وصف مساقات خطة المحاسبة 2018
مبادئ المحاسبة (0130110 - )1
يتناول هذا المساق مفهوم المالية والمحاسبة وأهدافها وفروعها والنظام المحاسبي في الشركات ،المستندات
المحاسبية والدفاتر المحاسبية المستخدمة في المشروع الفردي ،وخطوات إثبات القيود المحاسبية للعمليات
المرجعة
المالية الخاصة بالمشروع الفردي وترحيلها إلى حساباتها بدفتر األستاذ وترصيدها واعداد موازين ا
والقوائم المالية.
مبادئ المحاسبة (0310111 - )2
يعنى هذا المساق بالقوائم المالية التي يتم إعدادها في المشروعات الفردية ،وجرد الحسابات في نهاية العام
إلعداد القوائم المالية في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،واجراءات ونتائج جرد الحسابات وتأثيرها
على استخراج ربح أو خسارة المشروع ومركزه المالي.
محاسبة الشركات 0310210 -
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأنواع الشركات حسب التشريعات األردنية ،حيث يتم التركيز أوال على
محاسبة شركات التضامن من حيث تكوينها و أرس مالها والتعديالت التي تط أر عليها كانضمام شريك
وانفصال شريك ،وكذلك تصفيتها واإلجراءات المحاسبية المتعلقة بها .كما يتناول المساق المعالجة المحاسبية
للعمليات المالية المتعلقة بالشركات المساهمة من حيث تكوينها وتغيير أرسمالها  ،واصدار األسهم والسندات
واعداد حساباتها الختامية وتصفيتها
محاسبة متوسطة (0310230 - )1
يستعرض هذا المساق المحاسبة المالية واطارها النظري .كما يستعرض قوائم الدخل وأنواعها والمشكالت
الخاصة بقياس الدخل وعالقة قائمة األرباح المحتجزة بقائمة الدخل  ،وقائمة المركز المالي ودراسة أسس
تقييم األصول ،وطرق االفصاح المتعلقة بنتائج األعمال والوضع المالي.
محاسبة متوسطة (0310231 - )2
يستعرض هذا المساق مفهوم القيمة الحالية والفائدة وجداولها وكيفية تحديد القيمة الحالية واإلجمالية لألقساط
الدورية العادية والمقدمة والمؤجلة ومعالجة الخصوم المتداولة والمحتملة وطويلة األجل وعالوات اإلصدار
وخصم السندات وجانب حقوق الملكية وقائمة التغير في المركز المالي وأثر التغير في األسعار على القوائم
المالية ،واالستثمارات طويلة االجل.

تدقيق الحسابات 0310232 -
يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية لعملية تدقيق الحسابات وانواع الحسابات واالخطاء
والغش وأدلة االثبات في التدقيق ومصادر أدلة االثبات في التدقيق.
محاسبة التكاليف 0310233 -
يستعرض هذا المساق القواعد والمفاهيم األساسية في محاسبة التكاليف وتبويبها ونظريات التكاليف وقوائم
التكاليف باإلضافة إلى بيان الدورات المستندة لعناصر التكاليف من مواد وعمل ومصروفات وكيفية تحديد
التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية  ،وتطبيق تلك الدورات على نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية ونظام
تكاليف المارحل اإلنتاجية  ،وتحليل انح ارفات عناصر التكاليف من مواد وعمل ومعايرة وتحليل انح ارفات
التكاليف الصناعية غير المباشرة  ،باإلضافة إلى تناول الموازنات التخطيطية الثابتة والمرنة وتحليل انح ارفات
المبيعات.
محاسبة الضريبة وضريبة المبيعات 0310241 -
يعنى هذا المساق بالمحاسبة الضريبية انطالقا من تعريف الضريبة وماهيتها والتعريف بالضريبة في
المجتمعات المعاصرة وأهدافها وأهميتها كأداة فعالة في خدمة النظام المالي للدولة والنظام االقتصادي
واالجتماعي وذلك بتناول قانون ضريبة الدخل في األردن وقانون ضريبة المبيعات.
محاسبة البنوك والـتأمين 0310245 -
التعريف بالمحاسبة بالبنوك التجارية وشركات التأمين التجارية حيث يتناول العمليات المصرفية والعمليات
التأمينية واالنظمة المحاسبية المتعلقة بها وطرق االثبات والتسجيل لكافة العمليات المصرفية والتأمينية.
محاسبة متقدمة 0310314 -
يستعرض هذا المساق أشكال االستثمار خصوصا أشكال اندماج الشركات والمعالجة المحاسبية لذلك وكيفية
إعداد القوائم المالية المتعلقة باندماج الشركات والعالقة بين الشركات القابضة .والشركات التابعة لها من
الناحية المحاسبية  ،باإلضافة إلى المعالجات المحاسبية للعمليات األجنبية بالعملة األجنبية.

