مجهىريت العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :االدارة واالقتصاد
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :زينب هادي معيوف
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل  :قسم العلوم المالية والمصرفية

وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي

جهاز االشراف والتقىيم العلمي
انبزنايج االكادًًٌ نمسى انعهىو انًانٍت 0202-0202
وصف المقرر :

ٌهتى هذا انًمزر بىصف انًؤسساث انًانٍت وانًصزفٍت ،وطبٍعت عًهها واهًٍتها ،ودورها فً االلتصاد ،وكذنك استعزاض انىاع
انًصارف ،ينها انًزكزٌت وانتجارٌت وانًتخصصت واالستثًارٌت فضال عن ادارة انًٍزانٍت فً انًؤسساث انًانٍت وانًصزفٍت ،وتناول
انخطز فً انًؤسساث انًانٍت وانىاعه .وشزكاث انتأيٍن وانًؤسساث انًانٍت انذونٍت كصنذوق اننمذ انذونً وانبنك انذونً نالنشاء
وانتعًٍز.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

المؤسسة التعليمية
القسم العلمي
اسم المقرر الدراسي
اشكال الحضور المتاحة
الفصل  /السنة الدراسية
عدد الساعات الدراسية الكلي
تاريخ اعداد هذا الوصف
اهداف المقرر :

كلية االدارة واالقتصاد
قسم العلوم المالية والمصرفية
ادارة المؤسسات المالية والمصرفية
حضور محاضرة نظري
الكورس الثاني
ثالث ساعات
2021/6/12م

ٌهذف هذا انًمزر انى وصف انًؤسساث انًانٍت وانًصزفٍت و انتعزٌف بطبٍعت عًهها واهًٍتها ،ودورها فً
االلتصاد ،وكذنك استعزاض انىاع انًصارف ،ينها انًزكزٌت وانتجارٌت وانًتخصصت واالستثًارٌت فضال
عن ادارة انًٍزانٍت فً انًؤسساث انًانٍت وانًصزفٍت ،وتناول انخطز فً انًؤسساث انًانٍت وانىاعه.
وشزكاث انتأيٍن وانًؤسساث انًانٍت انذونٍت كصنذوق اننمذ انذونً وانبنك انذونً نالنشاء وانتعًٍز.

 -9يخزجاث انتعهى وطزائك انتعهٍى وانتمٍٍى
أ -االهداف المعرفية :
 .1تعزٌف انطهبت بًادة ادارة انًؤسساث وانذور انهاو انذي تؤدٌه انًؤسساث انًانٍت فً االلتصاد انىطنً.
 .2تعزٌف انطهبت باألهذاف انتً تسعى انًؤسساث انًانٍت إنى تحمٍمها.
 .3تعزٌف انطهبت بأنىاع انًؤسساث انًانٍت.
 .4تعزٌف انطهبت بكٍفٍت ادارة يٍزانٍت انًؤسساث انًانٍت.
 .5تعزٌف انطهبت بانًؤسساث انًانٍت انذونٍت وأهًٍتها وأنىاعها ونشأتها.
ب -االهداف المعرفية :

محاضرات .
حلقات نقاشية .
تقارير.
غيرها

-

طرائق التعليم والتعلم:
محاضرات
حلقات نقاشية
تقارير
غيرها
طرائق التقييم

-

 امتحانات تحريرية ( )33درجة امتحانات شفوية ( )13درجة واجبات يكلف بها الطلبة ( )5درجة مستوى االلتزام ( )5درجة االهداف الوجدانية والقيميةج -1التسلسل المنطقي لالفكار
ج -2الموضوعية في المناقشات
ج -3التحليل المنطقي  /المفهوم
ج -4العصف الذهني
ج – 5غيرها
 طرائق التعليم والتعلم: محاضرات اسئلة ومناقشات فكريةطرائق التقييم
-

