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 رؤية القسم

 .قدرات متخصصة في مهنة الرقابة والتدقيقريادة مهنية متميزة ذات 

 رسالة القسم:

رتقاء بمهنة تأهيل كوادر متخصصة مهنيا وعلميا بمهنة الرقابة والتدقيق المالي للعمل في قطاعات األعمال واال

 .التدقيق المالي وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمي ضمن معايير التدقيق الدولية

 أهـداف القسم:

يلي:يهدف القسم إلى تحقيق ما   

.القدرات المهنية المتخصصة في مهنة التدقيق المالي بناء-1  

العلمي. رفع المستويات المعرفية والمهارات للطلبة من خالل التطبيقات العملية المستوحاة من الواقع  -2 

الطلبة.ترسيخ القيم المهنية لمهنة الرقابة والتدقيق المالي لدى   -3 

.     المالية الدولية القدرات العملية لدى الطلبة في كيفية وضع المعالجات المحاسبية وفقاً لمعايير التدقيقرفع  -4 

 السياسات

وعة من السياسات تحقيقاً لغايات وأهداف الخطة االستراتيجية للكلية، فان قسم الرقابة والتدقيق المالي تبنى مجم

 :وهي على النحو اآلتي

ماد ومؤسسات التعليم بقانون الجامعات األردنية الصادرة عن وزارة التعليم العالي وهيئة االعتالتزام القسم -1

.العالي وأنظمة وتعليمات الجامعة الناظمة  

لتعليم العالي االتزام القسم بمعايير االعتماد العام والخاص الصادرة عن هيئة االعتماد ومؤسسات . 2

 األردنية

لتعليم العالي األردنيةاأدلة الجودة الصادرة عن هيئة االعتماد ومؤسسات القسم بسياسة و التزام-3 .  
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 مخرجات القسم التعليمية:

 

ي منظمات األعمال ف وتطبيقاتها المختلفة الحديثة : ان يمتلك الطالب المعرفة الكاملة بأساسيات ومفاهيم ونظريات التدقيقالمعرفة العامة .1

 الربحية. الخاصة والعامة والربحية وغير

ان يمتلك الطالب القدرة على اجراء المعالجات التدقيق و الرقابة داخل المنظمات المتعلقة بفروع المحاسبة المالية  المعرفة التخصصية: .2

، ومعايير (GAAP) عموما  تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولةو  والحكومية والضريبية والتدقيق الداخلي والخارجي،  واالدارية والتكاليفية

،والنظريات المحاسبية بما يقدم  (IAS) قيق الدوليةومعايير التد، (IFRS،ومعايير االبالغ المالي الدولية ) (IAS) المحاسبة الدولية

 .والتغيرات في حقوق الملكية للمنشآت على اختالف أنواعها  معلومات محاسبية عن نتيجة األعمال والمركز المالي والتدفقات النقدية

المالية والمحاسبة التنوع بالمعارف األخرى: إكساب الطالب المعرفة في عدة مجاالت ذات عالقة بعلم التدقيق في مجاالت مساندة له، ك .3

 والتسويق واالدارة وادارة األعمال واالقتصاد والتشريعات القانونية والتجارية.

وعرضها وتبويبها وبيان العالقات بين عناصرها من واقع  القوائم المالية طالب القدرة على فهم وتحليلامتالك ال التحليلية: المهارات .4

ومعايير التدقيق الدولية، بما يخدم المستفيدين الداخليين والخارجيين  وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما المعلومات المحاسبية

بية وتأثيرها على المركز المالي وحل المشكالت المحاسبية التي لقدرة على تحليل األنظمة المالية والضريوا حتياجات المنشآتا وتلبية

 .تواجهها تلك المنشآت

في إنجاز البحوث في  ن يكون الطالب قادرا على إجراء البحوث الكمية والنوعية وتطبيق هذه المعرفة التدقيقيةا المهارات البحثية: .5

 المنشآت على اختالف أنواعها.

الداخليين والخارجيين  يمتلك المعرفة والمهارة في تحديد احتياجات ادارة المنشآت وغيرهم من المستفيدين ان المهارات التشخيصية: .6

 المنشآت. لكلت ألعمال والمركز المالي والتدفقات النقديةا تيجةن وأصحاب المصالح من القوائم المالية وبيان

وواضح وكذلك تقديم  على ايصال افكاره بأسلوب علمي مفهومواالخرين  أن يكون قادراً على التواصل والتعامل مع مهارات التواصل: .7

 تقارير محاسبية تتصف بالحرفية والموضوعية.

