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 جامعة فيالدلفيا

 

 العلوم االدارية والمالية كليــة
 

 المحاسبةقســـم: 
 

 /            العام الجامعي         الفصــــــل:

 

  

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0310242:رمز المادة محاسبة منشآت مالية الـمــــادة:

 (2محاسبة ) :ة أو/ والمرافقةالمتطلبات السابق سنة ثانية :مستوى المادة

 (3) الساعات المعتمدة:  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

     

     

 

 :وصف المادة

حيث يتناول العمليات المصرفية ولعمليات التأمينية واالنظمة المحاسبية المتعلقة بها والضمان االجتماعي أمين التجارية يستعرض هذا المساق التعريف بالبنوك التجارية وشركات الت--------

 محلولة للتدريبضحية مع تمارين غير وطرق االثبات والتسجيل لكافة العمليات المصرفية والتأمينية وصوال الى اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية مع ادراج امثلة تو

 :أهداف المادة

، وما تهدف اليه عملياتها حيث يمرن الطالب على كيفية اجراء العمليات المختلفة الضمان االجتماعي يهدف المساق الى:التعريف بالبنوك التجارية وشركات التأمين التجارية وانواعها-----

مثل والضمان اقع العمليات المصرفية والتأمينية ويتعرف على المصطلحات الفنية الخاصة بالبنوك التجارية وشركات التأمين ، كما ان الطالب سيكتسب خبرة من والمستقاة من الواقع العملي

 عمليات المقاصة والحسابات الجارية وخطر التأمين والتأمين على الحياة وغيرها.

 كما يستطيع الطالب حل التمارين المتعلقة بالمادة

 مكونات المادة: 

 2015 طارق للخدمات المكتبية ,أ.د يوسف مصطفى سعادة ,د. أحمد حسن الظاهر  +  ,  محاسبة المنشآت الماليةتب المقررة: الك  .1

 المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

 : القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

 الكتـــــــــــب 

  2002ي المنظمات المالية) المصارف التجارية وشركات التأمين( جامعة فيالدلفيا الدكتور مجيد الشرع المحاسبة ف

 2004الكتاب العمليات المصرفية الدكتور خالد امين عبد هللا دار وائل 

 الدوريات العلمية 

 جمعية البنوك االردنية. -مجلة البنوك التجارية

 مجلة االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 اقع اإللكترونية  الموWebsites  

--www.wegant.edu.com 

 --------------------------------------------------------------------------دليل دراسة المادة )إن وجد(   .4

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(   .5

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 مسائل، مناظرات ... الخ محاضرات، مناقشات، حل أساليب تدريس المادة:

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

 م البنوك التجارية والقوائم المالية الخاصة بهااستيعاب مفهو

 ات التوفير وكذلك سائر العمليات المصرفية محل التعاملاثبات القيود المحاسبية المتعلقة  بعمليات الحسابات الجارية والودائع ومنها اآلجلة وودائع حساب

 ئم المالية للبنوك وطرق إعدادهااثبات المفاهيم الخاصة بالقوا

 

   Cognitive skills. مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  2

 -----ة عملها وما تحتاجه من عمليات خاصة بأثبات نشاطها والتقرير عنه.من حيث طبيع —يستطيع الطالب االلمام باألفكار المتعلقة في البنوك التجارية وقوائمها المالية  

 ويعتبر الطالب قد استفاد من المادة بنجاح اذا تمرن على حل التمارين المتعلقة بالمادة واستوعبها.

 

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

ري والعملي، كما يستطيع مدرس تم عن طريق الزيارات الميدانية للبنوك وشركات التامين من اجل التعرف عن قرب على الواقع العملي ومقارنة االختالفات بين الجانب النظوهذا التواصل ي

 المادة ايراد حاالت عملية والطلب من الطلبة منقاشتها

 

 Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)   مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

 يمكن عن طريق الحاالت العملية ان يناقش الطلبة اهم المعوقات التي تصادف العمل المصرفي والتأميني
 

 

 

 

 

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 عالمة 20 االمتحان األول

 %20 عالمة 20 االمتحان الثاني

 %40 عالمة40االمتحان النهائي 

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

 %100 المجموع

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي
 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها يتهاالمادة األساسية والمساندة المطلوب تغط األسبــــــــوع

