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 السنة الثالثة ليسانس

  حاسبة وجبايةتخصص:   م



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

  محاسبة وجباية  التخصص:      علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

:   قاسمي خضرة.                         المقياس: بحوث العملياتاألستاذ  

السداسي : االول          السنة : الثالثة محاسبة      

 الموضوع  المحور االسبوع

لبحوث العمليات مدخل  االول: مدخل عام للمقياس 1  

2 

 

 

 النمذجة الخطية  الثاني: النمذجة الخطية

 تعريف النموذج الخطي .1
 مكونات النموذج و مراحله .2

 أنواع النماذج الخطية .3

 

 طرق حل نماذج البرمجة الخطية الثالث: الطريقة البيانية 3

 الطريقة الجبرية .1

 الطريقة البيانية .2
 الحاالت الخاصة .3

 

1الرابع:طريقة السمبلكس 4 1طريقة  السمبلكس : الجزء    

 تعريف بالنموذج المعياري وطريقة استخراجه .1
السمبلكس في مسائل التعظيم خطوات حل  .2

 من خالل االمثلة التطبيقية

2الخامس:طريقة السمبلكس 5 2طريقة السمبلكس : الجزء   

خطوات حل السمبلكس في مسائل التدنية  .1
 من خالل األمثلة التطبيقية



 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 طريقة السمبلكس:الحاالت الخاصة  السادس:الحاالتن الخاصة 6

 المسالة المقابلة او المعكوسة السابع:النموذج المقابل 7

9و 8  تحليل الحساسية الثامن: تحليل الحساسية 

 تحليل الحساسية على المدى القصير -1
 تحليل الحساسية على المدى المتوسط -2

  11و10

 

 النماذج  الخاصة في البرمجة الخطية  التاسع: النماذج الخاصة

 نموذج النقل -1
 نموذج التعيين -2

 



 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

  محاسبة وجباية  التخصص:      علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 1األستاذة:   زعرور نعيمة                                      المقياس: محاسبة خاصة 

 السداسي : الخامس                           السنة : الثالثة        

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

من األسبوع 
إلى  01

  02األسبوع

 المحور األول: 
مدخل إلى المحاسبة في البنوك 

 التجارية

 احملاسبة اخلاصة أوال: تعريف
 ثانيا: الفرق بني املؤسسات املالية واملؤسسات التجارية والصناعية

 ثالثا: مفهوم البنوك
 . تعريف البنوك1
 . أنواع البنوك2

من  األسبوع 
إلى 02

 03األسبوع.

 المحور األول: 
مدخل إلى المحاسبة في البنوك 

 التجارية

 رابعا: وظائف وطبيعة نشاط البنوك التجارية 
 . وظائف البنوك التجارية1
 . طبيعة نشاط البنوك التجارية2

 خامسا: موارد واستخدمات البنوك التجارية
 . موارد البنوك التجارية1
 . استخدمات البنوك التجارية2

من  األسبوع 

إلى  03

 04األسبوع

 المحور الثاني:
 قسم الخزينة

 أوال: مهام قسم اخلزينة
 : عندما يكون هناك صندوقني يف اخلزينة01 احلالة

 . عمليات االيداع1
 . عمليات السحب2
 . كشف اخلزينة3

من  األسبوع 

إلى  04

 05األسبوع

 المحور الثاني:
 قسم الخزينة

 : عندما يكون هناك صندوق واحد يف اخلزينة02احلالة 
 ثانيا: املعاجلة احملاسبية لعمليات قسم اخلزينة

 .املعاجلة لعمليات االيداع1
 . املعاجلة لعمليات السحب2



 . املعاجلة لعمليات السحب3
من  األسبوع 

إلى  05

 06األسبوع

 المحور الثالث:
 حسابات العمالء

 أوال: احلسابات اجلارية 
 .عمليات االيداع يف احلسابات اجلارية1
 . عمليات السحب من احلسابات اجلارية2

