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 الساعات
 المعتمدة*

 الوحداتعدد  هامجموع عملي ةالنظري

2 2 4 3 
 Out Comes Learningتدريس المقرر ) المخرجات التعليمية ( أهداف

 األهداف

 المعرفية
 GFSنظام إحصاءات الحكومة مفهوم اتمكين الطالب من معرفة  -1

 المطبق في الوحدات الحكومية العراقية
المحاسب الحكومي تمكين الطالب من معرفة حقوق وواجبات ومسؤولية  -2

 وفق التشريعات العراقية.
النظام المحاسبي الحكومي بشكل عام  تطبيقاتتمكين الطالب من معرفة  -3

 .النظام المحاسبي الحكومي في العراقمع التركيز على 
النفقات وااليرادات والسلف واالمانات مفهوم ين الطالب من معرفة كتم -4

 والموجودات الثابتة والمخزنية.
للنفقات وااليرادات المعالجات المحاسبية معرفة تمكين الطالب من  -5

 والسلف واالمانات والموجودات الثابتة والمخزنية.
 معالجة األخطاء المحاسبية.تمكين الطالب من معرفة  -6

اعداد الحسابات الختامية وفق متطلبات ديوان تمكين الطالب من معرفة  -7
 الرقابة المالية.

االهداف 

 المهارية
لنفقات وااليرادات عمل قيود اليومية لية تدريب الطالب على كيف -1

 والسلف واالمانات والموجودات الثابتة والمخزنية.
 .اعداد الحسابات الختاميةتدريب الطالب على كيفية  -2

تدريب الطالب على كيفية مسك السجالت الرئيسة والمساعدة  -3
 والمستندات المعززة للصرف والتسويات القيدية.

األخطاء المحاسبية المقصودة وغير المقصودة تدريب الطالب على فهم  -4
 الحفاظ على المال العام من التالعب واالحتيال. وكيفية

 التفاصيل األسبوع

، أسباب استخدام  GFSالمعالجة المحاسبية عن السلف وفق نظام إحصاءات الحكومة   1
 السلف، قواعد استخدام السلف، أنواع السلف.



 

 

 السلف المؤقتةمفهوم  2

 سلف االفراد العاملين 3

 السلف المستديمة 4

 سلف االعتمادات 5

 األولاالمتحان  6
المعالجة المحاسبية عن االمانات، أسباب استخدام حساب االمانات، قواعد استخدام حساب  7

  االمانات، أنواع االمانات,

 امانات تحصيل اإليرادات، االمانات الشخصية 8

المحاسبة عن اعمال المقاوالت الحكومية، التشريعات والتعليمات التي تحكم تنفيذ االعمال  9
الحكومية في العراق، تنفيذ االعمال الحكومية بأسلوب التنفيذ المباشر، تنفيذ االعمال الحكومية 

  امانة.

 مفهوم المناقصات العامة وكيفية تنفيذها، اإلجراءات اإلدارية للمناقصات. 10

 االمتحان الثاني 11

  ، ذرعات العملالتأميناتالمحاسبة عن اعمال المناقصات الحكومية، سلف المقاولين،  12

 2013المحاسبة عن اعمال المناقصات الحكومية وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنة  13

 الحسابات الختامية ، مفهومها واهميتها. 14

 لمتطلبات ديوان الرقابة المالية اعداد الحسابات الختامية وفقا 15

 االمتحان النهائي 16
 *الساعة المعتمدة تعادل وحدة واحدة وتساوي ساعة نظرية واحدة وكل ساعة نظرية واحدة تعادل ساعتين او ثالث ساعات عملية

 وصف المقرر

والتي المحاسبة الحكومية هي فرع من فروع المحاسبة والتي تطبق في الوحدات الحكومية الغير هادفة للربح 

تحكمها مجموعة من القواعد الموحدة التي تضعها سلطة مخولة قانوناً لتسجيل التصرفات المالية التي تقوم 

الحكومية األخرى، وتحليل هذه  واألعمالالمختلفة لتنفيذ الخدمات العامة او المشاريع بها إدارات الدولة 

المطلوبة  ةالتحليليمن خالل موازين المراجعة النهائية والحسابات  أعمالهانتائج التصرفات بشكل يوضح 

 إلعداد الحساب الختامي للدولة.تمهيدا 

 

 طريقة الحضور

 

% 10تنظم عملية الحضور للطلبة بموجب نظام الغيابات بحيث ال تتجاوز نسبة الغياب عن 

االلكترونية او  من مجوع عدد الساعات األسبوعية، ويحضر الطالب المحاضرات الصفية

 .الدراسية ضمن مجموعته مع أستاذ المقرر الحضورية

 
 

 التقييم وتوزيع الدرجات
 نوع المهمة للطالب الدرجة الممنوحة لها

 واجبات خارج القاعة الدراسية 10
مقالة  مشاركة الطالب بالمناقشات او / او مشروع عمل او امتحانات يومية    

 االمتحان االول 20

 االمتحان الثاني 20

النهائي االمتحان 50  

 المجموع %100

 

 مصادر ووسائل التعليم والتعلم



 

 

مصادر ووسائل 
التعليم والتعلم 

 األساسية

 

 GFSتطبيقات نظام إحصاءات مالية الحكومة  إطارالمحاسبة الحكومية في  أساسيات -1

 .2019دار الكتب  –ا.م.د اسعد محمد علي وهاب العواد  تأليف: – 2013لسنة 
تأليف: األستاذ  المتمرس حسن  –األصول النظرية والعملية للمحاسبة الحكومية  -2

 .2019 وآخرونسلوم 
 2013 وزارة المالية دائرة المحاسبة – يالالمركزالنظام المحاسبي الحكومي  -3

 : عماد إسماعيل النائب.إعداد
 .2013وزارة المالية  -الدليل المالي والمحاسبي في العراق -4
 2021قانون الموازنة  لسنة  -5
 .2019لسنة  (6رقم ) ون اإلدارة والمالية االتحاديقان -6
 المعدل. 2008لسنة  22قانون رواتب موظفي الدولة رقم  -7
 السنوية. ةالموازنتعليمات تنفيذ  -8
 .2013لسنة دليل إحصاءات مالية الحكومة  -9

 المجموعة الدفترية والمستندية الصادرة عن وزارة المالية . -10
 

مصادر ووسائل 
التعليم والتعلم 

 المساعدة

مطبعة  -: ا. حنا رزوقي الصائغتأليف –  الحكومية وإدارة المالية العامةالمحاسبة  -1

 1989 بغداد -الزمان 
 -: صالح الدين عبد المنعم مباركتأليف -المحاسبة الحكومية ، مدخل معاصر -2

 .2008اإلسكندرية 
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