
 

 

Department of: Accounting 

College of: Administration and Economics 

University of Human Development 

Subject / principles Accounting 

Course Book – Year  1- course 2 

Lecturer's name, MScChyaKarim Ahmad 

 

 

 

 

Academic Year: 2017/2018 

 

 

 



Course Book 

1. Course name المبادئ المحاسبة  

2. Lecturer in charge ضيا كريم أحمد 
3. Department/ College  كلية االدارة واالقتصاد صباحي -المحاسبة /  

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

Tel:07701377440 

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

6. Office hours 4 ساعات 

7. Course code Ac101  

8. Teacher's academic 

profile  

 

9. Keywords  

10.  Course overview: 

والتي تعمل في سبيل حصول ترجمة االرقام  ماهية القوائم المالية يبدأ أهمية المادة بالتعرف الطالب على 

، وتقديم نتائج االعمال المنشأة وكشف وضعها المالي وايصال هذه المعلومات الى االدارة أوالً والجهات 

الحسابات  من كل عدادباوينبغي على الطالب معرفة كافية المعنية ثانياً سواءا كان داخلية أو الخارجية ، 
 .وكيفية التعامل معهم في الواقع العمليوماهي فقرات التي تحتويها  موميةالختامية والميزانية الع

 

11. Course objective: 
الهدف من تحضير هذه المادة هو الفهم الكاف بمعنى ان يستطيع الطالب بعد تخرجه من الجامعة أن يعمل 

بشكل الجيد ويعرف كل مصطلحات محاسبية ،كما عليه التعرف بالمعالجات المحاسبية لكي يقوم بعمله 

التعرف ودقة وتركيز .يحتاج الى  وصعب الواقع العملى ان العمل في ويفهم مبادئ االساسية للمحاسبة ال

 جراءات والمعالجات الالزمة يجب اتباعها اذا حدث أي الخطأ.اال

 

12.  Student's obligation 

 

 .على الطالب حضور بشكل اليومي في المحاضرات  -

 لكل الفصل من المنهج .  ةغير محلول ةمثل الحل لتمارين الحسابي واجبات يومية عليهم أداءه  -

 مشاركة الطالب في القاعات المحاضرات مهم جداً .  -

 لكي يفهمو أكثر من اسلوب االمتحانات . Quez)وايضاَ تحضير لـ )  -

 

13. Forms of teaching 

 داتا شو )باوربوينت( - 

 الصبورة )وايت بورد( -

 الكتب   -

 

 

14. Assessment scheme 

  االمتحانات  سمستر األول                                                 درجات

                                              

درجات 40              جبات يومية + حضور يومي + كيوز  + تقرير وا     

درجات 60                       للسمستر االول              امتحان نهائي        

 

15. Student learning outcome: 
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، الن االطار المبادئ والفروض االساسية كلمحاسبة ل البد ان يكون الطالب على العلم باالطار النظري

 النظري يعتبر حجر االساس لكل العلم .

خدم الطالب بشكل المباشر بعد تخرجهم مباشرةً باالخص اذا امكنوا ان يعملوا بالقطاع وهذه الفصول ي

 الخاص .

وان تقديم النتائج النهائية وان يقوم باعداد الحسابات الختامية لكي يستطيع  علم الكاف يجب على الطالب 

يظهر بعدم المسؤولية ، الن هناك الجهات التي تنتظر تلك التقارير اليقع أي شخص بالموقف الحرج أو 

 وكثير من الجهات يرتقبون الوضع الشركة .والنتائج التخاذ القرارات االستثمارية والتمويلية والضرائب 

 

16. Course Reading List and References: 

 

 2014عثمان امين احمد / مبادئ المحاسبة المالية  -

مؤسسة عامة للتعليم الفني والتطوير المهني / محاسبة  – االدارة العامة لتصميم وتطويرالمناهج -

 1مالية 

 

17. The Topic Lecturer's 

name( االسبوع) 

الفصل السادس )تبويب العمليات المالية(   

 التمرين

 التمرين

 التمرين

 الفصل السابع )تلخيص العمليات المالية(

 التمرين

 التمرين

 الفصل الثامن ) االخطاء المحاسبية(

 التمرين التمرين

 الحسابات الختامية ) الفصل التاسع(  

 التمرين

 التمرين

 التمرين

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18. Practical Topics (If there is any)  

 

 

 

19. Examinations: 

 

أسئلة امتحانات حسب طبيعة المادة يكون بشكل سؤال مباشر وعلى الطالب أن يقوم بحله ، مثل   

 التمارين يوميات الذي اعطيت لهم لكي يحله .