من  األسبوع 

إلى  06

 07األسبوع

 المحور الثالث:
 حسابات العمالء

 . عمليات التحويل بني احلسابات اجلارية3
 التحويل يف نفس البنك -
 التحويل بني البنك والفرع-
 التحويل بني البنك وبنك حملي-
 التحويل بني البنك وبنك غري حملي-

من  األسبوع 

إلى  07

 08األسبوع

 المحور الثالث:
 حسابات العمالء

 ثانيا: ودائع ألجل
 املعاجلة احملاسبية لعملية فتح حساب ودائع ألجل -1
 املعاجلة احملاسبية لفوائد ودائع ألجل -2

من  األسبوع 
إلى  08

 09األسبوع

 المحور الثالث:
 حسابات العمالء

 ثالثا: حسابات اإلدخار) ودائع التوفري(
 املعاجلة احملاسبية لعملية فتح حساب ودائع التوفري -1
 املعاجلة احملاسبية لفوائد ودائع التوفري -2

من  األسبوع 
إلى  09

 10األسبوع

 المحور الثالث:
 حسابات العمالء

 رابعا: قسائم الصندوق
 املعاجلة احملاسبية لإلكتتاب يف قسائم الصندوق -1
 املعاجلة احملاسبية لفوائد قسائم الصندوق -2

 متفق عليه طريقة دفع الفوائد عند انتهاء كل أجل -
 طريقة دفع الفوائد مسبقا -

من  األسبوع 
إلى  10

 11األسبوع

 المحور الرابع:
 قسم الصرف

 أوال: تعريف الصرف
 ثانيا: أشكال الصرف

 ثالثا: املعاجلة احملاسبية لعمليات الصرف
 . املعاجلة احملاسبية لعقد شراء عملة1
 . املعاجلة احملاسبية لعقد بيع عملة2
 اسبية إلعادة تقييم العملة. املعاجلة احمل3

من  األسبوع 

إلى  11

 12األسبوع

 المحور الخامس:
 قسم حافظة االوراق التجارية

 أوال: الشيكات
 . تعريف الشيك1
 . املعاجلة احملاسبية لتحصيل الشيك2

من  األسبوع 
إلى  12

 13األسبوع

 المحور الخامس:
 قسم حافظة االوراق التجارية

 ثانيا: الكمبياالت
 تعريف الكمبيالة. 1
 . حتصيل كمبيالة2
 . خصم كمبيالة3



 . إعادة خصم كمبيالة4
من  األسبوع 

إلى  13

 14األسبوع

 المحور الخامس:
 قسم القروض

 أوال: قروض االستغالل
 . تعريف قروض االستغالل1
 . املعاجلة احملاسبية ملنح القرض2
 . املعاجلة احملاسبية لفوائد قروض االستغالل3
 املعاجلة احملاسبية السرتجاع القرض. 4

من  األسبوع 
إلى  14

 15األسبوع

 المحور الخامس:
 قسم القروض

 ثانيا: قروض االستثمار
 . تعريف قروض االستثمار1
 . املعاجلة احملاسبية ملنح القرض2
 . املعاجلة احملاسبية لفوائد قروض االستثمار3
 . املعاجلة احملاسبية السرتجاع القرض4

 

 مالحظات:

 في كل محاضرة يتم تقديم تمرين من اجل التسجيل المحاسبي لكل نقطة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

  محاسبة وجباية  التخصص:      علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 المقياس: محاسبة الشركات      األستاذ:   العمري أصيلة                    

 السداسي : الخامس                         السنة : الثالثة       

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

من األسبوع 
إلى  01

  02األسبوع

 المحور األول 
مفاهيم أساسية حول الشركات 

 القانون التجاري الجزائري بحس

 تعريف الشركات التجارية  -1

 شروط تكوين الشركات التجارية -2

 أنواع الشركات التجارية -3

 

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 للشركاءالحسابات الجارية  -1 المحور الثاني: توزيع النتيجة
 طرق توزيع النتيجة -2

من  األسبوع 
إلى  02

 03األسبوع...

