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 ٔصف انًمشس

 

 

 تغذاد -انرقًُ  اإلدارجيؼهذ  انًؤطظح انرؼهًٍٍح .1

 قظى اإلدارج انقاَىٍَح / انًزكش ؼهًً انقظى ان .2

نهُظاو انًحاطثً  وانقاَىٍَح انًانٍحذؼزٌف انطانة تانجىاَة  اطى / ريش انًقزر .3

 وانزقاتح انخذيٍح أنذونهانؼًم انحظاتً فً دوائز  وأطضانحكىيً 

 ػهٍها 

 طاػاخ ( 4=2+ػًهً 2)َظزي  األطثىػٍحانظاػاخ  أشكال انحضىر انًراحح .4

 انظُىي 2117/ 2116 انفصم / انظُح .5

 طاػاخ 12 )انكهً(ػذد انظاػاخ انذراطٍح  .6

        22/1/2117 ذارٌخ إػذاد هذا انىصف  .7

يىاسَح أنذونه وذقظًٍاذها ويا ذرضًُه يٍ فصىل ذًكٍٍ انطانة يٍ انرؼزف ػهى : نهًادج انًقزرأهذاف  .8

وأػذاد وأَىاع واألطض انًحاطثٍح انًررثؼح ويشاٌا وػٍىب كم أطاص وأَىاع انحظاتاخ انرً ذرضًُها 

 انًصزوفاخ واإلٌزاداخ وكٍفٍح ذظجٍم انقٍىد فً طجالخ انذوائز انحكىيٍح 
 
 

 
 
 

 
 
 

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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 األهذاف انًؼزفٍح   - أ

 - ٌؼزف انطانة ت هًٍح انُظاو انًحاطثً انحكىيً 1
- انًفاهٍى ا طاطٍه فً انًحاطثح انحكىيٍح  2

 -انهٍكم انرُظًًٍ نهُظاو انًحاطثً انحكىيً وانزقاتح انذا هٍح  3
 -انًحاطثح ػٍ انًصزوفاخ .اإلٌزاداخ . انظهف , األياَاخ وكٍفٍه ذظجٍم انقٍىد انًحاطثٍح 4
 -ذُظٍى انحظاتاخ انخرايٍح وفقا نًرطهثاخ دٌىاٌ أنزقاته انًانٍح 5

 ب – األهذاف انًهاراذٍح انخاصح تانثزَاي  

.يفهىو انرخصٍ  وانرًىٌم فً انُظاو انًحاطثً انحكىيً  1

. يفهىو انُفقاخ واإلٌزاداخ فً انُظاو انًحاطثً انحكىيً  2

 . صائ  وأهذاف انًىاسَح أنؼايه نهذونح 3

       زائ  انرؼهٍى وانرؼهى 

   انًُاق ح وانقٍاو تحم اي هح ذى ٍحٍه حىل انًىا ٍغ انًهًه تا شرزا  يغ انطهثه  

 

 

 
       زائ  انرقٍٍى 

 

 

 ا  رثاراخ ان فهٍه وانرحزٌزٌح 
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 انًقزرتٍُح  .11

 زٌقح  اطى انىحذج / أو انًى ىع يخزجاخ انرؼهى انًطهىتح انظاػاخ األطثىع

 انرؼهٍى
 زٌقح 

 انرقٍٍى

انُظاو انًحاعثٙ انحكٕيٙ ٔانًٕحذ  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 1

 ٔيجال تطثٛك كم يًُٓا ٔاًْٛتًٓا

 انتحشٚش٘ انُظش٘

انحكٕيّٛ ,تؼشٚفٓا انًحاعثح  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 1

ٔيًٛضاتٓا ٔيذٖ االخز تٓا )انُمذ٘ 

  ,االعتحماق, اعاط االنتضاو(

 انتحشٚش٘ انُظش٘

انًحاعثّ انحكٕيّٛ ٔلاػذج االيٕال   انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 3

انًخصصّ , انًٕاصَّ انؼايّ نهذٔنّ 

ٔانحغاتاخ انختايّٛ ٔانذٔسِ 

 انًغتُذّٚ 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

اداسج انُظاو انًحاعثٙ انحكٕيٙ ,  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 4

انخضُّٚ انحكٕيّٛ ٔدٔسْا فٙ انُظاو 

 انًشكض٘ ٔتشكٛالخ انخضُّٚ انؼايّ 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

انُظاو انًحاعثٙ انحكٕيٙ انًشكض٘  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 5

ٔاناليشكض٘ , اعظ االستثاط انذٔائش 

تانخضُّٚ فٙ ظم انُظاو انحكٕيّٛ 

  انًحاعثٙ اناليشكض٘ .

