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 Module Description      وصف المقرر :

 

المقرر إلى التعريف بعلم المحاسبة مع التركيز على  يھدف

النظام المحاسبي وأسس وإجراءات المحاسبة المالية وإعداد 

التقارير المالية في المنشآت الفردية الخدمية والتجارية، إضافة 

 إلي التعريف بمبادئ تحليل التقارير المالية.

This course provides an introduction to 

the conceptual framework of 

accounting, accounting systems, 

basics and procedures of financial 

accounting and preparation of financial 

reports of commercial and services 

corporations and financial accounting 

report analysis. 

 

 Module Aims     أهداف المقرر :

 أصول المحاسبةو  إعطاء الطالب فكرة عن ماهية 1
Provide students with an idea about the 
nature and origins of Accounting 

2 
إعطاء الطالب فكرة عن ماهية الدفاتر والسجالت 

 المحاسبية.
Provide students with an idea about the 
nature accounting books and records. 

 How to prepare a trial balance كيفية إعداد ميزان المراجعة . 3

 How to prepare financial statements كيفية إعداد القوائم المالية 4

 وإعداد التقرير المالي  كيفية إعداد التسويات الجردية 5
How to do inventory adjustments and 
financial report analysis 

 

 

 

 



 

 Learning                                                                           مخرجات التعليم:                          

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                
 

 التمييز بين المدين والدائن 1
Distinction between the debtor and the 
creditor. 

 عمل قيود اليوميه والترحيل إلى دفتر األستاذ 2
Journal entries and Posting to the 
Ledger 

 .Trial Balance Preparation إعداد ميزان المراجعة. 3

 Financial Statements Preparation إعداد القوائم المالية 4

 وإعداد التقرير المالية عمل التسويات الجردي 5
Inventory Adjustments and financial 
report analysis. 

 
 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس(                   

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 

 المفھوم والمبادئ: المحاسبة
األطراف  –تعريف المحاسبة  –نشأة المحاسبة  –التعاريف والمصطلحات المحاسبية 
فروع المحاسبة  –خصائص المعلومات المحاسبية  –المستفيدة من المعلومات المحاسبية 

 .مبادئ المحاسبة المتعارف عليھا –أهداف ووظائف المحاسبة المالية  –

 تمارين 2+  3 1

 نقطة البداية( الميزانيةمعادلة : )معادلة المحاسبة
الحسابات كأساس  –أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية  –مفھوم معادلة الميزانية 

 قاعدة القيد المزدوج –للقيد المحاسبي 

 تمارين 2+  3 1

 المقومات واإلجراءات: النظام المحاسبي
 ميزان المراجعة -دفتر األستاذ  -دفتر اليومية  -مقومات النظام المحاسبي 

 تمارين 4+  6 2

 القوائم المالية: النظام المحاسبي
 قائمة التدفقات النقدية -قائمة الدخل  -قائمة المركز المالي 

 تمارين 2+  3 1

 التسويات واستكمال الدورة المحاسبية
ورقة العمل وإعداد  -األنواع الرئيسية لقيود التسوية  -أساس االستحقاق واألساس النقدي 

 ملخص الدورة المحاسبية -استخدامات ورقة العمل  -قيود التسوية 

 تمارين 4+  6 2

 :المحاسبة عن عمليات البضاعة
 قائمة الدخل في المنشآت التجارية -المبيعات   –المشتريات 

 تمارين 2+  3 1

 تمارين 2+  3 1 االصول النقدية

 تمارين 4+  6 2 المدينون و أوراق القبض

 تمارين 2+  3 1 المخزون السلعي

 تمارين 4+  6 2 األصول الثابتة

 معالجة األخطاء المحاسبية
 السجالت المحاسبية المساعدة

 تمارين 2+  3 1
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