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 :وصف المساق 

ٌتم التركٌز فً هذه المادة على التسوٌات الجردٌة لإلٌرادات والمصروفات وجرد وتسوٌة النقدٌة والبنك وإعداد مطابقة كشف     
 بطرٌقة الجرد الدوري والمستمر تقٌمهمعالجة المخزون السلعً وو البنك ، معالجة المدٌنون ومخصص الدٌون المشكوك فٌها 

ورقة  واستخدامواالستغناء عنها  إهالكها قوطرالغٌر المتداولة معالجة األوراق المالٌة واألصول و  FIFO,WAوفقاً للطرق 

 . العمل و اعداد الحسابات الختامٌة بعد التسوٌات الجردٌه 
 

 
 : أهداف المساق

توضٌح قٌمة االرتباط المحاسبً على اساس االستحقاق  فً مفهوم مقابلة اإلٌرادات فً المصروفات للفترة المحاسبٌة  و بٌان  .1
 . أهمٌة و ضرورة التسوٌات الجردٌة فً نهاٌة الفترة وعمل قٌود التسوٌة الالزمة وصفاتها

 .بٌان العملٌات التً تؤدي إلى نشأة حسابات المدٌنٌن و أوراق القبض وشرح المعالجات المحاسبٌة لها .2
توضٌح أهمٌة المخزون فً المشروعات و تسجٌل عملٌات البضاعة  و طرق تحدٌد تكلفة المخزون وتكلفة البضاعة المباعة  .3

 . ومتابعة اآلثار الناجمة عن األخطاء فً المخزون على القوائم المالٌة
 .تعرٌف األصول الغٌر المتداولة و تحدٌد تكلفتها والمعالجة المحاسبٌة لهذه األصول .4
 .توضٌح كٌفٌة إعداد القوائم المالٌة لالستفادة منها فً اتخاذ القرارات. 5

 
 

A. المعرفة والفهم: 
 :توقع من الطالب فً نهاٌة الفصل أن ٌتعرف على ما ٌلًي

 .المفاهٌم األساسٌة لعلم المحاسبة والفروض والمبادئ المحاسبٌة .1
  الحسابات المعنٌةإلى وترحٌلها الجردٌةتسوٌات الإعداد القٌود الٌومٌة التً تطلب إجراء  .2
 . فهم المعالجات المحاسبٌة لعناصر القوائم المالٌة .3

 .معرفة كٌفٌة إعداد القوائم المالٌة ومن الفروض وترابطها لالستفادة من معلوماتها فً اتخاذ القرارات .4
 

.Bمهارات اإلدراك: 
 .إدراك أهمٌة إثبات عملٌات التسوٌات الجردٌة  و إعداد القوائم المالٌة وأهمٌة البٌانات التً تتضمنها .1
 .فهم الطالب لمفاهٌم المحاسبة المالٌة وأهدافها .2

 
.C   (مع المصادر واألشخاص )مهارات االتصال والتواصل األكاديمي: 

القدرة من االستفادة من التوازن بٌن الجانب النظري والتطبٌق العملً وذلك من خالل عرض المفاهٌم واألصول  .1
 .العلمٌة وبٌان اإلجرائٌة التً تمثل تطبٌقا لهذه المفاهٌم واألصول العلمٌة

 .مشاركة الطلبة فً حل التطبٌقات العملٌة لتفعٌل روح التواصل والتعاون بٌنهم .2
 .القدرة على فهم التعرٌفات المحاسبٌة المعاصرة .3

 . القوائم المالٌة واالستفادة من استخدامها اإلداريإعدادالدراسة والتنمٌة الذاتٌة للمعرفة المحاسبٌة فً  .4
 

.Dمهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة: 
 .اكتساب مهارات إثبات العملٌات الجردٌة وترحٌلها وعمل  .1
. القدرة على اكتساب مهارة إعداد القوائم المالٌة  .2
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:  هيكل المقرر

 
الساعة  األسبوع

 المعتمدة
نتاجات 
 التعلم

 إجراءات المواضيع
 التعلم

 طرق التعليم

 األول
 
 و الثانً

الفروض والمبادئ المحاسبية ومحدداتها :-   الفصل األول  
 التسويات الجردية لعناصر قائمة الدخل :-   الفصل الثاني

