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ساعة ) 72(من   )المحاسبة(تخصص   في   لبرنامج الشهادة الجامعية المتوسطة   تتكون الخطة الدراسية    

  :التاليمعتمدة موزعة على النحو 

  

  الرقم  المتطلبات  عدد الساعات المعتمدة

  أوالً  متطلبات الجامعة   12

  ثانياً   برنامجالمتطلبات   15

  ثالثاً  متطلبات التخصص  45

  ــــوعالمجمـــ  72
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 الخطة الدراسية لدرجة الدبلوم في تخصص المحاسبة

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 12(متطلبات الجامعة : أوالً

  الساعات األسبوعية
  اسم المادة  رقم المادة

الساعات 
  عملي  نظري  المعتمدة

  المتطلب السابق

    -  3  3   العربية اللغة  22001101

    -  3  3  اللغة اإلنجليزية   22002101

    -  3  3  ثقافة إسالمية  21901100

    4  1  3  الحاسوب  مهارات  21702101

  
  :ساعة معتمدة، وهي كاآلتي) 15(متطلبات البرنامج : ثانياً

الساعات   اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية
  عملي  نظري  المعتمدة

  متطلب السابقال

    -  3  3  مبادئ اإلدارة  21401111
    -  3  3  ئيمبادئ االقتصاد الجز  21401121
    -  3  3  مبادئ اإلحصاء  21300101

    -  3  3  1مبادئ المحاسبة   21409111
  21409111  -  3  3  2مبادئ المحاسبة   21409112

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جامعة البلقاء التطبيقية

  

  

   
  
  

  

Al-Balqa’ Applied University 

 

  
 2008/2009 العام الجامعي  بدايةتطبق هذه الخطة الدراسية اعتباراً من �

  )8(من ) 3(صفحة 

 

 1997تأسست عام 

  

  

 

  :ساعة معتمدة، وهي كاآلتي) 45(تطلبات التخصص م: الثاًث

  الساعات األسبوعية
  اسم المادة  رقم المادة

الساعات 
  عملي  نظري  المعتمدة

  المتطلب السابق

  -  -  3  3  مبادئ القانون التجاري 21401131

  21401121  -  3  3  االقتصاد الكليمبادئ  21401122

  21409122  -  3  3  مبادئ اإلدارة المالية 21401171

  21401171  -  3  3  التحليل المالي 21401271

  21409112  -  3  3  محاسبة الشركات 21409113

  21409112  -  3  3  محاسبة التكاليف 21409114

  21409112  -  3  3  محاسبة المنشآت الخاصة 21409211

  21409113  -  3  3  تدقيق الحسابات 21409221

  21409113  -  3  3  محاسبة الضرائب 21409212

  21409112  -  3  3  محاسبة باللغة اإلنجليزية 21409213

  21409112  -  3  3  المحاسبة اإلدارية 21409214

  21409112  -  3  3  محاسبة البنوك 21409215

  21409112  6  -  3   الحاسب في المحاسبة تتطبيقا 21409231

  21401271  6  -  3  تطبيقات الحاسب في المالية  21409232

  -  -  -  3  *دانيتدريب مي 21409291

    12  36  45  المجموع

   ساعة عمل280التدريب الميداني يكافئ * 
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   لتخصص المحاسبةالخطة االسترشادية
  

  السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

  3  2مبادئ المحاسبة  21409112  3  اللغة اإلنجليزية 22002101
االقتصاد مبادئ  21401121  3  مهارات الحاسوب 21702101

  الجزئي
3  

القانون مبادئ  21401131  3  1مبادئ المحاسبة  21409111
  التجاري

3  

  3  مبادئ اإلدارة المالية 21401171  3  مبادئ اإلدارة 21401111
  3  مبادئ اإلحصاء 21300101  3   اإلسالميةالثقافة 21901100
  3  محاسبة التكاليف 21409114  3  اللغة العربية 22001101

   18 المجموع 18 المجموع
  
  

  
  

  
  السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 مدةالمعت

  3  المحاسبة اإلدارية 21409214  3  التحليل المالي 21401271
  3  محاسبة المنشات الخاصة  21409211  3  تدقيق الحسابات 21409221
  3  محاسبة الضرائب 21409212  3  محاسبة البنوك 21409215
  3  ميدانيتدريب  21409291  3  محاسبة باللغة اإلنجليزية 21409213
  3  محاسبة الشركات  21409113  3  اد الكلياالقتصمبادئ   21401122
تطبيقات الحاسب في  21409231

