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وثيقة تعريف أسس المحاسبة

أساسية:
 .1معمومات
ّ

المقرر
اسم
ّ
المقرر
رمز
ّ

أسس المحاسبة
BAC101
81

المسجمة
ساعات الجمسات
ّ

18

ساعات الجمسات المتزامنة
ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

المسجمة
ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات
ّ

81
81

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

4

عدد الساعات المعتمدة

المقرر مباشرةً:
المقررات المطموب دراستها قبل
.2
ّ
ّ
المقرر
ّ

الرمز

ال يوجد

المقرر:
 .3الهدف من
ّ

ييدف ىذا المقرر إلى تعميم الطالب المبادئ األساسية لمادة المحاسبة وتزويدىم بأدوات تساعدىم في فيم األسس المحاسبية
ليتمكنوا في أعماليم البرمجية من إخ راج برامج محاسبية دقيقة المعايير نظ ار ألىمية ذلك في سوق العمل باالضافة إلى فيم

المصطمحات المحاسبية المتداولة في اإلدارات المختمفة ذات الصمة.

كما ييدف ىذا المقرر إلى تدريب الط الب عمى عدة حاالت عممية تساعده في حل بعض المشكالت التي قد يواجييا مستقبالا
في ىذا المجال.
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المرجوة ( ILO – Intended Learning
التعميمية
المحصالت
.4
ّ
ّ
ّ
:)Objectives/Outcomes
الرمز
ILO
ILO1
ILO2
ILO3

ةالمرجوة
التعميمي
المحصالت
ّ
ّ
ّ
Intended Learning Objectives/Outcomes
التمكن من فيم طبيعة المعادلة المحاسبية واثر العمميات التجارية أو الخدمية عمى ىذه المعادلة وخصوصا مبدأ
المحافظة عمى التوازن بين أطراف المعادلة بعد كل عممية.

فيم واستيعاب مفيوم نظرية المدين والدائن باالضافة إلى تصنيف الحسابات من حيث طبيعتيا الى حسابات
مدينة ودائنة وأثر العمميات التجارية عمى ىذه الحسابات.

معرفة مفيوم الدورة المستندية والخطوات المتبعة لموصول إلى نتيجتيا ،إضافة إلى تعريف المصطمحات الجديدة
حول الدفاتر المحاسبية الواجب مسكيا والحسابات الختامية.

ILO4

فيم القوائم المالية وطبيعة العالقة بين الحسابات الختامية

ILO5

التمكن من معرفة األصول والخصوم في الميزانية الختامية وفيم طريقة تصنيف حسابات المركز المالي

ILO6
ILO7
ILO8

فيم طريقة جرد األصول الثابتة باإلضافة إلى فيم طبيعة تمك األصول من حيث طرق االستيالك وكيفية
التخمص من األصل بعد انتياء العمر اإلنتاجي لو
التمكن من جرد األصول المتداولة وخاصة فيما يتعمق بالزبائن والبضاعة واألوراق المالية بإضافة إلى مفاىيم
المخصصات والطريقة استخداميا والمعالجات المحاسبية لتمك المخصصات
فيم طريقة جرد األموال الجاىزة
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 .5محتوى المقرر 81( :ساعة مجموع الساعات المسجمة 81 ،ساعة مجموع الساعات المتزامنة)
التعميمية
المحصالت
ّ
ّ

ILO1

القسم النظري مع مالحظات

ساعات

ساعات

وتوضيحات إن وجدت

مسجمة
ّ

متزامنة

القسم العممي مع
أنماط المهام

إن وجدت

 مفيوم التعادل

 تمارين )(TD

 خواص التعادل

 وظائف

 اثر

عمى

العمميات

المعادلة المحاسبية

8.5

8.5

مالحظات وتوضيحات

 حمقات بحث
 مشاريع

أمثمة عمى خواص
التعادل

 تجارب

 أخرى .....
 مفيوم المدين والدائن
 اثر

العمميات

التجارية

 تمارين )(TD

عمى تغيير الحسابات

 تطبيقات
ILO2

نظرية

 وظائف

عمى

نظرية

المدين

والدائن

وأثرىا

عمى

المعادلة

8.5

8.5

 حمقات بحث

تطبيقات عممية متعددة

 مشاريع

حسب طبيعة العمميات

 تجارب

المحاسبية

 أخرى .....

 تصنيف الحسابات المدينة
والدائنة

أمثمة عممية حول كل

 مفيوم الدورة المستندية
 طبيعة وكيفية العمل عمى
الدفاتر
ILO3

وأستاذ)

التجارية(يومية

 آلية ترصيد الحسابات
 مفيوم

مي زان

المراجعة

باألرصدة
 الحسابات الختامية(متاجرة

6

6

 تمارين )(TD

خطوة من خطوات الدورة

 وظائف

المستندية وترسيخ عممية

 حمقات بحث

انشاء القيد المحاسبي

 مشاريع

وترحيمة إلى المرحمة

 تجارب

التالية

 أخرى .....

