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 نظام الترميز

  4:رمز الكلية .1

 :رموز األقسام .2

 

 القسم الرقم

 ادارة االعمال 01

 المحاسبة 02

 نظم المعلومات االدارية 03

 المصارف االسالمية 04

 علوم المالية والمصرفيةال 05

 التسويق 06

 اإلدارة السياحية 07

 

 :رموز المواد .3

     

 مدلول منزلة العشرات في أرقام المواد

رقم 

 المجال
 عنوان مجال التخصص

رقم 

 المجال
 عنوان مجال التخصص

 تدريب ميداني+ مشروع تخرج 5 المحاسبة المالية 0

-  6 النظرية المحاسبية والمعايير الدولية 1

-  7 المحاسبة اإلدارية والتدقيق 2

-  8 األنظمة المحاسبية 3

-  9 المجاالت المساندة 4

 

 :ويكون ترميز المواد حسب الجدول التالي

 (2)مبادئ المحاسبة   402102

 تسلسل المادة
رقم المجال 

 المعرفي

 المستوى 

 (السنة الدراسية)
 الكلية رمز القسم

2 0 1 2 0 4 
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 :خطةمكونات ال

نحو الساعة معتمدة موزعة على ( 035)من  تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في المحاسبة

 :اآلتي

 تصنيف المادة الرقم
عدد الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية

 %20.5 27 متطلبات الجامعة أوالا 

 %15.9 21 متطلبات الكلية ثانياا 

 ثالثاا 

 متطلبات التخصص 

 72 والمساندة خصص اإلجباريةمتطلبات الت .أ 
61.3% 

 9 متطلبات التخصص االختيارية .ب 

 %2.3 3 متطلبات حرة رابعاا 

 %011 035 المجموع

 

 :ساعة معتمدة( 52)متطلبات الجامعة  : أولا 

 :ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية( 05)متطلبات الجامعة اإلجبارية ويخصص لها  .أ 

 اسم المادة رقم المادة
ت الساعا

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

-  - 3 العلوم العسكرية 108100

-  - 3 التربية الوطنية 108101

-  108099 3 (1)مهارات اللغة العربية  108111

-  118099 3 (1)مهارات اللغة االنجليزية  108121

   05 المجموع

 

ختارهااا الطالااب مااا المجاااالت األول والثاااني يساااعة معتماادة ( 02)متطلبااات الجامعااة الرتياريااة   .ب 

والثالث المذكورة  أدناه، وبحد أدنى مادة واحدة ما كل مجال، وبحاد أقصاى مادتاان ماا كال مجاال، 

 :على أن تكون ما خارج قسم التخصص

 

 العلوم اإلنسانية : المجال األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 متزامنالمتطلب ال المتطلب السابق

- -  3 مبادىء علم المكتبات والمعلومات 108102

 - 108111 3 (2)مهارات اللغة العربية  108112

- -  3 فا الخطابة والحوار 108113

 - - 3 مهارات الحياة 108131

- -  3 اللغة الفرنسية 108161
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- -  3 اللغة االسبانية 108162

 

 تصادية العلوم الجتماعية والق: المجال الثاني

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

- -  3 قضايا دولية وعربية معاصرة 108103

- -  3 الثقافة االسالمية 108104

 - - 3 تاريخ القدس 108141

- -  3 القانون في حياتنا 201101

- -  3 حقوق االنسان 202132

 - - 3 ةمبادئ اإلدار 401106

 

 العلوم والتكنولوجيا والزراعة و الصحية : المجال الثالث

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 جغرافيا األردن السياحية 108105

 - - 3 اإلنسان والبيئة 108106

-  128099 3 (1) مهارات الحاسوب 108151

-  108151 3 (2)الحاسوب  مهارات 108152

 - - 3 التغذية وصحة المجتمع 108171

 - - 3 الرياضة والصحة 108172

 

على كافة الطلبة التقادم المتحاان المساتوى فاي اللغاة العربياة واللغاة االنجليزياة والحاساوب يتوجب : مالحظة

 .خارج خطته الدراسية( 099)استدراكية  على أن يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان مادة

