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Course Book 

1. Course name  المبادئ المحاسبت 

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 Ac101  

8. Teacher's academic 

profile  

 

9. Keywords  

10.  Course overview: 

ٝجذأ إَٔٞخ اىَبدح ثبىزؼشف اىطبىت ػيٚ اىَجبدئ ٗاىفشٗع األسبسٞخ ىؼيٌ اىَحبسجخ ٗفٌٖ اىطبىت ثأُ مو 

مْقطخ ثذاٝخ ، ٗششذ ٕزح اىَجبدئ ٗاىفشضٞبد ٗسثطٖب ٍغ  (اىفنشٛ)اىؼيٌ ٝحزبج اىٚ االطبس اىْظشٛ

ٗاقغ اىحبه ، ٗرؼشف اىطالة ػيٚ ٍنبُ اسزخذاً ػيٌ اىَحبسجخ  ٗدٗسٕب فٜ اىَدزَغ ، ٗاىزٜ رؼَو فٜ 

سجٞو حظ٘ه رشخَخ االسقبً ، ٗرقذٌٝ ّزبئح االػَبه اىَْشأح ٗمشف ٗضؼٖب اىَبىٜ ٗاٝظبه ٕزٓ 

اىَؼيٍ٘بد اىٚ االداسح أٗالً ٗاىدٖبد اىَؼْٞخ ثبّٞبً س٘اءا مبُ داخيٞخ أٗ اىخبسخٞخ ، مَب ٝزضَِ اىَبدح   

ماهي عالقة عمم المحاسبة  و تعريف المحاسبة و اهداف المحاسبةونبذة التاريخية عن المحاسبة ،
ة ، وماهي الموجودات والمطموبات والراسما وما من هم مستخدمي المعمومات المحاسبي وبالعموم االخرى

 الى دفتر هاترحيلومن اليومية العامة طرق تسجيل العمميات المالية هي المصروفات وااليرادات ، وكيفية 
ْٗٝجغٜ ػيٚ اىطبىت ٍؼشفخ مبفٞخ ثنو ٕزٓ .ماالغرض من استخدامهاوميزان المراجعة و اعداد االستاذ 

 .اىفقشاد ٗمٞفٞخ اىزؼبٍو ٍؼٌٖ فٜ اى٘اقغ اىؼَيٜ
 

11. Course objective: 
اىٖذف ٍِ رحضٞش ٕزٓ اىَبدح ٕ٘ اىفٌٖ اىنبف ثَؼْٚ اُ ٝسزطٞغ اىطبىت ثؼذ رخشخٔ ٍِ اىدبٍؼخ أُ ٝؼَو 

ثشنو اىدٞذ ٗٝؼشف مو ٍظطيحبد ٍحبسجٞخ ،مَب ػيٞٔ اىزؼشف ثبىَؼبىدبد اىَحبسجٞخ ىنٜ ٝقً٘ ثؼَئ 

 .،ٗأُ اىؼَو فٜ حقو ػيٌ اىَحبسجخ طؼت خذاً الُ ٕزا اىَدبه ٝحزبج اىٚ دقخ ٗرشمٞض 

ٗػيٚ اىطالة اىزؼشف ثبخشاءاد ٗاىَؼبىدبد اىالصٍخ ٝدت ارجبػٖب ارا حذس أٛ اىخطأ  فَٞب ٝخض 

 .اىسْخ اىَبىٞخ أٗ أٛ اىسْخ آخشٙ

ٗاىٖذف االخش ىيَبدح ٕٜ ٗق٘ع اىطالة ثبىَ٘اقف حزٚ ٝشؼشُٗ ثأٌّٖ فؼالً ٝؼَيُ٘ ٕٗزا ٍِ خاله 

 .اػطبء اىزَبسِٝ غٞش ٍحي٘ه م٘اخت اىٍٜٞ٘ 

12.  Student's obligation 

 

 .ػيٚ اىطالة حض٘س ثشنو اىٍٜٞ٘ فٜ اىَحبضشاد  -

 . ٗاخجبد ٍٝ٘ٞخ ػيٌٖٞ أداءٓ ٍثو اىحو ىزَبسِٝ اىحسبثٞخ غٞش ٍحي٘ىخ  ىنو اىفظو ٍِ اىَْٖح  -

 . ٍشبسمخ اىطالة فٜ اىقبػبد اىَحبضشاد ٌٍٖ خذاً  -

 . ىنٜ ٝفَٖ٘ أمثش ٍِ اسي٘ة االٍزحبّبد Quez)) ٗاٝضبَ رحضٞش ىـ  -

 

