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:
 .علمية متميزة ذات قدرات متخصصة في مهنة المحاسبة والتشريعات القانونيةيادة ر 

: 
 .التطوير المهني المحاسبي للطلبة في مهنة المحاسبة والتشريعات القانونية والتجارية لمنظمات األعمال

: 
انونية الخاصة باألوراق تأهيل كوادر لديهم القدرة على ممارسة مهنة المحاسبة والتشريعات الق .1

 .المالية والتجارية
 .تأهيل الطلبة الجتياز امتحانات التأهيل المهني في المحاسبة .2
ا مع متطلبات شي  اد سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم المعرفة المهنية والمهارات العالية تمتزوي .3

 ل.سوق العم
 .المحاسبة وقانون األعمال لتطورات العلمية في تخصصلرفد سوق العمل بكوادر مواكبة  .4

 
 

 المحاسبة وقانون األعمال. في األساسية المجاالت فهم .1
 .المالي عمليات التحليل في الكمية األساليب استخدام .2
 .الجوانب القانونية الخاصة بالعمل المالي إدراك .3
 تطبيق عمليات التدقيق والرقابة. .4
 والقواعد النظرية للمحاسبة على مؤسسات القطاع العام والخاص. األسستطبيق  .5
 .أنواعهاالعمل والضمان االجتماعي والضرائب بمختلف  قوانين تنفيذ .6
 .العمل والتواصل بفاعلية ضمن فريق العمل .7
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ساعة معتمدة موزعة  )132( منوقانون االعمال  المحاسبة تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص

 على النحو اآلتي:
 

 20.5 27 متطلبات الجامعة أوال  
 18 24 متطلبات الكلية ثانيا  
 52.5 69 متطلبات التخصص  ثالثا  
 9 12 مواد مساندة رابعا  

132 100%  
 

 

 

      1,2,3,4  6 0  2 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
 المجال
 المعرفـي

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

         

 

 15 المحاسبة المالية  1
 9 محاسبة األداء واتخاذ القرار  2
 9 التدقيق ونظم المعلومات المحاسبية  3
 9 محاسبة متخصصة  4
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 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

 عدد الساعات المعتمدة سم المساقا المساقرمز 

 3 العلوم العسكرية 50511101
 3 (1اللغة العربية ) 50511102

03111505  3 (1اللغة االنكليزية ) 
 3 التربية الوطنية 50511206
 0 استدراكياللغة العربية  50511108
 0 اللغة االنجليزية استدراكي 50511109
 0 مهارات الحاسوب استدراكي 50511110
 3 مهارات حاسوبية 50541103

 15 المجموع
 

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

  سم المساقا المساقرمز 
 - 3 مهارات حياتية 50511204
 - 3 واإلبداعالريادة  50511306
 50511102 3 (2اللغة العربية ) 50521101
 50511103 3 (2اللغة االنجليزية ) 50521102
 - 3 مبادئ علم النفس 50521203
 - 3 حقوق اإلنسان 50521204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 50531101
 - 3 القدس والوصاية الهاشمية 50531205
 - 3 البيئة والمجتمع 50541203
 - 3 الصحة والمجتمع 50541206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 50541307
 - 3 أجنبية لغة 50541308

  12 المجموع
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 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

 سم المساقا المساقرمز 

 --- --- 3 3 مبادئ إدارة األعمال  20111101
 --- --- 3 3 )1مبادئ محاسبة ) 20211101
 --- --- 3 3 مبادئ االدارة المالية 20311101
 --- --- 3 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية  20851101
 --- --- 3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101
 --- --- 3 3 مبادئ التسويق 20411101
 --- --- 3 3 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20541101
 --- --- 3 3 مبادئ اإلحصاء 20521202

   24 24 المجموع
 
 

69
 

 معتمدة ساعة( 60) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

 سم المساقا المساقرمز 

 20211101 --- 3 3 ( 2مبادئ محاسبة ) 20611201
 20611201 --- 3 3 ( 1محاسبة متوسطة ) 20612102
 20612102 --- 3 3 (2محاسبة متوسطة ) 20212202
 20612102 --- 3 3 تدقيق الحسابات  20633102
 20633102 --- 3 3 معايير تدقيق دولية 20234203
 20611201 --- 3 3 محاسبة التكاليف  20234201
 20212202 --- 3 3 محاسبة مالية متقدمة  20612103
 20612103 --- 3 3 محاسبة منشآت مالية 20643203
 20611201 --- 3 3 المحاسبة اإلدارية  20633101
 20611201 --- 3 3 محاسبة حكومية  20643202
س 90اجتياز  3 --- 3  الميدانيالتدريب  20654201  
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 20612102 --- 3 3 محاسبة الضرائب  20243101
 20612102 --- 3 3 تحليل ومناقشة القوائم المالية  20223101
 20611201 --- 3 3 محاسبة الشركات  20212203
 ------- --- 3 3 مدخل إلى علم القانون  30111101
 30111101 --- 3 3 مصادر االلتزام 30111202
 30111101 --- 3 3 مبادئ القانون التجاري  30131201
 30111202 --- 3 3 قانون العمل )قوانين اجتماعية(  30113206
األوراق التجارية والعمليات  30134104

 المصرفية
3 3 --- 30131201 

 30131201 --- 3 3 شركات وافالس  30132102
  3 57 60 المجموع

 

 :اآلتية المساقاتمعتمدة من  ساعات( 9)الطالب االختيارية: يختار  التخصصمتطلبات  ب.
 

