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   لسى ذمُُاخ ادارج انًىاد   / انًزكز ؼهًٍ انمسى ان .2

 يحاسثح يخزَُح  اسى / ريز انًمزر .3

 اسثىػٍ )َظزٌ وػًهٍ( أشكال انحضىر انًراحح .4

 انسُىٌ  2116/2117 انفصم / انسُح .5

 ساػح  5 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 23/11/2116 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

دراسة اساليب المحاسبة المتخصصة في مجاالتها التطبيقية لضبط حركة المواد داخل المخازن من حيث 

 الكمية والقيمة 

 وتوفير المعلومات اللالزمة لتخطيط المخزون

 

 

 

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.



 

 

 

 

 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزج .11

  هذاف انًؼزيُح األ -أ

 َؼزف انطانة انًفههُى االساسشُح يٍ انًحاسثح انًخزَُح -1أ

 َفسز انطانة االجزاءاخ انًرثؼح نهشزاء انًحهٍ وانخارجٍ -2أ

 َحم انطانة انرًارٍَ  -3أ

 َمارٌ انطانة ياتٍُ طزق انًؼانجاخ انًحاسثُح -4أ

 َحذد انطانة ايضم انطزق نهًؼانجاخ انًحاسثُح  -5أ

 َزتظ انطانة ياتٍُ انجاَة انؼًهٍ وانُظزٌ نرهك انًؼانجاخ   -6أ

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 َسرخذو انحاسثح يٍ حم انرًارٍَ – 1ب

 َحم انطانة حاالخ ذطثُمُح نهًىاضُغ انًُهاج  – 2ب

 َمارٌ تٍُ َرائج انرطثُماخ انًحاسثُح  – 3ب

  َحهم َرائج انرطثُماخ انًحاسثُح    -4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًُالشح ، وسائم االَضاح االنكرزوَُح ، انسثىرج 

 

 

 

 طزائك انرمُُى      



 االيرحاٌ انُظزٌ 

 

 

 

 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 اٌ َصغٍ انطانة ػهً خطىاخ حم انرًارٍَ -1ج

 أٌ َؤَذ انطانة يذي صحح انُرائج نحم انرًارٍَ -2ج

 اٌ َمذر انطانة يذي اهًُح حضىرِ نهًحاضزِ -3ج

 اٌ َحس انطانة تأهًُح انهذوء نرهمٍ انًؼهىياخ   -4ج

  

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 حم انرًارٍَ 

 

 

 طزائك انرمُُى    

 االسرثاَح ، االسرمصاء ، االخرثاراخ انرحزَزَح

 

 

 

 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 اٌ َحم انطانة ذًارٍَ يرؼذدج -1د

 اٌ َؼذ تحىز -2د

 اٌ َُالش َرائج انؼًهُاخ انًحاسثُح  -3د

  َمارٌ انطانة ياتٍُ انىالغ وانجاَة انُظزٌ   -4د



 

 انثُُح انرحرُح  .12

 / المؤلف عبد الخالق مطلكالمحاسبة المخزنية  ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

  )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئُسُح 2

 تُُح انًمزر .11

اسى انىحذج / أو  يخزجاخ انرؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع

 انًىضىع

طزَمح 

 انرؼهُى

طزَمح 

 انرمُُى

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 1

 مىضىع

المفاهيم االساسيت في 

 المحاسبت المخزنيت 
 انرحزَزٌ انُظزٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 2

 مىضىع
دورة المشترياث 

 واجراءاث الشراء
 انرحزَزٌ انُظزٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 3

 مىضىع
 انرحزَزٌ انُظزٌ المشترياث الخارجيت 

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 5ـ4

 مىضىع
انًسرُذاخ انخاصح 

 تاالػرًاداخ 

 انرحزَزٌ انُظزٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 7ـ6

 مىضىع
انثضاػح انًسرهًح تحانح 

 غُز سهًُح 

 انرحزَزٌ انُظزٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5  9ـ8

 مىضىع
 انرحزَزٌ انُظزٌ انًصارَف انًشرزكح 

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 11

 مىضىع
انًسرُذاخ وانسجالخ 

 انًخزَُح 

 انرحزَزٌ انُظزٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 18ـ11

 مىضىع
طزق ذسؼُز انًىاد 

 انًخزَُح انصادرج 

 انرحزَزٌ انُظزٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 23ـ19

 مىضىع
انجزد وانًؼانجح 

 انًحاسثُح 

 انرحزَزٌ انُظزٌ

يفهم الطالب ويحل التمارين لكل  5 31ـ  24

 مىضىع
انُظاو انًحاسثٍ 

 انًىحذ

 انرحزَزٌ انُظزٌ



 اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها                

 ( انًجالخ انؼهًُح , انرمارَز ,.... ) 

 

ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح, يىالغ االَرزَُد 

.... 
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