
 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 االدارة واالقتصاد /المحاسبة القسم الجامعي / المركز .2

 ACC313لمحاسبة الضريبية/ا اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور الكتروني أشكال الحضور المتاحة .5

 2020/2021الكورس االول للفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 12/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 م المحاسبة الضريبية اضافة الى مفهوم الدخل الخاضع للضريبة.تمكين الطالب من التعرف على مفهو

 تمكين الطالب من تحديد الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للتشريع العراقي.

 تمكين الطالب من معرفة نطاق سريان الضريبة وسنوية الضريبة.

 تمكين الطالب من فهم االعفاءات الضريبية، السماحات، النفقات واجبة الخصم.

 تعريف الطالب باليات معالجة الخسائر ضريبيا.

 تمكين الطالب من طرق تقدير الدخل ومقياس او سعر الضريبة.

 تعريف الطالب بمفاهيم ضريبتي العقار والعرصات والية احتسابهما.

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

تتكون مادة المحاسبة الضريبية وحسب مفردات اللجنة القطاعية من اثني عشر فصل رئيسي، تهدف الى 

ع الضرائب وفقا المحاسبة الضريبية بشكل مفصل كالتعرف على مفاهيم وانوا بأساسياتتعريف الطالب 

اضافة الى معرفة نطاق سريانها والدخول الخاضعة للضريبة واالعفاءات والسماحات  للتشريع العراقي،

 الضريبية والية احتساب الضرائب واسعارها...الخ.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



 

 المعرفة والفهم  -أ
  

 لموضوع المهارات الخاصة با  -ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  

 طرائق التقييم      

  

 مهارات التفكير -ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

  

 طرائق التقييم    

  

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

 

 بنية المقرر .11

 عاتالسا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 2 1

 

مفهوم الضريبة 

واهدافها وقواعدها 

 واساسها القانوني

شرح 

 المحاضرة
 مناقشة



 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

ليف: االستاذ الدكتور سعود جايد أ، تكتاب المحاسبة الضريبية

 .2014المثنى، ، جامعة واخرون مشكور

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
/ 

 ساعة 2 2

 

التهرب الضريبي 

واسبابه والتجنب 

الضريبي واالزدواج 

 الضريبي وانواعه

شرح 

 المحاضرة
 ناقشةم

 ساعة 2 3

 

أنواع الضرائب 

والهيكل الضريبي في 

 العراق

مخطط يوضح 

 المحاضرة

مناقشة 

وتوجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 4

 

مفهوم المحاسبة 

الضريبية ومقومات 

 النظام الضريبي 

شرح 

 المحاضرة

توجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 5

 

الدخول الخاضعة 

للضريبة في التشريع 

 الضريبي العراقي

مثال على 

 لوحةال

توجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 6
 

نطاق سريان الضريبة 

 وسنوية الضريبة

مثال على 

 اللوحة

توجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 7

 

السماحات 

واالعفاءات وسعر 

 الضريبة

مثال على 

 اللوحة

توجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 8

 

التكاليف المتعلقة 

بالنشاط االقتصادي 

 للمكلف

مثال على 

 اللوحة

توجيه 

 االسئلة

 متحان الشهري االولا 9
 ساعة 2 10

 التنزيالت والخسائر 
مثال على 

 اللوحة

توجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 11
 

طرق تقدير الدخل 

 الخاضع للضريبة

شرح 

 المحاضرة

توجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 12
 الفحص الضريبي 

شرح 

 المحاضرة

توجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 13
 الضريبة على العقار 

مثال على 

 اللوحة

توجيه 

 االسئلة

 ساعة 2 14
 

الضريبة على 

 العرصات

مثال على 

 اللوحة

توجيه 

 االسئلة

 امتحان الشهري الثاني 15



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
/ 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMPLATE FOR COURSE 

SPECIFICATION 
 
 

 
HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 
COURSE SPECIFICATION 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 

course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 

expected to achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 

opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 

specification. 

 

 

 
 

1. Teaching Institution  

2. University Department/Centre 
 

3. Course title/code  

4. Programme(s) to which it contributes  

5. Modes of Attendance offered  

6. Semester/Year 
 

7. Number of hours tuition (total) 
 

8. Date of production/revision of this 

specification 

 

9. Aims of the Course 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10· Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding A1. 
A2. 
A3. 
A4. 
A5. 
A6 . 