 سم المساقا المساقرمز 

 20612103 --- 3 3 المحاسبة الجنائية  20733301
 30132102 --- 3 3 قانون التجارة الدولية 30132209
 30131201 --- 3 3 حكومة الشركات 20630401
 - --- 3 3 المالية العامة والضرائب 30252202
 30111101 --- 3 3 التشريعات التجارية االلكترونية 30253107
 20612102 --- 3 3 نظم المعلومات المحاسبية  20644101

   18 18 المجموع
 

12
 

 عملي نظري  س.م سم المساقا المساقرمز 
المتطلب 

 السابق
 -------- --- 3 3 رياضيات األعمال  50551106
 20351101 --- 3 3 مبادئ االقتصاد الكلي  20351102
 20212202 --- 3 3   أساليب البحث العلمي  20503103
 -------- --- 3 3 ات األعمال أخالقي 20123102

   12 12 المجموع
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 ------------ ------------ 3 (1مبادئ المحاسبة ) 20211101

 ------------ ------------ 3 مبادئ التسويق  20411101

 ------------ ------------ 3 (1اللغة العربية ) 50511102

 ------------ ------------ 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103

 ------------ ------------ 3 مدخل إلى علم القانون  30111101

 ------------ ------------ 3 متطلب كلية اجباري  20851101

  18 المجموع
 

 ---------- 20211101 3 (2مبادئ محاسبة ) 20611201

 ---------- 50511103 3 (2اللغة االنجليزية ) 50521102

 ---------- 30111101 3 مصادر االلتزام  30111202

 ---------- ---------- 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101

 ---------- ---------- 3 مبادئ اإلدارة المالية 20311110

 ---------- ---------- 3 متطلب جامعة اختياري  ---------

   18 المجموع
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 ---------- 20611201 3 (1محاسبة متوسطة ) 20612102

 ---------- 20611201 3 محاسبة شركات 20212203

 ---------- 30111101 3 مبادئ القانون التجاري  30131201

 ---------- 20611201 3 محاسبة إدارية  20633101

 --------- --------- 3 مبادئ اإلحصاء 20551102

  20611201 3 تحليل ومناقشة القوائم المالية 20223101

  18 المجموع
 

 ---------- 20611201 3 (1محاسبة متوسطة ) 20612102

 ---------- 20611201 3 محاسبة شركات 20212203

 ---------- 30111101 3 مبادئ القانون التجاري  30131201

 ---------- 20611201 3 محاسبة إدارية  20633101

 ---------- ---------- 3 مبادئ اإلحصاء 20551102

 ---------- 20611201 3 تحليل ومناقشة القوائم المالية 20223101

   18 المجموع
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 ---------- 20212202 3 محاسبة دولية  20224102

 ---------- 20212202 3 محاسبة حكومية  20643202

 ---------- ---------- 3 رياضيات األعمال  20122102

 ---------- 20212202 3 محاسبة مالية متقدمة  20612103

 ---------- 30131201 3 األوراق التجارية والعمليات المصرفية  30134104

  15 المجموع
 

 ---------- 20633102 3 معايير التدقيق الدولية  20234203

 ---------- 20612103 3 محاسبة الضرائب  20243101

 ---------- ---------- 3 مبادئ اإلحصاء  20555102

 ---------- 30111101 3 االفالس التجاري  30132102

 ---------- ---------- 3 األساسيات والمهارات المعرفية  50511205

   15 المجموع
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 ---------- ---------- 3 المالية العامة والتشريعات 30252202

 ---------- 20611201 3 محاسبة منشات مالية 20643203

 ---------- ---------- 3 مهارات حياتية 50511204

 ---------- 30111101 3 تشريعات اإلدارة االلكترونية 30253107

  12 المجموع
 

 ---------- ---------- 3 قانون التجارة الدولية 30132209

 ----------- س 90اجتياز  3 التدريب الميداني  20654201

 ----------- ---------- 3 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20511101

 ---------- ---------- 3 العلوم العسكرية  50511101

   12 المجموع
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (28/2019-2020), Decision No.: 17, Date: 29/06/2020 

 
11-20 

 

 

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3) مبادئ إدارة األعمال  20111101
مناقشة وتحليل المبادئ األساسية والمفاهيم والمصطلحات والممارسات اإلدارية، يركز هذا المساق على تعريف الطالب ب

إيالء اهتمام خاص إلى المستويات االدارية والوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط، وتنظيم، وقيادة وتوجيه، ورقابة مع 
إضافة إلى تطور الفكر اإلداري المعاصر من خالل استكشاف نظريات اإلدارة وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها 

 ثة وبما يتالءم مع اإلدارة العالمية.لتلبية احتياجات المؤسسات العامة والخاصة الحدي

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3) ( 1مبادئ المحاسبة ) 20211101
تسجيل والتقرير عن العمليات المالية التي الو  يركز هذا المساق على تعريف الطالب بأسس المحاسبة المالية وكيفية

