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  وصـف المـواد

  لبرنامـج البكالوريـوس

  قســم المحاســبة 

  

 وصف المساق باللغة التي تدرس بها المادة: مالحظة هامة 

  

  )  ساعات معتمدة 3(  )1(مبادئ محاسبة    1602101

  ) ال يوجد: (المتطلب السابق   

وتحديداً تتضمن المادة األساسيات .  األعمالتغطي هذه المادة المبادئ والمفاهيم األساسية للمحاسبة المالية لطلبة إدارة  
النظرية للمحاسبة، والخطوات األساسية في الدورة المحاسبية ، والقياس المحاسبي للنقدية ومـا يعادلهـا، والـذمم                 

  . المدنية، واالستثمارات، والمخزون، واألصول المعمرة الملموسة وغير الملموسة
  

  ) عتمدة  ساعات م3(  )2(مبادئ محاسبة   1602102

  ) 1602102: (المتطلب السابق   

 من أجل زيادة تفهم الطالب للمفاهيم والمبادئ األساسية للمحاسبة          1602101تكمل هذه المادة مادة مبادئ المحاسبة         
حيث تغطي هذه المادة القياس المحاسبي لاللتزامات المتداولة، وطويلة األجل، وحقوق المساهمين، وقائمة التدفقات               

  . وأساسيات التحليل المالي. ية، ومفهوم القيمة الزمنية للنقود والمحاسبة عن شركات التضامنالنقد
  

  )  ساعات معتمدة 3(  المحاسبة االدارية   1602211

  )1602102: (المتطلب السابق   

. سبة االداريـة  وتميز بوضوح بين مواضيع محاسبة التكاليف والمحا      . تتناول هذه المادة أساسيات المحاسبة االدارية       
وتناقش تصنيفات التكاليف وتدفقها وطرق تقدير كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة والمختلطة ألغـراض محاسـبة                

كما تغطي المادة استخدام المعلومات المحاسبية في قرارات التخطيط والرقابة وتحليل           . التكاليف والمحاسبة االدارية  
 الموازنة الشاملة، والتكاليف المالئمة للقرارات غيـر الروتينيـة، ومحاسـبة            عالقة التكلفة والحجم والربح، وإعداد    

كما تغطي المادة بعض المواضيع المتقدمة في       . المسؤولية وتقارير الرقابة للمديرين في مراكز االيرادات واألرباح       
  . المحاسبة االدارية وبالتحديد تحليل النفقات الرأسمالية
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  )  ساعات معتمدة 3(  ) 1(محاسبة متوسطة   1602301

  ) 1602102: (المتطلب السابق   

مقدمة لالطـار المفـاهيمي     : تتناول هذه المادة القياسات المحاسبية التي يقوم عليها التقرير المالي الخارجي وتغطي             
أخرى بأقـل   النظري للمحاسبة المالية، والمشاكل المحاسبية للنقدية، والقياس المحاسبي لالستثمار في أسهم شركات             

، ومشاكل قياس البضاعة ويتضمن ذلك فرضيات تدفق التكاليف، واستخدامات قاعدة التكلفـة أو الـسوق                %50من  
أيهما أقل، ومشاكل الذمم المدينة وأوراق القبض، ومشاكل األصول طويلة األجل واألصول غير الملموسة، ومشاكل               

  . االلتزامات قصيرة األجل وااللتزامات المتوقعة
  

  )  ساعات معتمدة 3(  ) 2(محاسبة متوسطة   1602302

  )1602301: (المتطلب السابق   

الـديون  :  إذ تغطي المشاكل والحلول المحاسبية لكل من البنود التاليـة          1602301تعتبر هذه المادة استمرار لمادة        
األجـل، التعاقـد الرأسـمالي     طويلة األجل والمشاكل المحاسبية إلعادة جدولة الديون طويلة األجل، والتعاقد طويل            

مقارنة بالتعاقد التشغيلي في دفاتر كل من المؤجر والمستأجر، ومحاسبة تكاليف منافع التقاعد، ومحاسـبة ضـريبة                 
الدخل واعتبار أثر التأجيل الضريبي كالتزام أو أصل، بما في ذلك مشاكل االستفادة من الضريبة في حالـة وجـود        

يتضمن ذلك األسهم العادية واألسهم الممتازة، وخيارات األسهم، وأسهم الخزينـة،           خسائر ضريبية وحقوق الملكية و    
وربح السهم الواحد األساسي مقارنة بما ينتج عن رأسمال معقد، وتغيير المبادئ المحاسـبية وتـصحيح األخطـاء،          

  . ومحاسبة التضخم وقائمة التدفق النقدي
  

   )  ساعات معتمدة3(  محاسبة منشآت مالية   1602303

  )1602102: (المتطلب السابق   

تتناول هذه المادة المحاسبة في المنشآت المالية وتركز على محاسبة البنوك التجارية وشركات التأمين، حيـث يـتم                    
التعرف على أنواع البنوك وتطورها وأهميتها من الناحية االقتصادية، ويتم التركيز على وظائف البنوك التجاريـة                

