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 جامعة فيالدلفيا                                                     
 كليــة : العلوم اإلدارية                                                  

 قسـم : المحاسبة                                                     
   /    للعام الجامعي      الفصل             

 
 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0310111:     رمز المادة (  2الـمــــادة :   مبادئ المحاسبة  ) 

 0310110المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة  :    السنة االولىمستوى المادة :  

 ساعات معتمدة   3الساعات المعتمدة :    موعد المحاضرة : 

 

  عضو هيئة التدريس   

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه

     

 

 :وصف المادة .1

 أوخدميا  أوزراعيا أو النشاط صناعيا  هي نظام معلومات يهتم بقياس النشاط االقتصادي سواء كان هذا المحاسبة .2

وتصنيفها وتبويبها وتلخيصها  الماليةوتسجيل العمليات  االقتصاديةواالنشطه  األحداثتجاريا وذلك من خالل تحديد 

تقارير ماليه  ومحاسبيه تقدم لمستخدميها بيانات و  إعدادوالغير وذلك بقصد  ل فتره زمنيه معينه وبين المنشئاتخال

 .لماليوعن مركزها االمنشئات  أعمالماليه عن نتيجة  معلومات

 

 :أهداف المادة .3
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 أهمية.بيان  المحاسبية للفترةبالمصروفات  اإليراداتارتباط االستحقاق المحاسبي بمفهوم مقابلة  بقيةتوضيح  -

 وصفاتها. الالزمة التسويةوبيان قيود  الفترةوضرورة التسويات الجرديه في نهاية 

 لها. المحاسبيةالقبض وشرح المعالجات  أوراق نشأة حسابات المدينين و إلىعمليات التي تؤدي بيان ال -

 والسندات . باألسهمتوضيح المزايا والفوائد التي تحققها المشروع من وراء االستثمارات  -

 البضاعةة وطرق تحديد تكلفة المخزون وتكلف البضاعةالمخزون بالمشروعات وتسجيل عمليات  أهميةتوضيح   -

  الملموسة.وغبر  الثابتة.الماليةعن الخطاء بالمخزون على القوائم  الناتجة اآلثارومتابعة  المباعة

 .األصوللهذه  المحاسبية والمعالجةوتحديد كلفتها  األصولتعريف  .4

 ما يتعلق بها من تسجيل وتقيم وتصنيف. ومعرفةتعريف االلتزامات  .5

 .المساهمةوشركات التعاقد وشركات  الفرديةفي المنشات  الملكيةحقوق مفهوم وقياس  أهميةبيان  .6

 منها في اتخاذ القرارات لالستفادة الماليةالقوائم  إعدادتوضيح كيفية  .7

 

 مكونات المادة:  .8

 الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر( .1

 2015ئل للنشر /وآخرون / دار وا / د.نعيم دهمش محمد ابونصار لعمليةوا العلمية األصول_ المحاسبةمبادئ  -

 .الطبعة األردنية/

   للنشر  إثراء/  وآخرون/ د. رضوان حلوه حنان  الماليةفي القوائم  واإلفصاح/ القياس  المالية المحاسبةمبادئ   -

  األولى الطبعة/  2009والتوزيع /

 

  Learning outcomesنتائج التعلم  .9

 -: اآلتيمن الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق معرفة  نتوقع

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم   .1

 . المعنيةالحسابات  إلىتسويات عليها وترحيلها  إجراءالتي تطلب  اليوميةالقيود  إعداد -
 . الماليةلعناصر القوائم  المحاسبيةفهم المعالجات  -
 من معلوماتها في اتخاذ القرارات. لالستفادةومن الفروض وترابطها  الماليةالقوائم  إعدادمعرفة كيفية  -

 

 ( الشخصية واإلبداعيةمهارات التواصل ) .2

وذلك من خالل عرض المفاهيم بين الجانب النظري والتطبيق العملي التوازن من  االستفادةمن  القدرة -

