
  
  
 

©2007 Faculty of Economics and Administrative Sciences 

1 

  
  

   االقتصاد والعلوم اإلداريةآلية
  محاسبةقسم ال

  
  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في المحاسبة

  
  -:معتمدة ساعة) 132(تمنح درجة البكالوريوس في المحاسبة بعد إتمام المتطلبات التالية 

 
  متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ويخصص لها 
  )1(الجدول رقم  ساعة معتمدة موضحة في) 21( لها يخصصو: متطلبات إجبارية. أ
  متطلبات الجامعة اإلجبارية: )1(جدول رقم  

 رمز ورقم 
  المساق

  الساعات المعتمدة  عنوان المساق

   ساعات معتمدة3  1زية  إنجليمهارات لغة  *100ل ز 
   ساعات معتمدة3  2 إنجليزية مهارات لغة  111ل ز 
   ساعات معتمدة3  1لغة عربية   100ع 
   ساعات معتمدة3  2لغة عربية   102ع 
   ساعات معتمدة3  علوم عسكرية  100ع .ع

   ساعات معتمدة3  التربية الوطنية  102س هـ 
  معتمدة ساعات 3  مدخل إلى الحاسوب وتطبيقاته  100ح .ع

  .وتحكم دراسة هذا المساق تعليمات خاصة بامتحان مستوى اللغة اإلنجليزية  *
  

ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي تطرحها الجامعة         ) 6(ويخصص لها   : ةختياريمتطلبات ا . ب
  .شريطة أن ال يكون أحدها من المساقات التي تطرحها آليتة

  
  متطلبات الكلية: ثانيا

  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ص لها ويخص
 رمز ورقم 
  المساق

  الساعات المعتمدة  عنوان المساق

   ساعات معتمدة3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 
   ساعات معتمدة3  )1( مبادئ في اإلدارة   101د 0أ

   ساعات معتمدة3   مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 
   معتمدة ساعات3   مبادئ في االقتصاد الرياضي  105ق 
   ساعات معتمدة3  )1(مبادئ في المالية   210م 0م
   ساعات معتمدة3  اإلدارة العامة في األردن  160أ 0ع

   ساعات معتمدة3  إحصاء لطلبة آلية االقتصاد  107حص 
   ساعات معتمدة3  2مهارات الحاسوب    أ101ح 0ن

  
  متطلبات القسم: ثالثا

  ساعة معتمدة ) 81(ويخصص لها 
  
 :ساعة معتمدة وتشمل) 81( ويخصص له :نفردالتخصص الم .1
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  :ساعة معتمدة) 75(متطلبات إجبارية بواقع   . أ
  ، 201أ .،ع201، مح 200، ق 121ق .، ح102، ق 102د 0، أ102مح 
  ،321، مح 311م .، م أ270أ .، ع230د .، أ220، تق 210، مح 202مح 
  ، 432، مح 431، مح 402، مح 361، مح 351، مح 341، مح 331مح 
   .491، مح 480، مح 471، مح 451 مح
  

  ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6( بواقع متطلبات اختيارية  . ب
  ،  فما فوق200         المساقات التي يطرحها القسم من مستوى 

  .498د .         ويمكن أن يكون من بينها مساق  أ
  

  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في المحاسبة
  المجموع  الساعات االختيارية  الساعات اإلجبارية  المتطلبات
  27  6  21  متطلبات الجامعة
  24  -  24  متطلبات الكلية
  81  6  75  متطلبات القسم
  132  المجمـــوع

  
 :ساعة معتمدة وتشمل) 81( ويخصص له :التخصص الفرعي/ التخصص الرئيسي محاسبة  .2
 

  :ساعة معتمدة) 60(متطلبات إجبارية بواقع   . أ
  ، 210، مح 202، مح 201، مح 102 مح، 102د 0، أ102ق ، 200ق 

، تق 311م .، م491، مح 432، مح 431، مح 402، مح 361، مح 351، مح 331، مح 321مح 
  .121ق .، ح201أ .، ع230د .، أ220

