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  أقتصاديات األعمال       كلية :النهرينجامعة : 

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

: المرحلة الثانيه في المصارف البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 واالستثمار

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 أقتصاديات أدارة المصارف + أقتصاديات أدارة القسم المسؤول عن المقرر : -3

 األستثمار

أقتصاديات أدارة القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 المصارف + أقتصاديات أدارة األستثمار

 :الثانيةالمرحلة: الثاني    الفصل الدراسي2017-2016:السنة الدراسية -5

 1/9/2016تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

  مقبول - ضعيف– متوسط – جيد –أمتياز - جيد جدا :مستويات التقييم -7
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 :   كود المقرر الدراسي2محاسبة متوسطة/:عنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2
 عدد الوحدات المجموع  عملي تطبيقي نظري عدد الساعات

3 2  1 3 3 
 

 نموذج مواصفات المقرر
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 أ.م.د. عمر علي كامل    +    م.م. محمد سلمان عبودالكادر التدريسي :

 

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

 تعليم الطلبه تقنيات واجراات احملاسبة املالية املتوسطة والتعرف على :األهداف العامة للمقرر -1

 اهم املشكالت احملاسبيه املالية.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
  معرفة اساسيات المحاسبة المالية المتوسطة.1    أ- 
  . فهم االليات واالجراآت والطرق المهمه والرئيسه في المحاسبة الماليه المتوسطه2   أ- 

ب- المهارات الذهنية 
 . استخدام االساليب واالسس الرياضيه في الحاالت العمليه المحاسبيه المالية1ب-
 . تحليل كيفية نشوء وحل المشكالت المحاسبية المالية2ب-

ج- المهارات المهنية والعلمية 
 . فهم وادراك كيفية عمل المحاسبة الماليه ومعالجة المشاكل المحاسبية1جـ-
 . استيعاب وادراك اهمية المحاسبه الماليه المتوسطة في الحياه العمليه2جـ-

 د- المهارات العامة والمنقولة  
 . االسهام في تطوير واقع مهنة المحاسبه في العراق1  د-
 . ترسيخ وتجسيد اهمية ودور علم ومهنة المحاسبه في العراق2 د-

المحتوى -3     

عدد  المواضيع
 الساعات

 دروس محاضرة
 أرشاد/عملية /أكاديمية 

 اكاديميه 2 3 الذمم المدينة
 = 2 3 الذمم المدينة

 = 2 3 كشف مطابقة  حساب المصرف
 = 2 3 كشف مطابقة  حساب المصرف

 = 2 3 االستثمارات المالية في االسهم القصيرة االجل
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 = 2 3 االستثمارات المالية في االسهم القصيرة االجل
 = 2 3 االستثمارات المالية في االسهم الطويلة االجل

 = 1 2 االختبار االول
 = 3 4 االستثمارات المالية في االسهم الطويلة االجل
 = 3 4 االستثمارات المالية في السندات الطويلة االجل
 = 2 3 االستثمارات المالية في السندات الطويلة االجل

 = 2 3 الموجودات الثابتة و االندثارات
 = 2 3 الموجودات الثابتة و االندثارات

 = 1 2 االختبار الثاني
 = 2 3 الموارد الطبيعية والنفاد

 

أساليب التعليم والتعلم - 4     
 . المحاضرات العلميه النظريه باستخدام السبوره وجهاز العرض الداتاشو4-1
 . الحاالت العمليه والمشاكل المحاسبيه وكيفية حلها ومعالجتها4-2
 . الحوار والمناقشات وطرح االسئله واالستفسارات4-3
 . الواجبات والتمارين  4-4

- أساليب تقييم الطلبة  5 
 

             التقييم.لتقييم درجة استيعاب الموضوع . المناقشات واالسئله الشفويه5-1
لتقييم مدى استيعاب المقرر ككل ودرجة  التقييم. واألمتحان الشامل   اليوميه والفصليهاألختبارات.5-2

الفهم له. 
جدول التقييم الزمني   -أ
 

 . الثامن              األسبوع. اختبار تحريري اول1التقييم 
 . الرابع عشر      األسبوع. اختبارتحريري ثان2التقييم 
 نهاية الفصل االولامتحان شامل للفصل           . 3التقييم 

 
 

 النسبة المئوية لكل تقييم -ب
 

 %10       األختبار األول                                            

 %15       األختبار الثاني                                           

 %       15....                                    الفصل الدراسي  إعمال
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  %0       األمتحان العملي                                          

% 0األخرى التقييم أنواع

% 60امتحان الفصل الدراسي األول            

 %100المجموع   

 

- قائمة المراجع  6

 / اوراق محاضرات ومالزم تمارين وحاالت عمليه المقرر  ( اوراق ، ملزمة ). مذكرات1-      6

 .2000/ المحاسبه المتوسطة- أ.عبد الفتاح امين حسن- الكتب الدراسية .6-2

-Intermediate Accounting-Keiso & Weigandt/ . كتب مقترحة6-3

2015. 

 الخ.. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، 6-4

 

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

 ).LCDقاعات دراسيه مالئمه ومجهزه بسبوره وجهاز عرض ( -

 أ.م.د. عمر علي كاملمنسق المقرر :
 م.د. سحر فتح اهللارئيس القسم:

 2017  /3 /23التاريخ : 

 

 


