
 (1مبادئ المحاسبة المالٌة ) مواصفات المقرر الدراسً:

 

I. :انًؼهىياخ انؼايح ػٍ انًمزر 

1.  
 (1المحاسبة المالٌة ) مبادئ    :اسم المقرر

2.  
 FBA 107 رمزالمقرر ورقمه:  

3.  
 الساعات المعتمدة: 

 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 

ساعات 

 معتمدة

 2   

4.  

قسمممممم اإلدارة   قسمممممم التسممممموٌة   قسمممممم المحاسمممممبة  المستوى والفصل الدراسً: 

المسمممتوى  –والمراجعمممة   قسمممم المالٌمممة والمصمممر ٌة 

 الفصل األول – األول

5.  
 ال ٌوجد )إن وجدت(: رالمتطلبات السابقة لدراسة المقر

6.  
 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 

7.  
 البكالورٌوس البرنامج/التً ٌتم  ٌها تدرٌس المقرر: 

8.  
 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 

9.  
  صلً نظام الدراسة: 

11.  
 انتظام أسلوب الدراسة  ً البرنامج:

11.  
 المقر الرئٌسً لكلٌة إدارة األعمال مكان تدرٌس المقرر: 

12.  
 د.  ضل عبد المغنً :راسم معد مواصفات المقر

13.  
  تارٌخ اعتماد مجلس الجامعة:

 

 

 جامعة السعيد
 كمية ادارة األعمال

 المحاسبةقسم: 
     

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
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II. :وصف انًمزر 

المالٌة و روعها، وأهمٌة المحاسبة بالنسبة لألطراف المستفٌدة  المحاسبة ومبادئ مفاهٌم المقرر هذا ٌتناول

  ً المحاسبة وإجراءاتوأسس  المحاسبٌة، والدورة المزدوج، القٌد وقاعدة المحاسبٌة، والمعادلة المختلفة،

 وإعداد وترصٌد حساباتها تلك المنشاتإثبات العملٌات المالٌة  ً التجارٌة الفردٌة مثل أسس  المنشآت

 . المالٌة قوائمها

III. :يخزجاخ انتؼهى 

 انًمزر، طىف ٌكىٌ انطانة لادرا ػهى:ػُذ االَتهاء يٍ دراطح هذا  

اإلنًاو انتاو تأطض ويفاهٍى انًحاطثح ويثادئها انًتؼارف ػهٍها، وفزوػها، وأهًٍح انًحاطثح  .1

 تانُظثح نألطزاف انًظتفٍذج انًختهفح.

 انًحاطثٍح. وانذورج انًشدوج، انمٍذ ولاػذج انًحاطثٍح، انتؼزف ػهى انًؼادنح .2

 انمىائى انًانٍح فً انًُشاج انتجارٌح انفزدٌح. اإلنًاو انتاو تًفهىو وأَىاع .3

 وتزصٍذ حظاتاتها.  انفزدٌحإثثاخ انؼًهٍاخ انًانٍح فً انًُشاج انتجارٌح  ايتالن يهارج .4

اإلنًاو انتاو تأطض انًحاطثح انًانٍح انتً تشكم انخهفٍح انًؼزفٍح انضزورٌح نذارص انًحاطثح نٍتظُى  .5

 تخصص انًحاطثح.نه اطتٍؼاب انًمزراخ انًظتمثهٍح فً 

 رتظ انًفاهٍى وانًؼهىياخ انُظزٌح فً ػهى انًحاطثح فً انحٍاج انؼهًٍح وانًهٍُح يظتمثال. .6

 انًحاطثح.انتطثٍك انؼًهً نهُظى واألطانٍة انؼهًٍح انحذٌثح فً يجال  .7

 

IV.  تحذٌذ وكتاتح يىاضٍغ انًمزر انزئٍظح وانفزػٍح )انُظزٌح وانؼًهٍح( ورتطها تًخزجاخ انتؼهى انًمصىدج

 نهًمزر يغ تحذٌذ انظاػاخ انًؼتًذج نها.  
 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 أوال:انجاَة انُظزي                                                        

 الرقم
موضوعات وحدات/ 

 رالمقر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 

 األسابٌع
انظاػاخ 

 انفؼهٍح

يخزجاخ تؼهى 

 انًمزر

1 

مدخل إلى مبادئ 

 المحاسبة المالٌة

، بة المالٌةالمحاس، خصائص بة المالٌةالمحاستعرٌف 

أهداف المحاسبة المالٌة، أهمٌة المحاسبة المالٌة 

الفرة بٌن علم ، للمستخدمٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن

المحاسبة ومسك الد اتر،  روع المحاسبة، الدورة 

المحاسبٌة وعناصرها،  روض ومبادئ المحاسبة 

 المالٌة، عالقة المحاسبة بالعلوم األخرى.

