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المقدمة:
تسعى جامعة عجلون الوطنٌة إلى امتالك برنامج ماجستٌر فً المحاسبة كخطوة مكملة لباقً البرامج
التعلٌمٌة فً كلٌة إدارة األعمال التً باشرت فٌها منذ نشؤتها كؤحد االهداف الرئٌسٌة التً تصب فً تحقٌق
رإٌتها المستقبلٌة والمتمثلة فً سعٌها الدءوب لتحقٌق مركزا متمٌزا بٌن الجامعات الوطنٌة والعربٌة فً
تكوٌن المعرفة ونشرها وتطبٌقها إلثراء حٌاة االفراد ولإلسهام فً تحقٌق التنمٌة الشاملة المستدامة للمجتمع
والوطن واألمة ،وسعٌا كذلك لتطبٌق رسالتها المتمثلة فً تقدٌم تعلٌم ممٌز ٌلبً احتٌاجات المجتمع المحلً
والعربً ،وٌسهم فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وٌبنً الشخصٌة المتكاملة للطلبة ،وإٌجاد بٌئة
محفزة للبحث واإلبداع الفكري ،وإحداث التكامل بٌن األفراد والتكنولوجٌا وتنمٌة رأس المال البشري فً
الجامعة ،واالنفتاح والتواصل مع مإسسات التعلٌم العالً داخل الوطن وخارجه.
أهداف البرنامج:
ٌهدف هذا البرنامج وبشكل اساسً الى:
 )1تؤهٌل نخبة من الطلبة الممٌزٌن للحصول على درجة الماجستٌر فً تخصص المحاسبة.
 )2رفد السوق المحلٌة واإلقلٌمٌة بؤفراد مإهلٌن وذوي كفاءات علمٌة عالٌة.
 )3تلبٌة حاجة المإسسات العربٌة واإلقلٌمٌة بتوفٌر حملة درجة ماجستٌر مهنٌٌن فً تخصص
المحاسبة وقادرٌن على حل المشكالت بصورة علمٌة.
 )4تقدٌم خدمة مستدامة للمجتمع المحلً وذلك من خالل رفده بكوادر مإهلة لتعمل فً شتى المجاالت
االقتصادٌة.
 )5المساهمة فً الحد من هجرة الموارد االقتصادٌة الى خارج االردن والمتمثلة بتكالٌف طلبة مرحلة
الماجستٌر والدراسات العلٌا فً الخارج.
 )6توفٌر فرص تعلٌم علٌا ألبناء محافظة عجلون وذلك لعدم وجود جامعة فً المحافظة تقوم بتقدٌم
برامج للدراسات العلٌا فً تخصص المحاسبة.
أهمية البرنامج:
تتم ثل أهمٌة فتح برنامج الماجستٌر فً تخصص المحاسبة فً جامعة عجلون الوطنٌة بالنقاط التالٌة:
 )1اضافة مٌزة تنافسٌة للجامعة وسمعة متراكمة جنبا الى جنب مع بقٌة البرامج التعلٌمٌة القائمة بشكل
عام وبرنامج البكالورٌوس فً تخصص المحاسبة بشكل خاص.
 )2االرتقاء بالجامعة بزٌادة برامج الدراسات العلٌا.
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 )3تعمٌق دور الجامعة فً مفهوم خدمة المجتمع المحلً.
مبررات فتح البرنامج:
 )1امتالك الجامعة بشكل عام للمقومات والبنٌة التحتٌة والكوادر المإهله الالزمة لفتح برنامج
الماجستٌر فً المحاسبة.
 )2امتالك كلٌة إدارة األعمال واألساتذة الموجودٌن فٌها للخبرة والمعرفة ببرامج الدراسات العلٌا.
 )3عدم وجود جامعات فً محافظة عجلون تمنح درجة الماجستٌر فً تخصص المحاسبة.
 )4تلبٌة الطلب المتزاٌد محلٌا وإقلٌمٌا محاسبٌن مإهلٌن علمٌا ومهنٌا فً تخصص المحاسبة.
 )5وجود عدد ال ٌستهان به من حملة البكالورٌوس الراغبٌن فً إكمال دراساتهم العلٌا للحصول على
درجة الماجستٌر فً تخصص المحاسبة.
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة:
 )1تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً المحاسبة ( )33ساعة معتمدة ،حسب الخطة
الدراسٌة التً ٌقرها مجلس العمداء وذلك بما ٌنسجم مع المادة رقم ( )21من تعلٌمات ومعاٌٌر
االعتماد العام لبرنامج الدراسات العلٌا رقم ( )4لسنة  1222والمعدلة بموجب قرار مجلس الهٌئة
رقم ( )1222\22\221تارٌخ .1222\3\25
 )1المواد االستدراكٌة:
أ ٌ -حق لقسم المحاسبة أن ٌحدد عند قبول الطالب المواد االستدراكٌة الالزمة له من مواد
مستوى البكالورٌوس والدبلوم التً ٌراها ضرورٌة لرفع المستوى العلمً للطالب ،على أن
ال تزٌد على ( )1ساعات معتمدة ،وتحدد هذه المواد فً طلب القبول.
ب  -ال تحتسب ساعات المواد االستدراكٌة ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنٌل الدرجة،
وتظهر هذه المواد فً الكشف من دون عالمات.
التخصصات التي يمكن قبولها في برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة
ٌمكن القبول فً برنامج ماجستٌر المحاسبة كل من ٌحمل درجة البكالورٌوس فً جمٌع التخصصات من
جامعات معترف بها لدى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً األردنٌة وحسب تعلٌمات الوزارة.
الخطة الدراسية المقترحة لبرنامج الماجستير في تخصص المحاسبة :
تتكون الخطة الدراسٌة من ( )33ساعة معتمدة موزعة كما ٌلً:
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تتكون الخطة الدراسية من ( )33ساعة معتمدة وموزعة كما يلي:
أوال  :مسار الرسالة
 .2المواد اإلجبارية  :تتكون من ( )81ساعة معتمدة موزعة كما يلي:
رقم المادة