  المحاسبة
  3  تطبيقات الحاسب في المالية 21409232  3

   18 المجموع 18 المجموع
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   المحاسبةفي تخصص لخطة الدراسيةالمواد  مختصر وصف
  

  رقم المادة  اسم المادة
  الساعات المعتمدة

  )نظري، عملي(

  

  )0، 3(  3  22001101  يةلغة عرب

الـصوتية، والـصرفية،    :  اللغوية بمـستوياتها وأنظمتهـا المختلفـة       تهذه المادة مجموعة من المهارا    تتضمن  
قرآنيـة ، وشـعرية،     : والنحوية، والبالغية، والمعجمية، والتعبيرية، وتشتمل نماذج من النـصوص  المـشرقة           

ى من قراءتها وتذوقها وتحليلها تحليال أدبيا؛ تنمية الـذوق      وقصصية ، من بينها نماذج من األدب األردني؛ يتوخ        
  .الجمالي لدى الطالب الدارسين

  
   )2،2(  3  22002101  لغة انجليزية

English 1 is a general course. It covers the syllabuses of listening, speaking, reading, 

writing, pronunciation and grammar, which are provided in a communicative context. 

The course is designed for foreign learners of the English language, who have had 

more than one year of English language study. The extension part would be dealt with 

in the class situation following the individual differences.   
  

  )0، 3(  3  21901100  ثقافة إسالمية

   وظائفها وأهدافها–تعريف الثقافة اإلسالمية وبيان معانيها وموضوعاتها والنظم المتعلقة بها  .1
  . مصادر ومقومات الثقافة اإلسالمية واألركان واألسس التي تقوم عليها  .2
  . خصائص الثقافة اإلسالمية  .3
  يمان اإلسالم والعلم ، والعالقة بين العلم واإل .4
  . التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية  .5
  . رد الشبهات التي تثار حول اإلسالم  .6
  األخالق اإلسالمية واآلداب الشرعية في إطار الثقافة اإلسالمية .7
  . اإلسالمية النظم  .8

  

   )1،4( 3  21702101  مهارات حاسوب

An introduction to computing and the broad field of information technology is given. 

Topics covered include the basic structure of digital computer system, microcomputer, 

operating systems, application software, data communication and networks, and the 

internet. Hands-on learning emphasizes Windows  xp , MS-office2000, and the 

internet. 
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  )0، 3(  3  21401111  مبادئ االدارة

، الوظائف االداريـة المتمثلـة فـي        االتها وعالقتها بالعلوم األخرى، تطور الفكر االداري      مفهوم االدارة وأهميتها و مج    
  . التوجيه و الرقابةط و التنظيم والتخطي

  
  )0، 3(  3  21401121  مبادئ االقتصاد الجزئي

، المفهـوم ( و االنتـاج    ) ، التـوازن    ، الطلب، العـرض   المفهوم( نها، دراسة السوق     أركا مفهوم المشكلة االقتصادية و   
دراسة و تحليل سلوك المستهلك والمنتج و توازن المؤسـسة االقتـصادية فـي ظـل                ). ، االيرادات   لعناصر، التكاليف ا

  .االسواق المختلفة
 

  )0، 3( 3  21401122  مبادئ االقتصاد الكلي

  ، محددات الطلب الكلي و العرض الكلي، الدخل التـوازني         )المفاهيم و طرق الحساب     ( القومي  الناتج القومي و الدخل     
  ، السياسات االقتـصادية، المـشكالت االقتـصادية الكليـة          التوازني والمضاعف البسيط والمركب و تأثيره على الدخل      

  .، النقود ووظائفهاو كيفية معالجتها) خم و البطالة كالتض( 

  )0، 3(  3  21300101  مبادئ اإلحصاء
  .طبيعة اإلحصاء، عرض البيانات اإلحصائية، مقاييس النزعة المركزية و التشتت، معامل االرتباط و االنحدار

  
  )0، 3(  3  21409111  1 مبادئ المحاسبة

المحاسبية تعريف علم المحاسبة ونشأتها وتطورها، وعرض المفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية، ودراسة مراحل الدورة   
من تحليل وتسجيل وترحيل و ترصيد العمليات المالية وإعداد ميزان المراجعة والقـوائم الماليـة، والتعريـف باألخطـاء                   
المحاسبية وأنواعها وطرق تصحيحها، ودراسة عمليات البضاعة ومعالجتها المحاسبية والتعـرف علـى أنـواع الخـصم                 