ة من الناحيتين النظرية يهدف هذا البرنامج إلى إعداد مدققين متقدمين قادرين على اتخاذ قرارات إدارية ومالية ومحاسبية بمهنية وجودة عالي

لف سبية الدولية في مختوالعملية بما تتوافق مع المعايير الدولية في التدقيق وتدقيق الحسابات وممارسة النظريات الحديثة للمعالجات المحا

ي المملكة األردنية فالشركات والمؤسسات على المستويين المحلي والدولي وبما يعود بالنفع على االقتصاد والتنمية االقتصادية المستدامة 

 اآلتية:على مستوى البكالوريوس بالمخرجات  والرقابة الماليةالهاشمية، وبشكل خاص تتمتع برامج التدقيق 

 اً معايير التدقيق الدولية.المعالجات المحاسبية المتقدمة وفق والرقابة المالية حولفي التدقيق كوادر وكفاءات متقدمة  إعداد-1

  متميزة وقادرة على اتخاذ القرارات االقتصادية واإلدارية بما يواكب التغيرات في البيئة المحلية والعربية. إعداد كفاءات-2

مراقبة وحماية ممتلكات الشركات  للمساهمة في المحافظة على ثروة المجتمع من خاللكوادر مؤهلة في التدقيق الداخلي والخارجي  إعداد-3

 والعامة.على اختالف أشكالها القانونية الخاصة 

 عداد كوادر تساهم في تطوير سوق العمل وتنمية قدراتهم لخدمة المجتمع المحلي والعربي.إ-4

 .ى ألعضاء هيئة التدريساالنتاج العلمي والبحثي واألنشطة العلمية األخر دعم-5

 

  



 

 

 

 

 

 

 
4-16 

 مكونات الخطة

موزعة  ساعة معتمدة132من والتدقيق الماليالرقابة  جة البكالوريوس في تخصصتتكون الخطة الدراسية لدر

 على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

  18 متطلبات الجامعة أوالا 

ا    24 متطلبات الكلية ثانيا

ا    63 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثا

ا    18 مواد مساندة رابعا

  132 المجموع

 

 المعتمد في الجامعة الترميزنظام 

 (22011101)1مبادئ المحاسبة مثال: 

1 0  1 1  1 0  2  2 

 

ـلالتسلســـ   ُمستوى المادة  
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 
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 المجاالت المعرفية

 المجال المعرفي رمز المجال
عدد الساعات المعتمدة في 

 الخطة الدراسية

 المحاسبة المالية 

محاسبة متقدمة , محاسبة  متوسطة،محاسبة  محاسبة،بادئ م
 المحاسبية , معايير المحاسبة الدولية , شركات، النظرية

ي )  على ان يتم تدريس المحاسبة الدولية التي لم تدرس ف 
 السابقة.

 ساعة  18

واتخاذ محاسبة االداء 
  القرارات

 ساعات  9 الية.محاسبة ادارية , تحليل القوائم الم التكاليف،محاسبة 

  والتدقيق الرقابة 

ق ممارسة التدقي الداخلي،اساسيات التدقيق  حسابات،تدقيق 
المحاسبة الجنائية , قواعد  الحاسوب،الداخلي باستخدام 

بيئة  معايير التدقيق الدولية , تدقيق نظم ، اخالقيات المهنة
 الحاسوب, تدقيق حكومي , الرقابة الداخلية. 

