
 

 

 

 

 وصف المواد

 
 (4043040( )المحاسبة المتوسطة) .1

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340المتطلب السابق:

 

 الوصف:

يغطي هذا المساق القوائم المالية ) قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة اإلرباح المحتجزة وقائمة التدفقات 

النقدية ( كما يتضمن األصول غير الملموسة وكذلك االلتزامات قصيرة اآلجل. كما يغطي المحاسبة عن عقود 

 ستججار وويلة األجل لد  المججر والمستججر .اال

 

 

 (4043014( )محاسبة الشركات ) .0

 3الساعات المعتمدة: 

 4043040 المتطلب السابق:

 

 الوصف:

يتم التركيز بهذه المادة على الناحية القانونية والمحاسبببية الصاصببة بت وين تببركات األتببصا  وبصاصببة تببركات 

سها إلى تصفيتها  سي ويتم التركيز أيضا على تعريف الطالب بصصائص تركات األموال بصاصة التضامن من تج

 من حيث تجسيسها، إدارتها، زيادة رأس المال وتصفيضه وإسناد القرض له.

 

 

 (4043010( )محاسبة التكاليف) .3

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340 المتطلب السابق:

 

 الوصف:

حاسبببببة الت اليف من تطبيقات ونتريات الت اليف وأنتمتها تغطي هذه المادة المفاهيم والمواضببببيخ الصاصببببة في م

 .والتي تلعب دورا في احتساب الت لفة وتزويد اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقيق أغراضها 

 

 (4043011( )موضوعات محاسبية )باللغة االنجليزية) .0

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340 المتطلب السابق:

المحاسبة االساسية من حيث المبادئ والفروض المحاسبية ، وتحليل العملية تغطي هذه المادة مبادئ 

المالية وفق معادلة الميزانية ، وتسجيل القيود والتسويات الجردية و اعداد القوائم المالية، باللغة 

 االنجليزية باالضافة الى جرد المخزون السلعي.

 الوصف:

 

 (4043010( )محاسبة مالية خاصة) .5

 3عتمدة: الساعات الم

 4044340 المتطلب السابق:

 الوصف:

يتم التركيز في هذه المادة على تعريف الطالب بمفهوم محاسبة المجسسات الصاصة ذات الفروع واألقسام وبضاعة 

 ،األمانة ، وبيان خصببببببوصببببببية األنتمة المحاسبببببببية ل ل منها وكيفية إعداد القوائم المالية والحسببببببابات الصتامية 

 .راعيةومحاسبة قطاع الز

 )بكالوريس/ماجستير( :البرنامج

 محاسبة  :التخصص

 9 :رقم الخطة

 

 

 جامعة الزرقاء 

االقتصاد والعلوم االدارية الكلية:  

العلوم المحاسبية القسم:  

 

 



 

 

 

 

 (4043034( )المحاسبة االسالمية) .0

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340 المتطلب السابق:

 الوصف:

والمعالجات  وأصول المعامالت هوخصائص اإلسالميتتضمن هذه المادة التعريف بالنتام المحاسبي 

 المحاسبية الصاصة بذلك.

 

 (     4043341        ( )دمةقمحاسبة التكاليف المت  ) .0

 3الساعات المعتمدة: 

 4043010المتطلب السابق: 

 الوصف:

تهدف مادة محاسبة الت اليف المتقدمة التعريف بنتام حسابات إعداد حسابات الت اليف المعيارية من 

حيث مفهومها، اهميتها، معايرة عناصر الت اليف، تحديد وتحليل انحرافات عناصر الت اليف وتقارير 

تحليل انحرافات العالقة بين) الت اليف، المبيعات( واستصدامات الت اليف  األداء المالي، أضافه إلى

 المعيارية في مجال الرقابة اإلدارية

 

 

 

 (        4043314     ( ) محاسبة المنشآت المالية) .8

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340المتطلب السابق: 

 الوصف:

 

ة )البنوك التجارية  وتركات التجمين( وخصائص النتام يتناول المساق تعريف الطالب بمفهوم المنشآت المالي

المحاسبي المطبق فهيا. كذلك إلمام الطالب بالمعالجات المحاسبية ألنشطة البنوك التجارية وتركات التجمين على 

ة.وك التجاريالحياة من خالل األقسام الفنية المصتلفة في كليهما كما يتناول إلمام الطالب بإعداد القوائم المالية في البن  

 

 

 