-

اسئلة شفوية
طرح اسئلة تطبيقية للواقع ومالحظة االجابات الفكرية لكل طالب
المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )
 انمذرة عهى تىظٍف انًعهىياث عنذ انعًم فً انًؤسساث انًانٍت. انمذرة عهى استمزاء والع انًؤسساث انًانٍت. لابهٍت انطانب عهى رسى سٍاساث عًم نهًؤسساث انًانٍت. لابهٍت انطانب عهى اعذاد يٍزانٍت انًؤسساث انًانٍت.بنية المقرر

االسبوع
1

الساعات

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة /الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

3

معرفة عالية

يمذيت فً ادارة انًؤسساث انًانٍت وانًصزفٍت

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

2
3
4
5
6
7
8
13
11
12
13
14
21

3

معرفة عالية

انًصارف وأنىاعها وأهًٍتها ووظائفها

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

انبنك انًزكزي

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

المصارف االستثمارية وانواعها واهميتها ووظائفها

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

المصارف التجارية مفهومها وانوعها

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

المصارف االسالمية مفهومها واهميتها والياتها

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

امتحان الشهر االول

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

ادارة انًٍزانٍت فً انًؤسساث انًانٍت وانًصزفٍت

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

ادارة انخطز فً انًؤسساث انًانٍت وانًصزفٍت

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

شزكاث انتأيٍن كًؤسساث يانٍت

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

انًؤسساث انًانٍت انذونٍت

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

انخذياث انًانٍت وتطىرها فً انعمىد االخٍزة

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

انصٍزفت االنكتزونٍت

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

معرفة عالية

امتحان الشهر الثاني

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

المصادر المعتمدة :
.1
.5
-

مدخل في ادارة المؤسسات المالية ،عالء فرحان طالب ،حيدر يونس الموسوي ،محمد فائز ،مركز كربالء لمدراسات

والبحوث ،ط5112 ،1

المدخل الى ادارة المؤسسات المالية -نظريات وتطبيقات ،سرمد كوكب الجميل ،جامعة الموصل ،ط5115 ،1

االستاذ المساعد علً عبد الحسٌن الفضل
مادة التجارة االلكترونٌة

نموذج وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلٌم
المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من
فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج

 -1المؤسسة التعلٌمٌة
 -2القسم العلمً /المركز
 -3اسم /رمز المقرر
 -4اشكال الحضور المتاحة
 -5الفصل /السنة
 -6عدد الساعات الدراسٌة الكلً
 -7تارٌخ اعداد هذا الوصف

جامعة الكوفة
العلوم المالٌة والمصرفٌة
تجارة الكترونٌة
حضور مدمج
فصلً
6
2221/6/9م

 -8اهداف المقرر
تزوٌد وتطوٌر امكانٌات الطلبة فً ( المادة الدراسٌة ) من خالل رفدهم بالمعلومات
والمفردات التً تغطً تلك المادة

مادة التجارة االلكترونٌة
أوالً :مقدمة عامة عن التجارة االلكترونٌة
 مستخـــدمً االنترنت فـــً العالم
 مفــــــهوم التــجارة اإللكتـــرونٌة
 مزاٌا وعٌوب التجارة اإللكترونٌة
 عٌـــــوب التجـــــارة اإللكترونٌة
ثانٌاً :عناصر التجارة االلكترونية










الســــــــوق االلكـــــــــترونٌة.
الـنقــــــــود االلكــــــــــترونٌة.
البــــــــــنوك االلكــــــــترونٌة.
أدارة اإلعمــــال االلكـــترونٌة.
الحكـــــــــومة االلكـــــــترونٌة.
قوانٌـــــن التجــارة االلكترونٌة.
المستفـــــــــٌدٌن النهائٌــــــــٌن.
المنتجات والخدمات االلكترونٌة.

 -12مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
األهداف المعرفٌة
 .1استيعاب دور تقنية المعمومات في منظمات القطاع الخاص.
 .2معرفة المبادئ األساسية لمتجارة االلكترونية.

