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  رقم الخطة الدراسية  بكالوريوس محاسبة  المحاسبة  القسم   األعمال  الكلية

  30/8/2017  تاريخ االعتماد  25  عدد المواد الدراسية  )2017/2018( 

  

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  ---   )1مبادئ المحاسبة (  3  0502110

  الوصف المختصر: 
المعادلة المحاسبية وتطبيقاتها، تسجيل العمليات المحاسبية، التسويات الجردية لاليرادات والمصروفات، الدورة المحاسبية،  تتضمن

  المعالجة المحاسبية لعمليات البضاعة، القوائم المالية الرئيسية.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502110  )2مبادئ المحاسبة (  3  0502111

  الوصف المختصر: 
تحتوي طرق تسجيل وتسعير وتقييم المخزون، الرقابة الداخلية والتسوية البنكية، المدينون وأوراق القبض، محاسبة االصول الثابتة 

  والمصادر الطبيعية واالصول غير الملموسة، االستثمارات المالية، االلتزامات المتداولة.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  ةرقم الماد

  0502111  محاسبة الشركات  3  0502212

  الوصف المختصر: 
تتضمن طبيعة وماهية محاسبة الشركات، المعالجة المحاسبية لتكوين شركات االشخاص، قياس وتوزيع األرباح والخسائر في شركات 

ة التنظيم في شركات االشخاص، تصفية شركات االشخاص. ماهية الشركات المساهمة وطبيعتها، االشخاص، المعالجه المحاسبية العاد
طرق التكوين لرأس المال في الشركات المساهمة، طرق المعالجة المحاسبية لقرض السندات في الشركات المساهمة، التقارير المالية 

 لتصفية الشركات المساهمة.وتوزيع االرباح في الشركات المساهمة، والمعالجة المحاسبية 

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502111  )1( ةمحاسبه متوسط  3  0502213

  الوصف المختصر: 
–االهداف –لماليةتحتوي المبادئ والمعايير المحاسبية وكيفية اصدارها والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، االطار النظري للمحاسبة ا

 –الدخل  واالرباح المحتجزة –ادوات التطبيق العملي.كما تتضمن القوائم المالية –الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية–الفروض
ة تقويم  وتسعير المخزون السلعي، القيم –الميزانية وقائمة التدفقات النقدية وطرق اعداد تلك القوائم، النقدية وحسابات اوراق القبض

  الزمنية للنقود، السندات وعناصرها.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  0502213  )2( ةمحاسبه متوسط  3  0502214

 الوصف المختصر: 
ك واالستنزاف، طرق خاصة تتضمن اقتناء االصول الثابته والتخلص منها، الرسملة خالل فترة االنشاء، مبادلة االصول الثابتة، االهال

في االهالك، االصول غير الملوسة، تقويم شهرة المحل، تآكل االصول غير الملوس، االلتزامات طويله االجل، اوراق الدفع طويلة 
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  .االجل، حقوق المساهمين، راس المال المدفوع، تكاليف اصدار االسهم، حقوق المساهمين االرباح المحتجزة

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  ات المعتمدةعدد الساع  رقم المادة

  0502111  باالنجليزي تحليل القوائم المالية  3  0502321

  الوصف المختصر: 
تتضمن االطار النظري للتحليل المالي، القوائم المالية، تحليل الوضع المالي قصير االجل، وكذلك قائمة التدفقات النقدية، تحليل هيكل 

  جل، التحليل  المقارن للقوائم  المالية، التحليل بواسطة النسب، التحليل المالي والتنبؤ بالفشل المالي.التمويل طويل اال

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502214  يةنظرية المحاسبال  3  0502322

  الوصف المختصر: 
تاريخ نشأة المحاسبة ومراحل تطورها، مجاالت استخدام المحاسبة المالية، االطار المفاهيمي تتضمن معرفة طبيعة علم المحاسبة من 