2 6 
A-1¸ A-2, A-5, B-

1, B-2, B-3, C-3 

2 

القٌد المزدوج 

 ومعادلة المٌزانٌة

مفهوم القٌد المزدوج، مفهوم معادلة المٌزانٌة، مفهوم 

 –االلتزامات  –عناصر معادلة المٌزانٌة: األصول 

حقوة الملكٌة، العناصر والعملٌات المإثرة على 

حقوة الملكٌة، مفهوم االٌرادات والمصرو ات 

والمسحوبات، تحلٌل العملٌات المالٌة وأثرها على 

 ة.معادلة المٌزانٌة، حاالت عملٌ

2 6 

A-3, B-3, B-4, C-

3, D-3   

إعداد القٌد  3

المحاسبً 

مفهوم ووظٌفة د تر الٌومٌة، المقصود بالمدٌن 

والدائن، أسس إعداد القٌد المحاسبً، حاالت عملٌة، 
2 6  A-4, B-1, B-3, B-



وتصوٌر 

 الحسابات

مفهوم ووظٌفة د تر االستاذ، أسس ترحٌل البٌانات 

 المالٌة وترصٌد الحسابات، حاالت عملٌة.

4 C-1, C-2, C-3 

4 

إثبات العملٌات 

، ٌة، أنواع العملٌات التموٌلٌةمفهوم العملٌات التموٌل التموٌلٌة

 المعالجة المحاسبٌة للعملٌات التموٌلٌة، حاالت عملٌة.
1 3 

     B-4 

C-1 

C-2, C-3 

5 

إثبات العملٌات 

 الرأسمالٌة
، الفرة بٌن المصرو ات العملٌات الرأسمالٌةمفهوم 

، المعالجة الرأسمالٌةاالٌرادٌة والمصرو ات 

 ، حاالت عملٌة.الرأسمالٌةالمحاسبٌة للعملٌات 

1 3 

B-4 

C-1 

C-2, C-3 

6 

إثبات عملٌات 

 البضاعة

 عملٌاتالبضاعة، عناصر وحسابات  عملٌاتمفهوم 

البضاعة، المعالجة المحاسبٌة للمشترٌات 

ومردوداتها، المعالجة المحاسبٌة للمبٌعات 

ومردوداتها، المعالجة المحاسبٌة لمصرو ات النقل، 

 المعالجة المحاسبٌة للخصم بانواعه المختلفة.

2 6 

B-4 

C-1 

C-2 C-3 

7 

إثبات المصرو ات 

 العمومٌة

المعالجة مفهوم وانواع المصرو ات العمومٌة، 

 المحاسبٌة للمصرو ات العمومٌة ، حاالت عملٌة.
1 3 

B-4 

C-1 

C-2, C-3 

 

 

 

8 
مٌزان ، أنواع  مٌزان المراجعةمفهوم وأهمٌة  مٌزان المراجعة

بنوعٌه، حاالت  مٌزان المراجعة، إعداد المراجعة

 عملٌة.

1 3 

A-4, B-4, B-5, C-

2, C-3, C-4 

9 

إقفال الحسابات 

وإعداد القوائم 

 المالٌة

،مفهوم إقفال الحسابات، كٌفٌة إقفال الحساباتمفهوم 

، أسس إعداد قوائم المالٌةال، أنواع قوائم المالٌةال

 ، حاالت عملٌة.قوائم المالٌةال

2 6 

A-4, B-5, C-2, C-

3, C-4 

    1 مراجعة عامة 

      

   إجمالً األسابٌع والساعات

 

 



 ثانٌا:الجانب العملً:                                            

 تطبٌقات مبادئ المحاسبة المالٌة )أ(

 عدد األسابٌع التطبٌقات الرقم
 انظاػاخ انفؼهٍح

 مخرجات التعلم

1 
القٌد المزدوج ومعادلة 

 المٌزانٌة
1 2  

  2 1 إعداد القٌد المحاسبً  2

  2 1 تصوٌر الحسابات 3

  2 1 إثبات العملٌات التموٌلٌة 4

  2 1 إثبات العملٌات الرأسمالٌة 5

  4 2 إثبات عملٌات البضاعة 6

7 
إثبات المصرو ات 

 العمومٌة
1 2  

  2 1 مٌزان المراجعة 8

9 
إقفال الحسابات وإعداد 

 القوائم المالٌة
2 4  

     

    إجمالً األسابٌع والساعات

 

 

V. :اطتزاتٍجٍح انتذرٌض 

 طرٌقة المحاضرات النظرٌة .

