وصف مواد خطة قســـــم المحـــاسبة

متطلب كلية إجباري
 10535مبادئ المحاسبة (]0-0[ {0} )5
نشأة علم المحاسبة؛ المحاسبة كنظام للمعلومات؛ الدورة المحاسبية؛ نظام القيد المزدوج؛ تحليل العمليات المالية :إثبات
القيود المحاسببية يبد ديتبر اليوميبة ,الترحيبل إلبد ديتبر األسبتا  ,إعبداد ميبزاا المراجعبة قببل وبعبد التسبويات الجرديبة
للمنشآت الخدمية والتجارية؛ إع داد ورقة العمل والقوائم المالية :قائمة الدخل ,قائمة حق الملكية ,قائمبة المركبز المبالد
(الميزانية) ,قائمة التديقات النقدية.
 10535مبادئ المحاسبة (]0-0[ {0} )5
القياس واإليصاح يد بنود قائمة المركز المالد؛ محاسبة األصول :مطابقة النقديبة وكشبف البنب ؛ تقيبيم الب مم المدينبة؛
االستثمارات يد األوراق المالية يد الفترة القصيرة األجبل؛ طبرق قيباس المخبزوا السبلعد ببالجرد البدوري والمسبتمر؛
معالجة األصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة والموارد الطبيعية؛ محاسبة االلتزامات قصيرة وطويلة األجل.
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5
 10555محاسبة الشركات }]0-0[ {0
تأسيس الشركة المساهمة العامبة؛ تعبديتت رسسبمال ا؛ توزيعبات األربباح وسشبكال ا؛ تصبفية الشبركة المسباهمة؛ قبر
اإلسناد بعتوة وبخصم؛ محاسبة شركات األشخاص :حباالت انسبحاب وانابمام شبري ويبق طريقبة الشب رة والمكايبأة؛
تصفية شركة األشخاص.
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5

10555

محاسبة مالية متوسطة ()5

}]0-0[ {0

اإلطببار المفبباهيمد للمحاسبببة الماليببة؛ كيفيببة إعببداد القببوائم الماليببة وتصببنيف ا بالشبكل المعيبباري :قائمببة الببدخل ،قائمببة
األرببباح المحتجببزة ،قائمببة المركببز المببالد؛ إعببداد قائمببة التببديقات النقديببة بببالطريقتيا المباشببرة وغيببر المباشببرة؛ مبببدس
االعتراف باإليراد وقياس اإليرادات والمصرويات؛ المعالجة المحاسبية لتستثمارات يد األس م والسندات.
متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات

 10555محاسبة التكاليف}]0-0[ {0
العتقة بيا محاسبة التكباليف وكبل مبا المحاسببة الماليبة والمحاسببة اإلداريبة ؛ عبر قبوائم التكباليف ويبق نظريبات
التكاليف؛ احتساب تكلفة وحدة المنتج يد كل ما نظام سوامر التشغيل ونظام المراحل؛ طرق تخصبيص تكباليف األقسبام
الخدمية علد األقسام اإلنتاجية.
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5

 10555محاسبة إدارية }]0-0[ {0
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تحليل سلو التكاليف؛ تحليل العتقة بيا الحجم والتكلفة واألرباح؛ التكلفة التقديرية وعتقبة التكباليف بصبنل القبرارات
قصببيرة األجببل والتسببعير؛ الموازنببات التخطيطيببة ؛ الموازنببات الرسسببمالية ؛ نمببا ج التخببزيا؛ الرقابببة يببد المنظمببات
التمركزية.
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5
10503

نظم المعلومات المحاسبية }]0-0[ {0

تعريببف نظببم المعلومببات المحاسبببية  :مف وم ببا  ،سهببداي ا؛ دراسببة النظبباميا اليببدوي واطلببد وتطبيق مببا يببد الببنظم
المحاسبببية الثانويببة :نظببام المبيعببات اطجلببة ،نظببام المقبواببات ،المببديوعات النقديببة ،نظببام الرواتببب واألجببور ،نظببام
المشتريات ؛ نظم الرقابة الداخلية لكل دورة؛ تصميم وتخطيط النظام وتقييمه؛ إجراءات التحسيا المستمر ليحقق النظام
سهدايه المواوعة.
متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات
 10535محاسبة حكومية ومنظمات غير ربحية }]0-0[ {0
سساسببيات المحاسبببة الحكوميببة؛ النظببام المببالد المسببتخدم يببد الوحببدات الحكوميببة والمنظمببات غيببر الربحيببة؛ إعببداد
الموازنات والتسجيل والتقرير؛ تقييم سداء الوحدات الحكومية وغير الحكومية.
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5
 10050محاسبة مالية متوسطة (]0-0[ {0} )5
االلتزامات يد قائمة المركز المالد وخاصبة طويلبة األجبل :سوراق البديل ،االلتزامبات الطارئبة ،ابريبة البدخل الملجلبة؛
اإليجار التمويلد :الرسسمالد والتشغيلد؛ قر السندات؛ استخدام طريقة الفائدة الفعالة.
متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات

 10053المحاسبة المالية المتقدمة }]0-0[ {0
عر العتقات االستثمارية بيا شركتيا سو سكثر؛ قيام شركة بشراء صايد سصول شركة سخرى ؛ السيطرة علد شبركة
سخرى عا طريق شراء نسبة ما سس م ا؛ إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة القاباة والشركة سو الشركات التابعة
ل ا يد تواريخ مختلفة ويد ظل مختلف المعامتت الجارية بيا الشركة القاباة والتابعة.
متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات
 10051معايير التقارير المالية الدولية }]0-0[ {0
نشأة وتطور معايير المحاسببة الدوليبة كمبا وابع ا مجلبس المعبايير الدوليبة :سهبداي ا ،مفاهيم با ،الخصبائص النوعيبة
للقوائم المالية ؛ عر المعايير :معيار ( )5عر القوائم المالية ،معيار ( )5المخزوا السلعد ،معيار ( )8السياسبات
المحاسبية والتغييرات يد التقديرات المحاسبية واألخطاء ،معيبار ( )53األحبدا التحقبة بعبد تباريخ الميزانيبة ،المعيبار
( )51الممتلكببات والمصببانل والمعببدات ،المعيببار ( )01تببدند قيمببة األصببول ،المعيببار ( )03المخصصببات وااللتزامببات
المحتملة ،المعيار ( )08األدوات المالية – االعتراف والقياس؛ معايير التقبارير الماليبة الدوليبة ( )IFRSالصبادرة منب
 5335ولغاية اطا.

متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات
10050

محاسبة تكاليف متقدمة }]0-0[ {0
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نظام التكاليف المعياريبة بشبكل مفصبل لجميبل عناصبر التكلفبة وقبوائم التكباليف المعياريبة؛ دراسبة وتحليبل كايبة سنبوا
االنحرايببات بببيا النتببائج الفعليببة والمعببايير المواببوعة بمببا يي ببا انحرايببات التكبباليف لكببل عنصببر مببا عناصببر اإلنتبباج
وانحرايات اإليرادات؛ نظام التكاليف علد سساس األنشطة (.)ABC-System
متطلب سابق 12335 :محاسبة التكاليف
 10005معايير التدقيق الدولية }]0-0[ {0
مفاهيم التدقيق؛ سختقيات الم نة؛ معايير التدقيق الدولية؛ ملفات التدقيق؛ برامج التدقيق؛ مخاطر التدقيق؛ دراسبة نظبم
الرقابة الداخلية؛ التعريف بأدلة التدقيق؛ توايح مسلولية المدقق.
متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات
10005

تدقيق حسابات }]0-0[ {0

خطة التدقيق؛ اختبار عمليبات التبدقيق البداخلد؛ تبدقيق البدورة المحاسببية؛ إعبداد سوراق العمبل؛ إعبداد تقريبر المبدقق؛
دراسة حالة خاصة للتدقيق النمو جد والتدقيق ما ختل الحاسوب؛ التدقيق االختباري باستخدام العينات.
متطلب سابق 10005 :معايير التدقيق الدولية

 10000تدقيق داخلد }]0-0[ {0
دور المدقق الداخلد كحلقة وصل بيا لجنة التدقيق سو ما يعادل ا وبيا المدقق الخارجد ويقا لمتطلببات معبايير التبدقيق
الدولية ومعايير التدقيق الداخلد؛ مف وم وسهمية الحوكمة يد عملية التدقيق؛ التدقيق الداخلد والرقابة الداخلية؛ معايير
وال التقرير.
متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات

 10031محاسبة الارائب }]0-0[ {0
اإلطار ا لقانوند لاريبة الدخل المتعلقة باألشخاص وشبركات األشبخاص والشبركات المسباهمة؛ نظبام ابريبة المبيعبات
بجوانبه القانونية والمحاسبية طبقا للقوانيا األردنية المعاصرة؛ االلتزامات القانونية لدايعد الاريبة.
متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات
 10351قاايا محاسبية معاصرة }]0-0[ {0
محاسبة التاخم؛ محاسبة القيمة العادلة؛ طبرق محاسببة التابخم :محاسببة تغيبرات المسبتوى العبام لمسبعار ,محاسببة
التكلفة الجارية؛ محاسبة القيمة العادلة :تقويم األصول الثابتة ,االسبتثمارات يبد العقبارات واألوراق الماليبة ,المشبتقات
المالية؛ إعادة هيكلة الديوا المتعثرة؛ محاسبة الوحدات صغيرة ومتوسطة الحجم.
متطلب سابق 10050 :محاسبة مالية متوسطة ()5
 10353نظرية المحاسبة المالية }]0-0[ {0
تطوير النظرية المحاسبية؛ اإلطار المفاهيمد للنظرية؛ سهداف القوائم المالية ؛ تعاريف البنبود المكونبة للقبوائم الماليبة؛
الفرو والمبادئ المحاسبية المعتمدة يد معايير المحاسبة الدولية وموقف النظريبة المحاسببية؛ القيبود واالسبتثناءات
علد تطبيق المبادئ المحاسبية؛ مفاهيم المحايظة علد رسس المال والدخل المحاسبد الناتج عا تطبيق كل مف بوم مبا
تل المفاهيم؛ نظرية المحاسبة اإليجابية؛ نظرية الوكالة.
متطلب سابق 10555 :محاسبة مالية متوسطة ()5
 10358تحليل القوائم المالية }]0-0[ {0
األدوات والطرق المستخدمة يد تحليل القوائم المالية :النسب المالية ،التحليل العمودي ،التحليل األيقد ،تحليل السيولة
قصيرة األجل؛ تحليل اليسر المبالد ( )Solvencyطويبل األجبل؛ دراسبة العتقبة ببيا هيكبل رسس المبال وتحليبل نتبائج
نشاط المشرو (الربحية) والتنبل بالفشل المالد؛ استخدام الحاسوب يد التحليل المالد.
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متطلب سابق 10555 :محاسبة الشركات

 10330محاسبة البنو وشركات التأميا }]0-0[ {0
محاسبة البنو التجارية :عمليات التسجيل ،الترحيل ،عمليات التدقيق الداخلد ،إعداد القوائم الماليبة للبنبو التجاريبة؛
دراسة النظام المحاسببد يبد شبركات التبأميا :سنبوا عقبود التبأميا ،محاسببة التبأميا ،محاسببة إعبادة التبأميا ،إعبداد
القوائم المالية يد شركات التأميا.
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5
 10333سنظمة محاسبية متخصصة }]0-0[ {0
نظام محاسبة المنشبآت ات األقسبام؛ نظبام محاسببة المنشبآت ات الفبرو ؛ نظبام محاسببة الفنبادق والمطباعم؛ نظبام
محاسبة عمليات البيل باألمانة؛ نظبام محاسببة البيبل بالتقسبيط لسبلل اسبت تكية وسبلل رسسبمالية؛ نظبام محاسببة القيبد
المفرد يد المنشآت الصغيرة الحجم؛ القوائم المالية لمنظمة المحاسبية السابقة.
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5
 10510محاسبة الموارد الطبيعية }]0-0[ {0
ي بدف هب ا المسباق لتعريبف الطالبب بمواابيل محاسببية غيبر تقليديبة تتعلبق باسبتخراج المبوارد الطبيعيبة وخاصبة يبد
صناعات النفط والغاز والمناجم وك ل محاسبة الغابات ،باالستناد الد معايير تقبارير اإلببت المبالد الدوليبة ()IFRS
واألمريكية (. )US- GAAP
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5
 10015المحاسبة اإلستمية}]0-0[ {0
سساسيات الفكبر المحاسببد المسبتندة إلبد سحكبام الشبريعة اإلسبتمية :تحبريم الرببا ،الج البة التبد تبلدي إلبد المنازعبة؛
التطبيقات المحاسبية المستندة إلد سيكار البيو اإلستمية :المساومة ،المرابحة ،السلم ،االستصنا يد مجال الشبركات
اإلستمية واالستثمار اإلستمد.
متطلب سابق 10535 :مبادئ المحاسبة ()5
تدريب ميداند}]0-0[ {0
10313
تزويد الطالب بخبرة سساسية عا الجانب التطبيقد العملد يد المحاسبة ؛ التدقيق يد مختلف المنظمات ؛ ربط الجانب
النظري بالجانب التطبيقد .
متطلب سابق 53332 :تدقيق حسابات
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