  للعمليات المحاسبية، المناهج القديمة والحديثة في بناء النظرية المحاسبية، الهيئات العلمية التي تصدر المعايير المحاسبية.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502111  مقدمه في محاسبة التكاليف  3  0502331

  الوصف المختصر: 
ة، قياس تضم  طبيعة محاسبة التكاليف الفعلية، التقارير المالية في المنشات الصناعية، نظريات التكاليف الفعلية، قياس  تكلفة المواد المباشر 

المباشرة، االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف، نظام تكاليف المراحل، نظام تكاليف تكلفة االجور، قياس تكلفة المصاريف الصناعية غير 
  االوامر االنتاجية.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502214  )1(تدقيق الحسابات   3  0502332

  الوصف المختصر: 
لتاكيد واخالقيات المهنة، االهداف والمبادئ العامة والمسؤوليات، فهم الرقابة الداخلية وتقييم  يتضمن اطار ممارسة مهنة التدقيق وا

التأكيد مخاطر االخطاء الجوهرية، التخطيط والتوثيق، ادلة التدقيق وكيفية جمع ادلة التدقيق، نتائج وتقارير التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق و 
ي للمحاسبين باالضافة إلى فهم التشريعات واالنظمة والتعليمات السائدة وذات العالقة بمهنة التدقيق الدولية الصادرة عن االتحاد الدول

  والتأكيد المعتمدة في االردن.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502212  الضريبية ةالمحاسب  3  0502341

  الوصف المختصر: 
خصائص وقواعد فرض الضرائب، انواع ومراحل التقدير الضريبي،  –يف بضريبة الدخل والمبيعات واهداف النظم الضريبيةتحتوي التعر 

والفئات المالزمة بتقديم كشف التقدير الضريبي، بيان مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، ومصادر الدخل المعفاة من الضريبة على 
ت الشخصية والعائلية،  تقدير  الضريبة المقطوعة، والتقدير الضريبي على المكلفين في حالة الموظفين والمستخدمين، وبيان االعفاءا

عدم مسك حسابات اصولية وفي حالة مسك حسابات اصولية، والتقدير الضريبي على الشركات المساهمة،  وبيان المفاهيم االساسية في 
  ضريبه المبيعات.
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  المتطلب السابق  لمادة الدراسيةاسم ا  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502111  المؤسسات المالية ةمحاسب  3  0502342

  الوصف المختصر: 
تتضمن وظائف البنوك التجارية، النظام المحاسبي بالبنوك التجارية، عمليات شعبة الصندوق، عمليات الحسابات الجارية الدائنة 

التوفير، عمليات االوراق التجارية، عمليات البنك على االوراق المالية، عمليات والودائع، عمليات قسم المقاصة، عمليات قسم الودائع و 
البنك على خطابات الضمان واالعتمادات  المستندية، عمليات البنك على الحوالت والعمالت االجنبية، اعداد الحسابات الختامية في 

طار العام للنظام المحاسبي في شركات التأمين، محاسبة التأمين على البنوك التجارية، طبيعة عمليات التأمين والمتطلبات القانونية، اال
  الحياة، محاسبة عمليات اعادة التأمين، اعداد الحسابات الختامية في شركات التأمين.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502111  الحكومية ةمحاسبال  3  0502343

  لمختصر: الوصف ا
تتضمن االطار الفكري للمحاسبة الحكومية، الموازنة العامة للدولة، النظام المحاسبي الحكومي في ضوء التشريعات االردنية، المعالجة 
المحاسبية لاليرادات والمقبوضات االخرى، المعالجة المحاسبية للنفقات والمدفوعات االخرى، المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة 

، لحسابات الجارية المدينة، المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بالحسابات الجارية الدائنة، المعالجة المحاسبية للحسابات النظاميةبا
  التقارير والحسابات الختامية الحكومية، الرقابة المالية الحكومية.

