


  
 1الصفحح 

 
  

 وصف الثرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

1.  
 انًؤسسخ انزؼهًُُخ .2

 انًؼهذ انزمٍُ ثبثم

 لسى رمُُبد انًسبسجخ / انًزكش  ؼهًٍانمسى ان .3

او اسى انجزَبيح األكبدًٍَ  .4

 انًهٍُ 
 رمُُبد انًسبسجخ

 دثهىو رمٍُ فٍ انًسبسجخ اسى انشهبدح انُهبئُخ  .5

  : انُظبو انذراسٍ .6
 سُىٌ /يمزراد /أخزي 

 سُىٌ

  انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .7

  انًؤثزاد انخبرخُخ األخزي  .8

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد انىصف  .9

11.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 أهذاف انجزَبيح األكبدًٍَ .17

 خ فٍ انمطبػبد االلزصبدَخ انؼبيخ وُاػذاد يالكبد رمُُخ لبدرح ػهً رُفُذ يهبو انذورح انًسبسجُخ وانزذلُم

 انخبصخ او غُز انهبدفخ نهزثر .
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 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيحيخزخبد ان  .18

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ

 انًجبدئ انًسبسجُخو تعريف الطالب بالمفاىيم -1أ

 (انخ.. جٍ, كهفخ ,َظبو يسبسيزخصصخ , ,زكىيُخيبنُخ ) رؼزَف انطبنت ثفزوع انًسبسجخ انًزُىػخ -2أ

 رؼزَف انطبنت ثأصىل انزذلُك و انزلبثخ انذاخهُخ -3أ

 انًسبسجخ فٍ يدبل ًزخصصخانزمُُبد انسذَثخ وانجزيدُبد انانسبسىة وسزخذاو رؼهُى انطبنت ػهً ا -4أ
 و يجبدئ زمىق االَسبٌ رؼهُى انطبنت ثؼض انًفبهُى االدارَخ و االلزصبدَخ و االزصبئُخ -5أ

 ً انمُبو ثبنجسث انؼهًٍرؼهُى انطبنت ػه -6أ

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 يسك انذفبرز وانسدالد انًسبسجُخ رذرَت انطبنت ػهً – 1ة 

 وانًُشاَُخ انؼًىيُخانزخطُطُخ انًىاسَبد  إػذادرذرَت انطبنت  – 2ة 

 بندزد و انزسىَبدث وانمُب وانزذلُك انذاخهٍ رذرَت انطبنت ػهً انمُبو ثبخزاءاد انزلبثخ و  – 3ة 

 
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

ػهً كُفُخ اسزخذاو  فٍ انًخزجزاد انًسبسجُخ رؼهُى انطبنتو , اسزخذاو انكزت انًُهدُخ نهدبَت انُظزٌ 

 ثبندبَت انؼًهٍ و انزطجُمٍ انًسزُذاد انًسبسجُخ

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 quizضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ ثبإل , انفصهُخ انُهبئُخ و خزجبراداال
 

 

 

 

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخفٍ انؼًم و رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ  -1ج         

 إشؼبر انطبنت ثأهًُخ يهُخ انًسبسجخ ثبنسُبح انؼًهُخ -2ج

 -3ج

 -4ج   
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 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبراد انًُمىنخانزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 يهبراد انزخبطت يغ انًذَزٍَ و انشيالء ثبنؼًم و انشثبئٍ -1د

 يهبراد اسزخذاو انسبسىة  -2د

 -3د

 -4د   

 ثُُخ انجزَبيح  .19

انًززهخ 

 انذراسُخ
ريش انًمزر 

 أو انًسبق

 انسبػبد انًؼزًذح اسى انًمزر أو انًسبق

 ػًهٍ زٌَظ

 4 2 مالية محاسبة  االونً

 3 1 محاسبة حكومية  االونً
 2 2 قراءات محاسبة باللغة االنكليزية  االونً
 2 1 ادارة  االونً
 2 1 اقتصاد ومالية عامة  االونً
 2 1 تطبيقات الحاسوب  االونً
 1 1 احصاء  االونً
 - 2 والديمقراطية حقوق االنسان  االونً
 - 1 انكليزية  لغة  االونً
 3 2 محاسبة متخصصة  انثبَُخ
 3 1 محاسبة متوسطة  انثبَُخ
 3 1 نظام محاسبي موحد  انثبَُخ
 3 2 محاسبة كلفة  انثبَُخ
 2 1 تدقيق  انثبَُخ
 2 2 محاسبة شركات  انثبَُخ
 2 1 تطبيقات حاسبة  انثبَُخ
 2 - البحث مشروع  انثبَُخ
 - 1 لغة انكليزية   انثبَُخ 

 
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .21

 
 َؼًم لسى انًسبسجخ ػهً رطىَز يهبراد انطبنت انؼًهُخ و سَبدح ثمزه ثبيكبَُبره انؼهًُخ
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 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .21

 
, ايب خزَدى انفزع خزَدٍ االػذادَخ يٍ انفزع انًهٍُ )انزخصص انزدبرٌ( نمجىل ان ركىٌ االونىَخ فٍ

 انؼهًٍ و االدثٍ فُزى لجىنهى ثُظبو انًفبضهخ زست انًؼذل

 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيح .22

 

 2111ٍ هُئخ انزؼهُى انزمٍُ سُخ انصبدر ػ انًبنُخ وانًسبسجُخيفزداد انًُبهح نهزخصصبد دنُم  -

 

 السنة االولى 

عدد  عدد الساعات المادة ت
 الوحدات

 المالحظات نوع المادة تدريسلغة ال

    م ع ن  
 تخصصية

 
 عربي 12 6 4 2 محاسبة 1 سنوي

 عربي 8 4 3 1 محاسبة حكومية 2
 انكليزي 8 4 2 2 قراءات محاسبة باللغة االنكليزية 3
  عربي 6 3 2 1 ادارة  4

 مساعدة
 
 سنوي
 

 عربي 6 3 2 1 اقتصاد ومالية عامة 5
 انكليزي 6 3 2 1 تطبيقات الحاسوب 6
 عربي 4 2 1 1 احصاء 7
 سنوي عامة عربي 4 2 - 2 والديمقراطية حقوق االنسان 8

 54      27 16 11 المجموع
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 ن الثرناهحهخرخاخ التعلن الوطلىتح ه 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنح / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوعرفاألهذاف 

 ثرناهح الخاصح تال

األهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح 
والتأهُلُح اراخ العاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الونقىلح

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ هحاسثح هالُح   االولً 

                   
                    الثانُح 
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 عدد الساعات المادة ت
 

عدد 
 الوحدات

 المالحظات نوع المادة لغة التدريس

  م ع ن  
10 

 
 عربي

 
 
 

 تخصصية

 
 
 
 سنوي

 5 3 2 محاسبة متخصصة 1
 انكليزي 8 4 3 1 محاسبة متوسطة 2
 عربي 8 4 3 1 نظام محاسبي موحد 3
 انكليزي 10 5 3 2 محاسبة كلفة  4
 عربي 6 3 2 1 تدقيق 5
 عربي 8 4 2 2 محاسبة شركات 6
 مساعدة انكليزي 6 3 2 1 تطبيقات حاسبة 7

 
 سنوي

 عربي 4 2 2 - مشروع 8
 60     30 20 10 المجموع

 

 

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .2

 يسبسجخ يبنُخ اسى / ريش انًمزر .3

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

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

 البرنامج.
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 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .4

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .5

 اسجىع ( x 31 َىيُبسبػخ  6سبػخ )  181 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 2119 انثبٍَرشزٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 ثأسس و لىاػذ انًسبسجخ انًبنُخ رؼزَف انطبنت 

 نزؼهى وانزمُُىوطزائك انزؼهُى وا ًمزربد انيخزخ .11

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 تهدف المادة الى تزويد الطالب باسس وقواعد المحاسبة وكذلك السجالت المحاسبية والمستندات على اختالف انواعها . -1أ

 ثُبٌ يجبدئ انًسبسجخ واهذافهب -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 ًسزُذاد وانكشىفبد انًبنُخ رُظُى ان – 1ة

 رُظُى انسدالد انًسبسجُخ  – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 وانمًُُخ  األهذاف انىخذاَُخ -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج



  
 8الصفحح 

 
  

 

 انجُُخ انزسزُخ  .12

  انًمزرح انًطهىثخ ـ انكزت 1

 1986اخـــــرون طبعـــــة  –المحاســـــبة الماليـــــة و د.يوســـــف عـــــو  العـــــادلي  -1 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
 منشورات ذات السالسل و الكويت.

 .1990االصول المحاسبية و د.صالح الرزاق و دار البكر و عمان و -2

يــــة فــــي اصــــول المحاســــبة الماليــــة و د. عبــــد الحــــي  مرعــــي / الــــدار الجامع -3
1988. 

النظريــة المحاســبية .د. عبــاس مهــدي الشــيرازي و ذات السالســل و الكويــت  -4
 1990و

 .1991النظم المحاسبية .عادل محمد حسون و دار الكتب /بغداد  -5

 

  

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 انشخصٍ (. انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىرانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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               ـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

االَززَُذ  ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 
 

 المفردات النظرية
 

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

 الدفاتر ) القيد المفرد والقيد المزدوج( المستندات وانواعها وطرق التسجيل في
المسـتندات وانواعهـا وطـرق  –الشروط القانونية الواجب توافرها في الـدفاتر  –دفتر االستاد  –دفتر اليومية  –انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة  الثاني

 القيد المزدوج . –القيد المفرد  –التسجيل في الدفاتر 
شـرح  –الحساب المدين والحساب الدائن وكيفية التوصـل لمعرفـة كـل منهمـا  –الميزانية كأساس لنظرية القيد المزدوج   -اس المال كيفية تكوين ر  الثالث

 الموجودات والمطلوبات . –مفردات الميزانية العامة 
ــر اليوميــة  الرابع انــواع القيــود  -انــواع القيــد المــزدوج –المــزدوج  كيفيــة التســجيل فــي دفتــر اليوميــة بموجــب نظريــة القيــد  –تخطــيط دفتــر اليوميــة  –دفت

 امثلة متنوعة . –القيد المرن  –القيد المسيطر  –المحاسبية 
ت المبيعـا –مـردودات المشـتريات  –المشـتريات  –مصاريف التأسيس  –القيد االفتتاحي  –العمليات التجارية وكيفية اثباتها في الدفاتر المحاسبية  الخامس والسادس والسابع

 التامينات ونوعها ) تامينات لدى الغير وتأمينات من الغير( –الموجودات الثابتة  –المسحوبات الشخصية  –مردودات المبيعات  –
مســـموحات  –االيــرادات وانواعهــا  –أنــواع المصــاريف االيراديـــة  –المصــاريف وانواعهــا ) المصــاريف االيراديـــة والراســمالية وكيفيــة التفرقـــة بينهمــا  الثامن والتاسع

 تسديد الفوائد المستحقة على القرو  .   –القرو  وانواعها المدينة والدائنة والحاالت المختلفة  –المبيعات 
 التاكيد على االمثلة المتنوعة لكيفية استخدام الدفتر. –دليل دفتر االستاد  –الترحيل والترصيد  –تخطيط دفتر االستاد  -دفتر االستاد العاشر

ميزان المراجعة بالمجاميع( كيفية اعداد كـل منهمـا  –انواع ميزان المراجعة ) ميزان المراجعة باالرصدة  –تخطيط ميزان المراجعة  –ميزان المراجعة  ر والثاني عشر الحادي عش
 امثلة . –

 –داع  ) الودائـع الثابتـة( كيفيـة احتسـاب الفوائـد المسـتحقة كيفيـة فـتح حسـاب االيـ  –كيفية فتح الحساب الجـاري   –عمليات التاجر مع المصرف  الثالث عشر والرابع عشر
ارســال الشــيكات الــى  –تظهيــر الشــيكات  –انــواع الشــيكات ) الشــيكات الصــادرة والشــيكات الــواردة(  –نعريــف الشــيك  –االيــداع  –الســحب 

 المصاريف المصرفية المختلفة وكذلك العموالت المصرفية . –المصرف للتحصيل 
والســادس عشــر والســابع الخــامس عشــر 

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

 اوراق الدفع . –اوراق القبض  –الكمبيالة  –االوراق التجارية 
 

 حاالت التصرف باوراق القبض : –مبررات سحب االوراق التجارية  الثامن عشر
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 قاق واالنتظار لحين ميعاد االستحقاق.استحصال قيمة الورقة في ميعاد االستح -1
 ارسال الورقة التجارية للمصرف لغر  التحصيل في ميعاد االستحقاق . -2

 قطع او خصم الورقة التجارية قبل ميعاد االستحقاق. -3

 رهن الورقة التجارية لدى المصرف لقاء سلفة. -4

 تظهير الورقة التجارية ومبررات التظهير. -5

 ة جديدة.استبدال الورقة التجارية بورق -6

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

ــواع االخطــاء المحاســبية  –اســباب ارتكــاب االخطــاء فــي الــدفاتر  -تصــحيح االخطــاء العشرون الطريقــة  –الطريقــة المطولــة  -طــرق تصــحيح االخطــاء –ان
 الحساب المعلق . –اهمية ميزان المراجعة  –تصحيح اخطاء الترحيل  –تصحيح االخطاء في اليومية  –المختصرة 

ـــة  –ايجـــاد كلفـــة المبيعـــات  –المنشـــا  حســـاب جـــاري  –حســـاب راس المـــال  –االربـــاح والخســـائر  –المتـــاجرة  –الحســـابات الختاميـــة  الحادي والعشرون والثاني والعشرون الميزاني
 العمومية 

 امثلة متنوعة . –اقفال الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية وفتحها في بداية السنة المالية  –الفرق بين الميزانية العامة وميزان المراجعة  الثالث والعشرون
 االيرادات المستلمة مقدما . –المصاريف المستحقة للمصاريف المدفوعة مقدما  –لحسابات االسمية الجرد ) تسوية الحسابات( تسوية ا الرابع والعشرون

طريقـة  –طريقـة القسـط المتنـاقص  –طريقـة القسـط الثابـت  –طـرق احتسـاب االنـدثار  –كيفية تقـدير االنـدثار   –تعريف االندثار واغرا  االندثار  الخامس والعشرون
 امثلة متنوعة . –الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة  –تسجيل االندثار محاسبيا طريقة  –اعادة التقدير 

كيفيــة معالجــة الــديون   –الــديون المعدومــة ( تســوية حســاب المــدينون  –الــديون المشــكوك فيهــا  –انــواع الــديون ) الــديون الجيــدة  –المــدينون  السادس والعشرون
كيفيـة تكـوين مخصـص الخصـم   –. كيفية معالجة الخصم المسموح به بمخصص الخصم المسموح بـه  المعدومة لمخصص الديون المشكوك فيها

 المسموح به .
 جرد االوراق المالية وكيفية تكوين مخصص هبوط اسعار االوراق المالية . –كيفية تكوين مخصص مصاريف القطع   –جرد اوراق القبض  السابع والعشرون
 امثلة وحل التمارين . –الحساب المعلق  -كيفية معالجة النقص / العجز / والزيادة / الفائض /   – جرد الصندوق الثامن والعشرون
 انواع الجرد ) الدوري والمفاجيء( –كيفية تنظيم كشف الجرد   –معالجة الفروقات ) الزيادة والنقص(  -جرد الصندوق التاسع والعشرون

 .المعالجة المحاسبية للحساب المعلق  الثالثون
 
 

 المفردات التطبيقية
 

 تفاصيل المفردات االسبوع
 حاالت تطبيقية على تعريف راس المال والتفرقة بين المدين والدائن وتوضيح مكونات الميزانية العمومية . االول
 –ا فـي الـدفاتر والمسـتندات وانواعهـا وطلـرق التسـجيل فـي الـدفاتر القيـد المفـرد الشـروط القانونيـة الواجـب توفرهـ –دفتـر االسـتاذ  –دفتـر اليوميـة  –انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة  الثاني

 القيد المزدوج.
ات الموجـود –شـرح مفـردات الميزانيـة العامـة  -الحساب المدين والحسـاب الـدائن وكيفيـة التوصـل لمعرفـة كـل منهمـا –الميزانية كاساس لنظرية القيد المزدوج  –كيفية تكوين راس المال  الثالث

القيــد  –انــواع القيــود المحاســبية  –انــواع القيــد المــزدوج  –كيفيــة التســجيل فــي دفتــر اليوميــة بموجــب نظريــة القيــد المــزدوج   -تخطــيط دفتــر اليوميــة      –دفتــر اليوميــة  –والمطلوبــات 
 امثلة متنوعة . –القيد المرن  –المسيطر 

الخـــــــــامس والســــــــــادس 
 والسابع

مـردودات المبيعــات المســحوبات  –المبيعــات  –مـردودات المشــتريات  –المشــتريات  -مصــاريف التاسـيس –القيـد االفتتــاحي  –ثباتهــا فــي الـدفاتر المحاســبية العمليـات التجاريــة وكيفيـة ا
 التامينات ونوعها ) تامينات لدى الغير وتامينات من الغير( –لشخصية للموجودات الثابتة 

ــة التفرقــة بينهمــا المصــاريف وانواعهــا ) الم الثامن والتاسع ــة والراســمالية وكيفي ــة  –صــاريف االيرادي ــواع المصــاريف االيرادي ــرادات وانواعهــا  –ان ــة  –مســموحات المبيعــات  –االي القــرو  وانواعهــا المدين
 والدائنة والحاالت المختلفة لتسديد الفوائد المسنحقة على القرو  .

 مع التاكيد على االمثلة المتنوعة لكيفية استخدام الدفتر . -دليل دفتر االستاذ -ل والترصيدالترحي -تخطيط دفتر االستاذ –دفتر االستاذ  العاشر
الحـــادي عشـــر والثـــاني 

 عشر
 امثلة. –ميزان المراجعة بالمجاميع( كيفية اعداد كل منهما  –انواع ميزان المراجعة ) ميزان المراجعة باالرصدة  -تخطيط ميزان المراجعة –ميزان المراجعة 
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ـــــع  ـــــث عشـــــر والراب الثال
 عشر

تعريـف الشـيك  –االيـداع  –السـحب  –/ الودائـع الثابتـه / كيفيـة احتسـاب الفوائدالمسـتحقة  -كيفية فتح حساب االيـداع   –كيفية فتح الحساب الجاري   –عمليات التاجر مع المصرف 
المصـــاريف المصـــرفية المختلفـــة وكـــذلك العمـــوالت  –الشـــيكات الـــى المصـــرف للتحصـــيل  ارســـال –) الشـــيكات الصـــادرة والشـــيكات الـــواردة (تظهيـــر الشـــيكات  –انـــواع الشـــيكات  –

 المصرفية .
الخــــــــــــــــــامس عشــــــــــــــــــر 

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

 اوراق الدفع. -اوراق القبض –الكمبيالة  –االوراق التجارية  السابع عشر
 حاالت التصرف باوراق القبض : –بررات سحب االوراق التجارية م الثامن عشر

 حصال قيمة الورقة في ميعاد االستحقاق واالنتظار لحين ميعاد االستحقاق. -1
 ارسال الورقة التجارية للمصرف لغر  التحصيل في ميعاد االستحقاق . -2

 قطع او خصم الورقة التجارية قبل ميعاد االستحقاق. -3

 لدى المصرف لقاء سلفة.رهن الورقة التجارية  -4

 تظهير الورقة التجارية ومبررات التظهير. -5

 استبدال الورقة التجارية بورقة جديدة. -6

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

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

 –تصـحيح االخطـاء فـي اليوميـة  –الطريقـة المختصـرة  –الطريقـة المطولـة  -طرق تصحيح االخطـاء –انواع االخطاء المحاسبية  –اسباب ارتكاب االخطاء في الدفاتر  -تصحيح االخطاء العشرون
 الحساب المعلق . –اهمية ميزان المراجعة  –تصحيح اخطاء الترحيل 

الحــــــــــادي والعشــــــــــرون 
 ني والعشرونوالثا

 الميزانية العمومية  –ايجاد كلفة المبيعات  –حساب جاري المنشا   –حساب راس المال  –االرباح والخسائر  –المتاجرة  –الحسابات الختامية 

 امثلة متنوعة . –في بداية السنة المالية  اقفال الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية وفتحها –الفرق بين الميزانية العامة وميزان المراجعة  الثالث والعشرون
 االيرادات المستلمة مقدما . –المصاريف المستحقة للمصاريف المدفوعة مقدما  –الجرد ) تسوية الحسابات( تسوية الحسابات االسمية  الرابع والعشرون

طريقـة تسـجيل االنـدثار  –طريقـة اعـادة التقـدير  –طريقـة القسـط المتنـاقص  –طريقـة القسـط الثابـت  –حتسـاب االنـدثار طـرق ا –كيفية تقدير االندثار   –تعريف االندثار واغرا  االندثار  الخامس والعشرون
 امثلة متنوعة . –الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة  –محاسبيا 

كيفيـة معالجـة الـديون المعدومـة لمخصـص الـديون المشـكوك فيهـا .    –ن المعدومـة ( تسـوية حسـاب المـدينون الـديو  –الديون المشكوك فيها  –انواع الديون ) الديون الجيدة  –المدينون  السادس والعشرون
 كيفية تكوين مخصص الخصم المسموح به .  –كيفية معالجة الخصم المسموح به بمخصص الخصم المسموح به 

 وراق المالية وكيفية تكوين مخصص هبوط اسعار االوراق المالية .جرد اال –كيفية تكوين مخصص مصاريف القطع   –جرد اوراق القبض  السابع والعشرون
 امثلة وحل التمارين . –الحساب المعلق  -كيفية معالجة النقص / العجز / والزيادة / الفائض /   –جرد الصندوق  الثامن والعشرون
 الجرد وانواع الجرد دوري ومفاجيء   حاالت تطبيقية حول جرد الصندوق ومعالجة الفروقات وكيفية تنظيم التاسع والعشرون

