
 

 

 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل االهلية           اسم الجامعة:

 كلية الاالدارة واالقتصاد  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االعمال إدارةقسم   اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 االولى االمرحلة: 
 م. كريمة جاسم عبدهللا  اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 ماجستير محاسبة المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل االهلية مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 جاسم عبدهللا جليل العيداني كريمة  االسم

 البريد االلكتروني
Kareema.abdullah@almaaqal.edu.iq 

 ساعة   3  األسبوعيةمبادئ المحاسبة  عدد الساعات  اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

المحاسبي   تهدف المادة الى تزويد الطالب بمهارات  محاسبية تؤرهله للقيام بمزاولةالعمل
القيد المحاسبي والقدرة على التحليل المحاسبي وتحليل الوضع  وأساليبالى تعريفه بالمبادئ المحاسبية  إضافة

 المحاسبي للشركة   

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

  العمليبيق طرح الجانب النظري الخاص بكل فصل من الفصول ومن ثم يتم التط أسلوبيتم تدريس المادة باتباع 
لما تم طرحه من مادة نظرية بشكل امثلة وتمارين مع التركيز على الواجبات البيتية والمناقشات اثناء المحاضرات 

 االختبارات القصيرة في اثناء المحاضرة  أسلوبالى اتباع  إضافة

 
 الكتب المنهجية

 

 اليوجد كتاب منهجي محدد للطلبة

 
 المصادر الخارجية

 

 ملزمة من اعداد مدرسة المادة تم اعدادها باالعتماد على مجموعة مصادر محاسببية حديثة   -1
 كتاب مبادئ المحاسبة لمؤلفة فؤاد زكو  -2
   محاسبة لمؤلفه عبد الفتاح امينالمبادئ  -3

 
 تقديرات الفصل

 

امتحان الشهر 
  األول

النشاط الصفي والحضور  امتحان الشهر الثاني 
 القصيرةواالمتحانات 

 النهائي السعي 

 50 درجة 50 درجات 10 درجة 20  درجة 20

      

mailto:Kareema.abdullah@almaaqal.edu.iq


 

 

 معلومات أضافية
 

 
 

 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل االهلية  اسم الجامعة:

 واالقتصاد  اإلدارةكلية  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االعمال إدارةقسم  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 األولى المرحلة: 
 م . كريمة جاسم عبدهللا اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس اللقب العلمي 
 ماجستسر محاسبة المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل االهلية مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
   مفهوم واهمية المحاسبة األول األسبوع 1

   وظائف المحاسبة ومستخدمي المعلومات المحاسبية  الثاني  األسبوع 2

   العمليات المالية  أنواع  الثالث األسبوع 3

/ طريقة  المالية في السجالتمالت طرق تسجيل المعا  الرابع األسبوع 4
 معادلة الميزانية 

  

   حل تمارين حول طريقة معادلة الميزانية  الخامس  األسبوع 5

   طريقة  القيد المفرد مع حل تمارين السادس  األسبوع 6

/ تحليل العمليات المالية الى أطرافها   طريقة القيد المزدوج السابع األسبوع 7
 المدينة والدائنة 

  

8   

 
9 

 الثامن  ألسبوعا
 

 التاسع األسبوع

المعامالت المالية الى أطرافها حل تمارين حول تحليل 
 المدينة والدائنة

 لدورة المحاسبية / المستندات والسجالت المحاسبية ا

  

   تسجيل المعامالت المالية / دفتر اليومية العامة  العاشر األسبوع 10

الحادي  األسبوع 11
        عشر

ي دفتر اليومية العامة
 
   تسجيل المعامالت المالية ف

   حل تمارين حول التسجيل في دفتر اليومية العامة الثاني عشر األسبوع 12



 

 

 لثالثا األسبوع 13
 عشر 

   لعامدفتر األستاذ العام / الترحيل الى دفتر األستاذ ا

الرابع  األسبوع 14
  عشر

   حل تمارين حول التسجيل والترحيل 

الخامس  األسبوع 15
 عشر

والترحيل  ترصيد الحسابات / حل تمارين حول التسجيل
 والترصيد

  

السادس  األسبوع 16
 عشر

   األولاالمتحان النهائي للفصل الدراسي 

 عطلة نصف السنة
السابع  األسبوع 17

 عشر
العمليات التمويلية / تكوين راس المال / صور تكوين  

 راس  المال 

  

الثامن  األسبوع 18
 عشر

   المسحوبات الشخصية والقروض وفوائد القروض 

التاسع  األسبوع 19
 عشر 

حل تمارين حول تكوين راس المال والمسحوبات الشخصية 
 والقروض 

  

المشتريات / مردودات المشتريات  / العمليات االيرادية /  العشرون      األسبوع 20
 مسموحات المشتريات / مصاريف الشراء 

  

الحادي  األسبوع 21
 والعشرون

   المبيعات / مردودات المبيعات / مسموحات المبيعات 

الثاني  األسبوع 22
 والعشرون

   الخصم / التجاري / النقدي / خصم الكمية 

الثالث  األسبوع 23
 والعشرون

   حل تمارين حول العمليات االيرادية

الرابع  األسبوع 24
 والعشرون

المصروفات /العمليات الراسمالية / الموجودات الثابتة 
 الراسمالية وااليرادية 

  

الخامس  األسبوع 25
 والعشرون 

   بيع وشراء الموجودات الثابتة

السادس  األسبوع 26
 والعشرون

   حل تمارين حول العمليات الراسمالية

السابع  األسبوع 27
 والعشرون

   ميزان المراجعة مع حل تمارين



 

 

الثامن  األسبوع 28

 والعشرون
   عمليات الشركة / الحسابات الختاميةقياس نتائج 

التاسع  األسبوع 29

 والعشرون
   قائمة المركز المالي )الميزانية العمومية ( 

   والميزانية العمومية ةحل تمارين حول الحسابات الختامي األسبوع الثالثون 30

الحادي  األسبوع 31
 والثالثون

   االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني

 