  بقالمتطلب السا  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502214  ةالمحاسبه المتقدم  3  0502416

 الوصف المختصر: 
تتضمن االطار النظري للمحاسبة عن اندماج الشركات، اعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ االقتناء وبدرجة سيطرة كاملة وغير 

ن الشركات القابضه والتابعه في مجال البضاعه، اعطاء كاملة، القوائم المالية الموحدة بعد تاريخ االقتناء، معالجة العمليات المتبادلة بي
حاالت عملية، معالجة  العمالت المتبادله بين الشركات القابضه والتابعه في مجال االصول الثابته (حاالت عملية)، معالجة العمليات 

  المتبادله بين الشركات القابضه والتابعه في مجال  القروض  طويلة االجل.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502214  معايير المحاسبة الدولية  3  0502424

  الوصف المختصر: 
يتضمن المساق تناول اإلطار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي نظريا وعمليا ويشمل اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض 

سياسات المحاسبية واألحداث بعد فترة إعداد التقارير والمعالجات المحاسبية لبنود اإليراد والمخصصات البيانات المالية بما فيها ال
  والمخزون واألصول الملموسة وغير الملوسة وٕانخفاض قيمتها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

  السابق المتطلب  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502214  المحاسبه الدولية  3  0502425

  الوصف المختصر: 
تتضمن طبيعة المحاسبة الدولية، سعر الصرف، المعالجه المحاسية للعمليات التجارية االجنبية، عقود الصرف االجلة، ترجمة القوائم 
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  ة الدولية، التدقيق الدولي.المالية االجنبية، اسعار التحويل الدولية، الضرائب الدولية، المعايير المحاسبي

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502111  المحاسبه االدارية  3  0502434

  الوصف المختصر: 
كلفة والربح والحجم، هيكل تتضمن االطار الفكري للمحاسبة االدارية، استخدام المعلومات التخاذ القرارات قصيرة االجل، تحليل العالقة بين الت

  .التكاليف والرفع التشغيلي، قرارات االنتاج قصيرة االجل، الموازنات التخطيطية، الموازنات الرأسمالية، الالمركزية ومحاسبة المسؤولية

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502436  معايير التدقيق الدولية  3  0502435

  الوصف المختصر: 
يتضمن هذا المساق االطار النظري لعمليات التأكيد والرقابة على معايير المراجعة الدولية كما يتضمن عمليات التأكيد والخدمات ذات 

  العالقة بمهنة التدقيق الصادرة عن الهيئات الدولية.

  السابقالمتطلب   اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0506100  نظم المعلومات المحاسبية  3  0502405024050240502445454545

  الوصف المختصر: 
يتضمن هذا المساق بيان المفاهيم االساسية لنظم المعلومات المحاسبية، واسباب دراسة نظم المعلومات المحاسبية ودور المحاسب في 

اة نظام المعلومات المحاسبية، وتحليل النظام المحاسبي، بناء نظام المعلومات المحاسبية، عناصر نظام المعلومات المحاسبية دورات حي
ية بول القرارات، تصميم وتنفيذ نظم المعلومات المحاساالبيانات لبناء نظام المعلومات المحاسبي، وخرائط التدفق وقواميس البيانات وجد

لفة، والرقابة على انظمة المعلومات المحاسبية نات المختاوتصميم قواعد البيانات ونمذجة البيانات وتحديد انواع العالقات بين الكي
  ).Access(  وتطبيقات عملية باستخدام برنامج  )EXCEL( المحوسبة

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

 ) ساعة90بعد اجتياز الطالب (  بحث التخرج في المحاسبة  3  0502461

  الوصف المختصر: 
المساق  اباإلضافة إلى أن الطالب في هذ ،المهارات المحاسبية وتطبيق نظم المعلومات المحاسبيةالمواد و الطالب لجميع المساق يؤهل 
في  ايتناول هذا المساق موضوعا محددو في مجال البحوث. االخرى كيفية استخدام المفاهيم المحاسبية وغيرها من مفاهيم العلوم  يتعلموا

يعطي هذا المساق الطالب فرصة و في كل فصل دراسي جديد. يتم التغيير عليه ، و م الموافقة عليه من قبل القسمويت مجال المحاسبة
جديدة في القضايا للوفقا  معلوماتهمللبحث والكتابة في الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع من أجل تعزيز مهارات المحاسبة وتحديث 

  .اتالمحاضر مع زمالئه في  يقوم بعرض ومناقشة بحثهذات الصلة، و حدد الجوانب يكل طالب و مجاالت المحاسبة. 

