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 :رؤية القسم
 قدرات متخصصة في مهنة المحاسبة والتشريعات القانونيةريادة علمية متميزة ذات 

 
 :رسالة القسم

اء بمهنة التطوير المهني المحاسبي للطلبة في مهنة المحاسبة والتشريعات القانونية والتجارية لمنظمات األعمال لالرتق
 لعمل.اتمشيا مع متطلبات سوق المحاسبة وتزويد سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم المعرفة المهنية والمهارات العالية 

 
 :أهـداف القسم

 : يهدف القسم إلى تحقيق ما يلي
الية تأهيل كوادر لديهم القدرة على ممارسة مهنة المحاسبة والتشريعات القانونية الخاصة باألوراق الم -1

 .والتجارية
 .(JCPA, CMA,CPA) تأهيل الطلبة الجتياز امتحانات التأهيل المهني في المحاسبة -2
العمل على اطالع الطلبة بشكل مستمر بأحدث المعارف المحاسبية والتغيرات الحديثة على معايير  -3

 المحاسبة والتدقيق والتشريعات القانونية التي تحكمها مهنة المحاسبة .
 

 مخرجات القسم التعليمية:
قانون و الجيد ودعم المهارات المهنية في مجال المحاسبة وفر البرنامج فرصًا للطالب لتطوير المعرف األساسية والفهم 

 األعمال من خالل األمور التالية:

وعلوم  .المقدمة العامة: تزويد الطالب بمعارف عامة نظرية وتطبيقية بنتيجة دراسته للعديد من المساقات وفي مجاالت1

 وحل المشاكل.متعددة تجعله قادرًا على الفهم واإلدراك والتحليل واتخاذ القرارات 

ة في .المعرفة التخصصية: يقدم برنامج المحاسبة وقانون األعمال العديد من المساقات التي تودي إلى تكثيف المعرف2

مجال التخصص من خالل ما يطرحه من مساقات إجبارية واختيارية أعدت وفقًا ألحدث المعايير العلمية والمهنية 

 مجال المحاسبة وقانون األعمال. يلمواكبة التطور والتغيرات التي تحدث ف

قة .التنوع في المقدمة: يزود برنامج المحاسبة وقانون األعمال الطالب بمجموعة من المعارف والمهارات ذات العال3

 من خالل طرحه لمساقات في مجاالت ومعارف مساندة مثل االقتصاد واإلدارة والتمويل وحقوق اإلنسان وغيرها.
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تحليل يزود البرنامج الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتمكينه من اكتساب القدرة على ال.المهارات التحليلية: 4

ذه القوائم واالستنتاج بحيث يكون قادرَا على تحليل القوائم المالية الصادرة من المنشآت االقتصادية المختلفة وترجمه ه

 مستخدمين ومساعدتهم في اتخاذ القرارات.من لغة األرقام إلى لغة مكتوبة سهلة الفهم وذلك لخدمة جميع ال

عداد األبحاث العلم5 ية والحصول .المهارات البحثية: تزويد الطالب بالمهارات والمعارف التي تمكنه من كتابة التقارير وا 

على المعلومات التي تساعده على ذلك من خالل المصادر المختلفة مثل الكتب والدوريات والمصادر االلكترونية 

 بانة والمقابالت والتقارير المالية وذلك من خالل ما يدرسه الطالب من مساقات في أساليب البحث العلميواالست

 واإلحصاء.

ي .القيم المهنية واألخالقية: وهي مخرجات يكتسبها الطالب من خالل معرفته ألخالق وقيم وسلوكيات المهنة والت6

 للمهنة في سوق العمل حيث يكسبها من خالل دراسته لمساقات يجب أن يتحلى بها المحاسب أو الموفق خالل ممارسته

لمساقات ابطرح هذا البرنامج تعالج هذا الموضوع مثل معايير التدقيق الدولية ومعايير المحاسبة واإلبالغ المالي لبعض 

 األخرى.