 ساعة  24

 مواد مساندة 

اطر, محاسبة ضريبة خادارة الماالدارة االستراتيجية , 
المبيعات , محاسبة حكومية , محاسبة البنوك و الدخل و 

التامين , تشريعات متخصصة ) تشمل قانون الشركات , 
ة ظيم مهننقانون العمل , قانون الضمان االجتماعي, قانون ت

 , قانون تجاري. القانونيةالمحاسبة 

 ساعة 18

 

  



 

 

 

 

 

 

 
6-16 

 ( ساعة معتمدة18أوالً: متطلبات الجامعة )

 :تيةساعة معتمدة وتشمل المواد اآل 18اإلجبارية ويخصص لها أ. متطلبات الجامعة 

المادةأسم  المادةرمز   
عدد الساعات 

 المعتمدة

 3 العلوم العسكرية 55011101

 3 (1اللغة العربية ) 55011102

 3 (1اللغة االنكليزية ) 55011103

 3 مهارات حياتيه 55011204

 3 االساسيات والمهارات المعرفية 55011205

 3 الريادة واالبداع 55011306

 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

 0 اللغة العربية استدراكي 55011108

 0 اللغة االنجليزية استدراكي 55011109

 0 مهارات الحاسوب استدراكي 55011110

 18 المجموع

 

ن مساعات معتمدة يختارها الطالب  9ويخصص لها  االختيارية. متطلبات الجامعة ب

 :المجموعات اآلتية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجموعة

المادةرمز  المجال المادةأسم    
 عدد الساعات

 المعتمدة

 

 مجال

 العلوم

 اإلنسانية

 3 (2اللغة العربية ) 55021101

 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102

 3 النفسمبادئ علم  55021203

 3 حقوق االنسان 55021204

 3 مدخل الى الفن 55021305

 مجال

 العلوم

 االجتماعية

 واالقتصادية

 3 الثقافة اإلسالمية 55031101

 3 الحضارة العربية اإلسالمية 55031102

 3 تأريخ االردن وفلسطين 55031203

 3 اإلدارة في حياتنا 55031204

 3 التجارة اإللكترونيةمدخل الى  55031305

 3 الثقافة القانونية 55031306

 مجال

 العلوم

 والتكنولوجيا

 3 صحة الفرد والمجتمع  55041101

 3 تكنولوجيا المعلومات وحل المشكالت  55041102

 3 البيئة والمجتمع 55041203
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 والزراعة

 والصحة

 3 الغذاء والصحة 55041204

 3 والزراعةاالقتصاد  55041205

 3 السالمة المهنية 55041306

 3 االتصاالت واالنترنت 55041307

 

 ساعة معتمدة 24ثانياً: متطلبات الكلية

 :ساعة معتمدة 24أ. متطلبات الكلية اإلجبارية 

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة المادةرقم 

 يوجد ال   3 اساسيات االدارة  21011101

يوجد ال   3  1مبادئ محاسبة  22011101  

يوجد ال   3 مبادئ االدارة المالية  23011101  

يوجد ال   3  1مبادئ التامين  23041101  

يوجد ال   3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101  

يوجد ال   3 مبادئ التسويق  24011101  

يوجد ال   3 اساسيات نظم المعلومات االدارية  25011101  

يوجد ال   3 مبادئ االحصاء  25051102  

    24 المجموع

 

 :لمواد اآلتيةاب. متطلبات الكلية االختيارية: يختار الطالب ...... ساعات معتمدة من 

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة رقم المادة

     ال يوجد 
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 معتمدة ةساع63التخصصثالثاً: متطلبات 

 :معتمدة ساعة 57اإلجباريةمتطلبات التخصص  .أ

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة المادةرقم 

 26011201   3 محاسبة الشركات  22012203

 26011201   3 معايير المحاسبة الدولية  22024203

 26033101   3 محاسبة التكاليف  22034201

 26033102   3 معايير التدقيق الدولية  22034203

 22011101   3  2مبادئ محاسبة  26012101

 26011201   3  1محاسبة متوسطة  26012102

 26012102   3 المحاسبة المتقدمة  26012103

 26012102   3 نظرية المحاسبة المالية  26024101

 26011201   3 المحاسبة االدارية  26033101

 26012102   3 1تدقيق حسابات  26033102

 26011201   3 حليل القوائم المالية ت 27023101

 26011201   3 اساسيات التدقيق الداخلي  27023102

 26033102   3  والحوكمة قواعد اخالقيات المهنة  27032206

 26033102   3 تدقيق حكومي 27033201

 27033101   3 1محاسبة جنائية  27033301

 26033102   3 التدقيق باستخدام الحاسوب  27034304

 25011101   3 تدقيق نظم بيئة الحاسوب  27043301

    3 1تدريب عملي  27044201

    3 2تدريب عملي  27044202

    57 المجموع

 

