
 

 

 

 

 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 

 ن عقود االستئجار طويلة األجل لدى المؤجر والمستأجر .المحاسبة ع

 

 

 (4043014( )محاسبة الشركات ) .0

 3الساعات المعتمدة: 

 4043040المتطلب السابق: 

 

 الوصف:

يتتتم التركيتتز باتتذد المتتادة علتتا النانيتتة القاسوسيتتة والمحاستتبية التاصتتة بتوتتوين  تتركات األ تتتا  وبتاصتتة 

سصتييتاا ويتتم التركيتز ايضتا علتا ساريتل الطالتص بتصتائ   تركات  ركات التضتامن متن سأسيستاا  لتا 

 األموال بتاصة من نيث سأسيساا،  دارساا، زيادة راس المال وستييضه و سناد القرض له.

 

 

 (4043010( )محاسبة التكاليف) .3

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340المتطلب السابق: 

 

 الوصف:

سغطتتي هتتذد المتتادة الميتتاهيم والمواصتتيي التاصتتة فتتي محاستتبة التوتتاليل متتن سطبيقتتات وس ريتتات التوتتاليل 

 .واس متاا والتي سلاص دورا في انتساب التولية وسزويد اإلدارة بالمالومات الالزمة لتحقيق اغراصاا 

 

 

 (    4043310    ( ) المحاسبة الحكومية والمؤسسات غير الربحية) .0

 3معتمدة: الساعات ال

 4044340المتطلب السابق: 

 الوصف:

 

اساسيات المحاسبة الحوومية والمن ماسغير  الاادفة  لا الربح كما يتضمن الن ريات يتضمن هذا المساق 

المحاسبية المتتلية والموازسة الاامة والن ام المحاسبي الحوومي وس ام الرقابة علا األموال الاامة و عداد 

لموازسات، واألسس المحاسبية المستتدمة في القطاع الحوومي في األردن : األساس التقارير المالية وا

 النقدي ، واساس االلتزام ، واساس االستحقاق المادل .

 

 

 ( 4043315( )     المحاسبة المتقدمة  ) .5

 3 الساعات المعتمدة:

 4043040المتطلب السابق: 

 الوصف:

 

 )بكالوريس( :البرنامج

 نظم المعلومات المحاسبية :التخصص

 9  :رقم الخطة

 

 

 جامعة الزرقاء 

 االقتصاد والعلوم  االدارية الكلية:

 العلوم المحاسبية القسم:

 

 



 

 

 

والسندات وبمتتلل اسواعاا مي ناالت البيي والشراء ساماً وكذلك يتم التركيز في هذد المادة علا األسام 

عمليات االستثمار في الشركات لحاالت االسدماج واالسحاد والشركات المقايضة والمتاباة مي عملياساا 

 المتقابله لاا وعمليات الامالت األجنبية وسونيد القوائم المالية للشركات.

 

 (4043014    ( ))معايير التدقيق الدولية  .0

 3الساعات المعتمدة: 

 المتطلب السابق: موافقة القسم

 الوصف:

سامل ماايير التدقيق الدولية الا سوفير مستوى ماقول من الضوابط التي سضبط عملية التدقيق وسحدد سوع 

من اإلطار الذي يامل المدقق صمنه وسمثل مستويات لألداء الماني وصات من قبل الجاات المن مة للمانة 

مستوى ماين  وياتمد علياا في الحوم علا اداء مدقق الحسابات وسوعية الامل المنجز وبالتالي فاي سوفر. 

نيث ان علم الجماور بان عملية التدقيق متصلة بأنوام وقواعد متاارف علياا يزيد  ،من الثقة بامل المدقق

 انعام وال يجص   طارهي التدقيق  ييرماا  نوال من األخذ باين االعتبار  .من ثقة الجماور بأهمية التدقيق 

المدقق وممارسة الحوم الماني بدرجة ماقولة . وان  صدار الماايير قد يساعد في سلبية باض   بداعسحد من 

سوقاات المجتمي عن دور المدقق ومسؤولياسه . وقد قامت الجاات المن مة للمانة في باض البلدان بإصدار 

 وقامت كثير من البلدان بتبني سلك الماايير . عاماً  ياا ومقبولة قبوالً الماايير التي اصبحت متاارف عل

 

 

 ( 4043001    ) تحليل و مناقشة الميزانيات باللغة االنجليزية(  ) .7

 3الساعات المعتمدة: 

