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وثيقة تعريف مقرر  :مبادئ محاسبة ()2
 -1معلومات أساسية:
اسم المقرر

مبادئ محاسبة ()2

رمز المقرر

BAC402

ساعات الجلسات المسجلة

24

ساعات الجلسات المتزامنة

24

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

36

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

24

عدد الساعات المعتمدة

5

مستوى المقرر

4

 -2المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرًة:
المقرر

الرمز

مبادئ محاسبة()1

BAC401

 -3الهدف من المقرر:
يعد هذا المقرر استكماالً لما تم دراسته في مقرر مبادئ المحاسبة ( ) 1ويهدف بصفة أساسية إلى إكساب الطالب معارف ومهارات
فيما يتعلق بالتسويات الجردية لكل من المصاريف واإليرادات واألصول بحيث يكون الطالب قاد اًر في نهاية المطاف على إعداد
قائمة الدخل وقائمة المركز المالي استناداً إلى التسويات الجردية.
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 -4المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes

الرمز

المحصالت التعليمية المرجوة :بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر بنجاح سيتمكن الطالب من أن:

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

يتذكر مفهوم الجرد وأهدافه باإلضافة إلى فهم أهمية تطبيق أساس االستحقاق.

ILO2

يفهم كيفية القياس الدوري لكل من المصاريف واإليرادات.
يميز ما بين االعتراف األولي واالعتراف الالحق لألصول غير المتداولة وكيفية حساب االهتالكات ومعالجتها

ILO3

المحاسبية وعرضها في القوائم المالية.
يفهم جرد المدينون ومعرفة كيفية تقدير الديون المشكوك فيها وتشكيل المخصص وكيفية المعالجة المحاسبية والعرض

ILO4

ILO5

في القوائم المالية.
يفهم جرد المخزون السلعي وأن يميز ما بين نظام الجرد المستمر والدوري وكيفية إثبات المخزون السلعي وإعداد قائمة

الدخل وفقاً لكل نظام من أنظمة الجرد.

ILO6

يعرف المعالجة المحاسبية لإلستثمارات قصيرة األجل عند االعتراف األولي واالعتراف الالحق

ILO7

يميز الفرق ما بين القيمة اإل سمية والقيمة الحالية ألوراق القبض وكيفية عرضها في القوائم المالية

يفهم كيفية المعالجة المحاسبية للفرق ما بين الرصيد الدفتري والفعلي للنقدية وكيفية إعداد بيان المطابقة ومذكرة تسوية

ILO8

المصرف

ILO9

يعد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بعد إجراء التسويات الجردية
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 -5محتوى المقرر( :
المحصالت
التعليمية

ILO1
ILO2

 24ساعة حد أقصى مجموع الساعات المسجلة،

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

الفصل األول :مفهوم الجرد وأهدافه
وأساس االستحقاق المحاسبي

الفصل الثالث :التسويات الجردية
لألصول غير المتداولة
الفصل الرابع :التسويات الجردية

ILO4

2

2

مسجلة

متزامنة

الفصل الثاني :القياس الدوري لعناصر
المصاريف واإليرادات

ILO3

ساعات

ساعات

لألصول المتداولة

4

4

4

4

2

2

 :1-4التسويات الجردية للمدينين
 :2-4التسويات الجردية للمخزون

2

2

2

2

ILO7

 :4-4التسويات الجردية ألوراق القبض

2

2

ILO8

 :5-4التسويات الجردية لألموال الجاهزة

2

2

ILO9

الفصل الخامس :إعداد القوائم المالية" الدخل

4

4

ILO5
ILO6

السلعي
 :3-4التسويات الجردية لالستثمارات
قصيرة األجل

والمركز المالي

 -6معايير التقويم:

 24ساعة حد أقصى مجموع الساعات المتزامنة)

أنماط المهام
 تمارين )(TD
 وظائف
 تمارين )(TD
 وظائف
 تمارين )(TD
 وظائف
 تمارين )(TD
 وظائف
 تمارين )(TD
 وظائف
 تمارين )(TD
 وظائف
 تمارين )(TD
 وظائف
 تمارين )(TD
 وظائف
 تمارين )(TD
 وظائف

القسم العملي مع

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت
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معايير التقييم لتحقيق المحصالت

ILO
Code

المحصالت التعليمية
يتذكر مفهوم الجرد وأهدافه

ILO1

باإلضافة إلى فهم أهمية تطبيق

على الطالب أن يظهر اإلمكانيات
الالزمة للقيام باألنشطة التالية:

نمط التقويم
تفاعل في
الجلسات
المتزامنة

عملي

امتحانات

أن يعرف مفهوم الجرد وأن يفهم

أساس االستحقاق المحاسبي

x

x

x

أساس االستحقاق
ILO2

ILO3

يفهم كيفية القياس الدوري لكل
من المصاريف واإليرادات..

