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Course Book 

1. Course name  المحاسبت المتوسطت 

2. Lecturer in charge ضيا كريم أمحد 

3. Department/ College  كليت االدارة واالقتصاد / صباحي- المحاسبت  

4. Contact e-mail:chya.kareem@uhd.edu.iq 

Tel:07701377440 

5. Time (in hours) per week   ساعاث  4  نظري  

6. Office hours 4 ساعاث 

7. Course code Ac 201 

8. Teacher's academic 

profile  

 

9. Keywords  

10.  Course overview: 

 

٠جذأ أ١ّ٘خ اٌّبدح ثبٌزؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّجبدئ ٚاٌفشٚع األسبس١خ ٌؼٍُ اٌّحبسجخ ٚفُٙ اٌطبٌت ثأْ وً 

وٕمطخ ثذا٠خ ، ٚششذ ٘زح اٌّجبدئ ٚاٌفشض١بد ٚسثطٙب ِغ  (اٌفىشٞ)اٌؼٍُ ٠حزبج اٌٝ االطبس إٌظشٞ

ٚالغ اٌحبي ، ٚرؼشف اٌطالة ػٍٝ ِىبْ اسزخذاَ اٌّحبسجخ اٌّزٛسطخ  ٚدٚس٘ب فٟ ػٍُ اٌّحبسجخ ، ٚاٌزٟ 

رؼًّ فٟ سج١ً حظٛي رشخّخ االسلبَ ، ٚرمذ٠ُ ٔزبئح االػّبي إٌّشأح ٚوشف ٚضؼٙب اٌّبٌٟ ٚا٠ظبي 

٘زح اٌّؼٍِٛبد اٌٝ االداسح أٚالً ٚاٌدٙبد اٌّؼ١ٕخ ثب١ٔبً سٛاءا وبْ داخ١ٍخ أٚ اٌخبسخ١خ ، وّب ٠زضّٓ اٌّبدح 

اٌزس٠ٛبد اٌدشد٠خ ٌٍحسبثبد ا١ٌّ٘ٛخ اٌزٟ رىشف ثؼذ اٌدشد ٚاٌزذل١ك ِٚؼبٌدبد اٌّحبسج١خ ٌٙب ، ٚا٠ضبً 

٠زٕبٚي اٌّبدح وشف ِطبثمخ اٌجٕه أٞ حسبة إٌمذ فٟ سدالد اٌششوخ ِغ سدالد اٌجٕه ، ٠ٕٚجغٟ ػٍٝ 

 .اٌطبٌت ِؼشفخ وبف١خ ثىً ٘زٖ اٌفمشاد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼُٙ فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ

وّب ٠دت أْ ٠زظف ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزمبس٠ش اٌزٟ ٠ىْٛ ٔز١دخ اٌؼًّ  ثبٌشفبف١خ ٚاالفظبذ ربَ ٚحست 

اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رُ لجٌٛٙب لجٛالً ػبِبً ، و١ف ٠سزط١غ االسزفبدح ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّحبسج١خ ٌىٟ ٠زخز  اٌمشاساد 

 . إٌّبسجخ ٚاٌشش١ذح ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌششوخ ٚاٌٛضؼٙب اٌّبٌٟ 

 

11. Course objective: 
 .اٌٙذف ِٓ رحض١ش ٘زٖ اٌّبدح ٘ٛ اٌفُٙ اٌىبف ٌىً اٌفظً ِٓ اٌفظٛي ثشىً خ١ذ ِٓ لجً اٌطبٌت 

اٌفُٙ ثّؼٕبٖ اْ ٠سزط١غ اٌطبٌت ثؼذ رخشخٗ ِٓ اٌدبِؼخ أْ ٠ؼًّ ثشىً اٌد١ذ ٠ٚؼشف وً ِظطٍحبد 

ِحبسج١خ ،وّب ػ١ٍٗ اٌزؼشف ثبٌّؼبٌدبد اٌّحبسج١خ ٌىٟ ٠مَٛ ثؼٍّٗ ،ٚأْ اٌؼًّ فٟ حمً ػٍُ اٌّحبسجخ 