 حاالت تطبيقية    حول المعالجة المحاسبية للحساب المعلق. الثالثون

 

 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر



  
 12الصفحح 

 
  

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .9

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .11

  ادارح  اسى / ريش انًمزر .11

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .12

 2121-2119ُخ انسُخ انذراس انفصم / انسُخ .13

 اسجىع ( x 31 اسجىػُبسبػخ  3سبػخ )  91 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .14

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .15

 أهذاف انًمزر .16

  االدارح ثأسس و لىاػذ رؼزَف انطبنت 

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .14

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 الطلبة مفاهيم اساسية تتعلق باالنشطة االدارية التي تمارسها المنظمة وتطبيقاتها.اكساب  .-1أ
  أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

يمكن الطالب من استيعاب مفهوم االدارة الحديثة في مجال العمل والسكرتارية واكساب المعلومات للعمل في   .  -ة 
 هذا المجال

  – 1ة

  – 2ة

  - 3ة
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     -4ة

 انزؼهُى وانزؼهى طزائك      

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 انًسبسجخ  رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د



  
 14الصفحح 

 
  

 انجُُخ انزسزُخ  .16

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

ايااا ا د اااحا ا ااا  بد  / ااا   بااا  مبااا اال اراا/  / ا. ياااحي/  ااا  //  .1 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
 .1988ا  زاق  بغ اا  

مبا اال اراا/  ماا ا يزبااى  دار ااا/  ار  ا  / د اا  مدبا  ا  اا      .2
 .1991بغ اا  

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

 مب اال اراا/ / ا. نح/ي ا عىاوي  ا بص  

  اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب               

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .17

 
 المفردات النظرية

 
 تفاصيل المفردات االسبوع

 المدارس الحديثة )) اليابانية و الموقفية و االسالمية (( -التطور والمفاهيم –االدارة  االول
 الوظائف االدارية نيالثا

 وظائف المنشاة الثالث
 العوامل البيئية المؤثرة في االدارة: الرابع

 العوامل التكنلوجية . -العوامل االجتماعية –العوامل السياسية  –العوامل االقتصادية 

 ًمزرثُُخ ان .15

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 التخطيط –الوظائف االدارية   الخامس
 كزيوالتنبوء وعالقته بالتخطيط المر  -انواع التخطيط السادس
 عملية اتخاذ القرار السابع
 القرارات المبرمجة وغير المبرمجة الثامن
 الوسائل العلمية في عملية اتخاذ القرار التاسع
 التنظيم االداري العاشر

 االسس المستخدمة في تحديد تقسيمات الهيكل التنظيمي في المنظمة. الحادي عشر
 ادة فاعلية اللجان اللجان والعوامل المساعدة في زي الثاني عشر
 المستويات االدارية ونطاق االشراف. الثالث عشر
 انواعها. –مصادرها  –حدودها  –الصالحية  الرابع عشر

 العالقة بين المسؤولية والصالحية الخامس عشر
 شبكات االتصال والعوامل المؤثرة في عملية االتصال. -انواعها –االتصاالت  السادس عشر
 المركزية والالمركزية    السابع عشر
 التحفيز  الثامن عشر
 الحاجات والحوافزوالدوافع والعالقة المؤثرة بينهما. التاسع عشر

 انماط القيادة. –خصائص القيادة  –الفرق بين القيادة والمدير  –القيادة  العشرون
 خطوات الرقابة –الرقابة  الحادي والعشرون

 اساليب الرقابة –انواع الرقابة  الثاني والعشرون
 وظائف المنشاة الثالث والعشرون
 خطط االنتاج –ادارة االنتاج  الرابع والعشرون

 اهداف خطط االنتاج وعالقتها بالوظائف االخرى الخامس والعشرون 
 مكونات خطةالتسويق واهميتها.    -ادارة التسويق  السادس والعشرون
 المالية السنوية ومكوناتها. الخطط –االدارة المالية  السابع والعشرون
 مكونات خطة االفراد –ادارة االفراد  الثامن والعشرون
 ادارة الموارد البشرية التاسع والعشرون

 االدارة العراقية الثالثون

 

 
 
 

 نوىرج وصف الوقرر 

 

 وصف الوقرر
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 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .17

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .18

 يسبسجخ زكىيُخ    اسى / ريش انًمزر .19

 انسضىر انُىيٍ ل انسضىر انًزبزخأشكب .21

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .21

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب  4سبػخ )  121 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .22

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .23

 أهذاف انًمزر .24

 ثأسس و لىاػذ انًسبسجخ انسكىيُخ  رؼزَف انطبنت 

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى زرًمبد انيخزخ .18

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 الطالب باسس وقواعد المحاسبة وكذلك السجالت المحاسبية والمستندات على اختالف انواعهاتزويد  ..-1أ
  أ

تزويد الطالب بالقواعد العامة واألسس والمبادئ المحاسبية وكذلك إجراءات الصرف والقبض   -3أ
الرقابة الداخمية لمنشاطات المالية في الوحدات الحكومية غير اليادفة إلى تحقيق والتنظيم وأسس 

 الربح

 -4أ
  -5أ
   -6أ
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   .  -ة 

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   – 1ة

 رُظُى انًسزُذاد وانكشىفبد انًبنُخ  – 1ة

 رُظُى انسدالد انًسبسجُخ – 2ة

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 زح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ انًسبض

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ  انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 ك انزؼهُى وانزؼهى طزائ    

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د



  
 18الصفحح 

 
  

 انجُُخ انزسزُخ  .21

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

ا صا غ   ن  /زويا/  –احمل سبة احلكحمبة واراا/  امل  بة ا ع مة  -1 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
 مطبعة ا ىم ن. 1989سنة  –

د  اا ايف ا احمل ساابة احلكحمبااة او  ااا ب يف املحازنااة ا اا ز ح/  -2
 .1984مطبعة املع /ف  –م ى  محسر ا عبب ي 

 1941 اااااااانة  28يااااااا نحن اساااااااح  احمل ساااااااب يف ا ع ماااااااة /ياااااااد  -3
 املع  .

 .1985 انة  117ي نحن املحازنة ا ع مة  د و ة /يد  -4

  1س ا ع ماااااة  د حازناااااة   احمل سااااابة احلكحمباااااة  يااااا   ارسااااا -5
 .1976ا ص غ   

 
 
 
 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .21

 ثُُخ انًمزر .19

زخبد انزؼهى يخ انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

      

      
      
      
      
      
      



  
 19الصفحح 

 
  

 المفردات النظرية 
 تفاصيل المفردات االسبوع

تعريــف المحاســبة الحكوميــة ض أغــراض المحاســبة الحكوميــة ض أىميــة المحاســبة الحكوميــة ض خصائصــياض مجــال تطبيــق  لثانياالول وا
 الموازنة الحكومية .

 مصدر القدرة االتفاقية لموحدات الحكوميةض مقارنة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية.  الثالث

ولة ..... تعريف الموازنة ض تقسـيمات الموازنـةض دليـل حسـابات الموازنـةض الفـرق بـين الموازنـة العامـة الموازنة العامة لمد الرابع والخامس
 والميزانية العمومية.

المراحل التي تمر بيا الموازنةض قواعد إعداد الموازنةض  تنفيذ الموازنة وأىمية االلتزام ببنودىاض  حالة تطبيقيـة فـي كيفيـة  السادس والسابع
 فيذ الموازنة.إعداد وتن

التشكيالت اإلدارية والنظام المحاسبي الحكـوميض مفيـوم الخزينـة العامـة ض واجبـات الخزينـة العامـة ض تشـكيالت الخزينـة  الثامن والتاسع 
 العامة / فروعياض االرتباط بين فروع الخزينة العامة ض أسموب تمويل الوحدات الحكومية والخزائن.

لمركــزيض تعريـف النظــام المركـزي المحاســبيض أنـواع النظــام المركـزي ض مســاوليات الوحـدة المحاســبية النظـام المحاسـبي ا العاشر 
 في ظموض الخزينة في ظل النظام المركزي 

أســـموب تمويـــل الوحـــدة المطبقـــة ليـــذا النظـــام ض أســـموب الرقابـــة عمـــى الوحـــدات المطمقـــة ليـــذا النظـــام ض مزايـــا وعيـــوب  الحادي عشر
 المركزية.

النظام المحاسبي  الالمركزيض تعريف النظام الالمركزيض مقومات النظام الالمركزي ض ومسـاوليات الوحـدة المحاسـبية فـي  والثالث عشر الثاني
 ظمو. 

أســـموب تمويـــل الوحـــدة المحاســـبية فـــي ظـــل النظـــام الالمركـــزي .أســـموب الرقابـــة المحاســـبية فـــي ظمـــو . المســـتندات ض  الرابع والخامس عشر
ستخدمة في العمل المحاسبي. الجداول وموازين المراجعـةض الجيـات التـي تقـدم ليـا البيانـات والهـرض منيـا السجالت الم

. 

تصـــنيف حســـابات الموازنـــة وفـــق الـــدليل المحاســـبي لحســـابات الموازنـــة. أســـموب المعالجـــات القيديـــة فـــي ظـــل النظـــام  السادس والسابع عشر
 الالمركزيض

 يراداتض  وأنواعيا وفق الدليل المحاسبي لحسابات الموازنةض  تمارين تطبيقية عمى القسم األول/ اإليرادات.تعريف اإل الثامن عشر والتاسع عشر

 تعريف النفقات ض وأنواعيا وفق الدليل المحاسبي لحسابات الموازنة/ تمارين تطبيقية عمى القسم الثاني/ النفقات. العشرون والحادي والعشرون

ــةض تمــارين  والعشرونالثاني والثالث والرابع  ــدليل المحاســبي لحســابات الموازن ــةضمفاىيميا وتصــنيفيا وفــق ال ــة والنظامي ــر المالي ــة وغي الموجــودات المالي
 تطبيقية عمى الموجودات المالية وغير المالية.

ــدليل الم الرابع والخامس والعشرون حاســبي لحســابات الموازنــةض تمــارين المطموبــات الماليــة والمطموبــات النظاميــةض مفاىيميــاض وتقســيماتيا وفــق ال
 تطبيقية عمى المطموبات المالية والنظامية.

 .2004لسنة   94المناقمة والصالحيات المالية ض مع األخذ بنظر االعتبار قانون اإلدارة المالية والدين العام / السادس والعشرون 

 الفنية والمحاسبية ض المعالجات القيدية ض تمارين تطبيقية. الشروط العامة ض الجوانب –المقاوالت  السابع  والثامن والعشرون 

 كيفية إعداد حساب النتيجة )معامالت الموازنة(ض وحساب المركز الماليض عمى مستوى الدولة. التاسع والعشرون والثالثون

 
 المفردات العممية 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 يل حسابات الموازنة ) جدول إيرادات ونفقات الموازنة(تطبيقات عمى كيفية استخدام دل األول والثاني 

 تطبيقات عمى كيفية استخدام دليل حسابات الموازنة ) جدول الموجودات بأنواعيا( الثالث والرابع
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 تطبيقات عمى كيفية استخدام دليل حسابات الموازنة ) جدول المطموبات بأنواعيا( الخامس والسادس

 يقات عمى كيفية إعداد الموازنة العامة لمدولة عمى مستوى الدوائر الحكومية.حاالت تطب السابع والثامن

 حاالت تطبيقية حول كيفية تنفيذ الموازنة العامة لمدولة. التاسع والعاشر 

 حاالت تطبيقية عمى تمويل الوحدة المحاسبية في ظل األسموب المركزي. الحادي والثاني عشر

 ى الرصيد النقدي التمويمي والمحاسبي لمخزينة العامة .تمارين عم الثالث والرابع عشر

الخــامس والســادس والســابع 
 عشر

حــاالت تطبيقيــة حـــول كيفيــة اســـتخدام المســتندات والســجالت والجـــداول الشــيرية فـــي ظــل األســموب الالمركـــزي فــي العمـــل 
ســجل اإليــرادات  –النيائيــة  ســجل المصــروفات –ســجل اليوميــة العامــة  –مســتند قيــد  –المحاســبي الحكــومي ض وصــل قــبض 

ــة الصــندوق -ســجل األمانــات –ســجل الســمف  –النيائيــة   –ســجل األســتاذ العــام  -ســجل الســمف المســتديمة -ســجل يومي
 جدول الحسابات الشخصية المدينة / السمف والحسابات الشخصية الدائنة / األمانات . –ميزان المراجعة  –الترصيد 

 طبيقية حول المعالجات القيدية في ظل النظام الالمركزي.تمارين ت  الثامن والتاسع عشر
 تمارين تطبيقية عمى أنواع حساب اإليرادات. 

العشـــــــــــــــرون والحـــــــــــــــادي 
 والعشرون

 تمارين تطبيقية عمى أنواع النفقات.

 تمارين تطبيقية عمى الموجودات المالية . الثاني والعشرون
 

 ت غير المالية.تمارين تطبيقية عمى الموجودا الثالث والعشرون
 

 تمارين تطبيقية عمى الموجودات النظامية. الرابع والعشرون

 تمارين تطبيقية عمى المطموبات المالية والنظامية. الخامس والعشرون

 تمارين تطبيقية حول المناقمة بين حسابات الموازنة. السادس والعشرون 

 ت.تمارين تطبيقية عن المقاوال السابع  والثامن والعشرون 

 تمارين تطبيقية حول إعداد حساب النتيجة )معامالت الموازنة(ض وحساب المركز المالي. التاسع والعشرون والثالثون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر
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 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .25

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .26

 ازصبء  اسى / ريش انًمزر .27

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .28

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  / انسُخانفصم  .29

 اسجىع ( x 31سبػخ َىيُب  2سبػخ )  61 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .31

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .31

 أهذاف انًمزر .32

 يجبدئ االزصبء ثأسس و لىاػذ رؼزَف انطبنت 

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .22

  انًؼزفُخ  هذافاأل -أ
البيانات تصنيف علمية فى جمع وتنظيم وعر  و تعريف الطالب باالساليب االحصائية واستخدام الطرق ال .-1أ

 االحصائية المختلفة

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

م المفاهيم والطرق االحصائية في التحليل المتاحة استخداتحليل البيانات التعامل مع تمكين الطالب من   – 1ة
 . واستنباط النتائج

  – 2ة
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  - 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 ىخذاَُخ وانمًُُخ األهذاف ان -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 وانزطىر انشخصٍ (.انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزسزُخ  .24

  انكزت انًمزرح انًطهىثخ  ـ1

. جعفر سممان يوسف، مبادئ االحصاء، جامعة البصرة  )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
0991. 

د. عايش محمود زيتون، االحصاء الوصمي، الجامعة  -
 .0989الفرنسية، دارىمان لمنشر 

 
 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( , انزمبرَز ,....  انًدالد انؼهًُخ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .25

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 
 

  
 
 
 

 ثُُخ انًمزر .23

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 المفردات النظرية 
 اتالمفردتفاصيل   االسبوع

 تعريف الطريقة االحصائية ض مراجعة الطريقة االحصائية . statisticsعمم االحصاءض تعريفو ض اىميتوض عالقتو بالعموم االخرى  االول

 تصنيف وتبويب البيانات ض تكوين الجداول التكرارية البسيطة والمزدوجة . والثالث الثاني
Classification and Tabulation of data 

 -العرض البياني لمبيانات المبوبة : الرابع والخامس
 المنحني التكراري . –ج    المضمع التكراري . –ب    المدرج التكراري . –أ 
 المنحني التكراري لمتجمع الصاعد والنازل . –د 

( طريقة  طولةاس النزعة المركزية ض مفيوميا واستخداماتيا ض الوسط الحسابي في البيانات غير المبوبة والبيانات المبوبة )طريقة ميق السادس
 مختصرة .

Averages or Measures of Central Tendency  

الوسيط ض تعريفو ض طرق حسابو لمبيانات غير المبوبة والمبوبة حسابيا وبيانيا . المنوال ض مفيومو ضحسابو لمبيانات غير المبوبة  السابع والثامن
  The Mediauوالمبوبة)طريقة بيرسون حسابيا وبيانيا ( .

المدى لمبيانات غير المبوبة والمبوبة ض االنحراف الربيعي لمبيانات غير   Disperisonض مفيوميا واستخداماتيا ض تشتتمقاييس ال التاسع
 المبوبة .

  Semi-Inter –Quartile – Rangeاالنحراف الربيعي لمبيانات المبوبة حسابيا وبيانيا . العاشر 

 
 
 

 الحادي عشر 
 

  ةضمفيومو واىميتو ض طرق حسابو لمبيانات غير المبوبتوسط االنحراف الم

الثاني عشر والثالث 
 عشر

 والمبوبة طرق حسابو لمبيانات غير المبوبة االنحراف القياسي )المعياري(ضمفيومو واىميتو ض
Standard   Deviation 

 Simple Correlationطريقة مطولة وطريقة مختصرة (. )االرتباط البسيط ضمفيومو ض طرق حسابو لمبيانات غير المبوبة  الرابع عشر

Coefficient . 

 لمبيانات المبوبة  personمعامل ارتباط  الخامس عشر

والسابع  السادس عشر
 عشر

.  .sparman , sparmans rank correlation coeffلمرتب  ارتباط سبيرمانض     Rank -  Correlationارتباط الرتب 
 ارتباط سبيرمان المعدل .

الثامن عشر والتاسع 
 عشر

 correlation between attributesت الصفا ارتباط البيانات

  Coefficent  of  Associationمعامل االقتران . 
  Coefficent of Centingencyمعامل التوافق .

  Time Seriesمفيوميا . استخداماتيا  –السالسل الزمنية  العشرون
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الحادي والعشرون 
 والثاني والعشرون

  Secular treand االتجاه العام ض مفيومو ض طرق ايجاده
 ة.سمنصفي السم ي توسطمطريقة  ب.   طريقة المتوسطات المتحركة . . أ

 طريقة المربعات الصهرى .  ج  .

 index numbers استخداماتيا ضو االرقام القياسية ض مفيوميا ض  الثالث والعشرين 

 الرابع والعشرين والخامس
والعشرين والسادس 

 والعشرين

 .simple index numbers  يطة حساب االرقام القياسية البس
 Weighted  index numbers  حساب األرقام القياسية المرجحة

 االسبيررقم   -
 رقم باش  -

 ( االمثلرقم فشر ) -

السابع والعشرون والثامن 
والعشرون والتاسع 
 والعشرون والثالثون

 مراقبة جودة االنتاج 
 طرق المراقبة -

 المخططات -

 
 

 المفردات العممية
 اتالمفردتفاصيل   سبوعاال

 امثمة عممية عمى استخدامات عمم االحصاء وعالقتو بالعموم االخرى)امثمة عممية عمى جمع البيانات(.  االول  

 . حمول امثمة عمى كيفية عمل الجداول التكرارية البسيطة والمزدوجة والثالث الثاني

 .                  مضمع التكراري والمنحنى التكراري والمنحنى المتجمع الصاعد والنازل كيفية رسم المدرج وال امثمة عممية عمى الرابع والخامسا

 لمبيانات المبوبة وغير المبوبة. والوسيط والمنوال  امثمة عممية عمى حساب الوسط  السادس والسابع و الثامن
 

 .اد االنحراف الربيعي لمبيانات غير المبوبة وايج حاالت عممية عمى حساب المدى لمبيانات المبوبة وغير المبوبة التاسع

 . ر المبوبة ولمبيانات حاالت عممية عمى حساب االنحراف الربيعي لمبيانات العاشر

 لمبيانات غير المبوبة والمبوبة. توسط امثمة عممية عمى حساب االنحراف الم الحادي عشر 

 المعياري لمبيانات المبوبة وغير المبوبةحاالت عممي حول حساب االنحراف  الثاني عشر والثالث عشر

 الرابع عشر
 

 ( لمبيانات غير المبوبة  peson امثمة عممية عمى ايجاد االرتباط البسيط ) معامل االرتباط 

 ( لمبيانات المبوبة  peson امثمة عممية عمى ايجاد االرتباط البسيط ) معامل االرتباط  عشر خامسال

 حاالت عممية حول كيفية حساب معامل االرتباط سيبرمان لمرتب والسابع عشر عشر سادسال

 والتوافق حاالت عممية عمى معامل االقتران الثامن عشر والتاسع عشر
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والحادي والعشرون  العشرون 
 والثاني والعشرون

 

 قة المربعات الصهرى .امثمة متنوعة اليجاد معادلة خط االتجاه العام بطرق االوساط المتحركة ومتوسطي نصفي السمسمة وطري

والرابع  الثالث والعشرون
والعشرون والخامس والعشرون 

 والسادس والعشرون
 

 حاالت تطبيقية حول ايجاد االرقام القياسية البسيطة والمرجحة وتشمل  :
 الرقم القياسي المناسب لالسعار .1

 الوسط الحسابي لالسعار .2

 رقم االسبير .3

 رقم باش .4

 رقم فشر .5

لثامن السابع والعشرون وا
والعشرون والتاسع والعشرون 

 والثالثون

 امثمة تطبيبقية في طرق  مراقبة جودة االنتاج . 