  
  ساعة معتمدة حسبما يحدده) 21( بواقع متطلبات التخصص الفرعي  . ب

  لمحاسبة بالتخصص الفرعيويسمح لطالب ا.          قسم التخصص الفرعي
  : التالية          في أي من أقسام الجامعة األآاديمية

جميع أقسام آلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، أو القانون، أو الحاسب اإللكتروني، أو نظم 
المعلومات الحاسوبية، أو نظم المعلومات اإلدارية، أو اإلحصاء الرياضي، أو اإلحصاء 

ياضيات، أو اللغة اإلنجليزية، أو العلوم السياسية، أو الشريعة، أو االقتصاد التطبيقي،  أو الر
  .والمصارف اإلسالمية

  
  التخصص الفرعي/ توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي محاسبة 

  المجموع  الساعات االختيارية  الساعات اإلجبارية  المتطلبات
  27  6  21  متطلبات الجامعة
  24  -  24  متطلبات الكلية
  60  -  60  متطلبات القسم

  21  حسبما يحددها قسم التخصص الفرعي  متطلبات التخصص الفرعي
  132  المجمـــوع

 
 
 
 
  

  .ساعة معتمدة) 21(التخصص الفرعي في المحاسبة و يخصص له 
  لطلبة آلية االقتصاد والعلوم اإلدارية . 1

   ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ 
  .351، مح 341، مح 331، مح 202، مح 201مح                     
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  ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6(لها يخصص و :متطلبات اختيارية. ب 
  ،  فما فوق200من مستوى   القسميطرحهالمساقات التي        ا

  .498د .       ويمكن أن يكون من بينها مساق أ
  

  علوم اإلداريةللطلبة من خارج آلية االقتصاد وال. 2
  ساعة معتمدة ) 15(لها يخصص و :متطلبات إجبارية. أ

  .331، مح 202، مح 201، مح 102، مح 101مح                        
  
  ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6( لها يخصصو :متطلبات اختيارية. ب

  ،  فوق فما200 القسم من مستوى يطرحها المساقات التي                       
  .498د .                       ويمكن أن يكون من بينها مساق أ

 
 

   قسم المحاسبةحهالمساقات التي يطر
  

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  عنوان المساق  رقم المساق
  -  3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 
  101مح   3  )2(مبادئ في المحاسبة   102مح 
  102مح   3  )1(محاسبة متوسطة   201مح 
  201مح   3  )2(محاسبة متوسطة   202مح 
  102مح   3  محاسبة الشرآات   210مح 
  102مح   3  محاسبة مالية خاصة  302مح 
  102مح   3  محاسبة البنوك  311مح 
محاسبة المؤسسات الحكومية والمؤسسات   321مح 

  غير الربحية
  102مح   3

  102مح   3  )1(ة تكاليف محاسب  331مح 
  102مح   3  تحليل القوائم المالية  341مح 
  202مح   3  )1(تدقيق حسابات   351مح 
  102مح   3  محاسبة الضرائب  361مح 
  102مح   3  تطبيقات محاسبية على الحاسوب  371مح 
  102مح   3  محاسبة إسالمية  381مح 
  202مح   3  مشكالت وحاالت محاسبية  401مح 
  202مح   3  ة متقدمةمحاسب  402مح 
  331مح   3  )2(محاسبة تكاليف   431مح 
  102مح   3  محاسبة إدارية  432مح 
  351مح   3  )2(تدقيق حسابات   451مح 
  202مح   3  نظم المعلومات المحاسبية  471مح 
  202مح   3  النظرية المحاسبية والمعايير الدولية  480مح 
  موافقة القسم  3  بحث التخرج  491مح 
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   المساقات لدرجة البكالوريوسفصو
  

  
   ساعات معتمدة3          )1(مبادئ في المحاسبة  101مح 

ات                     ة، اليومي ذمم واألوراق التجاري ة وال ات البضاعة والنقدي مفاهيم أساسية، نظرية القيد المزدوج، الدورة المحاسبية، عملي
  .المساعدة والحسابات اإلجمالية

