمتحانات اليومية  -1

 القاء بعض االسئلة  -2

 اعطاء الواجبات المنزلية  -3

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  .األمورمن المادة العلمية في فهم مجريات  إفادة-1ج

  .القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة- 2ج

   .اختيار الحل ألمثل من بين الحلول والخيارات المتاحة- 3ج

  .القدرة على القيادة والتصدي لمواجهة التحديات- 4ج

للتعرف على مهارات التفكير  االجتماعيةتنمية قدرات الطلبة على تحليل محتوى المتغيرات - 5ج

  .تومهارات حل المشكال

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 إلدراكبالشرح والتمارين والتدريبات الصفية، التطبيقات العملية  المشكالتالمحاضرات، تحديد وتشخيص 

 .المستخدمة وفهم تطبيقها المواصفات من  االستفادةالطلبة كيفية 

 

 طرائق التقييم    

لمحاضرات، ا النقاش في اليومية واستثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة الفعلية، واالمتحاناتالمباشرة  أسئلة

 .الفعلي الفصلية  والحضور االمتحانات، اإلضافيةالنشاطات 

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

المهارات الموقعية و وضع الحلول محلية وعالمية في المحاسبة المتخصصة امتالك دورات  -1د

 المناسبة.

مواقع مختلفة من القطر مما يساعده  مصارف القطاع العام والخاص في امتالك بحوث تطبيقه في -2د

 .الحاالت العملية في  حصوله على قاعدة بيانات لجميع 

والشركة  المصارفالعالمية تتيح له العمل في ابازل   لجنة طبقا لمقرراتامتالك شهادات مشاركة  -3د

 .المالية االخرى

  الميل للتعاون والعمل الجماعي.  -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 مخرجات معرفية 5 االول

محاسببببببفة  الأعوي، تعرير المصببببببرف ال جار ، و ا فه 
وأقسبببامه ،مصببباخر اسببب خدامات األموار لق المصبببرف، 
العظبباا المحبباسببببببببببببببأق الم فا لق المصبببببببببببببببارف والببدلبباتر 

 والسجالت والمس عدات ألمس خدمه

 اسئلة واجوبة المحاضرة

 مخرجات معرفية 5 الثاني
أقسبببببببببببببببباا المصببببببببببببببرف ألفعيببه، شببببببببببببببعفببة الحسببببببببببببببببابببات 

 ألجاريه،الحساب الجار  . 
 القاء اسئلة المناقشة

 مخرجات معرفية 5 الثالث

أنواع الحسببببببببببابات ،الحسببببببببببابات ألجاريه،ل   الحسبببببببببباب 
الجار ،عمليات اإليداع ،عمليات السببببببببببببببحب، عمليات 

 ال حويل. 
 المحاضرة

 االستماع

 القاء االسئلة

 5 الرابع
معرفية مخرجات 

 ووجدانية

عمليات اح سبببببببببببببباب الفوا د علا الحسببببببببببببببابات ألجاريه 
 ألمديعه.  

 حالة دراسية الحوار والنقد

 معرفية ومهاراتية 5 الخامس

شببببببببببببببعفة الوخا ا الياا ة،عمليات  يداع المفال ، عمليات 
اح سبببببببببببببباب الفوا د ألمسبببببببببببببب حاه علا الوخا ا، ألمعالجه 
ألمحاسببببببببببببببأيه الخاعببببببببببببببة بسببببببببببببببحب الوخا ا قأل موعد 
االسببببببب حااا، ألمعالجه ألمحاسبببببببأيه الخاعبببببببة بسبببببببحب 

 الوخا ا لق موعد االس حااا. 

 حاالت دراسية مناقشة

 معرفية ومهاراتية 5 السادس
ألمعبببالجبببه ألمحببباسببببببببببببببأيبببه ل جبببديبببد الوخ عبببة ما لوا بببدهبببا 

 والمعالجة ألمحاسأيه ل جديد اعل الوخ عة ادون لوا د.
مناقشة ودرس 

 مصغر

 درس مصغر

 مناقشة

 5 السابع
 معرفي،مهاراتي

 قيمي

شعفة وخا ا ال ولير،شروط ل   حساب ال ولير،عمليات 
 اإليداع ،عمليات السحب.

 لعب ادوار

 مناقشة
 دراسيةحالة 

 معرفي 5 الثامن
عمليببات ال حويببل،عمليببات اح سببببببببببببببباب الفوا ببد بطرياببة 

 ال حويل
 محاضرة

 مناقشة

استماع والقاء 

 اسئلة

 محاضرة ونقد خطابات الضمان. معرفي ومهاراتي 5 التاسع
 القاء اسئلة

 استماع

 محاضرة ونقد الصكوي المع مدة أو المصدقة معرفي ومهاراتي 5 العاشر
 القاء اسئلة

 مجاميع عمل

الحادي 

 عشر
5 

 معرفي ومهاراتي

 ووجداني

خصببببببببببببببص اللمأيببباالت، خصببببببببببببببص اللمأيبببالبببة قأبببل تببباري  
االسببببببببب حااا لصبببببببببال  ائا ن المصبببببببببرف من ائا ن ل ص 
حسببببببابات فاريه لق نفر المصببببببرف أو لق مصببببببارف 

 أخرى ) ضاف(. 

