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1. Course name المحاسبة المتوسطة 

2. Lecturer in charge ثةمياى ابساييم امحد 
3. Department/ Institute                    / ثةميانطاى ثايتةخت / ئيوازاى 

 

4. Contact e-mail: paymanac@yahoo.com 
Tel: (07504775425) 

5. Time (in hours) per week  For example Theory:    2  
Practical: 2                     

6. Office hours 4 Availability of the lecturer to the student during the 
week 

7. Course code  

8. Teacher's academic profile   :ثةمياى ابساييم امحدناوي سياني 

 ناشناوي شانسيت: مامؤستاى يازيدةدةز

ثةميانطاي تةكهيكي -نكؤي ثؤلي تةكهيكي يةوليَسشويَين كاز: شا
 بةشي ذميَسيازي -كازطيَسي

 ثلةي شانسيت: 

دبلوم / ثةميانطاى تةكهيكى يةوليَس/ بةشى ذميَسيازى / ساىل  -2
2111 

بةكالوزيوس/ شانكؤي صالح الديو/ كؤليَري ئابووزي و بةزِيَوةبسدى/بةشي 
 0222ذميَسيازي/

ى / شانكؤي صالح الديو/ كؤليَري ئابووزي و ماستةز لة ذميَسيازي دازاي  -0
 0222بةزِيَوةبسدى/بةشي ذميَسيازي/

 0222/ 22/ 7بةزوازي دامةشزاندى: 

 ناشناوة شانستيية بةدةست ياتووةكاى:

 تويَرةز     -2

 تويَرةزى ثيَصكةوتوو -0

 بةزيَوبةزى ذميَسيازى -2

 مامؤستاي يازيدةدةز -4

mailto:paymanac@yahoo.com
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 مامؤستا  -2

9. Keywords اسبة لفظ الحساب ٌختصر حـ |   . وهنا المصطلحات االكثر شٌوعا فً المح
نستخدم حـ | المتاجرة  و حـ | أ . خ وحـ | التشغٌل و المٌزانٌة العامة و 
قائمة الدخل واٌضا ضمن الفصل الثانً ٌرد دائما حـ | االندثار و غٌرها من 
 المصطلحات التً تكرر بشكل مستمر                                           

10.  Course overview:  
جزء مهم فً دراسة المحاسبة , وٌمثل  والذي ٌلقى باللغة العربٌة  ٌعتبر هذا الكورس ) المحاسبة المتوسطة (

على    المرحلة الثانٌة من مراحل دراسة المحاسبة حٌث تعرف الطالب فً المرحلة االولى من الدراسة فً المعهد
 ) ضمن كورس مبادئ المحاسبة (   ,   المحاسب فً الشركات خالل السنةاالجراءات المحاسبٌة المتبعة من قبل   

واسلوب وطرق عرض     20|  22فً المتبعة االجراءات المحاسبٌة  على  تعرفٌه فً المرحلة الثانٌة ان ٌلوع

االندثار  , اضافة الى التعرف علىالشركات ) تجارٌة وصناعٌة ( التارٌخ لنوعٌن من   فً نفسالبٌانات المحاسبٌة  
وعملٌة جرد البضاعة واالجراءات المحاسبٌة المتبعة كما ٌفهم هنا عملٌة التحلٌل الذي ٌحدث على الموجودات الثابتة 

                                   .| من كل سنة 20| 22, وهذه االجراءات هً مكملة لعمل المحاسب وتنفذ فً  المالً 
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11. Course objective: 
االجراءات المتبعة الظهار هذه المعلومات المهمة فً  والحسابات الختامٌة   اعداد الطالب على عملٌة   ٌتعرف  – 2

                                                                  السجالت المحاسبٌة فً الشركات ) تجارٌة وصناعٌة (
منتظم ومرتب بما ٌسمى بالقوائم المالٌة بضمنها ٌتعلم الطالب اٌضا كٌفٌة اظهار المعلومات المحاسبٌة بشكل  – 0

.                        ائمة الدخل وقائمة المركز المالً                                                                  ق  

     كما  ٌتعرف  الطالب  على  عملٌة  تناقص  قٌمة  الموجودات  الثابتة ) االندثار ( نتٌجة استخدام تلك – 2

                                                الموجودات واالجراءات المحاسبٌة الالزمة لتسجٌل تلك العملٌات محاسبٌا 

هً عملٌة مهمة  ٌتعرف علٌها الطالب  من خالل دراسة القٌود الالزمة لهذه فً أخر المدة  اعة جرد البض – 4