 :اد اآلتية. ساعات معتمدة من المو6ب. متطلبات التخصص االختيارية: يختار الطالب 

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة رقم المادة

 21011101   3 ادارة المشاريع  21024206

 26012102   3 2محاسبة متوسطة  22012202

 27023102   3 الرقابة الداخلية  27033101

 25021102   3 اساليب التحليل الكمي  27033202

 27033301   3 2محاسبة جنائية  27033302

 27043301   3  والتجارة االلكترونيةتكنولوجيا المعلومات  27043302
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 :ساعات معتمدة 18رابعاً: مواد مساندة 

 المتطلب السابق عملي نظري س. م المادة المادةرقم 

 21011101   3 االدارة االستراتيجية 21012104

 26012102   3 محاسبة الضرائب  22043101

 26012101   3 مخاطر لادارة ا 23044104

 23011101   3 محاسبة حكومية  26043202

 26012102   3  والتامين محاسبة البنوك  26043203

 26011201   3 تشريعات متخصصة  27043105

      

      

      

    18 المجموع
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 الخطة االسترشادية

 السنة األولى

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  ال يوجد 3 1مبادئ محاسبة  22011101

  ال يوجد 3 اساسيات االدارة  21011101

  ال يوجد 3 مبادئ التسويق 24011101

  ال يوجد 3 الحضارة العربية اإلسالمية 55031102

  اليوجد 3  1االنجليزي  55011103

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

   3 2مبادئ محاسبة  26011201

   3 1مبادئ التامين  23041101

   3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101

  55011103 3  2انجليزي  55021102

   3  1اللغة العربية  55011102

   3 مبادئ االدارة المالية  23011101

   18 المجموع
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 السنة الثانية

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  26011201 3  1متوسطة  26012102

  26011201 3 محاسبة الشركات  22012203

  26011201 3 اساسيات التدقيق الداخلي  27023102

  21011101 3 االدارة االستراتيجية  21012104

  ال يوجد  3 مهارات حياتية  55011204

  ال يوجد 3 اساسيات نظم المعلومات االدارية  25011101

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  26012102 3  2متوسطة  22012202

  26011201 3 معايير المحاسبة الدولية  22024203

  26011201 3 محاسبة ادارية  26033101

  26012102 3  1الحسابات تدقيق  26033102

  ال يوجد 3 المعرفية  والمهارات االساسيات  55011205

  ال يوجد 3 ةالغذاء والصح 55041204

   18 المجموع

 

 ةلثالسنة الثا

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  26012102 3 محاسبة الضرائب  22043101

  26033102 3 معايير التدقيق الدولية  22034203

  26033102 3 محاسبة التكاليف  22034201

  26033102 3 قواعد اخالقيات المهنة والحوكمة  27032106

  ال يوجد 3 مبادئ االحصاء  25051102

  23011101 3 ادارة المخاطر  23044104

 18 المجموع
 

 

 الفصل الثاني
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 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  26011201 3 1محاسبة جنائية  27033301

  26033102 3 تدقيق حكومي  27033201

  26012102 3 محاسبة حكومية  26043202

  ال يوجد 3  واالبداع الريادة  55011307

  ال يوجد 3 تشريعات متخصصة 27043105

  27023102 3 الرقابة الداخلية  27033101

   18 المجموع

 

 

 رابعةالسنة ال

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتزامنالمتطلب  المتطلب السابق

  26012102 3 المحاسبة المتقدمة  26012103

  26012102 3 نظرية المحاسبة المالية  26024101

  26033102 3 التدقيق باستخدام الحاسوب  27034304

   3 1تدريب عملي  27044202

  12 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  25011101 3 تدقيق نظم بيئة الحاسوب  27043301

  ال يوجد  3  2تدريب عملي  27044202

  26011201 3  والتامين محاسبة البنوك  26043203

  ال يوجد 3 العلوم العسكرية  55011308

   12 المجموع
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 وصف المواد

 يوجد ال  ، المتطلب السابقنظريساعات معتمدة،  3)  1المحاسبة مبادئ  اسم المادة22011101رقم المادة 

 : رقم المادة(

 
واكمال  االعمال، المحاسبة مادة تمهيدية تتضمن التعريف والتسجيل والتقرير عن العمليات المالية التي تخص قطاع مبادئتعتبر 

