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 جامعة فيالدلفيا

 ...العاوم االدارية والماليةكليــة: ..

 المحاسبة قســـم: 

        /                من العام الجامعي           الفصــــــل

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 310434 :رمز المادة نظرية المحاسبة الـمــــادة:

 ات السابقة أو/ والمرافقة:المتطلب رابعة مستوى المادة:

 3 الساعات المعتمدة: موعد المحاضرة:

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

     

 

قال من  البحث عن المبادئ إلى إنشاء المعاايير مماا يستعرض هذا المساق تطور علم المحاسبة ومحاوالت التنظير المحاسبي  ، واإلنت -:وصف المادة

نظريااة  يسااتعرض المبااادئ المحاساابية والمعرااد المريمااي للمحاساابين القااانونيين والمبااادئ المحاساابية المقبولااة لبااوال عامااا والمناااه  العلميااة لتمااوين

ة وتطورهاا و الميااهيم الخاصاة بقائماة الادخل ولائماة المرما  محاسبية ،والخصائص النوعياة للمعلوماات المحاسابية  والميااهيم الساساية ماي المحاساب

 المالي ولائمة التغيرات مي المرم  المالي 

 يردف هذا المساق تحقيق ما يلي :  -:أهداف المادة

مناه  البحث ت ويد الطالب بالساس النظري والبناء اليمري لعلم المحاسبة ومحاوالت التنظيم المحاسبي حول الطبيعة العلمية للمحاسبة و ·
وهيمل نظرية المحاسبة . ت ويد الطالب بالمياهيم الخاصة بطبيعة الوحدة المحاسبية ومياهيم جودة المعلومات المحاسبية .إستعراض 

 اليروض والمبادئ المحاسبية . بيان المياهيم الساسية مي استعراضمياهيم القوائم المالية الساسية ومياهيم عناصر القوائم المالية . 
إيضاح المياهيم الخاصة بقائمة الدخل ولائمة المرم  .(P A A Gالمحاسبة بيان تطور المياهيم الساسية للقوائم المالية ومق منظور ) 

 المالي ولائمة التغيرات مي المرم  المالي 
 مكونات المادة: 

أصيل النظري للممارسات المرنية المحاسبية  مي مجاالت : القياس الت– 1 -.  المتب المقررة: )عنوان المتاب، المؤلف، الجرة الناشرة، سنة النشر(1
 2008 -للنشر وائل دار , مطر محمد  و موسى السويطي  -  والعرض واإلمصاح 

 المراجع العلمية للمادة      : )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر(.
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 المدقق -المتخصصة : المحاسب القانوني 

 امتحانات مصلية ونرائي*تقديم شيوي لألبحاث والتقارير*واجبات*امتحانات لصيرة* حاث لصيرة و/أو مشاريعتقارير و/أو أب أدوات التقييــــم:

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 

 20 / االمتحانات القصيرة   التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع

 100 المجموع
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 
 األسبــــــــوع

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف 
والتقارير 
ومواعيد 
 تقديمها

 

 األول

 االستمرارية والتغيير –تطور دور المحاسبة الوظيفي : -طبيعة المحاسبة وتعريفها -طبيعة وأغراض المحاسبة .

 المحاسبة كنظام للمعلومات .  -
 

 الثاني
 ميالدي( . 15نهاية القرن  –الحقبة التاريخية األولى ) منذ القدم  -نشأة المحاسبة  وتطورها التاريخي .

الحقبة التاريخية الثالثة ) من  -( . 18منصف القرن  – 16الحقبة التاريخية الثانية ) بداية القرن  -
 أغراض المحاسبة  ودورها في صياغة النظرية المحاسبية . -(والى اآلن ( . – 18صف القرن منت

 واجب 

مرحلة  -االنتقال من  البحث عن المبادئ إلى إنشاء المعايير  -التنظير  -محاوالت التنظير المحاسبي :  الثالث
 1973 - 1933ة ) مرحلة مساهمات المجتمعات المرني -(  1930 - 1900مساهمات اإلدارة ) 

 

 الرابع
المبادئ  -المفاهيم والتعريفات المحاسبية .    -الفروض المحاسبية   -أسس  بناء نظرية المحاسبة . 

 المحاسبية . 
 الطرق والسياسات واإلجراءات المحاسبية.  -محددات التقارير المالية .  - 

 دراسة حالة

 الخامس

مدخل اقتصاديات  -مدخل اإلفادة لمتخذ القرارات . -ل التقليدي .المدخ-مداخل  بناء نظرية المحاسبة . -
 المعلومات 

المنهج   -المنهج  االقتصادي . -المنهج   األخالقي .  -المنهج الملي . -هج بناء النظرية المحاسبة . منا-
 المنهج   األحداث . -التنبؤي . 