                                                                                         العملٌة ودراسة تفصٌلٌة النواع الجرد

م المالٌة بهدف اتخاذ القرارات االدارٌة والمحاسبٌة بهدف رفع عملٌة التحلٌل المالً التً تجرى على القوائ – 2

 كفاءة الشركات هً اٌضا من المواضٌع المهمة التً تبحث ضمن كورس المحاسبة المتوسطة لهذه السنة 

من خالل دراسة الحسابات الختامٌة ٌفهم الطالب معنى المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها والتً سبق ان  – 6

المرحلة االولى ضمن كورس المبادئ المحاسبٌة وٌلمس عملٌا تطبٌق بعض المبادئ كمبدأ المقابلة  درسها فً

 واالفصاح وغٌرها 

12.  Student's obligation 
ٌتضح دور الطالب هنا بااللتزام بحضور المحاضرات بمواعٌدها المحددة حسب جدول الدروس  االسبوعً  ومحاولة 

( عند  شرح  مفردات  المنهج  واالستفسارعن اي  غموض وكذلك المشاركة فً حل  التواصل مع استاذ ) الكورس
  تمارٌن الواجب على السبورة  

13. Forms of teaching 
فً كورس المحاسبة المتوسطة طرٌقة توضٌح مفردات المنهج باستخدام السبورة, اذ الٌمكن توضٌح  َستخذو

لكورس تعتمد على التمارٌن المحاسبٌة بشكل كبٌر وبالتأكٌد الٌمكن نظرا الن مفردات ا Data showالمفردات با 

عرض حل التمارٌن اال باستخدام السبورة . كما جهزنا الطالب بنموذج للحسابات والكشوفات المالٌة التً ٌمكن 
كن للطالب وفقا للمصادر المحاسبٌة المعتمدة . كما ٌم اعتمادها لحل تمارٌن الفصل االول ) الحسابات الختامٌة (

. ونود ان نبٌن هنا اننا  االستفادة من مجموعة نماذج تمارٌن معدة من قبلنا وموزعة على الطلبة لكل مفردات المنهج
 وباستخدام المصطلحات المحاسبٌة باللغة العربٌةنقوم بشرح المواضٌع المحاسبٌة باللغة الكوردٌة والعربٌة 

14. Assessment scheme  
ماٌلً على لطالبا تقٌٌم فً نعتمد  : - 

نصف السنةدرجة المتحان  22                                                                                               

 ( درجة للحضور والمشاركات فً الحل على 4درجة ( والباقً )  0كوٌز *  2درجة سعً ٌومً موزعة على )  22

 السبورة .
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15. Student learning outcome: 
 20|  22نّ اثز كبيز عهى تعهيى انطانب األجزاءاث انًحاسبيت انًتبعت في دراست يفزداث كٕرس انًحاسبت انًتٕسطت 

يٍ كم سُت ضًٍ فتزة انحساباث انختاييت نُٕعيٍ يٍ انشزكاث ) تجاريت ٔصُاعيت ( ٔبانتاني يًكٍ نهًتخزج يٍ 

تخفيف عٍ كاْم انقطاع انحكٕيي , كًا بأيكاَّ يٍ خالل دراست االَذثاراث غزٔ سٕق انعًم في انقطاع انخاص ٔان

خز انًذة في اياكٍ عًهٓى ٔتقييى بضاعت أخز انًذة يٍ انًشاركت في نجاٌ تقييى انًٕجٕداث انثابتت ٔتقييى بضاعت أ

يتيخ انًجال نهطانب يٍ في انقطاع انخاص  , ُْٔا البذ اٌ َذكز اٌ دراست كٕرس انًحاسبت انًتٕسطت بانغت انعزبيت 

االَفتاح عهى انهغاث ٔخاصت انعزبيت ٔبانتاني بايكاٌ انطانب يٍ يزاجعت انًصادر انعهًيت انًتٕفزة ٔبايكاَّ يٕاصهت 

 دراستّ في انجايعاث 
 

 

16. Course Reading List and References : 
: -                                                                         محمد طاهر الشاوى -المحاسبة المتوسطة     - 

    د . محمد سمٌر الصبان  -                لمحاسبة المتوسطة ) القٌاس واالفصاح وفقا لمعاٌٌر المحاسبة المالٌة (ا
                                        
 

                                                                جٌري ودٌجانت و دونالد كٌسو    –المحاسبة المتوسطة  –
                      د . احمد حسٌن علً                                               –المحاسبة المالٌة والمتوسطة  –

17. The Topics: Lecturer's name 
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 الشركات           فً     وكشف المتاجرةحـ | المتاجرة       -:      االسبوع االول 
                 لذلكوالقٌود  الالزمة  التجارٌة 

