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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 قسم المحاسبة                                –كلية التجارة                                      غزة –الجامعة اإلسالمية 

 
 للفصل الدراسي الثاني الخطة الدراسية

 ACCTB 1310(                   رقم المساق: 2اسم المساق: مبادئ المحاسبة المالية )
 :دراسة المساقأهداف * 
اكتساااال ارفة اااام ارقيفااام رجٌااااا  تااااكز المفاااال شارف كاااي ارفاااارً ر ف ااا ش  شاجاااا  رف ااا    -1

 االستحجاق ارفحاس ً فع فا ٌ ااق ذرك فن تسشٌات ج  ٌم.
اكتسال ارفها ات ارفتة جم  ة ض فكش ات ارتجا ٌ  ارفارٌم  فا ٌ سجم فع ارفةاٌٌ  ارفحاس ٌم  -2

 م ى فستشى ارف  ش  ارف  ي.ار شرٌم 
اكتسال ارفة ام شارفها ة ارفط ش م رتط ٌق ارسٌاسات ارفحاس ٌم ارقيفم رجٌاا فحاس ً س ٌم  -3

 ر ف كي ارفارً ش تاكز  مفال ارف  ش  ارف  ي.
 موزعة حسب األسابيع:المساق مفردات * 

 :ل ارفلل ار  اسًرتحجٌق اله اف ارف  ٌم  مقه ٌتم   اسم ارفشضشمات اآلتٌم خق     

 الس ش  ارفشضش  ار كٌا ارففـ  ات

حساااال ال  اااا   –ارحساااا ات ارختافٌااام احساااال ارفتااااج ة 
 قاكفم ارف كي ارفارً. –قاكفم ار خل  –ارفٌيا ٌم  –شارخساك (

 الشل إم ا  ارجشاكم ارفارٌم

ارج   شارتسشٌات  ف ا ئ ش سا ارتسشٌات ارج  ٌم. –ففهشم ارج   ش س ا ه 
 ج  ٌمار

 ارثا ً

ج   ارحسا ات ارشهفٌم  تسشٌم ارفل شاات ارف اشمم فج فا  شارفل شاات ارفستحجم.
ااإلٌ ا ات 

 شارفل شاات(

 ارثارث

 ار ا ع تسشٌم اإلٌ ا ات ارفج شضم فج فا  شاإلٌ ا ات ارفستحجم.

جاا    –جاا   ارلاا  شق شفةارجاام ارفاااكض  ش ارةجااي ار جاا ي 
 ذك ة تسشٌم ار  ك.إم ا  ف –ار ج ٌم اً ار  ك 

 ارخافا ج   ار ج ٌم

ف اجةام  اااف م شحاال  فاااذن افتحا اات سااا جم شتهٌكاام ارطاراال 
 رقفتحان ار لفً   كل جٌ .

 ارسا ا االفتحان ار لفً

ارفحاس م من االستثفا ات اً السهم قلٌ ة شطشٌ ام الجال 
 ارفحاس م من االستثفا ات اً ارس  ات شتجٌٌفها. –شتجٌٌفها 

 ارسا ع ش اق ارفارٌمج   ال

اراا ٌشن  –اراا ٌشن ارفة شفاام  –جاا   ارفاا ٌ ٌن:   ااشا  اراا ٌشن 
 فخلص ار ٌشن ارف كشك اٌها.  –ارف كشك اً تحلٌ ها 

ج   ارف ٌ ٌن ش ش اق 
 ارج ض

 ارثافن

ج   شتجٌٌم الش اق  –تسشٌم فخلص ار ٌشن ارف كشك اٌها 
 فخلص خلم  ش اق ارج ض. –ارتجا ٌم 

 ارتاسع

ارج   ارا ش ي شقٌااا تك فام ارفخايشن ارسا ةً شتكاشٌن  ظام 
 شتسشٌم فخلص ه شط  سةا  ار ضامم.

 
 

 ج   ارفخيشن

 ارةا  

تط ٌاق قاما ة  – ظام ارجا   ارفساتف  شإما ا   طاقام ارلا ف 
 ط اكق تج ٌ  ارفخيشن ارس ةً. –ارتك فم  ش ارسشق  ٌهفا  قل 

 ارحا ي م  

 –م: تلاا ٌف ار فجااات ارتسااشٌات ارج  ٌاام ر فشجااش ات ارثا تاا
 ط اكق حسال شفةارجم إهتقك ارفشجش ات ارثا تم.

 
ارتسشٌات ارج  ٌم 

ر فشجش ات ارف فشسم 
 اارثا تم( شغٌ  ارف فشسم

 ارثا ً م  

ارفشجااش ات ارف اات اة  ش  –ارااتخ ص فاان ارفشجااش ات ارثا تاام 
 ارف امم خقل ارةام.

 ارثارث م  
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ارتسشٌات ارج  ٌام ر فشجاش ات غٌا  ارف فشسام شارفلا شاات 
 ارفؤج م.

 ار ا ع م   

قاكفام ارتيٌا  ااً حجاشق  -قاكفم ارا خل  –ارفٌيا ٌم -ارحسا ات
 (.7قاكفم ارت اق ار ج ي حسل ارفةٌا   قم ا -ارفساهفٌن 

إم ا  ارحسا ات ارختافٌم 
  ة  ارتسشٌات ارج  ٌم

 ارخافا م  

 ارسا ا م   ف اجةم سا جم حل  فاذن افتحا ات
 

 وسائل تحقيق األهداف:* 
 ارفحاض ات ارفةتف ة م ى  س شل ارف اق م ارفك ٌم. * 
 ارت كٌي م ى ارجشا ل ارتط ٌجٌم ر تسشٌات ارج  ٌم.* 

 ارتجا ٌ  اركتا ٌم ارجلٌ ة شارشاج ات..         * ارف ا كم ارطق ٌم  ث اء ارفحاض ات* 
 

 :ودةتعلم المقصمخرجات ال* 
  ة    اسم هذا ارفساق ٌكشن ارطارل قا  ا  م ى:

 فة ام كٌفٌم إج اء ارتسشٌات ارج  ٌم م ى جفٌع ارحسا ات ارفارٌم شاجا  رف    االستحجاق. -1
اكتسال فها ات إم ا  ارتجا ٌ  ارفارٌم رإلالاا  مان  تااكز المفاال شاجاا  رفةااٌٌ  ارفحاسا م  -2

 ار شرٌم.
 رقرتحاق  جسم ارفحاس م. تؤهل ارطارلام شارفها ات الشرٌم ارتً تكشٌن  لٌ  فن ارفة  -3
   اء ارفها ات ارفه ٌم ر تة ٌ  اركتا ً ارتط ٌجً من  تاكز ارةفل ارفحاس ً ارفارً. -4
 (: 111ق التقويم )ائطر* 
   جات. 11ششاج ات   اق مف -2             جم. 22افتحان  شل  -1
   جم. 61افتحان  هاكً  -4        جات. 2   طم ال ف هجٌم  -3
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