
  جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

  2010/2011لتخصص المحاسبة  وصف المواد –جامعة عجلون الوطنية  1
 

  وصف مواد تخصص المحاسبة
  

  ) -:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                             )  1(مبادئ المحاسبة  402101
تتضمن المعادلة المحاسبية و تطبيقاتھا، تسجيل العمليات المحاسبية، التسويات الجردية لإليرادات و 

  .ية لعمليات البضاعة، القوائم المالية الرئيسيةالمصروفات، الدورة المحاسبية، المعالجة المحاسب
  

  )402101:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                        ) 2(مبادئ المحاسبة  402102
تحتوي طرق تسجيل و تسعير و تقييم المخزون، الرقابة الداخلية و التسوية البنكية، المدينون و أوراق 

  .ثابتة و المصادر الطبيعية و األصول غير الملموسة، االستثمارات الماليةالقبض، محاسبة األصول ال
  

  ) 402102:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                ) 1(محاسبة  مالية متوسطة 402201
وائم تحتوي مبادئ و معايير المحاسبة و كيفية إصدارھا و المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، كما تتضمن الق

  .المالية، الميزانية و تسعير المخزون السلعي و السندات و عناصرھا
  

  ) 402201:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(              ) 2(محاسبة مالية  متوسطة  402202
ك تتضمن اقتناء األصول الثابتة و التخلص منھا، الرسملة خالل فترة اإلنشاء، مبادلة األصول الثابتة، اإلھال

و االستنزاف، طرق خاصة في اإلھالك، األصول غير الملموسة، االلتزامات طويلة األجل، أوراق الدفع 
طويلة األجل، حقوق المساھمين، رأس المال المدفوع، تكاليف إصدار األسھم، حقوق المساھمين، األرباح 

  .المحتجزة
  

  ) 402102:  عتمدة، المتطلب السابقساعات م 3(                        )1( محاسبة شركات  402211
تتضمن طبيعة و ماھية محاسبة الشركات، المعالجة المحاسبية لتكوين شركات األشخاص، قياس و توزيع 
األرباح و الخسائر في شركات األشخاص، المعالجة المحاسبية إلعادة التنظيم في شركات األشخاص و 

  .تصفية شركات األشخاص
  

تتضمن       )402211: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                )2(محاسبة الشركات  402212
اجراءات تكوين شركات األموال، ) خصائصھا، تكوينھا، إدارتھا(إلى التعريف بشركات األموال ھذه المادة 

ل اإلجراءات المحاسبية لرأس الما) زيادة، تخفيض، استھالك( اإلجراءات المحاسبية لتعديل رأس المال
، التقارير )االحتياطات والتوزيعات(، اإلجراءات المحاسبية لرأس المال المكتسب )السندات ( المقترض 

التوصية باألسھم ذات (والقوائم المالية، التصفية واالندماج، المعالجة المحاسبية في شركات األموال األخرى 
  ).المسؤولية المحددة

 
 ) 402102:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                اإلسالمية المصارف محاسبة 402215

ھذه المادة في المعالجة المحاسبية للمعامالت في المصارف اإلسالمية ضمن احكام الشريعة اإلسالمية  تبحث
ً المفاھيم والفروض والمبادئ المحاسبية والعمليات المصرفية من ودائع ومضاربة ومشاركة  متضمنا

  .جير وإعداد القوائم الماليةواستصناع وسلم والتأ
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  )402102: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                         محاسبة منشآت مالية 402301
بنوك، شركات، (تتضمن ھذه المادة تعريف المنشآت المالية والقوانين المتعلقة بھا، النظام المحاسبي للمنشآت 

، التسويات )تسجيل العمليات، تبويبھا، تلخيص(م الدورة المحاسبية تأمين، األساليب واإلجراءات التي تحك
  .الجردية وإعداد الحسابات الختامية والميزانية

  
 ) 402102:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                     محاسبة مالية خاصة  402302

لمحاسبي والمعالجة المحاسبية للمھن ھذه المادة إلى تعريف الطالب بشكل مفصل بأساليب القياس ا تھدف
  .األقسام والفروع، بضاعة األمانة والبيع بالتقسيط والمقاوالت والفنادق الحرة،

  
  )402102: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                     نظم محاسبية خاصة 402304

اصة، حيث يشتمل على دراسة النظم المشاكل المحاسبية في المنشآت ذات الطبيعة الختتضمن ھذه المادة 
المحاسبية في المستشفيات والفنادق والمطاعم والجمعيات التعاونية الخيرية والمھن الحرة والنوادي، ويتناول 
في كل منھا طبيعة النشاط، والدفاتر والسجالت المستخدمة، ومصادر اإليرادات والمصاريف، والقوائم 

  .المالية
  

  ) 402202:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                  ولية أصول المحاسبة الد402305
تتضمن ھذه المادة التعريف بالمحاسبة الدولية والمشاكل الداخلية والخارجية المتعلقة بھا و أسعار الصرف 