واعداد القوائم المالية. حيث يكتسب الطالب فهما  واضحا  للعملية  المحاسبية،الدورة  االعمال، واكمالتخص قطاع 
 من خالل عرض التمارين والمشاكل في هذا المساق. المالية،المحاسبية والخطوات التي تنتج عنها القوائم 

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3مبادئ أدارة مالية )  20311101
 واإلدارة العامة المالية وهي عام بشكل المالي الحقل بمكونات العالقة ذات األساسية المفاهيميركز هذا المساق على 

 الثالثة العناصر من عنصر بكل الخاصة المهمة والقضايا واألهداف ؛ الشخصية والمالية الخاص القطاع في المالية
 ووظائف ؛ عناصره وتكاليف ومكوناته المال رأس وهيكل والمخاطرة والربحية والسيولة النقدي التدفق مفاهيم مثل المذكورة

 بوظائفه لقيامه عام كإطار والمخاطر العوائد بين للمبادلة التعرض مع عام بشكل وسلطاته المالي المدير

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3)  أساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101
الموارد  العمل، وتخطيط تحليل ووظائفها: وأهميتها البشرية الموارد إدارةمفاهيم يركز هذا المساق على تعريف الطالب ب

 وإدارة األداء، وإدارة االحتفاظ بالعاملين.  والتدريب والتطوير والتعويضات، واالختيار والتعيين البشرية، واالستقطاب

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3الجزئي )  االقتصادمبادئ  20351101
علم االقتصاد والمبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحليل ب هذا المساق على تعريف الطلبة يركز

االقتصادي مع عرض الهم النظم االقتصادية الموجودة في عالمنا واستعراض اهم المرتكزات التي تقوم عليها، وبيان 
يركز المقرر على توضيح اهم موضوعات النظرية االقتصادية موقفها من المشكلة االقتصادية وطريقة عالجها كما 

الجزئية مثل نظرية الطلب وقانون الطلب وسلوك المستهلك وكيفية تحقيقه للوضع االمثل اما جانب العرض فيشمل 
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 نظرية العرض وقانون العرض وسلوك المنتج والمنشأة وكيفية تحقيقها للوضع االمثل في ظل دوال االنتاج والتكاليف
 ومن خالل العمل في االسواق المختلفة وخصوصا سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار.

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(.  0،ع:3،ن:3مبادئ التسويق )  24011101
دراسة التسويق كمبادئ وأسس ومفاهيم أوليه وأهداف التسويق والعوامل المؤثرة عليه ويهدف هذا يركز هذا المساق على 

مزيجه  التسويق وعناصرالمساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ والمفاهيم التسويقية الحديثة ويشمل دراسة تطور مفاهيم 
لتسويق، وسلوك المستهلك، ومعلومات وبحوث التسويق، ، والبيئة التسويقية وتجزئة ائز بنائه ومنافعه وانواعه وعيوبهوركا

واألسواق المستهدفة، وتطوير المنتجات، والقنوات التوزيعية، ووضع السياسات السعرية واالتصاالت التسويقية المتكاملة 
 واهميته.وعناصره الترويجية والتسويق االلكتروني ومنافعه ومزاياه 

 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3دارية ) أساسيات نظام المعلومات اإل 20541101
وتتضمن التعريف  .المفاهيم األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في منظمات األعمال يركز هذا المساق على

بنظم المعلومات اإلدارية وتصنيفها ووظائفها ومكوناتها والبنية التحتية التقنية الخاصة بها، وتأثير هذه النظم على 
المستويات اإلدارية المختلفة في المنظمة. كما تقدم المادة أيضا  موضوعات هامة ذات عالقة وثيقة بنظم المعلومات 

ة األنظمة المعلوماتية وإدارة مواردها. وفي المختبر يتدرب الطلبة عمليا على تصميم وبناء كاألعمال اإللكترونية وحماي
 MS Access .البياناتتطبيقات مختارة لنظم المعلومات باستخدام حزمة إدارة قواعد 

 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3مبادئ اإلحصاء )  20521202
إعطاء الطالب قدر مهم من الفهم والمعرفة بعلم اإلحصـــــــــــــاء كأداة من أدوات التحليل الكمي  علىالمســـــــــــــاق  يركز هذا

وارتباط ذلك بتخصـــصـــه من خالل التمارين المحلولة من واقع الحياة التجارية. وبشـــكل خاص يركز المســـاق في الجزء 
بجمعها بهدف دراسة مشكلة معينة من األول على اكتساب الطالب مهارة االستفادة من البيانات والمعلومات التي يقوم 

خالل تنظيم هذه البيانات وعرضــــــها وإيجاد المقاييس اإلحصــــــائية الهامة لها مثل الوســــــط الحســــــابي والوســــــيط والتباين 
ا لدراسة  واالنحراف القياسي ... إلخ، مما يساعد الطالب على المقارنة بين الظواهر المختلفة ويتعرض هذا الجزء أيض 