 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .33

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .34

 الزصبد ويبنُخ ػبيخ   اسى / ريش انًمزر .35

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .36

 2121-2119ُخ انسُخ انذراس انفصم / انسُخ .37

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

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

 البرنامج.
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 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 3سبػخ ) 91 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .38

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .39

 أهذاف انًمزر .41

 ثأسس و لىاػذ يجبدئ االلزصبد رؼزَف انطبنت 

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .26

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

زويــد الطالــب بموضــوعات االقتصـــاد التــي لهــا تمــاس مباشـــر بالمحاســبة والتــي تشــكل خلفيـــة علميــة للطالــب كـــالعر  ت  .-1أ
والطلب وعناصر االنتاج وااليرادات والتكاليف والـدخل ومكوناتـه وكـل مـا يتعلـق بالنفقـات وااليـرادات والميزانيـة العامـة وادوات 

  0السياسة المالية كالضرائب والقرو 
 

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

تعريـــف الطالـــب بمفـــردات االقتصـــاد التـــي لهـــا تمـــاس مباشـــر بأختصاصـــه كالنفقـــات وااليـــرادات والموازنـــة العامـــة للدولـــة   1ب
 1 والضرائب
 

  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 ت انصُفٍ انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَ

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج
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 انجُُخ انزسزُخ  .28

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

د. سالم توفيق النجفي " مقدمة في عمم األقتصاد". وزارة  .0 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
العممي/ جامعة الموصل/ دار التعميم العالي والبحث 
 .0991الكتب لمطباعة والنشر 

د. مصطفى رشدي شيحة" عمم األقتصاد من خالل  .2
التحميل الجزئي"/ دار المعرفة الجامعية/ االسكندرية 

0989. 

   -4ج

  

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 نًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ ا

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .27

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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د. محمد محمود النصر، د. عبداهلل محمد    عممية"  .1
 .0998مبادئ االقتصاد الجزئي" دار االمل، اربد 

بادئ المعرفة األقتصادية" منشورات د. حسين عمر" م .4
 .0989ذات السالسل الكويت 

د. طاىر الجنابي" دراسات في المالية العامة" ساعدت  .5
 .0991الجامعة المستنصرية عمى طبعو 

مصطفى حسين سممان "المالية العامة" دار المستقبل  .6
 .0991لمنشر والتوزيع 

 ىشام محمد صفوت العمري" اقتصاديات المالية العامة .7
والسياسة المالية " الجزء األول النفقات العامة 

وااليرادات العامة والقروض العامة" ،جامعة بغداد، 
0988. 

د. سعيد العبيدي " اقتصاديات المالية العامة" دار دجمة ، عمان 
2100. 

 
 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .29

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 
 

  
 المفردات النظرية

 
 اتالمفردتفاصيل   االسبوع

 الخرى .مفيوم عمم االقتصادض الحاجات البشرية ووسائل اشباعيا ض عالقة عمم االقتصاد بالعموم ا االول
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المشكمة االقتصادية ض طبيعة المشكمة االقتصادية في النظم االقتصادية المختمفة ض اركان المشكمة االقتصاديةض انماط حل  الثاني والثالث
 المشكمة االقتصادية ض

 الطمب ض مفيوم الطمب ض قانون الطمبض جدول الطمب ض منفذي الطمب ض العوامل الماثرة في الطمب . الرابع

 مرونات الطالب ) السعرية ض الدخمية ض المتقاطعة ( وكيفية احتسابيا . لخامس والسادسا

 العرض ض العوامل الماثرة في العرض . نحنىقانون العرض ض جدول العرض ض مالعرض ض مفيوم العرض ض  السابع

 ني .وكيفية احتسابيا ض السعر التواز  مرونة العرض الثامن

ص وتقسيم العمل ض رأس المال ض التنظيم يض مفيوم االنتاج ض اشكال االنتاج ض عناصر االنتاج ) االرض ض العمل ض التخص االنتاج التاسع والعاشر
. ) 

الحادي عشر والثاني 
 عشر 

ط تكاليف االنتاج ضمفيوم التكاليف ضالتكاليف الضمنية والصريحة ض التكاليف الثابتة والتكاليف المتهيرة ضالتكاليف الكميةضمتوس
 التكاليفضالكمفة ض الحديةضصيغ احتساب ىذه التكاليف.

 االيراداتضااليراد الكمي والمتوسط والحدي وصيغ احتسابيا. الثالث عشر

الرابع عشر والخامس 
 عشر

 االسواق : اشكاليا وخصائصيا
 سوق المنافسة الكاممة وشروطو .1

 سوق االحتكار التام وخصائصو .2

 المنافسة االحتكارية .3

 ةاحتكار القم .4

 الناتج القومي والدخل القوميضطرق حساب الدخل القومي)طريقة االنتاجضطريقة الدخل ض طريقة االنفاق( السادس عشر

 النقود ضمفيوم النقودضالمقايضة وعيوبياضوظائف النقودضانواع النقود عشر السابع

 المشاكل النقدية/التضخم:تعريفوضاسبابوضنتائجو الثامن عشر
 ض اسبابو ض نتائجو.االنكماش :ماىيتو 

 تعريف المالية العامةضالحاجات العامةضخصائص الحاجات العامة التاسع عشر

والحادي  العشرون
 والعشرون

 النفقات العامة ض عناصرىا ض تقسيماتيا .

 ض عمى االستثمارض عمى االستيالك (االثار االقتصادية لمنفقات العامة )اثرىا عمى االنتاج ض عمى الدخل وتوزيعو عمى االستخدام  الثاني والعشرون

 .ا ض ايرادات الدولة من امالكيا االيرادت العامة ض انواعي الثالث والعشرون

 الضرائب ض تعريف الضرائب ض عناصر الضريبة. الرابع والعشرون

 اغراض الضريبة ) االغراض االقتصادية ضاالغراض االجتماعية (.  الخامس والعشرون

وعاء الضريبة وتقسبم الضرائب وفقا لوعائيا ) الضريبة الموحدة ض والضرائب المتعددة ض الضرائب عمى االشخاص والضرائب عمى   السادس والعشرون
 االموالض الضرائب المباشرة وغير المباشرة .

 سعر الضريبة )السعر النسبي ض السعر التصاعدي ض السعر التنازلي ( . سابع والعشرونال

 العدالة الضريبية والقواعد التي تستند عمييا. الثامن والعشرون
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 الرسوم:تعريفياضانواعياضمقارنة بينيا وبين الضريبة التاسع والعشرون

 الثار االقتصادية لمقروض العامة يا ض انواعيا ض شروطيا ض اباب تض تعريفيا ض طرق االكت العامة القروض الثالثون 

  
 

 المفردات التطبيقية
 اتالمفرد تفاصيل  االسبوع

 امثمة عمى الحاجات البشرية ووسائل اشباعيا . االول

 يا .انماط حمو  المشكمة االقتصاديةامثمة عمى  الثاني والثالث

 تطبيقات عمى جدول الطمب ورسم منحنى الطمب . الرابع 

 .ض المتقاطعة  مرونات الطمب السعرية ضالدخميةتطبيقات عمى احتساب  الخامس والسادس

 تطبيقات جدول العرض ومنحنى العرض . ع الساب

 .ض السعر التوازنيكيفية احتسابيا مرونة العرض و تطبيقات عمى  الثامن

 .وتقسيم العمل التخصص واشكال االنتاجض امثمة عمى التاسع والعاشر

الحادي عشر والثاني 
 عشر

 امثمة وحاالت تطبيقية عمى تكاليف االيرادات .

الثالث عشر والرابع 
 رعش

 ة.المنافسة االحتكارية واحتكار القم. سوق 3. سوق االحتكار العام   2سوق المنافسة الكاممة    .1أمثمة عمى : 
  

 الخامس عشر
 والسادس عشر

  . الدخل القومي واالنفاق القوميتطبيقات عمى طرق حساب 

السابع عشر والثامن ا
 عشر والتاسع عشر

 عمى انواع النقود ض امثمة عمى التضخم النقدي واالنكماش النقدي. امثمة عمى المقايضة وعيوبيا ض امثمة

 امثمة عمى الحاجات العامة العشرون

 امثمة عمى النفقات العامة الحادي والعشرون

 امثمة عمى االثار االقتصادية الثاني والعشرون

 امثمة عمى ايرادات الدولة من امالكيا الثالث والعشرون

 مة عمى اغراض الضريبةامث الرابع والعشرون

 امثمة عمى وعاء الضريبة الخامس والعشرون

السادس والعشرون 
 والسابع والعشرون 

 حاالت تطبيقية عمى انواع الضرائب العدالة الضريبية
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .41

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .42

 رطجُمبد انسبسىة    اسى / ريش انًمزر .43

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .44

 امثمة عمى سعر الضريبة )السعر النسبيضالسعر التصاعديضالسعر التنازلي( الثامن والعشرون

 العدالة الضريبية والقواعد التي تستند عميياامثمة عمى  التاسع والعشرون

 امثمة عمى الرسوم الثالثون

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

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

 البرنامج.
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 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .45

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 3سبػخ ) 91 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .46

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .47

 أهذاف انًمزر .48

  رطجُمبد انسبسىة ثأسس و لىاػذ رؼزَف انطبنت 

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .31

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

  0  .-1أ
 لب على مهارات العمل على الحاسبه واستخدام تطبيقاتها الجاهز  ومباديء االنترنت في حقل االختصاصتعليم الطا

 
 

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

  ق  ارم ص  تعدبد ا ط  ب  در مه /ايف ا ع    در احل سبو واس خ ام تطببق هت  اجل ىىه ومب ايء ارنينت ا  1  1ب
 

  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
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 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 ُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخرزسُخ روذ انشفبفُخ وان -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 ًبنُخ االداء اندُذ ناللسبو ان-1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزسزُخ  .32

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 .2100 )انًصبدر(  ُخ ـ انًزاخغ انزئُس2
 

 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .33

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 
 

 المفردات النظريه

 التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــل المفردات وعاالسب

 مكونات الحاسوب 2و  1
اجزاء الحاسوب 

 الماديه

مقدمه عن الحاسوب / نظام الحاسوب / تكنلوجيا المعلومات / انواع الحواسيب / وحدات االدخال / 
وانواعها / تخزين البيانات في الذاكر  / وحدة المعالجه المركزيه /وحدات االخراج / الذاكر  الرئيسيه 

 العوامل التي تؤثر على اداء الحاسوب 
 

تعريف البرامجيات وانواعها / برامجيات النظم : نظم التشغيل / لغات البرمجه ونظم الرمجه / البرامجيات 

 ثُُخ انًمزر .31

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 البرامجيات

 

 التطبيقيه 

 النوافذ  12 - 3 
Windows 

 
 

Control panal 

 
 
 

 التعامل مع النافذ  
 

  startالبدايه قائمة 

 

 

 

 
 
 

File & Folder 

 المجلدات والملفات 
 
 
 

 البرامج الملحقه 
 Accessories 

 

 

 

/ مزايا  / تشغيل الجهاز / اغالق الجهاز / استخدام الفار  / مكونات شاشه   Windowsمقدمه عن 
windows  ) شريط المهام :االيقونات : وانواعها ) القياسيه والعامه : 

 
م / التحكم بسطح المكتب / شاشة التوقف / الوان وخطوط النوافذ / اعدادات الشاشه / لوحة التحك 

ضبط الوان الشاشه / تعديل الوقت والتاريخ / حجم الصوت / التغيير بين ازرار الفار  / التحكم بسرعة النقر 
 ها المزدوج / تغيير مؤشر الفأر  / التحكم بسرعة الفأر  / تثبيت البرامج والغاء تثبيت

 
تصغير وتكبير النافذ  / الغلق النهائي / الغلق المؤقت / تحريك النافذ  / التحكم بسعة النافذ  / طرق 

 تشغيل التطبيقات والبرامج

 

/ اضافة  start/ اضافة قائمه فرعيه لقوائم   start/ حذف عناصر قائمة   startترتيب عناصر قائمة 
   startزر جديد الى قائمة 

 
 ظام االساسيه / ايقاف تشغيل التطبيقات غير المستحبه معلومات الن

 my/ اجزاء نافذة  My computer/ ايقونة   Windows explorerمكتشف النوافذ 

computer   
 my documentسلة المحذوفات ) حذف واسترجاع وتفريغ السله ( / ايقونة 

 
الملفات تعريف والمجلدات / تعريف الملفات والمجلدات / تحديد الملفات والمجلدات / خصائص 

انشاء الملفات والمجلدات / تغيير اسم الملفات والمجلدات / نقل الملف اوالمجلد / نقل الملف 
 اوالمجلد / نسخ الملف اوالمجلد / البحث عن الملف اوالمجلد / انشاء ايقونه مختصر  لتطبيق او ملف

 
 

 ير و انشاء الملف الحاسبه / المفكر  / الدفتر / استخدام المذكر  لتحر 
الرسام / مكونات الشاشه / انشاء الرسومات / تحديد االلوان االماميه والخلفيه / اختيار حجم خط الفرشاة 

 / تحديد اداة الرسم وانتقائها / حفظ الرسم / جعل الرسم خلفيه لسطح المكتب / انهاء الرسام 
    Media playerبرامج التسليه 

 
   

الفايروسات / سبب التسميه / التعريف / طرق انتشار الفايروس / اعرا  االصابه بالفايروس / طرق الحمايه  الحاسوب اخالقيات   14و  13
 / انواع الفايروسات 

 جرائم الحاسوب / السرقه / الهاكرز 

 

15 - 26  
 معالج النصوص 

 
/ قلب اللغه / التعريف   word/ العناصر االساسيه لنافذة الـ wordمميزات معالج النصوص / تشغيل الـ 

 ليل ( النص بالفقر  / دمج وتقسيم الفقر  / تحديد ) تظ
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Microsoft 

word 

 
    Officeزر 

 

 

 
 

 الصفحه الرئيسيه 
Home 

 

 
 
 
 
 

   insertادراج 

 

 
 
 

تخطيط الصفحه 
page layout   

 
 

  referencesمراجع 
 

 
 

  mailingsمراسالت 
 

  review مراجعه    

    

 

 

 
جديد / فتح ملف مخزون / اغالق المستند / حفظ مستند جديد / حفظ مستند موجود مسبقا / معاينه قبل 

   wordالطباعه / اغالق المستند / انهاء الـ 
 

 

 
 الحافظه : قص / نسخ / لصق / نسخ التنسيق 

يير لون الخط / لون تمييز خط : تغيير الخط / حجم الخط / تكبير و تصغير الخط / مسح التنسيق / تغ
 النص / نص منخفض / نص مرتفع / تغيير حالة االحرف / نمط التسطير / تأثيرات / تباعد االحرف 

 فقر  : التعداد الرقمي / التعداد النقطي / انشاء قائمه نقطيه الى نص موجود 
/ اتجا  النص / المحاذاة / حدود  / الغاء الرموز النقطيه / المسافه البادئه / تباعد الفقرات / تباعد االسطر

 وتظليل 
/ عنوان فرعي / تغيير االنماط / اظهار المعاينه / تعطيل  2/ عنوان 1انماط : عادي / بال تباعد / عنوان 

 االنماط المرتبطه / خيارات
 تحرير: بحث / االنتقال الى / استبدال /تحديد

  
 صفحات : صفحة فارغه / صفحة غالف / فاصل صفحات 

/ الجداول   excelول : ادراج جدول / رسم جدول / تحويل النص الى جدول / جدول بيانات جد
السريعه / انماط الجداول / رسم حدود الجداول رسومات توضيحيه : صور  / قصاصة فنيه / اشكال معد  

    / مخطط  smart art/ رسم 
 رأس وتذييلل : الرأس / التذييل / رقم الصفحه 

 / سطر التوقيع / التاريخ والوقت / كائن / معادله / رمز   word artنص مزخرف  نص : مربع نص /
  

 
 سمات : سمات / الوان / خطوط / تأثيرات

  
 اعداد الصفحه : الهوامش / حجم الصفحه / االتجا  

 خلفية الصفحه : عالمه مائيه / لون الصفحه / حدود الصفحه 
 سال الى الخلفيه / التفاف النص / محاذاة / تجميع / استدار  ترتيب : الموضع / احضار الى االمام / ار 

 
 جدول المحتويات / اضافة نص / تحديث الجدول 

 الحواشي السفليه : ادراج حاشيه / ادراج تعليق ختامي / الحاشيه السفليه التاليه / اظهار المالحظات 
 المراجع واالقتباس : ادراج اقتباس / ادارة المصادر / النمط 

 ميات توضيحيه : ادراج تسميه توضيحيه تس
 فهرس : ادراج فهرس / وضع عالمه لالدخال / تحديث الفهرس 

 
 
 

 انشاء : مغلفات / تسميات 
 
 
 

تدقيق : تدقيق امالئي ونحوي / ابحاث / قاموس المرادفات / ترجمه / تلميح شاشة الترجمه / تعيين اللغه / 
 عدد الكلمات 

 حذف / السابق / التالي  التعليقات : تعليق جديد /
 تعقب : تعقب التغييرات / بالونات / عالمة المظهر النهائي / اظهار العالمات / جزء المراجعه 
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    viewعر  

 
 
 
 ؟

 تغييرات : قبول / رفض / السابق / التالي 
 حماية : حماية المستند 

 طرق عر  المستندات : تخطيط الطباعه / القراء  في وضع ملء الشاشه / تخطيط ويب / مخطط 
 تفصيلي / مسود  

 اظهار واخفاء : المسطر  / خطوط الشبكه / خريطة المستند / صور  مصغر  
 % / صفحه واحد  / صفحتان / عر  الصفحه 100تكبير وتصغير : 

 اطار : اطار جديد / ترتيب الكل / انقسام / تبديل االطارات 
  Microsoft office wordتعليمات 

27 – 30   
 االنترنت

وانواعها / اشكال الشبكات / بروتوكوالت الشبكه / االنترنت الشبكات 
وتطور  / االنترنت واالنترانت / جدران النار / بعض مفاهيم االنترنت 

االساسيه / االتصال باالنترنت / فتح متصفح االنترنت / مكونات نافذة 
تصفح االنترنت / ايقونات المتصفح / عناوين الويب / استعمال المتصفح / 

ير صفحة البدايه /اشرطة االدوات / اغالق المتصفح وفصل االنترنت / تغي
المحفوظات / تخزين الصفحات المفضله / محركات البحث / كيفية البحث 
عن المعلومات على شبكة االنترنت / نسخ النصوص والصور الى اي تطبيق 

 / تحميل الملفات من االنترنت / التحضير للطباعه / الطباعه 
 

 
 

 
 

 فردات العملية الم

 التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــل المفردات االسبوع

 مكونات الحاسوب 2و  1
 اجزاء الحاسوب الماديه

 
 البرامجيات

 

التعرف على األجزاء المادية للحاسوب من خالل عر  برنامج جاهز يوضح هذ  المكونات و تفكيك 
 ة الملحقة بها حاسبة قديمة للتعرف على مكوناتها واألجهز 

 عر  ألسلوب عمل المكوناتها البرمجية وتعريفها داخل النظام

 النوافذ  12 - 3 
Windows 

 
 

Control panal 

 

 

/ عر  ألهم مراحل تنصيب التطبيق /تحديثه /أهم النسخ المستخدمة من   Windowsتشغيل تطبيق 
windows   اغالق الجهاز / استخدام الفارة / مكونات شاشه /windows  شريط المهام :

 :األيقونات : أسلوب تعريفها وإخفاءها ) القياسيه والعامه ( 
 
فة  المميزات / تثبيت البرامج والغاء أسلوب التعامل مع لوحة التحكم / التحكم بسطح المكتب / وظي 

لمراقبة النتائج   Data showتثبيتها . مع طرح تمارين صفية عن كل حالة تنفذ من قبل الطالب وعلى 
 من قبل زمالء  ومناقشته 
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 التعامل مع النافذ  
 
 
 

  startقائمة البدايه 

 

 

 

 
 
 

File & Folder 

 المجلدات والملفات 
 
 

 البرامج الملحقه 
 Accessories 

 

 

 
 

تطبيق عملي على أسلوب التعامل مع النوافذ تصغير وتكبير النافذ  / االغلق النهائي / الغلق المؤقت / 
 نافذ  / التحكم بسعة النافذ  / طرنتائج ق تشغيل التطبيقات والبرامجتحريك ال

 

/ اضافة قائمه فرعيه   start/ التحديث /الحذف عناصر قائمة   startأسلوب التعامل مع عناصر قائمة 
   start/ اضافة زر جديد الى قائمة  startلقوائم 

 
/ ايقونة   Windows explorerافذ البرمجية /مكتشف النو  windowsالتعرف على أهم مكونات 

My computer  اجزاء نافذة /my computer   
 my documentسلة المحذوفات ) حذف واسترجاع وتفريغ السله ( / ايقونة 

 
 
 

 طرح تمارين تطبيقية عن أسلوب التعامل مع المجلدات وملفات الحاسوب 
 
 
 

 -مثل :   windowsأجراء تنفيذ عملي عن أهم البرامج الملحقة مع 
المفكر  / الرسام / مكونات الشاشه / انشاء الرسومات / والتعامل معها و نقلها الى البرامجيات األخرى مثل 

Office . 
    Media playerبرامج التسليه 

 
   

/ توضيح ألهم  عر  عملي عن أسلوب تنصيب معالجات الفايروسات / تشغيل المعالج / أسلوب المعالجة اخالقيات الحاسوب   14و  13
 األثار التي يسببها الفايروس وأعرا  االصابه 

 جرائم الحاسوب / السرقه / الهاكرز 

 

15 - 26  
 معالج النصوص 

Microsoft word 

 
    Officeزر 

 

 

 
 

 
 طرح فكرة لماذا األعتماد على معالجات النصوص  / ما هي أنواع المعالجات وتطوراها عبر السنوات .

 .  Wordالتعرف على طرق تشغيل التطبيق 
تطبيق عملي ألسلوب التعامل مع نص داخل المعالج ما هي المميزات التي يوفرها لنا معالج  

/ قلب اللغه / التعريف بالفقر    wordالعناصر االساسيه لنافذة الـ / wordالنصوص / تشغيل الـ 
 / دمج وتقسيم الفقر  / تحديد ) تظليل ( النص .

