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 سنة 9عدد سنوات الخدمة كتدريسي في الجامعة : 

 المواد التي قمت بتدريسها : 

)االحصاء(كلية االدارة  مبادئ المحاسبة ) باللغة العربية ( ) المرحلة األولى (في قسم   -

 واالقتصاد . 

محاسبة حكومية  ) باللغة العربية ( ) المرحلة الثانية ( في) قسم المحاسبة ( كلية   -

 االدارة واالقتصاد . 

الرقابة والتدقيق ) باللغة العربية ( )المرحلة الرابعة ( في) قسم المحاسبة ( كلية االدارة   -

 واالقتصاد . 

باللغة العربية ( ) المرحلة الثانية (في قسم ادارة المنظمات السياحية  محاسبة فنادق )   -

 كلية االدارة واالقتصاد . 

 محاسبة الدولية ونظرية المحاسبية الرابعة كلية التقني /اربيل .  -

 الرابعة /جامعة نولج   رحلةم ) باللغة العربية ( في) قسم المحاسبة ( نظم معلومات المحاسبة  -

 الرابعة /جامعة نولج.  رحلةم(  االدارة باللغة العربية ( في) قسم  )محاسبة االدارية  -

 جامعة نولج  في) قسم المحاسبة ( مرحلة الثالثة  1محاسبة متخصصة  -

 

 الدورات التي شاركت فيها : 

 ( في جامعة صالح الدين/اربيل Accessدورة على استخدام برامج) -

 االساس/اربيل. دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية في كلية  -

 . جامعة صالح الدين/اربيل  -(ابن سيناء في كلية التربية   E-learningدورة ) -

 اللجان التي شاركت فيها : 

 رئيسة لجنة صحة قسم المحاسبة   -

 

 اللغات التي أجيدها : 

 اللغة الكردية) اللغة األم (  -

 اللغة العربية )جيد جدا(  -

 ( جيداللغة اإلنكليزية   -

 

. البروفايل االكاديمي  ٨

 للتدريسي 

 

 

 

 

 

 

  ،نظرية االموال المخصصة،   مفهوم المحاسبة الحكومية،اهداف المحاسبة الحكومية ،النظريات المحاسبية
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الشخصية الدائنة)االمانات(، المقاوالت العامة، الموازنة العامة للدولة  ، الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبة  

 الحكومية، مقومات نظرية االموال المخصصة. 

. المفردات الرئيسية للمادة  ٩

 Keywords 
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 . نبذة عامة عن المادة١٠

 : همية دراسة المادةأ •

المحاسبة الحكومية كعلم ومهنة حيزا واسعا ومهما في الحياة االقتصادية حول أنحاء العالم حيث يتعلق عمل المحاسبة الحكومية  تحتل  
  بسير األحداث المالية اليومية الحاصلة في الوحدات الحكومية التابعة للقطاع العام ،لذلك يقع على عاتق الجهات األكاديمية ) الجامعات 

صصة ( إعداد نوع جيد من المحاسبين الذين يتمتعون بخلفية تؤهلهم للعمل في الدوائر الحكومية ،وهنا يأتي دور مادة   والمعاهد المتخ
سبة  المحاسبة الحكومية حيث أنها تمثل الحجر األساس الذي يمكن االستناد عليه لبناء قاعدة علمية سليمة لطلبة المرحلة الثانية لقسم المحا

 ق الجانب النظري في حياة العملي. وبما يمكنهم من تطبي

 : للمادة األساسية استيعاب المفاهيم  •

يفترض المنهج العلمي االكاديمي أن الطلبة في المرحلة الثانية لقسم المحاسبة ال يملكون أي معرفة عن المحاسبة الحكومية وتفاصيلها  
اهيم األساسية للمحاسبة الحكومية وكذلك بيان اهم المصطلحات لذلك فان الهدف من هذه المادة ) المحاسبة الحكومية ( هو التعريف بالمف

 التي سيتعامل الطلبة معها خالل هذه المرحلة  الدراسية.  