 .طؼت خذاً الْ ٘زا اٌّدبي ٠حزبج اٌٝ دلخ ٚرشو١ض 

ٚػٍٝ اٌطالة اٌزؼشف ثبخشاءاد ٚاٌّؼبٌدبد اٌالصِخ ٠دت ارجبػٙب ارا حذس أٞ اٌخطأ  ف١ّب ٠خض 

 .اٌسٕخ اٌّب١ٌخ أٚ أٞ اٌسٕخ آخشٜ

ٚاٌٙذف االخش ٌٍّبدح ٟ٘ ٚلٛع اٌطالة ثبٌّٛالف حزٝ ٠حسْٛ ثأُٔٙ فؼالً ٠ؼٍّْٛ ٚ٘زا ِٓ خالي اػطبء 

اٌزّبس٠ٓ غ١ش ِحٍٛي وٛاخت ا١ٌِٟٛ ، ٚػ١ٍُٙ اْ ٠فّٙٛ ٠ٚسزط١ؼٛ اْ ٠ؼٍّٛ اٌزس٠ٛبد اٌدشد٠خ 

ٌٍىظشٚفبد ٚاال٠شاداد ٚو١ف ٠مِْٛٛ ثبوزشبف االخطبء ِٚبرا ٠ؼٍّْٛ ارا ٌُ ٠طبثك حسبة إٌمذ فٟ 

سدالد اٌششوخ ِغ سدالد اٌجٕه ٔز١دخ رؼبٍُِٙ ِغ اٌجٕٛن ، ٚػ١ٍُٙ رؼش٠ف ػٍٝ و١ف١خ  اٌزؼبًِ ِغ 

 ، اٌظٕذٚق  ٚ رسد١ً اٌم١ٛد اٌالصِخ ٌىً ُِٕٙ اٌجٕهاٌّٛخٛداد اٌششوخ سٛاءا وبٔذ  االسزثّبساد ، 

 .،ٚاظٙبس رأث١شاد اٌزٟ رحذس ف١ُٙ

 

 

12.  Student's obligation 
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 .ػٍٝ اٌطالة حضٛس ثشىً ا١ٌِٟٛ فٟ اٌّحبضشاد  -

 . ٚاخجبد ١ِٛ٠خ ػ١ٍُٙ أداءٖ ِثً اٌحً ٌزّبس٠ٓ اٌحسبث١خ غ١ش ِحٌٍٛخ  ٌىً اٌفظً ِٓ إٌّٙح  -

 . ِشبسوخ اٌطالة فٟ اٌمبػبد اٌّحبضشاد ُِٙ خذاً  -

 . ٌىٟ ٠فّٙٛ أوثش ِٓ اسٍٛة االِزحبٔبد Quez)) ٚا٠ضبَ رحض١ش ٌـ  -

 

13. Forms of teaching 

 (ثبٚسث٠ٕٛذ)دارب شٛ  - 

 (ٚا٠ذ ثٛسد)اٌظجٛسح - 

 اٌىزت -  

 

14. Assessment scheme 

دسخبدسّسزش األٚي                                        االِزحبٔبد    

                                              

  دسخبد40رمش٠ش               + و١ٛص  + حضٛس ٠ِٟٛ +    ٚاخجبد ١ِٛ٠خ 

  دسخبد60     اِزحبْ ٔٙبئٟ ٌٍسّسزش االٚي                                     

 

15. Student learning outcome: 

 

الثذ اْ ٠ىْٛ اٌطالة ػٍٝ اٌؼٍُ ثبالطبس إٌظشٞ ٌٍّحبسجخ وبٌّجبدئ ٚاٌفشٚع االسبس١خ ، الْ االطبس 

 .إٌظشٞ ٠ؼزجش حدش االسبط ٌىً اٌؼٍُ 

ٚ٘زٖ اٌفظٛي ٠خذَ اٌطالة ثشىً اٌّجبشش ثؼذ رخشخُٙ ِجبششحً ثبالخض ارا اِىٕٛا اْ ٠ؼٍّٛا ثبٌمطبع 

