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 جامعة الزرقاء  ال يوجد: المتطلب السابق 

 االقتصاد والعلوم اإلدارية:  الكلية  االء الرازم. م: اسم المدرس 

 المحاسبة:  القسم  9:30-8: موعد المحاضرة 

   1محاسبة : عنوان المقرر 11-9:30: الساعات المكتبية 
0400301 

  

وصف انمساق  

المحاسبة ، نشأتها ، تعرٌفها وتطورها الوحدة االقتصادٌة وعالقتها بالدورة :         ٌتم التركٌز فً هذه المادة على العناصر التالٌة 
المحاسبٌة ، المبادئ والمفاهٌم والقروض المحاسبٌة معاً  نظرٌة القٌد المزدوج والتسجٌل المحاسبً والترحٌل والترصٌد ، معالجة 

.  وتصحٌح األخطاء المحاسبٌة  (قائمة الدخل والمركز المالً)العملٌات التموٌلٌة والرأسمالٌة و االٌرادٌة وإعداد  القوائم المالٌة 
 

 أهذاف انمساق 

 . مفهوم المحاسبة المالٌة  والعملٌات المالٌة والنظام المحاسبً من الناحٌة النظرٌة والعملٌةاستٌعاب .1
 .وإثباتها بدفتر الٌومٌة وترحٌلها لدفتر األستاذ (المدٌن والدائن  ) طرفٌها إلىتحلٌل العملٌات المالٌة  .2
 .إعداد القوائم المالٌة للمشروع الفردي دون الدخول فً التسوٌات الجردٌة .3

 
 : مخرجات انتعهم

A. انمعرفة وانفهم: 

 :ٌتوقع من الطالب فً نهاٌة الفصل أن ٌتعرف على ما ٌلً
 .المفاهٌم األساسٌة لعلم المحاسبة .1
 .استٌعاب نظرٌة القٌد المزدوج، واستٌعاب طرق تحدٌد الحسابات المدٌنة والحسابات الدائنة فً القٌود المحاسبٌة .2
 .القدرة على إثبات القٌود المحاسبٌة المتعلقة بالعملٌات المالٌة فً المشروع الفردي .3
 .تمكن الطالب من إعداد القوائم المالٌة فً نهاٌة العام .4

 
B. مهارات اإلدراك: 

 .إدراك أهمٌة استخدام نظام المحاسبة المالٌة فً المشروعات االقتصادٌة .1
إدراك أهمٌة المحاسبة المالٌة بالنسبة لألطراف الخارجٌة المستخدمة للبٌانات المالٌة كالمستثمرٌن والمحللٌن  .2

 .المالٌٌن والجمهور
 .إدراك أهمٌة إثبات عملٌات المشروعات التجارٌة فً إعداد القوائم المالٌة وأهمٌة البٌانات التً تتضمنها .3
 .فهم الطالب لمفاهٌم المحاسبة المالٌة وأهدافها .4

 
C.  (مع انمصادر واألشخاص )مهارات االتصال وانتىاصم األكاديمي: 

تحفٌز الطالب على اإلطالع على الكتب والدورٌات المتعلقة بالمحاسبة بشكل عام والمحاسبة المالٌة بشكل خاص  .1
 .فً المكتبة العامة للجامعة

 .إجراء تدرٌب للطلبة بهدف تفعٌل الجانب النظري مع الجانب التطبٌقً .2
 .مشاركة الطلبة فً حل التطبٌقات العملٌة لتفعٌل روح التواصل والتعاون بٌنهم .3

 
 

 
D. مهارات عمهية خاصة بانتخصص وانمهنة رات انعالقة: 

 
 .اكتساب مهارات إثبات العملٌات المالٌة فً المستندات المحاسبٌة .1
 .استخدام الدفاتر المحاسبٌة إلثبات القٌود المحاسبٌة وترحٌلها بدفتر األستاذ العام وإعداد مٌزان المراجعة .2
 .اكتساب مهارات إعداد القوائم المالٌة .3
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:  هيكم انمقرر