واقٌود حـ | أ . خ وكشف االرباح والخسائر فً الشركات التجارٌة   -االسبوع الثانً : 
      لكلذ الالزمة

                قائمة الدخل فً الشركات التجارٌة                      -االسبوع الثالث : 

المٌزانٌة العامة او قائمة المركز المالً فً الشركات التجارٌة     -االسبوع الرابع :   

حـ | التشغٌل وكشف التشغٌل فً الشركات الصناعٌة والقٌود      -االسبوع الخامس : 

  لك لذ الالزمة

ٌة والقٌود حـ | المتاجرة وكشف المتاجرة فً الشركات الصناع  -االسبوع السادس  : 

لك المحاسبٌة الالزمة لذ  

حـ | أ .خ      وكشف االرباح والخسائر   فً الشركات الصناعٌة  -االسبوع السابع : 

 والقٌود المحاسبٌة الالزمة لذلك 

لشركات الصناعٌة                    قائمة الدخل المختصرة فً ا -االسبوع الثامن  :   

المٌزانٌة العامة وقائمة المركز المالً فً الشركات الصناعٌة     -االسبوع التاسع  :   

الموجودات الثابتة   والحصول علٌها بالشراء والقٌد المحاسبً     -االسبوع العاشر  : 

 الالزم وتحدٌد كلفة الخاضعة لالندثار  

اندثار  الموجودات  الثابتة  نظرة عامة  تعرٌف االندثار     -: االسبوع الحادي عشر 

 واسبابه والنقاط الواجب توفرها الحتساب االندثار 

هناك طرق احتساب  االندثار |  طرٌقة  القسط الثابت و    -االسبوع الثانً عشر: 

 طرٌقتٌن فً االحتساب 

ثالث طرق فً االحتساب وهناك  طرٌقة القسط المتناقص  -االسبوع الثالث عشر : 

  بموجبها 

طرق اخرى الحتساب االندثار                                -االسبوع الرابع عشر :   

طرق اخرى الحتساب االندثار                               -االسبوع الخامس عشر :   

المباشرة وغٌر المعالجة  المحاسبٌة  لالندثار  ) الطرٌقة    -االسبوع السادس عشر : 

 المباشرة ( فً تسجٌل االندثار  

االستغناء عن الموجود الثابت بالبٌع                            -: االسبوع السابع عشر   

االستغناء عن الموجودات الثابتة باالستبدال                    -االسبوع الثامن عشر :   

المدة       ) الجرد الدوري والجرد  جرد البضاعة فً اخر  -االسبوع التاسع عشر : 

  المستمر (

 طرق للتسعٌر ( 3تسعٌر بضاعة اخر المدة على اساس الكلفة )  -االسبوع العشرٌن : 

 ثةمياى ابساييم امحد 

Ex ساعات اسبوعٌا 4  

ساعة نظري  2     
ex:  7/10/2018 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            ًخشیهبًتیدڵىیاییجۆریومتماوًرایًبًڕێويب   
 

التسعٌر على اساس سعر السوق                        -االسبوع الحادي والعشرٌن :    

لدخل وقائمة المركز المالً ) لقائمة ا التحلٌل المالً     -االسبوع الثانً والعشرٌن : 

                                             التحلٌل االفقً والعمودي (

التحلٌل باستخدام النسب المالٌة                                 -االسبوع الثالث عشر :   
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18. Practical Topics (If there is any)  
I ساعة اسبوعٌا الغراض التطبٌق العملً بتمارٌن  2بنفس الجدول السابق تخصص 

عملً    2نظري و 2ساعات  4محاسبٌة ٌتم حلها على السبورة الن كل اسبوع   

  ثةٌمان ابراهٌم احمد 

Ex ساعة  2كل اسبوع 

 الغراض التطبٌق العملً 

 

19. Examinations: 
   للسنة(   لالثاث فانة وشركة,  لالثاث زوزان شركة)  التجارٌتٌن للشركتٌن الدخل قائمة معلومات اآلتً  -:  1 س

                                                                                    -( :  بالدوالر المبالغ) التوالً على   2112

 واٌرادات فوائد( ,  251111,  171111)  تشغٌلٌة مصارٌف(  ,  1111111,  1511111)  اتالمبٌع صافً        

   أخرى مصارٌف( ,   351111,  911111)     المباعة البضاعة كلفة(  ,  351111,  151111)           أخرى

                                         % .                          5 الضرٌبة( ,  51111,  51111)                     