اط واالنحدار الخطي البســـــــيط الذي يمكن الطالب من إمكانية التنبؤ بقيمة متغير تابع لمتغير مســـــــتقل موضـــــــوع االرتب
وبالتالي حســن التخطيط للمســتقبل على أســاس علمي ســليم، وأما الجزء الثاني فيركز على تنمية قدرات الطالب الذهنية 

ت التي تواجهه في تخصـــصـــاته في كلية التجارة في القدرة على اســـتخدام نظرية االحتماالت في التغلب على الصـــعوبا
 وذلك من خالل األمثلة العملية. 
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 .(20211101السابق: ، المتطلب0، ع:3، ن:3( )2مبادئ محاسبة ) 20611201

يركز هذا المساق على تعريف الطالب بالمعالجات المحاسبية وفق معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بالتسويات الجريدة 
المقابلة والمدينون واوراق القبض واالستثمارات المالية باألسهم والسندات والمخزون طرق احتساب تكلفة المخزون ومبدأ 

وتحديد التكاليف الخاصة به، اإلضافة للمعاجلة المحاسبية المتعلقة باألصول الثابتة واوراق الدفع قصير االجل والسندات 
 تدفقات النقدية واعداد قائمة التدفقات النقديةباإلضافة الى تعرف الطالب بأجزاء قائمة ال

 .)20611201 السابق: ، المتطلب0، ع:3، ن:3( )1محاسبة متوسطة ) 20612102

يركز هذا المساق على تعرف الطالب بالمحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية وباإلضافة بتعريف الطالب باإلطار  
وتعرف الطالب بعناصر قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وكيفية اعداها طرق المفاهيمي إلعداد التقارير المالية، 

عرضها وباإلضافة لتعريف الطالب بعناصر قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والفائدة منها 
ل ضمن النقدية وما يعادلها وكيفية ومحدداتها، والمعالجة المحاسبة لبند النقدية والذمم المدينة وبيان البنود التي تدخ

تحديد قيمة بند الذمم المدينة وطرق تحديد ومعالجة مخصص الديون المشكوك فيها والمعدومه، وباإلضافة للمخزون 
وكيفية تحديد تكلفة المخزون والطرق المستخدمة وأنظمة تحديد تكلفة المخزون، وكيفية معالجة وتحديد تكلفة الممتلكات 

 مصانع وطرق االهتالك واالطفاء للممتلكات والمعدات والمصانع واألصول غير الملموسة.والمعدات وال

 .(20612102السابق:  ، المتطلب0:، ع3:، ن3( )2) محاسبة متوسطة 20212202

الـديون يركز هذا المساق على تزويد الطلبة بالمعرفة الالزمة والخاصة بالمعالجة المحاسبية لكل من البنود التاليـة : 
طويلة األجل والمشاكل المحاسبية إلعادة جدولة الديون طويلة األجل، والتعاقد طويل األجـل، التعاقـد الرأسـمالي مقارنة 
بالتعاقد التشغيلي في دفاتر كل من المؤجر والمستأجر، ومحاسبة تكاليف منافع التقاعد، ومحاسـبة ضـريبة الدخل واعتبار 

زام أو أصل، بما في ذلك مشاكل االستفادة من الضريبة في حالـة وجـود خسائر ضريبية أثر التأجيل الضريبي كالت
وحقوق الملكية و يتضمن ذلك األسهم العادية واألسهم الممتازة، وخيارات األسهم، وأسهم الخزينـة، وربح السهم الواحد 

صحيح األخطـاء، ومحاسبة التضخم وقائمة األساسي مقارنة بما ينتج عن رأسمال معقد، وتغيير المبادئ المحاسـبية وتـ
 .التدفق النقدي

 .)20612102المتطلب السابق:  ،0:، ع3:، ن3تدقيق الحسابات ) 20633102

على تعريف الطالب بطبيعة التدقيق، نشأته وأهدافه، وأنواع التدقيق والخدمات التي يقدمها المدققون، يركز هذا المساق 
الحسابات ومسؤولياته، وقواعد السلوك المهني وتخطيط عملية التدقيق، والرقابة الداخلية  ومعايير التدقيق، وواجبات مدقق

وأدلة التدقيق ومخاطر التدقيق وتقارير المدقق في ضوء معايير التدقيق الدولية، كما يهتم هذا المساق بتعميق فهم 
 لفساد اإلداري.الطالب بالقواعد األخالقية للمهنة ومهارات اكتشاف األخطاء والتزوير وا
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 .(20633102السابق:  ، المتطلب0:، ع3: ، ن3معايير التدقيق الدولية ) 20234203

يركز هذا المساق على تعريف الطلبة بمعايير التدقيق الدولية فهي توفير مستوى معين من الثقة بعمل المدقق وبأهمية 
والمتعلقة بمسؤوليات المدقق، وسلوكياته، التخطيط، الرقابة اإللزام بها. وتغطي هذه المادة معظم معايير التدقيق الدولية 

الداخلية، األدلة، استخدام مدقق آخر وتقرير المدقق والمعايير األخرى وتعتبر اإلطار الذي يعمل المدقق ضمنه وتمثل 
مهنة تدقيق مستويات لألداء المهني والتي وضعت من قبل الجهات المنظمة للمهنة التدقيق كمعايير مرشدة لمزاولة 

 الحسابات.