 مناقشة واستماع
 مجاميع عمل

 درس مصغر

الثاني 

 عشر
 حوار ومناقشة ألمحاسأيه لرلض الزئون المدينألمعالجه  مهاراتي 5

 تمرين عملي

 ومجاميع عمل

الثالث 

 عشر
 القاء اسئلة مناقشة ال سديد أو تأخيره لق السداخ معرفي 5

الرابع 

 عشر
 معرفي 5

قسص ال حويل الخارفق ،،شراء وئيا العمالت األفعأية 
 ،ال حويل من والا الخارج ،

 القاء اسئلة مناقشة واستماع

الخامس 

 عشر
 معرفي ومهاراتي 5

 عدار الشيكات السياحية للمسالرين ،  عدار 
 االع ماخات

 حالة دراسية محاضرة ونقد
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 البنية التحتية  .1

د.ابراهيم عبدموسى السعربي و أ. علي عبداحلسني /احملاسبة املتخصصة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 2011عبادة. بغداد

 احملاسبة املتخصصة/ د. حممد صادق مشسة. .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 احملاسبة يف النشاط املصريف/ د. إبراهيم عبد علي. .2
 احملاسبة املتخصصة/ اثئر الغبان. .3

السادس 

 عشر
 معرفي ومهاراتي 5

 طأيعة نشاط وعمليات قسص ال سلير.
 

 حالة دراسية مناقشة واستماع

السابع 

 عشر
 معرفي 5

 االع ماخات ألمس عد ه ل ح ا وتخليص ا
 

 القاء اسئلة مناقشة

الثامن 

 عشر
 معرفي ومهاراتي 5

الحسابات الخ امية، كيفية  عداخ ميزان ألمرافعه 
 وأفراء قيوخ ال سويات 

 حالة دراسية مناقشة ونقد

التاسع 

 عشر
 معرفي ووجداني 5

وإعداخ ميزان ألمرافعه المعدر وتحضير حساب 
 اإلرئاح ثص  عداخ قا مة المركز المالق

 القاء اسئلة مناقشة ونقد

 معرفي 5 العشرين

ألمحاسفه لق الجمعيات ال عاونية، تعريف ا، أهدال ا، 
تلوين ألجمعيه وإش ارها،شروط ألعضويه واوال ا 

 العمليات المحاسأية الخاعة ا لوين رأس المار

 القاء اسئلة مناقشة

 معرفي 5 21
العمليات الم علاة اعشببببببباط الجمعيات وكيفية  ثفات ا لق 

 والسجالت والمس عدات ألمس عملهالدلاتر 
 القاء اسئلة مناقشة

 القاء اسئلة مناقشة  عداخ ميزان ألمرافعه وال سويات ألحساايه معرفي 5 22

 حالة دراسية مناقشة واستماع الفا ض وكيفية توايعه والاواعد ألاانونيه ألمعظمه معرفي 5 23

 حالة دراسية مناقشة واستماع وكشف الدخلكيفية تحضير حساب األرئاح والخسا ر  معرفي 5 24

 معرفي 5 25
 كيفية  عداخ قا مة المركز المالق

 حالة دراسية مناقشة واستماع 

 معرفي ومهاراتي 5 26

ألمحاسبببببببببفه لق شبببببببببركات ال أمين ،العمليات الخاعببببببببببة 
بإثفات  أقسبباط ال أمين ألمسبب حاه وكيفية تحصببيل ا لق 
لروع ال أمين علا الحياة ،العمليات ألمحاسأيه الخاعة 
 بالعمولة ألمس حاه لصال  الوكاالت وكيفية معالج  ا ، 

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

 عصف ذهني

 لعب ادوار

 ومهاراتيمعرفي  5 27

العمليببات الخبباعبببببببببببببببة بببإلعبباء وثببا   ال ببأمين والعمليببات 
ألمحاسببببأيه لق مع  الاروع االع ياخ ة وال لاا ية لج ة 
الوثا   وكيفية تحصيل ا ،العمليات ألمحاسأيه الخاعة 
ا صببببفية وثا   ال أمين والعمليات ألمحاسببببأيه الخاعببببة 

 بال عويضات

مناقشة ومجاميع 

 عمل

مجاميع مناقشة 

 اسيةحالة در

28 5 
 معرفي ومهاراتي

 ووجداني

حسابات اعاخة ال أمين واالح ياطق الحسااق ،العمليات 
 الخاعة بأقساط ال أمين الوارخة والصاخرة ، 

 عصف ذهني

 درس مصغر

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

29 5 
 معرفي ومهاراتي

 ووجداني

العمليات ألمحاسببببأيه الخاعببببة بإعاخة ال أمين الصبببباخرة 
وكيفيبببببة تلوين  ترأس المبببببار واالح يببببباطيببببباوالوارخة. 

 االح ياطق الحسااق
 عصف ذهني حالة دراسية

30 5 
معرفي ووجداني 

 ومهاراتي

تحضبببير حسببباب اإليراخات والمصبببارير وقا مة المركز 
 المالق

 حالة دراسية
 القاء اسئلة

 حالة دراسية
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       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 املركز املايل. -النظام احملاسر املوحد ملصارف وشركات التأمني .4

 حماسبة النشاط املصريف /طاهر الشاوي. .5

 1991احملاسبة املتخصصة / عبد اللطيف القاضي / املوصل     .6

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

www.banking ed.sar 

www.fainanseCombaneesusa.com  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .2

 تقديم امكانيات الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع ستراتيجيات التعليم. -

 الحرم الجامعي. توفير تقنية المعلومات في مكتبة  -

استضافة خبراء من خارج المعهد، او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في  -

 تطوير المقرر حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banking/
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 حاسبي الموحد موصف مقرر النظام ال. 3

 

 

  المعهد التقني كربالء المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات المحاسبة / المركز علمي القسم ال .2

