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 1مبادئ المحاسبه 

0502101  

لاليرادات  الجرديةالتسويات  المعادله المحاسبية وتطبيقاتها ، تسجيل العمليات المحاسبية ، تتضمن 
، القوائم المالية   بية ، المعالجه المحاسبية لعمليات  البضاعه ، الدوره المحاس والمصروفات 

   . الرئيسية 

)  2( مبادئ المحاسبه

0502102  

، المدينون  ن  ، الرقابه الداخلية والتسوية البنكية المخزو  تختوي طرق تسجيل وتسعير وتقييم  
الملموسه ،  غير  صول االصول الثابته والمصادر الطبيعية واال محاسبة  وأوراق القبض ،  

  .االستثمارات المالية ، الخصوم المتداوله 

محاسبة الشركات 

0502231  

طبيعة وماهية محاسبة الشركات ،المعالجه المحاسبية لتكوين شركات االشخاص ، قياس تتضمن 
وتوزيع االرباح والخسائر في شركات االشخاص ، المعالجه المحاسبية العادة التنظيم في شركات 

  .شخاص ، تصفية شركات االشخاصاال
المساهمه ، طرق الشركات  لرأس المال في التكوين   ماهية الشركات المساهمه وطبيعتها ، طرق 

شركات المساهمه ، التقارير المالية وتوزيع االرباح في الالمعالجه المحاسبية لقرض السندات في 
  . المساهمه  الشركات المساهمه، والمعالجه المحاسبية لتصفية الشركات

مقدمه في محاسبة 

  0502310التكاليف 

طبيعة محاسبة التكاليف الفعلية ، التقارير المالية في المنشات الصناعية ، نظريات التكاليف تضم   
، قياس تكلفة المصاريف الصناعية  االجور  الفعلية ، قياس  تكلفة المواد المباشره ، قياس تكلفة 

الحديثه في محاسبة التكاليف ، نظام تكاليف المراحل ، نظام  تكاليف   غير المباشره  ، االتجاهات
  .االوامر االنتاجية 

 1محاسبه متوسطه 

0502330  

تحتوي المبادئ والمعايير المحاسبية  وكيفية اصدارها والمبادئ المحاسبية المقبوله عموماً ، االطار 
 –ص النوعية للمعلومات المحاسبية الخصائ –الفروض  –االهداف  –النظري للمحاسبه المالية 

  .ادوات التطبيق العملي 
الميزانية وقائمة التدفقات النقدية  وطرق  –الدخل  واالرباح المحتجزه  –كما تتضمن القوائم المالية 

تقويم  وتسعير المخزون السلعي ، القيمة  –اعداد تلك القوائم  ، النقدية وحسابات اوراق القبض 
  .السندات وعناصرها  الزمنية للنقود ، 

  ) 2( محاسبة متوسطه  

0502331  

خالل فتره االنشاء ، مبادلة االصول  ء االصول الثابته والتخلص منها ،الرسمله اقتناتتضمن   
الثابته ، االهالك واالستنزاف ، طرق خاصه في االهالك ، االصول غير  الملوسه ، تقويم شهرة 

االلتزامات طويله االجل ، اوراق الدفع طويلة االجل ،   المحل ، تآكل االصول غير الملوسه ،
حقوق المساهمين ، راس المال المدفوع ، تكاليف اصدار االسهم ، حقوق المساهمين  االرباح 

  . المحتجزه 
  مدخل للمحاسبه  االنجليزي

0502355  

  

واوراق القبض ،  تتضمن المعادله المحاسيه وتطبيقاتها ، وتسجيل العمليات المحاسبيه ، المدينون
  .محاسبة االصول الثابته والمصادر الطبيعية واالصول غير الملموسه 

  



  المحاسبه االدارية

0502361  

االطار الفكري للمحاسبه االداريه ، استخدام المعلومات التخاذ القرارات قصيرة االجل ، تتضمن 
فع التشغيلي ، قرارات االنتاج تحليل العالقه بين التكلفه والربح والحجم ، هيكل التكاليف  والر