 .(20611201المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3محاسبة إدارية ) 20633101

على تعريف الطالب بمفاهيم و أساسيات المحاسبة اإلدارية وتحديد الفرق بين المحاسبة المالية هذا المساق يركز 
التكاليف الثابتة والمتغيرة والمختلطة، كيفية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية، تحليل نقطة التعادل، وتصنيفات 

استخدام المصادر المختلفة للمعلومات بشكل عام والمعلومات المحاسبية على وجه الخصوص في مجاالت التخطيط 
رية والرقابة ومحاسبة التكاليف ، تحليل عالقة التكلفة والحجم والربح وإعداد الموازنات التقديرية الشاملة والموازنات التقدي

المرنة والموازنات الخاصة بالنفقات الرأسمالية والتكاليف المالئمة للقرارات غير الروتينية وعالقتها بمحاسبة المسؤولية 
 .ومراكز اإليرادات والربحية وإعداد التقارير المالئمة للمدراء من داخل الشركات

 .(20611201المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)محاسبة تكاليف  20234201

على تعريف الطالب بالمبادئ والمفاهيم األساسية لمحاسبة التكاليف، نشأة محاسبة التكاليف وتطورها يركز هذا المساق 
وأهدافها، وتصنيفات التكاليف وتوضيح دورة محاسبة التكاليف الصناعية والقوائم المالية، والتعرف على نظام محاسبة 

يضاح نظام محاسبة التكاليف حسب األنشطة، واستخدام محاسبة التكاليف األوامر اإلنتاجية ونظام تكلفة المراحل، وإ
المعيارية في الرقابة على التكاليف والتعرف على كيفية استخدام معلومات التكاليف في اتخاذ القرارات اإلدارية، 

 والمحاسبة عن الفاقد والتالف والمعيب وأنظمة تحديد التكاليف.

 (.20611201المتطلب السابق:  ،0:،ع3،ن:3)محاسبة الشركات  20212203

 )األشخاصاإلطار المفاهيمي والقانوني والعملي للمحاسبة عن الشركات يركز هذا المساق على تعريف الطالب ب
الشركة، تأسيس شركات األموال  األرباح وتصفيةتأسيس شركات األشخاص، والتغير في الشركاء، وتوزيع  واألموال(.

وطرح األسهم لالكتتاب العام وتكوين االحتياطيات، وزيادة رأس مال الشركة )بإصدار أسهم جديدة أو بقرض السندات( 
 .وإصدار السندات، وتصفية شركات األموال
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 (.20612102المتطلب السابق:  ،0:ع، 3:، ن3تحليل ومناقشة القوائم المالية ) 20223101

وأساسيات تحليل القوائم المالية في الشركات، ويتضمن تحليل عناصر  يركز هذا المساق على تعريف الطالب بالمفاهيم
القوائم المالية الرئيسية وذلك من وجهة نظر المستفيدين والمستخدمين األساسيين لهذه القوائم لناحية تحليل االستثمار 

حليل األساسي األفقي والعامودي واالئتمان والسيولة والربحية والرفع المالي واستخدام النسب المالية للعرض المالي والت
ومناقشة مزايا ومحددات التحليل األحادي للنسب المالية في الشركات، وتعريف الطالب بأدوات التحليل المالي والتحليل 
لغايات االقتراض طويل وقصير االجل وتحليل الربحية والرفع المالي والعوامل المؤثرة في معدل العائد على حقوق 

 يل لغايات االستثمار وربحية السهم. الملكية والتحل

 .(20612102 :المتطلب السابق ،0،ع: 3،ن: 3محاسبة الضرائب ) 20243101

مفاهيم وأساسيات المحاسبة الضريبية وحسب القانون األردني وما ينعكس ذلك يركز هذا المساق على تعريف الطالب ب
عام على جميع الوحدات الخاصة العاملة في السوق األردني على البيانات المالية للمؤسسات وللشركات الخاصة وبشكل 

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

 ،الدولبة بين بعض وفقا  للقانون الخاص بضريبة الدخل والمبيعات. باإلضافة إلى بعض المقارنات بقوانين الضري
 .12المحاسبية للضرائب وبالذات األصول وااللتزامات الضريبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المعالجة

 .( 20212202المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)المحاسبة المالية المتقدمة  20612103

يركز هذا المساق أشكال االستثمار خصوصا أشكال اندماج الشركات والمعالجة المحاسبية لذلك، إعداد القوائم المالية 
المتعلقة باندماج الشركات واالتحاد والسيطرة وامتالك الطالب مهارات اعداد القوائم المالية الوحدة بتاريخ وبعد تاريخ 

القدرة على اجراء المعالجات المحاسبة المتعلقة بالعمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والتابعة من بضاعة السيطرة و 
 .واراضي واآلالت قابلة لالهتالك والعالقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها من الناحية المحاسبية

