جامعة فيالدلفيا
كليــة  :العلوم اإلدارية
قسـم  :المحاسبة
الفصل:

/

من العام الجامعي
مخطط تدريـــس المـــادة
Course Syllabus

عموان الـمــــادة  :مبادئ المحاسبة ( ) 1

رقم المادة:

0310101

مستوى المادة  :السنة االولى-الفصل األول

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة  :ال شيء

موعد المحاضرة :

الساعات المعتمدة  3 :ساعات معتمدة

عضو هيئة التدريس
الرتبة األكاديمية

االسم

رقم المكتب وموقعه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
 التعريف بمفهوم المحاسبة وأهدافها وفروعها والعملية المالية والنظام المحاسبي والدورة المحاسبية . -التعريف بالمستندات المحاسبية والدفاتر المحاسبية المستخدة في المشروع الفردي .

 بيان خطوات إثبات القيود المحاسبية للعمليات المالية الخاصة بالمشروع الفردي وترحيلها إلى حساباتها بدفتر األستاذوترصيدها واعداد موازين المراجعة والقوائم المالية.
أهداف المادة:
 إستيعاب مفهوم المحاسبة المالية والعمليات المالية والنظام المحاسبي من الناحية النظرية والعملية . تحليل العمليات المالية إلى طرفيها ( المدين والدائن ) واثباتها بدفتر اليومية وترحيلها لدفتر األستاذ . إعداد القوائم المالية للمشروع الفردي دون الدخول في التسويات الجردية .مكونات المادة:
 .1الكتب المقررة( :عنوان الكتاب ،المؤلف ،الجهة الناشرة ،سنة النشر)


محمد ابو نصار واخرون  ،مبادىء المحاسبة –الجزء االول  ،الطبعة الثالثة  ،منشورات دار وائل للنشر
.2015
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 .2المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية)
الشفافيات .
 .3القراءات اإلضافية (الكتب  ،الدوريات  ...الخ
المستشار  /عبد الكريم على الرمحي  " ،مبادئ المحاسبة المالية  -الجزء األول " الطبعة الثانية  ،الناشر
المؤلف نفسه  .4 2008 ،دليل دراسة المادة (إن وجد)
------------------------------------------------------------- .5دليل الواجبات /الوظائف ،التجارب العلمية  ....الخ (إن وجد)
يتم تحديد الوظائف المنزلية خالل الفصل الدراسي وبعد اإلنتهاء من كل جزء من محتوى المساق .
أساليب تدريس المادة :محاضرات ،مناقشات ،حل مسائل ،مناظرات  ...الخ
 محاضرات  ،مناقشات  ،حلول تطبيقات  ،وظائف منزليةنتائج التعلم

Learning outcomes

 .1المعرفة والفهم

Knowledge and understanding

يتوقع من الطالب في نهاية الفصل أن بتعرف على ما يلي :
 المفاهيم األساسية لعلم المحاسبة إستيعاب نظرية القيد المزدوج  ،واستيعاب طرق تحديد الحسابات المدينة والحسابات الدائنة في القيودالمحاسبية .
 القدرة على إثبات القيود المحاسبية المتعلقة بالعمليات المالية في المشروع الفردي . تمكن الطالب من إعداد القوائم المالية في نهاية العام . .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

 إدراك أهمية إستخدام نظام المحاسبة المالية في المشروعات اإلقتصادية . إدراك أهمية المحاسبة المالية بالنسبة لألطراف الخارجية المستخدمة للبيانات المالية كالمستثمرين والمحللينالماليين والجمهور .
 -إد ارك أهمية إثبات عمليات المشروعات التجارية في اعداد القوائم المالية وأهمية البيانات التي تتضمنها .
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 فهم الطالب لمفاهيم المحاسبة المالية وأهدافها .3مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص )Communication skills
 تحفيز الطالب على اإلطالع على الكتب والدوريات المتعلقة بالمحاسبة بشكل عام والمحاسبة المالية بشكل خاصفي المكتبة العامة للجامعة .
 إجراء تدريب ميداني للطلبة بهدف تفعيل الجانب النظري مع الجانب التطبيقي . مشاركة الطلبة في حل التطبيقات العملية لتفعيل روح التواصل والتعاون بينهم . 4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات

العالقة)Practical and/ or professional skills (Transferable Skills

 إكتساب مهارة إثبات العمليات المالية في المستندات المحاسبية . إستخدام الدفاتر المحاسبية إلثبات القيود المحاسبية وترحيلها بدفتر األستاذ العام واعداد ميزان المراجعة . إكتساب مهارة إعداد القوائم المالية .أدوات التقييــــم:
 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع
 امتحانات قصيرة
 واجبات
 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير
 امتحانات فصلية ونهائية
توزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

 20عالمة

االمتحان الثاني

 20عالمة

االمتحان النهائي

 40عالمة

التقارير و/أو األبحاث  /الواجبات  /المشاريع  /االمتحانات القصيرة

 20عالمات

المجموع

 100عالمة

األمانة العلمية والتوثيق
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
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 حقوق الطبع والملكية
تجنب االنتحال
توزيع المادة على الفصل الدراسي

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

األسبــــــــوع

مقدمة الى علم المحاسبة :

األول

 -تعريف المحاسبة ونشاتها وتطورها.