 
 

جديد / فتح ملف مخزون /  -المتوفرة في التطبيق من خالل تمرين عملي :  fileالتعامل مع خدمات 
معاينه قبل الطباعه / اغالق المستند / اغالق المستند / حفظ مستند جديد / حفظ مستند موجود مسبقا / 

   wordانهاء الـ 
 



  
 41الصفحح 

 
  

 الصفحه الرئيسيه 
Home 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   insertادراج 

 

 
 
 

 pageتخطيط الصفحه 

layout   
 

  referencesمراجع 
 

 
      review اجعهمر     

 

 

 الحافظه : قص / نسخ / لصق / نسخ التنسيق 
خط : تغيير الخط / حجم الخط / تكبير و تصغير الخط / مسح التنسيق / تغيير لون الخط / لون تمييز 

 / تباعد االحرف  النص / نص منخفض / نص مرتفع / تغيير حالة االحرف / نمط التسطير / تأثيرات
 فقر  : التعداد الرقمي / التعداد النقطي / انشاء قائمه نقطيه الى نص موجود 

/ الغاء الرموز النقطيه / المسافه البادئه / تباعد الفقرات / تباعد االسطر / اتجا  النص / المحاذاة / حدود 
 وتظليل 

ي / تغيير االنماط / اظهار المعاينه / تعطيل / عنوان فرع 2/ عنوان 1انماط : عادي / بال تباعد / عنوان 
 االنماط المرتبطه / خيارات

 تحرير: بحث / االنتقال الى / استبدال /تحديد
  

الصفحات : صفحة فارغه / صفحة غالف / فاصل  -التعرف عمليا" على أهم مميزات األدراج  من حيث:
 صفحات 

/ الجداول   excelلى جدول / جدول بيانات الجدول : ادراج جدا" ول / رسم جدول / تحويل النص ا
السريعه / انماط الجداول / رسم حدود الجداول رسومات توضيحيه : صور  / قصاصة فنيه / اشكال معد  

    / مخطط  smart art/ رسم 
 رأس وتذييلل : الرأس / التذييل / رقم الصفحه 

 يخ والوقت / كائن / معادله / رمز / سطر التوقيع / التار   word artنص : مربع نص / نص مزخرف 
  

 
 سمات : سمات / الوان / خطوط / تأثيرات : الهوامش / حجم الصفحه / االتجا  

 خلفية الصفحه : عالمه مائيه / لون الصفحه / حدود الصفحه 
 ترتيب : الموضع / احضار الى االمام / ارسال الى الخلفيه / التفاف النص / 

 
 نص / تحديث الجدول  جدول المحتويات / اضافة

 الحواشي السفليه : ادراج حاشيه / ادراج تعليق ختامي / الحاشيه السفليه التاليه / اظهار المالحظات 
 المراجع واالقتباس : ادراج اقتباس / ادارة المصادر / النمط 

 تسميات توضيحيه : ادراج تسميه توضيحيه 
 الفهرس  فهرس : ادراج فهرس / وضع عالمه لالدخال / تحديث

 
التدقيق : -تطبيق عملي على أحد ملفات التمارين السابقة على أسلوب تنفيذ المراجعة العملية  من حيث :

التعليقات : تغييرات : حماية المستند : طرق عر  المستندات : تخطيط الطباعه / القراء  في وضع ملء 
 الشاشه / تخطيط ويب / مخطط تفصيلي / مسود  

 لمسطر  / خطوط الشبكه / خريطة المستند / صور  مصغر  اظهار واخفاء : ا
 % / صفحه واحد  / صفحتان / عر  الصفحه 100تكبير وتصغير : 

 اطار : اطار جديد / ترتيب الكل / انقسام / تبديل االطارات
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27 – 30   
 االنترنت

 –عر  فليم وثائقي عن فكرة تطور الشبكات في العالم  وما  هي أنواعها 
على شبكة الكلية/ لمعهد والتي تربط األقسام العلمية والوحدات التعرف 

بمنظومة اتصال  الشبكات وأنواعها / أشكال الشبكات /بروتوكوالت 
 الشبكة.

أخذ فكرة عن أسلوب العالقة بين الشبكات ومنظومة الشبكات العالمية 
على )االنترنت( ولماذا هذا التحول في أستخدام الشبكة العالمية .  التعرف 

الشاشة الرئيسة الى النترنت / بعض مفاهيم االنترنت االساسيه / االتصال 
باالنترنت / فتح متصفح االنترنت / مكونات نافذة تصفح االنترنت / 

ايقونات المتصفح / عناوين الويب / استعمال المتصفح / تغيير صفحة 
وظات / البدايه /اشرطة االدوات / اغالق المتصفح وفصل االنترنت / المحف

تخزين الصفحات المفضله / محركات البحث / كيفية البحث عن المعلومات 
على شبكة االنترنت / نسخ النصوص والصور إلى اي تطبيق / تحميل 

 الملفات من االنترنت / التحضير للطباعه / الطباعه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 42الصفحح 

 
  

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .49

 سجخرمُُبد انًسب لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .51

 لزاءاد يسبسجُخ     اسى / ريش انًمزر .51

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .52

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .53

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 4سبػخ ) 121 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .54

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .55

 أهذاف انًمزر .56

 سس و وانًصطهسبد االَكهُشَخ انًسبسجُخ   ثأرؼزَف انطبنت 

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .34
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  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
ٌتمثل الهدف العام لهذه المادة فً تعرٌف الطالب بالمصطلحات االنكلٌزٌة فً مجال مفردات  -2أ

استٌعاب المصطلحات المطروحة  الخطة الدراسٌة لقسم المحاسبة ، بالشكل الذي ٌجعله قادرا على
 والتً ٌتعامل معها فً المجاالت المختلفة ذات العالقة باالختصاص فً الجوانب اإلدارٌة والمحاسبٌة

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

  1  1ب
مواضيٌ  المتعلقية باختصاصيه وٌتمثل الهدف الخاص فً جعل الطالب فيً قسيم المحاسيبة متمكنيا ميء قيرا ة ال

باللغة االنكلٌزٌة ، بما ٌمنحه فرصية التواصيل مي  كيل ميا ٌسيتجد فيً حقيل االختصياص فيً الكتيب والبحيو  
 والمجالت وغٌرها.

 

  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 quizانُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ االخزجبراد 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 
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 انجُُخ انزسزُخ  .36

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 .2100 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
 

 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

يىالغ االَززَُذ ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .37

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 
 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و هبرادانً -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .35

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 زمُُىطزَمخ ان طزَمخ انزؼهُى
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 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 التعرٌف بالمصطلحات االنكلٌزٌة األساسٌة األول

 التعرف على المصطلحات األساسٌة فً التخصصات اإلدارٌة الثانً

 عرف على المصطلحات األساسٌة فً اختصاص المحاسبةالت الثال 

 قرا ات لمواضٌ  مختارة فً مجال التخصصات اإلدارٌة الراب 

 تعرٌف المحاسبة ، فروع المحاسبة الخامس

 المحاسبة كمهنة، المنظمات والمعاهد المتخصصة السادس

 قرا ة لموضوع حول مفهوم المحاسبة الساب 

 اإلطار الفكري للمحاسبةاستعراض مصطلحات  الثامء

 مصطلحات الفروض والمبادئ المحاسبٌة التاس 

 قرا ات فً نظرٌة المحاسبة ، مداخل ومناهج الفكر المحاسبً العاشر

 قرا ات فً نظرٌة المحاسبة، أشكال ومخططات الحادي عشر

 المعاهد المهنٌة والجهات الدولٌة فً مجال المحاسبة الثانً عشر

 ء إعداد المعاٌٌر المحاسبٌةلجا الثال  عشر

 قرا ات فً معاٌٌر المحاسبة المالٌة الراب  عشر

 قرا ات فً معاٌٌر المحاسبة الحكومٌة الخامس عشر

 القٌود المحاسبة ، نماذج مختلفة السادس عشر

 القٌود المحاسبٌة، قرا ات متعددة، الجوانب الشكلٌة الساب  عشر

 اب المتاجرةالمصطلحات الخاصة بحس الثامء عشر

 قرا ات لمواضٌ  فً حساب المتاجرة التاس  عشر

 المصطلحات الخاصة بالمصارٌف العشروء

 المصطلحات الخاصة باإلٌرادات الحادي والعشروء

 قرا ات لمواضٌ  خاصة باألرباح والخسائر الثانً والعشروء

 المصطلحات الخاصة بالموجودات الثال  والعشروء
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 مصطلحات الخاصة بالمطلوبات ورأس المالال الراب  والعشروء

 قرا ات لمواضٌ  خاصة بقائمة المركز المالً الخامس والعشروء

 المصطلحات الخاصة باالندثار والمخزوء السادس والعشروء

 قرا ات لمواضٌ  خاصة باالندثار والمخزوء الساب  والعشروء

 المصطلحات الخاصة بمحاسبة التكالٌف الثامء والعشروء

 قرا ات لمواضٌ  خاصة فً محاسبة التكالٌف التاس  والعشروء

 المصطلحات الخاصة بالتدقٌق والرقابة الداخلٌة الثالثوء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 استخدام المصطلحات االساسٌة األول

 استخدام المصطلحات االدارٌة االساسٌة الثانً

 المصطلحات االساسٌة المحاسبٌةاستخدام  الثالث

 قراءة لمواضٌع مختارة الرابع

  IFAC, AAAاستخدام التعرٌف االنكلٌزي للمنظمات المهنٌة  الخامس

 قراءة بعض بٌانات المنظمات المهنٌة السادس والسابع والثامن

 كتابة واستخدام مصطلحات االطار الفكري التاسع

 بادئكتابة مصطلحات الفروض والم العاشر

 قراءة بعض النصوص فً نظرٌة المحاسبة الحادي عشر

 قراءة بعض النصوص فً نظرٌة المحاسبة الثانً عشر

 التعرف على المنظمات المهنٌة والمعاهد الدولٌة الثالث عشر
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 قراءة معاٌٌر محاسبٌة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر

 سبٌةاستخدام القٌود المحا السابع عشروالثامن عشر

 استخدام حساب المتاجرة التاسع عشر

 استخدام حسابات المصارٌف  العشرون

 استخدام حسابات االٌرادات الحادي والعشرون

 استخدام حساب االرباح والخسائر الثانً والعشرون

 استخدام حسابات الموجودات الثالث والعشرون

 استخدام حسابات المطلوبات الرابع والعشرون

 استخدام حسابات قائمة المركز المالً لعشرونالخامس وا

 استخدام حساب االندثار المخزون السادس والعشرون

 استخدام مصطلحات محاسبة التكالٌف السابع والعشرون و الثامن والعشرون

 التاسع والعشرون

 الثالثون

 استخدام المصطلحات الخاصة بالتدقٌق والرقابة الداخلً 

 صة بالتدقٌق والرقابة الداخلًاستخدام المصطلحات الخا

 
 
 

NUMBER OF HOURS PER YEAR STUDING 

YEAR 

STUDING 

LANGUAGE 

SUBJECT NAME 

SUM PRACTICAL THEORETICAL 

4 2 2 FIRST 

YEAR 

ENGLISH READINGS 

ACCOUNTING 

 
-SUBJECT OBJECTIVES: 

The overall objective is to introduce students to English terms of accounting and to be able to 

understood the used terms in accounting and how to deal with them different areas of accounting 

and management . 

 

-SPECIFIC OBJECTIVE : 

The specific objective is to make students of accounting department capable of reading 

(books,periodicals) subjects related to their field in English language 
 

 

Theoretical vocabulary 

Description weeks 

Definition of basic English terms Week 1 

Learn basic terms in management Week 2 

Learn basic terms in accounting Week 3 
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Readings of selective subjects in management Week 4 

Accounting definition,type of accounting Week 5 

Accounting as position , organizations and specialized 

insistutions   

Week 6 

Readings of accounting concept Week 7 

Terms of accounting theory Week 8 

Terms of accounting principles and hypothesis Week 9 

Readings in accounting theory, methodologies of 

accounting science  

Week 10 

Readings in accounting theory,diagrams charts Week 11 

International organizations and associations in 

accounting 

Week 12 

Committees responsible of preparing accounting 

principles 

Week 13 

Readings in financial accounting principles Week 14 

Readings in public accounting principles Week 15 

Accounting entries (examples) Week 16 

Accounting entries(formal aspects) Week 17 

Terms of trading account Week 18 

Readings in trading account Week 19 

Terms of  expenditures  Week 20 

Terms of revenues  Week 21 

Readings in profit and loss topics Week 22 

As sets terms Week 23 

Terms of capital and debits Week 24 

Readings in financial position statement Week 25  
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Terms of inventory and depreciation Week 26 

Readings in inventory and depreciation Week 27  

Terms of cost accounting  Week 28 

Readings in cost accountings Week 29 

Terms of auditing and internal control Week 30  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICAL TOPICS 

DESCRIPTION WEEKS 

Basic terms usage Week 1 

Basic management terms usage Week 2 

Basic accounting Week 3 

Reading selective topics Week 4 

Usage of English terms ( IFAC,AAA) Week 5 

Reading of some professional accounting organization Week 6-8 

Writing and usage of theoretical frame terms  Week 9 

Writing principles and assumptions terms Week 10 

Selective readings in accounting theory Week11 

Selective readings in accounting theory Week 12 

Get to know the international and professional organizations  Week 13  

Readings of accounting standards  Week 14-16 
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Accounting entries usage Week 17-18 

Usage of trading acoount Week 19 

Usage of expenditure accounts Week 20 

Usage of revenue accounts Week 21 

Usage of profit and loss accounts Week 22 

Usage of asset accounts Week 23 

Usage of debits accounts  Week 24 

Usage of financial statement accounts Week 25 

Usage of inventory and depreciation accounts Week 26 

Usage of cost accounting terms Week 27-28 

Usage of auditing and internal control Week 29 

Usage of auditing and internal control terms Week 30 
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 ؼهذ انزمٍُ / ثبثمانً انًؤسسخ انزؼهًُُخ .57

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .58

     زمىق االَسبٌ وانذًَمزاطُخ  اسى / ريش انًمزر .59

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .61

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .61

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 2سبػخ ) 61 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .62

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .63

 أهذاف انًمزر .64

    ثًجبدئ زمىق الَسبٌرؼزَف انطبنت 

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.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .38
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  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

  1  1ب
  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح ,انًخزجز , انزذرَت انصُفٍ 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزسزُخ  .41

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 .2100 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
 

           اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب      

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .41

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 
 
 

     حقوق االنسان -: النصف االول من السنة 
 

 في التاريخ البشري جذور حقوق االنسان وتطورىا -الفصل االول :
 

  المبحث االول : حقوق االنسان في العصور القديمة والوسيطة 
 

 : حقوق االنسان في الحضارات القديمة مع التركيز عمى حضارة وادي الرافدين .المطمب االول          

 ثُُخ انًمزر .39

يخزخبد انزؼهى  نسبػبدا األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

      

      
      
      
      
      
      



  
 54الصفحح 

 
  

 في االسالم .:حقوق االنسان في الشرائع السماوية مع التركيز عمى حقوق االنسان المطمب الثاني          
 : حقوق االنسان في العصور الوسطى :المطمب الثالث          
 حقوق االنسان في المذاىب والمدارس والنظريات السياسية.  . أ

حقــوق االنســـان فـــي الشـــركات الحقـــوق واعالناتيـــا والثـــورات والدســـاتير ) الوثـــائق ا النكميزيـــة ض الثورةاالمريكيـــة ض الثـــورة  . ب
 سية(الفرنسية ض الثورة الرو 

 
 . المبحث الثاني : حقوق االنسان في التاريخ الحديث والمعاصر 

 
 : االعتراف الدولي بحقوق االنسان منذ الحرب العالمية االولى ) عصبةاالممض االمم المتحدة (المطمب االول   
 : االعتراف االقميمي بحقوق االنسان :المطمب الثاني   

 1950االتفاقية االوربية لحقوق االنسان  -1
 1969االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان  -2

 1981الميثاق االفريقي لحقوق االنسان   -3

 1994الميثاق العربي لحقوق االنسان   -4

: المنظمات غير الحكومية وحقوق االنسـان )المجنـة الدوليـة لمصـميب االحمـر ض منظمـة العفـو الدوليـة ضمنظمـة المطمب الثالث   
 عربي لحقوق االنسان ض المنظمات الوطنيةض لحقوق االنسان (مراقبة حقوق االنسانض المنظمة ال

 : حقوق االنسان في الدساتير العراقية بين النظرية والواقع .المطمب الرابع   
 
 
 
 

 .(التحديد والتعريف والضمانات  حقوق االنسان ) -الفصل الثاني :  
  : العالقة بين حقوق االنسان والحريات العامة .المبحث االول 

 : في االعالن العالمي لحقوق االنسان والمواثيق الدولية .المطمب ) أ (   

 : في المواثيق االقميمية والدساتير الوطنية .المطمب ) ب (    

   اشكال واصناف حقوق االنسان والترابط بينيا .المبحث الثاني : 
 : حقوق االنسان الفردية وحقوق االنسان الجماعية . المطمب ) أ (   

 .حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق االنسان المدنية والسياسية مطمب ) ب ( : ال   
ــة : الحــق فــي التنميــةضالحق فــي االمطمــب ) ج (     لبيئــة النظيفــةضالحق فــي التضــامن ضالحــق فــي : حقــوق االنســان الحديث

 الخ (االسالم  ...

 سان كل ال يتجزء .:   الترابط بين حقوق االنالمطمب ) د (   

 : ضمانات احترام وحماية حقوق االنسان المبحث الثالث   

 ضمانات احترام وحماية حقوق االنسان عمى الصعيد الوطني المطمب االول :    
 الضمانات في الدستور والقوانين  –أ                 
 الضمانات في مبدأ سيادة القانون  –ب                 

 ثالث : ضمانات الحرية العامةالفصل ال   
 . المبحث االول : التقاضي او التظمم غير القضائي 
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 . المبحث الثاني : الطعن القضائي 
 . المبحث الثالث : تحديد مساولية الدولة عن اعماليا الشرعية 

 المطمب االول : طبيعة القضاء الفرنسي . 
 ريات العامة .المطمب الثاني : مجاالت االختصاص القضائي في مجال الح 

 . المبحث الرابع : اثر ازدواجية القضاء عمى الحريات العامة 
 المطمب االول : مجمس الدولة .  
 المطمب الثاني : وضعية القضاة قانونيا .  

 . المبحث الخامس : الحريات العامة بمقتضى الفقو االداري 
 مجال الحريات العامة .المطمب االول : المبادئ العامة التي تحكم الفقو االداري في   

  الفصل الرابع :  مفيوم المساواة    
 . المبحث االول : التطور التاريخي لمفيوم المساواة 
 . المبحث الثاني : التطور الحديث لفكرة المساواة 

 المطمب االول : المساواة بين الجنسين .  
 المطمب الثاني : المساواة بين االفراد تبع معتقداتيم وعنصرىم .  
 

 
 ديمقراطية -النصف الثاني من السنة :

 
 تصنيف الحريات العامة :  -الفصل الخامس

 الحريات االساسية او حريات فردية .
 الحريات الفكرية اوالحريات الثقافية . -

 الحريات االقتصادية االجتماعية . -

 الحريات االساسية او الفردية - الفصل السادس 
  ر واالطمئنان .المبحث االول : حرية االمن والشعو 

 اثر تطبيق مبدأ االمن الفردي -
 االخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين . -

 مراحل التطور النسبي لمبدأ االمن الفردي . -

 في العيد الممكي ماقبل الثورة الفرنسية -

 في الفترة الثورية . -

 الفترة االمبراطورية . -

 االجراءات الحادة لمحرية الفردية وضماناتيا . -

 الحجز والتوقيف -أ 
 التوقيف  -ب 

 الحبس  -ج 

 الحجز عمى ذمة التحقيق -د 

 القضاء االستثنائي او الماقت  -
 المحاكم الخاصة في فرنسا الجميورية الخامسة  -

 حرب التحرير الجزائرية والقضاء االستثنائي  -
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 حرية الذىاب واالياب : -الفصل السابع  
 حركة المركبات -1
 اجازة السوق  -2

 الحرية الشخصية :  -الفصل الثامن 
 ان الثاني : الحريات الفكرية .العنو  

 المبحث االول : حرية الرأي 
   المبحث الثاني : حرية المعتقد 

 قانون الفصل بين الدولة والكنيسة :
  المبحث الثالث : حرية التعميم 

 المطمب االول : التعميم في النظام القديم 
 المطمب الثاني : التعميم تحت ظل الثورة 

 افةالمبحث الرابع : حرية الصح
 المطمب االول : الصحافة في النظام القديم .