 المحور الثالث
المعالجة المحاسبية لزيادة 
 رأس مال شركات األشخاص

 أشكال التعديل في عقد شركات األشخاص -1
 أسباب وطرق الزيادة في رأس المال -2
 القيود المحاسبية  -3

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 المحور الرابع
المعالجة المحاسبية لتخفيض 
 رأس مال شركات األشخاص

 أسباب وطرق التخفيض في رأس المال -1

 القيود المحاسبية -2

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 المحور الخامس
المعالجة المحاسبية لتعديل 

 عدد الشركاء

 المعالجة المحاسبية النضمام شريك جديد -1
 المعالجة المحاسبية النسحاب شريك -2

 
األسبوع من  

... إلى 
 األسبوع...

 المحور السادس
المعالجة المحاسبية لتأسيس 

الشركة ذات المسؤولية 
 المحدودة

 تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة -1
 خصائصها -2
 القيود المحاسبية المجسدة لعملية التأسيس -3
 

من  األسبوع 
... إلى 

 المحور السابع
المعالجة المحاسبية لزيادة 

أشكال التعديل في عقد الشركة ذات  .1
 المسؤولية المحدودة



رأس مال الشركة ذات  األسبوع...
 المسؤولية المحدودة

 أسباب وطرق الزيادة في رأس المال .2
 القيود المحاسبية  .3

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 المحور الثامن
المعالجة المحاسبية لتخفيض 

رأس مال الشركة ذات 
 المسؤولية المحدودة

 وطرق التخفيض في رأس المال أسباب .1
 القيود المحاسبية .2

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 المحور التاسع: 
مفاهيم أساسية حول شركة 

 المساهمة

 تعريف الشركات التجارية .1

 شروط تكوين الشركات التجارية .2

 أنواع الشركات التجارية .3

 

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

العاشر: توزيع  المحور
 النتيجة

 
 طرق توزيع النتيجة

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 المحور الحادي عشر
المعالجة المحاسبية لزيادة 
 رأس مال شركة المساهمة

 أسباب وطرق الزيادة في رأس المال .1

 القيود المحاسبية  .2

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 المحور الثاني عشر
المحاسبية لتخفيض المعالجة 

 رأس مال شركة المساهمة

 أسباب وطرق التخفيض في رأس المال .1
 القيود المحاسبية .2

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 
 المحور الثالث عشر

 تصفية الشركات التجارية

 تعريف تصفية الشركات .1
 اإلجراءات القانونية لتصفية الشركات التجارية .2
 الشركات التجاريةاإلجراءات القانونية لتصفية  .3

 

 
من  األسبوع 

... إلى 
 األسبوع...

 المحور الرابع عشر
 اندماج الشركات

 تعريف اندماج الشركات .1
 أنواع اندماج الشركات .2
 طرق اندماج الشركات .3
 المعالجة المحاسبية الندماج الشركات .4

من  األسبوع 
... إلى 

 األسبوع...

 المحور الخامس عشر
 التجميع المحاسبي

 التجميع المحاسبي تعريف .1
 طرق التجميع المحاسبي .2
 المعالجة المحاسبية للتجميع المحاسبي .3

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

  محاسبة وجباية  التخصص:      علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

 المقياس: النظريات المحاسبية   األستاذ:   بن عيشي عمار          

 السداسي: الخامس    السنة: .السنة الثالثة محاسبة وجباية        

من  األسبوع 

إلى  01

 02األسبوع

 .المحوراالول
التاصيل العلمي للمحاسبة  

والجوانب النظرية والتطبيقية 
 للفكرالمحاسبي.

 مقدمة
 مالمح التطور المحاسبي -1
مجال جوهر النظرية ، ودورها في  -2

 المحاسبة
 مفهوم النظرية، ومنهج البحث العلمي -3
 مفهوم القياس االمحاسبي. -4
 

من  األسبوع 
إلى 02

 03األسبوع.