 

 

 

 

 

 

 

 



 السؤال / 

               : 31/12/2012التجارية في  كة ) سيفان (شر البيانات التالية مستخرجة من ميزان المراجعة في سجالت 
$  5000$ ، أوراق القبض   2000$ ، أوراق الدفع  9000$ ، المكائن 180000الصندوق  

$  ،  بضاعة اول مدة  16000$ ، مبيعات   13000$  ، مشتريات  8000، االالت 
 2000$  ، مدينون   500$  ، مردودات المبيعات   500$  ، مردودات المشتريات   7000

ايراد  $ ،   1000   مصاريف االدارية  $ ، 1000استراد  ضرائب$  ،    2500$ ، دائنون  
  خصم مكتسب$  ،   500 مصاريف النقل للمشتريات $ ،  500مدينة  فوائد $ ،    1500  العقار
،    3000ادات متنوعة  ، اير    $ 250 رسوم كمركية $  ،   250، خصم المسموح به  $  250

 راسمال  ؟
  /المطلوب      

 . 31/12الحسابات الختامية ) المتاجرة واالرباح والخسائر ( في اعداد  .1
                                      . 31/12تصوير الميزانية العمومية ) المركز المالي ( في  

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

 السؤال :

 : 2010سنة  اب ( التجارية التي تمت خالل شهرزاراالتالية لمحالت )اليك البيانات 
 بدأ التاجر  اعماله التجارية بالموجودات و المطلوبات االتية :  2/8في 

 $(  100$  ، الدائنون  9000$  ، صندوق  5000$ ، بضاعة  6000)البنك
 . لتجارية ) الكمبيالة( بموجب الورقة ا$  8000بمبلغ  سيارةال التاجر اشترى  8 /5في      
 شيكبالالمبلغ من % 25ستلم $ وا 2000(  بمبلغ داروباع التاجر بضاعة الى محالت )  8/8في  

 .  نقدا والباقي
 $ نقدًا . 1000راسماله بمبلغ  زيادةقرر التاجر  15/8في      

 تجاري وبالخصم ال  (احمدمحالت )  من نقدًا  $ 1000البضاعة بمبلغ  شراءالتاجر ب مقا 18/8في 
5% . 

 $ .500تم االستالم االيرادات عن العقارات نقدا بمبلغ  22/8في 
 . نقداً  $ 500بمقدار  قام التاجر بدفع المصاريف،  اجور ماء والكهرباء  25/8في     
$ النها غير  50( بقيمة  دارومحالت ) المباعة من قبل جزء من البضاعة الينا تم رد  31/8في     

 حقه نقدَا. دفع مطابقة للمواصفات المطلوبة و 
 .اجراء القيود اليومية الالزمة .1المطلوب / 
 . الترحيل والترصيد في سجل االستاذ .2            

 . اعداد الميزان المراجعة باالرصدة فقط.3            

 

 

 

 

 

 



 السؤال :

 التالية: ) المبالغ بالدينار(بدأ سامان نشاطه التجاري بالموجودات  1/4/2013في 

 10000سيارات ،  20000اثاث ،  40000مدينون ، 30000البنك ،  60000الصندوق ،  50000

 بضاعة .

دينار وقدرت قيمة  9000باثاث جديدة قيمتها  6000استبدل جزء من االثاث قيمتها الدفترية  4/4في 

 الفرق نقدا .دينار ودفع  4000االثاث القديم بمبلغ 

دينار  12000دينار بسيارة جديدة قيمتها  10000سحب سامان احدى السيارات قيمتها  8/4 في

 دينار ودفع الفرق نقدا . 11000وقدرت قيمة السيارة القديمة بمبلغ 

دينار واجور مكتب البيع  200على الحساب ودفع نقدا  50000اشترى قطعة ارض بمبلغ  15/4في 

 دينار رسم التسجيل العقاري. 700 دينار  اجور التسوية  و مبلغ 50

 دينار نقدا. 5000باع بضاعة بمبلغ  20/4في 

 سدد المدينون ما بذمتهم بشيك. 25/4في 

 % نقدا .10دينار بربح  4000باع جزء من االثاث قيمتها  29/4في 

% على ان تسدد الفائدة مع 5من بنك الشمال بمعدل فائدة سنوية  10000اقترض مبلغ  30/4في 

 اشهر من تاريخه واودع المبلغ في الصندوق . 6رض بعد الق

 سدد القرض مع الفائدة المترتبة عليه نقدا . 30/10في 

 المطلوب :

 .تسجيل القيود اليومية .1

 .الترحيل الى الحسابات المختصة في سجل االستاذ وترصيدها.2

 . اعداد ميزان المراجعة بالمجاميع واالرصدة .3

 

20. Extra notes: 

 

21. Peer review 

 

 
 

 