قافتها بية واالطالع على ث.القيم الوطنية واإلنسانية: يكتسب الطالب هذه القيم من خالل اإللمام بتاريخ رقعة العر 7

افة اإلسالمية وبذاتها واإللمام بتاريخ وطبيعة األردن وذلك من خالل دراسته المساقات المختلفة مثل التربية الوطنية والثق

 وتاريخ األردن وفلسطين وغيرها.
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 مكونات الخطة
 

ساعة معتمدة موزعة على  132 من االعمالالمحاسبة وقانون تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص 
 النحو اآلتي:

 

 النسبة المئوية % عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل
 0.204 27 متطلبات الجامعة أوالً 
 0.1818 24 متطلبات الكلية ثانياً 
 0.454 54 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاً 
 0.068 15 متطلبات التخصص اختياري رابعاً 

 0.090 12 مواد مساندة خامسًا 
 %100 132 المجموع

 

 

 نظام الترميز المعتمد في الجامعة
 

1 0  1 1  0 0  2  2 

  ُمستوى المادة  لالتسلســــ
 المجال
 المعرفـي

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

         
 

 المجاالت المعرفية
 

 المجال المعرفي رمز المجال
عدد الساعات المعتمدة في 

 الخطة الدراسية
 24 المحاسبة المالية  0
 9 محاسبة األداء واتخاذ القرار  1
 12 التدقيق ونظم المعلومات المحاسبية  2
 12 محاسبة متخصصة  3
 15 القانون 4
5   
6   
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 ( ساعة معتمدة27متطلبات الجامعة ) أواًل:
 

 ( ساعة معتمدة15متطلبات الجامعة اإلجبارية: ) أ.
 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المادة
 3 (1اللغة العربية ) 55011102
 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103
 3 التربية الوطنية 55011206
 3 العلوم العسكرية 55011308
 3 مهارات حاسوبية 55041103

 15 المجموع
 
 

 ساعات معتمدة( يختارها الطالب من المساقات اآلتية: 12متطلبات الجامعة االختيارية: ) ب.
 

 اسم المادة رمز المادة
عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 - 3 مهارات حياتية 55011204
 - 3 الريادة واالبداع 55011306
 55011102 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 55011103 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
 - 3 حقوق اإلنسان 55021204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 القدس والوصاية الهاشمية 55031205
 - 3 البيئة والمجتمع 55041203
 - 3 الصحة والمجتمع 55041206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 55041307

  12 المجموع
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 ساعة معتمدة( 24) متطلبات الكلية ثانيًا:

 
 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.

 

 عملي نظري س.م المساق رقم المساق
المتطلب 
 السابق

 -   3 أساسيات اإلدارة  21011101
 -   3 (1مبادئ محاسبة ) 22011101
 -   3 مبادئ اإلدارة المالية  23011101
 -   3 (1مبادئ التأمين ) 23041101
 -   3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101
 -   3 مبادئ التسويق  24011101
أساسيات نظم المعلومات  25011101

 اإلدارية 
3   - 

 -   3 مبادئ اإلحصاء 25051102
      

     المجموع
 

 الكلية االختيارية: يختار الطالب )..........( ساعات معتمدة من المساقات اآلتية:متطلبات  ب.
 

 عملي نظري س.م المساق رقم المساق
المتطلب 
 السابق

      
      
      
      
      
      

     المجموع
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 ( ساعة معتمدة69متطلبات التخصص ) ثالثًا:

 
 ( ساعة معتمدة60متطلبات التخصص اإلجبارية ) أ.

