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  املقرر منىذج وصف

(2احملاسثي املىحد )النظام   
 وصف املقرر

 

 

 

المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  
المسم العلمً / المركز -2 لسم المحاسبة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  

سبً الموحداالنظام المح اسم /  ورمز الممرر -3   

لحنظ جمانه. م. أ   التدرٌسً اسم 

أشكال الحضور المتاحة -4 لاعات دراسٌة  
 ٧١٠٢ /٧١٠٢ الفصل / السنة -5 الفصل الثانً   

ساعة٥٤ساعات فً االسبوع اي  ٣بمعدل  عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( -6   
٧١٠٢شهر حزٌران  تارٌخ إعداد هذا الوصف  -7   

أهداف املقرر -8  
ٌوفر وصف للمعالجات المحاسبٌة وفك النظام المحاسبً الموحد المعتمد فً الشركات الهادفة للربح -  

 -ٌبٌن دلٌل الحسابات المحاسلٌة وكٌفٌة تصنٌفها 
ٌبٌن للطالب كٌف ان النظام ٌخدم جهات متعددة من االطراف بولت واحد -  
  ٌبٌن تن النظام ٌخدم الوحدات الرلابٌة بشكل مراشر-

- 
وطرائق الرؼلين والرؼلن والرقيين الربناهج املطلىتح خمرجاخ  -9  
األهداف املؼرفيح -أ  
معرفة الطالب بماهٌة النظام المحاسبً الموحد -1أ  
معرفة الطالب باهداف النظام-2أ  
التعرف عل  الدلٌل الرلمً للحسابات -3أ  
معرفة المعالجات المؤدٌة وفك النظةم-4أ  
-5أ  

قرراخلاصح تامل يح ملهاراذألهداف اا  -ب  
ٌوضح للطالب كٌف تتم المعالجات المٌدٌة للعملٌات المحاسبٌة -1ب  
كٌف نم تصنٌف الحسابات وترمٌزها  -2ب  
كٌفٌة اعداد الحسابات الختامٌة -3ب  
كٌفٌة اعداد الكشوفات الختامٌة  -4ب  

 

ٌوفر وصف الممرر هذا اٌجازا ممتضٌا الهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها مبرهنا 

 عما اذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج. 
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 طرائق الرؼلين والرؼلن
من خالل االعتماد على كتاب النظام المحاسبً الموحد -  
الماء المحاضرات للطلبة -  
االعتماد على التمارٌن واالمثىة للحل داخل الطلب  لتبسٌط فكرة الموضوع-  
- 
- 

 طرائق الرقيين
من خالل االختبارات الشهرٌة -  
وحضور الطلبة -  
- 

األهداف الىجدانيح والقيويح -ج  

الحرص على تعلٌم الطلبة المعالجات المحاسبٌة وفك النظام المحاسبً الموحد -1ج  
٦اهداف التدرٌسً ان ٌوصل المنهج الى اذهان الطلبة بالصر وانفع الطرق-2ج  
-3ج  
-4ج  

 طرائق الرؼلين والرؼلن
استخدام االمثلة وتوضٌح المعالجات المحاسبٌة لكل فمرة من فمرات المنهج-  
 

شرح فكرة الموضع للطلبة -  

 
 طرائق الرقيين

- 

 االختبارات الشهرٌة 
 

 -واالختبارات النهائٌة اي نهاٌة الكورس

 
)المهارات االخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً(املنقىلحالرأهيليح املهاراخ الؼاهح و -د  

. فهم الموضوع من 1د  
- خالل االطالع على المصادر العلمٌة واستٌعاب المعالجة لمحاسبٌة لكل فمرة  2د  
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تنيح املقرر -10  

طريقح 
 الرقيين

 األسثىع الساػاخ خمرجاخ الرؼلن املطلىتح  اسن الىحدج / املساق او املىضىع طريقح الرؼلن 

محاضرات/الص أسئلة ونماش
 ف

المطلوبات وانواعها  فهم المعالجات الخاصة باالحتٌاطٌات  ٣ 1 

 2 ٣ ============= المعالجات الخاصة بالتخصٌصات محاضرات أسئلة ونماش

 3 ٣ ============== المعالجات الخاصة بالتخصٌصات محاضرات أسئلة ونماش

كٌفٌة اعداد حساب النشاط  محاضرات أسئلة ونماش
 الجاري

معرفة حساب النشاط الجاري 
االرباحودائنو توزٌع   

٣ 4 

التعرف على بند المصروفات  ماهً المصروفات وانواعها محاضرات أسئلة ونماش
 وانواعها

٣ 5 

التعرف على النعالجات الخاصة  بند الرواتب واالجور النمدٌة محاضرات أسئلة ونماش
 بالرواتب واالجور

٣ 6 

محاضرات/الص أسئلة ونماش
 ف

============//== =============== ٣ 7 

ىمستلزمات الالتعرف على  بند المستلزمات السلعٌة محاضرات أسئلة ونماش
 السلعٌة

٣ 8 

÷÷÷===÷÷÷÷÷====== /============== محاضرات أسئلة ونماش
÷= 

٣ 9 

محاضرات/الص أسئلة ونماش
 ف

التعر ف على بند المستلزمات  بند المستلزمات الخدمٌة
 الخدمٌة

٣ 10 

 11 ٣ ================ =============== محاضرات أسئلة ونماش

 12 ٣ ااتعرف على مصادر التموٌل المعالجات الخاصة باالٌرادات محاضرات أسئلة ونماش

 13 ٣ ============ =========== محاضرات أسئلة ونماش

 14 ٣ اعداد اةحسابات الختامٌة الحسابات الختامٌة محاضرات أسئلة ونماش

مٌةتاالكشوفاو الخ محاضرات أسئلة ونماش  15 ٣ اعداد الكشوفات ااختامٌة 

 

الثنيح الرحريح -11  
 الكرة:

كتاب النظام المحاسبً الموحد-1  
 

 

:الكرة املقررج املطلىتح  
 * 
* 

 املراجغ الرئيسيح ) املصادر ( 
 -مكتاب النظام المحاسبً اموحد 

- 
- 

الكرة واملراجغ الري يىصي تها ) اجملالخ  
 الؼلويح ، الرقارير ...........(

- 

املؼاجلح ذثقً واحدج يف مجيغ املصادر 
فكراب النظام يغطي مجيغ املؼاجلاخ وال 
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 -حاج  ملصادر اخري 

- 
 

 املراجغ االلكرتونيح  ، هىاقغ االنرتند  
- 

- 

- 

 

 

خطح ذطىير املقرر الدراسي -12  
-  

جميع الفقراث البد مه زيادة عدد الساعاث في زيادة عدد ساعاث المادة على اعتبار ان مفرداث المنهج متشعبت ومتىسعت فالتغطيت -

 االسبىع

- 

- 

- 

  

 


