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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

 دراسات متقدمة في المحاسبة المالية
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 معلومات المقرر .1

 الرقم البند الوصف

 1 عنوان المقرر دراسات متقدمة في المحاسبة المالية

 2 رمز المقرر 0403712

 3 عدد الساعات 3

 4 متطلب سابق ال يوجد

يوجدال   5 متطلب مشترك 

  

 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 

    

  

 سياسات المقرر .4

غير ، فيما يتعلق بحضور الفصل ؛ االلتزام بالمواعيد واالمتحانات واالمتحانات  المقرر ذالوائح الجامعة على هيتم تطبيق 

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

 .باإلضافة إلى القواعد واللوائح األخرى التعليمات

5.  A. المرجع الرئيسي 

 اسم الكتاب
رقم 

 الطبعة

 المؤلف/ المؤلفين
 الوصف

Advanced 

Accounting 

11th  

Edition 

 

FISCHER & 

TAYLOR & 

CHENG 

© 2012 Cengage Learning. All Rights 

Reserved. This edition is intended for 

use outside of the U.S. 
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 وصف المساق .6

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمحاسبة عن اندماج الشركات وباألساليب واإلجراءات المعتمدة عند إعداد 

وطريقة القوائم المالية المجمعة الناتجة عن هذا االندماج وبأنواعها المختلفة وذلك بموجب كل من طريقة الملكية 

التكلفة باإلضافة إلى المعالجة المحاسبية للعلمليات المتبادلة بين الشركة األم والشركة التابعة في مجال : البضاعة و 

األصول طويلة األجل والسندات ، المحاسبة عن العمالت األجنبية بما في ذلك استخدام أساليب التحوط المحاسبة عن 

 اء على أخر إصدارات معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية.عقود اإليجار طويلة األجل، وذلك بن

 

 . أهداف التعلم7

 # الوصف

 1 تعرف على العالقة بين عمليات دمج األعمال.ال

 2 فهم مقدمة توحيد البيانات المالية.

 3 صف كيفية القيام بتقنيات وإجراءات التوحيد.و

المتعلقة بالمخزون وأصول المصانع والسندات ووصف  فهم معامالت األرباح بين الشركات الشقيقة

 استثمارات المخزون.

4 

 5 ف تغييرات التوحيد في مصالح المالكين.وص

والعمالت  المشتقاتفهم نظرية التوحيد والمحاسبة المنبثقة والمشاريع المشتركة للشركات ووصف 

 األجنبية.

6 
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 . طرق التدريس8

 على سبيل المثال ال الحصر:قد تشمل طرق التدريس ، 

 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% 

 

 أنشطة مثل االختبارات القصيرة

 

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. Business Combinations.    

2. Stock Investments.  

3. An Introduction to Consolidated Financial Statements.   

4. Consolidation Techniques and Procedures.   

5. Intercompany Profit Transactions- Inventory.  

6. Intercompany Profit Transactions- Plant Assets.  

7. Mid Exam  

8. Intercompany Profit Transactions- Bonds.  

9. Consolidations- Changes in Ownerships Interests.  

10. Indirect and Mutual Holdings.  

11. 
Subsidiary Preferred Stock; Consolidated Earnings per Share and 

Consolidation Income Taxation. 
 

12. 
Consolidation Theories; Push-Down Accounting and Corporate Joint 

Ventures. 
 

13. 
Derivations and Foreign Currency: Concepts and Common 

Transactions. 
 

14. Accounting for Derivatives and Hedging Activities.   

15. Review and Discussion  

 