 .3التعرف عمى مختمف المواقع االلكترونية ونماذج الرفع المختمفة.
 .4التعرف عمى الجوانب األمنية والقانونية لمتجارة االلكترونية.

طرائق التعلٌم والتعلم تتمثل بما ٌلً -:
-

محاضرات
حلقات نقاشٌة
تقارٌر
غٌرها

ب -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ج -1التسلسل المنطقً لألفكار
ج -2الموضوعٌة فً المناقشات
ج -3التحلٌل المنطقً  /المفهوم
ج -4العصف الذهنً
ج – 5غٌرها

طرائق التعلٌم والتعلم
 محاضرات -اسئلة ومناقشات فكرٌة

طرائق التقٌٌم
 االمتحان التحرٌري ( )22درجة ,االمتحان الشفهً ( )22درجة ,االمتحان العملً على الحاسبة( )12درجات اضافة الى النشاط العام

ج -االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1الموضوعٌة فً المناقشات
ج -2التحلٌل المنطقً  /المفهوم
ج -3العصف الذهنً

طرائق التعلٌم والتعلم
 -محاضراتاسئلة ومناقشات فكرٌة

طرائق التقٌٌم
 اسئلة شفوٌةطرح اسئلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة (المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف
والتطور الشخصً )
د -1التعامل مع سوق فوركس لألوراق المالٌة والعمالت
د -2البٌع والشراء عبر االنترنت
د -3الوساطة عبر االنترنت
د -4استخدام النقود االلكترونٌة

-

 -11بنٌة المقرر
االسبوع الساعات مخرجات التعلم
المطلوبة
معرفة عالٌة
2
1
معرفة عالٌة
2
2
معرفة عالٌة
2
3
معرفة عالٌة
معرفة عالٌة
2
4
5

2

معرفة عالٌة
معرفة عالٌة

6

2

معرفة عالٌة

7

2

معرفة عالٌة

8
9
12

2
2
2

معرفة عالٌة
معرفة عالٌة
معرفة عالٌة

11

2

معرفة عالٌة

12

2

معرفة عالٌة

طرٌقة التعلٌم

طرٌقة التقٌٌم

اسم الوحدة /الموضوع
مفهوم التجارة االلكترونٌة

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

التجارة اإللكترونٌة :مزاٌا وعٌوب

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

السوق االلكترونٌة

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

سوق األسهم ,سوق العمالت.
سوق المنتجات والخدمات.
المحال االلكترونٌة
النقد االلكترونً

محاضرة نظري وعملً
محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا
ذكرت مسبقا

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

المستفٌدٌن النهائٌٌن /تجار ,شركات

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

زبائن ,حكومات.

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

المنتجات والخدمات االلكترونٌة.
المنتجات (السٌارات  ,الحاوٌات,
األجهزة االلكترونٌة ..........,الخ).
الخدمات (حجز تذاكر السفر,
االستشارات ,خدمات
البنوك..........,الخ).
أدارة اإلعمال االلكترونٌة.

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

البطاقات االئتمانٌة.
األرصدة والحسابات الجارٌة
االلكترونٌة (البنوك).
تقنٌات االتصال (االنترنٌت  ,شبكة
المناطق العرٌضة (,)WAN
الموباٌل)
البنك االلكترونً /البنوك المحلٌة .
البنوك الدولٌة

2

معرفة عالٌة

13

14

2

معرفة عالٌة

15

2

معرفة عالٌة

التسوٌق االلكترونً (التروٌج ,
التوزٌع).
أدارة الموارد البشرٌة (تدرٌب الكوادر
عبر األقمار الصناعٌة).
االدارة المالٌة (إدارة االستثمارات ,
البحث عن الفرص).
أدارة اإلنتاج والعملٌات (مراقبة
المنافسٌن ,تحقٌق إدارة الجودة
لشاملة).
الحكومة االلكترونٌة.
ا)العناصر والمقومات.
ب) آلٌة عمل الحكومة االلكترونٌة.
ج) حالة دراسٌة.
قوانٌن التجارة االلكترونٌة