 المطمب الثاني : الصحافة تحت ظل الثورة واالمبراطورية 
 المطمب الثالث : الصحافة في عيد الماتمر

 المطمب الرابع : النظام الحالي لحرية الصحافة 
 ا لمبحث الخامس: حرية التجمع 

 المطمب االول : حرية التجمعات 
 المواكب والمظاىراتالمطمب الثاني : 

 قانون مواجية التخريب 
 

 المبحث السادس : حرية الجمعيات 
 العنوان الثالث : الحريات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي  

 حرية فردية وحقوق اجتماعية -

 المفيوم المزدوج لمحقوق االجتماعية -

 التطور التاريخي والقانون المقارن -
 حرية العمل : -الفصل التاسع  

 مبحث االول : حق العملال 
 1791حق العمل والمساعدة بموجب دستور عام  -
 1848حق العمل وثورة عام   -

 حق التممك : -الفصل العاشر 
 الممكية والقانون العام . -
 المظير المطمق لقانون الممكية -

 المفيوم الرأسمالي والمفيوم االشتراكي -

 حرية التجارة والصناعة : -الفصل الحادي عشر 
 الدستورية المضامين -
 تدخل سمطة الضبط -

 نطاق حرية التجارة والصناعة -

 فصل ختامي -

 المبحث االول : االحزاب السياسية والحريات العامة 
 المبحث الثاني : الحريات العامة في العالم الثالث 
 المبحث الثالث : التقدم العممي والتقني والحريات العامة 

 مستقبل الحريات العامة -
 المحتوى  -
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 الوقررنوىرج وصف 

 

 وصف الوقرر

 

 

 / ثبثم انًؼهذ انزمٍُ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .65

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .66

 نغخ اَكهُشَخ  اسى / ريش انًمزر .67

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .68

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .69

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 1سبػخ ) 31 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .71

 2119ٍ انثبٍَ رشزَ ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .71

 أهذاف انًمزر .72

 ثمىاػذ انهغخ االَكهُشَخ    رؼزَف انطبنت 

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.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .42
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  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

  1  1ب
  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 انزؼهى طزائك انزؼهُى و     

  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 نزؼهى طزائك انزؼهُى وا    

 انًسبضزح , 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزسزُخ  .44

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 .2100 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
 

 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 (  انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,....) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .45

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثُُخ انًمزر .43

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
 اسى انىزذح / أو

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 السنة الثانية 
 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .73

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .74

 يسبسجخ يزخصصخ   اسى / ريش انًمزر .75

 انسضىر انُىيٍ انسضىر انًزبزخأشكبل  .76

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .77

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 5سبػخ ) 151 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .78

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .79

 أهذاف انًمزر .81

المتبعو في القطاعات المختمفو ،  : تزويد الطالب بمعمومات وافيو عن االنظمو المحاسبيورؼزَف انطبنت 
 ومقومات ىذة االنظمو في المصارف التجاريو ، الجمعيات التعاونيو ، شركات التأمين

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .46
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  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

لمختمفو ، ومقومات : تزويد الطالب بمعمومات وافيو عن االنظمو المحاسبيو المتبعو في القطاعات ا -2أ
 ىذة االنظمو في المصارف التجاريو ، الجمعيات التعاونيو ، شركات التأمين

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 قيام الطالب بانجاز االعمال المحاسبيو في المصارف والجمعيات التعاونيو وشركات التأمين 1  1ب
  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًخزجز ,انزذرَت انصُفٍ  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 ب يهُخ انًسبسجخرزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجه -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح , 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزسزُخ  .48

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 المحاسبة المتخصصة/ د. محمد صادق شمسة. .0 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
المحاسبببة فببي النشبباط المصببرفي/ د. ابببراىيم عبببد  .2

 عمي.

 المحاسبة المتخصصة/ ثائر الغبان. .1

النظبببببام المحاسببببببي الموحبببببد لمصبببببارف وشبببببركات  .4
 المركز المالي. -التأمين

 محاسبة النشاط المصرفي /طاىر الشاوي

 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( .... انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .49

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 
 

 ثُُخ انًمزر .47

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد ألسجىعا

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 المفردات النظرية
 تفاصيل المفردات                              االسبببوع                        

عريبب المصببرف التجبارو ، وظائفبو واقسبامو ،مصببادر اسبتخدامات االمبوال فببي محاسببة  البنبوك، ت ا الول   
 المصرف، النظام المحاسبي المتيبع في المصارف والدفاتر والسجالت والمستندات المستخدمو

الثبببببببببببببباني والثالببببببببببببببث 
 والرابع

 

اقسببام المصبببرف الفنيبببو، شبببعبة الحسبببابات الجاريو،الحسبباب الجبببارو ،انبببواع الحسبببابات ،الحسبببابات 
لجاريببببو،فتح الحسبببباب الجارو،عمميببببات االيببببداع ،عمميببببات السببببحب ،عمميببببات التحويببببل ،عمميببببات ا

 عمميات احتساب الفوائد عمى الحسابات الجاريو المدينو  
 

 الخامس والسادس              
 

شببعبة الودائببع الثابتببو ،عمميببات ايببداع المبببالت ،عمميببات احتسبباب الفوائببد المسببتحقو عمببى الودائببع ، 
الجو المحاسببيو الخاصبو بسبحب الودائبع قببل موعبد االسبتحقاق ،المعالجبو المحاسببيو الخاصبو المع

بسببببحب الودائببببع فببببي موعببببد االسببببتحقاق )  ( المعالجببببو المحاسبببببيو لتجديببببد الوديعببببو مببببع فوائببببدىا 
  1والمعالجو المحاسبيو لتجديد اصل الوديعو بدون فوائد 

ئبببببع التوفير،شبببببروط فبببببتح حسببببباب التوفير،عمميبببببات االيبببببداع ،عمميبببببات السبببببحب،عمميات شبببببعبة ودا السابع والثامن                 
 التحويل،عمميات احتساب الفوائد بطريقة التحويل

 خطابات الضمان ، الصكوك المعتمدة او المصدقة التاسع والعاشر
 

الحببببببببادي عشببببببببر    
والثبببببببببباني عشبببببببببببر و 

 الثالث عشر                  

بيالببو قبببل تبباريح االسببتحقاق لصببالح زبببائن المصببرف مببن زبببائن ليببم خصبم الكمبيبباالت ،خصببم الكم
حسابات جاريو في نفبس المصبرف او فبي مصبارف اخبرو )يضباف( والمعالجبو المحاسببيو لبرفض 

 الزبون المدين التسديد او تأخيره في السداد 
الراببببببببببببببببببببع عشبببببببببببببببببببر 

 والخامس عشر
يل من والى الخارج ،اصدار الشيكات قسم التحويل الخارجي ،،شراء وبيع العمالت االجنبيو ،التحو 

 السياحيو لممسافرين ، اصدار االعتمادات 
السببببببببببببببادس عشببببببببببببببر 

 والسابع عشر
 طبيعة نشاط وعمميات قسم االتسميف ، االعتمادات المستنديو فتحيا وتخميصيا 

الثبببببببببببببببببامن عشببببببببببببببببببر 
 والتاسع عشر

ت واعببداد ميببزان المراجعببو الحسببابات الختاميببو ،كيفيببة اعببداد ميببزان المراجعببو واجببراء قيببود التسببويا
 المعدل وتحضير حساب االرباح ثم اعداد قائمة المركز المالى 

 المحاسبة في شركات النفط ، المفاىيم االساسية ، خصائص محاسبة النفط واالصول المتناقصة العشرون 
 المعالجات القيدية  في محاسبة النفط ، مرحمة الحفر والتنقيب الحادو والعشرون

 طريقة المصروفات الجارية ، طريقة التكاليف الكمية ) الراسمالية ( ، طريقة المجيودات الناجحة  والعشرون الثاني
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 المعالجا تالقيدية لمرحمة الحفر والتنقيب الثالث والعشرون
 احتساب اطفاء العقود النفطية عمى اساس نسبة مئوية ، واساس كمفة ومدة كل عقد الرابع والعشرون      

 المعايير المحاسبية الدولية والمحمية الخاصة بمحاسبة النفط ، اطفاء العقود غير المعدة حامس والعشرونال
السبببببببببادس والسبببببببببابع 

 والعشرون
المحاسبببببو فببببي شببببركات التببببأمين ،العمميببببات الخاصببببو بأثبببببات  اقسبببباط التببببأمين المسببببتحقو وكيفيببببة 

و الخاصبو بالعمولبو المسبتحقو لصبالح تحصيميا في فبروع التبأمين عمبى الحيباة ،العمميبات المحاسببي
الوكبباالت وكيفيببة معالجتيببا ، والعمميببات الحاصببو بالغبباء وثببائق التببأمين والعمميببات المحاسبببيو فببي 
مببنح القببروض االعتياديببو والتمقائيببو لجيببة الوثببائق وكيفيببة تحصببيميا ،العمميببات المحاسبببيو الخاصببو 

 بالتعويضات بتصفية وثائق التأمين والعمميات المحاسبيو الحاصة
الثبببببببامن والعشببببببببرون 

 والتاسع والعشرون
حسابات اعادة التأمين واالحتياطي الحسبابي ،العمميبات الخاصبة بأقسباط التبأمين البواردة والصبادرة 
، العمميبات المحاسبببيو الخاصببة باعببادة التببأمين الصببادرة والببواردة ،رأس المببال واالحتياطببات وكيفيببة 

 تكوين االحتياطي الحسابي 
 تحضير حساب االيرادات والمصاريف وقائمة المركز المالي ثونالثال

 
 
 
 
 

 المفردات  العممية

 تفاصيل المفردات االسبوع

 نظري االول

 حاالت تطبيقية عن عمميات االيداع والسحب النقدي عن قيمة الحسابات الجارية . الثاني

 قسم الحسابات الجارية  حاالت تطبيقية عن عمميات االيداع بشيكات ضوالتحويل في الثالث

حاالت تطبيقية عن عمميات السحب عمى المكشوف )الحسابات الجارية المدينة( وكيفية احتساب الفائدة المدينة عمى ارصدة  الرابع 
 الحسابات الجارية المدينة.

ئدة عمييا لصالح المودعين وسحب الوديعة قبل حاالت تطبيقية عن عمميات االيداع في قسم الودائع الثابتة وكيفية احتساب الفا الخامس والسادس
 موعد استحقاقيا )تضاف( حاالت تطبيقية عن تجديد الودائع الثابتة مع فوائدىا وتجديد اصل الوديعة بدون فوائد.

 حاالت تطبيقية عن عمميات االيداع والسحب والتحويل في قسم ودائع التوفير. السابع 

 حتساب الفائدة عمى حسابات ودائع التوفير.حاالت تطبيقية عن كيفية ا الثامن

 حاالت تطبيقية  لرفض الزبون المدين التسديد او تأخره في تسديد قيمة الكمبيالة. التاسع والعاشر

الحادي عشر 
 والثاني عشر

فس الفرع حاالت تطبيقية عن عمميات خصم الكمبيالة لصالح الزبون قبل موعد استحقاقيا عندما تكون حسابات الزبائن في ن
 وعندما تكون في فروع اخرى )يضاف( حاالت تطبيقية لرفض الزبون المدين التسديد ضاو تأخره في تسديد قيمة الكمبيالة.
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الثالث عشر والرابع 
 عشر

 قسم التحويل الداخمي.الحواالت الداخمية المباعة والمشتراة.

الخامس عشر 
 والسادس عشر

 مالت الرئيسية  التحويل من والى الخارج.شراء وبيع الع…قسم التحويل الخارجي 

 الشيكات السياحية ضكتب اعتماد المسافرين. السابع عشر

 حاالت تطبيقية عن محاسبة النفط الثامن عشر

 تكاليف االنتاج المشتركة في صناعة النفط التاسع عشر

 طرق تسجيل نفقات االستكشاف والبحث حسب المعايير المحمية والدولية العشرون

 اطفاء العقود غير المعدة /عمى اساس النسبة المئوية/الكمفة / العقود المطورة الحادي والعشرون

 غمق حسابات العقود غير المعدة ) التنازل عن عقد معين ض الترحيل لمعقود المنتجة( الثاني والعشرون

 نفاذ االبار المنتجة )العقود المطورة كميا ض جزئيا( الثالث والعشرون

 التسويات القيدية  بع والعشرونالرا

 اعداد الحسابات الختامية في محاسبة النفط الخامس والعشرون

حاالت تطبيقية عن العمميات المحاسبية الخاصة باقساط التأمين المستحقة وكيفية تحصيميا والعمميات الخاصة باثبات العموم  السادس والعشرون
 المستحقة وتحصيميا ض لعموم المنتجين.

حاالت تطبيقية عن العمميات الخاصة بمنح القروض االعتيادية والتمقائية وكيفية تحصيميا والعمميات المحاسبية الخاصة  سابع والعشرونال
 بتصفية وثائق التأمين والتعويضات .

 العمميات المحاسبية الخاصة باعادة التأمين ضاقساط التأمينضالصادرة والواردة. الثامن والعشرون

 العمميات المحاسبية الخاصة بالتصفيات الواردة والصادرة والتعويضات الواردة والصادرة. والعشرون التاسع 

 تحضير حساب االيرادات والمصاريف وقائمة المركز المالي. الثالثون
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .81

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .82

 نًزىسطخ   انًسبسجخ ا اسى / ريش انًمزر .83

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .84

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .85

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 4سبػخ ) 121 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .86

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .87

 أهذاف انًمزر .88

عمميو المحاسبيو لتمكينو من تقييم الوضع المالي تمكين الطالب من تطبيق االسس ال: رؼزَف انطبنت 
 بشكل عممي ومنطقي لخدمة المستويات االداريو في كافة القطاعات        لمماسسو واظيار الحسابات 

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .51
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  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

سبيو لتمكينو من تقييم الوضع المالي لمماسسو تمكين الطالب من تطبيق االسس العمميو المحا :  -2أ
 بشكل عممي ومنطقي لخدمة المستويات االداريو في كافة القطاعات        واظيار الحسابات 

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

دام االسس عناصر المركز المالي باستخ وتحميلاعداد التقارير الماليو المختمفة من واقع السجالت المحاسبية   1ة
 العممية

 
  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًخزجز ,انزذرَت انصُفٍ  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 خ األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُ -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح , 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 بو انًبنُخ االداء اندُذ ناللس-1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزسزُخ  .52

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

كمبببببال حسبببببن جمعبببببو /جميبببببل جبببببواد حميبببببد/حاتم  -0 )انًصبدر(  نزئُسُخ ـ انًزاخغ ا2
ابببببببببببببببببراىيم حسببببببببببببببببن /دار الحكمببببببببببببببببو لمطباعببببببببببببببببة 

 0990والنشر/
الموازنات التخطيطيو كأداة لمرقابو عمى حسابات  -2

الشبببببركات العامبببببو /عببببببد العزيبببببز محمبببببود االمبببببام 
 .0981/الرياض /

المبادوء المحاسببيو ببين النظريبو والتطبيبق /عببد  -1
/مؤسسببببببببة شببببببببباب الجامعببببببببو/  الفتبببببببباح الصببببببببحن

 االسكندريو.
 
 
 

 
 
 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 ثُُخ انًمزر .51

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .53

   

 رغُُز انًُبهح ويخبطجخ اندهخ انمطبػُخ 

 

 

 

 
 ات النظريةالمفرد

 تفاصيل المفردات االسبوع
مقدمببة عببن المحاسبببة ، طبيعتيببا ، واىببدافيا،مخرجات النظببام المحاسبببي ،مسببتخدمو المعمومببات  االول

 المحاسبية
الكشبوفات الماليببة ، كيفيببة اعبدادىا ،مراجعببة الحسببابات الختامية،حسباب المتاجرة،حسبباب االرببباح  الثاني

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

 Income Statementكشف الدخل )قائمة الدخل(  الخامس

 كشف التشغيل وكشف الدخل السادس
 اعداد كشف توزيع االرباح والخسائر السابع
 Statement Of Financial Positionالي قائمة المركز الم الثامن

 Cach Flowكشف التدقيق النقدي  التاسع

 الكشوفات المالية في المنشات التجارية العاشر
 والتسويقات القيدية  Work Sheetورقة العمل  الحادي عشر
 المدينون وتكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيميا الثاني عشر
 قة كشف البنكالنقدية ومطاب الثالث عشر
 المصروفات االيرادية والراسمالية والمؤجمة واىمية التفرقة بين المصاريف واثار الخمط بينيا الرابع عشر

الموجببببببببودات الثابتببببببببة ،انواعيببببببببا،طرق الحصببببببببول عمببببببببى الموجببببببببودات الثابتببببببببة الممموسة،الشببببببببراء  الخامس عشر
 النقدي،الشراء باالجل،االنشاء او الصنع،االىداء

 اندثار الموجودات الثابتة،اسبابو،اسس احتسابو رالسادس عش
 طرق احتساب االندثار ،وطرق تسجيل االندثار السابع عشر
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معالجببة تغييببر احتسبباب االنببدثار،تغيير العمببر االنتبباجي،الموجودات الثابتببة المنببدثرة والتببي التببزال  الثامن عشر
 قيد االستعمال

 بيع الموجودات الثابتة التاسع عشر
 استبدال الموجودات الثابتة . نالعشرو 

 خسائر وارباح بيع واستبدال الموجودات الثابتة . الحادي والعشرون
 االستثمارات انواعيا،شروطيا. الثاني والعشرون
 االسيم شراؤىا ، ارباحيا ، بيعيا ، االسيم المجانية . الثالث والعشرين
 القيمة االسمية،الشراء بين فترات الفوائد .السندات ،انواعيا،شروطيا،الشراء ب الرابع والعشرين

شراء وبيع السندات باكثر من القيمة االسمية،)الشراء بعالوة(،اطفاء العالوة ،ارباح وخسائر البيع  الخامس والعشرين
. 

شراء وبيع السندات باقل من القيمة االسمية)الشراء بخصبم(،اطفاء الخصبم ،اربباح وخسبائر البيبع  السادس والعشرين
. 

 حسابات االقسام ، تعريفيا . السابع والعشرين
 التحويالت بين االقسام الثامن والعشرين
 توزيع المصاريف بين االقسام،السجالت المحاسبية المطموبة . التاسع والعشرين

 مراجعة عامة وتكممة المنياج الثالثون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المفردات العممية
 تفاصيل المفردات     االسبوع   

امثمــة تطبيقيــة عمــى الحســابات الختاميــو فــي المنشــأت االقتصــاديو المختمفــو )حســاب المتاجرةضحســاب  الولا
 االرباح

 والخسائر

 

 

 

 نفس مفردات االسبوع االول الثاني
 تطبيقات حول اعداد الحسابات الختامية وتحويميا الى كشوفات مالية الثالث
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 تطبيقات حول اعداد حساب التشهيلضوتحديد كمفة االنتاج بعالرا
 تطبيقات حول اعداد كشف التشهيل ض وتحديد كمفة البضاعة المصنعة الخامس
 تطبيقات حول اعداد كشف الدخل )قائمة الدخل( السادس
 تطبيقات حول اعداد كشف التشهيل وكشف الدخل  السابع
 ع االرباح والخسائرتطبيقات حول اعداد كشف توزي الثامن
 Statement Of Financial Positionتطبيقات حول اعداد قائمة المركز المالي  التاسع

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

 يون
 تطبيقات حول اعداد النقدية ومطابقة كشف البنك الثالث عشر
 تطبيقات حول اعداد المصروفات االيرادية والراسمالية  والماجمة الرابع عشر

شـراء النقـدي ض الشـراء باالجـل ض االنشـاء تطبيقات حول طرق اقتناء الموجـودات الثابتـة الممموسـة ض ال الخامس عشر
 او الصنع ض االىداء .

 تطبيقات حول اندثار الموجودات الثابتة ض اسس االحتساب . السادس عشر
 تطبيقات حول طرق احتساب االندثار ض وطرق تسجيل االندثار السابع عشر
ر االنتـاجي ض الموجـودات الثابتـة المنـدثرة تطبيقـات حـول معالجـة تهييـر احتسـاب االنـدثار ض تهييـر العمـ الثامن عشر

 والتي التزال قيد االستعمال .

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

 تطبيقات حول خسائر وارباح بيع واستبدال الموجودات الثابتة الحادي والعشرون
 بيقات حول االستثمارات ضاالسيمضشرااىاتط الثاني والعشرون
 تطبيقات حول استالم ارباح االسيمضبيعياضاالسيم المجانية الثالث والعشرون
 تطبيقات حول شراء السندات بالقيمة االسميةضوالشراء بين فترات دفع الفوائد . الرابع والعشرون

قيمــة االســمية ض ) الشــراء بعــالوة (ض اطفــاء العــالوة ض تطبيقــات حــول شــراء وبيــع الســندات بــاكثر مــن ال الخامس والعشرون
 ارباح وخسائر البيع

تطبيقــات حــول بيــع وشــراء الســندات باقــل مــن القيمــة االســمية )الشــراء بخصــم(ض اطفــاء الخصــمضارباح  السادس والعشرون
 وخسائر البيع

 تطبيقات حول حسابات االقسامضالتسجيل والترحيل السابع والعشرون 
 تطبيقات حول التحويالت بين االقسام العشرونالثامن و 

 تطبيقات حول توزيع المصاريف بين االقسام ض السجالت المحاسبية المطموبة . التاسع ولعشرون
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 تطبيقات عامة ومراجعة . الثالثون

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekly hours Studying year Studying language Subject name 

Total Lab class 

4 3 1 Second year English Intermediate account 

-SUBJECT OBJECTIVES: 
To teach students how to apply acconnting principles in evaluating firms 

financial position in scientific and logical way to serve manage ment in 

all fields . 
-SPECIFIC OBJECTIVE : 

To prepare different financial statements from accounting  recrds and 

analyze  the financial  position  based on scientific foundations . 

Class  topics 

Description Week 
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Introduction to accounting , its nature , goals accounting system out put , 

accounting information users 

1 

Financial statements, how to prepare them , closing accounts auditing , 

training account , profit and loss account , balance sheet. 

2 

Financial statements in industrial organizations 3 

Manufacturing statements and operation costs 4 

Income statement 5 

Operation costs and in come statement 6 

Profit and loss statement preparation 7 

Financial position statement 8 

Cash flow statement 9 

Financial statements in commercial organizations 10 

Work sheet and adjustment entries 11 

Debtors and establishing doubtful debt reserve 12 

Cash and bank statement reconciliation 13 

Operation and capital expenses , the importance of each, and the impact of 

mixing between them. 

14 

Fixed assets ( types, ways, to get them ), cash purchase , purchase on 

account , manufacturing , gifts . 