13. Forms of teaching 

 (ثبٗسثْ٘ٝذ)دارب ش٘  - 

 (ٗاٝذ ث٘سد)اىظج٘سح - 

 اىنزت -  
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14. Assessment scheme 

دسخبدسَسزش األٗه                                                  االٍزحبّبد    

                                              

  دسخبد40رقشٝش               + مٞ٘ص  + حض٘س ٍٜٝ٘ +    ٗاخجبد ٍٝ٘ٞخ 

  دسخبد60     اٍزحبُ ّٖبئٜ ىيسَسزش االٗه                                     

 

15. Student learning outcome: 

 

الثذ اُ ٝنُ٘ اىطالة ػيٚ اىؼيٌ ثبالطبس اىْظشٛ ىيَحبسجخ مبىَجبدئ ٗاىفشٗع االسبسٞخ ، الُ االطبس 

 .اىْظشٛ ٝؼزجش حدش االسبط ىنو اىؼيٌ 

ٕٗزٓ اىفظ٘ه ٝخذً اىطالة ثشنو اىَجبشش ثؼذ رخشخٌٖ ٍجبششحً ثبالخض ارا اٍنْ٘ا اُ ٝؼَي٘ا ثبىقطبع 

 .اىخبص 

ٝدت ػيٚ اىطالة ػيٌ اىنبف ٗاُ ٝقً٘ ثبػذاد اىحسبثبد اىخزبٍٞخ ىنٜ ٝسزطٞغ  رقذٌٝ اىْزبئح اىْٖبئٞخ ٗاُ 

الٝقغ أٛ شخض ثبىَ٘قف اىحشج أٗ ٝظٖش ثؼذً اىَسؤٗىٞخ ، الُ ْٕبك اىدٖبد اىزٜ رْزظش ريل اىزقبسٝش 

 .ٗاىْزبئح الرخبر اىقشاساد االسزثَبسٝخ ٗاىزَ٘ٝيٞخ ٗاىضشائت ٗمثٞش ٍِ اىدٖبد ٝشرقجُ٘ اى٘ضغ اىششمخ 

 

16. Course Reading List and References : 

 

 2014ٍجبدئ اىَحبسجخ اىَبىٞخ / ػثَبُ اٍِٞ احَذ  -

ٍحبسجخ /  ٍؤسسخ ػبٍخ ىيزؼيٌٞ اىفْٜ ٗاىزط٘ٝش اىَْٖٜ –االداسح اىؼبٍخ ىزظٌَٞ ٗرط٘ٝشاىَْبٕح  -

 1ٍبىٞخ 

 

17. The Topic Lecturer's 

name( االسبوع) 

(رؼبسٝف ٗ اىفشٗع اىَحبسجخ  )ىَحخ ربسٝخٞخ ػِ اىَحبسجخ   

 إذاف اىَحبسجخ ٗ ػالقزٖب ثبىؼيً٘ اخشٙ

 االطبس اىْظشٛ ىيَحبسجخ

 طشق رسدٞو اىؼَيٞبد اىَبىٞخ ثبسزخذاً ٍؼبدىخ اىَٞضاّٞخ

 اىزَبسِٝ

 اىذٗسح اىَحبسجٞخ ٗ اّ٘اع اىحسبثبد 

 رسدٞو اىؼَيٞبد ثطشٝقخ اىقٞذ اىَضدٗج 

 اىزسدٞو اىقٞ٘د فٜ سدو اىٍٞ٘ٞخ

 اىزَبسِٝ 

 اىزَبسِٝ

(اىزَ٘ٝيٞخ ، االسزثَبسٝخ ، االٝشادٝخ)اىَؼبىدبد اىَحبسجٞخ ىيؼَيٞبد اىَبىٞخ   

 اىزَبسِٝ

 اىزَبسِٝ

 اىزَبسِٝ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18. Practical Topics (If there is any)  

  

19. Examinations: 

  أسئيخ اٍزحبّبد حست طجٞؼخ اىَبدح ٝنُ٘ ثشنو سؤاه ٍجبشش ٗػيٚ اىطالة أُ ٝقً٘ ثحئ ، ٍثو 

.اىزَبسِٝ ٍٝ٘ٞبد اىزٛ اػطٞذ ىٌٖ ىنٜ ٝحئ   

 

 

 



 / السؤال 

  :2013التجارٌة التً تمت خالل شهر شباط سنة  (سٌفةر)الٌك البٌانات التالٌة لمحالت 

 :اعماله التجارٌة بالموجودات والمطلوبات االتٌة  (سٌفةر)  بدأ 1/2فً 

،  $ 1200، دائنون $ 1500، اثاث  $  7000، مبانً $  1000، بضاعة   $ 9000صندوق ) 