 -11البنٌة التحتٌة
 -1الكتب المقررة المطلوبة

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

محاضرة نظري وعملً

ذكرت مسبقا

مختبر الحاسبات
المصادر المعتمدة
 .1الصٌرفة االلكترونٌة – االدوات والتطبٌقات
ومعٌقات التوسع ,دكتور ناظم الشمري,
دار وائل للنشر ,الطبعة االولى 2002م .
 .2الحكومة االلكترونٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق
 ,دكتور عالء الطاهر ,دار الراٌة للنشر,
الطبعة االولى 2010م.
Introduction to E-Commotional .3
,Martin Kutiz, bookboon.com, 1st
Edition, 2016

 -1المراجع الرئٌسٌة (المصادر )
أ -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت العلمٌة
,التقارٌر)....,
ب -المراجع االلكترونٌة ,مواقع االنترنٌت ...

الملزمة
الكترونٌة فً الغالب من موقع رسٌرج كٌت
موقع بً بال وموقع فٌزاكارد

 -11خطة تطوٌر المقرر الدراسً
التحدٌث السنوي لمناهج الدراسة بنسبة  %10تقرٌبا من خالل اضافة احدث تقنٌات التجارة االلكترونٌة  ,حٌث تم
اضافة موضوع االمن الساٌبرانً كموضع حدٌث للمنهاج لعام 2021م

وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

جايعت انكىفت /كهيت االدارة واالقتصاد
قسى انعهىو انًانيت وانًصرفيت

مفردات ووصف مقرر دراسً
المقرر الدراسً /المالٌة العامة
استاذ المادة

اسمه بالعربٌة
أ.د.رضا صاحب أبو حمد

الساعات المعتمدة

النظرٌة

اسمه باإلنكلٌزٌة
Ridha Sahib
abu Hamad
العملٌة

مجموعها

ساعتان
ساعتان
اهداف تدرٌس المقرر ( المخرجات التعلٌمٌة )Out Comes Learning
االهداف المعرفٌة
معرفة النفقات العامة  ,واالٌرادات العامة  ,و الموازنة العامة

عدد
الوحدات
وحدتان

االهداف المهارٌة
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

التفاصٌل
الحاجات العامة والخاصة ومعاٌٌر التمٌٌز بٌنهما وعالقة المالٌة العامة بالعلوم
االخرى
تعرٌف النفقات العامة وعناصرها وصورها واالعانات وانواعها
التقسٌم االقتصادي للنفقات العامة وغٌر االقتصادي ومقومات االنفاق
حدود النفقات العامة والمقدرة التكلٌفٌة والمقدرة االقراضٌة
ظاهرة زٌادة النفقات العامة واألسباب الحقٌقٌة والظاهرٌة لزٌادة النفقات العامة
امتحان الشهر األول
االثار االقتصادٌة للنفقات العامة واثر زٌادة النفقات العامة على اإلنتاج القومً
اثر النفقات العامة على االستهالك القومً
مفهوم اإلٌرادات العامة وتقسٌمها واٌرادات الدولة من الدومٌن وانواعه
مصادر الدومٌن واٌرادات الدولة من الرسم
امتحان الشهر الثانً
خصائص الرسم واساس فرضه واهمٌته
الثمن العام وكٌفٌة تحدٌده ومقارنته بالرسم
أهمٌة القروض العامة وتعرٌفه ومقارنته بالضرٌبة واالصدار النقدي الجدٌد
القروض الداخلٌة والقروض الخارجٌة واالختٌارٌة واالجبارٌة
االمتحان النهائً
وصف المقرر