 .للعمالت و األصول و االستثمارات الدولية والمعالجة المحاسبية المتعلقة بھا
  

  ) 402102:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                        حكومية المحاسبة ال 402321
تتضمن ھذه المادة اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية، الموازنة العامة للدولة، النظام المحاسبي الحكومي في 

المحاسبية للنفقات ضوء التشريعات األردنية، المعالجة المحاسبية لإليرادات والمقبوضات األخرى، المعالجة 
و المدفوعات األخرى، المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بالحسابات الجارية المدينة، و الرقابة المالية 

  .الحكومية
  

  )- : ، المتطلب السابقساعات معتمدة 3(معايير المحاسبة الدولية                            402330
طار النظري إلعداد العرض القوائم المالية ، باإلضافة إلى توضيح تتضمن ھذه المادة إلى التعريف باإل

وعرض الھيئات الدولية وجھودھا في إعداد وإصدار معايير المحاسبة الدولية، و عرض للمعايير المحاسبية 
الدولية و بيان التعديالت التي طرأت عليھا، و بيان وعرض أھم معايير اإلبالغ المالي و أھم المعالجات 

  .        حاسبية لبعض المعاييرالم
 

  ) 402102:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(           )            1(محاسبة التكاليف  402331
تضم طبيعة محاسبة التكاليف الفعلية، التقارير المالية في المنشآت الصناعية، نظريات التكاليف الفعلية، 

كلفة األجور، قياس تكلفة المصاريف الصناعية غير المباشرة، قياس، تكلفة المواد المباشرة، قياس ت
  .االتجاھات الحديثة في محاسبة التكاليف، نظام تكاليف المراحل، نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية

  
  ) 402331: ،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(                محاسبة تكاليف زراعية 402332

ان وتوضيح بعض أنظمة التكاليف الخاصة بالمشروعات الزراعية، حيث يتناول إلى بيتتضمن ھذه المادة 
أنظمة تكاليف اإلنتاج الزراعية باستغالل األراضي في المحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة، وأنظمة تكاليف 
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 اإلنتاج الحيواني الخاصة بتربية المواشي ألغراض مختلفة، والدواجن والنحل، من حيث تبويب عناصر
  .التكاليف ومعالجتھا وإعداد قوائم التكاليف الزراعية وقائمة المركز المالي

  

  ) 402331: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(             محاسبة منشآت استخراجية 402335
ة، الى تزويد الطالب بالنواحي العملية والعلمية لمحاسبة التكاليف في المنشآت االستخراجيتتضمن ھذه المادة 

حيث يتناول المعالجة المحاسبية لھذا الفرع من الصناعة من حيث مراحل اإلنتاج المختلفة، والتي تتضمن 
قات الحفر والتطوير، والمصاريف معالجة نفقات الدراسة واالستكشاف والحصول على العقود، ونف

الرأسمالية والطرق المعتمدة في حساب معدالت واستھالك األصول الثابتة، والتكاليف المشتركة وتوزيعھا، 
وتحديد اإليرادات والربح الخاضع للضريبة، وإعداد القوائم المالية ألغراض الضريبة وأغراض الشركة 

  .الداخلية
 

  ) 402211:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                       ة  تحليل القوائم المالي 402341
تتضمن اإلطار النظري للتحليل المالي، القوائم المالية، تحليل الوضع المالي قصير األجل و كذلك قائمة 

واسطة النسب، التدفقات النقدية، تحليل ھيكل التمويل طويل األجل، التحليل المقارن للقوائم المالية، التحليل ب
  .التحليل المالي و التنبؤ بالفشل المالي

  
  )-: ، المتطلب السابق ساعات معتمدة 3( معايير التدقيق الدولية                              402345

تتضمن ھذه المادة معايير التدقيق الدولية، وبيان معايير التدقيق األمريكية ومقارنتھا مع ما ھو مطبق في 
و بيان أھم المعايير المستخدمة و التي تھم المدقق الخارجي، وبيان القوانين األردنية وترابطھا مع ما األردن، 

ھو موجود بھذه المعايير، وقانون تنظيم مھنة المحاسبة التي تتفق مع معايير التدقيق، وشرح بعض الحاالت 
  .العملية المھمة في ھذا المجال

  
  ) 402211:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                       ) 1(تدقيق الحسابات  402351

يتضمن إطار ممارسة مھنة التدقيق و التأكيد و أخالقيات المھنة، األھداف و المبادئ العامة و المسؤوليات، 
أدلة فھم الرقابة الداخلية و تقييم مخاطر األخطاء الجوھرية، التخطيط و التوثيق، أدلة التدقيق و كيفية جمع 

  .التدقيق، نتائج و تقارير التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق و التأكيد الدولية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين
 

