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  ادلقرر منىذج وصف

(2احلكىميح )احملاسثح   
 وصف ادلقرر

 
 
 
 

 
المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  

/ المركز العلمًالقسم  -2 المحاسبة  

1 حكومٌةمحاسبة  ورمز المقرر /  اسم -3   

 اسم التدرٌسً د. مهند هادي

                            أشكال الحضور المتاحة -4 ٌومً

الفصل / السنة -5 / المرحلة الثانٌة لثانًالفصل ا  

ساعات 4  عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( -6   

1/7 /2018 تارٌخ إعداد هذا الوصف  -7   

أهداف ادلقرر -8  
.الحكومٌة تقدٌم و تفسٌر االطار النظري للمحاسبة -  

.الحكومٌة اكساب الطالب القدرة على فهم و استخدام ادوات االطار النظري للمحاسبة   - 
.فً اطار المحاسبة الحكومٌة المعالجات المحاسبٌةتوسٌع مدارك الطالب فً كٌفٌة اجراء  -  
. الغٌر هادفة للربح التً ٌواجها المحاسب فً الوحدات الحكومٌة استخدام المنهج العلمً فً حل المشاكل المحاسبٌة -  
- 

وطرائق الرعليم والرعلم والرقييم الربنامج ادلطلىتح خمرجاخ  -9  

حيدلعرفألهداف اا -أ  
.النظري للمحاسبٌة الحكومٌة االطارتحدٌد  -1أ  
المعالجة المحاسبٌة عن المصروفات واالٌردات وفق دلٌل احصاءات مالٌة الحكومة  معرفة -2أ  
  -3أ
-4أ  
-5أ  

قرراخلاصح تادل يح دلهاراذألهداف اا  -ب  
التفكٌر النقدي / االبداعً. -1ب  
القدرة على التحلٌل و االستنتاج. -2ب  
المشاركة الفاعلة و التعبٌر عن الذات. -3ب  
معرفة كٌفٌة الحصول على المعلومات. -4ب  

 

 طرائق الرعليم والرعلم
المحاضرات العلمٌة. -  
عروض الوسائط المتعددة. -  
التفاعل و المشاركة االٌجابٌة. -  
عروض تقدٌمٌة من قبل الطالب. -  
- 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج. 
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 طرائق الرقييم
االمتحانات التحرٌرٌة. -  
المناقشة و التقٌٌم. -  
وضع اسئلة تحلٌلٌة للطالب. -  

األهداف الىجدانيح والقيميح -ج  

اكتساب و تطبٌق اخالقٌات المهنة. -1ج  
تنمٌة روح المشاركة الفاعلة فً المجتمع. -2ج  
تنمٌة روح التعاون و العمل ضمن فرٌق. -3ج  

-4ج  

 طرائق الرعليم والرعلم
توضٌح بعض الممارسات السلبٌة فً المهنة. -  
بٌان مدى اهمٌة العمل المشترك فً الدراسة. -  
بٌان مدى اهمٌة ممارسة العمل التطوعً لتحسٌن واقع المجتمع. -  

 
 طرائق الرقييم

المناقشة و التحلٌل.  - 
تقٌٌم المساهمات المجتمعٌة.   - 

- 
- 
 

)المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً(ادلنقىلحالرأهيليح ادلهاراخ العامح و -د  

العمل ضمن فرٌق.  - 1د  
اعداد التقارٌر المٌدانٌة.  - 2د  
معرفة كٌفٌة الحصول على المعلومة  - 3د  
- 4د  

 

 

تنيح ادلقرر -10  

 األسثىع الساعاخ خمرجاخ الرعلم ادلطلىتح  اسم الىحدج / ادلساق او ادلىضىع طريقح الرعلم  طريقح الرقييم
المعالجات المحاسبٌة عن السلف  محاضرات/الصف أسئلة ونقاش

GFS 
المعالجات المحاسبٌة عن السلف 

GFS 
 اسباب وقواعد وانواع السلف

4 1 

المعالجات المحاسبٌة عن السلف  محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
GFS 

 2 4 السلف المؤمنه

المعالجات المحاسبٌة عن السلف  محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
GFS 

 3 4 سلف االفراد العاملٌن

المعالجات المحاسبٌة عن السلف  محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
GFS 

 4 4 السلف المستدٌمة

المعالجات المحاسبٌة عن السلف  محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
GFS 

 5 4 سلف االعتمادات

المعالجات المحاسبٌة عن السلف  محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
GFS 

, اسباب GFSالمعالجات المحاسبٌة 
استخدام حساب االمانات , قواعد 
 استخدام االمانات , انواع االمانات

4 6 

امانات ضمان تحصٌل االٌرادات ,   محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
 االمانات الشخصٌة

4 7 

المفاوضات المحاسبة عن اعمال   محاضرات/الصف أسئلة ونقاش 4 8 
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الحكومٌة , التعلٌمات والتشرٌعات 
التً تحكم تنفٌذ االعمال الحكومٌة 
بأسلوب التنفٌذ المباشر , تنفٌذ 

االعمال الحكومٌة باسلوب التنفٌذ 
 احالة

مفهوم المناقصات العامة وكٌفٌة  المناقصات العامة محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
, االجراءات االدارٌة تنفٌذها 

 للمناقصات العامة

4 9 

المحاسبة عن اعمال المناقصات  المناقصات العامة محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
الحكومٌة , سلف المقاولٌن , 

 التأمٌنات , ذرعات العمل

4 10 

المحاسبة عن اعمال المناقصات  المناقصات العامة محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
الحكومٌة , ومن دلٌل احصاءات 

 GFSمالٌة الحكومة 

4 11 

الحسابات الختامٌة , مفهومها  الحسابات الختامٌة محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
 واهمٌتها

4 12 

اعداد الحسابات الختامٌة وفقا"  الحسابات الختامٌة محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
 الرقابة المالٌةلمتطلبات دٌوان 

4 13 

اعداد الحسابات الختامٌة وفقا"  الحسابات الختامٌة محاضرات/الصف أسئلة ونقاش
 لمتطلبات دٌوان الرقابة المالٌة

4 14 

 15 4 امثلة تطبٌقٌة الحسابات الختامٌة محاضرات/الصف أسئلة ونقاش

 
 
 
 
 

الثنيح الرحريح -11  
 الكرة:

2014/ جاٌد مشكور واخرون .سعود/ د الحكومٌةالمحاسبة  -1  
- 

 

:الكرة ادلقررج ادلطلىتح  
 * 
 * 
* 
* 
* 

 ادلراجع الرئيسيح ) ادلصادر ( 
- 
- 
- 
 

الكرة وادلراجع الري يىصي تها ) اجملالخ  
 العلميح ، الرقارير ...........(

- 
- 
- 
 

 ادلراجع االلكرتونيح  ، مىاقع االنرتند  
- 

- 
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- 

 

 

الدراسيخطح ذطىير ادلقرر  -12  
-  

- 

- 

- 

- 

  

 