 Act 202 اسم / رمز المقرر .3

 النظام المحاسبي الموحدحضور فعلي / لمادة  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة الثانية الفصل / السنة .5

 سنوياساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 ازهار عبد صبار 22/11/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب مبعلومات جيدة عن النةام احملاسيب املوحد واست داماته نةر  وعمليا. -  9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .15

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على انواع السجالت المحاسبية. -1أ

 التعرف على انواع  المستندات والكشوفات المالية.-2أ

 التعرف على انواع القوائم المالية واهم البنود التي تتضمنها.  -3أ
 وكيفية اثباتها في السجالت المحاسبية. المحاسيةالتعرف على انواع العمليات ا  -4أ
 ادات التي يمكن تحصيلها بموجب القوانين واألنظمة.اإليرالتعرف على انواع   -5أ
 المستحدثات في النظام المحاسبي الموحدالتعرف على اهم ا   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وصل قبض  –مستند قيد  –اعداد مستند صرف  – 1ب

 تثبيت األسس في تقييم المركز المالي. – 2ب

 .مطابقة -جرد  –كشف ادخال مخزني  –المساعدة في التحليل  – 3ب

 اعداد برامج حاسبات الكتروني.    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة -

 المختبر -
 المناقشة بين الطلبة واألستاذ. -
 الزيارة الميدانية -

 طرائق التقييم      
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 االمتحانات اليومية -

 االسالة خالل المحاضرة -

 الحاالت العلمية في المختبرتنفيذ  -
 الصف االلكتروني. -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توفير أوسع قاعدة من البيانات والمعلومات  -1ج

 معرفة حركة الحسابات وتأثيرها-2ج

 المساهمة في دراسة وتقييم المشاريع بشكل دقيق. -3ج

 معالجة أخطاء المصروفات وااليرادات.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم  

ال بالشرح والتمارين والتدريبات الصفية، التطبيقات العملية  المشكالتتحديد وتشخيص  محاضرات نظرية

  المعالجات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي الموحد.من  االستفادةالطلبة كيفية  دراك

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات، اإلضافيةلمحاضرات، النشاطات ا النقاش في الفعلية،استثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة 

  .لالسئلة داخل القاعةباإلضافة  الفعلي الفصلية  والحضور

 

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية المهارات العامة و -د 

 والتطور الشخصي (.

 إقامة دورة محاسبية مختصة بالنظام المحاسبي الموحد. -1د

 المقدرة على معرفة التغذية العكسية. -2د

 القدرة على التكيف مع األنظمة المحاسبية واألخرى. -3د

التأثير الفاعل مع المجتمع وسوق العمل من خالل برنامج التدريب    -4د

 والتطوير المتعلقة باالختصاص

 املراجع االلكرتونية : مواقع االنرتنيت
liahmedali.com/forum/index.phphttps://www.a 

http://alqashi.com/wp/?page_id 
 

https://www.aliahmedali.com/forum/index.php
http://alqashi.com/wp/?page_id
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 بنية المقرر .16

ع
بو

س
أل

ا
 

عا
سا

ال

ت
 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 مخرجات معرفية 4 1

 

ت داثت يف النةام احملاسبببببببيب املوحد ، الدليل احملاسبببببببيب ، املدببببببب
 النةام احملاسيب املوحد

 اسئلة واجوبة المحاضرة

 حدبباابت املوجودات الثابتة وطرق احلصببول عليها ، الشببراء من مخرجات معرفية 4 2
 الدوق احمللي

 القاء اسئلة المناقشة

 االستماع المحاضرة الشراء من الدوق اخلارجي مخرجات معرفية 4 3

 القاء االسئلة

مخرجات معرفية  4 4

 ووجدانية

 حالة دراسية الحوار والنقد االنشاء بواسطة املقاولني )سجالت اجلهة االمرة ابلعمل (

 حاالت دراسية مناقشة املقاولني )سجالت اجلهة املنفذة (االنشاء بواسطة  معرفية ومهاراتية 4 5

مناقشة ودرس  التربعات واهلدا  )سجالت اجلهة املتربعة واملتربع هلا ( معرفية ومهاراتية 4 6

 مصغر

 درس مصغر

 مناقشة

 معرفي،مهاراتي 4 7

 قيمي

 لعب ادوار التصنيع داخل املنشأة ، التمويل املركزي

 مناقشة

 حالة دراسية

 محاضرة انشاء املوجودات بواسطة اللجان  معرفي 4 8

 مناقشة

استماع والقاء 

 اسئلة

 القاء اسئلة محاضرة ونقد املصروفات االيرادية املؤجلة معرفي ومهاراتي 4 9

 استماع

 القاء اسئلة  محاضرة ونقد شطب وبيع املوجودات الثابتة معرفي ومهاراتي 4 10

 مجاميع عمل

 معرفي ومهاراتي  4 11

 ووجداني

مقدمة عن حدبببببببببباابت امل زون ، شببببببببببراء خمزون املدببببببببببتلزمات 
 الدلعية من الدوق احمللية

مناقشة 

 واستماع

 مجاميع عمل

 درس مصغر

 تمرين عملي حوار ومناقشة شراء خمزون املدتلزمات الدلعية من الدوق اخلارجي مهاراتي  4 12