15 

Fixed assets depreciation , reasons and how to requester it . 16 

Ways to calculate depreciation and ways of registration 17 
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How to deal with change of calculated depreciation when the production 

life changed 

18 

Selling fixed assets 19 

Replacing fixed assets 20 

Loss and profit of selling or replacing fixed assets 21 

Type of investments and its conditions 22 

Stocks ( profits , selling , purchacing), free stocks 23 

Bonds ( types , purchasing with face value , conditions) 24 

Selling and purchasing bonds higher them the face value 25 

Selling and purchasing bonds less then the face value 26 

Departments accounting (definition) 27 

Transfer between departments 28 

Distribute expenses between departments ( required accounting records) 29 

Overall review and complete the curriculum 30 

Lab topics 

Description Week 

Practical examples on final accounts in different type firms ( trading 

account, profit and loss account) 

1 

Same as week one above 2 

Examples on how to prepare final accounts and convert them to financial 

statements 

3 
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Examples on how to prepare operation statement and how to calculate 

production cost 

4 

Examples on how to prepare operation statement and how to calculate 

produced goods 

5 

Examples on how to prepare income statement 6 

Examples on how prepare operation and income statement  7 

Examples on how to prepare statement of profit  and loss distribution 8 

Examples on how to prepare statement of financial position  9 

Example on how to prepare financial statements in commercial firms 10 

Examples on how to prepare work sheet and entries adjustments 11 

Examples on how to prepare debtors account and establishing doubtful 

debt reserve  

12 

Examples on how to prepare cash account and bank statement 

reconciliation 

 

13 

Examples on how to prepare capital and operation expenses 14 

Examples on how to acquire fixed assets (cash, on account, gift, 

manufacturing)  

15 

Examples on fixed assets depreciation (how to calculate them 16 

Examples on how to calculate depreciation and how to register them 17 

Examples on how to deal with changing the depreciation basis(changing 

the production life, in use fixed assets which are depreciated) 

18 
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Examples on selling fixed assets  19 

Examples on replacing fixed assets 20 

Examples on profits and losses of selling or replacing fixed assets 21 

Examples on investments, stacks , how to purchase them 22 

Examples on receiving stock profits, selling them, free stocks  23 

Examples on purchasing stocks in face value and purchasing in paid 

interests periods 

24 

Examples on purchasing and selling bonds with more then their face value 

( purchase with bonus), loss and profit of selling  

25 

Examples on how to sell and purchase bonds in less then their face value ( 

discountered purchase) selling loss and profit 

26 

Examples on department accounting , registering and transfer 27 

Examples on transfer between departments 28 

Examples on how to distribute expenses between department , required 

accounting records. 

29 

General examples and review. 30 

 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

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 
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 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم زؼهًُُخانًؤسسخ ان .89

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .91

 يسبسجخ كهفخ     اسى / ريش انًمزر .91

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .92

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .93

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 5سبػخ ) 151 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .94

 2119رشزٍَ انثبٍَ  َخ إػذاد هذا انىصف ربر .95

 أهذاف انًمزر .96

في المنشات االقتصادية  تطبيق مفاىيم محاسبة التكاليف تمكين الطالب من تعريف و: رؼزَف انطبنت 
 المختمفة كون محاسبة التكاليف احدى نظم المعمومات الذي يفيم االدارة الغراض عممية اتخاذ القرارات االدارية

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزرنبد ايخزخ .54

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

في المنشات االقتصادية المختمفة كون  تطبيق مفاىيم محاسبة التكاليف تمكين الطالب من تعريف و  :  -2أ
 محاسبة التكاليف احدى نظم المعمومات الذي يفيم االدارة الغراض عممية اتخاذ القرارات االدارية

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

   1ة
 

  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      
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 انًخزجز ,انزذرَت انصُفٍ  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 خذاَُخ وانمًُُخ األهذاف انى -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح , 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 اء اندُذ ناللسبو انًبنُخ االد-1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د



  
 79الصفحح 

 
  

 انجُُخ انزسزُخ  .56

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 عبد الوىاب حبش محاسبة التكاليف/ .0 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
التكاليف في القوائم والنظم/ كامل عمي  .2

 العبادي،حاكم عمي رشيد

األصول العممية في محاسبة التكاليف / مفيد   .1
 خميل القصير.

 محاسبة التكاليف/ احمد السيدية. .4

 محاسبة التكاليف من الناحية النظرية والتطبيقية .5
 / ابراىيم جزراوي

عباس / قياس وتحميل ورقابة/  محاسبة التكاليف .6
 الشافعي.

 

 
 
 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .57

 

 ثُُخ انًمزر .55

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 المفردا ت النظرية
 

 لممراكز الخدمية عمى المراكز االنتاجية طريقة التوزيع التنازلي ثالث عشرال

 طريقة التوزيع التبادلي لممراكز الخدمية عمى المراكز االنتاجية الرابع عشر

معدالت التحميل لمتكاليف الصناعية غير المباشرة مع شرح ومقارنة الطرق المختمفة  الخامس عشر
ة المصاريف غير اليجاد ىذه المعدالت مع شرح القيود المحاسبية لمعالجة تكمف

 اتالمفرد االسبوع
مدخل الى محاسبة التكاليف / مغيوم محاسبة التكاليف /اىداف  محاسبة التكاليف/  االول

استخداماتيا / العالقة بين كل من محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية والمحاسبة 
 االدارية / المفاىيم الخاصة بالكمفة .

/ التبويب الوظيفي / التبويب حسب العالقة تبويبات التكاليف / التبويب الطبيعي  الثاني
 بوحدة المنتج / التبويب حسب العالقة بحجم النشاط)االنتاج(.

مراكز الكمف / وحدات الكمف / وحدات االنتاج / مع توضيح لربط الكمفة االولية   الثالث
 بمراكز الكمف ووحداتيا .

المستندية لعممية شراء المواد/تسعير  عناصر الكمفة/المواد/الرقابة عمى المواد/الدورة الرابع
  المواد المشتراة وكيفية احتساب كمفة المواد.

اجراء خزين المواد/المستندات المخزنية/السجالت المخزنية/طرق تسعير المواد  الخامس
المصروفة من المخازن/طريقة مايرد او اليصرف اوال/طريقة ما يرد اخيرا يصرف اول 

. 
المخزون بالتسعير / وكيفية احتساب قيمة خزين اخر المدة/جرد المواد  طريقة المعدل السادس

  المخزونة/انواع الجرد المعالجات المحاسبية لمتمف الطبيعي والتمف غير الطبيعي.
 حدود الخزين/الحد االعمى/الحد االدنى / الكمية االقتصادية / حد الطمب لسابعا

 المستندية لالجور / طرق دفع االجور الرقابة عمى عنصر االجور / الدورة الثامن
 الحوافز / اىميتيا/انواعيا/وكيفية اعداد قوائم االجور تاسعال

المشاكل المتعمقة بالجور / العمل االضافي/ الوقت الضائع/المزايا  العاشر
  العينية/االجازات/الضمان االجتماعي/قيد تحميل االجور المباشرة والغير مباشرة

ابة عمى عنصر المصاريف /حصر المصاريف الفعمية/المصاريف التقديرية/كيفية الرق الحادي عشر
 توزيع المصاريف عمى المراكز االنتاجية والخدمية /اسس وقواعد التوزيع

  طريقة التوزيع عمى المراكز حسب طريقة التوزيع االجمالي والتوزيع االنفرادي  الثاني عشر
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 المباشرة

 التكالبف التسويقية واالدارية والتمويمية/تحميميا وكيفية االجراءات الالزمة لمعالجتيا السادس عشر

قوائم التكاليف المختمفة اليدف من اعدادىا ،طريقة التكاليف االجمالية)الكمية(مقوماتيا  سابع عشرال
 اعداد القائمة واىم االنتقادات الموجو الى الطريقة وكيفية 

كيفية معالجة االنتاج في اول المدة واخر المدة لالنتاج التام او تحت التشغيل بموجب  ثامن عشرال
 الطريقة االجمالية

 طريقة التكاليف المتغيرة،مقوماتيا ومجاالت استخداميا / واالنتقادات الموجية ليا التاسع عشر

رة ومعالجة االنتاج في اول ونياية المدة لالنتاج التام كيفية اعداد قوائم التكاليف المتغي عشرونال
 واالنتاج تحت التشغيل بموجب الطريقة المتغيرة

مقارنة بين كل من الطريقة االجمالية والمتغيرة وتاثير كل طريقة عمى صافي الربح  الواحد والعشرون
 والناجمة من استخداميا

ية ،طبيعة بطاقة االوامر االنتاجية ، الدورة المستندية نظام تكاليف االوامر االنتاج لثاني والعشرونا
  لنظام االوامر االنتاجية 

عنصر المواد االولية ، كيفية تحديد كمفة المواد المحممة عمى االوامر،معالجة المواد  ثالث والعشرونال
 التالفة ، ) التمف الطبيعي والتمف غير الطبيعي ( 

ية غير المباشرة ، اسس تقديرىا وتزيعيا عمى االوامر المصاريف الصناع لرابع والعشرونا
  االنتاجية،كيفية استخراج معدالت التحميل عمى مستوو المركز واالمر االنتاجي

 
تحميل االنحرافات الناشئة بين التكاليف الصناعية غير المباشرة المحمل عمى المراكز  الخامس والعشرون

 مباشرة الفعمية واعادة توزيع االنحرافاتواالوامر مع التكاليف الصناعية غير ال
المحاسبة عمى نظام المراحل االنتاجية ،انواع المراحل ،تحديد عناصر كمفة المرحمة  السادس والعشرون

 االنتاجية 
معالجة الوحدات التالفة في المراحل االنتاجية )التمف الطبيعي والتمف غير الطبيعي(في  السابع والعشرون

 منيا بالتشغيل او بيعيا كوحدات تالفة حالة االستفادة
تحديد كمفة االنتاج بالمرحمة في حال وجود انتاج تحت التشغيل في نياية المدة وكون  الثامن و العشرون

 نسب االنجاز موحدة اة مختمفة لعناصر الكمفة
بنسب االنجاز  تحديد كمف االنتاج بالمرحمة في حال انتاج تحت التشغيل في اول المدة التاسع والعشرون

 المختمفة لعناصر التكاليف
 دراسة قوائم االنتاج المعادل وقائمة تقييم انتاج المرحمة بطريقة متوسط الكمفة الثالثين

 
 



  
 82الصفحح 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المفردات العممية

 اتالمفرد االسبوع

 وعالقتو بالدارات االخرىالتكاليف و  موقع  محاسبةحاالت تطبيقية عن  االول

 تطبيقية عن تبويب التكاليف الوظيفيضالطبيعيضوالمباشر وغير المباشر ض والثابت والمتهير حاالت نيالثا

 حول تقسيم المشروع الى مراكز كمف انتاجية وخدميةحاالت  الثالث

 حاالت تطبيقية عن الدورة المستندية لمشراء واحتساب كمف الشراء الرابع

 ( LIFO,FIFOارين عن طرق تسعير )عرض المستندات والسجالت المخزنية وتم الخامس

 حاالت تطبيقية عن طريقة المعدل المخزون واحتساب خزين اخر المدة السادس

 حاالت تطبيقية عن حدود الخزين والكمية االقتصاديةلمشراء السابع

 عرض الدورة المستندية لالجور وتمارين عن طرق رفع االجور الثامن

 يفية اعداد قوائم االجورحاالت تطبيقية لمحوافز وك التاسع

 حاالت تطبيقية لمعمل االضافي واالجازات وقيد تحميل االجور العاشر

 حاالت تطبيقية عمى كيفية حصر المصاريف غير المباشرة وتوزيعيا عمى المراكز الحادي عشر

 حاالت تطبيقية عمى اسس توزيع المصاريف بالطريقة االجمالية واالنفرادية الثاني عشر

 تمارين تطبيقية حول استخدام طريقة التوزيع التنازلي لث عشرالثا

 تمارين تطبيقية حول استخدام طريقة التوزيع التبادلي  الرابع عشر

 حاالت تطبيقية لمعدالت التحميل وتحميل االنحرافات الخامس عشر

 حاالت تطبيقية عن التكاليف التسويقية واالدارية والتمويمية السادس عشر

 تطبيقات لقوائم التكاليف المختمفة وقائمة التكاليف االجمالية عشر السابع

 تطبيقات قائمة التكاليف االجمالية ومعالجة االنتاج تحت التشهيل الثامن عشر
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NUMBER OF HOURS PER YEAR STUDING 

YEAR 

TEACHING 

LANGUAGE 

SUBJECT NAME 

SUM PRACTICAL THEORETICAL 

5 3 2 FIRST 

YEAR 

ENGLISH COST 

ACCOUNTING 
 

-SUBJECT OBJECTIVES: 
the general aim , to identify so us enable the student how to practice the cost accounting concepts 

in the different economic entity for its consideration of information system to enable the 

management making suitable decisions . 

 
-SPECIFIC OBJECTIVE : 

The specific aim , let the student calculate cost elements inorder to knowledge the production cost 

for all system. 

 

yTheoretical vocabular 

Description weeks 

An approach to cost accounting ,cost accounting concept, 

goals, applications, relationship with financial 

accounting, the specific costs. 

Week 1 

 حاالت تطبيقية العداد قائمة التكاليف والدخل المتهيرة  التاسع عشر

 قائمة المتهيرةحاالت تطبيقية لمعالجة االنتاج تحت التشهيل بال العشرون

 حاالت تطبيقية لممقارنة بين القائمة االجمالية والمتهيرة الحادي والعشرون

 عرض تطبيقي لبطاقة االوامر االنتاجية الثاني والعشرون

 حاالت تطبيقية لمعالجة التمف وتحديد كمفة المواد المحممة الثالث والعشرون

 يل عمى االوامر االنتاجية حاالت تطبيقية لمعدالت التحم الرابع والعشرون

 حاالت تطبيقية لتحميل االنحرافات بين التكاليف المحممة والفعمية الخامس والعشرون

 حاالت النواع المراحل االنتاجية وتحميميا بعناصر الكمف السادس والعشرون

 حاالت تطبيقية لمعالجة الوحدات التالفة بالمراحل االنتاجية السابع  والعشرون

 حاالت تطبيقية في حال وجود قيمة بيع او اعادة الوحدات التالفة لمتشهيل ن والعشرونالثام

 حاالت تطبيقية لمعالجة االنتاج تحت التشهيل في نياية المدة بالمرحمة التاسع والعشرون

 حاالت تطبيقية لمعالجة االنتاج تحت التشهيل اول المدة بالمرحمة بطريقة متوسط الكمفة الثالثون
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Cost classification, natural,functional, in base of 

relationship with unit produced, in base of relationship 

with production volume. 

Week 2 

Cost counters,cost units , production units, explanation 

the attachment between the prime cost and cost centers 

&units. 

Week 3 

Cost elements , materials, materials control, materials 

purchase document circle, pricing material, computer 

materials cost. 

Week 4 

Material inventory procedures, storage document, 

storage records, material issued pricing methods, 

FIFO,LIFO 

Week 5 

Average method, ending inventory , inventory 

restriction, accounting treatment for normal and 

abnormal spoilage 

Week 6 

Level of storage level, maximum level, minimum level, 

economic order au 

Week 7 

Labor control, wage document circle , payment , 

mwthods 

Week 8 

Motivations , kinds & importance, preparation of wages 

payrolls . 

Week 9 

Wages problems , over time , idle time, premiums 

holiday, direct and indirect labor entry. 

Week 10 

Factory overhead control, actual expenses ,restriction, 

estimated expenses, allocate expenses over all centers , 

rules of distribution. 

Week 11 

Gross allocate distribution method, solo method  Week 12 
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Step method Week 13 

Commutative method . Week 14 

Absorption rates , accounting procedures to adjusted 

over or under applied fon . 

Week 15 

Marketing and managerial costs , analysis, procedures . Week 16 

Cost statements , gross theory , procedures, 

animadversion . 

Week 17 

WIP beginning and ending & finished goods.  Week 18 

Variable costing method , procedures & comments . Week 19 

Financial statement in variable costing method. Week 20 

Comparing with total & variable costing theories and 

their effects on profits. 

Week 21 

Job order costing system , job order cards the document 

circle 

Week 22 

Material hold to jobs normal and abnormal spoilage. Week 23 

Factory over head , rules of estimation and allocation 

over the production orders , allocate rate for the center 

level and order level  

Week 24 

Variance analysis  Week 25  

Process costing system Week 26 

Treatment of spoiled units renewing or selling  Week 27  

Computation of production cost incase WIP ending with 

complement rations.  

Week 28 

Computation of production cost in case of WIP 

beginning exist . 

Week 29 

Equivalent production in average casting method.  Week 30  
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PRACTICAL TOPICS 

DESCRIPTION WEEKS 

Practical states around the cost accounting position and its relation ships 

with other managemen. 

Week 1 

p.s. around cost classification , functional natural, direct&indirect, fixed & 

variable 

Week 2 

Divided the project to product centers and services centers. Week 3 

Purchase document circle, compute purchase costs. Week 4 

Presentation for storage documents and record in addition to some 

exereises for pricing methods FIFO,LIFO 

Week 5 

Weighted average pricing method  Week 6 
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Storage limits plus economic order quantity . Week 7 

Document circle for payroll as well as some exercises for payroll payments Week 8 

P.S . around motevations , preparation of payroll sheets Week 9 

Over time and vacations, wages entry analysis . Week 10 

How to exact (restriction)factory overhead to allocate them on center. Week11 

Allocation methods, gross and separate. Week 12 

Step method Week 13  

Reciprocity method Week 14 

Absorption rates, variance analysis Week 15 

Marketing , administrave & financing cost, Week 16 

Variety of cost statements , gross cost statement Week 17 

Gross cost statement practices , treatment for. Week 18 

Practices for income statement as variable theory. Week 19 

Treatment for WIP in variable teory. Week 20 

Comparing the gross theory statement with variable theory statement. Week 21 

Presentation for an order job card Week 22 

Spoilage treatment, allocate the variance  Week 23 

Absorption rates over all job ordes. Week 24 

Variance analysis for actual and applied FOFI Week 25 

Production process , allocate expenses over . Week 26 

Spoiled units over proceses  Week 27 

Selling or reproduce the spoiled units . Week 28 

WIP at the process end Week 29 

WIP at beginning with averge cost method Week 30 
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 قرروصف الو

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .97

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انانمسى  .98

 انُظبو انًسبسجٍ انًىزذ     اسى / ريش انًمزر .99

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .111

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .111

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 4سبػخ ) 121 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .112

 2119انثبٍَ  رشزٍَ ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .113

 أهذاف انًمزر .114

: تعميم الطالب االسس والمفاىيم العامة لمنظام المحاسبي وكيفية اثبات المعالجات القيدية : رؼزَف انطبنت 
 ومسك السجالت الخاصة بيا واعداد الحسابات الختامية

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.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .58
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  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

عميم الطالب االسس والمفاىيم العامة لمنظام المحاسبي وكيفية اثبات المعالجات القيدية ومسك : ت: -2أ
     السجالت الخاصة بيا واعداد الحسابات الختامية

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

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

  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًخزجز ,انزذرَت انصُفٍ  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 فبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخرزسُخ روذ انش -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح , 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 اندًبػخ  لُبدح-2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزسزُخ  .61

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2

النظام المحاسبي الموحد، د.طالب الواعظ، رزاق  .0
نور عمران/ دار الحكمة لمطباعة والنشر/ 

0991. 
النظام المحاسبي الموحد/ ديوان الرقابة  .2

 .0985المالية/

النظام المحاسبي الموحد في شركات القطاع  .1
 .0977االشتراكي/د.عبد الباسط احمد رضوان/

ت النظام المحاسبي الموحد لممصارف وشركا .4
 المركز المالي. -التأمين

 
 

 
 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 ثُُخ انًمزر .59

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ .61

 
 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات االسـبوع
 لمحاسبي الموحد ضالدليل المحاسبيض  المستحدثات في النظام المحاسبي الموحدالنظام ا االول     

 حسابات الموجودات الثابتو وطرق الحصول عميياضالشراء في السوق المحميو الثاني 

 الشراء في السوق الخارجيو الثالث 

 االنشاء بواسطة المقاولين )سجالت الجية االمره بالعمل( الرابع
 ء بواسطة المقاولين )سجالت الجية المنفذة(االنشا الخامس
 التبرعات واليدايا)سجالت الجية المتبرعو والمتبرع ليا( السادس
 التصنيع داخل المنشأةضالتمويل المركزى السابع

 انشاء الموجودات بواسطة المجان الثامن  
 المصروفات االيراديو الماجمو التاسع
 وشطب وبيع الموجودات الثابت العاشر

 مقدمة عن حسابات المخزونضشراء مخزون المستمزمات السمعية من السوق المحميو الحادى عشر
 شراء مخزون المستمزمات السمعية من السوق الخارجيو  الثاني عشر  
 مخزون المخمفات والمستيمكات الثالث عشر 
 مخزون المخمفات والمستيمكات الرابع عشر 

 ى الهيرمخزون البضائع لد الخامس عشر
 القروض الممنوحو السادس عشر 
 القروض المستممو السابع عشر 
 االستثمارات الماليو الثامن عشر 
 االستثمارات الماليو التاسع عشر 
 الحسابات المدينو المتنوعو والدائنو المتنوعو بضمنيا االيرادات المستحقو والمستممو مقدما العشرون 

 ستحقو والمستممو مقدماالمصاريف الم الحادىوالعشرون
 طمبات التعويض  الفروقات النقديو والمخزنيو الثانيوالعشرون 

 السمف والنقود الثالث والعشرون
 رأس المال واالحتياطات الرابع والعشرون
 مخصص االندثار المتراكمضمخصص الديون المشكوك في تحصيميا الخامسوالعشرون
 جور وكل مايتعمق بياحسابات الرواتب واال السادسوالعشرون
 حسابات الرواتب واالجور وكل مايتعمق بيا السابع والعشرون
 محزون االنتاج التام وغير التام واعمال تحت التنفيذومخزون بضائع لهرض البيع اول واخر المده الثامن والعشرون

التاسع والعشرون 
 والثالثون

 ام المحاسبي الموحدالحسابات الختاميو والميزانيو العموميو في ظل النظ
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 المفردات العممية

 تفاصيل المفردات االسبوع 

االول والثاني 
 والثالث

 النظام المحاسبي الموحدضاالستخدامات التطبيقيو امثمة تطبيقيو عمى الشراء من السوق المحميو
 استالم الموجودات الثابتو عند الشراء - أ

 استالم الموجودات الثابتو بعد فترة الشراء - ب
 امثمة تطبيقية عن الشراء من السوق الحارجي )االعتمادات المستنديو ( لموجودات ثابتو (  عالراب