 .اٌخبص 

٠دت ػٍٝ اٌطالة ػٍُ اٌىبف ٌىً اٌّٛاض١غ  ٌىٟ ٠سزط١غ اٌحً ٌٍّشبوً اٌزٟ رحذس ثؼذ ١ِضا١ٔخ 

ِؼبٌدبد اٌّحبسج١خ اٌالصِخ ٌزس٠ٛبد اٌدشد٠خ ٚاٌّؼبٌدبد اٌّحبسج١خ )ِشاخؼخ اٌزٞ ٠ٛاخٗ اٌششوبد وـ

 (ٌالسزثّبساد لظ١شح االخً ٚحسبة اٌجٕه ، ٚإٌمذ فٟ اٌظٕذٚق ، ٚرس٠ٛخ ٌٍّظشٚفبد ٚاال٠شاداد 

٠ٚدت حٍٙب لجً رمذ٠ُ إٌزبئح إٌٙبئ١خ ٌىٟ ال٠مغ أٞ شخض ثبٌّٛلف اٌحشج أٚ ٠ظٙش ثؼذَ اٌّسؤ١ٌٚخ ، 

الْ ٕ٘بن اٌدٙبد اٌزٟ رٕزظش رٍه اٌزمبس٠ش ٚإٌزبئح الرخبر اٌمشاساد االسزثّبس٠خ ٚاٌز١ٍ٠ّٛخ ٚاٌضشائت 

 .ٚوث١ش ِٓ اٌدٙبد ٠شرمجْٛ اٌٛضغ اٌششوخ 

 

16. Course Reading List and References : 

 

اٌّحبسجخ / َ ػثّبْ ا١ِٓ احّذ . َ–د ػثّبْ ػجذاٌمبدس حّخ ا١ِٓ .َ. أ–د ِٕبضً ػجذاٌدجبس .َ.أ -

 اٌّزٛسطخ ِذخً ِؼبطش

 2 اٌّحبسجخ اٌّب١ٌخ –١ٌٚذ ٔبخٟ اٌح١بٌٟ . د . أ  -

 ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٛاْ اٌؼضػضٞ/ اٌذوزٛس  -

  اٌّحبسجخ اٌّزٛسطخ –  ِحّذ طب٘ش اٌشبٚٞ -

17. The Topics: Lecturer's 

name( االسبوع) 

 المالية اإلطار الفكري للمحاسبة 
 طبيعة وبيئة المحاسبة المالية

 مفاهيم التحقق والقياس
 االطار النظري تسوية المصروفات وااليرادات

 تسوية المصروفات 
 التمارين

 تسوية االيرادات

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 التمارين
 تسوية النقدية 

 اٌزّبس٠ٓ

 رس٠ٛخ ِطبثمخ وشف اٌجٕه 

 اٌزّبس٠ٓ

 رس٠ٛخ االسزثّبساد لظ١شح االخً

 اٌزّبس٠ٓ

 اٌزّبس٠ٓ

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18. Practical Topics (If there is any)  

  

19. Examinations: 

  أسئٍخ اِزحبٔبد حست طج١ؼخ اٌّبدح ٠ىْٛ ثشىً سؤاي ِجبشش ٚػٍٝ اٌطالة أْ ٠مَٛ ثحٍٗ ، ِثً 

.اٌزّبس٠ٓ ١ِٛ٠بد اٌزٞ اػط١ذ ٌُٙ ٌىٟ ٠حٍٗ   

    :2011 االرصدة االتية مستخرجة من ميزان مراجعة من سجالت احدى الشركات التجارية لـ  :السؤال 
 $ 5000   اعالن،  مصاريف  $  9000   العقارايراد 

:                                            ولكن بعد الجرد تبين 
  .1/7/2011و لمدة ستة اشير ، ابتدَا من $ 1200ان العقد العقار شيري  .1
 . مدفوع مقدم عن السنة القادمة عالنعن المصاريف  $ 400وتم دفع  .2

اجراء القيود التسوية واالقفال الالزمة ، وبيان اثر ىذه التسويات عمى الحسابات الختامية /        المطموب 
. الجزئية