   
   ساعات معتمدة3          )2(لمحاسبة مبادئ في ا 102مح 

ة،     ر الملموس ول غي ل، األص ة األج ول طويل ة باألص بية المتعلق شاآل المحاس ة، الم ضاعة المباع ة الب زون وتكلف المخ
  .االلتزامات قصيرة األجل، محاسبة الرواتب، مقدمة في محاسبة شرآات األشخاص وشرآات األموال

  
  ت معتمدة ساعا3           )1(محاسبة متوسطة  201مح 

اس          بية، قي ات المحاس صائص المعلوم ات، خ ام للمعلوم بة آنظ ة، المحاس بة المالي سي للمحاس اهيمي والمؤس ار المف اإلط
  . عناصر قائمة الدخل واألرباح المحتجزة، قائمة المرآز المالي، قائمة التدفقات النقدية، الذمم المدينة، المخزون السلعي

  
   ساعات معتمدة3           )2(محاسبة متوسطة  202مح 

رق      تخدام الط ي اس ر ف ن التغيي صاح ع اء، اإلف صحيح األخط ساهمين، ت وق الم ة، حق ل والطارئ صيرة األج ات ق االلتزام
  .المحاسبية، قياس اإليرادات وتحديد الدخل، محاسبة عقود اإليجار والتقاعد، االستثمارات، المطلوبات طويلة األجل

  
  ت معتمدة ساعا3            محاسبة الشرآات 210مح 

وق                    ال وحق شرآة، رأس الم وين ال التعريف بشرآات األشخاص واألموال، قانون الشرآات األردني، العمليات الخاصة بتك
  . الملكية، األرباح والخسائر، التصفية، اإلندماج، إعداد القوائم المالية

  
   ساعات معتمدة3           محاسبة مالية خاصة 302مح 

شاريع             المعالجة المحاسبية لمختلف ال    ة، م ات الخيري ة، الجمعي ادق، األندي ة، الفن منظمات المتخصصة مثل المنظمات المهني
  .زراعية، البيع  بالتقسيط، بضاعة األمانة واألقسام

  
   ساعات معتمدة3                           محاسبة البنوك  311مح 

ذه              أنواع البنوك، الترآيز على البنوك التجارية، أقسام البنك التجاري، ال           بية له سم، المعالجة المحاس ات الخاصة بكل ق عملي
  .العمليات، إعداد الحسابات الختامية و القوائم المالية

  
   ساعات معتمدة 3   محاسبة المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الربحية  321مح 

لمعالجة اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الحكومية، نظرية األموال المخصصة، التعليمات واإلجراءات وا
المحاسبية الخاصة بالعمليات الحكومية، الرقابة الداخلية، الرقابة على اإليرادات والنفقات، الموازنة 

  .العامة للدولة، المحاسبة في المؤسسات غير الهادفة للربح آالمستشفيات والجامعات
  

   ساعات معتمدة3           )1(محاسبة تكاليف  331مح 
ربح،             تعريف بمحاسبة التكاليف، تصنيف    ة والحجم وال  التكاليف، قائمة األرباح والخسائر للشرآات الصناعية، عالقة التكلف

  .، تكاليف أوامر التشغيل، التكاليف المبنية على األنشطة، تكاليف المراحل،سلوك التكاليف، تحميل التكاليف
  

   ساعات معتمدة3           تحليل القوائم المالية 341مح 
م إعداد                  أهداف تحليل القوائم المال    ي تحك اهيم األساسية الت ية من خالل الترآيز على أهداف مستخدمي القوائم المالية ،  المف

اذج      ال والنم ل رأس الم ل هيك سيولة ، تحلي ل ال الي ،  تحلي ل الم ية ، أدوات التحلي ة األساس وائم المالي ة ، الق وائم المالي الق
  . حليل قائمة التدفقات  النقدية المستخدمة للتنبؤ بتعثر الشرآات ، تحليل الربحية ، ت