 :ساعة معتمدة( 50)متطلبات الكلية : ثانياا 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق عملي نظري

متطلب 

 متزامن

- - -  3 3 مبادئ اإلدارة  401106

- - -  3 3  الرياضيات لطلبة إدارة األعمال 401115

- - -  3 3 (1)مبادئ المحاسبة  402101

- - -  3 3 مبادئ نظم المعلومات اإلدارية  403107

 -- -  3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي  405101

 - +401106 - 3 3 مبادئ اإلدارة المالية 405202
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402101 

- - -  3 3 مبادئ التسويق 406101

  ساعة معتمدة (  10) متطلبات التخصص : اا ثالث

 :ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية( 25)ة متطلبات التخصص اإلجبارية والمساند.أ

 

 رقم المادة
 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق عملي نظري

متطلب 

 متزامن

  405311 - 3 3 أساليب البحث العلمي 401111

-  402101-  3 3 (2)مبادئ المحاسبة  402102

-  402102-  3 3 (1)محاسبة مالية متوسطة  402203

-  402203-  3 3 (2)اسبة مالية متوسطة مح 402204

-  402102-  3 3 محاسبة شركات  402205

-  402102 - 3 3 محاسبة مالية باإلنجليزية  402206

-  402102-  3 3 محاسبة مالية خاصة 402308

-  402204-  3 3 أصول المحاسبة الدولية 402311

-  402204-  3 3 معايير المحاسبة الدولية  402312

-  402205 3 - 3 باستخدام الحاسوب تحليل القوائم المالية 402313

-  402205-  3 3 تدقيق الحسابات 402322

-  402102-  3 3 (1)محاسبة التكاليف  402325

-  402205-  3 3 المحاسبة الضريبية 402333

-   402102 3 - 3 تطبيقات محاسبية على الحاسوب 402334

-  402102-  3 3 يةمحاسبة حكوم 402336

  402205 - 3 3 محاسبة مالية متقدمة 402409

-  402204-  3 3 النظرية المحاسبية 402415

-  402325-  3 3 (2)محاسبة التكاليف  402425

-  402325-  3 3 المحاسبة اإلدارية 402426

-  402102-  3 3  محاسبة منشآت مالية 402436

-  402322-  3 3 نظم معلومات محاسبية  402437

 3 - 3  مشروع تخرج 402453
 01اجتياز 

 401111+ساعة
 -

 - - - 3 3 مصارف إسالمية 404216

-  - - 3 3 اإلحصاء لطلبة إدارة األعمال 405311
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 :ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المواد التالية (0)متطلبات التخصص الرتيارية .ب

 

 رقم المادة
 اسم المادة

ساعات ال

 المعتمدة
 متطلب متزامن متطلب سابق عملي نظري

-  --  3 3 مبادئ القانون التجاري 201121

-  --  3 3 األزماتالتغيير و إدارة  401108

-  --  3 3 والمسؤولية االجتماعية أخالقيات األعمال 401209

-  402204 - 3 3 محاسبة متوسطة باإلنجليزي 402207

-  402102-  3 3 رف اإلسالميةمحاسبة المصا 402231

 - 402322 - 3 3 معايير التدقيق الدولية 402314

-  402321-  3 3 محاسبة منشآت استخراجية 402323

-  402321-  3 3 محاسبة تكاليف زراعية  402324

 - 402102-  3 3 مشكالت محاسبية معاصرة 402416

 - 402425 - 3 3 محاسبة التكاليف باإلنجليزي 402427

-  --  3 3 التجارة اإللكترونية 403129

-   405101-  3 3 مبادئ االقتصاد الكلي 405102

 - --  3 3 المؤسسات المالية 405214

 - 405202 - 3 3 إدارة االستثمار 405221

 - 405202 - 3 3 األسواق المالية 405315

-  406101-  3 3 الترويج 406207

 

 ساعة معتمدة(   3) متطلبات حرة : رابعاا 
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 خصصقسام الكلية والكليات األررى للتالمواد التي تقدمها أ: سادساا 

 

 