 استالم الموجودات الثابتو المستورده بشحنو واحدة - أ
 استالم الموجودات الثابتو المستوردة بشحنات متعددة - ب

 امثمة تطبيقية عن االنشاء بواسطة المقاولين بضمنيا المقاوالت الثانويو الخامس
 في سجالت الجية االخرى - أ السادس

 في سجالت الجية المنفذة )شركة المقاوالت االنشائية( - ب
 امثمة تطبيقية عن اليدايا والتبرعات في سجالت الجية المتبرعة والمتبرع ليا السابع
 امثمة تطبيقية عن تصنيع الموجودات الثابتو داخل الوحدة والتجييز من داخل الوحدة الثامن

 قية عن االنشاء بواسطة لجان التنفيذ المباشرامثمة تطبي
 امثمة تطبيقية عن التمويل المركزى لموجودات ثابتو

 امثمة تطبيقية عن المصروفات االيرادية الماجمو التاسع
 في حالة الشراء من السوق المحمي - أ

 في حالة الحصول عمييا من داخل الوحدة االقتصادية - ب
 الموجودات الثابتوامثمة تطبيقية عن شطب وبيع  العاشر

 بيع الموجودات الثابتو المشطوبة.-أ
 ب _ التبرع بالموجودات الثابتو المشطوبو

 امثمة تطبيقية عن شراء مخزون  المستمزمات السمعية من السوق المحميو الحادى عشر
 امثمة تطبيقية عن شراء مخزون من السوق الخارجيو الثاني عشر

 مواد()االعتمادات المستنديو لشراء ال
االعتمادات المستنديو لحساب المنشأة عند استيراد مخزون المستمزمات السمعية من الخارج بشحنو واحدة وبعدة  - أ

 شحنات
االعتمادات المستنديو لحساب الهير عند استيراد مخزون المستمزمات السمعية من الخارج لحساب العمالء بناءا  - ب

 عمى طمبيم
 مخمفات النشاط التجارى ذات السيطرة الكميو والقيميو في الشركة االنتاجيو والشركات التجاريو امثمة تطبيقية عن مخزون الثالث عشر
 نفس مفردات االسبوع الثالث عشر الرابع عشر

 امثمة تطبيقية عن مخزون البضائع لدى الهير الخامس عشر
 امثمة تطبيقية عن ارسال المخزون لمهير بهرض االعارة الماقتو-أ

 يقية عن ارسال المخزون لمهير بهرض اجراء بعض العمميات التصنيعيو عميوب_ امثمة تطب

السادس 
 عشر

امثمة تطبيقية عن القروض الممنوحة عند المنح واستحقاق واستالم الفائدة واسترداد القرض مع 
 الفائدة في نياية مدة القرض

ستحقاق وتسديد الفائدة ضتسديد امثمة تطبيقية عن القروض المستممو عند استالم القرض وا السابع عشر
 الفائدة مع القرض في نياية القرض

امثمة تطبيقية عن االستثمارات الماليو في حالة شراء االسيم والمستندات وااليداع لدى  الثامن عشر
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المصارف والودائع الثابتو واستحقاق واستالم العوائد عن ىذه االستثمارات وبيع االسيم 
 0الوديعو او المستندات مع الفوائد في نياية المدة والسندات واستالم قيمة

 بيع االسيم والسندات واستالم قيمة الوديعو او السندات مع الفوائد في نياية المدة التاسع عشر
 امثمة تطبيقية عن االيرادات المستحقو وااليرادات المستممو مقدما العشرون
الحادى 

 والعشرون
 ستحقة والمصاريف المدفوعو مقدما امثمة تطبيقية عن المصاريف الم

الثاني 
 والعشرون

 امثمة تطبيقية عن طمبات التعويض عن االضرار التي اصابت موجودات الشركو
امثمة تطبيقية عن الفروقات النقديو والمخزنيو بين المثبت دفتريا والموجود فعال في الصندوق 

 لفروقاتاو المخازن في حالة  الزيادة والنقصان مع معالجة ىذة ا
الثالث 

 والعشرون
امثمة تطبيقية عن السمف )سمف الغراض النشاطضسمف المنتسبينضسمف الزواج(عند منح 

السمف ضاسترداد السمفضاطفاء سمف الزواج امثمة تطبيقية عن النقود وتشمل السمف المستديمو 
ن الحواالت مع امثمة تطبيقية ليا وامثمة تطبيقية عن الشيكات والحواالت برسم التحصيل وع

 والشيكات المرفوضة والشيكات بالطريق 
الرابع 

 والعشرون
 امثمة تطبيقية عن رأس المال عند بدء عمميا او القيد االفتتاحى امثمة تطبيقية عن االحتياطات

 امثمة تطبيقية عن تكوين االحتياطات - أ
  0امثمة تطبيقية عن احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتو - ب

الخامس 
 شرونوالع

امثمة تطبيقية عن مخصص االندثار المتراكم وامثمة تطبيقية عن مخصص الديون المشكوك في 
تحصيميا عند تكوين المخصص الول مرة وشطب الديون حالل السنو الماليو وتعديل رصيد 

 0المخصص الدفترى
السادس 
 والعشرون

 امثمة تطبيقية عن الرواتب واالجور
الشيرى وقيد سحب مافي الرواتب وتسديد االستقطاعات  الى  ـ اثبات قيد الرواتب واالجور

 الجيات المعنيو وقيد اعادة الرواتب واالجور غير المستممة الى الصندوق واعادة صرفيا.
السابع 

 والعشرون
 ـ معالجة اخطاء الرواتب واالجور بصرف النقص واسترداد الزياده بشكل مستقل

 قيد الرواتب واالجور ـ معالجة اخطاء الرواتب واالجور مع 
الثامن 

 والعشرون
 امثمة تطبيقية عن المعالجو القيديو لمخزون االنتاج التام وغير التام واالعمال تحت التنفيذ

 والبضائع بهرض البيع في اول واخر المده والهمق في حساب النشاط الجارى 
التاسع 

والعشرون 
 والثالثون

الميزانيو العموميو في النظام المحاسبي الموحد مع امثمة تطبيقية عن الحسابات الختاميو و 
 التركيزعمى اعداد حساب النشاط الجارى وقيود التسويو قبل اعدادىا وقيود الهمق
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .115

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .116

 رطجُمبد زبسجخ      اسى / ريش انًمزر .117

 ر انُىيٍانسضى أشكبل انسضىر انًزبزخ .118

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .119

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 3سبػخ ) 91 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .111

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .111

 أهذاف انًمزر .112

  واالنترنت في تعليم الطالب على مهارات العمل على الحاسبه واستخدام تطبيقاتها الجاهز : : رؼزَف انطبنت 
 حقل االختصاص  

 
 

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .62
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  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

 تعليم الطالب على مهارات العمل على الحاسبه واستخدام تطبيقاتها الجاهز  واالنترنت في حقل االختصاص   : : -2أ
 
 
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.نخبصخ ثبنا ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 تعليم الطالب على مهارات العمل على الحاسبه واستخدام تطبيقاتها الجاهز  واالنترنت في حقل االختصاص    1ة
 

 
  – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًخزجز ,انزذرَت انصُفٍ  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ االخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُ
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح , 

 

 

 
 اد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انًُمىنخ ) انًهبرانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزسزُخ  .64

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2

 
 
 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
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 المفردات النظريه

 التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــل المفردات االسبوع

والبريد  2االنترنت  6 -1
 االلكتروني 

 

/ كيفية انشاء بريد الكتروني / كيف   spamالبريد االلكتروني وبرامجه / مزايا البريد االلكتروني / البريد االلكتروني 
  ( internet explorer )/ عناوين البريد االلكتروني  / تشغيل برنامج متصفح االنترنت يعمل البريد االلكتروني 

/خصائص نافذة الحساب البريدي / تعديل االعدادات /   yahoo / انشاء حساب بريدي الكتروني على الموقع 
كات البحث تخصيص شريط االدوات /طرق البحث / البحث األساسي والبحث المتقدم حسب نوع الملف / محر 

المتقدمه /  استعرا  الرسائل / فرز الرسائل / وضع اشارة متابعه لرسالة البريد االلكتروني وحذفها / فتح وضغط 

 ثُُخ انًمزر .63

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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/ الرد على البريد االلكتروني   attach filesالملفات المرفقه بالرسالة / انشاء رساله جديد  / ارفاق ملف بالرساله 
حذف الملفات المرفقه بالرساله / اغالق االتصال مع االنترنت / صياغة توقيع /  اعادة ارسال البريدلجهة اخرى / 

 addressالرسائل / حذف البريد / طباعة البريد / البحث عن رساله انشاء مجلدات بريد الكتروني / دفتر العناوين 

book ن / اداب الشبكه / خيارات / اضافة عنوان بريد الكتروني الى دفتر العناوين / انشاء مجموعه في دفتر العناوي
 ارسال الرسائل    

7-9  
 

 العرو  التقديميه 
Power point  

 

/  الدخول الى التطبيق   p.p/ مكونات نافذة   power point/ كيفية تشغيل   power pointمقدمه عن 
p.p   الخروج من التطبيق /p.p  واجهة التطبيق /p.p رو  التقديميه / / انشاء العرو  التقديميه / خزن الع

استدعاء العرو  التي سبق خزنها / ادخال البيانات والنصوص / تحديد حجم وشكل ولون الخط / الشرائح / ترتيب 
الشرائح / عر  الشرائح / ادخال شريحه جديد  / نقل شريحه / مسح شريحه / ترقيم الشرائح / الحركات 

ر الشريحه / تغيير المؤثر الحركي / الغاء المؤثر الحركي / والمؤثرات الصوتيه / اضافة المؤثرات الحركيه لعناص
استخدام االزرار واالجراءات / ترتيب الفقرات داخل الشريحه / اخفاء الشريحه / اضافة الوقت على الشريحه / 

    power pointاضافة الموسيقى على الشريحه / انشاء مشروع  بـ 

10 - 20    
 التطبيق اكسل
Microsoft 

excel 

 
    Officeزر 

 

 
 

 الصفحه الرئيسيه 
Home 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
انات / ادخال البي excel/ ورقة عمل ثنائية اللغه واالتجا  في    excel/ مكونات نافذة   excelمقدمه  / تشغيل 

 في ورقة العمل / تعديل البيانات المدخله 
 
 

جديد / فتح ملف مخزون / اغالق ورقة العمل  / حفظ ورقة العمل جديد  / حفظ ورقة العمل موجود  مسبقا / معاينه 
  excel قبل الطباعه / اغالق ورقة العمل / انهاء الـ

 

 
 الحافظه : قص / نسخ / لصق / نسخ التنسيق 

ط / حجم الخط / تكبير و تصغير الخط / مسح التنسيق / تغيير لون الخط / لون تمييز النص / نص خط : تغيير الخ
 منخفض / نص مرتفع / تغيير حالة االحرف / نمط التسطير / تأثيرات / تباعد االحرف 

لنص من اليمين محاذاة : محاذاة النص في الخليه عموديا / محاذاة النص في الخليه افقيا / استدارة النص / اتجا  ا
 الى اليسار او العكس / زيادة وانقاص الهامش بين الحد والنص في الخليه / التفاف النص / دمج وتوسيط 

 رقم : تنسيق رقمي / تنسيق رقم الحساب / نمط النسبه المئويه / نمط الفاصله زيادة وانقاص المنازل العشريه 
بانماط معرفه مسبقا / تعريف انماط خاليا مخصصه اعمد  / انماط : تنسيق رقمي  / التنسيق كجدول / التنسيق 

 ادراج ورقه / حذف خاليا / حذف صفوف / حذف اعمد  / حذف ورقه / تنسيق حجم الخليه
خاليا : ادراج خاليا / ادراج صفوف / ادراج اعمد  / ادراج ورقه / حذف ورقه / تنسيق حجم الخليه / الرؤيه ) اظهار 

عمد  والورقه / تنظيم االوراق / اعادة تسمية الورقه / نقل الورقه او نسخها / لون عالمة واخفاء ( الصفوف واال
 التبويب / حماية الورقه 

 تحرير: جمع تلقائي / تعبئه / مسح / فرز وتصفيه / بحث وتحديد 
 

 جداول : ادراج جدول / انشاء جدول 
   smart artرسومات توضيحيه : صور  / قصاصه فنيه / اشكال / رسم 

 مخططات : عمود / خطي / دائري / شريطي / مساحي / مبعثر / مخططات اخرى 
 / سطر توقيع / كائن / رمز   word artنص : مربع نص / الرأس والتذليل /

 
 : سمات / الوان / خطوط / تأثيرات سمات 

 اعداد الصفحه : الهوامش / حجم الصفحه / االتجا  / الخلفيه / طباعة العناوين 
 ير الحجم لغر  المالئمه : العر  / الطول / تغيير الحجم تغي

 خيارات الورقه : ورقه من اليمين الى اليسار / خطوط الشبكه / عر  / طباعه / العناوين 
ترتيب : الموضع / احضار الى االمام / ارسال الى الخلفيه / التفاف النص / محاذاة / تجميع / استدار  / جزء 
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 Insertادراج 

 

 
 

 تخطيط الصفحه
Page layout 

 
 

   Formulasصيغ
 
 

 Dataبيانات

 
 
 

  Reviewمراجعه
 

    Viewعر  
 
 
 

 ي التحديد / تنسيق شرط
 
/  IF statement)مكتبة الداالت : ادراج داله / جمع تلقائي / العناصر المستخدمه مؤخرا / مالي / منطقي ) 

 نص / التاريخ والوقت / بحث واشار  / الرياضيات والمثلثات / داالت اضافيه 
/ حساب الورقه  حساب : الحساب /  العمليات الحسابيه ) جمع / طرح / ضرب / قسمه ( / خيارات الحساب االن

 / الجمع التلقائي .حساب المجاميع الفرعية
 
 

 / من نص / من مصادر اخرى / االتصاالت الموجود   accessاحضار بيانات خارجيه : من 
 االتصاالت : تحديث الكل / اتصاالت / خصائص / تحرير / االرتباطات 

 / تصفيه / مسح / اعادة تطبيق / خيارات متقدمه  / فرز /  فرز وتصفيه : 
 ادوات البيانات : النص الى اعمد  / ازالة التكرارات  / التحقق من صحة البيانات / دمج / تحليل ماذا لو 

 مخطط تفصيلي : تجميع / فك التجميع / االجمالي الفرعي 
 

مه / تلميح شاشة الترجمه / تعيين اللغه / عدد تدقيق : تدقيق امالئي ونحوي / ابحاث / قاموس المرادفات / ترج
 الكلمات

 التعليقات : تعليق جديد / حذف / السابق / التالي / اظهار واخفاء التعليق / اظهار كافة العليقات 
 تغييرات : حماية الورقه / حماية المصنف / مشاركه في المصنف 

 
 ء الشاشه / تخطيط ويب / مخطط تفصيلي / مسود طرق عر  المصنفات : تخطيط الطباعه / القراء  في وضع مل

 اظهار واخفاء : المسطر  / خطوط الشبكه / شريط الصيغه / شريط الرسائل / العناوين
 % / صفحه واحد  / صفحتان / عر  الصفحه100تكبير وتصغير : 

الى جنب / اعادة تعيين  اطار : اطار جديد / ترتيب الكل / تجميد اجزاء / انقسام / اخفاء / اظهار / العر  جنبا
 موضع االطار / حفظ مساحة العمل / تبديل االطارات

 
 

21 – 25 
 
 

 
 

 Accessالتطبيق 

/ ميزات التطبيق / فئات القوالب / الميزات / إنشاء  Accessتشغيل التطبيق 
قاعدة بيانات جديدة فارغة /  األمر " الصفحة الرئيسية ) طرق عرض / الخط / 

 / فرز وتصفية / بحث . نص منسق / سجالت
األمر " إنشاء " / جدول / قوالب الجدول / تصميم الجدول / نموذج / نموذج 

ضافية / تصميم النموذج / تقرير / ‘منقسم / عناصر متعددة / نموذج فارغ / نماذج 
تسميات / تقرير فارغ / معالج التقارير / تصميم التقرير / معالج االستعالمات / 

 . تصميم االستعالم
م  Access  /Excelاألمر " بيانات خارجية " / عمليات االستيراد المحفوظة / 

 ملف نصي .
 / ملف نصي . Excel   /wordتصدير / 

 . Accessالمر " أدوات قاعدة البيانات / عالقات / توثيق قاعدة البيانات / تحليل األوامر / قاعدة بيانات 
26– 30   

 
 مشاريع حسب التخصص 
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 فردات العملية الم

 التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــل المفردات االسبوع

والبريد  2االنترنت  6 -1
 االلكتروني 

 

مراجعة عملية لمدة أسبوعين عن أسلوب التعامل مع األنترنت والتطبيق على أهم الوظائف التي توفرها خدمة 
 األنترنت .

 -التي توفرها وظيفة البريد االلكتروني وبرامجه من حيث :تطبيق عملي لكل طالب عن أهم الخدمات 
كيفية انشاء بريد الكتروني / كيف يعمل البريد االلكتروني / عناوين البريد االلكتروني  / تشغيل برنامج 

   yahoo / انشاء حساب بريدي الكتروني على الموقع   ( internet explorer )متصفح االنترنت 
الوصول الى وظائف البريد األلكتروني /  استعرا  الرسائل / فرز الرسائل / وضع تطبيق عملي ألسلوب 

اشارة متابعه لرسالة البريد االلكتروني وحذفها / فتح وضغط الملفات المرفقه بالرسالة / انشاء رساله جديد  
بريدلجهة اخرى / / الرد على البريد االلكتروني /  اعادة ارسال ال  attach files/ ارفاق ملف بالرساله 

حذف الملفات المرفقه بالرساله / اغالق االتصال مع االنترنت / صياغة توقيع الرسائل / حذف البريد / 
/  address bookطباعة البريد / البحث عن رساله انشاء مجلدات بريد الكتروني / دفتر العناوين 

 في دفتر العناوين  اضافة عنوان بريد الكتروني الى دفتر العناوين / انشاء مجموعه

7-9  
 

 العرو  التقديميه 
Power point  

 

 لمعرفة أهمية التطبيق .   power pointعر  محاضرة عملية ُ معدة بأستخدام 
/  الدخول الى   p.p/ وماهي مكونات نافذة   power pointالتعرف على أسلوب تشغيل 

/ انشاء العرو  التقديميه / خزن  p.p / واجهة التطبيق p.p/ الخروج من التطبيق   p.pالتطبيق 
العرو  التقديميه / استدعاء العرو  التي سبق خزنها / ادخال البيانات والنصوص / تحديد حجم 

وشكل ولون الخط / الشرائح / ترتيب الشرائح / عر  الشرائح / ادخال شريحه جديد  / نقل 
الصوتيه / اضافة المؤثرات الحركيه  شريحه / مسح شريحه / ترقيم الشرائح / الحركات والمؤثرات

لعناصر الشريحه / تغيير المؤثر الحركي / الغاء المؤثر الحركي / استخدام االزرار واالجراءات / ترتيب 
الفقرات داخل الشريحه / اخفاء الشريحه / اضافة الوقت على الشريحه / اضافة الموسيقى على 

 الشريحه / 
 ومناقشتهم عمليا".   power pointمطالبة الطلبة بأنشاء مشروع  بـ 

10 - 20    
 التطبيق اكسل
Microsoft 

excel 

 
    Officeزر 

 

 
 

 الصفحه الرئيسيه 
Home 

 

 

 
وماهي  مكونات نافذته / ادخال البيانات في ورقة العمل /    excelيل التعرف عمليا"  على أسلوب تشغ

 تعديل البيانات المدخله 
 

جديد / فتح ملف مخزون / اغالق ورقة العمل  / حفظ ورقة العمل جديد  / حفظ ورقة العمل موجود  
  excel مسبقا / معاينه قبل الطباعه / اغالق ورقة العمل / انهاء الـ

 

 
 ص / نسخ / لصق / نسخ التنسيق الحافظه : ق

خط : تغيير الخط / حجم الخط / تكبير و تصغير الخط / مسح التنسيق / تغيير لون الخط / لون تمييز 
 النص / نص منخفض / نص مرتفع / تغيير حالة االحرف / نمط التسطير / تأثيرات / تباعد االحرف 

نص في الخليه افقيا / استدارة النص / اتجا  النص محاذاة : محاذاة النص في الخليه عموديا / محاذاة ال
من اليمين الى اليسار او العكس / زيادة وانقاص الهامش بين الحد والنص في الخليه / التفاف النص / دمج 

 وتوسيط 
رقم : تنسيق رقمي / تنسيق رقم الحساب / نمط النسبه المئويه / نمط الفاصله زيادة وانقاص المنازل 

 العشريه 
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 Insertادراج 

 
 

 تخطيط الصفحه
Page layout 

 
 

   Formulasصيغ
 
 
 

 Dataبيانات

 
 

  Reviewمراجعه
 

    Viewعر  
 
 
 

اط : تنسيق رقمي  / التنسيق كجدول / التنسيق بانماط معرفه مسبقا / تعريف انماط خاليا مخصصه انم
 اعمد  / ادراج ورقه / حذف خاليا / حذف صفوف / حذف اعمد  / حذف ورقه / تنسيق حجم الخليه

لخليه / خاليا : ادراج خاليا / ادراج صفوف / ادراج اعمد  / ادراج ورقه / حذف ورقه / تنسيق حجم ا
الرؤيه ) اظهار واخفاء ( الصفوف واالعمد  والورقه / تنظيم االوراق / اعادة تسمية الورقه / نقل الورقه او 

 نسخها / لون عالمة التبويب / حماية الورقه 
 تحرير: جمع تلقائي / تعبئه / مسح / فرز وتصفيه / بحث وتحديد 

 
: مخططات : عمود / خطي / دائري / شريطي /  تطبيق عملي ألسلوب التعامل مع الرسومات توضيحيه