   
   ساعات معتمدة3           )1(تدقيق حسابات  351مح 

دقيق،            ا، تخطيط الت ات وتوثيقه رائن اإلثب ة وق واع أدل دقق، أن مقدمة، قواعد السلوك المهني، أهداف التدقيق ومسؤوليات الم
  .لمدقق، أدلة التدقيق الدوليةتقدير المخاطرة وحد االحتمال، تدقيق دورة المبيعات  والتحصيل، تقرير ا
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   ساعات معتمدة3            محاسبة الضرائب 361مح 
ساب                            ي، احت دخل األردن انون ضريبة ال ضرائب، هيكل الضرائب في األردن، ق ة ال اءة وعدال ضريبية، آف أهداف النظم ال

  .قانون ضريبة الدخلضرائب الدخل على الموظفين والمستخدمين واألفراد والشرآات بنشاطاتها المختلفة، تقييم 
  

   ساعات معتمدة3        تطبيقات محاسبية على الحاسوب 371مح 
ة                بية محوسبة وآيفي رامج محاس ى ب ا عل ا وتطبقه ة وخطوات تحويله بية اليدوي يتضمن هذا المساق نظم المعلومات المحاس

سلعي وح           دائنين والمخزون ال دينين، وال بية، واعداد حسابات الم ام   معالجة األحداث المحاس تاذ الع ر األس ا 0سابات دفت  آم
ات        داد الموازن ا واع ا عموم ارف عليه ة أو المتع بية المختلف ة المحاس ارير الختامي سابات والتق داد الح ساق إع شمل الم وي
ى                   والتنبؤات المالية وذلك بتطبيق المبادئ والفروض والقيود المحاسبية التي درسها الطالب في مراحل الدراسة السابقة، عل

  0الحاسوب
  

   ساعات معتمدة3            محاسبة إسالمية 381مح 
ا،                   ارف عليه بية المتع نشأة وتطور المحاسبة عند المسلمين، مبادئ وقواعد المحاسبة في اإلسالم ومقارنتها بالمبادئ المحاس

ث، محاس                 اة،   القياس و اإلفصاح المحاسبي في اإلسالم، عناصر النفقات واإليرادات في اإلسالم، الترآات والمواري بة الزآ
ضمن    ي تت المي والت ل اإلس ة       : أدوات التموي صناع، والمعالج سلم، واالست ارة، ال ضاربة، اإلج شارآة، الم ة، الم المرابح

  .المحاسبية الخاصة بكل منها
  

   ساعات معتمدة3          مشكالت وحاالت محاسبية 401مح 
ر الملموسة،            األساليب المحاسبية لمعالجة المشاآل والحاالت المختلفة بما في ذلك         شرية، واألصول غي وارد الب  محاسبة الم

  .محاسبة المسئولية االجتماعية، محاسبة التضخم، باإلضافة إلى أية قضايا محاسبية معاصرة
  

   ساعات معتمدة3            محاسبة متقدمة  402مح 
  .حدة، عمليات العمالت األجنبيةالنواحي المتقدمة في الفروع واالندماج وإعادة التكوين والتصفية والقوائم المالية المو

  
   ساعات معتمدة3           )2(محاسبة تكاليف  431مح 

دير           اليف وتق لوك التك رة، س اليف المتغي ة والتك اليف الكلي ة التك ات، نظري ل االنحراف ة وتحلي اليف المعياري بة التك محاس
  .آة والمشتقة، نظم التكاليف غير التقايديةالتكاليف، معالجة التلف والعطب في تكاليف العمليات، تكاليف المنتجات المشتر

  
   ساعات معتمدة3             محاسبة إدارية 432مح 

رار                          رارات قصيرة األجل، ق زيج البيعي، الق ربح، الم ة وال ين الحجم والتكلف ة ب مقدمة في المحاسبة اإلدارية، تحليل العالق
  .التسعير، الموازنات التقديرية، طرق تقويم اإلنفاق الرأسمالي

  
   ساعات معتمدة3           )2(تدقيق حسابات  451ح م

يم نظام                  اختبارات العمليات، اختبارات أرصدة الحسابات، عينات التدقيق، حاالت تطبيقية، أدلة التدقيق الدولية، دراسة وتقي
  ..الرقابة الداخلي