 ومجاميع عمل

 القاء اسئلة مناقشة واملدتهلكات خمزون امل لفات معرفي 4 13

مناقشة  خمزون امل لفات واملدتهلكات معرفي  4 14

 واستماع

 القاء اسئلة

 حالة دراسية محاضرة ونقد خمزون البضائع لدى الغري معرفي ومهاراتي 4 15

مناقشة  القروض املمنوحة معرفي ومهاراتي 4 16

 واستماع

 حالة دراسية

 القاء اسئلة مناقشة املدتلمةالقروض  معرفي 4 17

 حالة دراسية مناقشة ونقد االستثمارات املالية معرفي ومهاراتي 4 18

 القاء اسئلة مناقشة ونقد االستثمارات املالية معرفي ووجداني 4 19

احلدبببببباابت املدينة املتنوعة والدائنة املتنوعة بضببببببمنها االيرادات  معرفي  4 20
 املدت قة واملدتلمة مقدما

 القاء اسئلة مناقشة

 القاء اسئلة مناقشة املصاريف املدت قة واملدفوعة مقدما معرفي 4 21

 القاء اسئلة مناقشة طلبات التعويض الفروقات النقدية وامل زنية معرفي 4 22

مناقشة  الدلف والنقود معرفي 4 23

 واستماع

 حالة دراسية

مناقشة  رأس املال واالحتياطيات معرفي 4 24

 واستماع

 حالة دراسية

مناقشة  خمصص االنداثر املرتاكم ، خمصص الديون املشكو  يف حتصيلها معرفي 4 25

 واستماع

 حالة دراسية

 عصف ذهني القاء اسئلة حداابت الرواتب واالجور وكل مايتعلق هبا معرفي ومهاراتي 4 26
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 لعب ادوار حالة دراسية

مناقشة  واالجور وكل مايتعلق هباحداابت الرواتب  معرفي ومهاراتي 4 27

 ومجاميع عمل

مجاميع مناقشة 

 حالة دراسية

 معرفي ومهاراتي  4 28

 ووجداني

خمزون االنتببباج التبببام وغري التبببام واعمبببال حتببب  التنفيبببذ وخمزون 
 بضائع لغرض البيع اول واخر املدة

 عصف ذهني 

 درس مصغر

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

 معرفي ومهاراتي 4 29

 ووجداني

احلدببببببببباابت اخلتامية وامليزانية العمومية يف ظل النةام احملاسبببببببببيب 
 املوحد

 عصف ذهني حالة دراسية

معرفي ووجداني  4 30

 ومهاراتي

احلدبببببباابت اخلتامية وامليزانية العمومية يف ظل النةام احملاسببببببيب  ا
 املوحد

 القاء اسئلة حالة دراسية

 حالة دراسية

 الدراسي خطة تطوير المقرر 13 - 
 تدريب الطالب بشكل عملي على المستندات والسجالت والكشوفات -

 المشاركة في الدورات المختلفة الخاصة بالمادة -

 تقديم امكانيات الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع ستراتيجيات التعليم. -

 ة المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي.توفير تقني -

استضافة خبراء من خارج المعهد، او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير 

 المقرر حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل.

 البنية التحتية  -12

 الكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 النةام احملاسيب املوحد  –الكتا  املنهجي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 د. طالب الواعظ

 د. رزاق نور عمران

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
عبد الصاحب املستويف –النظام احملاسر املوحد  – 1    

مطبعة متويل القاهرة –بنك القوانني  – 2  
عبد اللطيف حافظ -يف النظام احملاسر املوحد –النظرية والتطبيق  – 3  
2011 -2الطبعة  –النظام احملاسر  –ديوان الرقابة املالية  – 4  
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 وصف مقرر محاسبة متوسطة . 4

 

 

  التقني كربالءالمعهد  المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات المحاسبة / المركز علمي القسم ال .2

 Acc.21 اسم / رمز المقرر .3

 المتوسطة حضور فعلي / لمادة المحاسبة أشكال الحضور المتاحة .4

 االول الفصل / السنة .5

 ساعة سنويا 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 م. م حوراء عبد االمير  14/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 -: ان على قادرا يكون املوضوع دراسة الطالب ينهي أن بعد -

 - . املالية الكشوفات يعرف 1 -

 - . املالية الكشوفات أنواع يذكر 2 -

 - . احملاسبية السجالت واقع من املختلفة املالية التقارير يعد 3 -

 - . الدخل صايف و الدخل جممل بني مييز 4 -

 . العلمية الوسائل ابستخدام املايل املركز عناصر حيلل             -5

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .17

  هداف المعرفية األ -أ
 -: ان على قادرا يكون الموضوع دراسة الطالب ينهي أن بعدا -1أ
 - . المالية الكشوفات يعرف 1 أ
 - . المالية الكشوفات أنواع يذكر 2 أ
 - . المعادالت باستخدام الدخل صافي و المنتجة البضاعة كلفة الطالب يحسب 3 أ
 الدخل صافي و الدخل مجمل بين الطالب يميز 4 أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 -: ان على قادرا يكون الموضوع دراسة الطالب ينهي أن بعدا – 1ب
 - . المحاسبية السجالت واقع من المختلفة المالية التقارير يعد 1 ب
 . العلمية الوسائل باستخدام المالي المركز عناصر يحلل 2 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المادة توظيف كيفية توضح التي التطبيقية االمثلة استخدام و موضوع كل عن نظرية مقدمة اعطاء -
 . العملية الحياة في النظرية

 طرائق التقييم      

 . اليومية الواجبات -
 . القصيرة االختبارات.  2 -
 . السنوية و الفصلية االمتحانات.  3 -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 - . الطلبة بين التعاون روح تنمية 1 ج
 - . حلها عليهم يصعب التي االمثلة حل على الطلبة مساعدة 2 ج