ا القوائم هجهالتي تنت ية المحاسبية والخطواتالدورة المحاسبية ، واعداد القوائم المالية. حيث يكتسب الطالب فهماً واضحاً للعمل

 من خالل عرض التمارين والمشاكل في هذا المساق. المالية،

واكمال  االعمال، المحاسبة مادة تمهيدية تتضمن التعريف والتسجيل والتقرير عن العمليات المالية التي تخص قطاع مبادئتعتبر 

القوائم تبعها التي ت ية المحاسبية والخطواتالدورة المحاسبية ، واعداد القوائم المالية. حيث يكتسب الطالب فهماً واضحاً للعمل

 المشاكل في هذا المساق.من خالل عرض التمارين و المالية،

 

سابق ساعات معتمدة ( المتطلب ال 3)  نظري 2اسم المادة : مبادئ المحاسبة  26011201رقم المادة : 

22011101 

 
 المالك، على لمترتبةا توالمسؤوليالفهم عملية القياس المحاسبي في كل ما يتعلق بالمصادر االقتصادية اق امتداداً سيعتبر هذا الم

للمنشأة م الداخلي والنقدية والنظا المباعة،عملية الشرح على المخزون السلعي وتكلفة البضاعة  للمالك، وترتكزوحقوق الملكية 

 واالستثمارات بأنواعها والخصوم المتداولة. االجل،الى المدينون واالصول طويلة  باإلضافة

 

ابق : ساعات معتمدة ( المتطلب الس 3)  نظري محاسبة الشركات المادة:اسم  22012203رقم المادة   

26011201 

 ويغطياال واألموالمفاهيمي والقانوني والعملي للمحاسبة عن الشركات )االشخاص  باإلطاريهدف المساق الى تزويد الطالب 

موال اال شركات لمساق تأسيس شركات االشخاص، والتغير في الشركاء، وتوزيع االرباح وتصفية الشركة، كما يغطي تأسيس

دات( وإصدار ض السنبقر او جديدة أسهموطرح االسهم لالكتتاب العام وتكوين االحتياطيات، وزيادة راس مال الشركة )بإصدار 

 .ة شركات االمواليالسندات، وتصف

 

متطلب السابق ساعات معتمدة ( ال 3)  نظريمعايير المحاسبة الدولية  المادة:اسم  22024203رقم المادة 

 : 26011201  

ذه المنظمات هودور  الدولية،الى التعريف بأهمية المنظمات المهنية المحاسبية ونشوء وتطور معايير المحاسبة يهدف المساق 

الفروق  بشكل يقلل ليةواعداد القوائم الما الماليةلألحداث واستخدامها في المعالجات المحاسبية  هذه المعايير،في اعداد واصدار 

المحاسبة ير من معاي المحاسبية وشكل وتبويب القوائم بين مختلف الدول. كما يتضمن المساق شرح ومناقشة عددفي المعالجات 

 وعالقة تلك المعايير مع اهم ما تم التوصل اليه من معايير االبالغ المالي الدولية. الدولية،
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:  المتطلب السابق  معتمدة(ساعات  3)نظري  محاسبة التكاليفاسم المادة :  22034201رقم المادة 

26033101 

لتكاليف وتطورها ويتضمن ذلك نشأة محاسبة ا التكاليف،والمفاهيم االساسية لمحاسبة  بالمبادئيهدف المساق الى تعريف الطلبة 

االوامر  محاسبة والتعرف على نظام المالية،وتصنيفات التكاليف وتوضيح دورة محاسبة التكاليف الصناعية والقوائم  وأهدافها،

معيارية في الرقابة واستخدام محاسبة التكاليف ال االنشطة،حسب  فالتكالينظام محاسبة  المراحل، وايضاحاالنتاجية ونظام تكلفة 

 على التكاليف والتعرف على كيفية استخدام معلومات التكاليف في اتخاذ القرارات االدارية.