كما تتضمن هذه المادة التعرف علـى ماهيـة         . قسام المختلفة والحسابات الختامية للبنوك التجارية     والمحاسبة في األ  
  . ويتم التركيز على محاسبة التأمين على الحياة وأنواع التأمين األخرى. التأمين وأنواعه وفوائده وإعادة التأمين

  

  )  ساعات معتمدة 3(  محاسبة تكاليف   1602312

  )1602102 : (المتطلب السابق  

يتضمن ذلك إيضاح أهداف محاسبة  التكاليف وحسابات البضاعة : تغطي هذه المادة مبادئ ومفاهيم محاسبة التكاليف  
في الشركات الصناعية وقائمة تكلفة البضاعة المصنعة والمباعة، ونظام محاسبة أوامر التشغيل، ونظـام محاسـبة                

معيارية، ومشاكل توزيع تكاليف دوائر الخدمات على الـدوائر االنتاجيـة       تكلفة المراحل، ونظام محاسبة التكاليف ال     
  . ومشاكل توزيع التكاليف المشتركة باإلضافة الى إيضاح نظام محاسبة تكلفة األنشطة
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  )  ساعات معتمدة 3(  نظم المعلومات المحاسبية   1602313

  )1602102: (المتطلب السابق   

مفـاهيم قواعـد    : مفاهيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية، وبالتحديد ستتناول المـادة        تزود هذه المادة الطلبة بال      
البيانات، وتكنولوجيا نظم المعلومات المحاسبية، وتطبيقات نظم المعلومات المحاسـبية، واسـتخدام االدارة لـنظم               

  . المحاسبيةوتعتمد على مدخل الدورة في دراسة تصميم نظم المعلومات . المعلومات المحاسبية
  

  )  ساعات معتمدة 3(  ) 2(تدقيق الحسابات   1602322

  )1602321: (المتطلب السابق   

يركز هذا المساق على قضايا أساسية في الجانب العملي لتدقيق الحسابات، فهو مهتم بشكل أساسي بتمكين الطلبة من   
 استخدام العينات االحصائية وغيـر االحـصائية        وسيتركز االهتمام على  . فهم منهجيات التدقيق الحديثة وتطبيقاتها    

وتدقيق األنظمة المحوسبة وتدقيق دورة المبيعات ودورة المشتريات وحسابات األصول المتداولة مثل النقدية والذمم              
 المتداولة وااللتزامات طويلة األجل وحقـوق الملكيـة والرواتـب           المدينة والمخزون واألصول الثابتة وااللتزامات    

  . واألجور
  

  )  ساعات معتمدة 3(  محاسبة حكومية  1602331

  )1602102: (المتطلب السابق   

تتناول هذه المادة أساسيات المحاسبة الحكومية والهيئات غير الهادفة الى الربح وكذلك نظرية األموال المخصـصة                  
  . ءات تسجيل عملياتها واعداد تقاريرها المالية واعداد الموازنات والرقابة وتقييم األداءوتوضيح إجرا

  

  )  ساعات معتمدة 3(  محاسبة متقدمة   1602401

  )1602301: (المتطلب السابق   

القانونيـة،  أشـكال الـدمج     : تشرح هذه المادة المفاهيم والمقاييس المحاسبية لدمج القوائم المالية، وتغطي بالتحديد              
واستخدامات طريقتي الشراء والمصالح المشتركة، وطرق معالجة حساب االستثمار في دفاتر القابضة وباسـتخدام              
طريقة الحقوق المكتملة، وطريقة الحقوق غير المكتملة وطريقة التكلفة، وإجراءات دمج القوائم الماليـة، ومعالجـة          

وأثر تغير نسبة الملكية على إجراءات      . تزامات بين القابضة والتابعة   العمليات المتداخلة وعمليات بيع األصول واالل     
  . دمج القوائم المالية، ومشاكل وجود أسهم ممتازة في دفاتر الشركة التابعة، والدمج المعقد وعمليات العمالت األجنبية

  

  )  ساعات معتمدة 3(  تحليل ومناقشة القوائم المالية   1602402

  )1602301: (المتطلب السابق   

تحليـل  : تعرض هذه المادة تحليل القوائم المالية من وجهة نظر المستخدمين األساسيين لهذه القـوائم مـن حيـث                   
كما تغطي المادة المفاهيم األساسية للعرض المالي، والتحليـل األساسـي باسـتخدام التحليـل        . االستثمار واالئتمان 

  . العامودي واألفقي والنسب المالية
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  )  ساعات معتمدة 3(  حاسبة دولية م  1602403