 – 2.   مقارن بشكل للشركتٌن الدخل قائمة رتب     – 1 -:  المطلوب                                                      

 – 3.    المقارنة فً االساس هً(  فانة شركة)  ان بفرض(   التغٌٌر نسب)  للشركتٌن افقً مقارن تحلٌل اجري

المستخرجة الربحٌة وبنسب التغٌٌر بنسب رأٌك بٌن – 4.   للشركتٌن الربحٌة نسب استخرج ) 
 .                                                                                                                  -    : 2 س

2112 لسنة الشركات احد فً  البضاعة عن التالٌة المعلومات لك توفرت            
       

.                                                      للوحدة$   5  بسعر وحدة  511  كان الرصٌد ان تبٌن|   1| 1    فً

             .                                                 للوحدة$    5  بسعر وحدة 111   اشترت|   1| 5    فً      

للوحدة$    7  بسعر وحدة  611   اشترت|   5| 21  فً                . 
للوحدة$  11  بسعر وحدة 711   اشترت|   8| 15  فً  . 
للوحدة$  15  بسعر وحدة  811   اشترت|  12|27  فً  .  

                                                         للوحدة$   31  بمبلغ السنة خالل وحدة  2111   الشركة باعت وقد

 اوال الوارد – 1 -:  بطرٌقة المدة اول بضاعة كلفة احسب -:  المطلوب                                              

الموزون المعدل طرٌقة – 3 اوال ٌصرف اخٌرا الوارد – 2.  اوال ٌصرف  .                                 
 
 

   -:  السٌارة عن التالٌة المعلومات توفرت وقد,  نقدا$  51111  بمبلغ سٌارة شركة باعت 2113|1|1 فً  - : 3 س

   السٌارة شراء ثمن ان –2.      2111|1|1  فً كان السٌارة شراء تارٌخ ان – 1                                       

 – 5.       سنة 5  االنتاجً العمر ان – 4$ .        5111  االنقاض قٌمة ان – 3.                   نقدا$   85111

مباشرة غٌر بطرٌقة تسجل االندثارات وان – 6.   الثابت القسط بطرٌقة تندثر وانها  .                                                                                  
2111| 1| 1 فً السٌارة شراء قٌد سجل – 1   -:  المطلوب  .                 

,    الثابت القسط بطرٌقة  2112 الثانٌة والسنة, 2111 االولى للسنة السٌارة اندثار قسط احسب – 2                   

مباشرة غٌر بطرٌقة اعاله للسنتٌن االندثارالالزمٌن قٌدي وسجل  .                                                                              
2113| 1| 1 بتارٌخ البٌع قٌد سجل – 3                    درجة 11.   )  البٌع خسارة او ربح احسب – 4     .   ) 
 

       -:  ٌلً كما 2119 لسنة الخشبً االثاث صناعة لشركة المراجعة مٌزان ضمن التالٌة االرصدة ظهرت  -:  4 س

(                                                                                                         دٌنار لٌونبم المبالغ)   

 المبٌعات( ,  25)   1|  1 فً الصنع تامة بضاعة( , 51(   ) المصنعة البضاعة كلفة)  التشغٌل|  حـ                   

(.                                                   1)  به مسموح خصم( ,  2)  بٌعاتالم وسماحات مردودات( ,  111) 

 بضاعة ان علمت اذا,  المتاجرة كشف حضر – 2.   الالزمة واالثبات الغلق قٌود سجل – 1                             

15)   بمبلغ قدرت  12| 31 فً الصنع تامة  ).                                                                                               . 

20. Extra notes: 
Here the lecturer shall write any note or comment that is not covered in this template and 
he/she wishes to enrich the course book with his/her valuable remarks. 
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21. Peer review َّٕٔڵ                     ی ْأِ ِٔ پێذاچ                                           
This course book has to be reviewed and signed by a peer. The peer approves the contents 
of your course book by writing few sentences in this section. 
(A peer is person who has enough knowledge about the subject you are teaching, he/she 
has to be a professor, assistant professor, a lecturer or an expert in the field of your 
subject). 

ودبکاتوسًپًکًکاویکۆرسًتًڕۆکیبابًیربکرێتوواويسًويکادیمیًڵێکیئًنٌاويالیًبێتلًديمکۆرسبووکًئً

.بکاترسًلًوواژوویکًڕۆکیکۆرسًرشیاویواويسًکبىووسێتلًیًًشودووجً  
    .بێتمتروًمامۆستاکًیزاوستیلًبیتپلًوديکًرکۆرسًسًبێتلًزاویاریًٌکًیًسًوکًڵئًٌاوي

 
 

  