 .العلمية واألصولالتي تمثل تطبيقا لهذه المفاهيم  ة وبيان اإلجرائيةالعلمي واألصول
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 لتفعيل روح التواصل والتعاون بينهم  العمليةفي حل التطبيقات  الطلبةمشاركة  -

 القدره على فهم التعريفات المحاسبيه المعاصره  -

a. م الماليه واالستفاده من استخداماتها الدراسه والتنميه الذاتيه للمعرفه المحاسبيه في اعداد وتحليل القوائ

 االداري

 

 

 

 Practical   and/ or professional skills (Transferableمهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  3 .10

Skills) 

 القدره على اعداد دورات تدريسيه في مجال المحاسبه الماليه. -

 لنظم المعلوماتيه والمحاسبيه المتخصصه.القدره على اكتساب مهاراة استخدام ا -

 أدوات التقييــــم: .11

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع -1

 امتحانات قصيرة -2

 واجبات -3

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير -4

 امتحانات فصلية ونهائية -5

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 لاالمتحان األو

 عالمة 20 االمتحان الثاني

 عالمة 50 االمتحان النهائي

 عالمات 10 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة

 عالمة 100 المجموع
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 األمانة العلمية والتوثيق

)أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 إسناد احلقوق الفكرية ألصحاهبا 

 االبتعاد عن السطو األكادمييPlagiarism  

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الواجبات واالسئلة 

 والوظائف

 التسويات المحاسبيه األول
 .م الماليالفروضيات والمبادئ المتعلقه بعمليات الجرد والقوائ .1

 لجرد واهميته واهدافه.تعريف ا .2

 موعد الجرد .3

 اساس االستحقاق ومبداء المقابله. .4

  

 

 قيود التسويات  الثاني
 اعداد قيود التسويه للمصروفات المدفوعه مقدما .1

 اعداد قيود التسويه للمصروفات مستحقة الدفع .2

 اعداد قيود التسويه لاليرادات غير المكتسبه  .3

 المستلمه مقدما اعداد قيود تسويه و  .4

 

 اعداد القوائم الماليهبعد التسويات الجرديه. الثالث
 ميزان المراجعه المعدل  .1

 قائمة الدخل  .2

 قائمة المركز المالي .3

 

 النقديه الرابع
 انواع حسابات النقديه في دفاتر المنشاءه .1

 الرقابه الداخليه على النقد .2

 ينه( حالة تطبيقيهحسابات النقديه في الصندوق )الخز  .3

 تسوية حساب النقديه في البنك )حالة تطبيقيه( .4

 صندوق المصاريف النثريه )حاله تطبيقيه( .5

 

 الذمم المدينه  الخامس
 المدينون
 االعتراف بالحسابات المدينه  .1

 تقيم ارصدة المدينين  .2
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المعالجه المحاسبيه للديون المشكوك فيها )الطريقه  .3
 ريقه الغير مباشره(المباشره،الط

 االفصاح عن المدينين في القوائم الماليه. .4

 السادس 
 االمتحان االول

 امتحان
 اوراق القبض

 انواع اوراق القبض -1
 جرد اوراق القبض -2

 رسميا االعتراف باوراق القبض -3
 

 
 

 

 االحتفاض بالورقه لغاية تاريخ االستحقاق بفائده او بدون فائده -1 السابع 

 تجيير ورقة القبض -2

 ارسال الورقه للتحصيل -3

 خصم ورقة القبض في البنك -4

 رهن ورقة القبض كضمان للحصول على قرض من البنك -5

  
  

 

 المخزون الثامن 
 تعريف ونحديد طبيعة واهمية المخزون في المشروعات -1

 تبويب المخزون -2

 جرد المخزون وتحديد ملكيته والرقابه عليه  -3

 ل عمليات البضاعه في ظل نظام الجرد الدوري والمستمر تسجي -4

 

 طريقة تكلفة المخزون وتكلفة البضاعه المباعه  التاسع 
 طريقة التميز العيني )طريقة التكلفه المحدده( -1

 طريقة التدفق االفتراضي -2

FIFO 

LIFO 

W.A 

 