 .( 20611201 :المتطلب السابق  0،ع:3،ن:3)محاسبة حكومية  20643202

يركز هذا المساق على تعريف الطالب بالمحاسبة الحكومية ووظائفها، الفرق بينها وبين المحاسبة المالية، خصائص 
القطاعين الحكومي والتجاري. نظرية االموال المخصصة، األسس المحاسبية، الموازنة العامة للدولة، الدورة المستنديه 

لعامة وطرق تقديرها، السلف واألمانات، النظام المحاسبي الحكومي، الحسابات والمحاسبة عن اإليرادات والنفقات ا
الحكومية، التقارير والقوائم المالية. الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، التنظيمات غير الهادفة للربح: خصائصها، 

 .أنواعها، المحاسبة في هذه التنظيمات
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 .(20611201المتطلب السابق: ، 0،ع:3:،ن3)محاسبة منشآت مالية  20643203

يركز هذا المساق على تعميق الفكر المصرفي والمالي لدى الطلبة، وذلك من خالل التعرف على البنوك بشقيها التقليدي 
واإلسالمي، وبعض الجوانب المشتركة ما بين قطاع البنوك وقطاع التامين، باإلضافة إلى التعرف عمليا  على منتجات 

البنوك أيضا  بشقيها التقليدي واإلسالمي، وذلك بهدف إلغاء الفجوة ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي وخدمات 
كذلك ال بد من التعرف على دور البنك المركزي، من حيث دوره اإلشرافي  أو ما يمارس فعليا  في القطاع المصرفي.

وطني. مع مراعاة دور البنوك المراسلة األجنبية في تغطية والرقابي على هذا القطاع الحيوي والمهم في االقتصاد ال
البنوك المحلية في مجال االعتمادات المستندية والحواالت وغيرها من الخدمات المصرفية، ودورها في تسهيل حركة 

 التجارة العالمية من استيراد وتصدير وتحويل العمالت األجنبية الصعبة.

 .(20612102المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3)ة نظم المعلومات المحاسبي 20644101.

 األساسية،نظم المعلومات المحاسبية وذلك بالتركيز على األهداف والمفاهيم يركز هذا المساق على تعريف الطالب ب
، قواعد البياناتاإلدخال، التخزين، المعالجة، المخرجات( ومفاهيم )البيانات والتكنولوجيا ذات العالقة، ودورة معالجة 

ودورات العمليات التشغيلية )دورة اإليرادات، دورة النفقات، دورة اإلنتاج، دورة األجور( ودورة التقرير المالي، وتطوير 
 ، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة.نظم المعلومات المحاسبية من التخطيط، والتحليل، والتصميم

 .( 20521202المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)العلمي أساليب البحث  20214104

يركز هذا المساق على تعريف الطالب بأساليب البحث العلمي وأنواعه وتحديد الخطوات الواجب إتباعها عند إجراء 
البحث العلمي، كما يتعرض إلى كيفية صياغة الفروض الخاصة بالبحث والطرق اإلحصائية الخاصة باختبار هذه 

في علم المحاسبة واألساليب العليمة المتبعة لكتابة الفروض. وتزويد الطالب بالمهارة الكافية إلعداد مخطط مشروع 
 رسائل في القضايا المحاسبية. 

 .(20612103 السابق: المتطلب ،0،ع:3،ن:3) الجنائية محاسبةال 20733301

يركز هذا المساق على دراسة وتقييم والتحكم والمشاركة في فض النزاعات وتقديم خدمات التقاضي التي يقدمها المحاسب 
وااللتزامات التي تنجم عن النزاعات واإلفصاح عن الغش والتالعب والفساد في القوائم وتقديم الخدمات القانونية من قبل 

ات اإلفالس وسوء المالءة وإعادة الهيكلة والغش وعمليات التحليل القضائي جهة محايدة ومستقلة مع التركيز على عملي
والنظام المالي والمحاسبي  الحمايةوأنظمة باستخدام الحاسوب وتقنياته والفشل اإلداري والمالي واالقتصادي وإعداد قوانين 

 .وإعداد شهادات مهنية متخصصة بالمحاسبة القضائية
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 . (المتطلب السابق : ال يوجد ،0،ع:3،ن:3ن )علم القانو مدخل الى 30111101

على تعريف الطالب بنظرية القانون: تعريف القانون وبيان وظيفته ونشأته من ثم يتناول خصائص  يركز هذا المساق
ي وعالقة القاعدة القانونية كونها عامة ومجردة وهي قاعدة سلوكية من القواعد االجتماعية وملزمة تقترن بالجزاء الماد

القانون مع غيره من القواعد االجتماعية والدينية وبيان أقسام القانون وفروعه وتقسيمات القواعد القانونية ثم مصادر 
يركز المساق على نظرية الحق: تعريف الحق وانواعه  االقانون الرسمية وغير االستثنائية وتفسيره ونطاق تطبيقه. كم

 القانونية للحق واثباته واستعماله.ومصادره واركانه ومحله والحماية 

 .(30111101، المتطلب السابق :  0 ، ع:3، ن:3)التجاري مبادئ القانون  30131201

يركز هذا المساق على تعريف الطالب بقانون التجارة ونطاقة ومصادره ومصادره، االعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية 
المختلطة، بيان مفهوم التاجر والنتائج المترتبة على اكتساب صفة التاجر والتزاماته واالعمال التجارية بالتبعية واالعمال 

من مسك الدفاتر التجارية االجبارية واالختيارية والتسجيل في السجل التجاري باإلضافة الى المتجر وعناصره وحقوق 
نية. باإلضافة الى االحكام العامة في مستثمر المتجر والعنوان التجاري عناصره والتصرف فيه واثاره وحمايته القانو 

 العقود التجارية والعقود التجارية المسماة كعقد الرهن والوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والسمسرة.

