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 م.م. دمحم سلمان عبود   أ.م.د. عمر علي كامل    +  الكادر التدرسي :

 

ة انات المهن   ثالثًا : الب
  

 تعليم الطلبه اصول ومبادئ علم ومهنة احملاسبه. :األهداف العامة للمقرر - ١

 النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر:   -٢

  أ. املعرفة والفهم 
  معرفة مبادئ واصول واسس علم احملاسبه .1 -أ               
  . فهم االليات واالجراآت والطرق االساسيه يف مهنة احملاسبه  2 -أ               

  الذهنيةاملهارات  -ب
ضيه يف احلاالت العمليه احملاسبيه١-ب                 . استخدام االساليب واالسس الر
  . حتليل الية سري العمليه احملاسبيه ونتائجها٢-ب              

  املهارات املهنية والعلمية -ج
  . فهم وادراك االسس العلميه لعلم احملاسبه١-جـ             
ر ونتائج مهنة احملاسبه. ٢-جـ                ومشاكلها استيعاب وادراك ا

  املهارات العامة واملنقولة  -د               
  . االسهام يف تطوير واقع مهنة احملاسبه يف العراق1-د            

  . ترسيخ وجتسيد امهية ودور علم ومهنة احملاسبه يف العراق2-د            
  احملتوى-٣     

عدد  المواضيع
 الساعات

 دروس محاضرة
 أرشاد/عملية /أكاديمية 

 اكاديميه2  3  العمليات التمويلية

 =2 3  العمليات التمويلية

 =2 3 العمليات الرأسمالية
 =2 3 العمليات الرأسمالية
 =2 3  العمليات األيرادية

 =2 3  الخصومات
 =2 3  الخصومات

 =1 2 االختبار االول
 =3 4  باالدارة والتمويلالعمليات المرتبطة 



3 
 

 =2 3  العمليات النقدية واالوراق التجارية
 =2 3  االوراق التجارية
 =2 3  االوراق التجارية

 =2 3  ميزان المراجعة وتصحيح االخطاء
 =1 2 االختبار الثاني

 =3 4  تصحيح االخطاء
  

  أساليب التعليم والتعلم -٤     
شو. احملاضرات العلميه ١-٤ ستخدام السبوره وجهاز العرض الدا   النظريه 
  . احلاالت العمليه واملشاكل احملاسبيه وكيفية حلها ومعاجلتها٢-٤
  . احلوار واملناقشات وطرح االسئله واالستفسارات٣-٤
  . الواجبات والتمارين  ٤-٤

  أساليب تقييم الطلبة  -5 
  

  لتقييم درجة استيعاب املوضوع التقييم.             . املناقشات واالسئله الشفويه5-1
لتقييم مدى استيعاب املقرر ككل ودرجة  التقييم. واألمتحان الشامل   اليوميه والفصليه األختبارات .5-2

  الفهم له.
  جدول التقييم الزمين   - أ
  

  الثامن . األسبوع              . اختبار حتريري اول1التقييم 
ن.  2التقييم    . الرابع عشراألسبوع              اختبارحتريري 
  اية الفصل االولشامل للفصل          امتحان .  3التقييم 

 
 

 النسبة املئوية لكل تقييم  - ب
  

  %10األختبار األول                                                   
  % 15األختبار الثاين                                                  
 %       15....                                   الفصل الدراسي   إعمال

    % 0 األمتحان العملي                                                 

  %0                                                      األخرىالتقييم  أنواع                  

  %60                      امتحان الفصل الدراسي األول            
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 %100                                            المجموع                               

 

  قائمة املراجع  -6

  / اوراق حماضرات ومالزم متارين وحاالت عمليهاملقرر  ( اوراق ، ملزمة ) . مذكرات1-      6

  .٢٠٠٠-العراق -فؤاد زكو واخرون-/ احملاسبهالكتب الدراسية  .6-2

   .١٩٩٠-االردن-صاحل الرزق-/ اصول احملاسبه. كتب مقرتحة6-3

  اخل.. جمالت دورية ، مواقع انرتنت ، 6-4

  

ت املطلوبة للتعليم والتعلم  -7   اإلمكا

  ).LCDقاعات دراسيه مالئمه وجمهزه بسبوره وجهاز عرض ( -

   أ.م.د. عمر علي كاملمنسق املقرر :
  م.د. سحر فتح هللا رئيس القسم:

 2017/  3/ 23   التاريخ : 

 

  