 

طرق 
 التعليم

إجراءات 
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

األسبو
 ع

مدخل فً اإلطار الفكري للمحاسبة المالٌة    
أنواع المحاسبة  : تعرٌف المحاسبة 
 المصروف ، اإلٌرادات ، المكاسب ، :المفاهٌم المحاسبٌة

الخسائر 
 الفروض والمبادئ المحاسبٌة 

A1, 
B1,B2,B
4, 

األول  

الدورة المحاسبٌة  -   
معادلة المٌزانٌة - 

A1,A2,A
4 
B1,B2 
C2,C2 

 

 

الثانً 

نظرٌة القٌد المزدوج و دفتر الٌومٌة -   
القٌد البسٌط والقٌد المركب : إثبات قٌود الٌومٌة - 
 حاالت عملٌة- 

A1,A2,A
4 
B1,B2 
C2,C2 

 

الثالث 
و 

الرابع 

 األستاذ دفتر إلىالترحٌل -   
الترصٌد - 
حاالت عملٌة  - 

A1,A2,A
3 
B3,B4 
C1,C2,
C3 
D1,D2,
D3 

 

الخامس 
 

 و 
السادس 

 مٌزان المراجعة إعداد  
 القوائم المالٌة للمؤسسات الخدمٌة إعداد

 

 

السابع 

المشروعات التجارٌة   
الشراء - البٌع

 والعملٌات المتعلقة بالبٌع والشراء  
حاالت عملٌة 

A1,A2,A
3 
B3,B4 
C1,C2,
C3 
D1,D2,
D3 

 

 
الثامن  

 
و التاسع 

 
 

: القوائم المالٌة للمؤسسات التجارٌة  
قائمة الدخل متعددة الخطوات 

 (بشكل مستقل عن قائمة المركز المالً )قائمة حقوق الملكٌة 
 وأنواع األصول أنواعالتمٌٌز بٌن  )قائمة المركز المالً 

 (االلتزامات

A1,A2,A
3 
B3,B4 
C1,C2,
C3 
D1,D2,
D3 

 

العاشر 
 

و الحادي 
عشر 

و الثالث 
عشر 
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األخطاء المحاسبٌة وطرق معالجتها    
أنواع األخطاء  

A1,A2,A
3 
B3,B4 
C1,C2,
C3 
D1,D2,
D3 

 

الرابع 
عشر  

و الخامس 
عشر 

A1,A2,A حاالت تطبٌقٌة شاملة    
3 
B3,B4 
C1,C2,
C3 
D1,D2,
D3 

 

السادس 
عشر  

 
 انمراجع 

انكتاب انمقرر انرئيس 

 2018، دار وائل للنشر،محمد أبو نصار.    د1المحاسبة المالٌة جـ 
  

 انمقررات انمسانذة 

 2010نضال الرمحً، دار المسٌرة للنشر، . د. أ1جـمبادئ المحاسبة المالية 

 

: طرق انتعهيم

 

 الطرق العالمة  التاريخ 

 االمتحان األول 20 

 االمتحان الثانً 20 

 االمتحان الشفهً 10 

 عرض تقدٌمً  

 االمتحان النهائً 50 
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Zarqa University  Instructor: alaa alrazem 

Faculty: Economics and 

Administrative Sciences 

Lecture’s time: 8-9:30 

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

Course title: Accounting 1 Office Hours: (9:30-11) 
  

Course description: 

 
The principle of accounting, its inception, definition and development of economic unit and its 
relation to the accounting cycle, principles, concepts and accounting assumptions together, the 
theory of double entry, accounting registration, transfer and credit, processing of financing, 
capital and aeronautical operations, preparation of financial statements (statement of income 
and financial position) Correct accounting errors. 
 