  . الطلبة و االستاذ بين الجماعي العمل 3 ج
 طرائق التعليم والتعلم     

ال بالشرح والتمارين والتدريبات الصفية، التطبيقات العملية  المشكالتتحديد وتشخيص  محاضرات نظرية

  وفهم تطبيقها المحاسبة المتوسطةمن  االستفادةالطلبة كيفية  دراك

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات، اإلضافيةلمحاضرات، النشاطات ا النقاش في الفعلية،استثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة 

  لة المباشرة  .ئباإلضافة لألس الفعلي الفصلية  والحضور

 

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

 المقدرة على العمل ضمن الفريق  -1د

 المقدرة على االتصال الفعال -2د

 القدرة على التكيف مع االختصاصات المشابهة) علوم مالية ومصرفية، ادارة اعمال( -3د

التأثير الفاعل مع المجتمع وسوق العمل من خالل برنامج التدريب والتطوير المتعلقة    -4د

 باالختصاص
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 بنية المقرر .18

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 مخرجات معرفية 4 1

 

عرض ال المحاسبة عن مقدمة

 النظري

 اسئلة واجوبة

 العرض ا اعدادها كيفية و املالية الكشوفات عن مراجعة مخرجات معرفية 4 2

 و النظري

 التطبيقي

 الواجبات

 اليومية

 العرض الصناعية الوحدات يف املالية الكشوفات مخرجات معرفية 4 3

 و النظري

 التطبيقي

 االستماع

 القاء االسئلة

مخرجات معرفية  4 4

 ووجدانية
 حالة دراسية الحوار والنقد االنتاج كلفة  حتديد و الصنع كشف

 العرض الدخل كشف معرفية ومهاراتية 4 5

 و النظري

 التطبيقي

 الواجبات

 اليومية

مناقشة ودرس  الدخل كشف و الصنع كشف معرفية ومهاراتية 4 6

 مصغر

 درس مصغر

 مناقشة

 معرفي،مهاراتي 4 7

 قيمي
  قائمة املركز املايلو  الصنع كشف

 
 لعب ادوار

 مناقشة

 حالة دراسية

 محاضرة املايل املركز قائمة معرفي 4 8

 مناقشة

 االختبار

 السريع

 اسئلةالقاء  محاضرة ونقد النقدي التدفق كشف معرفي ومهاراتي 4 9

 استماع

 القاء اسئلة  محاضرة ونقد التجارية الوحدات يف املالية الكشوفات معرفي ومهاراتي 4 10

 مجاميع عمل

 معرفي ومهاراتي  4 11

 ووجداني
مناقشة  القيدية التدو ت و العمل ورقة

 واستماع

 مجاميع عمل

 درس مصغر

 تمرين عملي حوار ومناقشة حتصيلها يف املشكو  الديون خمصص تكوين و مدينون مهاراتي  4 12

 ومجاميع عمل

 القاء اسئلة مناقشة البن  كشف مطابقة و النقدية  – معرفي 4 13

مناقشة  املؤجلة و الرأمسالية و االيرادية املصروفات   معرفي  4 14

 واستماع

 القاء اسئلة

 حالة دراسية ونقد محاضرة عليها احلصول طرائق و الثابتة املوجودات معرفي ومهاراتي 4 15

مناقشة  احتدابه اسس و الثابتة املوجودات انداثر معرفي ومهاراتي 4 16

 واستماع

 حالة دراسية

 القاء اسئلة مناقشة االنداثر تدجيل و احتدا  طرائق معرفي 4 17

 دراسيةحالة  مناقشة ونقد االنتاجي العمر تغيري االنداثر، احتدا  تغيري معاجلة معرفي ومهاراتي 4 18

 القاء اسئلة مناقشة ونقد الثابتة املوجودات بيع معرفي ووجداني 4 19

 القاء اسئلة مناقشة املوجودااتلثابتة استبدال معرفي  4 20

 القاء اسئلة مناقشة االستبدال و البيع مكاسب و خدائر معرفي 4 21

 القاء اسئلة مناقشة انواعها و االستثمارات معرفي 4 22

 االسبببببهم و االسبببببهم ايرادات ، االسبببببهم بيع و شبببببراء معرفي 4 23

 اجملانية
مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية
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 البنية التحتية  .10

ـ الكتب المقررة 1

 المطلوبة 
 الكتب املنهجية

 املتوسطة احملاسبة كتاب  الكتا  املنهجي املعتمد / ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

) 

 - . كيسو دوانلد املتوسطة احملاسبة كتاب . 1

 .1993. االقتصادية و االدارية العلوم جملة . 2
 *Principle of Acounting K by  

1- Earanes 1- Hanson James C.Hamre and Pault H- 

Walgenbach و  Diyden Free K London .1993 

2- Intermediate Accounting by Donald E . kieso and 

jarry J. weygandt Johwirley & Son  Inc. N.Y. 1995         
 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع

 االنترنيت ....
 ، العريب احملاسب موقع ، ) االلكرتونية ( احملاسبة كتب .

https://youtu.be/Ycezt5Hu06M  
https://www.accountingcoach.com  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 تدريب الطالب بشكل عملي على المستندات والسجالت والكشوفات -

 المشاركة في الدورات المختلفة الخاصة بالمادة -

 تقديم امكانيات الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع ستراتيجيات التعليم. -

 .معهدات في مكتبة التوفير تقنية المعلوم -

استضافة خبراء من خارج المعهد، او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير 

 المقرر حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل.