 رقم المادة

 اسم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق عملي نظري

متطلب 

 متزامن

- - -  3 3 العلوم العسكرية 108100

- - -  3 3 التربية الوطنية 108101

- - -  3 3 لوماتمبادىء علم المكتبات والمع 108102

- - -  3 3 الثقافة االسالمية 108104

-  108099-  3 3 (1)مهارات اللغة العربية  108111

- - -  3 3 فا الخطابة والحوار 108113

-  118099-  3 3 (1)مهارات اللغة االنجليزية  108121

-  128099-  3 3 (1)مهارات الحاسوب  108151

- - -  3 3 اللغة الفرنسية 108161

- - -  3 3 اللغة االسبانية 108162

- - -  3 3 الرياضة والصحة 108172

- - -  3 3 القانون في حياتنا 201101

- - -  3 3 قضايا دولية وعربية معاصرة 201112

- - -  3 3 مبادىء القانون التجاري 201121

- - -  3 3 حقوق االنسان 202132

- - -  3 3 مبادئ االدارة  401106

- - -  3 3 التغيير واألزماتإدارة  401108

-  --  3 3 أساليب البحث العلمي 401111

- - -  3 3  الرياضيات لطلبة إدارة األعمال 401115

-  --  3 3 األعمال والمسؤولية االجتماعية أخالقيات 401209

-  --  3 3 اإلدارةساليب كمية في أ 401412

- - -  3 3 اإلدارية  مبادئ نظم المعلومات 403107

-  --  3 3 التجارة اإللكترونية 403129

- - -  3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي  405101

-  405101-  3 3 مبادئ االقتصاد الكلي 405102

- - -  3 3 المالية العامة 405149

-  3 3 اإلدارة الماليةمبادئ   405202
401102+ 

402101  -

-  --  3 3 المؤسسات المالية 405214

- - -  3 3 اإلحصاء لطلبة إدارة األعمال 405311
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-  405202 - 3 3 األسواق المالية 405315

- - -  3 3 مبادئ التسويق 406101

-  406101-  3 3 الترويج 406207

- - -  3 3 التسويق السياحي  406235
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 الخطة السترشادية لنيل درجة البكالوريوس

 في

 المحاسبة تخصص

 

 نة األولىالس

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

المتطلب 

 المتزاما

-  108099 3 (1) مهارات اللغة العربية 108111

- -  3 مبادئ اإلدارة  401106

- -  3 (1)مبادئ المحاسبة  402101

- -  3 متطلب جامعة اختياري- 

  12 المجموع

 يالفصل الثان

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

المتطلب 

 المتزامن

-  118099 3 (1)مهارات اللغة االنجليزية  108121

-  402101 3 (2) مبادئ محاسبة 402102

- -  3 مبادئ نظم المعلومات اإلدارية 403107

- -  3 مبادئ االقتصاد الجزئي 405101

- -  3 اريمتطلب جامعة اختي- 

   15 المجموع

 

 السنة الثانية

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

- -  3 التربية الوطنية 108101

-  402102 3 (1)محاسبة  مالية متوسطة  402203

-  402102 3 محاسبة شركات  402205

 3 لماليةمبادئ اإلدارة ا 405202
401106+ 

402101  -

- -  3 مبادئ التسويق 406101
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- -  3 متطلب جامعة اختياري- 

  01 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

- -  3 الرياضيات لطلبة إدارة األعمال 401115

-  402203 3 (2)متوسطة  مالية محاسبة 402204

-  402102 3 تطبيقات محاسبية على الحاسوب 402334

- -  3 مصارف إسالمية 404216

- -  3 متطلب جامعة اختياري- 

- -  3 متطلب تخصص اختياري- 

   18 المجموع

 

 السنة الثالثة

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 تزامنالمتطلب الم المتطلب السابق

- -  3 العلوم العسكرية 108100

-  402102 3 خاصةمحاسبة مالية  402308

-  402204 3 معايير محاسبة دولية 402312

-  402102 3 (1)محاسبة تكاليف  402325

-  402102 3 محاسبة حكومية 402336

-  - 3 متطلب تخصص اختياري -

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 ادةاسم الم رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