 

 عملي نظري س.م المساق رقم المساق
المتطلب 
 السابق

 26012102   3 2محاسبة متوسطة  22012202
 26011201   3 محاسبة الشركات  22012203
 26011201   3 تحليل ومناقشة القوائم المالية  22023101
 22012202   3 محاسبة دولية  22024102
 26033101   3 محاسبة التكاليف  22034201
 26033102   3 معايير التدقيق الدولية  22034203
 26012103   3 محاسبة الضرائب  22043101
 22011101   3 2مبادئ محاسبة  26011201
 26011201   3 1محاسبة متوسطة  26012102
 22012202   3 محاسبة متقدمة  26012103
 22012202   3 نظرية المحاسبة المالية  26024101
 26011201   3 المحاسبة اإلدارية  26033101
 26012102   3 1تدقيق الحسابات  26033102
 22012202   3 محاسبة حكومية  26043202
 22023101   3 نظم المعلومات المحاسبية  26044101
 -   3 مدخل إلى علم القانون  31011101
 31011101   3 مصادر االلتزام  31011202
 31011101   3 مبادئ القانون التجاري  31031201
 31031201   3 الملكية الصناعية والتجارية 31032203

دراسات قانونية في التجارية  31033206
 االلكترونية

3   31031201 

    60 المجموع
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 ساعات معتمدة من المساقات اآلتية:( 9متطلبات التخصص االختيارية: يختار الطالب ) ب.

 

المتطلب  عملي نظري س.م المساق رقم المساق
 السابق

 22024102   3 معايير المحاسبة الدولية  22024203
 22034201   3 محاسبة التكاليف المعيارية  22033204
 26033102   3  2تدقيق الحسابات  22034102
 26011201   3 محاسبة البنوك والتأمين  26043203
 26011201   3 محاسبة إسالمية  26013104
 26011201   3 مشكالت محاسبية معاصرة  26024202

    18 المجموع
 

 مواد مساندة )........( ساعة معتمدة رابعًا:
 

 عملي نظري س.م المساق رقم المساق
المتطلب 
 السابق

 -   3 رياضيات األعمال  21022102
 31011202   3 االجتماعية )قانون العمل(القوانين  31013206

31034104 
قانون األوراق التجارية والعمليات 

 المصرفية 
3 

  
31031201 

 31011101   3 تشريعات االدارة االلكترونية  32053107
      

    12 المجموع
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 الخطة االسترشادية

 

 السنة األولى
 الفصل األول

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

  - 3 (1مبادئ المحاسبة ) 22011101
  - 3 مبادئ التسويق  24011101
  - 3 (1اللغة العربية ) 55011102
  - 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103
  - 3 مدخل إلى علم القانون 31011101
  - 3 أساسيات اإلدارة 21011101

  18 المجموع
 

 الفصل الثاني

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

  22011101 3 (2مبادئ محاسبة ) 26011201
  55011103 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102
  31011101 3 مصادر االلتزام  31011202
  - 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101
  - 3 (1مبادئ التامين ) 23041101
  - 3 الغذاء والصحة  55041204

   18 المجموع
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 السنة الثانية
 الفصل األول

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

  26011201 3 (1محاسبة متوسطة ) 26012102
  26011201 3 محاسبة شركات 22012203
  31011101 3 مبادئ القانون التجاري 31031201
  26011201 3 محاسبة إدارية  26033101
  - 3 مبادئ االدارة المالية  23011101
  26011201 3 تحليل ومناقشة القوائم المالية 22023101

  18 المجموع
 

 الفصل الثاني

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات 
 المتطلب السابق المعتمدة

المتطلب 
 المتزامن

  26012102 3 ( 2محاسبة متوسطة ) 22012202
  26012102 3 (1تدقيق حسابات ) 26033102
  22023101 3 نظم معلومات محاسبية  26044101
  - 3 الريادة واإلبداع  55011306
  31031201 3 الملكية الصناعية والتجارية 31032203
  26033101 3 محاسبة التكاليف 22034201

   18 المجموع
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 السنة الثالثة
 الفصل األول