B. Subject-specific skills B1. 
B2. 
B3. 

Teaching and Learning Methods 

 

Assessment methods 

 

C. Thinking Skills C1. 
C2. 
C3. 
C4. 



Teaching and Learning Methods 

 

Assessment methods 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development) 
D1. 

D2. 

D3. 

D4. 

 

 

11. Course Structure 

 

Wee

k 

 

Hour

s 

 

ILOs 
Unit/Module or 

Topic Title 

Teachi
ng 

Metho
d 

Assessme

nt 

Method 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

12. Infrastructure 



Required reading: 

· CORE TEXTS 

· COURSE MATERIALS 

· OTHER 

 

Special requirements (include 

for example workshops, 

periodicals, IT software, 

websites) 

 

Community-based 
facilities (include for 
example, guest Lectures , 

internship , field 

studies) 

 

 

13. Admissions 

Pre-requisites  

Minimum number of students  

Maximum number of students  

 منوذج وصف املقرر

 ((مراجعة الربانمج األكادميي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل 

 وصف املقرر

توفر مادة النظام احملاسيب املوحد مدخال يتعرف من خالله الطالب اىل اهم املصطلحات املستخدمة يف النظام احملاسيب 
املوحد ومتكنه من التعلم اهم التطبيقات احملاسبية املتعلقة ابلنظام احملاسيب املوحد واليت متثل أساسا يعتمد عليه الطالب يف 

 حياة املهنية 

 

 

 

 جامعة الكوفة  التعليمية املؤسسة .1

 قسم احملاسبة / كلية اإلدارة واالقتصاد  املركز/ القسم العلمي  .2



     ACC314/النظام احملاسيب املوحد  رمز املقرر/ اسم  .3

 حضور مباشر أشكال احلضور املتاحة .4

 الثالث  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 12/10/2021 اتريخ إعداد هذا الوصف .7

  أهداف املقرر .8

 تعريف الطالب ابملصطلحات األساسية املستخدمة يف النظام احملاسيب املوحد  

 تعريف الطالب بنبذة اترخيية عن النظام احملاسيب املوحد وجماالت تطبيق النظام احملاسيب املوحد 

 تعريف الطالب بطرق اقتناء املوجود الثابت 

 املخزون واملعاجلات احملاسبية حلساابت املخزونتعريف الطالب حبساابت 

 تعريف الطالب حبساابت القروض والفوائد للقروض 

 
 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 10

 االهداف املعرفية  -أ

 معرفة الطالب ماهية النظام احملاسيب املوحد  -1أ

 فهم الطالب أساس االستحقاق ومىت استخدامه -2أ

 معرفة الطالب كيفية تسجيل قيود االستحقاق  -3أ

 معرفة الطالب كيفية تسجيل قيود التسديد واالستالم  -4أ

 فهم الطالب كيفية الرتحيل للحساابت املختصة  -5أ

 ترصيد احلساابت وبيان اثر تلك احلساابت على القوائم املالية   -6أ

 االهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر   -ب 

 قدرة الطالب على اجراء القيود احملاسبية القتناء املوجودات الثابتة    – 1ب

 متكني الطالب من تسجيل القيود احملاسبية اخلاصة ابملخزون  – 2ب

 قدرة الطالب على اعداد القوائم  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

اعداد حماضرات للطلبة ابالعتماد على املصادر احلديثة وكذلك فسح اجملال للطلبة للمشاركة يف مناقشة وشرح بعض جوانب 
 احملاضرة 

 
 
 

 طرائق التقييم      



 عن طريق اجراء امتحاانت حتريرية شهرية ويومية وواجبات تكلف بيه الطلبة وكذلك مشاركات الطلبة اثناء أداء احملاضرة 

 
 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . ااثرة دافعية الطالب بصوره تدرجية من خالل  أسئلة عامة واختبارات عامة  -1ج

