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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم م. م  سناء ستار احمد

 :البريد االلكتروني 

 سم المادة:ا المحاسبة

المحاسبةكتاب مبادئ   :لمقرر الفص 

للمحاسية وتطور علم المحاسبة والتعرف تعريف الطلبة وتبصيرهم بالمبادئ األساسية 

 راستهاعلى اهم االساليب المحاسبية ود
 ة:أهداف الماد

مدخل الى المحاسبة , اسس تسجيل العمليات المالية , الدورة المحاسبية , العمليات 

 التمويلية ,العمليات االيرادية , ميزان المراجعة واالخطاء المحاسبية وتصحيحها 
 ة:لتفاصيل االساسيه للمادا

زكوفؤاد سلمان  –مقداد احمد الجليلي /  المحاسبةكتاب مبادئ   ة:الكتب المنهجي 

 نظرية المحاسبة/ د. سامي محمد الوقاد 

عماد يوسف –مبادي المحاسبة / أ. د جبرائيل كحاله   
 ة:المصادر الخارجي

االمتحان 

 النهائي
األولالفصل  الفصل الثاني المختبرات  الفصل الدراسي 

 الدرجة 20 20 - 60

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – وس االسبوعيجدول الدر
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
أل
 ا

/3/11 طبيعة المحاسبة وتعريفها واهدافها     1 

عالقة المحاسبة بفروع المعرفة االخرى   

 وفروع المحاسبة
10/11/  

2 

خدام طريقة نظرية القيد المزدوج باست  

 الميزانية
17/11/  

3 

نظرية القيد المزدوج باستخدام طريقة   

 الحساب
24/11/  

4 

/1/12 سجل اليومية وسجل االستاذ    5 

/8/12 ميزان المراجعة    6 

/15/12 اعداد القوائم المالية    7 

/22/12 امتحان الشهر األول     8 

/29/12 زيادة وتخفيض راس المال    9 

/5/1 الموجودات الثابتة / شراء وبيع    10 

/12/1 استبدال الموجودات الثابتة    11 

/19/1 القروض    12 

/22/1 امتحان الشهر الثاني     13 

/29/1 امتحان الشهر الثاني / اختياري    14 

/1/2 عطلة نصف السنة    15 
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                   

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
أل
 ا

نفا  على الموجودات الثابتةاال    16/2/  1 

عمليات االيرادية / مردودات ومسموحات ال  

 المشتريات
23/2/  

2 

ومسموحات  المبيعات ومردودات المبيعات  

يعاتالمب  
2/3/  

3 

خصم وانواعهال    6/3/  4 

مقبوضات النقدية ال    13/3/  5 

مدفوعات النقدية ال    20/3/  6 

/27/3 ميزان المراجعة بالمجاميع واالرصدة    7 

/3/4 امتحان الشهر األول    8 

خطاء المحاسبية / اسبابها / انواعهااأل    10/4/  9 

حيح االخطاء          طر  تص    17/4/  10 

/24/4 حساب المتاجرة    11 

/1/5 حساب االرباح والخسائر    12 

/8/5 قائمة نتيجة االعمال    13 

/15/5 الميزانية العمومية    14 

/22/5 امتحان الشهر الثاني     15 

/ اختياريالشهر الثانيامتحان     29/5/  16 

 

 توقيع األستاذ:                                                              توقيع العميد:

 


