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  املمرر منىذج وصف

واملصرفيح املاليح املنشأجيف احملاسثح   
 وصف املمرر

 

 

كلية االدارة والتصاد – جامعة البصرة المإسسة التعليمية -1   

/ المركز العلميالمسم  -2 لسم المحاسبة   

ورمز الممرر /  اسم -3 المحاسبة  في المنشات المالية والمصرفية   

م.كفاح جبار   اسم التدريسي  

أشكال الحضور المتاحة -4   

الفصل / السنة -5 الفصل االول  

ساعة  4 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6   

1/7/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7   

أهداف املمرر -8  
  -تمكين الطلبة من ادارة حسابات: -

 -  المصارف الحكومية واالهلية
شركات التامين الحكومية -  
- 

وطرائك الرعليم والرعلم والرمييم الربنامح املطلىتح خمرخاخ  -9  

حيملعرفألهداف اا -أ  
مفهوم المنشؤت المالية وانواعها -1أ  
  المعالجات المحاسبية في المنشات المالية حسب النظام المحاسبي الموحد في العراق -2أ
ما هي الموائم المالية في المنشات المالية والمصرفية  -3أ  
  -4أ
  -5أ

مرراخلاصح تامل يح ملهاراذألهداف اا  -ب  
تطبيك النظام المحاسبي الموحد في المنشات المالية في العراق -1ب  
   -2ب
-3ب  
-4ب  

 

 طرائك الرعليم والرعلم
مدى اشتران الطالب بالمنالشة  -  
الوسائل الحديثة للتاثير والتؤثر -  
-  
- 
- 

يوفر وصف الممرر هذا ايجازا ممتضيا الهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

مبرهنا عما اذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج. 
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 طرائك الرمييم
- 
- 
- 

: جمال احملاسثح واسع ويرفرع منه كثريا من االخرصاصاخ األهداف الىخدانيح والميميح -ج  

فمن الضروري اتمان المبادى االساسية في المحاسبة   -1ج  
مساعدة الطلبة لمعرفة طالاتهم وطريمة تفكيرهم واستغاللها بجدية  -2ج  
وبناء االلفة والتوافك معرفة االنظمة وانماط تفكير الطلبة  -3ج  

-4ج  

والرعلمطرائك الرعليم   
اسلوب طرح المحاضرة داخل الماعة -  
المنالشات وحلول التمارين من لبل الطلبة-  
- 

 
 طرائك الرمييم

مدى اشتران الطالب بالمنالشة وحلول التمارين    - 
االمتحانات المفاجئة      - 

االمتحانات الفصلية والنهائية   - 
  - 

 

)المهارات االخرى المتعلمة بمابلية التوظيف وااتطور الشخصي(املنمىلحالرأهيليح املهاراخ العامح و -د  

التفكير والتعبير وطرح االسئلة   - 1د  
انجاز التغيير المطلوب من خالل منهج ) التحري االيجابي(  - 2د  
- 3د  
- 4د  
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تنيح املمرر -10  

طريمح 
 الرمييم

 األسثىع الساعاخ خمرخاخ الرعلم املطلىتح  اسم الىحدج / املساق او املىضىع طريمح الرعلم 

التعريف بالنظام المحاسب للمنشآت -  
المالية والمصرفية و أنواع المصارف 

 ووظائفها وأسس النشاط المصرفي

  1 

المعالجات المحاسبية لشعبة أمانة   
 الصندوق والنمد األجنبي

  2 

المعالجات المحاسبية لشعبة الحسابات   
 الدائنة والمدينةالجارية 

  3 

المعالجات المحاسبية لشعبة االدخار   
 والتوفير والودائع

  4 

المعالجة المحاسبية لشعبة األئتمان   
 النمدي

  5 

المعالجة المحاسبية لشعبة الحواالت   
 الداخلية والخارجية

  6 

المعالجة المحاسبية لشعبة خطابات   
 الضمان .

  7 

المحاسبية لشعبة األعتمادات المعالجة   
 وحواالتها . المستندية

  8 

 9   الحسابات الختامية للمصارف  

نبذة عن التامين وشروطه وأحكامه   
وأنواع السجالت المحاسبية في 

 شركات التؤمين .

  10 

المعالجات المحاسبية للعمليات   
 التامينية.

  11 

المعالجات المحاسبية للمصاريف   
 وااليرادات التامينية

  12 

في شركات  األستثمارات المالية  
 التؤمين.

  13 

كشوفات مصروفات وايرادات   
 العمليات التامينية

  14 

 

الثنيح الرحريح -11  
 الكرة:

المحاسبة في المنشات المالية / د. ثائر الغضبان -1  
2-  
3-  
4-  

 

:الكرة املمررج املطلىتح  
  النظم المحاسبية المتخصصة *
* 
* 
* 

 احملاضراخ 
 الكرة احملاسثيح

 املىالع االلكرتونيح

 املراخع الرئيسيح ) املصادر (
- 
- 
- 
 

الكرة واملراخع الري يىصي تها ) اجملالخ  ال يىخد
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 العلميح ، الرمارير ...........(
- 
- 
- 
 

 املراخع االلكرتونيح  ، مىالع االنرتند  
-WWW.ELMOHASB.COM 

- PR7ACC.BLOGSPOT.COM 
 

 

خطح ذطىير املمرر الدراسي -12  
  زيادة عدد الساعاث الدراسيت  -

اضافت موضوع محاسبت الفوارغ ومحاسبت النوادي والجمعياث  -  

- 

- 

- 

  

 