طريقت انحضىر

انتقييى وتىزيع اندرجاث
نىع انًهًت نهطانب
واجباث خارج انقاعت اندراسيت
 /يشاركت انطانب بانًناقشاث اويقانت او يشروع عًم
االيتحاٌ االول
االيتحاٌ انثاني
االيتحاٌ اننهائي
انًجًىع

مصادر ووسائل
التعلٌم والتعلم
االساسٌة
مصادر ووسائل
التعلٌم والتعلم
المساعدة

اندرجت انًًنىحت نها
10

مصادر ووسائل التعلٌم والتعلم
د .طاهر الجنابً  ,علم المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً
د .رضا صاحب ابوحمد  ,المالٌة العامة

20
20
50
100

ٚسارج اٌتعٍٍُ اٌعاًٌ ٚاٌثحث اٌعًٍّ

جاِعح اٌىٛفح /وٍٍح االدارج ٚااللتصاد
لسُ اٌعٍ َٛاٌّاٌٍح ٚاٌّصزفٍح

مفردات ووصف مقرر دراسي
المقرر الدراسي /محاسبة متوسطة
استاذ المادة
م .علي حسين عنيزة
الساعات المعتمدة

اسمه بالعربية

محاسبة متوسطة
النظرية

اسمه باإلنكليزية
INTERMEDIATE
ACCOUNTING
العملية

مجموعها

عدد
الوحدات
3

54
3
اهداف تدريس المقرر ( المخرجات التعليمية )Out Comes Learning
ترسيخ أسس المعرفة المحاسبية فيما يخص اإلطار الفكري للمحاسبة المالية وتعميق
االهداف المعرفية
الفهم للمشاكل المحاسبية المتعلقة بقياس وعرض الموجودات واإلفصاح عنها في
التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية
االهداف المهارية

تعريف الطالب بكل المعالجات المحاسبية الخاصة بإجراءات العمل المحاسبي ،وتنمية
القدرات المهارية لدى الطالب في معالجة مشاكل القياس والتوصيل في المحاسبة
المالية ،وتسوية الحسابات الختامية في نهاية الفترة المحاسبية.

االسبوع

التفاصيل
التعريف بالمحاسبة ومعلوماتها وإطارها الفكري :تعريف المحاسبة ودور المعلومات
المحاسبية في اتخاذ القرارات ،واإلطار الفكري للمحاسبة المالية

2

المحاسبة عن المصروفات المدفوعة مقدما والمستحقة

3

المحاسبة عن اإليرادات المستلمة مقدما والمستحقة

4

اعداد ورقة العمل

5

االمتحان األول

6

المحاسبة عن النقدية بالصندوق ) العجز والزيادة ( وصندوق المصروفات النثرية

7

المحاسبة عن النقدية بالمصرف ) مطابقة كشف المصرف بالطرق الثالثة(

8

المحاسبة عن المدينين :مفهوم المدينون ،اإلفصاح عن المدينين في التقارير المالية،
مفهوم الديون المشطوبة ،وطرق شطبها وتحصيلها

9

طرق تقدير الديون المشكوك في تحصيلها ،والمعالجة المحاسبية لها ،وأسس زيادة
وتخفيض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

1

10

المحاسبة عن المخزون  :مفهوم المحاسبة عن المخزون في الشركات التجارية
والصناعية

11

االمتحان الثاني

12

المحاسبة عن المخزون وفق نظام الجرد الدوري طريقتي مادخل أوال يخرج أوال
والمعدل الموزون

13

المحاسبة عن المخزون وفق نظام الجرد المستمر طريقتي مادخل أوال يخرج أوال
والمعدل الموزون

