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للعام الدراسي   / املقرر منىذج وصف  

1هثادئ حماسثح هاليح   

 وصف املقرر

 

 

المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  

/ المركز العلمًالقسم  -2 قسم المحاسبة / كلٌة االدارة واالقتصاد  

1مبادئ محاسبة مالٌة  ورمز المقرر /  اسم -3   

 اسم التدرٌسً  ا.م.د. الهام الشاوي

أشكال الحضور المتاحة -4 قاعات دراسٌة  

الفصل / السنة -5 فصلً  

ساعات باالسبوع 5 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( -6   

/7/2112 تارٌخ إعداد هذا الوصف  -7 2  

أهداف املقرر -2  

انمطتىي انعهمي نهقطم طهبت وهيئت تذريص -  

تىفير مىبخ تذريطي أفضم نهطهبت وانتذريطييه -  

تهيئت انفرص انمالئمت نطذ حبجت انقطم مه انكفبءاث انعهميت -  
  نطىق انعمم وخذمت انمجتمع انتحطه وانتىضع في االضتجببت -

 

وطرائق الرعلين والرعلن والرقيين الربناهج املطلىتح خمرجاخ  -9  

حيملعرفألهداف اا -أ  

1 معرفة المبادئ المحاسبٌة -1أ  
القٌد المحاسبًفهم اسالٌب  -2أ   
معرفة النظرٌات االقتصادٌة ذات العالقة - 3أ  
المحاسبًتمكٌن الطالب فً القدرىة على التحلٌل  - 4أ  
  تحلٌل الوضع المحاسبًٌ للشركة - 5أ
 

قرراخلاصح تامل يح ملهاراذألهداف اا  -ب  
-1ب  
  -2ب
-3ب  
-4ب  

 

 طرائق الرعلين والرعلن

-تعلٌم الطلبة كٌفٌة القٌام بطرائق التفكٌر والتحلٌل الموضوعً  -  
-زوٌد الطلبة بأساسٌات المقرر والمواضٌع اإلضافٌة  -  

تتطلب طرح وجهات نظر مختلفة كواجبات بٌتٌهطرح أسئلة فكرٌة  -  

ٌ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 الرقيين

اختبارات فصلٌة  -  
  -اختبارات سنوٌة 

الواجبات البٌتٌة -  
اختبارات قصٌرة-  

األهداف الىجدانيح والقيويح -ج  

طرح األسئلة واإلجابات علٌها داخال قاعة الدراسٌة - -1ج  
2 البٌتًحل الواجب  -عمل مجموعات نقاشٌة بٌد الطلبة  -2ج  
  البٌتًحل الواجب  -3ج

 طرائق الرعلين والرعلن
- 
- 
- 

 
 طرائق الرقيين

 - طرح أسئلة فكرٌة تتطلب طرح وجهات نظر مختلفة كواجبات بٌتٌه
تعلٌم الطلبة كٌفٌة القٌام بطرائق التفكٌر والتحلٌل الموضوعً -  
 

)المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً(املنقىلحالرأهيليح العاهح واملهاراخ  -د  

- استخدام الحاسوب وشاشات العرض لتوضٌح المحاضرات للطلبة لزٌادة االستٌعاب الذهنً للطالب 1د  
- 2د  
- 3د  
- 4د  

 

 

تنيح املقرر -10  

طريقح 
 الرقيين

اسن الىحدج / املساق او  طريقح الرعلن 
 املىضىع

 األسثىع الساعاخ خمرجاخ الرعلن املطلىتح 

 1  مذخم انمحبضبت وبيئت االعمبل  محاضرات/الصف أسئلة ونقاش

انىظبئف انمحبضبيت ومطتخذمي انمعهىمبث   محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

 انمحبضبيت 

 2 

-مببدئ –انجبوب انعهمي نهمحبضبت اهذافهب   محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

 فرضيبث

 3 

 4  انقيذ انمفرد   محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

انمعبدنت انمحبضبيت -انعمهيبث انمحبضبيت  محاضرات بالصف أسئلة ونقاش   5 

   محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

انمطتىذاث وانطجالث  –انقيذ انمسدوج 

 انطجالث انمحبضبيت

 6 

 –تحهيم انعمهيبث –انذورة انمحبضبيت   محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

ميسان  –انترحيم انترصيذ  –انتطجيم 

 انمراجعت 

 7 

تقذيم –انمحبضبت عه انتكىيه انشركبث   محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

 راش انمبل وزيبدته وتخفيضه 

 2 

 9  انمطحىببث انشخصيت وانقروض وانفىائذ  محاضرات بالصف أسئلة ونقاش
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 11  انمصروفبث االيراديت وانرأضمبنيت  محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

انمحب ضبت عه انبضبعت ) انمخسون (   محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

انمشتريبث وانمردوداث وانمطمىحبث 

 ومصبريف انشراء  

 11 

 12  انمبيعبث ومردوداتهب ومطمىحبتهب  محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

 13  انخصم انتجبري  محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

انكمي-انخصم انىقذي  محاضرات بالصف أسئلة ونقاش   14 

 15  كهفت انبضبعت انمبب عت  محاضرات بالصف أسئلة ونقاش

 

الثنيح الرحريح -11  
 الكرة:

1-  
2-  
3-  
4-  

 

:الكرة املقررج املطلىتح  
 * 
 * 
* 
* 
* 

 املراجع الرئيسيح ) املصادر ( 
- 
- 
- 
 

الكرة واملراجع الري يىصي تها ) اجملالخ  
 العلويح ، الرقارير ...........(

- 
- 
- 
 

 املراجع االلكرتونيح  ، هىاقع االنرتند  
- 

- 

- 

 

 

ذطىير املقرر الدراسيخطح  -12  
-  

- 

- 

  

 