 العوامل التى ادت الى تطور المحاسبةاالطراف المستفيدة من البيانات المالية.اهداف المحاسبة-حقول المحاسبة

-الشكل القانوني لمنظمات االعمال.

الثاني

المبادىء المحاسبية والقوائم المالية -:

 مفاهيم االعتراف والقياس (الفروض والمبادىء المحاسبية) -اساس االستحقاق واالساس النقدي.

الثالث

الدورة المحاسبية -:

 -التعريف بالدورة المحاسبية .

 -تحليل العمليات المالية (معادلة الميزانية)

الرابع

الدورة المحاسبية -:

الخامس

الدورة المحاسبية -:

 تحليل العمليات المالية (معادلة الميزانية) -نظام القيد المزدوج

 -تسجيل العمليات المالية.

السادس
االمتحان األول
السابع

الدورة المحاسبية -:

 تسجيل العمليات الماليةالدورة المحاسبية -:

ترحيل قيود اليومية الى دفتر االستاذ(التبويب)-ترصيد الحسابات واعداد ميزان المراجعة .

الثامن

الدورة المحاسبية -:

التاسع

المعالجة المحاسبية لعمليات البضاعة لدى المشاريع التجارية :

اعداد القوائم المالية (قائمة الدخل  ،قائمة حقوق الملكية ،قائمة المركز المالي)-المعالجة المحاسبية لعمليات البضاعة باستخدام نظام الجرد الدوري(شراء البضلعة ،

المصاريف المتعلقة بالشراء ،مردودات ومسسموحات ).
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الوظائف
والتقارير
ومواعيد
تقديمها

العاشر

المعالجة المحاسبية لعمليات البضاعة لدى المشاريع التجارية :

الحادي عشر

المعالجة المحاسبية لعمليات البضاعة لدى المشاريع التجارية :

-أنواع الخصم على المشتريات  ،والشراء بعربون

االمتحان الثاني

 -العمليات المالية المتعلقة بالمبيعات ومردوداتها ومسموحاتها

الثاني عشر

المعالجة المحاسبية لعمليات البضاعة لدى المشاريع التجارية :

الثالث عشر

اعداد القوائم المالية في المنشات التجارية

 أنواع الخصم على المبيعات  ،والبيع بعربوناعداد حساب تكلفة المبيعات-اعداد قائمة الدخل.

اعداد القوائم المالية في المنشات التجارية

الرابع عشر

اعداد قائمة حقوق الملكية .-اعاد قائمة المركز المالي.

العمليات المالية المتعلقة بالنقدية :

الخامس عشر
امتحان تجريبي

 -اجراءات الرقابة على المقبوضات النقدية

(اختياري)

 -اثبات العجز بالصندوق

السادس عشر

التسويات المحاسبية مبدا المقابلة-:

االمتحان النهائي

-اساس االستحقاق واالساس النقدي.

-كشف تسوية البنك.

 -تسوية المصروفات (المستحقة والمدفوعة مقدماً)

الوقت المتوقع لدراسة المادة
حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

سياسة الحضور والغياب:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية إذ
يترتب اعتبار الطالب منسحبا ً من المادة في حالة قبول العميد للعذر ،بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون
عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.
المراجع العلمية للمادة


الكتــب
 -محمد مطر  ،2007 ،مبادئ المحاسبة المالية ، ،عمان ،الطبعة الرابعة ،دار وائل ،عمان

5

 خداش حسام الدين وآخرون ، 2005 ،أصول المحاسبة المالية ،الطبعة األولى  ،دار المسيرة للنشر،عمان.
 د  .أحمد نور  ،المحاسبة المالية  -الجزء األول  ،مؤسسة شباب الجامعة 1993 ، حنان حلوة واخرون ،2004 ،اسس المحاسبة المالية  ،الطبعة االولى ،دار الحامد ،عمان.-Accounting principles, 2007, Weygand, Jerry J.| Kieso, Donald E.| Kimmel, Paul D.| -Hoboken, NJ:
John Wiley & Sons_. -7th ed.-xxxii, 1120 p.

الدوريات العلمية:
.1المجلة المصرية للدراسات التجارية تصدرها كلية التجارة بجامعة المنصورة.
 .2اصدارات مجلة المدقق من اصدرات جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين.
'' .3مجلة المحاسبون' تصدر من الهيئة الشعودية للمحاشبني القانونين '
 .4المجلة العربية للمحاسبة تصدر عم جامعة البحرين.
 .5مجلة المدقق تصدر عن جمعية المحاسبين القانونيون االردنيين .

المواقع اإللكترونية Websites
/http://www.acc4arab.com/acc
http://www.aazs.net
/ http://infotechaccountants.com
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