 

 (    4043310    ( ) المحاسبة الحكومية والمؤسسات غير الربحية) .9

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340المتطلب السابق: 

 الوصف:

 

أساسيات المحاسبة الح ومية والمنتماتغير  الهادفة إلى الربح كما يتضمن يتضمن هذا المساق 

امة والنتام المحاسبي الح ومي ونتام الرقابة على األموال النتريات المحاسبية المصتلفة والموازنة الع

العامة وإعداد التقارير المالية والموازنات، واألسس المحاسبية المستصدمة في القطاع الح ومي في 

 األردن : األساس النقدي ، وأساس االلتزام ، وأساس االستحقاق المعدل .

 

 

 

 ( 4043315     ( )المتقدمةالمحاسبة   ) .14

 3 الساعات المعتمدة:

 4043040المتطلب السابق: 

 الوصف:

 

يتم التركيز في هذه المادة على األسهم والسندات وبمصتلف انواعها مخ حاالت البيخ والشراء سهماً وكذلك عمليات 

االستثمار في الشركات لحاالت االندماج واالتحاد والشركات المقايضة والمتابعة مخ عملياتها المتقابله لها 

 وعمليات العمالت األجنبية وتوحيد القوائم المالية للشركات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 (  4043318  ( ) تدقيق الحسابات )  .11

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340المتطلب السابق: 

 الوصف:

يتناول المساق تعريف الطالب بنترية التدقيق وذلك بدء من نشجته ومبادئه وأهميته ومعاييره ودوره في الحياة 

ية  ودور المدقق وإجراءات التجهيل المهني وحصوله على رخصة مزاولة المهنة وضرورة التقيد االقتصاد

بجخالقيات وقواعد السلوك المهني وإلمام الطالب بالرقابة الداخلية وأدلة اإلثبات وإجراءات التدقيق المتبعة عند 

 فحص قائمتي الدخل والمركز المالي وإعداد التقرير النهائي.

 

 

 

 

 

 (4043014    ( ) ير التدقيق الدوليةمعاي) .10

 3الساعات المعتمدة: 

 موافقة القسمالمتطلب السابق: 

 الوصف:

تعمل معايير التدقيق الدولية الى توفير مستو  معقول من الضوابط التي تضبط عملية التدقيق وتحدد نوع 

قبل الجهات المنتمة من اإلوار الذي يعمل المدقق ضمنه وتمثل مستويات لألداء المهني وضعت من 

 للمهنة . ويعتمد عليها في الح م على أداء مدقق الحسابات ونوعية العمل المنجز وبالتالي فهي توفر

حيث أن علم الجمهور بان عملية التدقيق متصلة بجح ام وقواعد  ،مستو  معين من الثقة بعمل المدقق

هي التدقيق  معايير إنن األخذ بعين االعتبار وال م .متعارف عليها يزيد من ثقة الجمهور بجهمية التدقيق 

المدقق وممارسة الح م المهني بدرجة معقولة . وان إصدار المعايير  إبداعتحد من  أنعام وال يجب  إوار

قد يساعد في تلبية بعض توقعات المجتمخ عن دور المدقق ومسجولياته . وقد قامت الجهات المنتمة للمهنة 

ً  لمعايير التي أصبحت متعارف عليها ومقبولة قبوالً في بعض البلدان بإصدار ا من  وقامت كثير عاما

 البلدان بتبني تلك المعايير .

 

 

 

 

 

 

 ( 4043001    ) (تحليل و مناقشة الميزانيات باللغة االنجليزية  ) .13

 3الساعات المعتمدة: 

 4043014المتطلب السابق: 

 الوصف:

 اضاإلقراالستثمار ولغايات  المالية لغاياتليل القوائم الغرض من هذا المساق التركيز على أهمية تح

التحليل المالي للشركات والمجسسات الهادفة  وأساليبوذلك من خالل دراسة أدوات  اإلداريةوللغايات 

 . الربح إلى

 

 

 

 

 

 (         4043013    ( ) الضرائب ومحاسبتها) .10

 3الساعات المعتمدة: 



 

 

 

 4043014المتطلب السابق: 

 الوصف:

مفهوم الضريبة وأنواعها، المحاسبة الضريبية وتطبيقها في األردن، الدخل الصاضخ يتضمن هذا المساق 

للضريبة والدخل المعفى منها، اإلعفاءات الشصصية والقانونية، مراحل تقدير وتحصيل الضريبة الدخل 

 وضريبة المبيعات.