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المتطلب السابق المعتمدة

المتطلب 
 المتزامن

  22012202 3 محاسبة دولية  22024102
  26033102 3 (2تدقيق الحسابات ) 22034102
  22012202 3 محاسبة حكومية  26043202
  - 3 رياضيات األعمال  21022102
  22012202 3 محاسبة متقدمة  26012103
  31011202 3 القوانين االجتماعية)قانون العمل( 31013203

  18 المجموع
 

 الفصل الثاني

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

  26033102 3 معايير التدقيق الدولية  22034203
  26012103 3 محاسبة الضرائب  22043101
  - 3 مبادئ اإلحصاء  25055102
  22012202 3 نظرية المحاسبة المالية 26024101

31034104 
قانون األوراق التجارية والعمليات 

 المصرفية
3 

31031201  

  - 3 األساسيات والمهارات المعرفية  55011205
   18 المجموع
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 الرابعةالسنة 
 الفصل األول

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

  22024102 3 معايير المحاسبة الدولية  22024203
  26011201 3 محاسبة البنوك والتأمين 26043203
  - 3 مهارات حياتية 55011204
  31011101 3 تشريعات اإلدارة االلكترونية 32053107

  12 المجموع
 

 الفصل الثاني

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

  31031201 3 دراسات قانونية في التجارية االلكترونية 31033206
  - 3 اإلدارة في حياتنا  55031204
  - 3 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية 25011101
   3 العلوم العسكرية  55011101

   12 المجموع
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 ساقاتوصف الم

 
دة ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: ال يوجد رقم الما 3( )1اسم المادة مبادئ محاسبة )22011101رقم المادة
 .ال يوجد(

 
المالية التي تخص قطاع تعتبر مبادئ المحاسبة مادة تمهيدية تتضمن التعريف والتسجيل والتقرير عن العمليات 

عداد القوائم المالية. حيث يكتسب الطالب فهمًا واضحًا للعملية المحا كمال الدورة المحاسبية، وا  سبية األعمال، وا 
 والخطوات التي تنتج عنها القوائم المالية، من خالل عرض التمارين والمشاكل في هذا المساق

 
المتطلب السابق: مبادئ محاسبة  ساعات معتمدة / نظري، 3( )2) اسم المادة مبادئ محاسبة26011201رقم المادة 

 .(22011101( رقم المادة1)
 

لمترتبة يعتبر هذا المساق امتدادًا لفهم عملية القياس المحاسبي في كل ما يتعلق بالمصادر االقتصادية والمسؤوليات ا
دية ن السلعي وتكلفة البضاعة المباعة، والنقعلى المالك، وحقوق الملكية للمالك، وترتكز عملية الشرح على المخزو 

 داولة.والنظام الداخلي للمنشأة باإلضافة إلى المدينون واألصول طويلة اآلجل، واالستثمارات بأنواعها والخصوم المت
 

ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: مبادئ محاسبة  3( )1اسم المادة محاسبة متوسطة )26012102رقم المادة 
 .(26011201قم المادة ( ر 2)
 

 .لمتداولةيستعرض هذا المساق كيفية إعداد القوائم المالية المختلفة والمعالجة المحاسبية لبنود األصول وااللتزامات ا

ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: محاسبة  3( )2اسم المادة محاسبة متوسطة )22012202رقم المادة 
 .(26012102رقم المادة  1متوسطة/

 
يوضح هذا المساق تفاصيل عملية القياس المحاسبي وتحضير التقارير المالية الخارجية، حيث يكمل فهم الطالب 

لمالي لإلطار النظري للمحاسبة المالية، باإلضافة إلى خصم السندات وجانب حقوق الملكية وقائمة التغير في المركز ا
 .ستثمارات طويلة األجلوأثر التغير في األسعار على القوائم المالية واال
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ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: محاسبة  3( )1اسم المادة تدقيق الحسابات )26033102رقم المادة 
 .(26012102رقم المادة  1متوسطة/

 
األمور بتركز هذه المادة على الجانب النظري لعملية تدقيق الحسابات وهو بشكل أساسي يهتم بتمكين الطلبة من اإللمام 