-  402204 3 اصول المحاسبة الدولية 402311

402313 
باستخدام  تحليل القوائم المالية

 الحاسوب
3 402205  -

-  402205 3 تدقيق الحسابات  402322

-  402205 3 المحاسبة الضريبية 402333
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- -  3 عمالاإلحصاء لطلبة إدارة األ 405311

- -  3 متطلب تخصص االختياري -

   18 المجموع

 

 السنة الرابعة

 الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

-  405311 3 أساليب البحث العلمي 401111

-  402102 3 ةمحاسبة مالية باالنجليزي 402206

-  402205 3 متقدمة اليةم محاسبة 402409

-  402325 3 (2)محاسبة تكاليف  402425

-  402325 3 المحاسبة اإلدارية 402426

- -  3 متطلب جامعة اختياري -

  18 المجموع

 الفصل الثاني

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

-  402204 3 النظرية المحاسبية 402415

-  402102 3 محاسبة منشآت مالية 402436

 - 402322 3 نظم معلومات محاسبية 402437

 3 مشروع تخرج 402453
 +ساعة 01اجتياز 

401111  -

- -  3 مادة حرة -

   15 المجموع
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 المحاسبةوصف مواد تخصص 

 
 ( - : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                                           (  0)مبادئ المحاسبة  115010 

تتضما المعادلة المحاسبية و تطبيقاتها، تسجيل العمليات المحاسبية، التسويات الجردية لإليرادات و 

 .المصروفات، الدورة المحاسبية، المعالجة المحاسبية لعمليات البضاعة، القوائم المالية الرئيسية

 

        ( 115010:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                                    (    5)مبادئ المحاسبة  115015

تحتوي طرق تسجيل و تسعير و تقييم المخزون، الرقابة الداخلية و التسوية البنكية، المدينون و أوراق 

 .ارات الماليةستثمغير الملموسة، اال صولألاالثابتة و المصادر الطبيعية و  صولألاالقبض، محاسبة 

 (402102 : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                   ( 0)محاسبة  مالية متوسطة  115513

عناصر قائمة الدخل واألرباح المحتجزة،  قياسالمفاهيمي والمؤسسي للمحاسبة المالية،  اإلطارالتعرف على 

.لمدينة، المخزون السلعيالمالي، قائمة التدفقات النقدية، الذمم ا المركزقائمة   

   (402203:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                         ( 5)محاسبة مالية  متوسطة  115511
تتضما اقتناء األصول الثابتة و التخلص منها، الرسملة خالل فترة اإلنشاء، مبادلة األصول الثابتة، اإلهالك 

ك، األصول غير الملموسة، االلتزامات طويلة األجل، أوراق الدفع و االستنزاف، طرق خاصة في اإلهال

طويلة األجل، حقوق المساهميا، رأس المال المدفوع، تكاليف إصدار األسهم، حقوق المساهميا، األرباح 

 .المحتجزة

 

 (402102 : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                                          محاسبة شركات  115512

تتضما طبيعة و ماهية محاسبة الشركات، المعالجة المحاسبية لتكويا شركات األشخاص، قياس و توزيع 

ت األشخاص و األرباح و الخسائر في شركات األشخاص، المعالجة المحاسبية إلعادة التنظيم في شركا

خصائصها، تكوينها، )ف بشركات األموال إلى التعريتتضما هذه المادة ، كما تصفية شركات األشخاص

زيادة، تخفيض، ) اجراءات تكويا شركات األموال، اإلجراءات المحاسبية لتعديل رأس المال( إدارتها

، اإلجراءات المحاسبية لرأس المال (السندات)اإلجراءات المحاسبية لرأس المال المقترض ( استهالك

ر والقوائم المالية، التصفية واالندماج، المعالجة المحاسبية في ، التقاري(االحتياطات والتوزيعات)المكتسب 

 (.التوصية باألسهم ذات المسؤولية المحددة)شركات األموال األخرى 

 

 (115015: ،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3)                            ةمحاسبة مالية بالنجليزي 115512

باللغة اإلنجليزية ويتناول المواضيع الواردة  األساسيةب المبادئ المحاسبية تهدف هذه المادة إلي تعليم الطال

 .باللغة االنجليزية 2/، ومبادئ محاسبة1/في مقرري مبادئ محاسبة 

 

