
 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼهذ االداسج انرمٍُ  انًؤسسح انرؼهًُُح .1

   لسى ذمُُاخ اداسج انًىاد   انمسى انؼهًٍ  / انًشكز .2

 ًذاسثح يثاديء ان اسى / سيز انًمشس .3

 اسثىػٍ )َظشٌ وػًهٍ( أشكال انذضىس انًرادح .4

 انسُىٌ  2116/2117 انفصم / انسُح .5

 ساػح  3 ػذد انساػاخ انذساسُح )انكهٍ( .6

 23/11/2116 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 تعريف الطالب بالقواعد المحاسبية والدورة المحاسبية المالية المختلفة وتطبيقاتها في المنشأت 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.



 

 

 يخشجاخ انًمشس وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى .11

 األهذاف انًؼشفُح   -أ

 نهًذاسثح هُى االساسُح اَؼشف انطانة انًف-1أ

  انؼًهُح انًانُح اَىاع انذساتاخ انرٍ ذسرخذو فٍ  َفسش انطانة -2أ

 َذم انطانة انرًاسٍَ  -3أ 

 َماسٌ انطانة ياتٍُ طشق انًؼانجاخ انًذاسثُح -4أ

 االطشاف انرٍ ذراثش تانؼًهُح انًانُح َذذد انطانة  -5أ

 َرائج انمىائى انًانُح يٍ ستخ او خساسج وانًشكز انًانٍ انطانة  َسرخشج   -6أ

 األهذاف انًهاساذُح انخاصح تانًمشس.   -ب 

 انرًاسٍَ اسرخشاج َرائج َسرخذو انذاسثح فٍ – 1ب

 َذم انطانة داالخ ذطثُمُح نهًىاضُغ انًُهاج  – 2ب

 يؼانجح اَىاع انذساتاخ َماسٌ تٍُ  – 3ب

 َذهم َرائج انرطثُماخ انًذاسثُح     -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًُالشح ، وسائم االَضاح االنكرشوَُح ، انسثىسج 

 

 

 

 طشائك انرمُُى      

 االيرذاٌ انُظشٌ 

 



 

 

 

 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 اٌ َصغٍ انطانة ػهً خطىاخ دم انرًاسٍَ -1ج

 أٌ َؤَذ انطانة يذي صذح انُرائج نذم انرًاسٍَ -2ج

 اٌ َمذس انطانة يذي اهًُح دضىسِ نهًذاضشِ -3ج

 اٌ َذس انطانة تأهًُح انهذوء نرهمٍ انًؼهىياخ   -4ج

  

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 دم انرًاسٍَ 

 

 

 طشائك انرمُُى    

 االسرثاَح ، االسرمصاء ، االخرثاساخ انرذشَشَح

 

 

 

 انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انًهاساخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح )  -د 

 اٌ َذم انطانة ذًاسٍَ يرؼذدج -1د

 ػٍ انذساتاخ انرٍ ذسرخذو  ذماسَشاٌ َؼذ -2د

 اٌ َُالش َرائج انؼًهُاخ انًذاسثُح  -3د

   ياتٍُ اَىاع انذساتاخ ويؼانجاذهاَماسٌ انطانة   -4د



 انثُُح انرذرُح  .12

 القاموسيمبادىء المحاسبة / ضياء  ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

  ـ انًشاجغ انشئُسُح )انًصادس(  2

اـ انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها                 

 ) انًجالخ انؼهًُح , انرماسَش ,....  (

 

 تُُح انًمشس .11

اسى انىدذج / أو  يخشجاخ انرؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع

 انًىضىع

طشَمح 

 انرؼهُى

طشَمح 

 انرمُُى

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3 2ـ1

 مىضىع

المفاهيم االساسية 

 للمحاسبة 
 انرذشَشٌ انُظشٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3 5ـ3

 مىضىع
دراسة انىاع الحسابات 

 المالية 
 انرذشَشٌ انُظشٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3 7ـ6

 مىضىع
كيفية تسجيل العمليات 

 المالية 
 انرذشَشٌ انُظشٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3 15ـ8

 مىضىع
انذساتاخ  جًُغ ذسجُم

 فٍ سجم انُىيُح 

 انرذشَشٌ انُظشٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3 18ـ16

 مىضىع
انرشدُم انً سجم 

 االسرار

 انرذشَشٌ انُظشٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3  21ـ19

 مىضىع
 انرذشَشٌ انُظشٌ اػذاد يُزاٌ انًشاجؼح

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3 23ـ21

 مىضىع
 انرذشَشٌ انُظشٌ اػذاد انرسىَاخ انمُذَح 

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3  26ـ24

 مىضىع
ذصذُخ االخطاء 

 انًذاسثُح 

 انرذشَشٌ انُظشٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  3 28ـ 27

 مىضىع
اػذاد انذساتاخ 

 انخرايُح 

 انرذشَشٌ انُظشٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل   31ـ  29

 مىضىع
ذصىَش انًُزاَُح 

 انؼًىيُح 

 انرذشَشٌ انُظشٌ



ب ـ انًشاجغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَُد 

.... 

 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

 

 

 

 

 

 