14

طرق تقييم المخزون واالفصاح عنه في القوائم المالية

15

أسئلة وتمارين

16

االمتحان النهائي

وصف المقرر
تعذ ِادج اٌّحاسثح اٌّتٛسطح  1ج٘ٛز اٌعًّ اٌّحاسثً ٚلاعذتٗ ٌٍتطثٍكٚ ،تعذ ٘ذٖ اٌّادج ِتّّٗ ٌّادج ِثادئ
اٌّحاسثح ٚ2 ٚ 1تتضّٓ اٌّٛضٛعاخ اٌتاٌٍح :اإلطار اٌفىزي ٌٍّحاسثح اٌّاٌٍح،
ٚخصائص جٛدج اٌّعٍِٛاخ اٌّحاسثٍح حسة اإلطار اٌّشتزن اٌصادر عٓ  FASB-IASBفً عاَ، 2010
ٚاٌحساتاخ اٌختاٍِح ٚاٌتمارٌز اٌّاٌٍح فً اٌشزواخ اٌتجارٌح ٚاٌصٕاعٍح ،فضال عٓ
تٕاٚي اٌّمزر ٌٍتسٌٛاخ اٌجزدٌح ٌىً ِٓ حساب اٌّصزف) ٚعًّ وشف اٌّطاتمح( ٚحساب اٌصٕذٚق،
ٚاٌّذٌٕ ِٓ ْٛحٍث إعذاد وشف ِطاتمح حساب اٌّصزفٚ ،تسٌٛح اٌفزٚلاخ إٌمذٌح ٌحساب
اٌصٕذٚقٚ ،اٌتعزٌف تحساب اٌّذٌٕٚ ْٛاالفصاح عٕٗ فً اٌتمارٌز اٌّاٌٍح ٚاٌّعاٌجاخ اٌّحاسثٍح ٌىً ِٓ
شطة ٚإعادج تحصًٍ اٌذٌ ْٛاٌّعذِٚح ٚوذٌه ٌىً ِٓ اٌذٌ ْٛاٌّشىٛن فً تحصٍٍٙا
ٚإثثاخ ِخصص اٌذٌ ْٛاٌّشىٛن فً تحصٍٍٙا ٚسٌادتٗ ٚتخفٍضٗ.
طزٌمح اٌحضٛر
اٌتعٍٍُ اٌّختٍظ ( حضٛري  +االٌىتز) ًٔٚ
اٌتمٍٍُ ٚتٛسٌع اٌذرجاخ
ٔٛع اٌّّٙح ٌٍطاٌة
ٚاجثاخ خارج اٌماعح اٌذراسٍح
ِ /شاروح اٌطاٌة تإٌّالشاخ اِٚماٌح اِ ٚشزٚع عًّ
االِتحاْ األٚي
االِتحاْ اٌثأً
االِتحاْ إٌٙائً
اٌّجّٛع

مصادر ووسائل
التعليم والتعلم
االساسية
مصادر ووسائل
التعليم والتعلم
المساعدة

اٌذرجح إٌّّٛحح ٌٙا
02
02
02
02
100

مصادر ووسائل التعليم والتعلم
اٌّاٌٍح اٌّحاسثح  ، 2018 ،اٌّسعٛدي عًٍ حٍذر  ٚاٌججاٚي عًٍ ِحّذ طالي
اٌّاٌٍح اٌتمارٌز العذاد اٌذٌٍٚح اٌّعاٌٍز ٚفك عٍى اٌّتٛسطح
1- KIESO, D. E., WEYGANDT, J. J., WARFIELD, T. D.,
YOUNG, N. M., WIECEK, I. M., & MCCONOMY, B. J.
(2013). INTERMEDIATE ACCOUNTING, 1
ٚفما اٌّتٛسطح اٌّحاسثح فً ِعاصز ِذخً  ، 2015 ،اٌذ٘زاٚيِ ،صطفى اٌذٌٓ وّاي
اٌّاٌٍح ،اٌّحاسثح ٌّعاٌٍز

مجهىريت العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :االدارة واالقتصاد
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :قيصر علي هادي
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :قسم العلوم المالية والمصرفية

وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي

جهاز االشراف والتقىيم العلمي
الثرناهج االكاديوي لقسن العلوم الواليح ()0202 -0202
وصف الوقرر :