 (115511ساعات معتمدة ومتطلبها السابق  3)                          محاسبة متوسطة باالنجليزي 702204

المفااااهيمي للمحاسااابة  اإلطاااار)ضاااوعات المحاسااابة المتوساااطة التالياااة إكسااااب الطالاااب معرفاااة حاااول مو

المااااالي، قائمااااة التاااادفقات  المركاااازعناصاااار قائمااااة الاااادخل واألرباااااح المحتجاااازة، قائمااااة  قياااااسالماليااااة، 

، اقتناااااء األصااااول والااااتخلص منهااااا ومبادلتهااااا وإهتالكهااااا، النقديااااة، الااااذمم المدينااااة، المخاااازون الساااالعي

 . باللغة االنجليزية( وطويلة األجل، حقوق المساهميا االلتزامات قصيرة األجل
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 (115015:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                         اإلسالمية المصارف محاسبة 115530

الشريعة اإلسالمية  أحكامهذه المادة في المعالجة المحاسبية للمعامالت في المصارف اإلسالمية ضما  تبحث

والفروض والمبادئ المحاسبية والعمليات المصرفية ما ودائع ومضاربة ومشاركة  المفاهيممتضمناا 

 .واستصناع وسلم والتأجير وإعداد القوائم المالية

 

 (115015 : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                                  محاسبة مالية راصة  115311

للمها والمعالجة المحاسبية لطالب بشكل مفصل بأساليب القياس المحاسبي هذه المادة إلى تعريف ا تهدف

 .والبيع بالتقسيط والمقاوالت والفنادق األقسام والفروع، بضاعة األمانة الحرة،

 

 (115511 : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                             أصول المحاسبة الدولية  115300

التعريف بالمحاسبة الدولية والمشاكل الداخلية والخارجية المتعلقة بها و أسعار الصرف  دةتتضما هذه الما

 .للعمالت و األصول و االستثمارات الدولية والمعالجة المحاسبية المتعلقة بها

 

 (115511: ، المتطلب السابقساعات معتمدة 3)           ة                    معايير المحاسبة الدولي 115305

تتضما هذه المادة إلى التعريف باإلطار النظري إلعداد العرض القوائم المالية ، باإلضافة إلى توضيح 

وعرض الهيئات الدولية وجهودها في إعداد وإصدار معايير المحاسبة الدولية، و عرض للمعايير المحاسبية 

ر اإلبالغ المالي و أهم المعالجات الدولية و بيان التعديالت التي طرأت عليها، و بيان وعرض أهم معايي

 .     المحاسبية لبعض المعايير

 

 (115512:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)              الحاسوبباستخدام  تحليل القوائم المالية 115303

ائمة تتضما اإلطار النظري للتحليل المالي، القوائم المالية، تحليل الوضع المالي قصير األجل و كذلك ق

التدفقات النقدية، تحليل هيكل التمويل طويل األجل، التحليل المقارن للقوائم المالية، التحليل بواسطة النسب، 

 .التحليل المالي و التنبؤ بالفشل المالي

 

 (115355: ، المتطلب السابق ساعات معتمدة 3)         دولية                        معايير التدقيق ال 115301

ما هذه المادة معايير التدقيق الدولية، وبيان معايير التدقيق األمريكية ومقارنتها مع ما هو مطبق في تتض

األردن، و بيان أهم المعايير المستخدمة و التي تهم المدقق الخارجي، وبيان القوانيا األردنية وترابطها مع ما 

تتفق مع معايير التدقيق، وشرح بعض الحاالت هو موجود بهذه المعايير، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة التي 

 .العملية المهمة في هذا المجال

 

 ( 115512:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                                      تدقيق الحسابات  115355

امة و المسؤوليات، يتضما إطار ممارسة مهنة التدقيق و التأكيد و أخالقيات المهنة، األهداف و المبادئ الع

فهم الرقابة الداخلية و تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية، التخطيط و التوثيق، أدلة التدقيق و كيفية جمع أدلة 

التدقيق، نتائج و تقارير التدقيق وفقاا لمعايير التدقيق و التأكيد الدولية الصادرة عا االتحاد الدولي 

