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مخطط تدريس المـادة
عنون المــادة :محاسبة الشركات

رقم المــادة0310210 :

(محاسبة متوسطة والشركات ())3

رقم المــادة0310410 :

مستوى المادة :سنة ثانية

المتطلب السابق و /أو المرافق0310111 :

وقت المحاضرة:

عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات معتمدة

معلومات خاصة بمدرس المــادة
االسم

الرتبة األكاديمية

الساعات المكتبية

رقم المكتب ومكانه

وصف المادة:
 -يستتض هذ تتسا اطبس تتوخ ائي ت

تتو ص اطش تته وا ااءت تهاتاا اطضتتن ض تتا اط تتيها اطب وس تتئي سيق تتو ي تتضص تتسا اطبس تتوخ

ئوطض هيف ئقوي ن اطشه وا األهدين ئش ل عتوا شتها اطب وطءت اطب وستئي طض ستير اطشته وا ئ ي اعقتو ضوتوبنب ض

ب وس تتئ ب بس تتو ب عوبت ت ب ساا بس تت ،طي ب تتد دةب بس تتو ب
ئض ويح عبلي إ داه ئيع أسيود اطغهذ ئ ال ة أ

تتي ب ش تته وا ااس تتض بوه اطبش تتضهك)

تتسطك يق تتضا اطبس تتوخ

ا إ داه

أهداف المادة:

يقدف سا اطبقهه إطى ضز يد اطاوطب ئوطب وهف اطبقوهاا اطضوطي :
 -أ بي ضائيخ قوي ن اطشه وا األهدين

 ض هيف اطشه وا أي اعقو اطي ا ن اطقوي يي طض سيسقو ض ويح ااءهاتاا اطب وسئي طض سير سه اطشه وا اعداد اطق ا ا اطبوطي طقو ض ويح ااءهاتاا اطب وسئي طلضغييه سن بل ي -ض ويح ااءهاتاا اطب وسئي ئض في

سه اطشه وا

سه اطشه وا ض ديد ق خ اطبل ي

 -ض ويح ااءهاتاا اطب وسئي ط بلي إ داه ئيع أسيود اطقهذ ئ ال ة أ

الل ئ د اطض في
ا إ داه

 -ض ويح اطب وطء اطب وسئي اسض قوخ دسع س ا د أسيود اطقهذ هد اطشه قيب األسيود ئضوهيخ إسض قوققو

مكونات المادة:
* الكتب (المؤلفون العنوان ، ،الناشر ،سنة النشر)
 أبو نصار ،محمد ،محاسبة الشركات األصول العلمية والعملية ،دار وائل للنشر . 2016 ،1

تي ئستيا ب

 المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ)
 دليل الدراسة (حيث ينطبق)
 دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق)
 -يتم تحديد الواجبات خالل الفصل وبعد اإلنتهاء من كل جزء من محتوى المساق.

طرق التدريس :محاضرات ،مجموعات نقاش ،مجموعات تدريس ،حل مسائل ،مناظرات ،وغيرها
نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
 فهم الطالب لقانون الشركات األردني وأهميته في تنظيم حسابات الشركات بأنواعها. فهم الطالب اإلجراءات المحاسبية لتأسيس الشركات. فهم الطالب اإلجراءات المحاسبية للتغيير في ملكية الشركات. فهم الطالب اإلجراءات المحاسبية لتصفية الشركات. -فهم الطالب لعملية إصدار إسناد القرض وبيعها.

 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
 تحفيز الطالب على الربط بين المعالجات المحاسبية واإلدارية والقانونية لتأسيس الشركات والتغير بملكيتهاوتصفيتها.
 تحفيز الطالب على إيجاد سعر بيع اسناد القرض واستخدام جداول القيمة الزمنيه للنقود وكيفية إطفاء عالوة أوخصم اإلصدار.

 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)

 تحفيز الطالب على اإلطالع على الكتب والدوريات المتعلقة بمحاسبة الشركات. إجراء تدريب ميداني للطلبة بهدف تفعيل الجانب النظري مع التطبيقي. -مشاركة الطلبة في حل التطبيقات العملية لتفعيل روح التواصل والتعاون بينهم.

 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية

 إكتساب المعرفة بنصوص قانون الشركات األردني وتعديالته. -إكتساب مهارة إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركات.

أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة
 اختبارات قصيرة
 واجبات دراسية
 االمتحان النهائي
توزيع العالمات
العالمة

أدوات التقييم
االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/
المشاريع
المجموع

20
20
40
20
100

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
األسبــــــــوع

األول

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها
تأسيس شركات التضامن وإدارتها :
 اطي ا ن اطقوي يي طض سير اداهة شه وا اطضووبن اطب وطء اطب وسئي طض سير شه ا اطضووبن -ضسديد اطشه وت ط

قا سن هأر اطبول
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الوظائف
والتقارير

 اطبس ئوا اطشالثاني

 -قه ذ اطشه وت

ي طلشه وت

 ااووسوا اطض فيووا على ق خ اطشه وتإعداد القوائم المالية في شركات التضامن :
 قو ب اطد لالثالث

 قو ب ض زيع األهئوا اط سو ه -قو ب اطبه ز اطبوطن

 اهخ ض زيع األهئوا اط سو ه ئين اطشه وتالتغيير في ملكية شركات التضامن :
 اطب وطء اطب وسئي طلضغييه سن شه وا اطضووبنالرابع