 مثال شامل حول
موضوع

الدورة

الجمهوريّةّالعربيّةّالسوريّة

Syrian Arab Republic

وزارةّالتعـليــمّالعـالـــــــــي

Ministry of Higher Education

الجامعةّاالفتراضيّةّالسوريّة

Syrian Virtual University

المستندية

وأرباح وخسائر)
 مفيوم قائمة الدخل
 طريقة
ILO4

المبيعات

 تمارين )(TD

حساب

 وظائف

تكمفة
8.5

 قوانين ومصطمحات

8.5

 حمقات بحث
 مشاريع

حالة عممية لحساب
تكمفة البضاعة المباعة

 تجارب
 أخرى .....
 مفيوم

جرد

األصول

الثابتة

 تمارين )(TD

 تصنيف بنود المي زانية

 وظائف

 طرق استيالك األصول
ILO5

المحاسبية

 المعالجة
لممخصصات

 مفيوم

النفاية

3

3

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

وطرق

تطبيقات عممية حول
المعالجة المحاسبية لجرد
األصول والنفاية

 أخرى .....

معالجتيا في نياية العمر
اإلنتاجي لألصل
 مفيوم

جرد

األصول
 تمارين )(TD

المتداولة بشكل عام
 جرد بضاعة أخر المدة
ILO6

 مفيوم المؤونة
 طرق المعالجة المحاسبية

 وظائف
8.5

8.5

لجرد البضاعة

 مشاريع
 تجارب

المعالجة المحاسبية لجرد
األصول المتداولة

 كيفية استخدام المؤونات

 أخرى .....

 مفيوم وطريقة جرد الزبائن

 تمارين )(TD

تطبيقات عممية عمى

 وظائف

كيفية تصنيف الزبائن

وقيود التشكيل واإلقفال

ILO7

 حمقات بحث

تطبيقات عممية حول

 المعالجة المحاسبية لجرد
الزبائن

8.5

8.5

 حمقات بحث

وجرد االرصدة
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 طرق استخدام المؤونات

 مشاريع

 مفيوم الديون المعدومة

 تجارب

واإلفالس

ILO8

 أخرى .....

 جرد األموال الجاىزة

 تمارين )(TD

 مفيوم العجز والفائض

 وظائف

 المعالجة المحاسبية

8.5

8.5

تطبيق عممي عمى

 حمقات بحث

حاالت العجز والفائض

 مشاريع

ومذكرة التسوية

 تجارب
 أخرى .....

 .6معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
Code

التعميمي ة
المحصالت
ّ
ّ

التعميمية
النتائج
ّ

تفاعل في
الجمسات

عممي

امتحانات

المتزامنة

عروض
ومقابالت

تقارير

التمكن من فيم طبيعة المعادلة
المحاسبية واثر العمميات التجارية
ILO1

أو الخدمية عمى ىذه المعادلة
وخصوصا مبدأ المحافظة عمى









التوازن بين أطراف المعادلة بعد
كل عممية.
فيم واستيعاب مفيوم نظرية المدين
والدائن وأثر العمميات التجارية عمى
ILO2

تبادل األطراف بإضافة إلى

تصنيف الحسابات المدينة والدائنة
من حيث طبيعة الحسابات
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معرفة مفيوم الدورة المستندية
والخطوات المتبعة لموصول إلى
ILO3

نتيجة عمل المنظمة أو المنشأة
بإضافة إلى تعريف المصطمحات









الجديدة حول الدفاتر المحاسبية
الواجب مسكيا والحسابات الختامية
ILO4

فيم القوائم المالية وآلية االنتقال
بين الحسابات الختامية









التمكن من معرفة األصول
ILO5

والخصوم في الميزانية الختامية
وفيم طريقة تصنيف حسابات









المركز المالي
فيم طريقة جرد األصول الثابتة
باإلضافة إلى فيم طبيعة تمك
ILO6

األصول من حيث طرق االستيالك









وكيفية التخمص من األصل بعد
انتياء العمر اإلنتاجي لو

التمكن من جرد األصول المتداولة
وخاصة فيما يتعمق بالزبائن

ILO7

والبضاعة واألوراق المالية بإضافة
إلى مفاىيم المخصصات والطريقة









استخداميا والمعالجات المحاسبية
لتمك المخصصات
فيم طريقة جرد األموال الجاىزة
ILO8

والية عمل مذكرات التسوية ومفاىيم
ومصطمحات مصرفية حول طريقة
جرد المصرف
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توصيفها

إسم األداة

توصف ىذه التطبيقات بسيولة العمل عمييا من خالل البرامج المحاسبية

تطبيقات محاسبية لغير
المختصين

: المراجع األساسية.8
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