 4043014المتطلب السابق: 

 الوصف:

 اإلقراضثمار ولغايات االست المالية لغاياتالغرض من هذا المساق التركيز علا اهمية سحليل القوائم 

  لاالتحليل المالي للشركات والمؤسسات الاادفة  واساليصوذلك من خالل دراسة ادوات  اإلداريةوللغايات 

 . الربح

 

 

 (         4043013    ( ) الضرائب ومحاسبتها) .8

 3الساعات المعتمدة: 

 4043014المتطلب السابق: 

 الوصف:

واسواعاا، المحاسبة الضريبية وسطبيقاا في األردن، الدخل التاصي مياوم الضريبة يتضمن هذا المساق 

للضريبة والدخل المايا مناا، اإلعياءات الشتصية والقاسوسية، مرانل سقدير وسحصيل الضريبة الدخل 

 وصريبة المبياات.

 

 

 (4043010  ( ) النظرية المحاسبية) .9

 3الساعات المعتمدة: 

 4043315المتطلب السابق: 

 الوصف:

 

التالية :مياوم الن رية بشول عام والن رية المحاسبية بشول خا  ،وذلك  ييغطي هذا المساق المواصي

باستاراض  سشوء  وسطور اليور المحاسبي ، واإلطار المياهيمي للمحاسبة المالية بمستوياسه الثالث : 

الية ، واإلر ادات التطبيقية اهداف المحاسبة ، التصائ  النوعية للمالومات والمياهيم التاصة بالقوائم الم

 متضمنة اليروض والمباديء والمحددات  المحاسبية .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (  4043004 ( ))  المحاسبة اإلدارية .14

 3الساعات المعتمدة: 

 4043010المتطلب السابق: 

 الوصف:

والحجم  يتضمن هذا المساق المدخل الن ري للمحاسبة اإلدارية ، باإلصافة  لا سحليل الاالقة بين التولية

التقديرية  تواإلرباح ، كما يتضمن استتدام التواليل في استاذ القرارات والموازسات الراسمالية ، والموازسا

 والتواليل المايارية .   

 
 0406411 ) () تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية) .11

 3الساعات المعتمدة: 

 0406219 المتطلب السابق:

 

 الوصف:

سحليل وسطوير وسصميم وسنييذ وسشغيل اس مة المالومات المحاسبية وعمل التغذية يحتوي المساق علا 

 الراجاة لاا.. نيث سساا من خالل سغطية هذة الميردات

التركيز علا اغناء الطالص بالمياهيم الالمية والاملية علا سحليل الن م لمارفة سقاط القوة والضال ودراسة  

طويرها باستتدام مجموعة من المداخل والتي سساا من خاللاا الا الجدوى من انالل الن م الجديدة وس

الوصول اس م محاسبية سلبي ناجات المنشآت من المالومات التي سساعدها في استاذ القرارات وسقويم االداء 

 والتتطيط المستقبلي والرقابة الياعلةعلا مدخالساا وماالجتاا ومترجاساا .

ا استتدام المياهيم في عملية سصميم الن م ومرانلاا وسنييذها وسطويرها كما سساا من خالل هذا المساق ال

 بما يلبي ناجات المنشأت .

 

 (4040311 () تدقيق الحسابات باستخدام الحاسوب) .10

 3الساعات المعتمدة: 

 4043040 المتطلب السابق:

 

 الوصف:

 

الحاسوب، نيث سيتم التطرق فيه الا يتحدث هذا  المقرر ، عن سدقيق البياسات المالية للشركات باستتدام 

س ام المالومات المحاسبي االلوتروسي، وس ام ادارة قاعدة البياسات، باالصافة الا اهم البرمجيات التي يمون 

استتداماا في عملية سصميم الن ام المحاسبي، مثل برسامج االكسس ، وكذلك برمجية اكسل، في عملية 

 التدقيق والمراجاة

 

 (4040011  ()محاسبية باستخدام الحاسوبتطبيقات ) .13

 3الساعات المعتمدة: 

 4044340 المتطلب السابق:

 

 الوصف:

 

يتم التركيز في هذد المادة علا استتدام برسامج اكسل في  عداد القوائم المالية، و ورقة الامل         

والتسويات الجردية، وعمل جداول االستاالكات من خالل الدوال اكسل الجاهزة، وكذلك استتدام الجمل 

استتدام الماادالت والرسم الشرطية النتساب الرواسص وصريبة الدخل المستحقة، وسحليل سقطة التاادل ب

البياسي، وكذلك استتدام الوظائل في برسامج اكسل النتساب الموازسات الحوومية باالصافة الا مجموعة 

المستقبلية وكذلك قيمة اليوائد علا  من الدوال المالية المرسبطة بالامليات المالية مثل : القيمة الحالية والقيمة

 القروض واالقساط الشارية.