 . تذكري الطالب ابحملاضرة املاضية جللب انتباههم  -2ج

 .  توجيه أسئلة للطالب يف ما يتعلق ابحملاضرة -3ج

 حتفيز الطلبة عن طريق وسائل حتفيز خمتلفة للمشاركة يف احملاضرة   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 توجيه الطلبة على حل بعض املسائل املتعلقة ابملقرر الدراسي 

 

 طرائق التقييم    

 ( تفكريي) اعداد أسئلة شفويه وحتريرية يومية ذات طابع تطبيقي 

 

 (.املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) واملنقولة  املهارات  العامة -د 

 .متكني الطالب ان يكون جاهز للعمل يف أي وحدة اقتصادية تطبق النظام احملاسيب املوحد -1د

 . قدرة الطالب على اعداد حبوث وحماضرات  يف مادة النظام احملاسيب املوحد  -2د

 .  كيفية تتم املعاجلات احملاسبية يف الوحدات االقتصادية اهلادفة للربح قدرة الطالب على فهم   -3د

    -4د

 

 بنية املقرر 11

 الساعات األسبوع
خمرجات التعلم 

 املطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم املساق أو املوضوع/ اسم الوحدة 

 مناقشة شرح احملاضرة نبذة خمتصرة من النظام احملاسيب املوحد  1ب ساعة 3 1

2 
 نطاق تطبيق النظام احملاسيب املوحد 2ب ساعة 3

خمطط يوضح 
 احملاضرة

 مناقشة 

3 
 3ب ساعة 3

تعريف واهداف ومسات النظام احملاسيب 
 املوحد

 شرح احملاضرة
مناقشة وتوجيه 

 األسئلة 

 توجيه األسئلة شرح احملاضرة طرائق اقتناء املوجودات الثابتة 1ج ساعة 3 4

5 
 2ج ساعة 3

اقتناء املوجودات الثابتة عن طريق 
 الشراء من السوق احمللية

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

6 
 1ج ساعة 3

اقتناء املوجودات الثابتة عن طريق 
 الشراء من السوق اخلارجية

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

 توجيه األسئلةعلى  مثالاقتناء املوجودات الثابتة عن طريق اهلدااي  1ا ساعة 3 7



 اللوحة والتربعات

8 
 1ا ساعة 3

انشاء املوجودات الثابتة بواسطة 
 املقاولني

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

9 
 انشاء املوجودات الثابتة بواسطة اللجان 2ا ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

10 
 2ب ساعة 3

احلصول على املوجودات الثابتة من 
 الدولة

على  مثال
 اللوحة

 توجيه األسئلة

11 
 مفهوم وتعريف املخزون  1ج ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

12 
 طرائق احلصول على املخزون 2ج/1ج ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

13 
 قواعد العامة للحصول على املخزون  2ب ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

14 
 ساعة 3

 شراء املخزون من السوق احمللية 3ب
مثال على 

 اللوحة
 توجيه األسئلة

15 
 ساعة 3

 شراء املخزون من السوق اخلارجية 3أ
مثال على 

 اللوحة
 توجيه األسئلة

16 
 خمزون خملفات ومستهلكات 3أ ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

17 
 خمزون انتاج حتت التشغيل  3ج ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

18 
 خمزون انتاج التام 2ج ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

 

19 

 ساعة 3

 خمزون انتاج حيواين  1ب

مثال على 
اللوحة توجيه 

 األسئلة

 توجيه األسئلة

20 
 خمزون انتاج نبايت زراعة قائمة 2ب ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

21 
 خمزون البضائع لدى الغري  2ب ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

22 
 املوجودات األخرى 3ب ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

23 
 املعاجلات احملاسبية للقروض املستلمة  2ج ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

 توجيه األسئلةعلى  مثال املعاجلات احملاسبية للقروض املمنوحة 2ج ساعة 3 24



 اللوحة

25 
 االستثمارات املالية  3ج ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

26 
 املدينون والدائنون 3ج ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

27 
 احلساابت اجلارية املدينة 1أ ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

28 
 اجلارية الدائنة احلساابت 1أ ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

29 
 2أ ساعة 3

سلف التعهدات الثانوية وحساابت 
 التعهدات 

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة

30 
 التأمينات والتسوايت القيدية 3ج ساعة 3

مثال على 
 اللوحة

 توجيه األسئلة 

 

 