  
   ساعات معتمدة3          نظم المعلومات المحاسبية 471مح 

صميم وتطوير                  التعريف بنظم المعلومات المحاس    ل وت ة، تحلي تراتيجية للمنظم ق األهداف االس بية، دورها في تعزيز وتحقي
ات             نظم المعلوم ة ل ن والحماي ة، األم ة الداخلي ة الرقاب ات، أنظم د البيان نظم، قواع ق ال بية، توثي ات المحاس م المعلوم نظ

  .المحاسبية في ظل التجارة اإللكترونية واإلنترنت
  

   ساعات معتمدة3        ة والمعايير الدوليةالنظرية المحاسبي 480مح 
ايير             ع المع بة،عملية وض ة المحاس يم مهن بية، تنظ ة المحاس وين النظري اليب تك اهيم وأس بية، مف ة المحاس ة النظري طبيع
المحاسبية في بيئة سياسية، تطور معايير المحاسبة الدولية، مقارنة الممارسات المحاسبية لعدد من الدول، محاسبة األصول      

  . االلتزامات وحقوق الملكية، إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدوليةو
  

   ساعات معتمدة 3             بحث التخرج 491مح 
  .يقدم الطالب بحث في المحاسبة، حيث يستخدم أساليب البحث العلمي المعمول بها في مجال المحاسبة
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  جامعة اليرموك

  آلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
  قسم المحاسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2008 لطلبـة
   

  

  الخطـة الدراسية لدرجـة البكالوريوس
 

  محــاسبـــة في  ال
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  القتصاد والعلوم االداريةآلية ا

  لمحاسبةقسم ا
  سالبكالوريوبرنامج وصف مساقات 

  )عربي(نموذج بيانات الخطة الدراسية 
  

  البكالوريوس: البرنامج            المحاسبة: القسم        االقتصاد والعلوم اإلدارية: الكلية
رمز المساق   تسلسل

  ورقمه
متطلب   عدد الساعات   ساقوصف الم  اسم المساق

  سابق
  -  عملي  نظري        
مفاهيم أساسية، نظرية القيد المزدوج، الدورة المحاسبية، عمليات البضاعة والنقدية   )1(مبادئ في المحاسبة   101مح   1

  0والذمم واألوراق التجارية، اليوميات المساعدة والحسابات اإلجمالية
  101مح   -   3

المخزون وتكلفة البضاعة المباعة، المشاكل المحاسبية المتعلقة باألصـول طويلـة             )2(سبة مبادئ في المحا  102مح   2
األجل، األصول غير الملموسة، االلتزامات قصيرة األجـل، محاسـبة الرواتـب،            

  .مقدمة في محاسبة شركات األشخاص وشركات األموال

  102مح   -  3

سسي للمحاسبة الماليـة، المحاسـبة كنظـام للمعلومـات،          اإلطار المفاهيمي والمؤ    )1(محاسبة متوسطة   201مح   3
خصائص المعلومات المحاسبية، قياس عناصر قائمة الدخل واألرباح المحتجـزة،          

  . قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، الذمم المدينة، المخزون السلعي

  201مح   -  3

سي للمحاسبة الماليـة، المحاسـبة كنظـام للمعلومـات،          اإلطار المفاهيمي والمؤس    )2(محاسبة متوسطة   202مح   4
خصائص المعلومات المحاسبية، قياس عناصر قائمة الدخل واألرباح المحتجـزة،          

  . قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، الذمم المدينة، المخزون السلعي

  102مح   -  3

موال، قانون الشركات األردني، العمليات الخاصة      التعريف بشركات األشخاص واأل     محاسبة الشركات  210مح   5
بتكوين الشركة، رأس المال وحقوق الملكيـة، األربـاح والخـسائر، التـصفية،             