  الرأسمالية  ، الالمركزية ومحاسبة المسؤولية  الموازنات  قصيرة االجل ، الموازنات التخطيطية ، 

  المحاسبه الضريبية 

0502361  

خصائص وقواعد فرض  –تحتوي  التعريف بضريبة الدخل والمبيعات واهداف النظم الضريبية 
ير الضريبي ، والفئات المالزمه بتقديم كشف التقدير الضريبي ، الضرائب ، انواع ومراحل التقد

بيان مصادر الدخل الخاضعه للضريبه ، ومصادر الدخل المعفاة  من  الضريبه على الموظفين 
والمستخدمين ، وبيان االعفاءات الشخصية والعائلية،  تقدير  الضريبه المقطوعه ، والتقدير  

عدم مسك حسابات اصولية وفي حالة مسك حسابات اصولية،  الضريبي على المكلفين في حالة 
  .والتقدير الضريبي على الشركات المساهمه،  وبيان المفاهيم االساسية في ضريبه المبيعات

محاسبه المؤسسات 

  :المالية 

0502364  

وظائف البنوك التجارية ، النظام المحاسبي بالبنوك التجاريه ، عمليات شعبة الصندوق ، تتضمن 
عمليات الحسابات الجارية الدائنه والودائع ، عمليات قسم المقاصه ، عمليات قسم الودائع والتوفير ، 
عمليات االوراق التجارية ، عمليات البنك على االوراق المالية ، عمليات البنك على خطابات 

اعداد الحسابات ، عمليات البنك على الحوالت والعمالت االجنبية ، المستندية  الضمان واالعتمادات 
الختامية في البنوك التجارية ، طبيعة عمليات التأمين والمتطلبات القانونية ، االطار العام للنظام 
المحاسبي في شركات التأمين ، محاسبة التأمين على الحياة ، محاسبة عمليات اعادة التأمين ، اعداد 

  . الحسابات الختامية في شركات التأمين 

نظرية المحاسبه 

0502432  

مجاالت    تتضمن معرفة طبيعة علم المحاسبه من تاريخ  نشأة المحاسبه ومراحل تطورها ، 
استخدام المحاسبه المالية ، االطار المفاهيمي للعمليات المحاسبية ، المناهج القديمه و الحديثه في بناء 

  . التي تصدر المعايير المحاسبية  النظرية المحاسبية ، الهيئات  العلمية  

  :المحاسبه المتقدمه 

0502433  

االطار النظري للمحاسبه عن  اندماج الشركات ، اعداد القوائم المالية الموحده في تاريخ  تتضمن 
غير كامله ، القوائم المالية الموحده بعد تاريخ االقتناء ،  معالجة واالقتناء وبدرجة سيطرة كامله  

المتبادله بين  الشركات القابضه والتابعه في مجال البضاعه ، اعطاء حاالت عملية ، العمليات 
  معالجة  العمالت المتبادله بين الشركات القابضه  والتابعه في مجال االصول الثابته 

، معالجة العمليات المتبادله بين الشركات القابضه والتابعه في مجال  القروض  ) حاالت عملية ( 
  . جلطويلة اال

  

  تحليل القوائم المالية 

0502440E  

االطار النظري للتحليل المالي ،  القوائم المالية ، تحليل الوضع المالي قصير االجل ، تتضمن  
المالية  للقوائم   المقارن  وكذلك قائمة التدفقات النقدية ، تحليل هيكل التمويل طويل االجل ، التحليل 

  . المالي   حليل المالي والتنبؤ بالفشل، التحليل بواسطه النسب ، الت

   1تدقيق الحسابات 

0502450  

يتضمن اطار ممارسه مهنة التدقيق والتاكيد واخالقيات المهنه ، االهداف والمبادئ العامه  
والمسؤوليات ، فهم الرقابه الداخلية وتقييم  مخاطر االخطاء الجوهرية ، التخطيط والتوثيق ، ادلة 

جمع ادلة التدقيق ، نتائج وتقارير التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية التدقيق وكيفية 
الصادره  عن االتحاد الدولي للمحاسبين باالضافة  إلى فهم التشريعات واالنظمة والتعليمات السائده 

