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:
الريادة والتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجاالت المحاسبة
:
اإلسهام في إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة في مجاالت المحاسبة.
:

يهدف القسم إلى تحقيق ما يلي:
 .1إعداد كوادر مؤهله تأهيالً علمياً وعملياً في مهنة المحاسبة.

 .2إعداد كفاءات متميزة وقادرة على اتخاذ الق اررات في مختلف العمليات المحاسبية.
 .3ربط الجانب النظري والجانب التطبيقي العملي لمختلف مجاالت المحاسبة التخصصية لتأهيل الطلبة وفقا لمتطلبات
سوق العمل وتحدياته.

 .4تنمية وتنشيط وتطوير البحث العلمي والندوات واألنشطة العلمية والعملية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
 .5تطوير الخطة التدريسية في القسم بما يتماشى مع تطورات مهنة المحاسبة وفقا للمعايير المحاسبية المحلية والعالمية.
 .6تأهيل الطلبة الجتياز امتحانات التأهيل المهني في المحاسبة.

 .1المعرفة العامة :ان يمتلك الطالب المعرفة الكاملة بأساسيات ومفاهيم ونظريات المحاسبة الحديثة وتطبيقاتها
المختلفة في منظمات األعمال الخاصة والعامة والربحية وغير الربحية.

 . 2المعرفة التخصصية :ان يمتلك الطالب القدرة على اجراء المعالجات المحاسبية المتعلقة بفروع المحاسبة المالية
واالدارية والتكاليفية والحكومية والضريبية والتدقيق الداخلي والخارجي ،وتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عموما
( ،)GAAPومعايير المحاسبة الدولية ( ،)IASومعايير االبالغ المالي الدولية ( ،)IFRSومعايير التدقيق الدولية
( ،)IASوالنظريات المحاسبية بما يقدم معلومات محاسبية عن نتيجة األعمال والمركز المالي والتدفقات النقدية
والتغيرات في حقوق الملكية للمنشآت على اختالف أنواعها.

 . 3المهارات التحليلية :امتالك الطالب القدرة على فهم وتحليل القوائم المالية وعرضها وتبويبها وبيان العالقات بين
عناصرها من واقع المعلومات المحاسبية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما ومعايير المحاسبة الدولية ،بما يخدم
المستفيدين الداخليين والخارجيين وتلبية احتياجات المنشآت والقدرة على تحليل األنظمة المالية والضريبية وتأثيرها

على المركز المالي وحل المشكالت المحاسبية التي تواجهها تلك المنشآت.
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 .4المهارات البحثية :ان يكون الطالب قاد ار على إجراء البحوث الكمية والنوعية وتطبيق هذه المعرفة المحاسبية في
إنجاز البحوث المحاسبية والمالية في المنشآت على اختالف أنواعها.

تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير (مسار الرسالة) في تخصص المحاسبة من ( )33ساعة معتمدة موزعة على
النحو اآلتي:
أوالً

ثاني ًا
ثالثاً

المتطلبات اإلجبارية

15

%46

المتطلبات االختيارية

9

%27

رسالة

9

%27

33

%100

7

التسلس ـ ـل

ُمستوى المادة

المجال المعرفـي

رم ــز ِ
القسـ ـ ـ ـ ـ ــم

2
رم ــز ال ُكلية

15

20177000

حلقة بحث

3

20371011

المحاسبة المتقدمة

3

20372031

النظرية المحاسبية

3

20373011

المحاسبة االدارية

3

20373022

تدقيق الحسابات المتقدم

3

20571022

اإلدارة المالية المتقدمة

3
18
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ثانياً:

متطلبات اختيارية 9( :ساعات معتمدة) يختارها الطالب من المساقات اآلتية:

20172011

منهجية البحث العلمي

3

-

20372023

التحليل المالي المتقدم

3

-

20372032

معايير محاسبة دولية

3

-

20373013

محاسبة التكاليف المتقدمة

3

-

20374022

المحاسبة الضريبية

3

-

20374031

نظم المعلومات المحاسبية

3

-

9
أ .ساعات حلقة بحث ( )3ساعة معتمدة
ب .ساعات رسالة ( )6ساعة معتمدة
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الرقم

المادة

1

( )20372023التحليل المالي المتقدم3( :ساعات معتمدة) :فهم المبادئ واالجراءات والمعايير المحاسبية المتعلقة
بالقوائم المالية للمنشأة واال فصاحات المالية والمحاسبية وتقارير مدقق الحسابات كجزء من التقرير السنوي للمنشأة.
كما يتناول تحليل القوائم المالية على المدى القصير وعلى المدى الطويل بما يتعلق بالنسب المالية والمحاسبية لكل من
الربحية والسيولة والمديونية والرفع المالي والتشغيلي من وجهة نظر كل من المستثمر والمنشأة .واستخدام دراسة الحالة
للتحليل المالي األحادي والمتعدد على المنشآت بمختلف أنواعها لتقييم األداء وتحديد نقاط القوة والضعف وتفسيرها من
وجهة نظر المحلل المالي وتقديم تقريره حيالها.

