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 املقرر ومدرس املقرر: معلومات أساسية عن  

  -1محاسبة مالية   اسم املقرر ورمزه:

CBFC101 

 مدرس املقرر 

 د. عفراء علي  :أستاذ املقرر  ساعات  3 عدد الساعات املعتمدة:

الساعات   ___  املتطلب السابق: 

 املكتبية: 

 

معلومات  2محاسبة مالية   املقرر متطلب سابق ملقرر:

 للتواصل: 
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 afraamarch@gmail.comايميل:  

   منسق املقرر ومعلومات التواصل معه: انكليزي  املقرر:  لغة تدريس

 

 معلومات مهنية عن املقرر: 

  الدراس ي   العام من  األول  الفصل   في  املختلفة إدارة األعمال بأقسامها    كلية   في  األولى  السنة  لطالب/  1/املحاسبة  مبادئ  مقّرر  يدّرس  :وصف املقرر 

  في  املالية   للمحاسبة  والتطبيقي  النظري   باإلطار   الطالب  تعريف  بهدف  وذلك  .ساعة عملية(  2  ،نظرية  ةساع  2)  ساعات معتمدة  3  بمعّدل

  تمارس  التي   الفردية املنشآت 
 
، نشاطا

 
، أو  تجاريا

 
  املختلفة  املالية للعمليات املحاسبية  املعالجة  لكيفية وتأهيله الالزمة، املهارات   وإكسابه  خدميا

  توضيح   خالل  من   ذلك  ويتّم   . البيانات  بها  تمر  التي  املحاسبية   الدورة (  خطوات)   مراحل  خالل  من   سليم  بشكل  تحليلها  بعد  املنشأة،   بها  تقوم  التي 

 .املحلولة غير  والتمرينات واألسئلة املحلولة  التوضيحية  باألمثلة النظرية  الجوانب

 أهداف املقرر: 

تعريف املصطلحات األساسية باملحاسبة، والتعرف على األنماط املختلفة من منشآت األعمال، وكيفية استخدام املعادلة املحاسبية  -1

 واملحاسبة عن معامالت تنظيمات األعمال املختلفة. 

 بات دفتر األستاذ، إعداد ميزان املراجعة( التعريف بخطوات الدورة املحاسبية )تسجيل املعامالت، الترحيل لحسا -2

 شرح قيود التسوية ولم هي ضرورية؟ وكيفية تسجيل قيود التسوية وترحيلها تمهيدا إلعداد ميزان املراجعة املعدل  -3

 إعداد ورقة العمل واستخدامها إلعداد القوائم املحاسبية، وتصنيف الحسابات واستخدام النسب املالية لتقييم املنشآت -4

 

 املواضيع التي سيتم تدريسها في املقرر 

املحاسبة وبيئة األعمال -1  

تسجيل معامالت املنشأة-2  

عملية تسوية الحسابات -3  

إكمال الدورة املحاسبية  -4  



 

 

 

 التوزيع الزمني ملفردات املقرر 

  األسبوع 

1 

 . هاوالجمعيات املهنية التي تنظم عمل  مستخدمي املحاسبةباملصطلحات املحاسبية، والتعريف بتعريف ال

 تعريف منظمات األعمال املختلفة )شركات فردية، شركات أشخاص، شركات أموال( 

 تطبيق املفاهيم واملبادئ املحاسبية.

2 
 تعريف املعادلة املحاسبية واستخدامها 

 تطبيقات عملية على استخدام املعادلة املحاسبية 

3 

 ألعمال املختلفة. املحاسبة عن معامالت تنظيمات ا

 شرح وإعداد القوائم املالية 

 استخدام القوائم املالية لتقييم أداء الشركة.

4 

 التعريف بخطوات الدورة املحاسبية 

 شرح الحساب، دفتر اليومية، دفتر األستاذ 

 شرح املدين والدائن وأرصدة الحسابات الطبيعية، واستخدام القيد املزدوج.

 املحاسبية ملعامالت تنظيمات األعمال املختلفة إثبات القيود   5

 االختبار األول  6

 وإعداد ميزان املراجعة باألرصدة ترحيل القيود املحاسبية لدفتر األستاذ  7

 تمارين على الدورة املحاسبية وتسجيل القيود وترحيلها وترصيدها وإعداد ميزان املراجعة  8

9 

 االستحقاق الفرق بين األساس النقدي وأساس 

 ة لتعريف وتطبيق مبدأ الفترة املحاسبية، مبدأ تحقق اإليراد، ومبدأ املقاب

 شرح أهمية  قيود التسوية  

10 
 إثبات قيود التسوية وترحيلها إلى دفتر األستاذ 

 تطبيقات عملية على القيود الجردية

 بعد التسويات الجرديةإعداد ميزان املراجعة املعدل وإعداد القوائم املالية  11

 االختبار الثاني  12

13 

 إعداد ورقة العمل واستخدامها إعداد القوائم املالية 

 إقفال حسابات النفقات واإليرادات

 إعداد ميزان املراجعة بعد إقفال الحسابات االسمية 

14 

 بقائمة املركز املالي إلى متداولة وطويلة األجلتصنيف الحسابات 

تمارين عملية شاملة للدورة املحاسبية ابتداء من تسجيل املعامالت ولغاية إعداد القوائم املالية بعد التسويات  

 الجردية 

15 
    استخدام النسب املالية لتقييم نتيجة أعمال املنشأة 

 املقرر تطبيقات عملية شاملة لكامل مفردات 



 

 

Practical Examples 

 االمتحان النهائي  16
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: توزيع الدرجات  التوقيت:  تقويم الطالب:    

 %15 األسبوع السادس  االختبار األول     

 %15 األسبوع الثاني عشر  االختبار الثاني 

السعي 

 الفصلي

 %5 الرابع  األسبوع  املذاكرة األولى 

 %5 الثامن  األسبوع  املذاكرة الثانية 

 %10 العاشر  األسبوع  االمتحان العملي 

 %50 األسبوع السادس عشر  االمتحان النهائي

 

 قائمة املراجع: 

   : دراسية   كتب  .1

Horngren, Ch; Harrison, W; Oliver, S, 2012, Accounting, Ninth ed., prentice Hall 

 : كتب مرجعية إضافية )موص ى بها(  .2

 أساليب التدريس والتعلم: 

 □  
 املحاضرة  

 التعليم التعاوني   □ 

)عمل الطالب في  

 مجموعات( 

التعليم   □ 

 الذاتي

الطالب   )إرشاد 

حول   للبحث 

 موضوع معين( 

 العصف الذهني  □ 

)األسئلة الصفية وحل  

 املشكالت(

إعداد   □  دراسة حالة  □ 

 شاريع امل

أساليب   □ 

 أخرى 

      __  ___ 

 الوسائل املساعدة املستخدمة في التدريس: 

العرض   □  السبورة  □ 

 التقديمي 

 

الصور والرسوم   □ 

 البيانية 

الفيديوهات   □ 

 التعليمية 

الرحالت العلمية والزيارات   □ 

 امليدانية 

وسائل    □ 

 أخرى 

    __  __  __ 



 

 

Edmonds T., McNair F., Olds P., Milam E., “Fundamental Financial Accounting Concepts” McGraw- Hill, 8th Edition, 

2013 

 دوريات علمية أو نشرات:  .3

 : وبحثية   مواقع الكترونية  .4
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