 

 

 

 

 (4043010  ( ) النظرية المحاسبية) .15

 3الساعات المعتمدة: 

 4043315المتطلب السابق: 

 الوصف:

 

التالية :مفهوم النترية بش ل عام والنترية المحاسبية بش ل خا  ،وذلك  خيغطي هذا المساق المواضي

باستعراض  نشوء  وتطور الف ر المحاسبي ، واإلوار المفاهيمي للمحاسبة المالية بمستوياته الثالث : أهداف 

قية متضمنة المحاسبة ، الصصائص النوعية للمعلومات والمفاهيم الصاصة بالقوائم المالية ، واإلرتادات التطبي

 الفروض والمباديء والمحددات  المحاسبية .

 

 

 

 

 

 (    4043010   ( )التدريب العملي لطلبة المحاسبة  ) .10

 3الساعات المعتمدة: 

 موافقة القسمالمتطلب السابق: 

 الوصف:

العلوم اإلدارية من مواد متطلبات التصصص االقتصاد وب لية المحاسبة تعتبر مادة التدريب العملي لطلبة قسم 

 . المحاسبةللحصول على درجة الب الوريوس في 

المادة عن وريق التدريب العملي في إحد  المجسسات سواء كانت ح ومية أو خاصة،  هيجتاز الطالب متطلبات هذ

 لح ومية وفي المجسساتساعة تدريب عملية، ويتركز مجال التدريب في األجهزة ا وعشرونبحد أدنى مقداره مجة 

التجارية  والمجسساتشركات الووم اتب التدقيق  كالبنوك وتركات التجمين وتركات، المصرفية وغير المصرفية

. يقوم الطالب خالل تلك الساعات بالتعرف على المجسسة وأقسامها ووبيعة نشاو كل قسم منها بش ل عام، وغيرها

ي المجسسة وأسس تحليلها ومتابعة العملية المالية والتدريب على جميخ مخ التركيز على النتم المالية المطبقة ف

 لوذلك بعد ان ي ون الطالب اجتاز بنجاح ما يعاد. بجعمال المحاسبة وتدقيق الحساباتالمعامالت المالية ذات العالقة 

 تسعون ساعة معتمدة.

 

 

 

 

 

 (  4043004 ( )المحاسبة اإلدارية)   .10

 3الساعات المعتمدة: 

 4043010المتطلب السابق: 

 الوصف:

يتضمن هذا المساق المدخل النتري للمحاسبة اإلدارية ، باإلضافة إلى تحليل العالقة بين الت لفة والحجم 

 تواإلرباح ، كما يتضمن استصدام الت اليف في اتصاذ القرارات والموازنات الرأسمالية ، والموازنا

 التقديرية والت اليف المعيارية .   

 

 (  4043000 ( )معايير المحاسبة الدولية  ) .18

 3الساعات المعتمدة: 



 

 

 

 4043315المتطلب السابق: 

 الوصف:

ومتطلباتها وفهم معايير االعتراف والقياس والعرض يتضمن المقرر التطرق الى معايير المحاسبة الدولية 

المحاسبية المتعلقة بها .من حيث اهميتها والتطبيقات واالفصاح في معايير المحاسبة الدولية   

 

 

 

 (  0404300 ( )المحاسبة الدولية  ) .19

 3الساعات المعتمدة: 

 4043010المتطلب السابق: 

 الوصف:

يتضمن المساق وبيعة المحاسبة الدولية ومشاكلها، واسعار الصرف والمعالجة المحاسبية للعمليات التجارية بالعملة 

التحوو وتغطية هذه المصاور و تحويل وترجمة القوائم المالية الى العمالت االجنبية ومصاور اسعار الصرف وكيفية 

 .النقدية االجنبية و اسعار التحويل الدولية والضريبة الدولية والمحاسبة الدولية التضصم االقتصادي

 

 

 

 (  0184043 ( )محاسبة المنشآت الخدمية  ) .04

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340المتطلب السابق: 

 الوصف:

يتم التركيز في هذه المادة على محاسبة المهن الحرة محاسبة الفنادق والسياحة والمستشفيات مخ بيان خصوصية 

االنتمة ل ل منها ، واجراء المعالجات المحاسبية وكيفية اعداد الحسابات الصتامية والقوائم المالية والتي تتناسب 

 وتنسجم مخ هذه األنتمة.

 