 

 
 

مناقشة  االمسية ابلقيمة شراؤها ، انواعها و الدندات معرفي 4 24

 واستماع

 حالة دراسية

مناقشة  الدندات بيع ، العالوة اطفاء ، بعالوة الدندات شراء معرفي 4 25

 واستماع

 حالة دراسية

 القاء اسئلة الدندات بيع ، اخلصم اطفاء ، خبصم الدندات شراء معرفي ومهاراتي 4 26

 حالة دراسية

 عصف ذهني

 لعب ادوار

مناقشة  االقدام حداابت معرفي ومهاراتي 4 27

 ومجاميع عمل

مجاميع مناقشة 

 حالة دراسية

 معرفي ومهاراتي  4 28

 ووجداني
 عصف ذهني  االقدام بني الت ويالت

 درس مصغر

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

 معرفي ومهاراتي 4 29

 ووجداني
 عصف ذهني حالة دراسية االقدام بني املصاريف توزيع

معرفي ووجداني  4 30

 ومهاراتي
 القاء اسئلة حالة دراسية عامة مراجعة

 حالة دراسية

https://youtu.be/Ycezt5Hu06M
https://www.accountingcoach.com/
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 محاسبة كلفة   مقرروصف  .4

 

 

  المعهد التقني كربالء المؤسسة التعليمية .25

 تقنيات المحاسبة / المركز علمي القسم ال .26

  ACC2CO اسم / رمز المقرر .27

 التكاليف محاسبةلمادة   حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .28
 لثانيةا الفصل / السنة .29

 ساعة سنويا 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

 20/11/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

حماسبة الكلفة وعالقتها مع انواع احملاسبات االخرى ذات الصلة وبيان عناصرها وكيفية املعاجلة   متعريف الطالب  مبفهو  -
احملاسبية كل عنصر من هذه العناصر  مبختلف الطرق احملاسبية املتاحة ،كذلك تعلم كيفية اعداد قوائم التكلفة  و املهارات 

اليت تستخدم  االنظمة اخلاصة مبحاسبة الكلفة مثل نظام االوامر االساسية الالزمة لتنفيذها  كذلك تعلم انواع االنشطة 
االنتاجية ونظام املراحل االنتاجية وتطوير قدرات الطلبة على كيفية التعامل مع املعاجلات احملاسبية اخلاصة هبا وابلطرق املختلفة 

 هلا لالستفادة منها يف جماالت العمل.

 
 

  االداريةالمحاسبة المالية والمحاسبة عالقتها مع و واهدافها محاسبة الكلفة ممفهو -

وكيفية المعالجة  المحاسبية كل عنصر من هذه العناصر  التكلفة من مواد عمل ومصاريف عناصرتحديد  -

 بمختلف الطرق المحاسبية 

 وطرق اعدادها )طريقة التكلفة االجمالية الممتصة, وطريقة التكلفة المتغيرة(اعداد قوائم التكلفة  -

 بالطرق المختلفة.ات المحاسبية لها والمعالج نظام االوامر االنتاجية استخدام  -

 بالطرق المختلفة.ونظام المراحل االنتاجية والمعالجات المحاسبية لها  -
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 علم والتقييموطرائق التعليم والت مقررمخرجات ال .19

  هداف المعرفية األ -أ
 .مفهوم محاسبة الكلفةالتعرف على  -1أ

 .التصنيفات المختلفة لعناصر التكلفةالتعرف على -2أ

 .المعالجات المحاسبية المختلفة لعناصر التكلفةالتعرف على   -3أ
 .التعرف على طرق اعداد قوائم التكلفة وكشف الدخل   -4أ
 .االوامر االنتاجية والمعالجات المحاسبية لهانطام التعرف على   -5أ
 وطرق معالجتها.نظام المراحل االنتاجية التعرف على    -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الخاصة بمعالجة عناصر التكلفةتنظيم القيود المحاسبية – 1ب

 التكلفة وكشف الدخلالقدرة على اعداد تقارير  – 2ب

 القدرة على المعالجة المحاسبية واعداد القوائم المالية الخاصة بنظام  االوامر االنتاجية. – 3ب

 . المراحل االنتاجيةالقدرة على المعالجة المحاسبية واعداد القوائم المالية الخاصة بنظام      -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة -

 الصف االلكتروني -
 العرض والداتا شو. وسائل العرض عبر شاشة -
 الميدانية اتالزيار -

 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية -

 المحاضرةئلة الشفوية خالل االس -

 االمتحانات الفصلية واالمتحان النهائي -
 الورقية  التقليدية وااللكترونيةالواجبات  -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير -1ج

  والتعلم معرفةال -2ج

 التدريب العملي والتطبيقي  -3ج

 حل المشاكل المحاسبية متمثلة على شكل تمارين وتطبيقات عملية  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 لغرض التطبيقات العملية وبالشرح والتمارين  المشكالتتحديد وتشخيص و نظريةال  محاضراتال

 . تطبيقهاكيفية  وفهم  الكلفةفي محاسبة  االساليب والطرائق المتبعةمن  االستفادة

 
 طرائق التقييم    

،  ، االمتحانات اليومية  باألسئلة الشفوية، الواجبات البيتيةاستثارة الطلبة  ،لمحاضرات ا النقاش في

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

  الواحد على العمل ضمن الفريقتعليم الطالب  -1د

 االتصال الفعال تعليم الطالب على كيفية -2د

، المحاسبة المالية) المحاسبات االخرى ذات الصلة مع والمقارنة   الفهم على تعليم الطالب  -3د

 (االدارية المحاسبة

 فيالتأثير الفاعل  المهارات و تطويرل  محاسبة الكلفةالمتعلقة بية لتدريبامج ابرالمشاركة في ال   -4د