 .أسلوب المناقشة ودراسة الحاالت )جزء من وقت المحاضرة ( 

 السبورة ، الكتاب المقرر، الزٌارات المٌدانٌة، اإلنترنت، المكتبة

 األسئلة، العروض المقدمة،

 

 

 



 

VI. :تمىٌى انتؼهى 

 الدرجة  األسبوع مأنشطة التقوٌ الرقم

نسبة الدرجة إلى 

التقوٌم درجة  

 النهائً

المخرجات التً 

 ٌحققها

1 

  الواجبات 

01 01% 

A-2, A-3 , A-

4, B-1, B-3, B-

4, C-1, C-2, C-

4, C-5, D-1, 

D-2, D-3, D-4, 

D-5, D-6 

2 

 السابع اختبار منتصف الفصل

21 21% 

A-1¸ B-1, D-2, 

A-2, B-3, B-4, 

A-3 , A-4, C-

1, C-4, D-1,  

A-5, B-2, C-3  

3 

نهاٌة  االختبار النهائً

الفصل 

 الدراسً
01 01% 

A-1, A-2, A-3 

, A-4, B-1, B-

2 B-3, B-4, C-

1, C-2, C-3, C-

4,   C-5, D-1, 

D-2  

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

 

 

 



VII. .انضىاتظ وانظٍاطاخ انًتثؼح فً انًمزر 

 العامة للمقرر  ٌما ٌتعلة باآلتً: بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

  ( من ساعات المقرر 07االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات  ً بدئها وانتهاءها واالنتظام  ً الحضور، وضرورة حضور ) %

 حسب الئحة التعلٌم العالً.
 ( من ساعات 27إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن )% المقرر ٌعتبر محروماً  ً المقرر. إالّ إذا كان غٌابه بسبب مرض او بعذر

 قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائة رسمٌة ومعمدة.

 الحضور المتؤخر:  .2

   .ٌنبغً على الطالب أن ٌؤتً إلى المحاضرات، والمشاركة  ً مناقشة موضوعات المقرر  ً الوقت المناسب 
  بدخول المحاضرة إذا تؤخر  ً حدود ربع ساعة  قط وبعذر.ٌسمح للطالب المتؤخر 

 ضوابط االمتحان:  .3

 .ٌجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان  ً الوقت المحدد 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
 بعد توزٌع األسئلة إالّ بعد مرور نصف وقت االختبار. ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة 
 ٌعتبر الطالب الغائب  ً اختبار نهاٌة الفصل راسباً  ً المقرر الذي تغٌب  ٌه. 

 التعٌٌنات والمشارٌع:  .4

 التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب االلتزام باآلتً:

  ً  تقدٌم الواجبات المطلوبة منه علٌه االتصال بؤستاذ المقرر لكً تقدٌم الواجبات  ً الوقت المحدد تماماً، وإذا ما واجهته مشكلة
 ٌتفة معه على موعد آخر، وبناًء على تعلٌمات أستاذه ٌمكن أن ٌعدل وٌقرر الموعد اآلخر للتسلٌم.

 .أن ٌقدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأ كار أساسٌة 
 الذي حدد له بعد أسبوعٌن من التؤخٌر لن ٌقبل إالّ إذا ما وا ة األستاذ على قبول  أذا تؤخر الطالب عن تقدٌم واجباته  ً الموعد

 التؤخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شرحها واإلعالن عنها خطٌاً.
 المشارٌع:

 طٍتى تُظٍى انطهثح فً فزق وكم فزٌك ٌختار واحذاً يٍ انًىضىػاخ انًمذيح نهى فً تذاٌح انفصم انذراطً. وػهى انفزٌك 

ػٍ يىضىػه،  تىسٌغ انًظؤونٍح فًٍا تٍُهى، وانًشاركح انفاػهح يٍ جًٍغ أػضاء انفزٌك،وػهى كم فزٌك أٌ ٌمذو تمزٌزاً 

 وػزضه أياو انطهثح.

 الغش:  .5

 .ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌة التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته 
  مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظر  ً ورقة الغٌر أو اإلشارة أو محاولة استخدام أٌة وسٌلة لن ٌتم التسامح

 من وسائل الغش.
 .الغش  ً االمتحان النصفً أو الشروع  ٌه  ٌعتبر الطالب راسباً  ً المقرر 
 بساً  ٌها ومن قبلها والمادة التً تلٌها.الطالب الذي ٌغش  ً االمتحان ٌحرم من ثالث مواد هً: المادة التً ضبط متل 
 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة  ً الدورة االختٌارٌة الواحدة ٌطبة علٌه حكم الفصل من الدراسة 

 االنتحال:ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة  ً حالة حدوثه.  .6

 سٌاسات أخرى:   .7

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 .ًتحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماع 
 .التزامه بؤسلوب النقاش االٌجابً والحوار البناء مع اآلخرٌن 
 .ال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان 
  ًٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إذا سلك الطالب سلوكا  غٌر مقبول  ؤنه 

 


