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 نموذج وصف المقرر

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 تحقيقها
من الربط بينها وبين والبد . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 وصف
 .البرنامج
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تعريف الطالب ابملفاهيم االساسية للمحاسبة ابإلضافة اىل العديد من املعارف املتعلقة  :أهداف المقرر   .9
 .ابحملاسبة وتطبيقاهتا 



 
 

 : والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم  .11
 ان يكون الطالب يعرف مفاهيم ومبادى المحاسبة واهدافها والجهات المستفيدة منها  -

 ان يكون له القدرة على اثبات االحداث والعمليات المالية  -

 ان يتعلم كيفية اعداد الحسابات الختامية  -

 
اجل تقريب المادة اكثر الى الطالب شرح المادة النظرية للطالب مع اعطاء االمثلة التطبيقية للطالب من 

 .لتحقيق الترابط ما بين المادة النظرية والحاالت التطبيقية
 
 طرائق التقييم      

التحضير اليومي باإلضافة الى االمتحانات اليومية المفاجئة , التزامهم داخل المحاضرة, حضور الطلبة  

 .واالمتحانات الشهرية خالل الكورس
 
 
 
 التفكيرمهارات  -ج

 .اسئلة توجه للطلبة خالل المحاضرة ومطالبتهم بحلها باإلضافة الى االسئلة التي تعطى لهم كواجب بيتي
 

 :طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة القاء المحاضرات -

 طريقة المناقشة -

 طريقة المشاركة -

 في بعض المحاضرات Data showاالستعانة بالحاسوب وجهاز ال  -

 التقييمطرائق    

 توجيه بعض االسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس زمنها  -أ

 االسئلة الموضوعية  -

 اسئلة الخطأ والصواب -

 اسئلة االختبارات المتعددة  -

 الواجبات المنزلية  -

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

والمفروض , مفاهيم المحاسبة واهدافها  1مبادئ محاسبة  3 االول
, فروع المحاسبة ,والمبادئ المحاسبية 

الجهات المستفيدة من المعلومات 
بالعلوم عالقة المحاسبة , المحاسبية

الفرق بين المحاسب وماسك , الخرى
 الدفاتر

 المحاضرات 
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

 المحاضرات  وامثلة تطبيقية, القيد المفرد  1مبادئ محاسبة  3 الثاني
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

  المحاضرات وامثلة تطبيقية, القيد المفرد  1مبادئ محاسبة  3 الثالث
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

وعملية التسجيل , القيد المزدوج  1مبادئ محاسبة  3 الرابع
ومعادلة الميزانية , في السجالت 

 امثلة تطبيقية, 

 المحاضرات 
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

وعملية التسجيل , القيد المزدوج  1مبادئ محاسبة  3 الخامس
ومعادلة الميزانية , في السجالت 

 امثلة تطبيقية, 

 المحاضرات 
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

 المحاضرات  راس المال/ العمليات التمويلية  1مبادئ محاسبة  3 السادس 
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

امتحان  امتحان الشهر االول 1مبادئ محاسبة  3 السابع

 تحريري

االمتحان  

 الشهري

 المحاضرات  المشتريات/ عمليات الشراء  1مبادئ محاسبة  3 الثامن
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

مردودات المشتريات  1مبادئ محاسبة  3 التاسع
 ومسموحات المشتريات

 المحاضرات 
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

 المحاضرات  المبيعات/ عمليات البيع  1مبادئ محاسبة  3 العاشر
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 



 والشهري

الحادي 

 عشر
 المحاضرات  مردودات ومسموحات المبيعات 1مبادئ محاسبة  3

 والمناقشة
االمتحان 

اليومي 

 والشهري

الثاني 

 عشر
الخصم / انواع الخصم / الخصم  1مبادئ محاسبة  3

 التجاري

 المحاضرات 
 والمناقشة

االمتحان 

اليومي 

 والشهري

الثالث 

 عشر
 المحاضرات  الخصم النقدي 1مبادئ محاسبة  3

 والمناقشة
االمتحان 

اليومي 

 والشهري

الرابع 

 عشر
 المحاضرات  خصم الكمية 1مبادئ محاسبة  3

 والمناقشة
االمتحان 

اليومي 

 والشهري

الخامس 

 عشر
امتحان  امتحان الشهر الثاني 1مبادئ محاسبة  3

 تحريري
االمتحان 

اليومي 

 والشهري
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 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر ▪
 اخرى  ▪

مقداد احمد الجليلي و فؤاد سليمان زكو و دمحم / ادارة المواد

دار الكتب للطباعة /  0222/ طبعة ثانية / طاهر الشاوي 

 والنشر الموصل 

  متطلبات خاصة 

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .13

 1مبادئ المحاسبة                           المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر عدد                           أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