 

 طرق تقدير المخزون العاشر 
 

 طريقة مجمل الربح
 طريقة التجزئه

 يم المخزون تقو 
  االخطاء بالمخزون واثرها على القوائم الماليه
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 الحادي عشر 
 اإلمتحان الثاني 

 امتحان ثاني
 االستثمارات الماليه في االسهم والسندات

 المعالجه المحاسبيه لالستثمارات باالسهم -
 اسهم المتاجره -1

 اسهم معده للبيع -2
  

 

 ثمار بالسندات المعالجه المجاسبيه لالست الثاني عشر 
 سندات متاجره -1

 سندات متاحه للبيع -2

 سندات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -3

 

 االصول الثابته وغير الملموسه والموارد الطبيعيه - الثالث عشر 
 ،عقارات (االصول الثابته وتحديد تلفتها )اراضي مباني  -
 عوامل احتساب االستهالك لالصول الثابته 
 ساب االستهالكطرق احت -

 القسط الثابت -1

 اللقسط المتناقص  -2

 طريقة مجموع ارقام السنين االستخدام -     
 طريقة القسط المتناقص )النسبه المضاعفه( -

 طريقة مستوى النشاط -3
 
 

 

 عادة تقدير حساب مصروف االستهالكا - الرابع عشر 
 االستغناء عن االصول الثابته -

 بيع االصول الثابته -

 مبادلة االصول الثابته  -

 االصول القابله للنفاذ )الموارد الطبيعيه( -

 كيفية احتساب مصروفات النفاذ -

 االصول الغير ملموسه -

 عالمات تجاريه
 حقوق ملكيه
 براءة اختراع
 شهرة محل

 

 الخامس عشر 
 إمتحان تجريبي 

 االلتزامات المتداوله والمعالجات المحاسبيه لها
 ددة القيمهالتزامات مح -
 التزامات مقيدة القيمه -
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 التزامات محتمله القيمه  -

 حاله تطبيقيه -

 السادس عشر 
 (  نهائي ) إمتحان

 حقوق الملكيه 
 مفهوم حقوق الملكيه -
 في المنشات الفرديه -

 في المشروعات التضامنيه -

 في الشرات المساهمه -

 

 عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريسحجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل 

 سياسة الحضور والغياب:

 

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية إذ 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

ائي وتكون يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النه

 عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 المراجع العلمية للمادة      

الكتــب 

 ، مبادئ المحاسبة المالية، ، عمان، الطبعة الرابعة، دار وائل، عمان2007محمد مطر ،  -    

 للنشر، المسيرة دار ، األولى الطبعة مالية،ال المحاسبة أصول ، 2005 وآخرون، الدين حسام خداش - 

 .عمان

 1993 ، الجامعة شباب مؤسسة ، األول الجزء - المالية المحاسبة ، نور أحمد.  د - 

 .عمان الحامد، دار االولى، الطبعة ، المالية المحاسبة اسس ،2004 واخرون، حلوة حنان - 

 ، مبادئ المحاسبة، عمان2007نعيم دهمش واخرون،   - 

.عمان  المساعدة، والدفاتر المحاسبية الطرق ،1988  الرمحي، عبدالكريم -

 عمان ،2010 المسيره دار ، نور ابراهيم الناصر عبد الماليه، المحاسبه اصول -

-Accounting principles, 2007, Weygand, Jerry J.| Kieso, Donald E.| Kimmel, Paul 

 D.| -Hoboken, NJ: John Wiley & Sons_. -7th ed.-xxxii, 1120 p. 
 الدوريات العلمية   

Journal of accountancy 

  websitesالمواقع االلكترونيه 

  المواقع اإللكترونية 
Hh://www.jostar.org/journals/00218456.html 

http://aicpa.org/pubs/jofa/joahome.htm 

htt://tsalqashi.jeeran.com  

http://aicpa.org/pubs/jofa/joahome.htm
http://aicpa.org/pubs/jofa/joahome.htm