َهتى هذا انًمزر بىصف اهى يذاخم لىاػذ انبُبَبث واهى انًفبهُى نمىاػذ انبُبَبث واهى جىاَبهب ػهً يظتىي انًُظًت  ،وكذنك
يًبرطبث لىاػذ انبُبَبث يٍ خالل َظى انًؼهىيبث  ،وتىضُح االَىاع االطبطُت انً لىاػذ انبُبَبث  ،وكُفُت ػًهُت االدارة نمىاػذ
انبُبَبث  ،اضبفت دورة حُبة لىاػذ انبُبَبث  ،وانتصًُى انخبص بمىاػذ انبُبَبث .

-1
-2
-3
-4

المؤسسة التعليمية
القسم العلمي
اسم المقرر الدراسي
اشكال الحضور المتاحة

-5
-6
-7
-8

الفصل  /السنة الدراسية
عدد الساعات الدراسية الكلي
تاريخ اعداد هذا الوصف
اهداف المقرر :

كلية االدارة واالقتصاد
قسم العلوم المالية والمصرفية
قواعد بيانات – الكورس االول
حضور مادي عملي والكتروني عن طريق المنصة
االلكترونية google classroom
الكورس االول
اربع ساعات
 0201 /0/02م

َهذف هذا انًمزر انً وصف َهتى هذا انًمزر بىصف اهى يذاخم لىاػذ انبُبَبث واهى انًفبهُى نمىاػذ انبُبَبث
واهى جىاَبهب ػهً يظتىي انًُظًت  ،وكذنك يًبرطبث لىاػذ انبُبَبث يٍ خالل َظى انًؼهىيبث  ،وتىضُح
االَىاع االطبطُت انً لىاػذ انبُبَبث  ،وكُفُت ػًهُت االدارة نمىاػذ انبُبَبث  ،اضبفت دورة حُبة لىاػذ انبُبَبث
 ،وانتصًُى انخبص بمىاػذ انبُبَبث .

 -9يخزجبث انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتمُُى
أ -االهداف الوعرفيح :
 .1تؼزَف انطهبت بًذاخم لىاػذ انبُبَبث واهى جىاَبهب .
 .2تؼزَف انطهبت بُشأة لىاػذ انبُبَبث واهى اطزهب انفكزَت .
 .3تؼزَف انطهبت ػهً اهى اطبنُب االدارة انًظتخذيت نمىاػذ انبُبَبث .
 .4تؼزَف انطهبت بأهى انجىاَب نذورة لىاػذ انبُبَبث .
 .5تؼزَف انطهبت ببنبزايج انًظتخذيت نمىاػذ انبُبَبث وطزَمت اطتخذيهب يُهب (. ) Excel – Access
 .6تؼزَف انطهبت ببالػذاداث االطبطُت فٍ كُفُت انتحكى ببهى انبزايج انًظتخذيت نمىاػذ انبُبَبث .
ب -االهداف الوعرفيح :

 محاضرات . بحوث . حلقات نقاشية . عصف ذهني . اختبارات عملية . تطبيق عملي . غيرها .طرائق التعلين والتعلن :
 محاضرات . بحوث . حلقات نقاشية . عصف ذهني . اختبارات عملية . تطبيق عملي . غيرها .طرائق التقيين :
 امتحانات تحريرية ( )02درجة امتحانات عملية ( )02درجة واجبات يكلف بها الطلبة ( )5درجة مستوى االلتزام ( )5درجةاالهداف الوجدانيح والقيويح :
ج -1الترتيب المنطقي لالفكار .
ج -0تطبيقات العملي بطريقة رتبوية .
ج -3المناقشات بطريقة موضوعية .
ج -4التفسير المنطقي لالحداث .
ج – 5غيرها .
 طرائق التعليم والتعلم : استخدام الحاسبات في التطبيق العملي . استخدام وسائل العرض الداتا شو وعرض الشاشة البوربوينت . محاضرات اسئلة نظرية وعملية ومناقشات فكرية .طرائق التقيين :
 اسئلة شفوية طرح اسئلة تطبيقية للواقع ومالحظة االجابات الفكرية لكل طالب . المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) ... انمذرة ػهً اطتخذاو انًؼهىيبث فٍ انؼًم ببنًؤطظبث . انمذرة ػهً يؼزفت والغ انبزايج انًظتخذيت فٍ انجبَب االدارٌ . لببهُت انطبنب ػهً يىاجهت انتطهؼبث انًؼبصزة نهمىاػذ انًظتخذيت فٍ االداراث انحذَثت فٍ انتطبُك . -لببهُت انطبنب وضغ خطط يظتمبهُت يظتذايت يبُُت ػهً هُكم تُظًٍُ نمىاػذ انبُبَبث بشكم يؼبصز .