معالجة المصروفات المدفوعة مقدماً  - 
 إجراء التسوٌات لها مع أمثلة-
معالجة المصروفات مستحقة الدفع -
   إجراءات التسوٌة لها مع أمثلة-

  

 الثالث
  و الرابع

لتسويات الجردية لعناصر قائمة الدخل  :الفصل الثاني    
  و المقبوضة مقدمامعالجة اإلٌرادات مستحقة القبض 

  التسوٌة لها مع أمثلة إجراءات
 

  

 الخامس
 و السادس

– النقدٌة :   المحاسبة عن األصول المتداولة :-الفصل الثالث  
تسوٌة الصندوق ، صندوق النثرٌة  

مذكرة تسوٌة البنك مع األمثلة 

  

 السابع
 و الثامن
 و التاسع

المخزون     المحاسبة عن األصول المتداولة :-الفصل الرابع  
السلعً  

استخدام الجرد الدوري والمستمر ومعالجة العجز  
 FIFO ،WA تٌناستخدام الطرق

 :تقوٌم المخزون باستخدام المبٌعات النسبٌة
 طرٌقة مجمل الربح فً تقدٌر المخزون
 طرٌقة سعر التجزئة فً تقوٌم المخزون

  

العاشر 
والحادي 
 عشر 

معالجة المدٌنون وأوراق القبض  :-الفصل الخامس  
  تقوٌم المدٌنون

إعداد مخصص دٌون مشكوك فٌها والدٌون المعدومة 
 تقوٌم أوراق القبض بدون فائدة
 المعالجة المحاسبٌة لها مع أمثلة

 

  

 الثانً عشر
 و

والثالث 
 عشر
 

 محاسبة األصول الغٌر المتداولة وطرق اإلهالك  
 طرٌقة القسط الثابت -
 :طرٌقة مستوى النشاط -

 اإلهالك على أساس ساعات التشغٌل
 اإلهالك على أساس حجم اإلنتاج

 طرق اإلهالك المتسارع -
 طريقة مجموع أرقام السنيه

 طريقة الرصيد المتناقص

  

 الرابع عشر 
و الخامس 

 عشر

 تداخل سنوات اإلهالك: محاسبة األصول غٌر المتداولة   
االستغناء عن األصول غٌر المتداولة بالبٌع واالستبدال 

 .والشطب

 . 

السادس 
 عشر

   حاالت تطبٌقٌة   
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 :المراجع 

 الكتاب المقرر الرئيس

 2018محمد أبو نصار،  وآخرون، دار وائل للنشر،. د.أ   2 المحاسبة المالٌة جـ 
 

 
 المقررات المساندة 

 

 2013نضال الرمحً، واخرون، دار المسٌرة للنشر، . د. أ2جـمبادئ المحاسبة المالية 

 
 

: طرق التعليم

 

 الطرق العالمة  التاريخ 

 األولاالمتحان  20 

 االمتحان الثانً 20 

 االمتحان الشفهً 10 

 عرض تقدٌمً  

 االمتحان النهائً 50 
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Zarqa University  Instructor:  fatin alnaimi 

Faculty: Economics and 

Administrative Sciences 

Lecture’s time: 10-11/12:30-2  

Department: Unit College Requirements Semester: First / 2018 - 2019 

Course title: Accounting 2 

 

Office Hours: 11-12  /11-12:30  

  

Course description: 
 

The Course Focuses on the adjustments entries at the end of period adjustments entries for 
Revenue and Expenses, Cash Accounts Adjustment Reconciliation adjustment and Bank 
Statement, accounts receivables and allowance for uncollectible account, accounting for 
inventory, valuation methods (FIFO, LIFO, weighted average) according to periodical inventory 
system and perpetual inventory system. Accounting for plant assets, depreciation methods; 
accounting for short-term investments; uses of worksheet paper and preparation of adjustment 
Trial Balances Financial statements, preparing final accounts after adjustments.  