Aims of the course: 

1. Understand the concept, financial accounting and financial operations and accounting 

system in theory and practical. 

2. Analysis of financial operations to the ends (debtor and creditor) and prove daily ledger 

and carried over to the ledger . 

3. Preparation of financial statements for individual project without going into inventory 

adjustments. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledgeand Understanding 

A1. Basic concepts of accounting. 

A2. accommodate double-entry theory, accommodating ways to identify accounts receivable 

and accounts payable in accounting entries. 

A3. Ability to establish accounting entries relating to financial transactions in the individual 

project. 

A4. enable the student to prepare the financial statements at the end of the year. 

 

B. Subject-specific skills 

B1. recognize the importance of the use of financial accounting system in economic projects . 

B2. recognize the importance of financial accounting for external parties used the financial 

statements , such as investors and financial analysts and the public 

B3. recognize the importance of proving commercial project operations in the preparation of 

financial statements and the importance of the data it contains. 

B4. student's understanding of the concepts of financial accounting and objectives. 

C. Critical-Thinking Skills 

C1. acquire demonstrate financial transactions in the accounting documents skills. 

C2. The use of accounting records to prove that the accounting entries and posted to the 

general ledger and preparation of trial balance. 
C3. gain skills preparation of financial statements. 
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D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 

personaldevelopment) 

D1. motivate the student to see the books and periodicals related to accounting in general 

finance and accounting, in particular in the public library of the University. 

D2. conduct training for students in order to activate the theoretical side with the practical side . 

D3. student participation in solving the practical applications of activating the spirit of 

communication and cooperation among them. 

 

Course structures: 

Assessment 

methods 

Teaching 

Procedure 
Topics ILOs 

Credit 

Hours 

Week 

  Introduction to the 
intellectual framework of 
financial accounting 
Definition of Accounting: 
Types of Accounting 
Accounting concepts: 
expense, revenue, gains 
and losses 
Accounting assumptions 
and principles 
 

A1, 
B1,B2,B4, 

 1 

  -Accounting Cycle 
-Budget equation 

A1,A2,A4 
B1,B2 
C2,C2 

 

 2 

   - Double Enrollment 
Theory and Journal 
- Proof of daily restrictions: 
simple entries and 
composite entries 
- Practical cases 

A1,A2,A4 
B1,B2 
C2,C2 

 3+ 4  

   (Recording, Transfer 
journal information to ledger 
accounts, Posting, Prepare 
the financial statement). 

A1,A2,A3 
B3,B4 
C1,C2,C3 
D1,D2,D3 

 5+6 
 

  Preparation of trial balance- 
-Preparation of financial 
statements for service 
organizations 

  7 
 

  Business projects- 
Sell – Buy- 

   And processes related to 
selling and buying 
-Practical cases 

A1,A2,A3 
B3,B4 
C1,C2,C3 
D1,D2,D3 

 8+9 
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  -Business Financial   
Statements: 

-Multi-step income 
statement 
-Equity owners statement 
(independent of the 
statement of financial 
position) 

-Statement of financial 
position (distinguishing 
between types of assets 
and types of liabilities) 

A1,A2,A3 
B3,B4 
C1,C2,C3 
D1,D2,D3 

 10+11+12+13 
 

  -Accounting errors and 
methods of treatment 
Types of errors- 

A1,A2,A3 
B3,B4 
C1,C2,C3 
D1,D2,D3 

 14+15 

  - Comprehensive 
application cases 

A1,A2,A3 
B3,B4 
C1,C2,C3 
D1,D2,D3 

 16 

 
 
 
 

 
References: 

A. Main Textbook: 

Accounting of Financial, part 1      Dr.. Mohammed Abu Nassar, 
 Wael Publishing House, 2018                                   
 

B. Supplementary Textbook(s):  

Accounting of Financial, part 1      Dr. Nidal Alramahi and others  

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

First Exam 20  

Second Exam 20  

Participation 10  

Final Exam 50  

 