 : مبادئ ونظريات المادة •

  ( المحاسبة الحكومية  مادة  والنظرية  االسس  األخرى على مجموعة واسعة من  التطبيقية  العلوم  الحكومية حالها حال  المحاسبة  تستند 
النقدي ،اساس االلتزام ،اساس االستحقاق،نظرية االموال المخصصة ( باإلضافة إلى مجموعة من الطرق والصيغ الرياضية التي    كاساس

 يعتبر فهمها مسالة ضرورية إلتمام االطار العلمي لمادة المحاسبة الحكومية.  
 : الرئيسية للمادة لألجزاءمعرفة سليمة   •

لحكومية( والتي تم وضعها استنادا إلى األسس العلمية السليمة سوف يضمن حصول الطلبة على  إن تسلسل مفردات مادة )  المحاسبة ا
فهم واضح لهذه المادة ومعرفة األجزاء الرئيسية للمادة بصورة سليمة ومتناسقة وانسيابية بحيث يمكن للطلبة التدرج في فهم مفردات  

 مكن أن تحد من قابليتهم على تقبل هذه المادة وفهمها. هذه المادة وعدم إرباكهم باألفكار غير الضرورية التي ي

 : تضمين معلومات كافية ومفهومة تضمن استحصال الوظائف •

كما سبق اإلشارة في أهمية دراسة هذه المادة فان مهنة المحاسبة الحكومية  تعتبر في يومنا الحاضر من المهن المهمة والتي ال يمكن 
لك فان مفردات مادة )المحاسبة الحكومية ( تتضمن المعلومات األساسية التي ال يمكن ألي محاسب العمل  االستغناء عنها في القطاع العام لذ

بدون أن يكون لديه المعرفة التامة بها كاالسس المستخدمة لتسجيل العمليات في الوحدات الحكومية وترحيلها وترصيدها الى مرحلة اعداد 
وحدة الحكومية سواء كانت العجز أو فائض. ان المعرفة المتعمقة للطلبة بهذه المفاهيم واالسس الحسبات الختامية وبيان نتيجة النشاط ال

المستخدمة في المحاسبة الحكومية واستيعابها بشكلها الصحيح سوف يضمن لهم الحصول على الوظائف واألعمال في قطاع العام ويجعلهم  
 ارسة العملية. قادرين على حل المشاكل التي يمكن أن تظهر أثناء المم

 أهداف المادة: .١١

 بعد إتمام دراسة هذه المادة خالل العام الدراسي فان الطلبة سيكونون قادرين على : 

 فهم تعريف المحاسبة الحكومية وأهدافها الرئيسية.  •

 معرفة خصائص المحاسبة الحكومية ومستخدميها.  •

 النظام المحاسبي الحكومي وكيفية تطبيقها. فهم الفكرة األساسية لالسس المحاسبية المستخدمة في  •

 حل تمارين عن االسس المستخدمة لتسجيل العمليات المالية للوحدة الحكومية واثرها على الحسابات الختامية.  •

 فهم الفكرة األساسية لحسابات الشخصية المدينة )السلف(.  •

 فهم الفكرة األساسية للحسابات وكيفية تصنيفها.  •

 ة  في نظام المحاسبي الحكومي. فهم الدورة المحاسبي  •

 التمرن على كيفية إثبات القيود المحاسبية في دفتر اليومية.  •

 التمرن على كيفية اثبات القيود لالمانات في الوحدة المحاسبية.  •

 التمرن على كيفية إثبات العمليات الرئيسية في الوحدات الحكومية ومنها:  •

 حكومية وترحيلها وترصيدها. كيفية اثبات العمليات المالية في الوحدات ال -

 كيفية اثبات العمليات المالية لصرف السلفة وتسويتها.  -

 كيفية اثبات العمليات المالية لقبض االمانات وتسويتها.  -

 كيفية اثبات العمليات المالية للمقاوالت وصرف الذرعات للمقاول وكيفية المراقبة على االعمال المنجزة من قبل المقاول.  -

داد ميزان المراجعة،وكشف المصروفات ،كشف االيرادات ،كشف السلف واالمانات ،كشف الصندوق وذلك حسب طبيعة  معرفة كيفية إع •

 نشاط الوحدة الحكومية. 

 معرفة كيفية اعداد الموازنة العامة التخطيطية وتنفيذها والمراقبة عليها.  •

 معرفة كيفية تسجيل القيود في االساس الالمركزي .  •

 الطالب:  .التزامات ١٢

على الطلبة االلتزام بالحضور إلى المحاضرة وبحسب األوقات المحددة في للجدول األسبوعي ويقع على الطلبة مسؤولية التعاون مع   •

التدريسي في مناقشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلك ضرورة المشاركة الجماعية من قبل الطلبة في حل األسئلة والتمارين  



المحاضرة   أوقات  خارج  حلها  منهم  يطلب  التي  األسئلة  باإلضافةإلى  المحاضرة  في  تطرح   التي 

 (Homework  ) 

( التي قد يجريها التدريسي للتأكد من مدى متابعة الطلبة لمجريات  Quizzesأن يكون الطلبة مستعدين إلجراء االمتحانات المفاجئة )  •

 المادة وقت الحاجة. 