 .(30111101، المتطلب السابق:  0، ع:3، ن:3)االلتزام مصادر  30111202

والتفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني والمصادر االرادية يركز هذا المساق على تعريف الطالب بااللتزام ومصادره 
المتمثلة بالعقد اركانه واطرافه وجود التراضي وعيوب الرضا ومحل العقد والسبب ومراتب العقد ونطاقه واثاره باإلضافة 

الرادية الفعل الضار الى التصرف باإلرادة المنفردة وتطبيقاتها كالوعد بجائزة. كما يتناول هذا المساق المصادر غير ا
والمسؤولية المدنية )العقدية والتقصيرية( ونطاقها واركانها واثارها ودعوى المسؤولية ومن ثم الفعل النافع او االثراء بال 

 سبب واركانه والفضالة واركانها واحكامها واخيرا القانون من نصوص وتطبيقات مختلفة.

 .(30111202 السابق:المتطلب  ،0، ع:3، ن:3)اجتماعية( )قوانين قانون العمل  30113206

يركز هذا المساق على تعريف الطالب بقانون العمل وطبيعته وخصائصه  ومصادره الدولية والحرفية ونطاق تطبيقه  
وعقد العمل الفردي من حيث انعقاده والقود الواردة عليه واركانه وجزاء مخالفة اركانه  واثاره وعقد العمل الجماعي 

الى بحث السالمة العامة واصابات العمل وكذلك تسوية النزاعات العمالية والنقابات العمالية وقانون الضمان اضافة 
االجتماعي ويركز بشكل خاص على بيان القواعد العامة ألنواع التامين المطبقة في االردن الشيخوخة والعجز والوفاة 

 ت وشروط االستحقاق وحقوق المؤمن عليه.واصابات العمل كذلك بحث مصادر التمويل لهذه التأمينا
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 . (30131201 المتطلب السابق: ،0 ، ع:3، ن:3)المصرفية االوراق التجارية والعمليات  30134104

سند السحب وذلك من حيث  :وانواعهايركز هذا المساق على تعريف الطالب بدراسات االحكام العامة لألوراق التجارية 
شروطه الموضوعية والشكلية، ومقابل الوفاء والتداول وتاريخ االستحقاق وشروطه وحالة رجوع الحامل على موقعي 
السند وشروطه والتدخل بالقبول والوفاء وشروطه والتقادم وأحكامه، كما تتناول دراسة سند األمر وشروطه الموضوعية 

حكام المطبقة عليه، والشيك وشروطه الموضوعية والشكلية وتداوله وكيفية تقديمه للوفاء والشكلية وكيفية تداوله واأل
الى دراسة العمليات المصرفية وذلك من حيث أهمية  باإلضافة والرجوع وشروطه وتعدد النسخ والتحريف والتقادم.

فية والودائع والحساب الجاري المصارف وأثرها االقتصادي والصفة التجارية لألعمال المصرفية والحسابات المصر 
 .والحوالة واالعتمادات المصرفية وغيرها من األعمال كالخصم والكفاالت واالعتماد المستندي

 (30111101: السابق المتطلب ،0: ع ،3:ن ،3) التجاري االفالس 30132102

دراسة الشركات التجارية من حيث تطورها وأنواعها وتكوينها وادارتها وتصفيتها وانقضائها  على هذا المساق يركز
دراسة أحكام االفالس من حيث  المساقكما تتناول هذه المالي، الى أحكام تسجيل االسهم وتداولها في السوق  باإلضافة

 شروطه وأثاره في كل من القانون االردني والمقارن.

 (.30132102 المتطلب السابق: ،0 ، ع:3، ن:3)الدولية  التجارةقانون  30132209

المصطلحات  واالستيراد، واهموعقود التصدير ونشأته وتطوره ماهية قانون التجارة الدولية هذا المساق على دراسة  يركز
وأحكام عقد البيع الدولي وفقا  .التجارية الدولية والشحن والتسليم والوثائق المعتمدة في عمليات االستيراد والتصدير

األونيسترال: لجنة األمم المتحدة ونصوص " لالتفاقيات واالعراف التجارية الدولية وأساليب وفاء الثمن في البيوع الدولية.
 للقانون التجاري الدولي"، والبيع الدولي للبضائع والمدفوعات الدولية والنقل الدولي للبضائع والتجارة اإللكترونية.

