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 كلية الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 وصف مختصر

 نسخة الطالب

 

 

 

 

آمنة  تبقىهذا المقرر الدراسي لكل طالب مسجل في هذا المقرر. يجب أن  خطةيتم توفير نسخة واحدة من 

  واالحتفاظ بها لالستخدام في المستقبل.

 القسم:المحاسبة

 الخطة الدراسية

 النظرية المحاسبية
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 معلومات المقرر .1

 الرقم البند الوصف

 1 عنوان المقرر النظرية المحاسبية

 2 رمز المقرر 0403711

 3 عدد الساعات 3

 4 متطلب سابق ال يوجد

 5 متطلب مشترك ال يوجد

  

 معلومات المدرس .2

 الرقم البند الوصف

 1 المحاضر 

 2 المكتب 

 3 الهاتف 

 4 االيميل 

 5 الساعات المكتبية 

 

 الساعات المكتبية ومكان االنعقاد .3

 الرقم البند الوصف

 1 ايام المحاضرات 

 2 وقت المحاضرة 

 3 رقم القاعة 
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5.B المراجع المساندة 

ةرقم الطبع اسم الكتاب  الوصف المؤلف/ المؤلفين 

Financial Accounting Theory  

4th  

Edition 

2014 

Kam , V. 

John Wiley and sons,  Inc. 

  

 سياسات المقرر .4

غير ، فيما يتعلق بحضور الفصل ؛ االلتزام بالمواعيد واالمتحانات واالمتحانات  المقرر ذايتم تطبيق لوائح الجامعة على ه

تلك والمشاريع. يجب أن يكون الطالب على دراية بكل  الواجباتوسياسات  ،عقوبات الغش ؛؛ الغياب بإذن تكميلية

 .باإلضافة إلى القواعد واللوائح األخرى التعليمات

5. Aالمرجع الرئيسي . 

ةرقم الطبع اسم الكتاب  الوصف المؤلف/ المؤلفين 

Financial Accounting 

Theory and Analysis 

11th  

Edition 

 

Schroeder , R. G., 

Clark , M. W., 

and Cathey ,J. M 
John Wiley and sons,  Inc. 
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6. Course Description 

يغطي هذا المساق بشكل متعمق التطور التاريخي للنظرية المحاسبية وتطبيقاتها، ويهدف إلى عرض أبرز مداخل 

التشريع المحاسبي والبحث العلمي للمحاسبة. ويغطي المساق عدد الفكر المحاسبي في دراسة النظرية المحاسبية و 

عدداً من منهجية النظرية المحاسبية والبحث العلمي في المحاسبة ونظريات التشريع المحاسبي، وعالقتها مع 

 الممارسة المحاسبية العلمية عند إعداد القوائم المالية.

 

 . أهداف التعلم7

 # الوصف

 1 .وأساسيات تقييم النظريات فهم مفاهيم النظرية

 2 فهم تطور النظرية المحاسبية وتأثيرات عدة قضايا عليها.

 3 فهم الخلفية النظرية لتنظيم المحاسبة.

فهم األساليب المعيارية للنظرية المحاسبية ، وخاصة اإلطار المفاهيمي للمحاسبة والمحاسبة عن األسعار 

 المتغيرة.

4 

البديلة للنهج المعياري ، بما في ذلك اإليجابية والسلوكية وأسواق رأس المال ووجهات  الطرقفهم بعض 

 .والبيئي النظم الموجهة والنهج االجتماعيالنظر النقدية و

5 

 6 فهم بعض القضايا النظرية المتعلقة بالتقارير المالية الدولية.
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 . طرق التدريس8

 المثال ال الحصر:قد تشمل طرق التدريس ، على سبيل 

 الطريقة # الطريقة #

 العرض التقديمي .5 محاضرات .1

PowerPoint .6 مناقشة وحلول مشاكل .2 محاضرة باستخدام   

 دراسة حالة .7 الواجبات الفردية .3

مع الطالب متنوعة مناقشة .4 بالمقررإعداد ورقة حول موضوع متعلق  .8   

 

 المقررتقويم / تقويم تعلم  .9

 ا المقرر:يب التالية لتقييم التعلم في هذسيتم استخدام األسال

 التقييم النسبة الوصف #

a 
 اسئلة اختيار من متعدد

 اسئلة مقالية وحاالت دراسية

30% 

40% 

 

 االمتحان النصفي

 االمتحان النهائي

b 

 أسئلة اختيارات متعددة

 إجابات صحيحة / خاطئة أو قصيرة

 حل المشاكل

10% 

 

مثل االختبارات القصيرةأنشطة   

 

c 

مطالبة الطالب بإعداد ورقة بحثية حول 

موضوع أو مشكلة تتعلق بالمقرر الدراسي 

 ومناقشتها في الفصل

10% 

 

 مشروع بحث

d المشاركة التقديمي ضالعر %10 مشاركة الطالب / 

 المجموع 100%  
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10. Course Schedule/Calendar  

# Week Course  

# 

Unit 

1.  The pursuit of the Conceptual Framework   

2. Research Methodology and Theories on the uses of Accounting 
information   

 

3. Income Concept   

4. Financial Statements I: The Income Statement   

5. Financial statements II: The Financial Position Statement  and 
Statement of Cash Flows  

 

6. Working Capital   

7. Mid Exam  

8. Long –Term Assets I : Property, Plant, and Equipment   

9. Long- term assets II: Investments and Intangibles   

10. Long- Term liabilities  

11. Leases   

12. Equity   

13. Accounting for Multiple Entities   

14. Financial reporting disclosure requirements and ethical 
responsibilities  

 

15. Review and Discussion  

 

 

 