 --------------------------------------------------------------
  2015لسنة  (اذار)خالل شير  ( X)  العمميات االتية حدثت في منشأة :السؤال

 . دينار لمسيم الواحد 2200بسعر  (كاروان ) سيم من اسيم منشأة 3000 تم شراء 1/3في 
 دينار لمسيم الواحد 1500بسعر  (سميم ) سيم من اسيم منشأة 2500 تم شراء 19/3في 

..  دينار50000وبمغت عمولة شراء االسيم 
: وفي نياية الفترة تم تقييم االستثمارات االسيم اعاله بالقيمة السوقية كاالتي 

 . دينار لمسيم الواحد 2150 ( كاروان )القيمة السوقية لسيم الواحد لشركة   -
 . دينار لمسيم الواحد 1550 ( سميم  )القيمة السوقية لسيم الواحد لشركة   -

 .اثبات قيود اليومية الالزمة لمعمميات شراء االسيم. 1:  المطموب 
 .اجراء قيود التسوية الالزمة لعممية تقييم االسيم .2       

الجزئية   / الميزانية العمومية  و،   الجزئي/ حساب االرباح والخسائر  تصوير .3
 .في نياية المدة 

--------------------------------------------------------------- 
 :السؤال 

 كان رصيد النقدية في الصندوق في ميزان مراجعة  في احدى سجالت احدى الشركات  31/12/2015في 
                                . دينار  3400000   دينار ، وعند الجرد الفعمي لمنقدية في الصندوق في نفس التاريخ  تبين بانو 3750000



 :ولدى البحث عن االسباب الفرق تبين  
 . دينار عن مصاريف ادارية دفعت نقدا ولم تثبت في السجالت150000ىناك مبمغ  - أ

 . دينار مبيعات نقدية لبضاعة سجمت مرتين في الدفاتر100000ىناك مبمغ  - ب
                     . و ادارة الشركة بالتساوي   (محمد  )والباقي من المبمغ الفرق  يتحممو امين الصندوق  - ت
                                           2015 /31/12اجراء قيود التسوية الالزمة في /  المطموب 

---------------------------------------------------------- 
: السؤال   

وكانت رصيد البنك في  (مازن ) الى الشركة 2014ارسل مصرف ازمر كشف حساب البنك في نياية السنة 
ولكن ظير رصيد البنك الشركة  بموجب كشف البنك مبمغ .  دينار دائنًا 4700000سجالت الشركة بمغ 

.  مدينَا   دينار4250000
 :  اسباب الفرق ظيرلدى البحث عن 

 دينار عن تحصيل ورقة قبض ارسمت الى البنك برسم 110000قيد البنك لحساب الشركة مبمغ  .1
 دينار 5000خصم مبمغ كما  ولم يسجل المبمغ في سجالت الشركة ، 28/12/2014تحصيل في 

 . الورقة  كمصاريف التحصيل
 . دينار 250000ىناك ايداعات في طريقيا الى البنك بمغ  .2
 دينار ، سجمت في كشف البنك ولم تسجل في دفاتر 50000ىناك فؤائد دائنة لصالح البنك بمقدار  .3

 .الشركة
 :لصرفيا وكانت كما يأتي  (الدائنون  )الشيكات المسحوبة ولم يتقدم بيا المستفيدون .4

 . دينار 200000  بمبمغ 118شيك رقم  - أ
 . دينار 375000  بمبمغ 788شيك رقم  - ب

وتم اثباتو في سجالت الشركة بمبمغ  (دارو ) دينار صادر الى الشركة 120000ىناك شيك بمبمغ   .5
 . دينار   210000

 . دينار 20000 ىناك عمولة لمبنك لم تسجل في دفاتر الشركة بمغ  .6
 . دينار لم تسجل في سجالت الشركة100000ىناك شيكات مرفوضة من قبل البنك بمقدار  .7

.  اعداد كشف مطابقة البنك . 1 / المطموب 
 .تسجيل القيود التسوية الالزمة    .2

 

 

20. Extra notes: 

 

21. Peer review 

 

 
 

 