 المحور الثاني: 
قراءة فلسفية في مفاهيم بناء وتطوير 

 النظرية المحاسبية

 مقدمة -1
جهود الباحثين والمجمعات المهنية لتاصيل وبناء  -2

 النظرية المحاسبية
تنظيم السياسة المحاسبية  اراء وانجاهات -3

 في المجتمع
الخصائص الفكرية والعملية للمعايير  -4

 المحاسبية
مفاهيم واسس توحيد التطبيقات العملية  -5

 للمعايير
من  األسبوع 

إلى  02

 03األسبوع

 المحور الثالث
االطار المفاهيمي للنظرية 

 المحاسبية

 ..مقدمة -4
 .المفاهيم الخاصة باالهداف -5

 
 بطبيعة الوحدة المحاسبية ا.المفاهيم الخاصة -6
 مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية -7
 المفاهيم الخاصة بالقوائم المالية -8
 مفاهيم عناصر القوائم المالية -9

من  األسبوع 
. إلى 03

 04األسبوع

 المحور الرابع
 الفروض والمبادئ المحاسبية 

 مقدمة. -1
 الفروض المحاسبية -2
 المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. -3



 
األسبوع من  
إلى 04

 05األسبوع

 المحور الخامس
مفاهيم المحاسبة عن راس 

 المال والقيمة والدخل

 مقدمة  -3
 مفاهيم الدخل والقيمة  -4
 القيمة واسس التقويم  -5

 
من  األسبوع 

. إلى 05

 06األسبوع

 المحور السادس 
المحاسبة في ظل مشكلة 

التغيرات في المستوى العام 
لالسعار )اتجاهات المشكلة 

 الت حلولها(ومحاو

المعلومات التي تعكس آثار التغيرات في -1

االسعار في ضوء المعيار المحاسبي الدولي 

 (15رقم )

 
التطبيق العملي للمحاسبة في ظل مشكلة -2

التغيرات في المستوى العام لالسعار 
 )اتجاهات المشكلة ومحاوالت الحلول( 

 
من  األسبوع 

إلى 06

 07األسبوع

 المحور السابع 
 محاسبة الموارد البشرية.

 تمهيد

طبيعة المحاسبة عن الموارد البشرية -1

 وافتراضاتها

 اهمية الموارد البشرية-2

 طرق تقييم الموارد البشرية-3

 تاجير الموارد البشرية-4

 نماذج القياس المحاسبي للموارد البشرية.-5

 
من  األسبوع 

إلى 07

 08األسبوع.

 . المحور الثامن
المحاسبة عن المسؤولية 

 االجتماعية واهميتها..

 مقدمة

 ..تطور المحاسبة االجتماعية واهميتها -1
االطار العام لقياس التكاليف والمنافع  -2

 االجتماعية
المحاسبة من التكاليف وااللتزامات البيئية  -3

 واالجتماعية واالفصاح عنها
 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

محاسبة  التخصص:            علوم مالية ومحاسبية : الشعبة

  وجباية 

 لغة أجنبية:المقياسمرزوقي عبد هللا                                     :   األستاذ

 األولالسداسي:                                       الثالثة ليسانسالسنة:

 التفصيلي للمقياسالبرنامج السداسي 

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

 01من األسبوع 

  02إلى األسبوع
 المحور األول: 

Introduction to 

accounting 

4- The history of accounting 

5- Definition of accounting, accountancy, and 

accountant 

6- Internal and Externalusers 

7- Accountingsub-fields 

8- Taxpayment-Taxreturns-Tax free 

من  
إلى 02األسبوع

 03األسبوع.

 المحور الثاني: 
Tenses of 

English 

6- The simple presenttense : definition, 

verbforms, sentence forms, indicators for 

presenttense, and its usages 

7- The simple past : definition, verbforms, 

sentence forms, indicators for pasttense, 

and its usages 

8- The future simple : definition, verbforms, 

sentence forms, indicators for future tense, 

and its usages 

 

 03من  األسبوع

  04  إلى األسبوع

 المحور الثالث
Accountingorganizatio

ns 

10- Whatis an organization ? whatis an 

association ?  

