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اسم المادة

مبادئ المحاسبة

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تعريف الطالب بالعمليات المالية وأسلوب تسجيلها في السجالت المحاسبية
وأجراء عدد من عمليات مختلفة وتبويب وتلخيص تلك القيود وصوال
تحقيق األهداف الرئيسية للمحاسبة في معرفة نتيجة النشاط والمركز المالي
بإعداد الحسابات الختامية .

التفاصيل االساسية للمادة

بدء العمل التجاري ,عمليات الشراء والبيع وما يتعلق بهما  ,عالقة التاجر
مع الصرف  ,العمليات الراس مالية  ,الخصوم  ,االوراق التجارية ,
تصحيح االخطاء  ,القروض ,موازين المراجعة  ,الحسابات الختامية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

مبادئ المحاسبة للدكتور ضياء عبد الحسين قاموسي وعدنان عبد الحميد
مبادئ المحاسبة للدكتور مقداد الجليل  ,فؤاد زكو ومحمد طاهر الشادي
مبادئ المحاسبة االستاذ طه الشيخ يونس
المحاسبة
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جمهورية العراق
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8114/8/81-88
8114/2/5-1
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8114/2/19-15
8114/2/81-88
8114/4/8-2/89
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8114/4/11-18
8114/4/82-19
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المحاسبة نظام للمعلومات
تطور التاريخي للمحاسبة
تعريف المحاسبة والجهات المستفيدة منها
اسس تسجيل العمليات المالية
طريقة االخذ والعطا وانواع الحسابات
طريقة القيد المزدوج
طريقة القيد المفرد
طريقة الميزانية كاساس في تسجيل العمليات المالية
السجالت المحاسبة
سجل اليومية وتطبيقاتها
سجل االساذ وتطبيقاته
العمليات الراس مالية
تكوين راس المال ( حاالت)
زيادة وتخفيض راس المال
المسحوبات الشخصية
مسحوبات نقد
عطلة نصف السنة
العمليات الخاصة بالقروض وفؤائدها
العمليات الخاصة بالقروض وفؤائدها
المصاريف االيرادية والراس مالية
العمليات الخاصة بالبضاعة
المشتريات ومردودتها ومسحوباتها
المبيعات ومردوداتها ومسحوباتها
المعالجة المحاسبية للخصم
الخصم التجاري والنقدي
خصم الكمية
االوراق التجارية
االوراق التجارية
الحسابات الختامية
اندثار الموجودات الثابتة
تصحيح االخطاء المحاسبية
ميزان المراجعة المعدل بعد التسويات
السجاللت اليومية المساعدة

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية
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