 مساحي / مبعثر / مخططات اخرى 
 / سطر توقيع / كائن / رمز   word artنص : مربع نص / الرأس والتذليل /

 
 : سمات / الوان / خطوط / تأثيرات سمات 

 اعداد الصفحه : الهوامش / حجم الصفحه / االتجا  / الخلفيه / طباعة العناوين 
 الحجم لغر  المالئمه : العر  / الطول / تغيير الحجم تغيير 

 خيارات الورقه : ورقه من اليمين الى اليسار / خطوط الشبكه / عر  / طباعه / العناوين 
ترتيب : الموضع / احضار الى االمام / ارسال الى الخلفيه / التفاف النص / محاذاة / تجميع / استدار  / 

 جزء التحديد / تنسيق شرطي 
 

إدراج داله / جمع تلقائي /  -تنفيذ تطبيق عملي على أسلوب التعامل مع  الداالت الجاهزة من حيث :
/ نص / التاريخ والوقت / بحث واشار   IF statement)العناصر المستخدمه مؤخرا / مالي / منطقي )

 / الرياضيات والمثلثات / داالت اضافيه 
جمع / طرح / ضرب / قسمه ( / خيارات الحساب االن / حساب : الحساب /  العمليات الحسابيه ) 

 حساب الورقه / الجمع التلقائي .حساب المجاميع الفرعية
 
 

 -طرح تمرين عملي عن عملية التعامل مع البيانات :
/ من نص / من مصادر  accessاحضار بيانات خارجيه : من  -1

 اخرى / االتصاالت الموجوده 

/ فرز / تصفيه / مسح / اعادة تطبيق /  /  فرز وتصفيه :  -2
 خيارات متقدمه 

 
  

تدقيق : تدقيق امالئي ونحوي / ابحاث / قاموس المرادفات / ترجمه / تلميح شاشة الترجمه / تعيين اللغه / 
 عدد الكلمات

 ق / اظهار كافة العليقات التعليقات : تعليق جديد / حذف / السابق / التالي / اظهار واخفاء التعلي
 تغييرات : حماية الورقه / حماية المصنف / مشاركه في المصنف 

 
طرق عر  المصنفات : تخطيط الطباعه / القراء  في وضع ملء الشاشه / تخطيط ويب / مخطط تفصيلي 

 / مسود 
 اظهار واخفاء : المسطر  / خطوط الشبكه / شريط الصيغه / شريط الرسائل / العناوين

 % / صفحه واحد  / صفحتان / عر  الصفحه100تكبير وتصغير : 
اطار : اطار جديد / ترتيب الكل / تجميد اجزاء / انقسام / اخفاء / اظهار / العر  جنبا الى جنب / اعادة 

 تعيين موضع االطار / حفظ مساحة العمل / تبديل االطارات

/ ميزات التطبيق / فئات القوالب /  Accessتشغيل التطبيق أسلوب   
الميزات / إنشاء قاعدة بيانات جديدة فارغة /  األمر " الصفحة الرئيسية ) 



الصفحح   

111 
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 Accessالتطبيق 

 طرق عرض / الخط / نص منسق / سجالت / فرز وتصفية / بحث .
األمر " إنشاء " / جدول / قوالب الجدول / تصميم الجدول / نموذج / 

ضافية / تصميم ‘نموذج فارغ / نماذج نموذج منقسم / عناصر متعددة / 
النموذج / تقرير / تسميات / تقرير فارغ / معالج التقارير / تصميم التقرير / 

 معالج االستعالمات / تصميم االستعالم .
" بيانات خارجية " / عمليات  تنفيذ تمرين عملي عن أسلوب التعامل مع 

 .م ملف نصي  Access  /Excelاالستيراد المحفوظة / 
 / ملف نصي . Excel   /wordتصدير / 

المر " أدوات قاعدة البيانات / عالقات / توثيق قاعدة البيانات / تحليل األوامر / قاعدة بيانات 
Access . 

26– 30   
 

 مشاريع حسب التخصص للقسم العلمي 

 
 

 نوىرج وصف الوقرر 

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .113

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .114

 يسبسجخ شزكبد      ش انًمزراسى / ري .115

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .116

 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .117

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 4سبػخ ) 121 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .118

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

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

 البرنامج.
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 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .119

 أهذاف انًمزر .121

بمعلومات وافية عن القواعد العامة واالسس الخاصة بشركات القطاع الخاص فضال عن  تزويد الطالب: : رؼزَف انطبنت 
 0التعرف على الحسابات الختامية وتوزيع االرباح وانضمام الشركاء وانفصالهم وكذلك تصفية الشركات

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .66

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

بمعلومات وافية عن القواعد العامة واالسس الخاصة بشركات القطاع الخاص فضال عن التعرف على لب تزويد الطا : : -2أ
 0الحسابات الختامية وتوزيع االرباح وانضمام الشركاء وانفصالهم وكذلك تصفية الشركات

 
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

   1ة
 بانجاز االعمال المحاسبية في شركات القطاع الخاص قيام الطالب -: – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًخزجز ,انزذرَت انصُفٍ  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح , 
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 انجُُخ انزسزُخ  .68

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  )انًصبدر(  ُسُخ ـ انًزاخغ انزئ2

 
 
 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ .69

 
 المفردات النظرية

 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 انًبنُخ االداء اندُذ ناللسبو -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .67

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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 اتالمفردتفاصيل   االسبوع
 .ا واجراءات تكوين شركات التضامن واشيارىاشركات االشخاص ـ انواعي االول

 اثبات حصص الشركاء في راس المال وحصص التهذية الثاني 
 الحصص العينية ثالثال
 الحصص النقدية رابعال
 .الحصص العينية والنقدي خامسال
 الحسابات الختامية وتوزيع االرباح وطرق توزيع االرباح والخسائر. سادسال
 . لمتساوي والتوزيع بنسب متفق عمييا التوزيع ا سابعال
 التوزيع بنسب رااس االموال ومنح الشركاء فائدة عمى رأس المال وتوزيع الرصيد بنسب محددة. ثامنال
منح الشركاء مرتبات او مكافأت مقابل خدماتيم وتوزيع الرصيد بنسب محددة ومنح الشركاء فائدة  تاسعال

 .وتوزيع الرصيد بنسب محددة ورأس المال ومرتبات مقابل خدماتيم
 .مسحوبات الشركات وفائدتيا العاشر

 قرض الشريك وفائدتو. الحادي عشر
 التأمين عمى حياة الشركاء الثاني عشر

 .التهيير في اتفاق الشركاءض تعديل اسس توزيع االرباح والخسائر عشر ثالثال
 ديل رأس المال ـ تخفيض رأس المال.تع     . تعديل رأس المال ـ زيادة رأس المال بع عشرراال
 انضمام شريك جديد ض شراء حصة رأس المال الحالي ض اضافة حصة جديدةالى رأس المال عشر خامس ال

 
قياس شيرة المحل ومعالجتيا ـ عدم وجود حساب لشيرة المحل في دفاتر الشركاء ـ وجود حساب  عشر   سادسال

 .لشيرة المحل في دفاتر الشركة
 انفصال شريك اصيل ضالسداد بأكثر من حصة . عشر السابع

 سداد بأقل من الحصةال امن عشرالث

 شيرة المحل ومعالجتيا تاسع عشرال

 تصفية شركات التضامن . العشرون

 .التصفية السريعة والعشرونحادي ال

 التصفية التدريجية والعشرون  ثانيال

 .القانونية لتأسيسياالشروط  –الشركات المساىمة  والعشرون  ثالثال

 .تسديد قيمة االسيم دفعة واحدة –تكوين الشركات المساىمة  والعشرون رابعال

 تسديد قيمة االسيم عمى دفعات. والعشرون خامسال

 معالجة مصاريف االصدار ومصاريف التأسيس.  لسادس والعشرونا

 التأخير في تسديد اقساط االسيم السابع والعشرون

 زيادة رأس المال في الشركات المساىمة بأصدار اسيم جديدة . ونالثامن والعشر 
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 زيادة رأس المال في الشركات المساىمة برسممة االرباح التاسع والعشرون

 تخفيض رأس المال في الشركات المساىمة  الثالثون

    
 

 المفردات العممية
 اتالمفردتفاصيل   االسبوع

 ت التضامن واشيارىاحاالت تطبيقية في تكوين شركا االول

 حاالت تطبيقية في اثبات حصص الشركاء المتساوية وغير المتساوية الثاني 

 حاالت تطبيقية في تقديم الشركاء حصص عينية او تقديم اصول او خصوم محل تجاري  ثالثال

 حاالت تطبيقية في تقديم الشركاء حصص نقدية او حصص من عمل رابعال

 في تقديم بعض الشركاء حصص نقدية وبعضيم حصص عينية واثر ذلك في تحديد الحصصحاالت تطبيقية   خامسال

 حاالت تطبيقية في اعداد الحسابات الختامية وتوزيع االرباح والخسائر بين الشركاء سادسال

 حاالت تطبيقية في التوزيع المتساوي والتوزيع بنسب متفق عمييا سابعال

 وفق نسب رااس االموال ومنح الشركاء فائدة عمى رأس المالض توزيع الرصيد بنسب محددة حاالت تطبيقية في التوزيع ثامنال

حاالت تطبيقية في منح الشركاء مرتبات او مكافأت مقابل خدماتيم وتوزيع باقي الرصيد بنسب محددةض منح الشركاء فائدة  تاسعال
 بنسب محددة عمى رأس المال ومرتبات او مكافأت مقابل خدماتيم وتوزيع الرصيد

 حاالت تطبيقيةعن مسحوبات الشركاءوفائدتيا شراالع

 حاالت تطبيقية عن قرض الشريك وفائدتو عشر حاديال

 حاالت تطبيقية عن التأمين عمى حياة الشركاء عشر ثانيال

 حاالت تطبيقيةعن التهيير في اتفاق الشركاء وتعديل اسس توزيع االرباح والخسائر عشر ثالثال

 حاالت تطبيقيةعن زيادة رأس المال وتخفبضو. عشر ابعر ال

 حاالت تطبيقيةعن انضمام شريك جديد بشراء حصة في رأس المال الحالي او بأضافة حصة جديدة الى رأس المال عشر خامسال

ة وحالة وجود حاالت تطبيقيةعن قياس ومعالجة شيرة المحل في حالة عدم وجود حساب لشيرة المحل في دفاتر الشرك السادس عشر 
 حساب لشيرة المحل في الدفاتر

حاالت تطبيقية في انفصال شريك اصيل وكيفية تقييم حصتو وكيفية تسديدىا وكيفية معالجةشيرة المحل عند التسديد اليو  سابع عشرال
 بأكثر من حصتو

 حاالت تطبيقيةعن التسديد الى الشريك بأقل من قيمة حصتو من عشرالثا

 ت تطبيقيةعن كيفية معالجة شيرة المحلحاال تاسع عشرال

 حاالت تطبيقيةعن تسمية شركات التضامن العشرون

 حاالت تطبيقيةعن التصفية السريعة والعشرونحادي ال
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 حاالت تطبيقيةعن التصفية التدريجية والعشرون ثانيال

 حاالت تطبيقيةعن تأسيس الشركات المساىمة واالكتتاب بأسيميا. والعشرون ثالثال

 حاالت تطبيقيةعن تسديد قيمة االسيم في الشركات المساىمة دفعة واحدة والعشرون رابعال

 حاالت تطبيقيةعن تسديد قيمة االسيم بدفعات  والعشرون  خامسال

 حاالت تطبيقيةعن معالجة مصاريف االصدار ومصاريف التأسيس  السادس والعشرون

 ي تسديد اقساط االسيمحاالت تطبيقيةعن التأخير ف السابع والعشرون

 حاالت تطبيقيةعن زيادة رأس المال في الشركات المساىمة بأصدار اسيم جديدة الثامن والعشرون

 حاالت تطبيقيةعن زيادة رأس المال برسممة االرباح التاسع والعشرون

 حاالت تطبيقيةعن تخفيض رأس المال في الشركات المساىمة  الثالثون

 
 

 نوىرج وصف الوقرر 

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .121

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .122

 اصىل انزذلُك      اسى / ريش انًمزر .123

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .124

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

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

 البرنامج.
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 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .125

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 3سبػخ ) 91 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .126

 2119نثبٍَ رشزٍَ ا ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .127

 أهذاف انًمزر .128

ف ا ط  اااب بلساااح  ويحا ااا  وىااا ف ا  ااا يبو وا  ع ياااف بااا  قحانو وارنق اااة ا ااا  تااانقد وساااح  م اياااب تع يااا  -:1: : تعرَفففف الطالفففة 
 .احلا ب يف
 

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .71

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

 .ا   يبو وا  ع يف ب  قحانو وارنق ة ا   تنقد وسح  م ايب احلا ب يف ف ا ط  ب بلسح  ويحا   وى فتع ي  -: -2أ
 
 
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 .ا ع    در متكو ا ط  ب من مم /سة   دبة ا   يبو ب س خ ام ا حس غ  املخ دفة  الثب يف و عن س  امل زى امل ىل   1ب
 
  -: – 2ة
  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًخزجز ,انزذرَت انصُفٍ  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizاالخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ 
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 هب يهُخ انًسبسجخرزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهج -1ج

 -2ج

 -3ج
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 انجُُخ انزسزُخ  .72

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  مؤياا  اااحاا  اسااح  ا  اا يبو/  باا  ا دطبااف نااح/ي ا ق  اا/ .1 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
 .1991مطبعة اا/ احلك ة/

اسااااااح  ا  اااااا يبو احلاااااا يز/ ساااااابب  ا ط اااااا ن  اجلااااااىء ارو   .2
 واجلىء ا ث ين.

 امل ااعة اسحهل  ا عد بة وا ع دبة/ ا.  بار ابح ا عق . .3

 ا/اس يف ا امل ااعة/ ا.  ب س ي فع/. .4

   -4ج

  

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضزح , 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .71

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى
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م ااعااااة احلااااا ب يف ماااان ا ناااا  ب و ا نق يااااة وا ع دبااااة/  باااا   .5
 1985  نح/ /  ف    ا ص ن  ا. امحا

 
 

 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ .73

 المفردات النظرية
 

 اتالمفردتفاصيل                                  االسبوع

 نشأة التدقيق وتطوره ضتعريفو واىدافو الفرق بين المحاسبة والتدقيق. والثاني ولاال 

 انواع التدقيق ـ التدقيق الكامل والجزئي ض التدقيق النيائي والمستمر ض التدقيق االلزامي واالختياري .. الثالث

يومو ض االرتباط بين التدقيق الداخمي والخارجي ضالتدقيق التدقيق الداخمي والخارجي ض اىدافو ض التدقيق الداخمي ض مف والخامس الرابع
 الشامل واالختباري ض التدقيق البيئي ض حاالت تطبيقية .

 االخطاء والهش ض اسباب ارتكاب االخطاء ض دور المدقق في معالجة وتصحيح االخطاء والهش.  والسابع سداسال
 حاالت تطبيقية

 المراقبة الداخمية ض موقف مراقب الحسابات من مقومات انظمة الرقابة الداخمية . نظام الرقابة الداخميةض نظام ثامن ال

طرق ووسائل فحص وتقييم انظمة الرقابة الداخميةض حاالت حول تقييم انظمة الرقابة الداخمية في المنشأت ض الخطوات  تاسع والعاشر والحادي عشرال
 التمييدية لعممية التدقيق .

 
 

 صفات وماىالت المدقق ض حقوق وواجبات المدقق في ظل التشريعات العراقية. لث عشرالثاني عشر والثا
 مجمس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي والمعايير التدقيقية.

 1984لسنة  7نظام مزاولة مينة مراقبة الحسابات رقم 
 قواعد السموك الميني لنقابة المحاسبين والمدققين

 ادلة االثبات في التدقيقضمفيوم االدلة ضادواتياضوسائل الحصول عمى ادلة االثبات . روالخامس عش عشر رابعال

 برنامج التدقيق ض تعريفو ض انواعو ض مزاياه وعيوبو ض كيفية اعداد البرنامج والسابع عشر عشر سادسال
 حاالت تطبيقية حول برامج التدقيق
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 اشارات التدقيق ض مالحظات المدققاوراق العملض الممف الداني والجاري ض  عشرثامن ال

 تقرير المدقق ض انواعو . والعشرون عشر تاسعال
 تطبيقات حول نماذج تقرير المدقق

لحادي والعشرون والثاني ا
 والعشرون

 العمميات النقدية
 نظام الرقابة الداخمية عمى العمميات النقدية ض المقبوضات النقدية ض المدفوعات النقدية .

 تدقيق العمميات النقديةض تدقيق حسابات الصندوق ض تدقيق حسابات البنك )المصرف( شرون والرابع والعشرونثالث والعال
 تدقيق الرواتب ض تدقيق المبيعات النقدية ض تدقيق المصروفات النقدية .

خامس والعشرون والسادس ال
 والعشرون

 تطبيقات عممية حول تدقيق العمميات النقدية 
 العمميات االجمة

 نظام الرقابة الداخمية عمى العمميات االجمة

السابع والعشرون والثامن 
 والعشرون

 تدقيق المشتريات االجمة ومردوداتيا
 تدقيق المبيعات االجمة ومردوداتيا

 التحقق من االصول)الموجودات( الثابتة والمطموبات

 ت ضالتعريف بالحاسوب ض طبيعة النظام المحاسبي االلكترونيالرقابة الداخمية في ظل التشهيل االلكتروني لمبيانا تاسع والعشرونال

 مقومات واساليب الرقابة الداخمية في ظل الحاسوب ثالثونال

 
 
 

 المفردات العممية
 اتالمفردتفاصيل   االسبوع

 حاالت تطبيقية حول المعالجة المحاسبية لممعامالت النقدية واالجمة االول والثاني

 امثمة تطبيقية حول المعالجة المحاسبية لممعامالت النقدية واآلجمة مسالثالث والرابع والخا

السادس والسابع والثامن والتاسع 
 والعاشر 

 حاالت تطبيقية حول الهش واالخطاء ض معالجات االخطاء محاسبيًا. 
 حاالت تطبيقية حول استخدام ادلة االثبات في التدقيق

ام وسائل تقرير انظمة الرقابة الداخمية ض قائمة االستقصاء النموذجية ض التقرير عمميات التدقيق حاالت تطبيقية حول استخد
 الوصفي ض الممخص التذكيري ض الخرائط التنظيمية

 الحادي عشر  و
 الثاني عشر  و
 الثالث عشر  و
 الرابع عشر و
 الخامس عشر

 نفس مفردات االسبوع العاشر
=      =     =     = 
=      =     =     = 
=     =      =     = 

=      =      =     = 

السادس عشر والسابع 
 عشروالثامن عشر

 تطبيقات حول برامج التدقيق ضتوافق البرامج المعدة مسبقا ض نماذج البرامج المرنة)اثناء التنفيذ (
 تطبيقات حول اعداد الممف الدائم والجاري 
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 التاسع عشر و
 العشرون

فحة المالحظات والتقرير التطبيقي )خالى من التحفظات ( التقرير الهيرنظيف  الذي يتضمن نماذج لتقارير المدقق وص
 تحفظات.

 حاالت تطبيقية حول المدفوعات والمقبوضات النقدية الحادي والعشرون

 امثمة تطبييقية حول المدفوعات النقدية والمقبوضات النقدية الثاني  والعشرون

 ق حساب الصندوق ض كشف البنك ض المبيعات النقديةنماذج لتدقي الثالث والعشرون

 نماذج لتدقيق المقبوضات النقدية ض قائمة الرواتب واالجور ضقائمة السفر وااليفاد الرابع والعشرون

 الخامس  والعشرون
 والسادس والعشرون

ض نماذج لتدقيق المقبوضات  نماذج لتدقيق حساب الصندوق ض نماذج لتدقيق كشف البنكض نماذج لتدقيق المبيعات النقدية
 النقدية ضنماذج لتدقيق قائمة الرواتب واالجور ض نماذج لتدقيق قائمة السفر وااليفاد

 حاالت تطبيقية حول تدقيق المشتريات والمبيعات االجمة ونماذج لتدقيق الموجودات الثابتة والمطموبات السابع والعشرون 

 يق المشتريات والمبيعات االجمة امثمة تطبيقية حول تدق الثامن والعشرون

 التاسع والعشرون و
 الثالثون

 تطبيقات عممية حول ادخال البيانات عمى الحاسبة ض تطبيقات عممية في المختبر

 
 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 انًؼهذ انزمٍُ / ثبثم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .129

 رمُُبد انًسبسجخ لسى   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .131

 نغخ اَكهُشَخ       اسى / ريش انًمزر .131

 انسضىر انُىيٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .132

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

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

 البرنامج.
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 2121-2119انسُخ انذراسُخ  انفصم / انسُخ .133

 اسجىع ( x 31سبػخ اسجىػُب 1سبػخ ) 31 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .134

 2119رشزٍَ انثبٍَ  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .135

 أهذاف انًمزر .136

 تالقىاعذ االنكلُزَح 1: : تعرَف الطالة 

 انزمُُىوطزائك انزؼهُى وانزؼهى و ًمزربد انيخزخ .74

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

    -: -2أ
 
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

   1ب
  -: – 2ة
  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًخزجز ,انزذرَت انصُفٍ  انًسبضزح ,

 
 طزائك انزمُُى      

 quizضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ االخزجبراد انُهبئُخ و انفصهُخ , ثبإل
 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رزسُخ روذ انشفبفُخ وانُشاهخ فٍ انؼًم و انزٍ رزطهجهب يهُخ انًسبسجخ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     



الصفحح   

113 
 

  

 

 انجُُخ انزسزُخ  .76

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
 

 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ .77

 

 انًسبضزح , 

 

 

 
 ي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انًُمىنخ ) انًهبراد األخزانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االداء اندُذ ناللسبو انًبنُخ -1د

 لُبدح اندًبػخ -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .75

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

      

      
      
      
      
      
      