 البنية التحتية  12

 الكتب املقررة  املطلوبة 

 الرئيسية ) املصادر (  املراجع

   

 ( الكتاب املنهجي) كتاب النظام احملاسيب املوحد 

 الكتب واملراجع اليت يوصى هبا 

 ) اجملالت العلمية ، التقارير ( 
 مناقشة و مشاركة التفاعل بني الطلبة 

 املراجع االلكرتونية ، التقارير 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي  13

 متابعة اخر التطورات يف جمال البحث العلمي ذات الصلة ابملقرر الدراسي .  (1

 حتديث املقرر الدراسي من خالل متابعة مفردات مناهج اجلامعات العاملية املتخصصة .  (2

 االخذ بنظر االعتبار احتياجات سوق العمل والسعي لتلبيتها من خالل اعادة النظر مبفردات املقرر الدراسي . (3
 

 

 نموذج وصف المقرر

 مراجعة اداء مؤسسات التعليم ))مراجعة البرنامج االكاديمي(( 

 وصف المقرر:



    

 جامعة الكوفة مؤسسة التعليمية ال -1

 كلية االدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة القسم الجامعي /المركز  -2

 ACC/315محاسبة متخصصة  اسم / رمز المقرر  -3

 بكالوريوس علوم محاسبة البرامج التي يدخل فيها -4

 حضور  اشكال الحضور المتاحة  -5

 2021 -2020ة ثالثالمرحلة ال الفصل / السنة  -6

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  -7

 18/3/2021 تاريخ وأعداد الوصف  -8

  اهداف المقرر -9

 اإلجراءاتشركات النفط وخصوصية في االطالع على نظم المعلومات المحاسبية المتخصصة 

 . هاة فيتبعالمحاسبية الم

 م مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقيي -10

 املعرفة والعلم:  -أ

 .معرفة خصائص الصناعات االستخراجية-1أ

  IFRS6التعرف على معيار اإلبالغ املايل الدويل للصناعات االستخراجية  -2أ

 النظام احملاسيب املطبق يف شركات النفط. أساسياتفهم  -3أ

 معرفة خصوصيات عمل شركات النفط. -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب
 لتطبيقات العملية .ا -1ب

 اعداد القوائم املالية. -2ب

 تبعةاحملاسبية امل اإلجراءاتعلى  تعرفوالللصناعات االستخراجية االطالع على طبيعة النظام احملاسيب املتخصص 

 . يف الشركات النفطيةاسيب احملنظام الومعرفة خصائص فيها 



 التخطيط.  -3ب

 التقييم. -4ب

 طرائق التعليم والتعلم 

 املقاالت 

 التقارير 

 البحوث

 طرائق التقييم

 االمتحاانت اليومية 

 املشاركات اليومية 

  االمتحاانت الفصلية

 مهارات التفكير -ج
 املناقشات  -1ج

 املداخالت -2ج

 جبات اليومية الوا -3ج

  االجابة على االسئلة الفكرية. -4ج

 طرائق التعليم والتعلم 

 احملاضرات , املناقشات , االسئلة الفكرية 

 طرائق التقييم

 املشاركة , االمتحاانت 

 المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلة التوظيف والتطور الشخصي(. -د

 الطالب ومهاراهتم الفكرية .توظيف طاقة  -1د

 هتيئة كتابة التقارير.-2د

 حل املشاكل اثناء التطبيق. -3د

 تقليل الفجوة بين الواقع النظري والعملي. -4د

 

 بنية املقرر -11



 الساعات االسبوع
خمرجات التعلم 

 املطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة /املوضوع

 الفهم واملعرفة 4 األول
خصائص نشاط الصناعات االستخراجية وطبيعة 

 حماسبة النفط
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 الثاين
 الفهم واملعرفة 4

نفقات البحث واالستكشاف,معيار اإلبالغ املايل 

 IFRS6الدويل للصناعات االستخراحية 
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 الثالث
 الفهم واملعرفة 4

املعاجلة احملاسبية ملرحلة البحث واالستكشاف 

 )طريقة املصروفات الرامسالية(
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 الرابع
 الفهم واملعرفة 4

طريقة املصروفات االيرادية , طريقة اجملهودات 

 الناجحة
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 اخلامس
 الفهم واملعرفة 4

