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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 ثائر سعدون محمد االسم 

 thaer_sadoon@yahoo.com البريد االلكتروني

 مبادئ المحاسبة اسم المادة

 فصلي مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
تعريف الطالب بالقواعد المحاسبية العامة والدورة المحاسبية 

 المالية المختلفة وتطبيقاتها في المنشأت

 التفاصيل االساسية للمادة

 
 –انواع الدفاتر المحاسبة  -القواعد واالسس المحاسبية العامة

 –ميزان المراجعة  -االخطاء المحاسبية  –العمليات التجارية 

 االرباح والخسائر -المتاجرة -الميزانية العامة  -الحسابات الختامية
 الكتب المنهجية

 
 مبادئ المحاسبة 

 المصادر الخارجية

 
 اي محاضرات تغطي مفردات المنهج

 النهائي االمتحان المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

03  03  03 

 معلومات إضافية

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالىاسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االقتصاد اسم القسم:

 االولى المرحلة:

 ثائر سعدون محمد اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير المؤهل العلمي:

 قسم االقتصاد مكان العمل:
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 تدريسية للمادةاستمارة الخطة ال

 
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع

1- 2  

القواعد واالسس  –اهداف المحاسبة  –طبيعة المحاسبة 

الدورة  -عالقة علم المحاسبة بالعلوم االخرى –المحاسبية 

 المحاسبية

 تمارين

 

3- 4  
طرق التسجيل في  –انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة 

 القيد المزدوج( –الدفاتر) القيد المفرد 
 تمارين

 

5- 6  
 –مكونات الميزانية )الموجودات  -تكوين رأس المال

 زيادة وتخفيض رأس المال –رأس المال(  –المطلوبات 
 تمارين

 

7- 8  
كيفية التسجيل في دفتر اليومية وفقا  –دفتر اليومية 

 لطريقة القيد المزدوج
 تمارين

 

9- 11  

المسحوبات  –القيد االفتتاحي  –العمليات الرأسمالية 

الموجودات الثابتة )  –التأمينات   -القروض  –الشخصية 

 استبدال ( –بيع  -شراء

 تمارين

 

11- 12  
 –المشتريات  –عمليات البضاعة  –العمليات التجارية 

 المصاريف -المسموحات  –المردودات  –المبيعات 
 تمارين

 

13-14-15  

دفتر  –الكمية(  –النقدي  –انواعه  ) التجاري  –الخصم 

ترصيد  –الترحيل الى دفتر االستاذ العام  –االستاذ العام 

 الحسابات

 تمارين

 

16-17-18  

 كيفية اعداد ميزان المراجعة -ميزان المراجعة

الودائع  –الحساب الجاري  -عمليات التاجر مع المصرف

 السحب على المكشوف –الشيكات  -الثابتة

 تمارين

 

19-21-21  

 اوراق الدفع –اوراق القبض  –االوراق التجارية 

 طرق التصرف باالوراق التجارية:

 التظهير( –الرهن  –الخصم  -)استحصال قيمة الورقة

 تمارين

 

22-23  
طرق تصحيح  –انواع االخطاء  –االخطاء المحاسبية 

 الطريقة المختصرة( –)الطريقة المطولة االخطاء
 تمارين

 

24  - 25  
االرباح والخسائر(  –اعداد الحسابات الختامية )المتاجرة 

 قيود االقفال
 تمارين

 

26-27- 28  

تسوية المصاريف ) المصاريف  –تسوية الحسابات 

تسوية االيرادات)  -المصاريف المدفوعة مقدما(-المستحقة

 االيرادات المستلمة مقدما( –االيرادات المستحقة 

 تمارين

 

29-31  
طرق احتساب االندثار) القسط  -اندثار الموجودات الثابتة

 اعادة التقدير(-القسط المنتاقص-الثابت
 تمارين

 

 

 

 

 العراقجمهورية 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االقتصاد اسم القسم:

 االولىالمرحلة:

 ثائر سعدون محمد اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

  ماجستيرالمؤهل العلمي:

 قسم االقتصاد  مكان العمل:
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Flow up of implementation celli pass play  

 

Thaer Saadoon Mohammed Course Instructor 

thaer_sadoon@yahoo.com E-mail 

Accounting principles 

 
Title 

quarterly Course Coordinator 

 

Introducing the student to the general accounting rules and the 

various financial accounting course and its applications in the 

establishment. 

Course Objective 

 

General Accounting - Accounting - Business Process - Accounting 

Errors - Audit Balance - Final Accounts - General Budget - 

Trading - Profit & Loss 

Course Description 

Accounting principles Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
Course Assessments 

As(60%)  As(10%) As(%) As(30%) 

 General Notes 

University: Dyiala 

College : College of 

Administration and economic 

Department: Economics  

Lecturer name: Thaer 

Saadoon Mohammed  

Qualification: Masters  

Place of work: Economics  Dep. 

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 

 



 