 -إيوبوا شهيك

* ضقديا إسضشوهاا ءديدة طلشه
* شهات

الخامس

أ د اطشه وت

إنسحاب أو إنفصال أحد الشركاء :
اطشهيك اطبيس ب إطى ش ص بن وهج اطشه
 ئيع -ئيع

اطشهيك اطبيس ب إطى أ د اطشه وت ئوطشه

 دسع اطبسض خ طلشهيك اطبيس ب بن أب ال اطشهتصفية شركات التضامن :

 اطي ا ن اطقوي يي طض في شه وا اطضووبنالسادس
اإلمتحان األول

 -إءهاتاا اطض في

اءئوا اطب فن

 اطب وطء اطب وسئي طلض في :* ض في ئسيا

* ض في ضدهيءي
* قو ب اطض في

شركات التوصية البسيطة:
 اطي ا ن اطقوي يي طض سير اداهة شه وا اطضالسابع

 اطب وطء اطب وسئي طض سير شه وا اطض -اطضغيه سن بل ي شه وا اطض

ي اطئسيا

ي اطئسيا

ي اطئسيا

 اطب وطء اطب وسئي طلضغيه سن بل ي شه وا اطض -ض في شه وا اطض

ي اطئسيا

ي اطئسيا

شركات المحاصة :
 اطي ا ن اطقوي يي طشه وا اطب والثامن

 -اطب وطء اطب وسئي طشه وا اطب و

 إسض هاج يضو ج أعبول شه وا اطب و -اطب وط

اطبوطي ئين اطشه وت سن شه وا اطب و

تأسيس الشركات المساهمة العامة :
و ص اطشه وا اطبسو به اط وب اءهاتاا ض سيسقو
التاسع

 -هأر بول اطشه وا اطبسو به اطقيا اطب ضلف طلسقا

ضغايضقو أي اع األسقا

 اا ضضوب ئ سقا اطشه اطبسو به اط وب -إداهة اطشه وا اطبسو به اط وب

العاشر

التغير في رأمال الشركات المساهمه العامه:
 -زيودة أهسبول اطشه وا اطبسو به اط وبه
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 ض فيذ هأسبول اطشه وا اطبسو به اط وب ضءز سقا اطشهالحادي عشر

اإلمتحان األول

اطفهخ ئين ض زيع أسقا بءويي

ضءز اطسقا

تصفية الشركات المساهمه :
 أي اع اطض في  :ااءئوهي اا ضيوهيه -ض يين اطب فن اءهاتاا اطض في

 اطب وطء اطب وسئي طض في اطشه وا اطبسو به اط وبهالشركات ذات المسؤولية المحدودة :
 اطي ا ن اطقوي يي ااداهي طلشه وا ساا اطبس ،طي اطب د دة اطب وطء اطب وسئي طلشه وا ساا اطبس ،طي اطب د دة -اطضغيه سن هأسبول اطشه وا ساا اطبس ،طي اطب د دة

الثاني عشر

الشركات المساهمه العامة األخرى:
ي اطي ا ن اطقوي يي ااداهي
 اطشه وا اطبسو به اط -شه وا اطض

ي ئوألسقا اطي ا ن اطقوي يي ااداهي

 -اطشه وا اطقوئو

 شه وا ااسض بوه اطبشضهك اطي ا ن اطقوي يي ااداهيالحسابات الختامية والقوائم الماليىة للشركات المساهمه العامه:
ئإعداد اطق ا ا اطبوطي طلشه وا اطبسو به اط وبه
 اطبضالئوا اطقوي يي اط والثالث عشر

تحضير وإعداد :
 -قو ب اطد ل

 قو ب ض زيع األهئوا اط سو ه -قو ب اطضدسقوا اطيقدي

اطب يوه اطب وسئن اطد طن ))7

 قو ب اطبه ز اطبوطن اطبيزايي )الرابع عشر

إسناد القرض :
و ص إسيود اطقهذ اطضشهي وا اطقوي يي ااداهي طضيهيا عبلي إ داه اسيود اطقهذ
أي اع اسيود اطقهذ

 اطب وطء اطب وسئي ا داه اسيود اطقهذ اسض قوخ دسع س ا د اسيود اطقهذالخامس عشر
السادس عشر
اإلمتحان

 هد اطشه اسيود اطقهذ ئضوهيخ إسض قوققو -ئيع اسيود اطقهذ عال ة أ

ا إ داه

 -اطب وطء اطب وسئي ا داه ااسيود ئ ال ة أ

ا إ داه طلفضهاا اطبوطي اطضوطي طإل داه

النهائي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة.

سياسة الدوام (المواظبه)
ال يسمممل للطالممب بالتأيممب أ ثممر مممن  )%15مممن مجممموس السمماعات المقممررة للمممادة .وإذا غمماا الطالممب أ ثممر مممن  )%15مممن
مجموس الساعات المقمررة للممادة دون عم ر مرضمي أو قهمري يقبلمه عميمد الكليمة ،يحمرن ممن التقمدن لنمتحمان النهمائي
وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صفراً) ،أما إذا ان الأياا بسبب المرض او لع ر قهمري يقبلمه عميمد الكليمة التمي تطمر
المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكان االنسحاا.
 المواقع االلكترونية www.wiley.com :
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