  ) 1602301: (المتطلب السابق   

تغطي هذه المادة مبادئ ومفاهيم المحاسبة الدولية لطلبة المحاسبة، وتحديداً تغطي أهداف المحاسبة الدولية، وتصنيف   
، وعمليـات العمـالت   وتطور المحاسبة الدولية، ومقارنة بين الممارسات العملية في المحاسبة بين الدول المختلفـة     

  . األجنبية ، وأخيراً مرحلة استخدام وتحليل القوائم المالية األجنبية 
  

  )  ساعات معتمدة 3(  نظرية محاسبية   1602404

  )1602301: (المتطلب السابق   

وأهـداف  تغطي هذه المادة االطار المفاهيمي للنظرية المحاسبية، والمتعلق بتعريفات عناصر النظرية المحاسـبية،                
القوائم المالية، ونظريات قياس وتقييم األصول وااللتزامات، واالعتراف باإليراد ونظرية تحديد الدخل، ومحاسـبة              
التضخم، والفرق بين الدخل المحاسبي واالقتصادي، ونشر التقارير المالية واالفصاح المحاسبي، ومـستقبل نطـاق               

  . المحاسبة
  

  ) ساعات معتمدة  3(  معايير محاسبة دولية   1602405

  ) 1602301: (المتطلب السابق   

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بمعايير المحاسبية الدولية، حيث تركز المادة على توضيح وعرض للهيئـات                   
كما سيتم من   . الدولية وجهودها في اعداد وإصدار معايير محاسبية الستخدامها في عملية اعداد ونشر القوائم المالية             

  . ل المادة شرح وتوضيح مفصل لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةخال
  

  )  ساعات معتمدة 3(  معايير التدقيق الدولية   1602422

  )1602321: (المتطلب السابق   

البلدان األوروبيـة واألمريكيـة،   تشرح هذه المادة معايير التدقيق الدولية، ومطابقتها مع معايير التدقيق المطبقة في          
وكيفية تطبيق هذه المعايير في الدول التي ال توجد لديها معايير خاصة بها وخصوصاً الدول العربية ومنها المملكة                  

  . األردنية الهاشمية
  

  )  ساعات معتمدة 3(  محاسبة الضرائب   1602431

  )1602301: (المتطلب السابق   

أنواع الضرائب المختلفة واألهداف الرئيسية من وراء فرض الضريبة والتعريف بالمفاهيم تعرف هذه المادة الطالب ب  
كما تتناول بالشرح المفصل قـانون      . الضريبية كاالزدواج الضريبي والتهرب الضريبي والعدالة الضريبية وغيرها       

اء أمثلة وحاالت عملية لكيفيـة      ضريبة الدخل المطبق في األردن من الناحية المحاسبية والقانونية والعملية مع إعط           
  . تقدير الضريبة على مختلف شرائح المكلفين
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  )  ساعات معتمدة 3(  محاسبة اسالمية   1602432

  ) 1602301: (المتطلب السابق   

تبحث هذه المادة في المحاسبة عند المسلمين، نشأتها وتطورها لخدمة االسالم والمسلمين، كما تبحث في مبادئ هذه                   
حاسبة وكيف أنها مشتقة من اخالقيات االسالم ومبادئه، كما تتعرض الى اشكال المنشآت المالية االسالمية ودور                الم

هذه المحاسبة في خدمة الحياة االقتصادية لألفراد، وكيف يمكن أن تؤدي هذا الدور في المجتمعات المعاصرة وفـي            
  . المستقبل

  

  ) معتمدة  ساعات 3(  حلقة بحث في المحاسبة   1602433

  ) 1602301: (المتطلب السابق   

يستخدم الطالب في هذه المادة المفاهيم المحاسبية والعلوم االخرى في البحث، وتتضمن هذه المادة تحديد موضـوع                   
وقد يكـون هـذا   . أكثر في حقل المحاسبة، يقوم الطالب ببحث مالئم يغطي جوانبه، يتغير هذا الموضوع كل فصل        

  . و ميدانياً أو كليهما على أن يقوم الطالب بإلقاء بحثه أمام الطالب ليناقشوه فيهالبحث مكتبياً أ
  

  )  ساعات معتمدة 3(  محاسبة الشركات   1602201

  1602102مبادئ محاسبة : المتطلب السابق   

 وشـركات   يهدف المساق الى تزويد الطلبة باالطار المفاهيمي والقانوني والعملي للمحاسبة عن شركات األشخاص              
يغطي المساق المحاسبة عن شركات األشخاص والذي يتضمن تأسيسي شركات األشخاص والتغيـر فـي               . األموال

كما يغطي المساق الجانب المتعلق بشركات األموال حيـث يغطـي المـساق          . الشركاء وتصفية شركات األشخاص   
وتغطي المادة  . تصفية شركات األموال  تأسيسي شركات األموال وإصدار السندات وتكوين االحتياطيات، كما يغطي          

  .  تلك الموضوعات في ضوء قانون الشركات األردني
  

 