ق والخدمات األساسية في عملية التدقيق الخارجي والداخلي والتي تشمل فهم طبيعة التدقيق، نشأته وأهدافه، وأنواع التدقي
ملية عالتي يقدمها المدققون، ومعايير التدقيق، وواجبات مدقق الحسابات ومسؤولياته، وقواعد السلوك المهني وتخطيط 

 دلة التدقيق ومخاطر التدقيق وتقارير المدقق في ضوء معايير التدقيق الدولية.التدقيق، والرقابة الداخلية وأ
 

 ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: تدقيق حسابات 3( )2اسم المادة تدقيق الحسابات ) 22034102رقم المادة 
 .(26033102( رقم المادة 1)
 

قيق الحسابات، األمر الذي يمكنهم من فهم منهجيات التد يهدف المساق إلى تعريف الطلبة بالقضايا األساسية لتدقيق
رة وتطبيقاتها، وسيتركز االهتمام على العينات بشكل عام، واألنظمة المحوسبة وتدقيق دورة المبيعات ودو  الحديثة

رواتب والوحسابات األصول المتداولة وطويلة اآلجل، وااللتزامات المتداولة وطويلة األجل، وحقوق الملكية  المشتريات
 واألجور.

 
بات المتطلب السابق: تدقيق حسا ساعات معتمدة/ نظري، 3اسم المادة معايير التدقيق الدولية )22034203رقم المادة 

 .(26033102( رقم المادة 1)
 

طار تعمل معايير التدقيق الدولية إلى توفير مستوى معقول من الضوابط التي تضبط عملية التدقيق وتحدد نوع من اإل
الذي يعمل المدقق ضمنه وتمثل مستويات لألداء المهني وضعت من قبل الجهات المنظمة للمهنة. ويعتمد عليها في 

يث مستوى معين من الثقة بعمل المدقق ح الحكم على أداء مدقق الحسابات ونوعية العمل المنجز وبالتالي فهي توفير
ان و وقواعد متعارف عليها يزيد من ثقة الجمهور بأهمية التدقيق أن علم الجمهور بان عملية التدقيق متصلة بأحكام 

أن تحد  العملية التدقيق ليست عملية ارتجالية ولكن ال بد من األخذ بعين االعتبار أن المعايير هي أطار عام وال يجب
مجتمع بعض توقعات المن إبداع المدقق وممارسة الحكم المهني بدرجة معقولة. وان إصدار المعايير قد يساعد في تلبية 

عن دور المدقق ومسؤولياته وقد قامت الجهات المنظمة للمهنة في بعض البلدان بإصدار المعايير التي أصبحت 
 متعارف عليها ومقبولة قبوال عاما وقامت كثير من البلدان بتبني تلك المعايير.

 
( 2المتطلب السابق: مبادئ محاسبة ) ،ساعات معتمدة/ نظري 3اسم المادة محاسبة إدارية )26033101رقم المادة
 .(26011201رقم المادة 
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تركيز يتضمن المقرر مفاهيم و أساسيات المحاسبة اإلدارية دورها في الشركات ومقارنتها مع المحاسبة المالية، مع ال

لمتغيرة الثابتة وا على مواضيع في محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية مثل: تحليل نقطة التعادل، وتصنيفات التكاليف
سبية والمختلطة، كما ويتضمن المقرر دراسة كيفية استخدام المصادر المختلفة للمعلومات بشكل عام والمعلومات المحا

عداد  على وجه الخصوص في مجاالت التخطيط والرقابة ومحاسبة التكاليف وتحليل عالقة التكلفة والحجم والربح وا 
يف المالئمة للقرارات لموازنات التقديرية المرنة والموازنات الخاصة بالنفقات الرأسمالية والتكالالموازنات التقديرية الشاملة وا

عداد التقارير المالئمة للمدراء م ن داخل غير الروتينية وعالقتها بمحاسبة المسؤولية ومراكز اإليرادات والربحية وا 
 الشركات.