  ) 402211:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                             المحاسبة الضريبية  402361
لمبيعات و أھداف النظام الضريبي، أنواع التقدير تھدف ھذه المادة إلى التعريف بضريبة الدخل و ا

الضريبي، و الفئات الالزمة بتقديم اإلقرار الضريبي، و بيان مصادر الدخول الخاضعة للضريبة، و مصادر 
الدخل المعفاة من الضريبة على الموظفين و المستخدمين، و بيان اإلعفاءات الشخصية و العائلية، تقدير 

االقتصادية المختلفة، و بيان المفاھيم األساسية في ضريبة المبيعات، وبيان المعالجات الضريبة على األنشطة 
  .الضريبية

  
 ) 402102: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(       تطبيقات محاسبية على الحاسوب 402371

وتدريب الطالب   .فةتھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب كيفية استخدام الحاسوب بالعمليات المحاسبية المختل
  . في المحاسبة ACCPACعلى نظام 
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  ) 402211:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                         المحاسبة المتقدمة  402402
تتضمن اإلطار النظري للمحاسبة عن اندماج الشركات، إعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ االقتناء و 

لة وغير كاملة، القوائم المالية الموحدة بعد تاريخ االقتناء، معالجة العمليات المتبادلة بين بدرجة سيطرة كام
الشركات القابضة والتابعة في مجال البضاعة، إعطاء حاالت عملية، معالجة العمالت المتبادلة بين الشركات 

ن الشركات القابضة والتابعة في القابضة والتابعة في مجال األصول الثابتة، معالجة العمليات المتبادلة بي
  .مجال القروض طويلة األجل

  
  ) 402102: ،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(محاسبة مالية باالنجليزي                 402404

تھدف ھذه المادة إلي تعليم الطالب المبادئ المحاسبية االساسية باللغة اإلنجليزية ويتناول المواضيع الواردة 
  .باللغة االنجليزية 2/، ومبادئ محاسبة1/مبادئ محاسبة  في مقرري

  
  ) -: ،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(                       مشكالت محاسبية معاصرة 402405

تتضمن ھذه المادة الى بحث ومناقشة المشاكل المحاسبية المعاصرة حيث يتضمن محاسبة التضخم والقياس 
لموارد البشرية والمسؤولية االجتماعية مع عرض مختلف وجھات النظر واآلراء في المحاسبة ومحاسبة ا

  .الجديدة
  )402404: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(           دراسات محاسبية باالنجليزية 402406

 إلى توضيح بعض المفاھيم والمبادئ والمشاكل الواردة في بعض المواد المحاسبيةتتضمن ھذه المادة 
  .، وذلك باللغة اإلنجليزية مع تطبيقات عملية عليھا)كاليف إدارية، تكاليف معياريةت(
 

 )402331:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                        )2(محاسبة التكاليف  402431
  لفعليةتھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بأھمية الرقابة على التكاليف والتعريف بنظم التكاليف ا

المعايير وتحليل االنحرافات المتعلقة بعناصر الكلفة والمبيعات واألرباح   والمعيارية، طرق وضع
  .والمعالجات المحاسبية لھا

 
  ) 402331:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                           المحاسبة اإلدارية  402432

ة، استخدام المعلومات التخاذ القرارات قصيرة األجل، تحليل العالقة تتضمن اإلطار الفكري للمحاسبة اإلداري
بين التكلفة و الربح و الحجم، ھيكل التكاليف و الرفع التشغيلي، قرارات اإلنتاج قصيرة األجل، الموازنات 

  .التخطيطية، الموازنات الرأسمالية، الالمركزية و محاسبة المسؤولية
 

  )402351: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                       ) 2(تدقيق الحسابات  402451
يتضمن التدقيق الفني و يشمل العالقة بين نظرية المحاسبة و المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و 

  .التشريعات ذات العالقة و تأثيرھا في المواقف المختلفة للمدقق عند القيام بمھمة التدقيق
 

  )402371: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                     م المعلومات المحاسبية نظ 402471
تتضمن ھذه المادة بيان المفاھيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية، و أسباب دراسة نظم المعلومات 

المحاسبية، بيانات  المحاسبية و دور المحاسب في بناء نظام المعلومات المحاسبية، عناصر نظام المعلومات
  .لبناء نظام المعلومات المحاسبي
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  ) 402202:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                           النظرية المحاسبية  402481
تتضمن معرفة طبيعة علم المحاسبة من تاريخ نشأة المحاسبة و مراحل تطورھا، مجاالت استخدام المحاسبة 

المفاھيمي للعمليات المحاسبية، المناھج القديمة و الحديثة في بناء النظريات المحاسبية، المالية، اإلطار 
  .الھيئات العلمية التي تصدر المعايير المحاسبية

 
 )ساعة  90اجتياز : ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                مشروع التخرج 402499

 .البحوث المحاسبية بأساليب البحث العلمي المستخدمة وكيفية كتابة تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب


