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اسم المادة

محاسبة حكومية

مقرر الفصل

الثاني

الهدف العام للمقرر

تزويد وتعريف الطالب بالمفاهيم واألسس العلمية والعملية في المحاسبة

االسم

األهداف الخاصة

الحكومية.

اكتساب الطالب المهارات االساسية الالزمة لتطبيقات المحاسبية الخاصة
باحصاءات مالية الحكومة  GFSومعرفة القياس المحاسبي والرقابة
على االموال وتقييم االداء للوحدات االدارية الحكومية.

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

حسن عبد الكريم سلوم

اسعد محمد علي العواد

الفصل الدراسي

المختبر

الثاني

16

االمتحانات
اليومية
24

المشروع

االمتحان النهائي

-
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المادة النظرية

المادة العلمية

المعالجات المحاسبية عن
السلف  ، GFSاسباب
استخدام السلف  ،قواعد
استخدام السلف  ،انواع
السلف

تطبيقات عملي

السلف المؤمنة

==

سلف االفراد العاملين

==

السلف المستديمة

==

سلف االعتمادات

==

المعالجات المحاسبية عن
االمانات  ، GFSاسباب
استخدام حساب االمانات ،
قواعد استخدام حساب
االمانات  ،أنواع
االمانات
امانات ضمان تحصيل
اإليرادات  ،االمانات
الشخصية

==

==
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المحاسبة عن اعمال
المفاوضات الحكومية،
التشريعات والتعليمات التي
تحكم تنفيذ االعمال
الحكومية في العراق تنفيذ
االعمال
الحكومية بأسلوب التنفيذ
المباشر ،تنفيذ االعمال
الحكومية بأسلوب التنفيذ
احالة

==

االهداف
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توقيع االستاذ :

مفهوم المناقصات العامة
وكيفية تنفيذها ،االجراءات
االدارية للمناقصات العامة
المحاسبة عن اعمال
المناقصات الحكومية،
سلف المقاولين ،التأمينات
 ،ذرعات العمل
المحاسبة عن اعمال
المناقصات الحكومية ومن
دليل احصاءات مالية
الحكومة G
الحسابات الختامية ,
مفهومها واهميتها
اعداد الحسابات الختامية
وفقا " لمتطلبات ديوان
الرقابة المالية
اعداد الحسابات الختامية
وفقا " لمتطلبات ديوان
الرقابة المالية
االمتحان النهائي
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توقيع رئيس القسم :