على الطلبة أن يقوموا بإعداد تقارير ملخصة كلما دعت الحاجة لذلك ويمكن للتدريسي أن يقوم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات تقوم كل   •

والمواضيع التي سيتم تغطيتها خالل السنة الراسية أو ما يتعلق بالمادة  مجموعة بإعداد نوع مختلف من التقارير وحسب مفردات المادة  

 من مواضيع فرعية. 

 : . طرق التدريس١٣

 سوف يتم إتباع األساليب التالية في إلقاء المحاضرات على الطلبة:

 استخدام المحاضرات النظرية وفيها سوف يتم تقديم المبادئ والمفاهيم األساسية لكل موضوع.  •

( والتي سيتم استخدامها في عرض العناوين الرئيسية للمادة ، األشكال ، المخططات ، وكذلك   POWER POINTطريقة العرض )  •

 نماذج القوائم والحسابات المختلفة التي تتضمنها المادة. 

 الطريقة التقليدية وهي استخدام اللوحة وأقالم الكتابة على اللوحة البيضاء.  •

لتوضيحية المصاحبة لكل موضوع بمشاركة الطلبة في حل هذه األمثلة لزيادة فهم هذه المواضيع وتعزيز مهاراتهم  حل األمثلة العملية ا •

 في حل التمارين المتعلقة بكل موضوع. 

المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة عن األسئلة ومناقشة اآلراء والمالحظات حول المواضيع   • الطلبة خالل  المستمرة مع  المناقشات 

 مختلفة للمادة. ال

 ( باإلضافة إلى االمتحانات الشهرية والفصلية المقررة من قبل القسم والكلية.  Quizzesاالمتحانات اليومية المفاجئة )  •

 : . نظام التقييم ١٤

 االمتحانات في كل سمستر وكاالتي :  خالل العام الدراسي فان الطلبة سيكونون مطالبين بأداء  •

 أي أن تقسيم الدرجات سيكون كالتالي:  •

 -: السمستر االول •

 درجة  %    20  االول  االمتحان  

 درجة  %  20    الواجب اليومي والحضور وكويزات  

 درجة  %  40  المقررة بمواعيد  درجة السعي سمستر االول مجموع 

 درجة  %  60  ) االمتحان المركزي ( سمستر االول + درجة االمتحان النهائي 

 درجة  %  100  المجموع الكلي النهائي 

 

 -:السمستر الثاني   •

 درجة  %    20  االول  االمتحان  

 درجة  %  20    الواجب اليومي والحضور وكويزات  

 درجة  %  40  المقررة بمواعيد  درجة السعي سمستر الثاني مجموع 

 درجة  %  60  ) االمتحان المركزي ( سمستر الثاني + درجة االمتحان النهائي 

 درجة  %  100  المجموع الكلي النهائي 

  
 : . نتائج تعلم الطالب ١٥

يشير تعريف المحاسبة الحكومية إلى انها تهتم بتسجيل وتبويب وتلخيص األحداث المالية التي تحدث في الوحدات الحكومية بصورة لها  

ترشيد القرارات على  .القرار  اتخاذ في والمساعدة ومصروفاتها  الدولة إيرادات  على والقانونية المالية  الرقابة فرضداللتها وأهميتها في  

( سوف تتمحور حول    الحكومية  المستويات اإلدارية لذلك فان النتائج المتوقع الوصول إليها من خالل تعلم الطلبة لمادة )المحاسبةمختلف  

 التفاصيل الواردة في التعريف أعاله حيث يفترض من الطلبة أن يكونوا قادرين على ما يلي : 

 خدمية تقوم على أسس علمية. فهم أهمية نظام المحاسبة الحكومية ودورها المهم كوظيفة  •

 باإلضافة إلى حاجتهم لها في حياتهم العملية بعد تخرجهم. ثناء دراستهم  فهم معاني المصطلحات المحاسبية التي سوف يستخدمها الطلبة أ  •

 كيفية التعامل مع مختلف العمليات المالية وكيفية تحويلها وتفسيرها بما يمكن اعتبارها مدخالت للعمل المحاسبي.  •

فية التعامل مع هذه المدخالت وكيفية تحويلها إلى مخرجات تمثل ناتج العمل المحاسبي والذي تعتمد عليه الكثير من األطراف ذات كي •

 العالقة. 

كيفية التعامل مع المستجدات في نظام المحاسبة الحكومية الذي يتصف حاله حال جميع العلوم بالتطور والتغير المستمروذلك حسب  •

 عليمات السارية في اقليم كوردستان والعراق.. القوانين والت

ر  كيفية التعامل مع المشاكل التي يمكن أن تظهر أثناء التطبيق العملي مادام أن الطلبة قد حصلوا على ما يمكن أن يستندوا عليه من معايي  •

 علمية. 