 

ايضا يتم التارف علا برمجيات المحاسبية الجاهزة والامل علا سطبيق امثلة عملية علياا. نيث يتم بناء     

  جرة الحسابات، وادخال الامليات اليومية، وكذلك اعداد التقارير المالية المطلوبة.

 

 (0406317   ()تطبيقات قواعد البيانات) .10

 3الساعات المعتمدة: 



 

 

 

 0407333 المتطلب السابق:

 

 الوصف:

يتناول هذا المساق قواعد البياسات، وس ام ادارة قواعد البياسات، وكييية ستزين البياسات علا جداول، وربط 

هذد الجداول بباض، وكييية اسشاء قواعد البياسات وماالجتاا، والتارف علا اللغات المستتدمة في قواعد 

كما سساا من خالل هذا المساق الا البياسات البياسات ، واالستاالم، واالصافة ، والحذف ، علا قواعد 

 المتالقة بقواعد البياساتاستتدام المياهيم 

 يادف هذا المساق  لا مساعدة الطالص علا فام و التارف علا:: اهداف المساق

 التارف علا قواعد البياسات

 وكييية ستزين البياسات علا جداول، وربط هذد الجداول بباض

 التارف علا اللغات المستتدمة في قواعد البياسات 

 االستاالم، االصافة ، والحذف ، علا قواعد البياسات 

 

 (4040014  ()نظم المعلومات في الرقابة والتدقيق ) .15

 3الساعات المعتمدة: 

 4040019 المتطلب السابق:

 

 الوصل:

ووسائله والوقاية منه واس مة الرقابة علا س م يتم التركيز في هذد المادة علا االختالس باستتدام الحاسوب 

 .المالومات المحاسبية ومتاطر التدقيق في بيئة المالومات المحاسبية المحوسبة

 يادف هذا المساق  لا مساعدة الطالص علا فام و التارف علا:: اهداف المساق

 االختالس باستتدام الحاسوب ووسائله واساليص الوقاية منه 

  علا المالومات المحاسبية المحوسبة واالس مة البيدوية.اس مة الرقابة 

 .متاطر التدقيق في بيئة المالومات المحاسبية المحوسبة 

 اساليص الرقابة علا الن م واالهداف المتالقة باا  
 

 

 (4040310 () موضوعات خاصة بنظم المعلومات المحاسبية باالنجليزية) .10

 3الساعات المعتمدة: 

 4040019 المتطلب السابق:

 

 الوصف:

يتضمن هذا المساق التركيز علا الاناصر والمياهيم االساسية في س م المالومات المحاسبية باللغة 

االسجليزية، من نيث  مياوم س رية األس مة المالية والمحاسبية والتركيص اإلداري للمنشآت والاوامل 

يم الن م، سنييذ الن م، متاباة وصياسة الن م( المؤثرة في سصميم األس مة، ودراسة الن م ) سحليل الن م، سقي

المحاسبة في بيئة الحاسبمن نيث سن يم البياسات في بيئة الحاسص، سشغيل  البياسات في بيئه الحاسص، 

  جراءات الرقابة الداخلية في بيئة الحاسص، واساليص التوثيق.

 

 ( 4040019  () نظم المعلومات المحاسبية)  .17

 

 3الساعات المعتمدة:      

 4044340المتطلب السابق: 

 

 وصف المساق 
يتم التركيز في هذد المادة علا مياوم س رية األس مة المالية والمحاسبية والتركيص اإلداري للمنشآت 

والاوامل المؤثرة في سصميم األس مة، ودراسة الن م ) سحليل الن م، سقييم الن م، سنييذ الن م، متاباة 

ة الحاسص، سشغيل  البياسات في بيئه وصياسة الن م( المحاسبة في بيئة الحاسص من نيث سن يم البياسات في بيئ

 التوثيق. واساليصالحاسص،  جراءات الرقابة الداخلية في بيئة الحاسص، 