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502110  مدخل للمحاسبة باالنجليزي  3  0502315

  الوصف المختصر: 
نون واوراق القبض، محاسبة االصول الثابتة والمصادر تتضمن المعادلة المحاسية وتطبيقاتها، وتسجيل العمليات المحاسبية، المدي

  الطبيعية واالصول غير الملموسة.
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  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502214  الموارد الطبيعيةمحاسبة   3  0502323

  الوصف المختصر: 
النفط والغاز وباقي الشركات  صناعة ظام المحاسبي المتبع في شركاتتضمن محاسبة الموارد الطبيعية التعريف بخصائص النت

المحاسبية، باإلضافة الى الدورة المحاسبية في طرق الو  بخصوصية المبادئ والقواعدلتعريف ا هذا المساق الى هدفياالستخراجية، حيث 
  لميادين األخرى.لشركات في ال أنشطة العلمليات المحاسبية عن باقيوتميزها  شركات النفط والغاز

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502331  ةمحاسبة التكاليف المتقدم  3  0502333

  الوصف المختصر: 
افاتها، معايير اساسيات التكاليف المعيارية، معايير المواد المباشرة وتحليل انحر  تضمن تصميم نظام معلومات التكاليف الغراض الرقابة،

عند  االجور المباشرة وتحليل انحرافاتها، معايير التكاليف الصناعية غير المباشرة وتحليل انحرافاتها، االتجاهات المعاصرة لتطوير الرقابة
  استخدام التكاليف المعيارية، محاسبة المسؤولية وتكاليف المعيارية.

  المتطلب السابق  راسيةاسم المادة الد  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502214  ةمحاسبة مؤسسات المتخصص  3  0502344

  الوصف المختصر: 
تتضمن طبيعة النشاط في منشات االقسام، المحاسبة في المنشات ذات الفروع، المحاسبه في المستشفيات، المحاسبة في الجمعيات 

  المحاسبة في المؤسسات التعليمية.الخيرية واألندية الرياضية، محاسبة المنشات الفندقية والسياحية، 

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502214  االسالميةمحاسبة ال  3  0502426

  الوصف المختصر: 
ية الحديثة والتطرق يتضمن هذا المساق دراسة تطبيق المحاسبة في المؤسسات اإلسالمية والتعرض للمعايير والنظم المحاسبية اإلسالم

إلى المعالجات المحاسبية في العهود اإلسالمية والمتأصلة كأمور محاسبة الزكاة واإلرث والرقابة بمفهومها اإلسالمي والمستجدات في 
  معايير المحاسبة والتدقيق اإلسالمية.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0502332  )2(تدقيق الحسابات   3  0502436

  الوصف المختصر: 
ختلفه يتضمن التدقيق الفني ويشمل العالقه بين المعايير الدولية العداد التقارير المالية والتشريعات ذات العالقه وتأثيرها في المواقف الم

 -بيان التغيرات في حقوق الملكية - النقدية التدفقات بيان -بيان المالركز المالي –(بيان الدخل  للمدقق عند القيام بمهمة التدقيق
اإليضاحات والمواد التفسيرية) كما يشمل ايضًا االدوات المهنية (استخدام الحاسب والعينات االحصائية، واالجراءات التحليلية)، 

دقيق وخدمات التأكيد األخرى باالضافه إلى الخدمات المهنية (التدقيق لغرض خاص) وذلك وفقًا و للمعايير الدولية لرقابة الجودة والت
  االتحاد الدولي للمحاسبين. -الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
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