 انتحشٚش٘ انُظش٘

حغاتا انًصشٔفاخ)  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 6

االعتخذاياخ(انتحهٛم االداس٘ 

ٔانُٕػٙ نحغاتاخ انًصشٔفاخ 

 ٔاالٚشاداخ 

 انتحشٚش٘ نُظش٘

 انتحشٚش٘ انُظش٘  حغاتاخ انصُذٔق ٔانجاسّٚ  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 7

حغاتاخ انغهف ٔيفٕٓيٓا  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 8

 ٔلٕاػذْا 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

 انتحشٚش٘ انُظش٘ حغاتاخ انتغّٕٚ  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 9

 انتحشٚش٘ انُظش٘ حغاتاخ انتغّٕٚ  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 11

 انتحشٚش٘ انُظش٘ حغاتاخ انتغّٕٚ  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 11

انشلاتّ انذاخهّٛ فٙ انًحاعثّ  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 11

 انحكٕيّٛ يٍ خالل انًغتُذاخ 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

انشلاتّ ػهٗ انؼًهٛاخ انُمذّٚ   انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 13

ٔاػًال انصُذٔق ٔػهٗ انحغاب 

 انجاس٘ فٙ انًصشف 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

انشلاتّ ػهٗ انًصشٔفاخ ٔاالٚشاداخ  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 14

  
 نتحشٚش٘ انُظش٘

 نتحشٚش٘ انُظش٘ انشلاتّ ػهٗ ػًهٛاخ دفغ انشٔاتة  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 15

انشلاتّ ػهٗ انحغاتاخ انشخصّٛ  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 16

 نهغهف ٔاالياَاخ 

 نتحشٚش٘ انُظش٘

انغجالخ انحغاتّٛ ػهٗ يغتٕٖ  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 17

انٕحذِ انحغاتّٛ فٙ انُظاو 

 اناليشكض٘ 

 نتحشٚش٘ انُظش٘

انغجالخ انٕٛيّٛ انؼايّ ٔانصُذٔق  انظانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 18

 ٔاالعتار انشئٛغّٛ 
  

 انتحشٚش٘ انُظش٘

انغجالخ انٕٛيّٛ انؼايّ ٔانصُذٔق  ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع انظانة 11 19

 ٔاالعتار انشئٛغّٛ 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

كشٕفاخ انحغاتاخ ػهٗ يغتٕٖ  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 11

انٕحذِ انًحاعثّٛ فٙ انُظاو 

اناليشكض٘ , كشٕفاخ انحغاتاخ 

 انٕٛيّٛ ٔانغُّٕٚ 

 انتحشٚش٘ انُظش٘ 

 انتحشٚش٘ انُظش٘  =====         ===   == تشكم جٛذ يٕضٕع انطانة ٚفٓى 11 11
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 

 

 

 ال يوجد ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

  9191المحاسبه الحكوميه / هشام محمد عباس  ـ انًزاجغ انزئٍظٍح )انًصادر(  2
/الدكتور اسعد محمد علي  اساسيات المحاسبه الحكوميه

2192 

انذٔسِ انًحاعثّٛ لفم انحغاتاخ  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 11

 انغُّٕٚ 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

لإٌَ انشعٕو انؼذنّٛ , انًثادٖ  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 13

االعاعّٛ , سعٕو انًحاكى , احكاو 

  ػايّ 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

 انتحشٚش٘ انُظش٘  =    =     =     =        =   = انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 14

سعٕو يحاكى انثذأِ ٔانمضاء  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 15

انًتخصص ٔاالحٕال انشخصّٛ 

  ٔانتُفٛز ٔكهتة انؼذل 

 انتحشٚش٘ انُظش٘

سعٕو انتغجٛم انؼماس٘ ٔاجٕس  انطانة ٚفٓى تشكم جٛذ يٕضٕع 11 16

 انًؼايالخ انخاسجّٛ

 انتحشٚش٘ انُظش٘
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ب ـ انًزاجغ ا نكرزوٍَح, يىاقغ ا َرزٍَد 

.... 
 

   طح ذطىٌز انًقزر انذراطً- 11

-2116انخطح انًقزرج نهؼاو انذراطً 

2117 
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