  $ (500 ، أوراق الدفع 22000، السٌارات   $ 200مدٌنون 

 .ودفع ننداَا  (أمٌن  )من محالت  $ 2500اشترت بضاعة بمبلغ 6/2فً 

 .بشٌك  $ 750وكانت قٌمتها الدفترٌة  $ 800باعت جزء من االثاث بمبلغ 10/2فً 

 .الغراضه الشخصٌة ننداً  $ 1000قام سٌفةر بسحب 13/2فً 

ألنها لم ٌطابق المواصفات المطلوبة وقد  (أمٌن )الى محالت  $ 100ماقٌمتها  (سٌفةر)ردت 18/2فً 

 .قٌمتها ننداَا  (امٌن)سددت محالت 

 .مابذمتهم ننداً  (تم استالم من المدٌنون )   سدد المدٌنون أي 20/2فً 

بسٌارة  $ 9000   قام سٌفةر باستبدال احدى السٌارات الموجودة قٌمتها الدفترٌة 24/2فً 

 . ودفع المبلغ ننداَا  ( $ 8700 )وقدرت قٌمة السٌارة الندٌمة بـ  (جدٌدة)اخرى

 $ 600اجور ماء وكهرباء ،  $ 400رواتب  ،  $ 1500:  دفعت المصارٌف التالٌة ننداً 2 /27فً 

 .اٌجار المحل 

% 10واودعه فً صندوق المحل ، بمعدل الفائدة  $ 12000مبلغ  (محمد) اقترض من 28/2فً 

 . أشهر من تارٌخه 8سنوٌاً  تدفع عند تسدٌد النرض أي فً نهاٌة الفترة وذلك بعد 

 .  أشهر تم تسدٌد مبلغ النرض ننداً مع الفائدة المترتبة علٌه 8 بعد 27/10فً  -

 .اجراء النٌود الٌومٌة الالزمة .1 /المطلوب 

 (الصندوق و راسمال و المدٌنون  )الترحٌل والترصٌد فً سجل االستاذ فنط للحساب . 2            

: السؤال 

 : امأل الفراغات اآلتٌة 

............ ، .............. ، ............ من ضمن التنارٌر الخارجٌة هناك اربع قوائم اساسٌة  .1

 ،.......... 

 .................   = ............................ معادلة المٌزانٌة العمومٌة ٌتكون  .2

 ........................، ...................... ٌصنف الموجودات فً المٌزانٌة العمومٌة الى  .3

 .................الدائنون ٌدخل ضمن حساب  .4

 ..................... و االٌرادات .................. ما هً طبٌعة حساب  المصروفات  .5

و الحسابات غٌر الشخصٌة المعنوٌة ...........  من األمثلة على الحسابات الشخصٌة المعنوٌة  .6

.......... 

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 



 

 

: السؤال 

واودعه فً صندوق  (سٌفان)من محالت  $  15000مبلغ  (شارو ) اقترض محالت 2012 / 1/1فً 

 ( اقساط 2 )سنوٌاً واتفنوا على ان ٌتم تسدٌده مع فوائده على قسطٌن % 10المحل ، بمعدل الفائدة 

 .تسدد فً نهاٌة كل عام 

 .   سدد مبلغ النرض ننداً مع الفائدة المترتبة علٌه 2014/ 31/12فً 

  .(شارو )تسجٌل النٌود الٌومٌة الالزمة لمحالت / المطلوب 

 

 

: السؤال 

  :2011التجارٌة التً تمت خالل شهر حزٌران سنة  (بارٌن  )الٌك البٌانات التالٌة لمحالت 

 :اعماله التجارٌة بالموجودات االتٌة  (كاروان )  بدأ التاجر 1/6فً 

 $  (1500، االثاث  $  15000، صندوق   $  3000، بضاعة   $ 2000السٌارة  ) 

 .على الحساب  (احمد )من محالت  $ 2500تم شراء بضاعة بمبلغ 9/6فً 

 .واستلم نصف المبلغ نندا والباقً بكمبٌالة $ 500 تم بٌع بضاعة بمبلغ 12/6فً 

 .ننداً  (احمد) تم تسدٌد مابذمتة  الى محالت 17/6فً 

 .ننداً الغراضه الشخصٌة $ 200 تم سحب صاحب المحل مبلغ 22/6فً 

  .بٌان آثر كل عملٌة على معادلة المٌزانٌة /المطلوب 

 

20. Extra notes: 

 

21. Peer review 

 

 
 

 