 . (ال يوجد المتطلب السابق: ،0 ، ع:3، ن:3)والضرائب العامة  المالية 30252202

األسس و  ونظرية الضرائب وتطورها وأهدافها المالية واالجتماعيةيركز هذا المساق على التعريف بعلم المالية العامة 
التركيز على التطبيقات التشريعية لهذه األسس والقواعد العامة التي تنظم مالية الدولة في إيراداتها ونفقاتها وموازنتها مع 

وتتضمن هذه المادة دراسة موضوعية وتحليلية في أهم التشريعات المالية األردنية  والقواعد في التشريعات المالية األردنية
صفها وقانون الموازنة العامة وقانون الضريبة على الدخل بو  1952وهي األحكام المالية في الدستور األردني لسنة 

مثاال نموذجي ا للضرائب األردنية إضافة إلى التركيز على دور الضرائب المباشرة وغير المباشرة في تحقيق التوازن 
 الضروري بين الوفرة المالية والعدالة االجتماعية. 
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 .(30111101السابق : ، المتطلب  0، ع:3، ن:3) اإللكترونيةالتشريعات التجارية  30253107

ومزاياها والقضايا المتعلقة بهذه ، وأنواعها ،وأهدافهاوأحكامها دراسة مفهوم التجارة اإللكترونية على  المساقيركز هذا 
والقضايا المتعلقة بهذه ومفهوم المراسالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني وجهة التوثيق وحجيته في اإلثبات،  التجارة

الى االتفاقيات  باإلضافةوذلك في ضوء قانون المعامالت االلكترونية األردني والقانون النموذجي اليونسترال،  التجارة،
مع التركيز على عمليات التسوق عبر االنترنت، تخطيط وتطوير المنتجات  .الدولية ذات الصلة بالتجارة اإللكترونية

 وتسعيرها عبر االنترنت.

 (.30131201 ، المتطلب السابق : 0،ع: 3،ن:3الشركات ) حوكمة 20630401

األطر النظرية  ،وأسباب االهتمام المتزايد بها الحوكمةتطور ونشأتها  ،للحوكمةالمفاهيم النظرية يركز هذا المساق على 
وقواعد الحوكمة، واهمية الحوكمة للشركات واالطالع والتعرف على مبادئ كيفية قياس عناصر  ،الحوكمةلمكونات 

عالقة بين المالك ومدراء الشركات، وسمات الحكومة وأثر تطبيق قواعد الحوكمة على المؤسسات وعلى ال .الحوكمة
 واليات تطبيقها ومتطلبات تعزيزها، وطبيعة ومشكالت الحوكمة. الجيدة 

 ساعة كحد أدنى(. 90، المتطلب السابق :إجتياز  3،ع:0،ن:3التدريب الميداني )  20404201

العملي التطبيق  مع الجامعة الطالب فيتعلمها التي  النظرية ودمج المعارف الميدانيةيركز هذا المساق على الممارسة 
                ة لمواكبة متطلبات سوق العمل والقدرة على المنافسة.والمهني الفنية،مهاراته وير األعمال، لتط منظماتإحدى في لها 

 (.المتطلب السابق: ال يوجد ،0، ع: 3، ن:3) ت األعمالرياضيا 50551106
األدوات األساسية في علم الرياضيات وتعلم كيفية استخدام هذه المعرفة واألدوات لفهم، وشرح، يركز هذا المساق على 

وحل األحداث والمشاكل في عالم االقتصاد وإدارة األعمال الحقيقي. وتشمل المواضيع في علم الرياضيات التي سوف 
ختلفة، والجبر، والمصفوفات والبرمجة الخطية، يتم التعامل معها في هذا المساق: المعادالت واإلقترانات بدرجاتها الم

 واللوغاريتمات والتفاضل والتكامل

 20351102 .(  20351101المتطلب السابق :  0,ع ,  3,ن: 3الكلي )  االقتصادمبادئ 

يركز هذا المساق على واهميتها كما و لموضوعات التي يعالجها االقتصاد الكلي يركز هذا المساق على تعريف الطالب ب
مواضيع تخص البطالة والتضخم والناتج المحلي والدخل القومي، والنظريات الحديثة في تحديد مستوى الدخل التوازني 
وطرق قياسها والمشاكل التي تواجه حسابات الدخل القومي والفرضيات التي استندت عليها كل من النظرية الكالسيكية 

موضوع التجارة الخارجية وأهميتها في النشاط االقتصادي مع  والنظرية الحديثة. كما خصص المساق فصال  لمعالجة
 .القاء الضوء على السياسات التجارية المختلفة
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  20113109 (المتطلب السابق: ال يوجد ،0، ع: 3، ن:3) أخالقيات األعمال

المجتمعات وظهور الحاجة  تطور ضوءمفهوم أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في يركز هذا المساق على 
فيها إلى اإلعمال لتلبية االحتياجات المجتمعية المتجددة، وما يتطلب ذلك من وضع فلسفة وآليات عمل للمنظمات 
ضمن إطار أخالقي واجتماعي ينعكس إيجابا  على مختلف فئات المجتمع. وبتضمن المساق ضرورة االهتمام بربط 

اجتماعية وأخالقية، واالهتمام بمواضيع النزاهة والشفافية وتطوير مدونات أخالقية األعمال بالمجتمع وتبنيها مسؤولية 
 .ودساتير مهنية