 
 ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: محاسبة إدارية رقم 3اسم المادة محاسبة تكاليف ) 22034201رقم المادة 

 .(26033101المادة 
 

كاليف يهدف المساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ والمفاهيم األساسية لمحاسبة التكاليف، ويتضمن ذلك نشأة محاسبة الت
ى نظام القوائم المالية، والتعرف علوتطورها وأهدافها، وتصنيفات التكاليف وتوضيح دورة محاسبة التكاليف الصناعية و 

يضاح نظام محاسبة التكاليف حسب األنشطة، واستخدام محاسب ة محاسبة األوامر اإلنتاجية ونظام تكلفة المراحل، وا 
 ات اإلدارية.التكاليف المعيارية في الرقابة على التكاليف والتعرف على كيفية استخدام معلومات التكاليف في اتخاذ القرار 

 
( 2ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: مبادئ محاسبة ) 3اسم المادة محاسبة شركات )22012203رقم المادة 
 .(26033101رقم المادة 

ل(. يهدف المساق إلى تزويد الطالب باإلطار المفاهيمي والقانوني والعملي للمحاسبة عن الشركات )األشخاص واألموا
اص، والتغير في الشركاء، وتوزيع األرباح وتصفية الشركة، كما يغطي تأسيس المساق تأسيس شركات األشخ ويغطي

أو  شركات األموال وطرح األسهم لالكتتاب العام وتكوين االحتياطيات، وزيادة رأس مال الشركة )بإصدار أسهم جديدة
صدار السندات، وتصفية شركات األموال.  بقرض السندات( وا 

 
 

ادئ ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: مب 3اسم المادة تحليل ومناقشة القوائم المالية )22023101رقم المادة 
 .(26033101( رقم المادة 2محاسبة )
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يهدف المقرر إلى التعريف بمفاهيم وأساسيات تحليل القوائم المالية في الشركات، ويتضمن تحليل عناصر القوائم المالية 
 -الرئيسية التالية: 

 قائمة الدخل. -
 قائمة التدفقات النقدية. -
 قائمة التغير في حقوق الملكية. -
 قائمة المركز المالي )الميزانية العمومية( -

ولة والربحية وذلك من وجهة نظر المستفيدين والمستخدمين األساسيين لهذه القوائم لناحية تحليل االستثمار واالئتمان والسي
ددات المالية للعرض المالي والتحليل األساسي األفقي والعامودي ومناقشة مزايا ومح والرفع المالي واستخدام النسب

 التحليل األحادي للنسب المالية في الشركات.
 

( 2ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: محاسبة متوسطة ) 3اسم المادة محاسبة دولية )22024102رقم المادة 
 .(22012202رقم المادة 

 
تي المادة إلى تعريف الطالب بالنظم المحاسبية المطبقة في بعض دول العالم وتأثيرها على المشروعات التهدف هذه 

 -تمارس نشاطاتها في الدول المختلفة، وتتضمن هذه المادة الموضوعات التالية: 

 إعداد القوائم المالية دوليًا. التعرف على أهم المشاكل التي تعترض  -

 بيئية على النظم المحاسبية والقوائم الماليةتأثير االختالفات ال -
 

ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: محاسبة  3اسم المادة معايير المحاسبة الدولية )22024203رقم المادة 
 .(22024102دولية رقم المادة 

 
ذه بة الدولية، ودور هيهدف المساق إلى التعريف بأهمية المنظمات المهنية المحاسبية ونشوء وتطور معايير المحاس

عداد القوا صدار هذه المعايير، واستخدامها في المعالجات المحاسبية لإلحداث المالية وا   ئم الماليةالمنظمات في إعداد وا 
اقشة بشكل يقلل الفروق في المعالجات المحاسبية وشكل وتبويب القوائم بين مختلف الدول. كما يتضمن المساق شرح ومن