2

( )20373011المحاسبة االدارية (3ساعات معتمدة) :تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية للمحاسبة اإلدارية في الشركات
ومقارنتها مع مفاهيم المحاسبة المالية ،التعرف على كيفية التوصل لتحليل التعادل وتصنيف التكاليف (الثابتة والمتغيرة والمختلطة)
والتعرف على كيفية استخدام مصادر البيانات والمعلومات المختلفة وتحديدا في مجال الرقابة والتخطيط والتعرف على كيفية إعداد
الموازنات التقديرية وانواعها المختلفة

3

( )20374022المحاسبة الضريبية (3ساعات معتمدة) :يتضمن المقرر مفاهيم وأساسيات المحاسبة الضريبية وحسب
القانون األردني وما ينعكس ذلك على البيانات المالية للمؤسسات وللشركات الخاصة وبشكل عام على جميع الوحدات الخاصة
العاملة في السوق األردني وجزء منها ما يتم خارج األردن ،واالجراءات التي تتم من حيث فتح حساب االمانات الضريبية وتحويل
أرصدتها لخزينة الدولة ،كذلك ما يستحق على األفراد وضمن حدود القانون ،واالعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي المشروع
وكل ذلك وفقا ً للقانون الخاص بضريبة الدخل والمبيعات .باإلضافة إلى بعض المقارنات بقوانين الضريبة بين بعض الدول.

4

( )20371011المحاسبة المتقدمة ( 3ساعات معتمدة) :يزود هذا المساق الطلبة بتطبيقات ومشاكل عملية تواجههم في

5

( )20372031النظرية المحاسبية ( 3ساعات معتمدة) :يتعامل هذا المساق مع مفهوم النظرية في العلوم االجتماعية،

اعداد القوائم المالية الموحدة مثل الشهرة واألصول غير الملموسة والعمليات بين المجموعات

مع تركيز متخصص على النظريات المحاسبية من خالل دراسة المذاهب والطرق المختلفة للنظرية المحاسبية واألبحاث
والتعليمات واألنظمة باإلضافة للعديد من المواضيع المحاسبية المتعلقة باإلفصاح والقياس وبيئة معايير المحاسبة الدولية.
6

( )20373013محاسبة التكاليف المتقدمة ( 3ساعات معتمدة) :يغطي هذا المساق مستجدات محاسبة التكاليف
والمواضيع المتعلقة بأنظمة محاسبة التكاليف الحديثة والتقليدية وصوال لطرق تخصيص تكاليف الخدمات واعداد قوائم

التكاليف وتوزيع التكاليف المشتركة.
7

( )20373022تدقيق الحسابات المتقدم ( 3ساعات معتمدة) :يعمل هذا المساق على توضيح المواضيع المتعلقة بتقرير
مدقق الحسابات واألسباب التي توجه مدقق الحسابات التخاذ ق ارره بشان البيانات المالية واتباعه لمعايير التدقيق الدولية

في كافة مجاالت عمله بالتدقيق.
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8

( )20372032معايير المحاسبة الدولية ( 3ساعات معتمدة) :يعتبر هذا المساق المظلة األساسية والمرجع لطلبة
المحاسبة في القضايا المختلفة المعتمدة على الرجوع الى اطار يجمع كل المحاسبين وهي المعايير المحاسبية واهم
تحديثاتها والتغييرات التي حصلت عليها مع مقارنتها بمعالجات المعايير االمريكية والبريطانية والمحلية األخرى للدول
العظمى.

9

( )20374031نظم المعلومات المحاسبية ( 3ساعات معتمدة) :يساعد هذا المساق بالتعرف على أنظمة المعلومات
المحاسبية ودورة اإليرادات والتكاليف مع استعراض االبحاث الحديثة عن التطورات في هذا المجال مع استعراض األنظمة

والتطبيقات المحاسبية الدارجة كحاالت عملية من الشركات األردنية.
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