 
 
Aims of the course: 

 
1. An explanation of the value of the accrual of the accounting accrual to the concept of 
income recognition for expenses for the accounting period, indicating the importance and 
necessity of the inventory adjustments at the end of the period and indicating the required 
settlement restrictions and their characteristics. 
2. Statement of operations leading to the establishment of accounts receivable and accounts 
receivable and explanation of accounting treatments. 
3. Clarifying the importance of inventory in projects and recording of goods operations and 
methods of determining the cost of inventory and the cost of goods sold and follow up the 
effects of errors in stock on the financial statements. 
4. Definition of non-current assets Determining the cost and accounting treatment of these 
assets. 
5. Clarifying how the financial statements are prepared for use in decision making. 
 
Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 

Students are expected at the end of the season to recognize the following: 
A1. Basic concepts of accounting and accounting assumptions and principles. 
A2. Preparation of daily constraints that require an adjustment higher and carried over to the 
respective accounts 
A3. understand the accounting treatments of the components of the financial statements. 
A4. know how to prepare financial statements and the assumptions and interdependence to 
take advantage of their information in decision-making. 

B.  Subject-specific skills 

B1. recognize the importance of proving settlements inventory operations and preparation of 
financial statements and the importance of the data it contains. 
B2. the student's understanding of the concepts of financial accounting and objectives. 
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C. Critical-Thinking Skills 
 

C1. acquire prove inventory processes and skills to migrate and work worksheet and 

trial balance after inventory adjustments . 

C2. The ability to acquire the preparation of financial statements skill. 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal 

development) 

D1. the ability to take advantage of a balance between the theoretical and practical application 
through the presentation of scientific concepts and assets procedural statement , which 
represents application of these concepts and scientific assets. 
D2. student participation in solving the practical applications of activating the spirit of 
communication and cooperation among them. 
D3. Ability to understand contemporary accounting definitions . 
D4. study and self-development of accounting knowledge in the preparation of financial 
statements and take advantage of the administrative use. 

 

Course structures: 

Assessment 

methods 

Teaching 

Procedure 
Topics ILOs 

Credit 

Hours 

Week 

  Chapter1: Accounting 
Assumptions and Accounting 
Principles, Determinants. 
Chapter2:  adjustments of 
income statement items  
- Processing prepaid expenses 
- Make adjustments to them with 
examples 
- Processing of expenses 
payable 

- adjustments procedures with 
examples 

  1 + 2 

  Chapter2:  adjustments of 
income statement items  
Prepared adjusting accrued 
revenues and unearned 
revenues. 
adjustments procedures with 
examples 

  3 +4  
 

  Chapter3: Accounting for current 
assets 
Cash adjustments, petty cash.      
Bank reconciliation statement. 

  5 + 6 
 

  Chapter4: Accounting for current 
assets 
Using periodic inventory system, 
and perpetual , Processing  of 

  7 + 8 
+9  
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deficit. inventory system. 
Using assumed cost follow: FIFO, 
WA. 
Valuing Inventory used sailing 
percentage. 
Gross profit method, Retail price 
method. 

  Chapter5: 
Processing Accounting 
receivables and note receivables   
Prepared  allowance for doubtful 
accounts, bad debits expense. 
Valuing account receivables 
without interest. 
Processing Accounting with 
examples 
 

  10 
+11 

   Chapter5: Accounting for non-
current assets and depreciation 
methods 
 -The straight-line method 
 -Method of activity level: 
Depreciation based on operating 
hours 
Depreciation based on production 
volume 
 -Methods of accelerated 
depreciation 
Sum- of – the-  years-  digits 
method.  
Double- declining balance  
method 

  12 + 
13 

  Chapter6: Non-current Assets 
Accounting: Interference of 
depreciation years 
Dispose of non-current assets by 
selling, exchanging and delisting 

  14 + 
15  

  Applied cases   16 

 

 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 

Principalities Accounting of Financial, part 2 Dr. Mohammad Abu Nassar  and others                                   
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B. Supports Textbook: 

      Principalities Accounting of Financial, part 2 Dr. Nidal Alramahi and others                                   
 

 

 

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

1st Exam  25  

2nd Exam 25  

Final exam 50  

 