 الدولية. المحاسبة الدولية، وعالقة تلك المعايير مع أهم ما تم التوصل إليه من معايير اإلبالغ الماليعدد من معايير 
ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: المحاسبة المتقدمة  3اسم المادة محاسبة الضرائب )22043101رقم المادة
 .(26012103رقم المادة 
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ة المحاسبة الضريبية وحسب القانون األردني وما ينعكس ذلك على البيانات المالييتضمن المقرر مفاهيم وأساسيات 
للمؤسسات وللشركات الخاصة وبشكل عام على جميع الوحدات الخاصة العاملة في السوق األردني وجزء منها ما يتم 

ما  لخزينة الدولة، كذلك واإلجراءات التي تتم من حيث فتح حساب األمانات الضريبية وتحويل أرصدتها خارج األردن،
ن الضريبية والتهرب الضريبي المشروع وكل ذلك وفقًا للقانو  يستحق على األفراد وضمن حدود القانون، واإلعفاءات

 الخاص بضريبة الدخل والمبيعات. باإلضافة إلى بعض المقارنات بقوانين الضريبة بين بعض الدول.

ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: محاسبة متوسطة  3اسم المادة المحاسبة المتقدمة )26012103رقم المادة
 .(22012202( رقم المادة 2)
 

يستعرض هذا المساق أشكال االستثمار خصوصا أشكال اندماج الشركات والمعالجة المحاسبية لذلك وكيفية إعداد 
 المحاسبية اج الشركات والعالقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها من الناحيةالمتعلقة باندم القوائم المالية

ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: محاسبة  3اسم المادة نظرية المحاسبة المالية ) 26024101رقم المادة 
 .(22012202( رقم المادة 2متوسطة )

 

 قاط الرئيسية للنظرية المحاسبية.هيمي للمحاسبة والنتأهيل الطلبة لمعرفة اإلطار النظري والمفا

 

المتطلب السابق: محاسبة متوسطة  ساعات معتمدة/ نظري، 3اسم المادة محاسبة حكومية )26043202رقم المادة 
 .(22012202( رقم المادة 2)
 

ن من واألساليب الفنية التي تمكتهدف هذه المادة إلى التعريف بالمحاسبة الحكومية كمجموعة من المفاهيم والقواعد 
خطيط جمع وتبويب وعرض المعلومات عن إيرادات الدولة ونفقاتها وبما يسهل عمليات الرقابة على األموال العامة والت

ربحية. إلى بيان المعالجات المحاسبية في المؤسسات غير ال لألنشطة الحكومية المستقبلية، كما تهدف هذه المادة أيضا
صائص خلمادة الموضوعات: التعريف بالمحاسبة الحكومية ووظائفها، الفرق بينها وبين المحاسبة المالية، وتتضمن هذه ا

ديه القطاعين الحكومي والتجاري. النظريات المحاسبية، األسس المحاسبية، الموازنة العامة للدولة، الدورة المستن
نظام لف واألمانات، تطور الموازنة العامة للدولة، الوالمحاسبة عن اإليرادات والنفقات العامة وطرق تقديرها، الس

لتنظيمات غير المحاسبي الحكومي، الحسابات الحكومية، التقارير والقوائم المالية. الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، ا
 الهادفة للربح: خصائصها، أنواعها المحاسبة في التنظيمات غير الهادفة للربح.
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ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: مبادئ  3اسم المادة محاسبة البنوك والتأمين )26043203رقم المادة 
 .(22012202( رقم المادة 2محاسبة )

 
ب التوصل إلى معرفة حول آليات العمل لدى البنوك وشركات التأمين ومحاولة ربط الواقع النظري األكاديمي بالجان

 قع العملي.العملي التطبيقي من خالل عرض تفصيلي للوا
 

ساعات معتمدة/ عملي، المتطلب السابق: تحليل  3اسم المادة نظم المعلومات المحاسبية )26044101رقم المادة 
 .(22023101ومناقشة القوائم المالية رقم المادة 