لعقود غري املعدة )طريقة  طرق احتساب اإلطفاء ل

 كلفة ومدة كل عقد على حدى(
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 السادس
 الفهم واملعرفة 4

طرق احتساب اإلطفاء للعقود غري املعدة )طريقة 

 العقود( إمجايلنسبة مئوية معينة من 
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 السابع
 الفهم واملعرفة 4

ود غري املعدة )عند التنازل , غلق حساابت العق

 التحويل اىل العقود املنتجة , عند البيع(
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 الثامن
 الفهم واملعرفة 4

غلق حساابت العقود غري املعدة يف حالة احتساب 

 نسبة مئوية.  أساسعلى  اإلطفاء
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 التاسع
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات رحلة احلفر والتنقيبم الفهم واملعرفة 4

 العاشر
 الفهم واملعرفة 4

حساب آابر حتت احلفر/)املعاجلة احملاسبية 

 لعمليات احلفر الرأمسالية وعمليات احلفر االيرادية(
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 احلادي عشر
 الفهم واملعرفة 4

بية ملرحلة اإلنتاج مرحلة اإلنتاج, املعاجلة احملاس

 )إثبات اإليرادات واملصاريف(
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 الثاين عشر
 الفهم واملعرفة 4

طرق احتساب نفاد اآلابر املنتجة )العقود املطورة  

 كلياً والعقود املطورة جزئيًا(
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 الثالث عشر
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات ات واألصول الثابتةانداثر املعد الفهم واملعرفة 4

 الرابع عشر
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات احلساابت اخلتامية للشركات النفطية الفهم واملعرفة 4

 اخلامس عشر
 الفهم واملعرفة 4

احملاسبة عن النفط يف العراق )املعاجلات احملاسبية 

 يف ظل النظام احملاسيب املوحد(
 املشاركة واالمتحاانت اضراتاحمل

 



 البنية التحتية: -12

 القراءات املطلوبة: 

 النصوص االساسية  -

 كتب املقرر  -

 اخرى   -

 ة املتخصصةينظم احملاسبال

 الغبان  صربيد. اثئر  فائزة إبراهيم الغبان,

 

 احملاسبة املتخصصة 

 د. خالد امحد امني

 

متطلبات خاصة )تشمل ورش العمل والدورايت 

 يجميات واملواقع االلكورونية(  والرب 

 ورش عمل 

اخلدمات االجتماعية )تشمل حماضرات الضيوف 

 والتدريب املهين والدراسات امليدانية( 

 تطبيقات عملية 

 

 القبول: -13

    املتطلبات السابقة

 طالب  75   اقل عدد من الطلبة 

 طالب  160 اكرب عدد من الطلبة  

 

 نموذج وصف المقرر

 مؤسسات التعليم ))مراجعة البرنامج االكاديمي((  أداءمراجعة 

 وصف المقرر:

  

على  لتعرفوا (شركات التامنيو  ملصارف)ا للمنشآت املالية االطالع على طبيعة النظام احملاسيب املتخصص

 .ومعرفة خصائص كل نظام حماسيب متخصص فيها  تبعةاحملاسبية امل اإلجراءات



 جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية  -1

 كلية االدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة القسم الجامعي /المركز  -2

 ACC315/مالية  منشآت اسم / رمز المقرر  -3

 بكالوريوس علوم محاسبة البرامج التي يدخل فيها -4

 حضور  اشكال الحضور المتاحة  -5

 2021-2020ة ثالثالمرحلة ال الفصل / السنة  -6

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  -7

 6/12/2020 تاريخ وأعداد الوصف  -8

  اهداف المقرر -9

وشركات  للمصارف في المنشآت المالية االطالع على نظم المعلومات المحاسبية المتخصصة

ات المصارف وشرك والعمل على التمييز بين خصائص النظام المحاسبي لكل منالتامين 

 ة في كل منها . تبعالمحاسبية الم اإلجراءاتو  التامين

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -10

 املعرفة والعلم:  -أ

 . املصارففهم اساسيات النظام احملاسيب املطبق يف  -1أ

 .املصارفمعرفة خصوصيات عمل -2أ

 . ت التامنيشركافهم اساسيات النظام احملاسيب املطبق يف  -3أ

 .يف شركات التامنيمعرفة خصائص العمل  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب
 التطبيقات العملية . -1ب