مل العالقة بيا نظرية المحاسبة و المعايير الدولية إلعداد التقارير يتضما التدقيق الفني و يش ،كماللمحاسبيا

 .المالية و التشريعات ذات العالقة و تأثيرها في المواقف المختلفة للمدقق عند القيام بمهمة التدقيق
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 (115350: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                           محاسبة منشآت استخراجية 115353
تزويد الطالب بالنواحي العملية والعلمية لمحاسبة التكاليف في المنشآت االستخراجية،  إلىتتضما هذه المادة 

حيث يتناول المعالجة المحاسبية لهذا الفرع ما الصناعة ما حيث مراحل اإلنتاج المختلفة، والتي تتضما 

ت الحفر والتطوير، والمصاريف معالجة نفقات الدراسة واالستكشاف والحصول على العقود، ونفقا

الرأسمالية والطرق المعتمدة في حساب معدالت واستهالك األصول الثابتة، والتكاليف المشتركة وتوزيعها، 

الضريبة وأغراض الشركة وتحديد اإليرادات والربح الخاضع للضريبة، وإعداد القوائم المالية ألغراض 

 .الداخلية

 

 (115350: ،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3)                              محاسبة تكاليف زراعية 115351

إلى بيان وتوضيح بعض أنظمة التكاليف الخاصة بالمشروعات الزراعية، حيث يتناول تتضما هذه المادة 

ليف أنظمة تكاليف اإلنتاج الزراعية باستغالل األراضي في المحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة، وأنظمة تكا

اإلنتاج الحيواني الخاصة بتربية المواشي ألغراض مختلفة، والدواجا والنحل، ما حيث تبويب عناصر 

 .التكاليف ومعالجتها وإعداد قوائم التكاليف الزراعية وقائمة المركز المالي
 

 (115015:  قساعات معتمدة، المتطلب الساب 3)                     (            0)محاسبة التكاليف  115352

تضم طبيعة محاسبة التكاليف الفعلية، التقارير المالية في المنشآت الصناعية، نظريات التكاليف الفعلية، 

قياس، تكلفة المواد المباشرة، قياس تكلفة األجور، قياس تكلفة المصاريف الصناعية غير المباشرة، 

 .حل، نظام تكاليف األوامر اإلنتاجيةاالتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف، نظام تكاليف المرا

 

 (115512 : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                                   ضريبية المحاسبة ال 115333

، أنواع التقدير ريبيالض النظامالتعريف بضريبة الدخل و المبيعات و أهداف هدف هذه المادة إلى ت

الخاضعة للضريبة، و مصادر  ولبيان مصادر الدخو الضريبي، اإلقرار قديم الضريبي، و الفئات الالزمة بت

الدخل المعفاة ما الضريبة على الموظفيا و المستخدميا، و بيان اإلعفاءات الشخصية و العائلية، تقدير 

عالجات ، وبيان الم، و بيان المفاهيم األساسية في ضريبة المبيعاتعلى األنشطة االقتصادية المختلفةالضريبة 

 .الضريبية

 

 (115015: المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                    الحاسوب على تطبيقات محاسبية 115331

وتدريب الطالب   .تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب كيفية استخدام الحاسوب بالعمليات المحاسبية المختلفة

 .في المحاسبة ACCPACعلى نظام 

 

 (115015:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                                   بة الحكومية المحاس 115332

تتضما هذه المادة اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية، الموازنة العامة للدولة، النظام المحاسبي الحكومي في 

خرى، المعالجة المحاسبية للنفقات ضوء التشريعات األردنية، المعالجة المحاسبية لإليرادات والمقبوضات األ

و المدفوعات األخرى، المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بالحسابات الجارية المدينة، و الرقابة المالية 

 .الحكومية

 

 (115512 : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                              متقدمة مالية المحاسبة  115110

طار النظري للمحاسبة عا اندماج الشركات، إعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ االقتناء و تتضما اإل

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

القابضة والتابعة في مجال األصول الثابتة، معالجة العمليات المتبادلة بيا الشركات القابضة والتابعة في 

 .مجال القروض طويلة األجل

 