معايير المحاسبة الدولية 0310316 -
هذه المادة إلى تعريف الطالب بالنظم المحاسبية المختلفة المطبقة في مختلف دول العالم وتأثيرها على
المشروعات التي تمارس نشاطاتها في الدول المختلفة ،وكذلك التعرف على أهم المشاكل التي تعترضها عند
أعداد تقاريرها المالية  ،وتأثير االختالفات البيئية على النظم المحاسبية  ،والقوائم المالية  .ودراسة واستعراض
معايير المحاسبة الدولية وتطبيقاتها المختلفة ومعايير االبالغ المالي.
المحاسبة االدارية 0310332 -
يهدف المساق إلى دارسة عالقة التكلفة – الحجم– الربح -تحليل التعادل ،وطرق اعداد الموازنات المختلفة
لغايات اتخاذ الق ارارت ،وتحليل البدائل ، ،باإلضافة إلى تناول الموازنات التخطيطية الثابتة والمرنة وتحليل
انحراف المبيعات.
معايير التدقيق الدولية 0310333 -
يستعرض هذا معايير التدقيق الدولية والتعرف على متطلبات معايير التدقيق الدولية ،والتعرف على دور
وأهمية تدقيق البيانات القوائم المالية ،التعرف على قواعد السلوك المهني للمدقق أخالقيات المهنة ،التعرف
على مسؤوليات المدقق التع رف على مفهوم بذل العناية المهنية.
محاسبة التكاليف المتقدمة – 0310335
يستعرض هذا المساق معايير التكاليف  ،وتحليل انحرافات عناصر التكاليف من مواد وعمل ومعايرة وتحليل
انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة  ،باإلضافة إلى تناول الموازنات التخطيطية الثابتة والمرنة وتحليل

انحراف المبيعات .

المحاسبة الحكومية 0310343 -
يتناول هذا المساق الموضوعات التالية :تعريف المحاسبة الحكومية  ،وبيان أهدافها و نطاق تطبيقها والنظام
المحاسبي الحكومي  ،واوجه الشبه واوجه االختالف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية ،والموازنة
العامة للدولة من حيث مبادئها ومراحلها ،و تبويبها ،وانح ارفات العامة لضبط عمليات األنفاق الحكومي،
انح ارفات المتبعة لضبط عمليات المقبوضات الحكومية  ،والرقابة الداخلية والخارجية ،ودور ديوان المحاسبة
في الرقابة المالية  ،والحسابات الحكومية وأنواعها والحساب الختامي للدولة  ،ونظام الرقابة الداخلي على
المشتريات الحكومية  ،والعطاءات واستالم اللوازم وقيدها  ،ومعالجات حاالت محاسبية على عمليات الشراء،
والمناقصات  ،ومحاسبة المؤسسات غير الربحية كالجامعات والمستشفيات.

نظرية المحاسبة 0310421 -
يستعرض هذا المساق تطور علم المحاسبة ومحاوالت التنظير المحاسبي  ،واالنتقال من البحث عن المبادئ
إلى إنشاء المعايير .كما يتعرف الطالب إلى المبادئ المحاسبية والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين
والمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما والمناهج العلمية لتكوين نظرية محاسبية ،والخصائص النوعية
للمعلومات المحاسبية والمفاهيم األساسية في المحاسبة وتطورها والمفاهيم الخاصة بقائمة الدخل وقائمة
المركز المالي وقائمة التغيرات في المركز المالي
تحليل القوائم المالية 0310422 -
يتناول هذا المساق أساليب التحليل ال أرسي والتحليل األفقي واالتجاهي وكيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية
واكتساب المهارة المطلوبة وتحليل التعادل باستخدام النماذج الكمية والمقاييس النوعية للمعلومات للحكم على
جميع األنشطة اإلقتصادية للوحدات اإلقتصادية (تشغيلية ،تمويلية ،إستثمارية).
نظم المعلومات المحاسبية 0310443 -
هذا المساق يمثل مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية تتضمن معالجة العمليات والنظم الفرعية المكونة
لنظام المعلومات المحاسبي  ،اثار استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات على المحاسبة  ،نظم الملفات
وقواعد البيانات ،الرقابة المحاسبية والتدقيق في بيئة العمل االلكترونية .ويركز على التطبيق العملي
للبرمجيات المستخدمة في دنيا االعمال  ،والتي تتضمن الجداول االلكترونية  ،ب ارمج رسم المخططات ،
برامج االتصاالت  ،برنامج االستاذ العام  ،نظم ادارة قواعد البيانات.
موضوعات متخصصة في المحاسبة 0310444 -
يتم التركيز في هذه المادة على تعريف الطالب بمفهوم محاسبة المؤسسات الخاصة ذات الفروع واالقسام
وبضاعة االمانة  ،المحاسبة لسلع الشحن ومبيعات الدفعة واألندية والجمعيات والمستشفيات مع بيان
خصوصية األنظمة المحاسبية لكل منها وكيفية إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية.
المحاسبة االسالمية – 0310445
تناقش هذه المادة النظام المحاسبي من وجهة النظر اإلسالمية ،وتطور المحاسبة في الدولة اإلسالمية وأثر الشريعة
اإلسالمية على المبادئ والمفاهيم والفروض المحاسبية والقوائم المالية المختلفة ،كما تناقش انواع المنشآت اإلسالمية
واهم العقود االقتصادية االسالمية مثل المضاربة والمرابحة وعقود اإلجارة المنتهية بالتملك والعمليات األخرى،
والمعالجات المحاسبية المرتبطة بتلك العمليات.

تدريب ميداني 0310450 -
تد ريب الطلبة تدريبا عمليا في المؤسسات العامة والخاصة واإلشراف العلمي والعملي عليهم في مواقع
العمل ،وتقديم الطالب تقري ار عن طبيعة األعمال التي تدرب عليها ،ومناقشته في محتويات التقرير من قبل
المشرف األكاديمي على التدريب.
تطبيقات حاسوبية في المحاسبة 0310471 -
هذا المساق صمم لتطوير استيعاب الطلبة بخصوص دور نظم المعلومات المحاسبية ووظائفها في دنيا
االعمال  .حيث يركز على تطوير مهارات الطالب في استخدام الحاسوب من خالل التطبيقات على اغلب
فروع المحاسبة  .ومن خالل اكمال وانشاء الموديالت والقوالب االلكترونية سيتعرف الطالب كيف تسهل
نظم المعلومات المحاسبية من انجاز االهداف االستراتيجية والعملية للمنشآت االقتصادية .