 اعداد القوائم املالية. -2ب

 التخطيط.  -3ب

 التقييم. -4ب



 طرائق التعليم والتعلم 

 املقاالت 

 التقارير 

 البحوث

 طرائق التقييم

 االمتحاانت اليومية 

 اليومية  املشاركات

  االمتحاانت الفصلية

 مهارات التفكير -ج
 املناقشات  -1ج

 املداخالت -2ج

 الواجبات اليومية  -3ج

  االجابة على االسئلة الفكرية. -4ج

 طرائق التعليم والتعلم 

 احملاضرات , املناقشات , االسئلة الفكرية 

 طرائق التقييم

 املشاركة , االمتحاانت 

 ة التوظيف والتطور الشخصي(.يمة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلالمهارات العا -د

 توظيف طاقة الطالب ومهاراهتم الفكرية . -1د

 هتيئة كتابة التقارير. -2د

 حل املشاكل اثناء التطبيق. -3د

 تقليل الفجوة بني الواقع النظري والعملي. -4د

 

 بنية املقرر -11

 الساعات األسبوع
التعلم خمرجات 

 املطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة /املوضوع



 الفهم واملعرفة 4 االول
احملاسبة يف النشاط املصريف مقدمة عن طبيعة النشاط املصريف وأنواع 

 املصارف
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 الثاين
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات والعملة األجنبية( أمانة الصندوق)العملة احمللية , شعبة الفهم واملعرفة 4

 الثالث
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات احلساابت اجلارية املدينة والدائنة شعبة الفهم واملعرفة 4

 الرابع
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات الودائع النقدية الثابتة والتوفري شعبة الفهم واملعرفة 4

 اخلامس
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات األوراق التجارية )الكمبياالت واحلواالت املخصومة( شعبة املعرفةالفهم و  4

 السادس
 الفهم واملعرفة 4

كات املسافرين ياحلواالت الداخلية واحلواالت اخلارجية وش شعبة

 والسفاتج
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 السابع
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات ت املستنديةاالعتماداشعبة  الفهم واملعرفة 4

 الثامن
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات خطاابت الضمان شعبة الفهم واملعرفة 4

 التاسع
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات االمتحان الشهري األول مع حل اسئلة االمتحان الفهم واملعرفة 4

 العاشر
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات ية واحلساابت اخلتامية يف املصارفالتسوايت القيد الفهم واملعرفة 4

 احلادي عشر
 الفهم واملعرفة 4

النظام احملاسيب  –احملاسبة يف شركات التامني : طبيعة شركات التامني 

 يف شركات التامني

 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات

 الثاين عشر
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات  ملصروفات وايرادات العمليات التامينية مع االمثلةاملعاجلات احملاسبية  الفهم واملعرفة 4

 الثالث عشر
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات املعاجلات احملاسبية لالستثمارات واالحتياطيات يف شركات التامني  الفهم واملعرفة 4

 الرابع عشر
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات ت اخلتامية لشركات التامنيالتسوايت القيدية واحلسااب الفهم واملعرفة 4

 اخلامس عشر
 املشاركة واالمتحاانت احملاضرات االمتحان الشهري الثاين مع حل اسئلة االمتحان الفهم واملعرفة 4

 البنية التحتية: -12

 القراءات املطلوبة: 

 النصوص االساسية  -

 كتب املقرر  -

 اخرى   -

 املتخصصةة ينظم احملاسبال

 الغبان صربيد. اثئر  فائزة ابراهيم الغبان,

 

 

متطلبات خاصة )تشمل ورش العمل والدورايت والربيجميات 

 واملواقع االلكورونية(  
 ورش عمل

اخلدمات االجتماعية )تشمل حماضرات الضيوف والتدريب املهين 

 والدراسات امليدانية( 
 تطبيقات عملية

 



 القبول: -13

    ابقةاملتطلبات الس

 طالب  75   اقل عدد من الطلبة 

 طالب  160 اكرب عدد من الطلبة  

 