  .وذات العالقه بمهنة التدقيق والتأكيد  المعتمده في االردن 
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   2تدقيق الحسابات 

0502451  

يتضمن التدقيق الفني  ويشمل العالقه بين نظرية المحاسبه والمعايير الدولية العداد التقارير المالية  
والتشريعات ذات العالقه وتأثيرها في المواقف المختلفه للمدقق عند القيام بمهمة التدقيق كما يشمل 

باالضافه . ) جراءات التحليلية استخدام الحاسب والعينات االحصائية ، واال( ايضاً االدوات المهنية 
  . إلى الخدمات المهنية وتشمل التدقيق لغرض خاص والخدمات االستشارية لالداره 

  معايير التدقيق الدولية 

0502452  

يتضمن هذا  المساق  االطار النظري  لعمليات  التأكيد والرقابه  على معايير المراجعه الدولية كما 
  . مات ذات العالقه بمهنة التدقيق الصادره عن الهيئات الدولية يتضمن عمليات التأكيد والخد

نظم المعلومات 

  :المحاسبية 

0502470  

يتضمن هذا المساق   بيان المفاهيم االساسية لنظم المعلومات المحاسبية ، واسباب دراسه نظم 
نظام المعلومات المعلومات المحاسبية ودور المحاسب في بناء  نظام المعلومات المحاسبية ، عناصر 

المحاسبية دورات حياة نظام المعلومات المحاسبية ،وتحليل النظام المحاسبي ، البيانات لبناء نظام 
المعلومات المحاسبي ، وخرائط   التدفق  وقواميس البيانات وجدوال القرارات ، تصميم وتنفيذ نظم 

حديد انواع العالقات  بين  الكيونات المعلومات المحاسية وتصميم قواعد البيانات ونمذجة البيانات وت
وتطبيقات عملية    EXCELالمختلفه ، والرقابه على انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبه 

   .   Accessبأستخدام برنامج  

محاسبة التكاليف 

  :المتقدمه 

0502311  

عيارية ، معايير التكاليف الماساسيات  تصميم  نظام معلومات التكاليف الغراض  الرقابه ، تضمن  
ر التكاليف ي، معاي وتحليل انحرافاتها  المواد المباشره وتحليل انحرافاتها، معايير االجور المباشره

االتجاهات المعاصره لتطوير الرقابه عند استخدام ،  وتحليل انحرافاتها  الصناعية غير المباشره
 محاسبة المسؤولية وتكاليف المعيارية  التكاليف المعيارية، 

  :محاسبه الحكومية 

0502362  

االطار الفكري  للمحاسبه الحكومية ، الموازنه  العامه للدوله ، النظام المحاسبي الحكومي تتضمن  
في ضوء التشريعات االردنية ، المعالجه المحاسبية لاليرادات والمقبوضات االخرى ،  المعالجه 

محاسبية للعمليات المتعلقه بالحسابات الجارية المحاسبية للنفقات والمدفوعات االخرى ، المعالجه ال
المعالجه المحاسبية للعمليات المتعلقه بالحسابات الجارية الدائنه ، المعالجه المحاسبية ، المدينه 

  .للحسابات النظامية ، التقارير والحسابات الختامية الحكومية ، الرقابه المالية الحكومية 

محاسبة مؤسسات 

  المتخصصه 

0502365  

تتضمن  طبيعة النشاط في منشات االقسام ، المحاسبه في المنشات ذات الفروع ، المحاسبه في 
المستشفيات ، المحاسبه في الجمعيات الخيرية واالندية الرياضية ، محاسبة المنشات الفندقية 

  . والسياحية ، المحاسبه في المؤسسات التعليمية 

  :المحاسبه الدولية 

0502366  

ة المحاسبه الدولية ، سعر الصرف ، المعالجه المحاسية للعمليات التجارية االجنبية ، طبيعتتضمن  
عقود الصرف االجله ، ترجمة القوائم المالية االجنبية ، اسعار التحويل الدولية، الضرائب الدولية ، 

  .المعايير المحاسبية الدولية ، التدقيق الدولي 