 
لتكنولوجيا األساسية، وايتناول هذا المساق دراسة ماهية نظم المعلومات المحاسبية وذلك بالتركيز على األهداف والمفاهيم 

رات العمليات ذات العالقة، ودورة معالجة البيانات )اإلدخال، التخزين، المعالجة، المخرجات( ومفاهيم قواعد البيانات، ودو 
لمعلومات االتشغيلية )دورة اإليرادات، دورة النفقات، دورة اإلنتاج، دورة األجور( ودورة التقرير المالي، وتطوير نظم 

 ة من التخطيط، والتحليل، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة.المحاسبي
 

 ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: محاسبة 3اسم المادة محاسبة التكاليف المعيارية )22033204رقم المادة 
 .(22034201التكاليف رقم المادة 

 
وتوضيح  المعيارية وكيفية إعداد واحتساب التكاليف المعياريةللتكاليف  يهدف المساق إلى التعريف بالمفاهيم األساسية

ين كيفية استخدامها في الرقابة على تكاليف اإلنتاج في المنشأة وتحديد واحتساب االنحرافات من خالل المقارنة ب
لمسؤولية لجهات االتكاليف المعيارية والتكاليف الفعلية باإلضافة إلى توضيح المعالجات المحاسبية لالنحرافات وتحديد ا

جراءات توزيع تكاليف أقسام الخدمات على أقسام  عنها. وتوضيح مفهوم التكاليف المشتركة والمنتجات المشتركة وا 
 اإلنتاج ومحاسبة المسؤولية.

 
ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب  3اسم المادة دراسات قانونية في التجارية االلكترونية )31033206رقم المادة 
 .(31031201ادئ القانون التجاري رقم المادة السابق: مب

 
بأهمية استخدام الحاسوب في المالية والبنوك، وتحسين مهارات الطالب في يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب 

 ة للنقود.تطبيق برامج الحاسوب في التحليل المالي وتقييم المشاريع االستثمارية وجدولة القروض واحتساب القيمة الزمني
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( 2ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: مبادئ محاسبة ) 3اسم المادة محاسبة إسالمية )26013104رقم المادة 
 .(26011201رقم المادة 

 
أغراض يهدف هذا المساق إلى التعرف على اإلطار النظري للمحاسبة كما ورد في التشريعات اإلسالمية وتحديداً مفهوم و 

لمحاسبية حاسبة منذ فجر اإلسالم، مبادئ وقواعد المحاسبة في اإلسالم ومقارنتها بالمبادئ االمحاسبة، نشأة وتطوير الم
بحة، المتعارف عليها، عناصر القوائم المالية في المؤسسات اإلسالمية، أدوات التمويل اإلسالمي والتي تتضمن المرا

محاسبة  المحاسبية الخاصة بكل منها، كما يتناول المساقاالستصناع، والمعالجة  المضاربة، اإلجارة، السلم، المشاركة،
 الزكاة ومحاسبة التأمين اإلسالمي.

 
ساعات معتمدة/ نظري، المتطلب السابق: مبادئ  3اسم المادة مشكالت محاسبية معاصرة )26024202رقم المادة 
 .(26011201( رقم المادة 2محاسبة )

ن ص وعدم االكتمال فضاًل عن عدم مقدرته على تقديم إجابات للعديد ميزال اإلطار النظري للمحاسبة يعاني النواق
لجامعي المشاكل المحاسبية العالقة، ومع زيادة مهمات وواجبات المحاسبة فقد أصبح من الضروري، ال سيما في التعليم ا

ح، المشاكل التي تطر للمتخصصين في المحاسبة التعمق في دراسة النظرية المحاسبية وتطور الفكر المحاسبي ومواجهة 
 .وذلك بتقديم الحلول المناسبة لها

 


