جامعة فيالدلفيا
كلية العلوم االدارية
قسم المحاسبة
 /السنة الدراسية
الفصل الدراسي

/

مخطط تدريس المـادة
عنون المــادة :محاسبة المؤسسات
الحكومية وغير الربحية

رقم المــادة0310231 :

مستوى المادة :سنة ثانية

المتطلب السابق و /أو المرافق0310111 :

وقت المحاضرة:

عدد الساعات المعتمدة3 :
معلومات خاصة بمدرس المــادة

االسم

الرتبة
األكاديمية

رقم المكتب ومكانه

الساعات
المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
يتفحص هذا المساق المواضيع المعاصرة المتعلقة بالمحاسبة المالية والرقابة االدارية وتدقيق
المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الهادفة للربح
أهداف المادة:
يهدف هذا المساق إلى ما يلي :
·
·
·

التعريف بدور المحاسبة الحكومية في القضايا المالية المتعلقة بالدولة في المجال النظري .

التعريف بدور المحاسبة الحكومية في القضايا المالية المتعلقة بالدولة في المجال العملي .

إظهار دور المحاسبة الحكومية على المستوى االقتصادي .

·

إظهار دور المحاسبة الحكومية على المستوى االجتماعي .

·

إظهار دور المحاسبة الحكومية في خدمة النظام االقتصادي ككل .

·
·

بيان مدى مساعدة المحاسبة الحكومية لإلدارة المالية في مجاالت مسار األموال العامة .

التعريف بالموازنة العامة للدولة .

·

التعريف بالهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي .

·

التعريف بأنواع الرقابة الداخلية على تنفيذ الموازنة العامة .

·
·
·

التعريف بأنواع الرقابة الخارجية على تنفيذ الموازنة العامة .

ربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية لألهداف السابقة .

تدريب الطالب على البحث العلمي من خالل تكليفه بحلقات بحث .
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المراجع:
 الكتب (العنوان ،المؤلفون ،الناشر ،سنة النشر)


الكتاب المقرر :



محمد حجازي  ،المحاسبة الحكومية



المراجع:



محمد الهور  ،المحاسبة الحكومية



احمرو ،اسماعيل حسيين  :المحاسيبة الحكوميية مين التقلييد اليى الحدا ية  -.عميان  :دار المسييرة للن ير



المحاسبة الحكومية ،عبدالرزاق ال حادة ،الطبعة االولى  ،2011دار زمزم للن ر

والتوزيع . 2003 ،

 . 1المجالت المتخصصة :




-

المدقق  ,جمعية المحاسبيين القانونيين

 المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ)
 المراجع اإللكترونية :
www.wegant.edu.com .1
http://ocw.mit.edu/about/index.htm .2
طرق التدريس:
محاضرات ،مجموعات نقاش ،مجموعات تدريس ،حل مسائل ،مناظرات ،وغيرها
نتائج التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
يعتبر الطالب قد أكمل دراسة هذا المساق بنجاح إذا استوفى ال روط التالية :
·
·
·

المساهمة بوعي ومعرفة في الحوارات والمناق ات الصفية

تقديم بحث أو أك ر في موضوع يتعلق بالمساق ( التقارير والواجبات الجماعية )

اجتياز االمتحانات المقررة.

 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
سيتم تقييم الطالب بناء على درجة عمق المساهمة الواعية الذكية في الحوارات والمناق ات

 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية
أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة
 اختبارات قصيرة
 واجبات دراسية
 االمتحانات
توزيع العالمات

العالمة

أدوات التقييم
االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي

20
20
40
2

التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية /المشاريع
المجموع

20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 حقوق الطبع والملكية
 تجنب االنتحال
محتوى المساق :
يتكون محتوى المساق من (  ) 48ساعة دراسية موزعة على (  ) 16أسبوعا بواقع (  ) 3ساعات لكل أسبوع
من أسابيع الفصل الدراسي على النحو التالي :

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي:
األسبوع األول

مدخل إلى المحاسبة الحكومية :
 -تعريف المحاسبة الحكومية

 -وظائف المحاسبة الحكومية

 -خصائص المحاسبة الحكومية

 أوجه ال به واالختالف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة الماليةاألسبوع ال اني

النظريات المحاسبية :

 -نظريات المحاسبة المالية

 مفاهيم نظريات المحاسبة المالية وامكانية تطبيقها على المحاسبة الحكوميةالمخصصة
 نظرية األموالّ
األسبوع ال الث

األسس المحاسبية (: )1

 أسس تسجيل المحاسبة الحكومية ( النقدي  ،االلتزام  ،االستحقاق ) -أساس القياس المحاسبي الحكومي في األردن

األسبوع الرابع

األسس المحاسبية (: )2

األسبوع الخامس

تطور الموازنة العامة وتبويبها :

 -حاالت تطبيقية على أسس تسجيل المحاسبة الحكومية

 تطور مفهوم وخصائص الموازنة العامة األسس العلمية لتبويب الموازنة العامةاألسبوع السادس

قواعد إعداد الموازنة العامة ومراحل تطورها :
 -قواعد إعداد الموازنة العامة

 -مراحل تطور أنواع الموازنة العامة

االمتحان األول
األسبوع السابع

إعداد الموازنة العامة وأنواعها :
 تطور دورة الموازنة العامة في األردن -تصنيف الموازنة العامة في األردن
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األسبوع ال امن

ماهية النظام المحاسبي الحكومي وعناصره :
 -تعريف النظام المحاسبي الحكومي

 متطلبات النظام المحاسبي الحكومي عناصر النظام المحاسبي ومراحلهاألسبوع التاسع

الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي :
 -الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي

 الدفاتر والسجالت المستخدمة في النظام المحاسبي الحكومي في األردنإ بات اإليرادات العامة :

األسبوع العا ر

 -تحصيل اإليرادات نقدا وب يكات

 المعالجة المحاسبية بين الخزائن العامةاألسبوع الحادي ع ر

إ بات اإليرادات العامة :

 -تحصيل اإليرادات بالحواالت البريدية

 م ال تطبيقي على تحصيل اإليرادات بأنواعهااألسبوع ال اني ع ر

القيود المحاسبية للنفقات العامة (: )1

 -سداد النفقات العامة نقدا وب يكات ( أم لة )

االمتحان ال اني
األسبوع ال الث ع ر

القيود المحاسبية للنفقات العامة (: )2
 سداد النفقات العامة بحواالت بريدية (أم لة)الرقابة الداخلية على تنفيذ الموازنة العامة :

األسبوع الرابع ع ر

 -أنواع الرقابة الداخلية

 الرقابة الداخلية على عناصر اإليرادات والنفقاتالرقابة الخارجية على تنفيذ الموازنة العامة :

األسبوع الخامس ع ر

 -أجهزة الرقابة الخارجية في األردن

 إجراءات الرقابة الخارجية على عناصر اإليرادات والنفقاتالحسابات الوسيطة

األسبوع السادس ع ر

السلف الحكومية

االمانات الحكومية
المعالجات المحاسبية

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة
.
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سياسة الدوام (المواظبه)
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة .وإذا غاب الطالب أكثر منن
( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهنري يقبلنه عميند الكلينة ،يحنر
من التقد لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صفراً) ،أما إذا كان الغياب بسبب المنرض
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكا
االنسحاب.
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