  .جة المحاسبية له، والمعالجة المحاسبية للعمليات التمويلية والعمليات المتعلقة بالكمبياالتوالمعال
 

  )0، 3(  3  21409112  2مبادئ المحاسبة 
دراسة الجرد وقيود التسويات الجردية المتعلقة بجرد الحسابات الوهمية واألصول قصيرة األجـل، واألصـول طويلـة                 

  .، وتعريف قائمة التسوية وكيفية إعدادها، ودراسة قائمة التدفقات النقدية وطرق إعدادهااألجل، االلتزامات قصيرة األجل
  

  )0، 3(  3  21401131  مبادئ القانون التجاري
  .دراسة مفهوم القانون التجاري ومصادره، واألعمال التجارية وأنواعها والتاجر والمتجر والعقود التجارية

دراسة .  وادارتها وانقضائها وتصفيتها   واع الشركات من حيث خصائصها وتأسيسها     دراسة الشركة بوجه عام ومختلف أن     
  . األوراق التجارية والعمليات المصرفية

  
  )0، 3(  3  21401171  االدارة الماليةمبادئ 
 هيكل التمويـل  ، مكوناتالية وأثرها على القوائم المالية، السياسات المومها ووظائفها وأهدافها المختلفة   اإلدارة المالية مفه  

عة ، الرافاألصول الثابتة، مكونات هيكل االستثمار ال سيما األصول المتداولة ولتمويل بالمديونية وحقوق الملكيةمن حيث ا 
داد الموازنات النقدية التقديريـة، الرياضـة       ، التخطيط المالي وإع   المالية والتشغيلية والمشتركة، قياس العائد والمخاطرة     

  .كبة والقيمة الحالية لوحدة النقدالبسيطة والمر، الفوائد المالية
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  )0، 3(  3  21401271  التحليل المالي
الجوانب المختلفة للتحليل المالي ومنهجيته والمعايير الخاصة به وأنواع التحليل المالي ومقوماته وأدواته والبيانات المالية               

، وبالتـالي   جاهات الحديثة في التحليل المالي    ويلية واالئتمانية واالت  والقوائم المالية وتحليل التدفقات النقدية وأغراضه التم      
، لية أو االستثمارية أو التمويليـة     تمكين الطالب من تحديد جوانب القوة والضعف لدى الشركات سواء من الناحية التشغي            

  .وصوالً إلى التقييم الشامل لألداء

  )0، 3(  3  21409113  محاسبة الشركات
المـساق عـدة    يغطي  . والقانونية المتعلقة بشركات االشخاص واالموال في االردن      الجوانب المحاسبية   بتعريف الطالب   

باالنواع المختلفة لشركات االشخاص وطرق تكوينها وكيفية تسديد راس المـال وكيفيـة             موضوعات من أهمها التعريف     
كما يغطي . واخيراً تصفية شركات االشخاصتوزيع االرباح والخسائر والتغير الذي يطرأ على ملكية شركات االشخاص      

  .المساق النواحي المحاسبية والقانونية المتعلقة بتأسيس شركات االموال وزيادة وتخفيض راس مالها وتصفيتها
 

  )0، 3(  3  21409114  محاسبة التكاليف
صر التكاليف المختلفة وطريقـة  تعريف محاسبة التكاليف ودورها في القرارات  اإلدارية و بأنواع محاسبة التكاليف وعنا  

 والقوائم الخاصة بها و بطريقة تجميع التكاليف وفقا لنظام األوامر اإلنتاجية وطريقة المراحـل اإلنتاجيـة             ة عنها المحاسب
  .وطريقة المحاسبة عنها وكيفية احتساب التكلفة استنادا إلي نظريات التكاليف المختلفة

  
  )0 ،3(  3  21409214  المحاسبة االدارية

 مختلفة من أهمها التعريف بالمحاسبة اإلداريـة      موضوعاتالجوانب المحاسبية واإلدارية التي تهم إدارة المنشاة، ويغطي         
وأهدافها، الفرق بين المحاسبة اإلدارية والمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والصفات التي يجب توفرها في المعلومـات                