التسجيل المحاسبة للمقدمات
والمستحقات وكيفية العرض في

x

x

x

الميزانية

يميز ما بين االعتراف األولي

كيفية المعالجة المحاسبية الالزمة

واالعتراف الالحق لألصول غير

فيما يتعلق باالعتراف األولي

المتداولة وكيفية حساب

والتسجيل المحاسبي لالهتالكات

x

x

x

االهتالكات ومعالجتها المحاسبية وكيفية اعرض في القوائم المالية
وعرضها في القوائم المالية)
يفهم جرد المدينون ومعرفة

ILO4

المعالجة المحاسبية للديون

كيفية تقدير الديون المشكوك

المعدومة وتشكيل مخصص الديون

فيها وتشكيل المخصص وكيفية

المشكوك فيها وكيفية العرض في

المعالجة المحاسبية والعرض

القوائم المالية

x

x

x

في القوائم المالية
يفهم جرد المخزون السلعي وأن
يميز ما بين نظام الجرد

ILO5

المستمر والدوري وكيفية إثبات
المخزون السلعي وإعداد قائمة

الدخل وفقاً لكل نظام من أنظمة

المعالجة المحاسبية إلثبات

المخزون السلعي وتشكيل

المخصص وكيفية العرض في
القوائم المالية

x

x

x

الجرد
ILO6

يعرف المعالجة المحاسبية

المعالجة المحاسبية إلثبات

لالستثمارات قصيرة األجل عند

األستثمارات قصيرة األجل وتشكيل

x

x

x

عروض

ومقابالت

تقارير
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االعتراف األولي واالعتراف

المخصص وكيفية العرض في

يميز الفرق ما بين القيمة

تشكيل مخصص األجيو معالجته

االسمية والقيمة الحالية ألوراق

محاسبية ومعرفة كيفية العرض في

القبض وكيفية عرضها في

القوائم المالية

الالحق

ILO7

القوائم المالية

x

x

x

القوائم المالية
يفهم كيفية المعالجة المحاسبية

معرفة كيفية معالجة الفرق بين

والفعلي للنقدية وكيفية إعداد

وفهم كيفية إعداد مذكرة تسوية

للفرق ما بين الرصيد الدفتري
ILO8

بيان المطابقة ومذكرة تسوية

الرصيد الدفتري والفعلي للنقديثة
x

x

x

المصرف (التسوية) وبيان المطابقة

المصرف
يعد قائمة الدخل وقائمة المركز
ILO9

المالي بعد إجراء التسويات
الجردية

فهم مراحل إعداد قائمة الدخل
وكيفية عرض المصروفات
واإليرادات وكذلك عرض قائمة

x

x

x

المركز المالي

 -7أدوات ومختبرات القسم العملي:
إسم األداة
تمارين

توصيفها
حاالت عملية تساعد الطالب على تطبيق األفكار النظرية

 -8المراجع األساسية:
العربية:
 -1إسماعيل ,إسماعيل ,محاسبة الجرد والميزانيات( ,جامعة حلب ,منشورات جامعة حلب.)2000 ,
 -2الحلبي ,نبيل ,وآخرون ,المحاسبة في المنشآت الفردية (أصول القياس المحاسبي)( ,الطبعة األولى :األردن ,دار األمل
للنشروالتوزيع.)1998 ,

 -3الحلبي ,نبيل وآخرون ,مبادئ المحاسبة (( ,)2جامعة دمشق ,منشورات جامعة دمشق.)2011,
 -4القاضي ,حسين وآخرون ,الجرد والميزانيات( ,جامعة دمشق ,منشورات جامعة دمشق.)2003,
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:األجنبية

1- Kieso, D., et al, Principles of Accounting, (10 , ED, John Wiley & Sons, volume 1, 2012).
th

: المراجع اإلضافية-9
1- Albercht, W., et al, Accounting: Concepts and Application, (12 th . ED, Thomson, 2005).
2- Geruning, H., International Financial Reporting Standards, (4th, ED., The World Bank, 2006).
3- Vinayakam, M., N., Accounting Principales, MC Graw – Hill, Ny 2000.
1- Kieso, D., et al, Principles of Accounting, (12th , ED, John Wiley & Sons, volume 1, 2015).