تنيح الوقرر :
مخرجات التعلم
االسبوع الساعات
المطلوبة
1
4
معرفة عالية

اسم الوحدة /الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

انفصم االول  :انُبذِ انتبرَخُت نمىاػذ انبُبَبث
واهى انًذاخم االطبطُت نهب

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

0

4

معرفة عالية

انفصم االول  :يبهٍ لىاػذ انبُبَبث واهى انًفبهُى
واألَىاع االطبطُت نمىاػذ انبُبَبث

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

3

4

معرفة عالية

انفصم انثبٍَ  :يًبرطت االدارة فٍ يجبل لىاػذ
انبُبَبث

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

4

4

معرفة عالية

انفصم انثبٍَ  :انًكىَبث االطبطُت نمىاػذ انبُبَبث

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

5

4

معرفة عالية

انفصم انثبنث  :يظتخذيىا لىاػذ انبُبَبث …
انًببشزة وانغُز يببشزة

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

6

4

معرفة عالية

انفصم انزابغ  :دورة حُبة لىاػذ انبُبَبث بصىرة
اطبطُت واهى انًًُشاث االطبطُت نهب

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

7

4

معرفة عالية

انفصم انخبيض  :خىارسيُت لىاػذ انبُبَبث نتحىَم
انكُُىَبث

محاضرة نظري

ذكرت سابقا

4

-

ايتحبٌ انشهز االول

-

-

12

4

معرفة عالية

انفصم انظبدص  :انتؼزف ػهً يُشاث بزَبيج…
) )Accessواهى االهذاف وانًُشاث

محاضرة عملي

ذكرت سابقا

11

4

معرفة عالية

انفصم انظبدص  :تحذَذ اهى انًصطهحبث نبزَبيج
)  (Accessوانظًبث االطبطُت نهىاجهت وطزق
انتطبُك

محاضرة عملي

ذكرت سابقا

10

4

معرفة عالية

محاضرة عملي

ذكرت سابقا

13

4

معرفة عالية

محاضرة عملي

ذكرت سابقا

14

4

محاضرة عملي

ذكرت سابقا

51

4

8

معرفة عالية
معرفة عالية

انفصم انظببغ  :فئبة انمىانب االطبطُت نبزَبيج
( )Accessواالختصبراث االطبطُت نًفبتُحهب
انفصم انثبيٍ  :انتؼزف ػهً يُشاث بزَبيج…
) )Excelواهى االهذاف وانًُشاث
انفصم انثبيٍ  :تحذَذ اهى انًصطهحبث نبزَبيج
… Accessوانظًبث االطبطُت نهىاجهت وطزق
انتطبُك

ايتحبٌ انشهز انثبٍَ

محاضرة عملي

ذكرت سابقا

المصادر :
 .2عثيد  ,هصطفى ( " , )0222كتاب التحليل الوتقدم وتنقية والثياناخ "  ,دار الفكر
العرتي  ,هصر  ,القاهرج .
 .2مركز الدراسات والمساعدات متعددة التخصصات  " , )2222( ,خطوات وتصميم قواعد
البيانات " .