  . اإلندماج، إعداد القوائم المالية

  102مح   -  3

دق، المعالجة المحاسبية لمختلف المنظمات المتخصصة مثل المنظمات المهنية، الفنا          محاسبة مالية خاصة  302مح   6
األندية، الجمعيات الخيرية، مشاريع زراعية، البيع  بالتقـسيط، بـضاعة األمانـة             

  .واألقسام

  102مح   -  3
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أنواع البنوك، التركيز على البنوك التجارية، أقسام البنـك التجـاري، العمليـات               محاسبة البنوك  311مح   7
بات الختاميـة و    الخاصة بكل قسم، المعالجة المحاسبية لهذه العمليات، إعداد الحسا        

  .القوائم المالية

  102مح   -  3

محاسبة المؤسسات الحكومية   321مح   8
  والمؤسسات غير الربحية

اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الحكومية، نظرية األموال المخصصة، التعليمات 
واإلجراءات والمعالجة المحاسبية الخاصة بالعمليات الحكومية، الرقابة الداخلية، 

 اإليرادات والنفقات، الموازنة العامة للدولة، المحاسبة في المؤسسات الرقابة على
  .غير الهادفة للربح كالمستشفيات والجامعات

  102مح   -  3

تعريف بمحاسبة التكاليف، تصنيف التكاليف، قائمة األرباح والخـسائر للـشركات             )1(محاسبة تكاليف   331مح   9
، تكاليف أوامر التشغيل، التكاليف المبنية      الصناعية، عالقة التكلفة والحجم والربح،      

  .على األنشطة، تكاليف المراحل،سلوك التكاليف، تحميل التكاليف

  102مح   -  3

أهداف تحليل القوائم المالية من خالل التركيز على أهداف مستخدمي القوائم المالية              تحليل القوائم المالية  341مح   10
اد  القوائم المالية ، القوائم المالية األساسـية ،          ،  المفاهيم األساسية التي تحكم إعد      

أدوات التحليل المالي ،  تحليل السيولة ، تحليـل هيكـل رأس المـال والنمـاذج                 
  . المستخدمة للتنبؤ بتعثر الشركات ، تحليل الربحية ، تحليل قائمة التدفقات  النقدية 

  202مح   -  3

لوك المهني، أهداف التدقيق ومسؤوليات المـدقق، أنـواع أدلـة           مقدمة، قواعد الس    )1(تدقيق حسابات   351مح   11
وقرائن اإلثبات وتوثيقها، تخطيط التدقيق، تقدير المخاطرة وحد االحتمال، تـدقيق           

  .دورة المبيعات  والتحصيل، تقرير المدقق، أدلة التدقيق الدولية

  102مح   -  3

وعدالة الضرائب، هيكل الـضرائب فـي األردن،        أهداف النظم الضريبية، كفاءة       محاسبة الضرائب  361مح   12
قانون ضريبة الدخل األردنـي، احتـساب ضـرائب الـدخل علـى المـوظفين               

  .والمستخدمين واألفراد والشركات بنشاطاتها المختلفة، تقييم قانون ضريبة الدخل

  102مح   -  3

تطبيقات محاسبية على   371مح   13
  الحاسوب

ن هذا المساق نظم المعلومات المحاسبية اليدوية وخطوات تحويلها وتطبقهـا           يتضم
على برامج محاسبية محوسبة وكيفية معالجة األحداث المحاسبية، واعداد حسابات          

 كما ويـشمل    0المدينين، والدائنين والمخزون السلعي وحسابات دفتر األستاذ العام       
لمحاسبية المختلفة أو المتعارف عليهـا      المساق إعداد الحسابات والتقارير الختامية ا     

عموما واعداد الموازنات والتنبؤات المالية وذلك بتطبيق المبادئ والفروض والقيود          
  0المحاسبية التي درسها الطالب في مراحل الدراسة السابقة، على الحاسوب

  102مح   -  3

 وقواعـد المحاسـبة فـي اإلسـالم         نشأة وتطور المحاسبة عند المسلمين، مبادئ       محاسبة إسالمية  381مح   14
ومقارنتها بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، القياس و اإلفصاح المحاسبي فـي           
اإلسالم، عناصر النفقات واإليرادات في اإلسالم، التركات والمواريـث، محاسـبة           

