جامعة فيالدلفيا
كلية العلوم اإلدارية والمالية
قسم المحاسبة
 /السنة الدراسية
الفصل الدراسي

/

مخطط تدريس المـادة
عنون المــادة :محاسبة متوسطة  1رقم المــادة0310230 :
مستوى المادة :سنة ثانية

المتطلب السابق و /أو المرافق0310111 :

وقت المحاضرة:

عدد الساعات المعتمدة3 :
معلومات خاصة بمدرس المــادة

االسم

الرتبة

رقم المكتب

األكاديمية

ومكانه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
يهد هذاددلمذمق اد اذمقددةذمق تممد ذمق مل اد ذد د ذت ديد وذمتد مرذة اد ييذ ددممتيذمقند ذمق قيد ذقد اددم ي ذ
مق د تجيي ذ( اديذ.)1ذيمضد ذمق اد اذ ممعديتذ ملداد ذبأتد مرذمق لد يي ذةمقد ةتاذمق س مد،ي ذةمقمادمي وذ
ةمتدد مرذمقاددممتيذمق قيدد ذةمقمايدديي.ذةي ددلذمق ادد اذتدددةذ ددقذ دد ذمفتمدد مهذةمقايدد ذةمفد دد ذمق ملددد ذ
ب إلي مرموذةمق لةنذة كدف ذمق ،يل وذةمفصملذمقث بم .
أهداف المادة:
بهدف هذا المساق إلى ما يلي :ذ
·

تعريف الطالب بالفروض والمبادئ المحاسبية األساسية

·

اكتساب الطالب مهارة إعداد قائمة الدخل وقائمة األرباح المحتجزة

·

اكتساب الطالب مهارة إعداد قائمة التدفقات النقدية.

·
·

تعريف الطالب بقائمة الميزانية وأشكالها

تعريف الطالب على النقدية وأشكال النقود

·

تعريف الطالب على حسابات البنك ومذكرة تسوية البنك ذ

·

اكتساب الطالب مهارة في االستثمارات قصيرة األجل

·
·

اكتساب الطالب مهارة المعالجة المحاسبية لألسهم والسندات
تعريف الطالب بحسابات المدينين وأوراق القبض

·

تعريف الطالب بالمخزون السلعي ومشاكل المخزون

·

تعريف الطالب بطرق تقييم المخزون السلعي

·

تعريف الطالب باإلفصاح عن المخزون السلعي في القوائم المالية ذ
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المراجع:
 الكتب (العنوان ،المؤلفون ،الناشر ،سنة النشر)
 المحاسبة المتوسطة /محمد ابونصار الطبعة االولى 2015
 دونالد كيسو  ،جيرى ويجانت  ،المحاسبة المتوسطة  ،دار المريخ للنشر  -السعودية  ،الرياض2009 ،ججج

- Intermediate Accounting, volume 1, 2012, IFRS Edition, kieso, weygandt, warfield.

 د جمعة خليفة الحاسي ,د سالم غريبة د محمدد بيدت المدال المحاسدبة المتوسدطة جامعدة قدار يدون2006
 المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ)
 المراجع اإللكترونية :
www.wegant.edu.com .1
http://ocw.mit.edu/about/index.htm .2
طرق التدريس:
محاضرات ،مجموعات نقاش ،مجموعات تدريس ،حل مسائل ،مناظرات ،وغيرها
نتائج التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
يعتبر الطالب قد أكمل دراسة هذا المساق بنجاح إذا استوفى الشروط التالية :
·
·
·

المساهمة بوعي ومعرفة في الحوارات والمناقشات الصفية

تقديم بحث أو أكثر في موضوع يتعلق بالمساق ( التقارير والواجبات الجماعية )

اجتياز االمتحانات المقررة.

 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
سيتم تقييم الطالب بناء على درجة عمق المساهمة الواعية الذكية في الحوارات والمناقشات

 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية
أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة
 اختبارات قصيرة
 واجبات دراسية
 االمتحانات
توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية /المشاريع
المجموع

20
20
40
20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 حقوق الطبع والملكية
 تجنب االنتحال
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محتوى المساق :
يتكون محتوى المساق من (  ) 48ساعة دراسية موزعة على (  ) 16أسبوعا بواقع (  ) 3ساعات لكل أسبوع
من أسابيع الفصل الدراسي على النحو التالي :

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي:
األسبوع األول

المحاسبة المالية ماهيتها بيئتها ومعاييرها

 -المبادئ المحاسبية

 الفروض المحاسبيةاألسبوع الثاني

 -أهداف إعداد التقارير المالية

 االطار النظري لعلم المحاسبة المالية -األهداف األساسية

 -المفاهيم األساسية

األسبوع الثالث

قائمة الدخل
 -قيا

وعرض الدخل

 قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدةاألسبوع الرابع

قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة

الدخل

 -المشكالت الخاصة بقيا

 -قائمة األرباح المحتجزة (االطار النظري)

 -عالقة قائمة األرباح المحتجزة وقائمة الدخل

األسبوع الخام

قائمة التدفقات النقدية
 االطار النظري لقائمة التدفقات النقدية. -إعداد قائمة التدفقات النقدية

األسبوع الساد

قائمة المركز المالي

 -حدود قائمة المركز المالي

 تبويب عناصر قائمة المركز المالياالمتحان األول
األسبوع السابع

أشكال قائمة المركز المالي
 -المعلومات اإلضافية المتعلقة بقامة المركز المالي

3

النقدية

األسبوع الثامن

 -النقدية بالصندوق

 -حاالت العجز والزيادة

حسابات البنك

 -تسوية أرصدة حسابات البنك

 أسباب إعداد قائمة تسوية حساب البنكاالستثمارات قصيرة األجل

األسبوع التاسع

 حسابات أو االستثمارات في األسهم -االستثمارات في السندات

تقويم االستثمارات قصيرة األجل

 -اإلفصاح عن االستثمارات قصيرة األجل في القوائم المالية

حسابات المدينون

األسبوع العاشر

 -تقويم حسابات المدينين

 تحصيل الديون المعدومة سابقااالمتحان الثاني
األسبوع الحادي عشر

تخصيص حسابات المدينين
 -بيع حسابات المدينين

 حسابات المدينين كمصدر للنقديةاألسبوع الثاني عشر

أوراق القبض

 خصم أوراق القبض -أنواع أو طرق خصم أوراق القبض

األسبوع الثالث عشر

المخزون السلعي

 عناصر المخزون السلعي -تقويم المخزون السلعي

األسبوع الرابع عشر

عناصر تكلفة المخزون السلعي

 طرق تقييم المخزون السلعي -اإلفصاح عن المخزون السلعي في القوائم المالية

االسبوع الخام

عشر

الخصوم المتداولة
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خصائص الخصوم المتداولة

الخصوم المتداولة المؤكدة –انواعها والمعالجات المحاسبية

االسبوع الساد

عشر

الخصوم المحتملة انواعها والمحاسبة عنها

اعادة تمويل القروض قصيرة االجل

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة
.
سياسة الدوام (المواظبه)
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة .وإذا غاب الطالب أكثر منن
( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهنري يقبلنه عميند الكلينة ،يحنر
من التقد لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صفراً) ،أما إذا كان الغياب بسبب المنرض
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكا
االنسحاب.
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