 

 األول

 أنواع البنوك ووظائف البنوك التجارية والمتخصصة والبنك المركزي

 أهمية البنوك من الناحية االقتصادية

 الجهاز المصرفي في األردن

 

 الثاني

 تعريف ووظيفة البنك التجاري

 أقسام البنك التجاري

 لتجاريعناصر النظام المحاسبي في البنك ا

 خصائص ومميزات النظام المحاسبي في البنك التجاري

 

 الثالث

 الحسابات الجارية والودائع والمقاصة

 واالجراءات والقيود المحاسبية لعمليات الحسابات الجارية الحسابات الجارية بأنواعها

 الودائع ألجل / الودائع بإشعار / شهادات اإليداع / ودائع التوفير

 ءات العملية في غرفة المقاصةالمقاصة واالجرا

 القيود المحاسبية لعمليات المقاصة

 

 الرابع

 تعريف الحوالة وأطرافها ووظيفة قسم الحوالة

 أنواع الحواالت 

 اإلجراءات المتعلقة بالحواالت الصادرة والواردة وأنواعها

 المعالجة المحاسبية للحواالت بكافة أنواعها

 إصدار وشراء الشيكات المصرفية 

 راء وبيع الشيكات السياحية وتصديق الشيكاتش

 

 الخامس

 وظائف قسم الكمبياالت وتعريفها

 تحصيل الكمبياالت

 خصم الكمبيالة

 منح تسهيالت ائتمانية بضمان الكمبياالت

 

 السادس

 االمتحان األول

- 

- 

- 

 تفديم التقرير األول

 السابع

 تعريف الكفالة وعناصرها وانواعها

 اصدار الكفالة

 يل الكفاالتتعد

 دفع قيمة الكفالة

 إلغاء الكفاالت

 

 الثامن

 تعريف االعتماد المستندي واطرافه

 أنواع االعتمادات المستندية والمستندات المطلوبة لفتح اعتماد مستندي

 االعتمادات المستندية الصادرة / الواردة

 المعالجة المحاسبية لالعتماد الميتندي الصادر والوارد وتعديالته

 ات ومشاكل االعتماد المستنديصعوب

 

 التاسع

 تعريف وبيان أطراف بوالص التحصيل وانواعها

 االجراءات المتعلقة ببوالص التحصيل الواردة والصادرة 

 تسديد بوليصة التحصيل وتسديد سحوباتها

 

 العاشر

 

 

 

 القوائم المالية للبنوك التجارية

 االشراف والرقابة على البنوك التجارية

 العتمادات المستنديةطبيعة ا-

 



 4 

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

 التعريف بالبنوك االسالمية نشأتها وأهدافها

 أهداف البنوك االسالمية 

 األعمال واألنشطة التي يمارسها البنك االسالمي

 تقديم التقرير الثاني

 الثاني عشر

 نشأة التأمين وتعريفه

 التأمين وفوائدهأنواع 

 تأمينلل القانونيةالمبادئ 

 خصائص المحاسبة في شركات التأمين

 مفاهيم فنية في عملية التأمين

 

 الثالث عشر

 نشأة وأهمية التأمين على الحياة

 أنواع وثائق التأمين على الحياة

 حسابات شركات التأمين والحسابات الختامية والقوائم المالية

 

 الرابع عشر

 التأمين على الحياة -

 ياةانواع التامين على الح -

 المعالجات المحاسبية للتأمين على الحياة -

 

 الخامس عشر

 

 الضمان االجتماعي والفئات المشمولة بالضمان وأهميته

 التزامات صاحب العمل والعامل بموجب أحكام قانون الضمان االجتماعي

 حقوق المشتركين بالضمان 

 

 السادس عشر

 االمتحان النهائي
  

 

 

 ل ساعة تدريسك الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل حجم العمل الملقى على عاتق

 

 سياسة الحضور والغياب:
 

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذذر مرضذي أو قهذري يقبلذه عميذد الكليذة إذ يترتذب اعتبذار الطالذب منسذحباة مذن المذادة فذي 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

 التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفراة في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


