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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 احملاسبة والتدقيق  القسم:  إدارة األعمال  اسم الكلية: 
 BAAA202 رمز املقرر: 2مبادئ احملاسبة  اسم املقرر: 

 BAAA101 املتطلب السابق:  2 الساعات املعتمدة: 

السنة األوىل / املستوى  مستوى املقرر: 2 الساعات الفعلية: 
 الثان 

 2021-2020 الفصل الدراسي:  اللغة العربية   لغة التدريس: 
 

 أهداف املقرر )املعرفة والقدرة املستهدف دعمها لدى الطالب يف موضوعات املقرر( 

 ما هو الدور الذي يلعبه هذا املقرر من ضمن اخلطة الدراسية 

سيتمكن الطالب بعد دراسة المقرر من معرفة مفهوم الجرد ، وإجراء المطابقة بين األرصدة  
سويات الجردية والمعالجة المحاسبية المتعلقة بالتالدفترية والفعلية في نهاية الفترة المالية ، 

  لكل بند من بنود األصول تبعًا للبند وطريقة الجرد الخاصة به ، إضافة إلى معرفة  الالزمة
 األثر على القوائم المالية نتيجة إجراء التسويات  .

 

 وصف املقرر ) املوضوعات األساسية( 

 المفاهيم األساسية للجرد . -1
 –الصندوق  –المعالجة المحاسبية للتسويات المتعلقة بالنقدية ) صندوق المصاريف النثرية  -2

 المصرف(. 
 مفهوم االستثمارات قصيرة األجل والمعالجة المحاسبية لجرد أو بيع االستثمارات .  -3
 المدينون وطرق المعالجة المحاسبية لجرد المدينين. -4
 سبية لجرد أوراق القبض . أوراق القبض ، المعالجة المحا -5
( والمشكالت المتعلقة   نهائي –العمليات المتعلقة بالمخزون السلعي وطرق الجرد ) مستمر   -6

 بالمخزون.
 وطرق اهتالكها . لمعالجة المحاسبية لألصول غير المتداولةا -7
 .   بيع األصول غير المتداولة -8
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 املطبقة خالل تدريس هذا املقرر( طريقة التدريس والتدريب )اآلليات 

  احملاضرات العلمية Theoretical lectures   حلقات النقاش Discussion groups 
  )عروض الوسائط املتعددة )التفاعلية Teaching materials   العمل اجلماعي Teamwork  
  جتارب علمية / ميدانية Experiments & case studies    ( من الطالب )التفاعل واملشاركة اإلجيابية Participation  
  تطبيقات برامج حاسوبية / او برجمة Computer application   عروض تقدميية من قبل الطالب Presentation  
 زايرة ميدانية: مشاريع/موقع إنشاء/مكاتب مهنية Field study   إعداد حبوث معمقة Projects 

 

 املعارف واملهارات واملخرجات التعليمية )املفرتض اكتساهبا أو تدعيمها لدى الطالب( 

Intended Learning Outcomes 

   ملوضوعات املقرر املعرفة والفهم Comprehension    العمل ضمن فريق Working in group 

 
 القدرة على تطبيق املعرفة املكتسبة 

 على حاالت اخرى   
Capability of applying the 

acquired knowledge   
 املشاركة الفاعلة والتعبي 

  Class student participation عن الذات واآلراء   

  التفكي: النقدي / اإلبداعي Creative and critical thinking   إعداد التقارير امليدانية Reports preparation 
   التحليل والدراسة القدرة على Analysis & studying capability   معرفة كيفية احلصول على املعلومات Research methods  
  العمل املهين: ممارسة / أخالقيات Business (practices & ethics)  القدرة البحثية: إعداداً وكتابة Research paper preparation  

 

 الكتاب املرجعي للمقرر 

 املراجع املعتمدة 

ميالة ، بطرس . احلليب ، نبيل . العدي ،   .1
  2مبادئ احملاسبة ابراهيم. يوسف ، علي. " 
،   كلية االقتصاد،منشورات جامعة دمشق  

 . 2011سورية، 

 املراجع اإلضافية 
الكبيسي ، عبد الستار . " الشامل يف    .1

مبادئ احملاسبة " ، جامعة البرتا ، األردن ،  
2019 . 
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 مفردات املنهاج وتوزيع تدريس مواضيعه 

 Syllabus حمتوى املقرر
 )ماهي املواضيع اليت سيتم تدريسها يف املقرر( 

 املوضوع 
 املفاهيم األساسية للجرد ▪
المعالجة المحاسبية للتسويات المتعلقة بالنقدية ) صندوق المصاريف  ▪

 المصرف(. –الصندوق  –النثرية 
مفهوم االستتتتثمارات قصتتتيرة األجل والمعالجة المحاستتتبية لجرد أو بيع  ▪

 االستثمارات .
 المدينون وطرق المعالجة المحاسبية لجرد المدينين. ▪ 
 المحاسبية لجرد أوراق القبض .أوراق القبض ، المعالجة  ▪ 

 –العمليات المتعلقة بالمخزون الستتتتتتتلعي وطرق الجرد ) مستتتتتتتتمر   - ▪ 
 ( والمشكالت المتعلقة بالمخزون. نهائي

 وطرق اهتالكها . لمعالجة المحاسبية لألصول غير المتداولةا ▪ 
 بيع األصول غير المتداولة ▪ 

 توزيع احملاضرات
 املواضيع احملددة يف البند السابق( )تواريخ تدريس 

Course plan 

 االسبوع 
Week 

 املوضوع 
Topic 

 الصفحات املقررة من الكتاب
Pages  

 15-1 مفهوم اجلرد وأهدافه 1
 47-15 األموال النقدية وشبه النقدية  2
 51-47 صندوق املصاريف النثرية  3
 56-51 النقدية يف صناديق املنشأة  4
 64-56 النقدية يف املصرف  5
 - وحل مسائلحاالت عملية  6
 105 -80 االستثمارات قصرية األجل 7
 - حاالت عملية وحل مسائل 8
 107 -105 الذمم املدينة  9

10 
حملاسبية للديون املعدومة وخمصص املعاجلة ا

حلسم  وخمصص ا لديون املشكوك فيهاا
 املمنوح 

107-148 

 - عملية وحل مسائلحاالت  11

واملعاجلة احملاسبية ملخصص  أوراق القبض 12
 اآلجيو 

148- 159 
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املخزون  السلعي واملشكالت املتعلقة  13
 ابملخزون

159- 194 

 - حاالت عملية وحل مسائل 14
 269-194 احملاسبة عن األصول غري املتداولة  15
 - حاالت عملية وحل مسائل 16

 

 الطالب تقييم  

 توزيع الدرجات 
Distribution of marks 

 %  الدرجة  األسبوع  االختبار
 20 6 االختبار األول 
 20 12 االختبار الثان 

 -  االختبار العملي:
 -  االمتحان النهائي )عملي( 
   غري ذلك )يرجى التحديد( 

 10  جمموع درجات االعمال الفصلية 
 50  )نظري( االمتحان النهائي 

 

  التوقيع:  الدكتورة مسر حبيب أستاذ املقرر:

  التوقيع   رئيس القسم: 

  التوقيع   عميد الكلية: 

 

 2021 ......./12...../.........1اتريخ إقرار التوصيف: ......