ما تناول المساق التصنيفات المختلفة للتكاليف والعالقة بين حجـم النـشاط والتكـاليف              ك. التي تقدمها المحاسبة اإلدارية   
كما يغطي المساق القرارات اإلدارية المختلفة قصيرة اآلجل وطويلة اآلجـل           . واإليرادات وأهمية ذلك للقرارات اإلدارية    

طيط يغطي المساق الموازنات التقديرية مـن       وفي مجال التخ  . والمعلومات التي تقدمها المحاسبة اإلدارية في هذا اإلطار       
  .ناحية أهميتها وأساليب إعدادها وكيفية االستفادة منها لغايات التخطيط والرقابة والتقييم

  
  )0، 3(  3  21409221  تدقيق الحسابات

يير التـدقيق   تعريف مهنة تدقيق الحسابات وتطورها وأنواع التدقيق، دور المدقق في اكتشاف األخطاء والغش وبيان معا              
، والتعرف علـى    ق، صفات المدقق وحقوقه وواجباته أدلة اإلثبات      قالمتعارف عليها، وقواعد السلوك المهني، تقرير المد      

 وااللتزامات قصيرة األجل وبنـود حقـوق        ، تدقيق األموال المتداولة والثابتة والحسابات الختامية      أنظمة الرقابة الداخلية  
 . وفقا لقانون التدقيق األردني، تنظيم مهنة التدقيقالملكية

  
  )0، 3(  3  21409212  محاسبة الضرائب

من الناحية القانونية والمحاسبية تهدف الى اكساب الطالـب المهـارات           دراسة تطبيقية لقانون ضريبة الدخل في االردن        
والمـشروعات   االفـراد      مختلف المكلفين من   يبة الدخل على  المعرفية والعلمية والعملية في كيفية تقدير واحتساب ضر       

   .المبيعاتالعامة على ضريبة لالمعالجة القانونية لوالشركات الصناعية والتجارية باالضافة الى فردية ال
  

  )0، 3(  3  21409213    محاسبة باللغة االنجليزية
It contains introduction to accounting, functions and goals, importance ,the accounting system. Double entry 

system, balance transactions ,trial balance and preparation of final accounts (financial statements). Accounting 

treatments for merchandize, commercial paper, depreciation. It contains also adjustments in deferrals and 

accruals, fixed and current assets, classification of financial statements and owners equity statement ,errors and 

corrections.  
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  )0، 3(  3  21409211  محاسبة المنشآت الخاصة
ـ                ة فـي   االلمام بالطرق واالسس والمعالجات المحاسبية المتبعة في حل المشاكل المرتبطة باالنظمـة المحاسـبية المطبق

المقاوالت والمنشات ذات االقسام وذات الفروع وشركات البيع بالتقسيط والفنادق والجمعيات والمهـن             :القطاعات التالية   
  .الحرة

  
  )0، 3(  3  21409215  محاسبة البنوك

  االقـسام  دراسة البنوك من حيث التعريف والنشأة والتطور واالقسام االدارية والفنية، المعالجة المحاسـبية لعمـل هـذه        
الخزينة، الحسابات الجارية بما فيها كيفية احتساب الفائدة، الكمبيـاالت، المقاصـة، الودائـع، الكفـاالت، الحـواالت،                  (

، إعداد الحـسابات الختاميـة والقـوائم    )االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل، االوراق المالية، واالقراض والتسليف       
  .المالية

  
  )6، 0(  3  21409231  حاسبة تطبيقات الحاسب في الم

استخدام البرامج المحاسبية الجاهزة التي من خاللها يستطيع الطالب مسك الدفاتر المحاسبية ألنواع عديدة من الشركات 
  . واعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية ، مع التركيز على استخدام البرامج المحاسبية المستخدمة في االسولق العربية 

  

  )6، 0(  3  21409232  طبيقات الحاسب في الماليةت
يتناول هذا المساق إدخال البيانات المالية األساسية، إعداد قائمة التدفق النقدي إجراء التحليل المـالي وحـساب النـسب                   

إعـداد جدولـة    ، و ، وتحليل نقاط التعـادل    )األسهم والسندات (تحليل األوراق المالية    المالية، إيجاد القيمة الزمنية للنقود،      
 .القروض ذات األقساط المتساوية وذلك باستخدام برنامج األكسل

  
  