ة احتياجات الوحدات الحكومية  أن هذه المادة  إن ما تقدم من نتائج عن عملية تعلم الطلبة لهذه المادة سوف يجعلهم قادرين على تلبي •

المستشفيات   في  الممارس  النشاط  مثل  للوحدات  المختلفة  الحكومية واالنشطة  للدوائر  والعملية  العلمية  النواحي  معظم  تشتمل على 

 والتعليم العالي ودوائر التقاعدية والنشاط الممارس بين الوحدات ووزارة المالية.....الخ . 

 : قائمة المراجع والكتب . ١٦
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ة كراسة الماد  

Course Book 

 

 ( 1الحكومية محاسبة )  سمستر االول       -:لمواضيعا. صفاء نوزاد احمدم. :اسم المحاضرة

 الفصل االول:  
 الجانب النظري للمحاسبة الحكومية 

   تعريف المحاسبة الحكومية
 

  أهداف وخصائص المحاسبة الحكومية.  •

  أوجه التشابه واالختالف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية.  •

 الفصل الثاني: 
 النظريات واالسس المحاسبية.  •

 

  المحاسبية ،نظرية االموال االمخصصة ،نظرية اصحاب المشروع . النظريات  •

  االسس المحاسبية )أساس النقدي( و تمارين تطبيقية على االساس النقدي.  •

  أساس االلتزام وبعض االمثلة الحسابية. •

  أساس االستحقاق وبعض االمثلة الحسابية.  •

 - :الفصل الثالث
  الحكومي. مقومات  النظام المحاسبي   •

  المجموعة المستندية ومجموعة السجالت. 

 التقارير المالية و الدليل الحسابات  •
  التعليمات و المجموعة البشرية •

  الفصل الرابع : الحكومة االلكترونية  

 مفهوم وتعريف الحكومة االلكترونية 
 اهمية الحكومة االلكترونية 

  فوائد الحكومة االلكترونية
 

  الخامس: اعداد قوائم الراتب في الوحدات الحكومية والحكومة االلكترونية الفصل 

 شرح سلم راتب موظفي اقليم كوردستان العراق 
 مستحقات الراتب 

 استقطاعات الراتب ،تعريف العالوة والترفيع الموظفين في الوحدات الحكومية 
 وتمارين الحسابية خطوات اعداد قائمة الراتب في الوحدات الحكومية 

 
 

 



 : الحسابات الشخصية المدينة )السلف( سادسالفصل ال
 سلف الموظفين وتمارين تطبيقية عن انواعه   •

 

 

 سلف مستديمة وتمارين تطبيقية  •
  سلف متنوعة وتمارين تطبيقية.  •

الدعاوي مع التمارين الحسابية لكل نوع من  سلف مكافأت التقاعدية، سلف موقوفات  •
 أنواع السلف. 

 سلف لجان تنفيذ االعمال،سلفة مستديمة ،سلف الموقوفات والدعاوي  
 

  2محاسبة حكومية  سمستر الثاني

 : الفصل االول 
 الحسابات الشخصية الدائنة)االمانات(.  •

 امانات ضمان تحصيل االيرادات  و امانات ضمان الحقوق 

 

 امانات ضمان الموجودات و امانات المقاولين  •
 امانات مؤقتة )خاصة( و امانات التحويل وامانات الجارية   •

 

 : ني الفصل الثا
  اسلوب تنفيذ المقاوالت العامة . 

  االجراءات المحاسبية الخاصة بالمقاوالت العامة. 

 : ثالثالفصل ال
 الموازنة العامة للدولة   •
 للدولة  و انواع الموازنات الموازنة العامة   •

 

 تمارين تطبيقية عن كيفية اعداد الموازنة العامة.  •
  تقسيمات الموازنة العامة.  •

 : رابعالفصل ال
 الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبة الحكومية.  •
 تعريف و وظائف الخزينة العامة  •

 

 تقسيمات الخزينة العامة في العراق وأقليم كوردستان.  •
  والالمركزية في نظام محاسبي الحكومي. المركزية  •

 : خامس الفصل ال
 التشريع العراقي و مقومات تنفيذ نظرية االموال المخصصة. •
 مقومات نظرية االموال المخصصة •

 

 التشريع العراقي وعالقته بمقومات نظرية االموال المخصصة.  •
 مشاكل تنفيذ نظرية االموال المخصصة. •

 

 
 

 