 

 سابق:الالمتطلب  معتمدة(ساعات  3)نظري معايير التدقيق الدولية  المادة:اسم  22034203رقم المادة 

26033102 

إلطار الذي يعمل تعمل معايير التدقيق الدولية الى توفير مستوى معقول من الضوابط التي تضبط عملية التدقيق وتحدد نوع من ا

ى أداء مدقق ويعتمد عليها في الحكم عل نة.للمهالمدقق ضمنه وتمثل مستويات لألداء المهني وضعت من قبل الجهات المنظمة 

ان عملية التدقيق معين من الثقة بعمل المدقق حيث أن علم الجمهور ب ىتوفر مستوالحسابات ونوعية العمل المنجز وبالتالي فهي 

الية ولكن ال بد من جالتدقيق ليست عملية ارت والعمليةمتصلة بأحكام وقواعد متعارف عليها يزيد من ثقة الجمهور بأهمية التدقيق 

وان  معقولة.جة عام وال يجب ان تحد من ابداع المدقق وممارسة الحكم المهني بدر إطاراألخذ بعين االعتبار ان المعايير هي 

ة للمهنة في إصدار المعايير قد يساعد في تلبية بعض توقعات المجتمع عن دور المدقق ومسؤولياته وقد قامت الجهات المنظم

 المعايير.لك تبإصدار المعايير التي أصبحت متعارف عليها ومقبولة قبوال عاما وقامت كثير من البلدان بتبني بعض البلدان 

 

 

 المتطلب السابق  معتمدة(ساعات  3)نظري  1محاسبة متوسطة  المادة:اسم  26012102رقم المادة 

26011201 

.تداولةوالمعالجة المحاسبية لبنود االصول وااللتزامات المالمختلفة يستعرض هذا المساق كيفية إعداد القوائم المالية   

 

  :السابقالمتطلب  معتمدة(ساعات  3) نظري، المحاسبة المتقدمة المادة:اسم  26012103رقم المادة 

26012102 

مالية ال القوائماسبية لذلك وكيفية إعداد الشركات والمعالجة المح اندماجخصوصا أشكال  االستثماريستعرض هذا المساق أشكال 

 . المتعلقة باندماج الشركات والعالقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها من الناحية المحاسبية
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 السابق: المتطلبنظري،  / معتمدة(ساعات  3) نظرية المحاسبة المالية المادة:اسم  26024101رقم المادة 

26012102 

 

والمفاهيمي للمحاسبة والنقاط الرئيسية للنظرية المحاسبية.تأهيل الطلبة لمعرفة اإلطار النظري   

 

 بق:السا المتطلبنظري،  / معتمدة(ساعات  3)المحاسبة االدارية  المادة:اسم  26033101رقم المادة 

26011201 

لتركيز على المحاسبة المالية، مع يتضمن المقرر مفاهيم و أساسيات المحاسبة اإلدارية دورها في الشركات ومقارنتها مع ا

متغيرة والمختلطة، يف الثابتة والمواضيع في محاسبة التكاليف والمحاسبة االدارية مثل: تحليل نقطة التعادل، وتصنيفات التكال

وص ه الخصجو ىللمعلومات المحاسبية عكما ويتضمن المقرر دراسة كيفية استخدام المصادر المختلفة للمعلومات بشكل عام وا

رية الشاملة قديفي مجاالت التخطيط والرقابة ومحاسبة التكاليف وتحليل عالقة التكلفة والحجم والربح وإعداد الموازنات الت

لروتينية وعالقتها للقرارات غير اوالموازنات الخاصة بالنفقات الرأسمالية والتكاليف المالئمة  المرنةوالموازنات التقديرية 

 كز اإليرادات والرحية وإعداد التقارير المالئمة للمدراء من داخل الشركات.بمحاسبة المسؤولية ومرا

 

  :السابق المتطلبنظري،  / معتمدة(ساعات  3)1الحسابات  المادة: تدقيقاسم  26033102رقم المادة 

26012102 

م باألمور األساسية الطلبة من االلماتركز هذه المادة على الجانب النظري لعملية تدقيق الحسابات وهو بشكل أساسي يهتم بتمكين 

مات التي يقدمها في عملية التدقيق الخارجي والداخلي والتي تشمل فهم طبيعة التدقيق، نشأته وأهدافه، وأنواع التدقيق والخد

لرقابة قيق، واالمدققون، ومعايير التدقيق، وواجبات مدقق الحسابات ومسؤولياته، وقواعد السلوك المهني وتخطيط عملية التد

 الداخلية وأدلة التدقيق ومخاطر التدقيق وتقارير المدقق في ضوء معايير التدقيق الدولية.

