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وصف المقرر:

يهدف هذا املقرر اىل التعريف ابحملاسبة كنظام جلمع ومعاجلة وتوصيل وتقرير املعلومات املالية ،والتعريف ابملبادئ احملاسبية املتبعة
يف إعداد التقارير املالية ،واألصول العلمية والعملية للمحاسبة املالية ،ويتناول املقرر مفاهيم احملاسبة وطبيعتها وأهدافها وفروعها
وعالقتها ابلعلوم األخرى ،مراحل تطور الفكر احملاسيب ،النظام احملاسيب ،املبادئ والفروض احملاسبية ،القوائم املالية ،األسس واملبادئ
احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية واحلساابت اخلتامية ،احلساابت واجملموعات الدفرتية ومراحل الدورة احملاسبية يف املنشئات
الفردية ،أسس وإجراءات التسجيل احملاسيب والتسوايت احملاسبية ،نظم املعلومات احملاسبية ،التطورات احلديثة يف جمال احملاسبة،
ابإلضافة اىل التمارين والتطبيقات العملية.
نواتج التعلم:

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والقدرات التالية:
✓ معرفة مفهوم احملاسبة والنظام احملاسيب واملبادئ والفروض احملاسبية.
✓ معرفة األسس واملبادئ احملاسبية املتبعة يف تسجيل العمليات املالية ومراحل الدورة احملاسبية.
✓ اإلملام بكيفية إعداد القوائم املالية واحلساابت اخلتامية والتعامل مع نظم املعلومات احملاسبية.
✓ اإلملام بكيفية إجراء التسوايت احملاسبية ومعاجلة االخطاء واملشاكل يف احلساابت والقوائم املالية.
✓ اإلملام بتطبيقات النظام احملاسيب يف الشركات التجارية واخلدمية.
✓ اكتساب املهارات االولية يف جمال احملاسبة املالية.
✓ القدرة على التعامل مع الربجميات احلديثة يف جمال احملاسبة.
التقييم
المرجع
الرئيسي

المراجع
المساعدة

إختبارات دورية
تكليفات ومهام فردية

%30
%5

إختبارات قصرية
تكليفات مجاعية

%5
%5

االختبار النهائي
مشاركات شفوية

شفوية

%50
%5
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