 

 السادس

 االمتحان األول

أسس تصنيف نظريات  -تعريف نظرية المحاسبة .-النظريات المحاسبية وتطبيقاتها في الممارسة المهنية 
نظرية  -نظرية الشخصية المعنوية . -نظرية الملكية المشتركة . -أنواع النظريات المحاسبية . -المحاسبة . 

 محصلة حقوق الملكية .
 نظرية الوكالة  -نظرية األموال . -
 

 ةدراسة حال

 السابع
أساليب القياس  -خطوات عملية القياس المحاسبية .  -مفهوم عملية القياس المحاسبية . -القياس المحاسبي 

تحيز  -تحيز الموضوعية .-تحيز القياس المحاسبي .  -مصادر تحيز القياس المحاسبي .  -المحاسبية . 
 اس  تحيز الموثوقية أو المعوليةعلى القي-المواءمة ) المالءمة ( 

 واجب

 الثامن
 مدخل التكلفة التاريخية ومبررات  استخدامه وأوجه قصوره .  -مشاكل القياس المحاسبي في فترات التضخم 

 مدخل التكلفة التاريخية المعدلة -مفهوم القوة الشرائية لوحدة النقد .  -مفاهيم المحافظة على رأس المال .   -
 القيمة العادلة ومزايا استخدامها وأوجه قصورها .أهم مفاهيم  -مدخل القيمة الجارية .  -

 

إعداد وعرض  -مفهوم الدخل الشامل . -الدخل بالمفهوم المحاسبي وبالمفهوم االقتصادي . -قياس الدخل   التاسع
 . ( Eps)قياس عائد السهم العادي من األرباح  -قائمة الدخل وفوائدها وأوجه قصورها .

 

 العاشر

 

 لي قياس المركز الما
 االعتراف بحقوق الملكية وقياسها .  -االعتراف بالمطلوبات وقياسها . -االعتراف  بالموجودات وقياسها . -
 فوائد وأوجه  قصور الميزانية العمومية . -اعتبارات خاصة تراعى في إعداد الميزانية العمومية .   -

 دراسة حالة

 الحادي عشر

 ي المقومات  اإلعالمية للنظام المحاسب -
إطار عملية القياس .  , طرق وقواعد القياس . , المقاييس  )آثار الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة على

مفهوم المحتوى اإلعالمي للتقارير المحاسبية من وجهة نظر -.  (المحاسبية . , القياسات المحاسبية
 المحاسبية . فرضية السوق المالي الكفؤ .*قياس القيمة االقتصادية للمعلومات -مستخدميها 

 

 

 الثاني عشر

 االمتحان الثاني

 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -
 

 الثالث عشر
 المقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية  -ماهية اإلفصاح المناسب . -اإلفصاح المحاسبي

 ي البيانات المالية . المعلومات التي يتوجب اإلفصاح عنها ف-اإلفصاح عن السياسات المحاسبية . -
 

 دراسة حالة

المبادئ  -أساليب الدمج ونواحي قصورها-مفهوم الدمج–الدمج في البيانات المالية المنشورة .  - الرابع عشر
 قياس خسارة المعلومات المترتبة على الدمج –العلمية للدمج 

 

 الخامس عشر

امتحان تجريبي 

 )اختياري(

 مفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية . -محاسبة المسؤولية االجتماعية  -
 محاسبة الموارد البشرية  -الفروض و المبادئ األساسية لمحاسبة المسؤولية االجتماعية .  -
 أساليب تقويم الموارد البشرية .  -مبررات رسملة تكلفة الموارد البشرية .-

 

 السادس عشر

االمتحان 

 النهائي

 تعريف المحاسبة اإلسالمية.  -ة في الفكر اإلسالمي .المقومات النظرية للنظم المحاسبي  
 فروع المحاسبة اإلسالمية .  -الفروض والمفاهيم والمبادئ التي تحكم نظم المحاسبة اإلسالمية .  -
أوجه التشابه واالختالف بين المحاسبة اإلسالمية  -أسس إعداد القوائم المالية في المحاسبة اإلسالمية .  -

 والوضعية .
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 جم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريسح

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضاي أو لراري يقبلام عمياد الملياة إذ يترتاب اعتباار الطالاب 15ال يسمح للطالب بالتغيب أمثر من 
للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النرائي وتمون عالمتم مي المادة صيراً ماي حالاة عادم لباول العمياد  منسحباً من المادة مي حالة لبول العميد

 للعذر المرضي أو القرري.
 .: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر(المراجع العلمية للمادة      

 2010     للنشر, وائل دار رضوان حلوة حنان , ٠العلمية(,  د اتالتطبيق _ اليمري  اإلطار )  المحاسبية النظرية مدخل- 1
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