 

 لسابق:االمتطلب نظري،  / معتمدة(ساعات  3) تحليل القوائم المالية المادة:اسم  27023101رقم المادة 

26011201 

التالية: ية الرئيسية التعريف بمفاهيم وأساسيات تحليل القوائم المالية في الشركات، ويتضمن تحليل عناصر القوائم المال المقرر إلىيهدف 
- 

 قائمة الدخل. -

 قائمة التدفقات النقدية. -

 قائمة التغير في حقوق الملكية. -

 قائمة المركز المالي )الميزانية العمومية( -
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المستفيدين والمستخدمين األساسيين لهذه القوائم لناحية تحليل االستثمار واالئتمان والسيولة والربحية والرفع المالي وذلك من وجهة نظر 

واستخدام النسب المالية للعرض المالي والتحليل األساسي األفقي والعامودي ومناقشة مزايا ومحددات التحليل األحادي للنسب المالية في 

 الشركات.

 :السابق المتطلبنظري،  / معتمدة(ساعات  3) 2محاسبة متوسطة  المادة:اسم  22012202رقم المادة 

26012102 

إلطار النظري لحيث يكمل فهم الطالب  الخارجية،صيل عملية القياس المحاسبي وتحضير التقارير المالية اهذا المساق تفيوضح 

األسعار لتغير في الى خصم السندات وجانب حقوق الملكية وقائمة التغير في المركز المالي واثر ا باإلضافة المالية،للمحاسبة 

 على القوائم المالية واالستثمارات طويلة االجل. 

ق : المتطلب السابنظري،  /ساعات معتمدة (  3)محاسبة الضرائب  المادة:اسم  22043101رقم المادة 

26012102 

لية للمؤسسات الضريبية وحسب القانون األردني وما ينعكس ذلك على البيانات الما وأساسيات المحاسبةيتضمن المقرر مفاهيم 

ردن، وللشركات الخاصة وبشكل عام على جميع الوحدات الخاصة العاملة في السوق األردني وجزء منها ما يتم خارج األ

لى األفراد ل أرصدتها لخزينة الدولة، كذلك ما يستحق عواالجراءات التي تتم من حيث فتح حساب االمانات الضريبية وتحوي

لدخل وضمن حدود القانون، واالعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي المشروع وكل ذلك وفقاً للقانون الخاص بضريبة ا

 إلى بعض المقارنات بقوانين الضريبة بين بعض الدول. باإلضافةوالمبيعات. 

 السابق: المتطلبنظري،  / معتمدة(ساعات  3)محاسبة حكومية  المادة:اسم  26043202رقم المادة 

26012102 

من جمع وتبويب  كنالتي تممن المفاهيم والقواعد واألساليب الفنية  الحكومية كمجموعةتهدف هذه المادة الى التعريف بالمحاسبة 

شطة الحكومية وعرض المعلومات عن ايرادات الدولة ونفقاتها وبما يسهل عمليات الرقابة على االموال العامة والتخطيط لألن

ذه المادة كما تهدف هذه المادة ايضا الى بيان المعالجات المحاسبية في المؤسسات غير الربحية. وتتضمن ه المستقبلية،

لحكومي خصائص القطاعين ا المالية،، الفرق بينها وبين المحاسبة المحاسبة الحكومية ووظائفهاريف بالتع الموضوعات:

ن االيرادات والنفقات الدورة المستندية والمحاسبة ع للدولة،الموازنة العامة  المحاسبية،االسس  المحاسبية،النظريات  والتجاري.

التقارير  الحكومية، الحسابات الحكومي،النظام المحاسبي  للدولة،تطور الموازنة العامة  واالمانات،السلف  تقديرها،العامة وطرق 

لمحاسبة في التنظيمات اانواعها  خصائصها، للربح:التنظيمات غير الهادفة  الخارجية،الرقابة الداخلية والرقابة  المالية.والقوائم 

 للربح.غير الهادفة 

 السابق: المتطلبنظري،  / معتمدة(ساعات  3والتامين )محاسبة البنوك  المادة:اسم  26043203رقم المادة 

26011201 

لتوصل إلى معرفة حول اليات العمل لدى البنوك وشركات التأمين ومحاولة ربط الواقع النظري األكاديمي بالجانب العملي التطبيقي من 

 . خالل عرض تفصيلي للواقع العملي