المرابحة، المشاركة، المضاربة،   : الزكاة،  أدوات التمويل اإلسالمي والتي تتضمن      
  .، السلم، واالستصناع، والمعالجة المحاسبية الخاصة بكل منهااإلجارة

  202مح   -  3
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األساليب المحاسبية لمعالجة المشاكل والحاالت المختلفة بما فـي ذلـك محاسـبة               مشكالت وحاالت محاسبية  401مح   15
الموارد البشرية، واألصول غير الملموسة، محاسبة المسئولية االجتماعية، محاسبة         

  .باإلضافة إلى أية قضايا محاسبية معاصرةالتضخم، 

  202مح   -  3

النواحي المتقدمة في الفروع واالندماج وإعادة التكوين والتصفية والقوائم الماليـة             محاسبة متقدمة  402مح   16
  .الموحدة، عمليات العمالت األجنبية

  331مح   -  3

ليل االنحرافات، نظرية التكاليف الكلية والتكـاليف       محاسبة التكاليف المعيارية وتح     )2(محاسبة تكاليف   431مح   17
المتغيرة، سلوك التكاليف وتقدير التكاليف، معالجة التلف والعطـب فـي تكـاليف             

  .العمليات، تكاليف المنتجات المشتركة والمشتقة، نظم التكاليف غير التقايدية

  102مح   -  3

تحليل العالقة بين الحجم والتكلفة والـربح، المـزيج         مقدمة في المحاسبة اإلدارية،       محاسبة إدارية  432مح   18
البيعي، القرارات قصيرة األجل، قرار التسعير، الموازنات التقديرية، طرق تقـويم           

  .اإلنفاق الرأسمالي

  351مح   -  3

اختبارات العمليات، اختبارات أرصدة الحسابات، عينات التدقيق، حاالت تطبيقيـة،         )2(تدقيق حسابات   451مح   19
  ..دلة التدقيق الدولية، دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخليأ

  202مح   -  3

التعريف بنظم المعلومات المحاسبية، دورهـا فـي تعزيـز وتحقيـق األهـداف                نظم المعلومات المحاسبية  471مح   20
االستراتيجية للمنظمة، تحليل وتصميم وتطوير نظم المعلومات المحاسبية، توثيـق          

يانات، أنظمة الرقابة الداخلية، األمن والحماية لـنظم المعلومـات          النظم، قواعد الب  
  .المحاسبية في ظل التجارة اإللكترونية واإلنترنت

  202مح   -  3

النظرية المحاسبية والمعايير   480مح   21
  الدولية

طبيعة النظرية المحاسبية، مفاهيم وأساليب تكوين النظرية المحاسبية، تنظيم مهنـة           
 وضع المعايير المحاسبية في بيئة سياسية، تطور معايير المحاسبة          المحاسبة،عملية

الدولية، مقارنة الممارسات المحاسـبية لعـدد مـن الـدول، محاسـبة األصـول               
  . وااللتزامات وحقوق الملكية، إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

وافقة م  -  3
  القسم

ب بحث في المحاسبة، حيث يستخدم أساليب البحث العلمي المعمول بهـا            يقدم الطال   بحث التخرج  491مح   22
  0في مجال المحاسبة

3  -  -  

ة              التدريب الميداني في المحاسبة  492مح   23 ين النظري ا ب دمج م تم ال ث ي ة بحي رة تعليمي ساق خب ذا الم ر ه يعتب
ي في أحد                 ق العمل ة مع التطبي واإلجراءات المحاسبية من الناحية النظري

ة مؤسسة أخرىمكات وك أو أي دققي الحسابات أو البن بة أو م . ب المحاس
تم      / هذا المساق متطلب اختياري لطلبة المحاسبة        منفرد ورئيسي بحيث ي

بين       راف محاس ت إش ة تح ة الحديث رة العملي ارات والخب وير المه تط
  .ممارسين

  

موافقة   -  3
  القسم