 (115511:  ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                                     النظرية المحاسبية  115102

تتضما معرفة طبيعة علم المحاسبة ما تاريخ نشأة المحاسبة و مراحل تطورها، مجاالت استخدام المحاسبة 

المالية، اإلطار المفاهيمي للعمليات المحاسبية، المناهج القديمة و الحديثة في بناء النظريات المحاسبية، 

 .الهيئات العلمية التي تصدر المعايير المحاسبية

 

 (115015: ،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3)                           مشكالت محاسبية معاصرة 115102

تتضما هذه المادة الى بحث ومناقشة المشاكل المحاسبية المعاصرة حيث يتضما محاسبة التضخم والقياس 

ات النظر واآلراء في المحاسبة ومحاسبة الموارد البشرية والمسؤولية االجتماعية مع عرض مختلف وجه

 .الجديدة

 

 (115350 : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                                  (5)محاسبة التكاليف  115152

  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهمية الرقابة على التكاليف والتعريف بنظم التكاليف الفعلية

يل االنحرافات المتعلقة بعناصر الكلفة والمبيعات واألرباح المعايير وتحل  والمعيارية، طرق وضع

 .والمعالجات المحاسبية لها

 

 ( 115352 : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                                      المحاسبة اإلدارية  115152

رارات قصيرة األجل، تحليل العالقة تتضما اإلطار الفكري للمحاسبة اإلدارية، استخدام المعلومات التخاذ الق

بيا التكلفة و الربح و الحجم، هيكل التكاليف و الرفع التشغيلي، قرارات اإلنتاج قصيرة األجل، الموازنات 

 .التخطيطية، الموازنات الرأسمالية، الالمركزية و محاسبة المسؤولية

 

(204244ومتطلبها السابق  ساعات معتمدة 3)           محاسبة التكاليف باالنجليزي 702724

تصنيف تعريف محاسبة التكاليف، )التكاليف التالية محاسبة إكساب الطالب معرفة حول موضوعات  

 التكاليف محاسبة وامر ، تكاليف المراحل،األالصناعية، تكاليف  للشركاتالتكاليف، قائمة األرباح والخسائر 

 .باللغة االنجليزية( ، معالجة التلفالكلية والمتغيرةنظرية التكاليف ،  وتحليل االنحرافات المعيارية،

 

 (115015: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                                    محاسبة منشآت مالية 115132 
بنوك، شركات، )تتضما هذه المادة تعريف المنشآت المالية والقوانيا المتعلقة بها، النظام المحاسبي للمنشآت 

، التسويات (تسجيل العمليات، تبويبها، تلخيص)تأميا، األساليب واإلجراءات التي تحكم الدورة المحاسبية 

 .الجردية وإعداد الحسابات الختامية والميزانية

 

 (115355: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)                            نظم المعلومات المحاسبية  115132

ادة بيان المفاهيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية، و أسباب دراسة نظم المعلومات تتضما هذه الم

المحاسبية و دور المحاسب في بناء نظام المعلومات المحاسبية، عناصر نظام المعلومات المحاسبية، بيانات 

 .لبناء نظام المعلومات المحاسبي
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 (ساعة 01ساعة معتمدة ومتطلبها السابق اجتياز ( 1))                                            ميداني تدريب  702702

لها ما أجل  اليوميةالممارسات غرس الطالب في البيئة العملية المحاسبية للشركات وذلك للتعرف على 

، ليصبح الطالب معلوماته و مهاراته العملية التي اكتسبها خالل دراسته في واقع سوق العملتفعيل وربط 

الدورة المحاسبية ما إنشاء القيد في التعامل مع األنظمة المحاسبية اليدوية وااللكترونية، وتطبيق در على قا

القوائم المالية في نهاية العام، باإلضافة إلى اإلجراءات اإلدارية التي  سندات القيد ودفتر اليومية إلى إعداد

 .ترافقها

 

 ( 110000+ ساعة 01اجتياز : المتطلب السابق، ساعات معتمدة 3)                              تخرج مشروع 115123

 .المحاسبيةالبحوث  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأساليب البحث العلمي المستخدمة وكيفية كتابة

 

 