11- The differencebetweenthem 



21- GAAP 

(GenerallyacceptedAccountingPrinciple) 

21- The aims of thisorganization 

24- The sub-organizations( FRC , FASB) 

 04من  األسبوع
  05إلى األسبوع

 المحور الرابع
AccountingTechnicalte

rms 

4- Exposinglearners to 20 

technicaltermwiththeirdefinitions 

(consumption, wages,interest,investment, 

profits,exports,costs,returns,creativeaccounti

ng,put back a meeting, miss a meeting, 

liabilities, corporateheadquarter, 

accountreceivable, commercial airline, 

finance,assets, financialcrisis, 

depositaccount 

 
  05من  األسبوع

  06إلى األسبوع

 المحور الخامس
AccountingTechnicalte

rms 

6- Exposinglearners to 15 

technicaltermswiththeirdefinitions (balance 

sheet,fairvalue,accountingperiod,accrual,acc

ountpayable,debts,capital,budgeting,compan

yloss,pre-tax profit, pre-

taxloss,exchanges,annualreports,grossprofit,

net profit 

 
   من  األسبوع

إلى 06

  07األسبوع

 المحور السادس
The modal verbs 

1 Definition of modal verbs 

7- Stating modal verbswithillustrating for each 

one 

8- Modal verbsintendedmeanings 

9- Practising 

  08من  األسبوع

  09إلى األسبوع

 المحور السابع
Giving a 

successfulpresentation 

2- Introduction(welcoming the 

audience,introducing the subject,outlining 

the structure,giving instructions about 

questions) 

1- Body (the real presentation) 

3- Conclusion (Recapitulatingwhat have been 



alreadystated) 

4- Significantrecommendations 

  10من  األسبوع
  11إلى األسبوع

 المحور الثامن
Giving a 

successfulpresentation 

4- Activity : offering for learnersvariety of 

subjects to workon,and to bepresented in the 

classroom( subjects of theirinterests) 

5- Subjects of learnersintrests 

  11من  األسبوع

  12إلى األسبوع

 المحور التاسع
The imperative 

5- Definition of the imperative 

6- Different usages of the imperativeform 

7- Practising 

 12من  األسبوع

  13إلى األسبوع

 المحور العاشر
Fundamental principles 

for 

professionalaccountant

s 

2- Whatisfundamentalprinciples 

1- Prefessionalaccountantsfeatures 

3- Explainingdifficultterms 

 13من  األسبوع

  14إلى األسبوع

 المحور الحادي عشر
Fundamental principles 

for 

professionalaccountant

s 

2- Practice : askinglearners to write a 

paragraphusingthese good characteristics. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فريق ميدان التكوين

  محاسبة وجباية  التخصص:      ومحاسبيةعلوم مالية  : الشعبة

 

 01األستاذ: محمد نجيب دبابش                               المقياس: محاسبة مالية معمقة

 السداسي : الخامس                     السنة الثالثة محاسبة وجباية    السنة : 

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس

 محاور البرنامج  األسابيع 
 )الفصول(

 المحاور الفرعية للبرنامج 
 )عناصر المحاضرة(

من األسبوع 
إلى  01

 02األسبوع

مدخل للمحاسبة المالية 
 المعمقة

تقديم المقياس للطلبة )تقديم المراجع  -1
 المعتمدة في تدريس المقياس وغيرها(،

 تعريف النظام المحاسبي المالي -2
 المحاسبة المالية المعمقة تعريف -3

أنواع المحاسبة وعالقتها بالمحاسبة المالية  -4
 المعمقة

 تعريف القوائم المالية والغرض من كل منها -5
من  

األسبوع 
إلى 02

 03األسبوع

 تعريف التثبيتات -1 التثبيتات
 أنواع التثبيتات -2

 التثبيتات العينية - أ
 التثبيتات المعنوية - ب
 التثبيتات المالية - ت
 المعالجة المحاسبية القتناء التثبيتات  -3

 الشراء العادي - أ
 انشاء ذاتي - ب

 انشاء من قبل الغير - ت
  

من األسبوع 

إلى  03

 04األسبوع

 المعالجة المحاسبية القتناء التثبيتات -1 التثبيتات

 الشراء بالعملة الصعبة  - أ
 الممنوح امتيازها - ب
 اقتطاع الضمان عن التثبيتات - ت

 الزبونالمعالجة المحاسبية في دفاتر  - أ



 المعالجة المحاسبية في دفاتر الزبون - ب
من األسبوع 

إلى  04

 05األسبوع

 تعريف الجرد -1 جرد التثبيتات
 أنواعه: الجرد المادي والجرد المحاسبي -2

 تعريف االهتالك -3
 التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك -4

 أنواعه: االهتالك الخطي  -5
 تعريفه - أ

 مبدأ عمله - ب
 مثال مع الحل - ت

من األسبوع 
إلى 05

 06األسبوع

 أنواع االهتالك: -1 جرد التثبيتات
االهتالك المتزايد: تعريفه، مبدأ عمله،  - أ

 مثال مع الحل
االهتالك الثابت على الرصيد المتناقص:  - ب

 تعريفه، مبدأ عمله، مثال مع الحل
االهتالك بحسب وحدات اإلنتاج: تعريف،  - ت

 مبدأ عمله، مثال مع الحل
من األسبوع 

إلى  06

 07األسبوع

 خسارة القيمة عن التثبيتات  -1 التثبيتاتجرد 
 تعريف - أ

 مبدأ العمل - ب
خسارة القيمة عن التثبيتات الخاضعة  - ت

 لالهتالك مع أمثلة بالحل
من األسبوع 

إلى  07

 08األسبوع

خسارة القيمة عن التثبيتات غير الخاضعة  -1 جرد التثبيتات
 لالهتالك مع أمثلة بالحل

استرجاع خسارة القيمة عن التثبيتات  -2
 الخاضعة لالهتالك مع مثال بالحل

استرجاع خسارة القيمة عن التثبيتات غير  -3
 الخاضعة لالهتالك مع مثال بالحل

من األسبوع 
إلى 08

 09األسبوع

التنازل عن التثبيتات الخاضعة لالهتالك بدون  -1 جرد التثبيتات
 مقابل مع مثل بالحل

من األسبوع 
 إلى 09

 10األسبوع

التنازل عن التثبيتات الخاضعة لالهتالك  -1 جرد التثبيتات
 بمقابل بأمثلة مع الحل

التنازل عن التثبيتات غير الخاضعة لالهتالك  -2
 بمقابل

من األسبوع 
إلى  10

 11األسبوع

محاسبة الرسم على القيمة 
المضافة والرسم على النشاط 

 المهني

 مفهوم الرسم -1
 مفهوم القيمة المضافة -2

 تعريف الرسم على القيمة المضافة -3



مبدأ عمل الرسم على القيمة المضافة مع  -4
 الحل

 
من األسبوع 

إلى 11

 12األسبوع

محاسبة الرسم على القيمة 
المضافة والرسم على النشاط 

 المهني

 معدالت الرسم على القيمة المضافة -1
 الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة -2

المضافة التصريح بالرسم على القيمة  -3
 والمعالجة المحاسبية له

 مع مثال بالحل -4
مفهوم الرسم على النشاط المهني مع  -5

 المعالجة المحاسبية له بمثال مع الحل
من األسبوع 

إلى  12

 13األسبوع

 مفهوم المخزون -1 المعالجة المحاسبية للمخزون
جرد المخزون وأنواع )المتناوب والدائم  -2

 بمثال مع الحل(
 

من األسبوع 
إلى 13

 14األسبوع

تسوية حسابات المخزون 
 نهاية السنة

 تسوية فوارق الجرد بمثال مع الحل -1
 خسائر القيمة عن المخزون: -2

 التشكيل -3
 إعادة النظر -4
 االستعمال  -5

 بمثال مع الحل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