 .المجتمعو سوق العمل 
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 بنية المقرر .20

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 مخرجات معرفية 5 1

 

 /تكاليفاسبة الاسبة التكاليف /اهداف اا مغموممدخل اىل ااسبة التكاليف / 

املالية واحملاسبببببببببة  اسببببببببت داماهتا / العالقة بني كل من ااسبببببببببة التكاليف واحملاسبببببببببة
 . / املفاهيم اخلاصة ابلكلفة اإلدارية

 طرح االسئلة المحاضرة

 مخرجات معرفية 5 2

 ومهارتيه

ويب حدبببببببببب العالقة التكاليف / التبويب الطبيعي / التبويب الوظيفي / التب بويبت
 . .)اإلنتاج) بوحدة املنتج / التبويب حدب العالقة حبجم النشال

المحاضرة  

 المناقشةو

االسئلة الشفوية  

 والتحريرية

الكلفببة  / مع توضبببببببببببيح لربط اإلنتبباجمراكز الكلف / وحببدات الكلف / وحببدات  مخرجات معرفية 5 3
 . . مبراكز الكلف ووحداهتا األولية

 االستماع المحاضرة

 االسئلة وطرح

ة شةةةةراء املواد/تسةةةةعري املواد عناصةةةةر الكلفة/املواد/الرقابة على املواد/الدورة املسةةةةتندية لعملي مخرجات معرفية  5 4
 .وكيفية احتساب كلفة املواد تاملشرتا

 االستماع الحوار والنقد

 ةاالسئل وطرح

تدببببببببعري املواد  امل زنية/طرق الدببببببببجالتاجراء خزين املواد/املدببببببببتندات امل زنية/ معرفية ومهاراتية 5 5
يصبببببرف  رارد اخياوال/طريقة ما  صبببببرفال ياو  دما ير املصبببببروفة من امل ازن/طريقة 

 .  اول

 حاالت دراسية مناقشة

  تواختبارا

 تحريرية

خر املدة/جرد املواد املعدل امل زون ابلتدعري / وكيفية احتدا  قيمة خزين اطريقة  معرفية ومهاراتية 5 6
 .التلف غري الطبيعيامل زونة/انواع اجلرد املعال جات احملاسبية للتلف الطبيعي و 

مناقشة ودرس 

 مصغر

حاالت دراسية 

واختبارات  

 تحريرية

 مهاراتيو معرفي 5 7

 

 لعب ادوار د الطلبح/  االقتصادية/ الكمية  األدىناحلد /األعلىحدود اخلزين/احلد 

 مناقشة

حاالت دراسية 

واختبارات  

 تحريرية

 االجور ع / طرق دف لألجور/ الدورة املدتندية  األجورالرقابة على عنصر  معرفي 5 8
 محاضرة

 مناقشة

  استماع والقاء اسئلة

   استماع محاضرة ونقد .   االجوراحلوافز / امهيتها/انواعها/وكيفية اعداد قوائم  معرفي ومهاراتي 5 9
 واختبارات عملية

املزا  الوق  الضائع/ /اإلضايف/ العمل  ورألجاباملشاكل املتعلقة  معرفي ومهاراتي 5 10
 والغري مباشرة شرة املبا األجورقيد حتليل /االجتماعيالضمان /االجازات/العينية

 القاء اسئلة  محاضرة ونقد

 مجاميع عمل

 معرفي ومهاراتي  5 11

 

ديرية/كيفية توزيع الرقابة على عنصةر املصةاريف /حصةر املصةاريف الفعلية/املصةاريف التق
 واخلدمية /اسس وقواعد التوزيع اإلنتاجيةاملصاريف على املر اكز 

مناقشة 

 واستماع

 مجاميع عمل

 درس مصغر

 – االنفراديزيع ايل والتو الجبطريقبة التوزيع على املراكز حدببببببببببببب طريقبة التوزيع ا  معرفي ومهاراتي  5 12
 أمثلة .

 تمرين عملي حوار ومناقشة

 ومجاميع عمل

تمرين عملي  مناقشة اإلنتاجيةطريقة التوزيع التنازيل للمراكز اخلدمية على املراكز  معرفي ومهاراتي 5 13

 واختبار

مناقشة  اإلنتاجيةطريقة التوزيع التباديل للمراكز اخلدمية على املراكز   معرفي ومهاراتي  5 14

 واستماع

تمرين عملي 

 واختبار

الت ميل للتكاليف الصناعية غري املباشرة مع شرح ومقارنة الطرق  معدالت معرفي ومهاراتي 5 15
مع شرح القيود احملاسبية ملعاجلة تكلفة املصاريف  املعدالتهذه  دإلجياامل تلفة 

 غري املباشر

 حالة دراسية محاضرة ونقد

 الالزمة تاإلجراءاوالتمويلية/حتليلها وكيفية ا  واإلداريةالتدويقية  التكاليف معرفي ومهاراتي 5 16
 ملعاجلتها

مناقشة 

 واستماع

 حالة دراسية

 قوائم التكاليف امل تلفة اهلدف من اعدادها ،طريقة التكاليف  ومهاراتي معرفي 5 17
 املوجه اىل الطريقة وكيفية اعداد القائمة االنتقاداتواهم  مقوماهتا (الكلية)اإلجالية

محاضرة 

 ومناقشة

تمرين عملي 

 واختبار

التام او حت  التشغيل  لإلنتاجيف اول املدة واخر املدة  اإلنتاجكيفية معاجلة  معرفي ومهاراتي 5 18
 :اإلجالية الطريقة  مبوجب 

  حالة دراسية مناقشة ونقد
 واختبار

حالة دراسية    مناقشة ونقد املوجهة هلا واالنتقاداتاست دامها /  وجماالتمقوماهتا  طريقة التكاليف املتغرية، ومهاراتي معرفي  5 19

 واختبار
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 البنية التحتية  .21

 الكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .ااسبة التكاليف/ عبد الوها  حبش  1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 حاكم علي رشيد  كامل علي العبادي،.التكاليف يف القوائم والنةم/   2
 العلمية يف ااسبة التكاليف / مفيد خليل القصري.  األصول. 3
 .ااسبة التكاليف/ امحد الديدية.  4
 جز اروي إبراهيم.ااسبة التكاليف من الناحية النةرية والتطبيقية /  5
 .ااسبة التكاليف / قياس وحتليل ورقابة/ عباس الشافعي. 6

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 2012-نظم حماسبة التكاليف/ د. حممد عبده نعمان -1
 .2012-ابراهيم  رد. اببك-د. فتح الرمحن احلسن /.حماسبة التكاليف -2
 2022 -مبادئ واصول حماسبة التكاليف/د. مسري عباس حممد  -3

1. 1-Drury ,Colin,(2018) "Management 
and Cost Accounting", 10th edition   
,CENGAGE 

2-Horngren, Charles T. & Srikant, Datar, 
M., Madhav, Rajan,V., (2015),Cost 
Accounting: A Managerial Emphasi, Sixth 
Edition, USA,  

 لإلنتاجيف اول و اية املدة  اإلنتاجكيفية اعداد قوائم التكاليف املتغرية ومعاجلة  ومهاراتيمعرفي  5 20
 حت  التشغيل مبوجب الطريقة املتغري واإلنتاج التام 

 القاء اسئلة مناقشة

 كل طريقة على صايف الربح   وأتثريواملتغرية  اإلجاليةمقارنة بني كل من الطريقة  ومهاراتي معرفي 5 21
 من است دامهاوالناجة 

 القاء اسئلة مناقشة

، الدورة املدبببببببببتندية  اإلنتاجية األوامر،طبيعة بطاقة  اإلنتاجية األوامرنةام تكاليف  ومهاراتي معرفي 5 22
 اإلنتاجية األوامرلنةام 

 القاء اسئلة مناقشة

،معاجلة املواد التالفة ، األوامر ، كيفية حتديد كلفة املواد احململة على  األوليةعنصةةر املواد   معرفي 5 23
 . ) ( التلف الطبيعي والتلف غري الطبيعي

مناقشة 

 واستماع

 الغاء اسئلة

كيفية   ،اإلنتاجية األوامرعلى  اوتوزيعهاملصاريف الصناعية غري املباشرة ، اسس تقديرها  معرفي 5 24
 اإلنتاجي واآلمرالتحميل على مستوى املركز  معدالتاستخراج 

مناقشة 

 واستماع

 الغاء اسئلة

الناشةةةةةةةةةةةةةة ة بني التكاليف الصةةةةةةةةةةةةةةناعية غري املباشةةةةةةةةةةةةةةرة احململ على املراكز  االحنرافاتحتليل  معرفي 5 25
 االحنرافاتمع التكاليف الصناعية غري املباشرة الفعلية واعادة توزيع  واألوامر

مناقشة 

 واستماع

 الغاء اسئلة

 القاء اسئلة اإلنتاجية،انواع املراحل ،حتديد عناصر كلفة املرحلة  اإلنتاجيةاحملاسبة على نظام املراحل  معرفي ومهاراتي 5 26

 حالة دراسية

 عصف ذهني

 لعب ادوار

يف (لتلف الطبيعي والتلف غري الطبيعي) اإلنتةةاجيةةةمعةةاجلةةة الوحةةدات التةةالفةةة يف املراحةةل  معرفي ومهاراتي 5 27
 منها ابلتشغيل او بيعها كوحدات اتلفة االستفادةحالة 

مناقشة 

 ومجاميع عمل

مجاميع مناقشة 

 حالة دراسية

 معرفي ومهاراتي  5 28

 ووجداني

ابملرحلة يف حال وجود انتاج حتت التشةةةةةةةةةةةةةةةةغيل يف  اية املدة وكون  اإلنتاجحتديد كلفة 
 خمتلفة لعناصر الكلفة وموحدة ا اإلجنازنسب 

 عصف ذهني 

 درس مصغر

 القاء اسئلة

 حالة دراسية

 ومهاراتيمعرفي  5 29

 ووجداني

 اإلجنازابملرحلة يف حال انتاج حتت التشةةةةةةةةغيل يف اول املدة بنسةةةةةةةةب  اإلنتاجحتديد كلف 
 املختلفة لعناصر التكاليف

 القاء اسئلة حالة دراسية

 حالة دراسية

معرفي ووجداني  5 30

 ومهاراتي

 القاء اسئلة حالة دراسية . املعادل وقائمة تقييم ان اتج املرحلة بطريقة متوسط الكلفة اإلنتاجدراسة قوائم 

 حالة دراسية
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
https://www.investopedia.com/terms/c/cos

accounting.asp-t 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .22

 اضافة موضوع فصل وتسعير المنتجات المشتركة -

 اضافة بعض التقنيات الحديثة  للمنهج مثل -
  التكلفة على اساس النشاطABC   
  االنتاج في الوقت المحددJIT    
    التكلفة المستهدفةTC 

 

لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر حسب  في محاسبة التكلفة بيئة العمل  من  استضافة خبراء -

 الحاجة الفعلية لسوق العمل.
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