اسم المادة

الساعات

401202

أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

3

401203

اإلدارة الماليت المتقذمت

3

412711

معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة

3

412713

نظرٌة المحاسبة المتقدمة

3

412721

الرقابة والتدقٌق المتقدم

3

412731

المحاسبة اإلدارٌة المتقدمة

3

 .2المواد االختياريةٌ :ختار الطالب ( )6ساعة معتمدة مما ٌلً:
رقم المادة

اسم المادة

الساعات

412711

دراسات متقدمة فً المحاسبة اإلسالمٌة

3

412712

المحاسبة المالٌة المتقدمة

3

412714

المحاسبة الحكومٌة المتقدمة

3

412722

تحلٌل القوائم المالٌة المتقدم

3

412732

محاسبة التكالٌف المتقدمة

3

412741

نظم المعلومات المحاسبٌة المتقدمة

3

 .3الرسالة ،وهي بواقع ( )9ساعة
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وصف المواد لمسار الرسالة
(  )207104أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

( 3ساعة)

تقدم هذه المادة طرق البحث العلمً المختلفة وبصورة تركز على تحلٌل مشكالت األعمال واستخدام أسلوب
البحث العلمً كؤداة لحل المشكالت .وتتضمن كذلك مواضٌع تهدف لفهم وتطبٌق التصمٌم البحثً المناسب
(الكمً والنوعً) واستخدام مختلف طرق التحلٌل اإلحصائً ،واستخدام الحاسوب فً تحلٌل البٌانات
وكتابة تقرٌر البحث وعرضه.
(  )207104اإلدارة المالية المتقدمة

( 3ساعة)

تركز هذه المادة على دراسة أسالٌب تموٌل الشركات ،وأدوات أسواق رأس المال ،و هٌكل رأس المال
األمثل ،و تكلفة رأس المال ،وسٌاسات توزٌع األرباح ،والعوامل المإثرة على القٌمة السوقٌة لألسهم،
والقٌمة الزمنٌة للنقود ،وعالقة العائد والمخاطر .وتتناول عملٌات الوساطة المالٌة واستخدام األدوات المالٌة
فً تحلٌل أسواق المال ،ودور المإسسات المالٌة ،وتداول األوراق المالٌة ،وتقٌٌم األسواق والمإسسات
المالٌة.
( )412244معايير التقارير المالية الدولية

( 3ساعة)

تعرض هذا المادة أهداف وماهٌة ومكونات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ومعاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة،
وتتعرض بالتفصٌل لمجموعة من المعاٌٌر وت بٌن المتطلبات الرئٌسٌة لتلك المعاٌٌر مع تقدٌم تطبٌقات عملٌة
تفسر وتوضح هذه المعاٌٌر وكٌفٌة تطبٌقها فً مختلف الموضوعات المحاسبٌة .كما وتستعرض هذا المادة
التفسٌرات الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ) (IASBوالتعدٌالت التً تطرأ على تلك المعاٌٌر
أوالً بؤول.
( )412243نظرية المحاسبة المتقدمة

( 3ساعة)

تغطً هذه ا لمادة بشكل متعمق التطور التارٌخً للنظرٌة المحاسبٌة وتطبٌقاتها وتهدف إلى عرض أبرز
مداخل الفكر المحاسبً فً دراسة النظرٌة المحاسبٌة والتشرٌع المحاسبً كما وتغطً المادة عدداً من
منهجٌات ومداخل النظرٌة المحاسبٌة والبحث العلمً فً المحاسبة ونظرٌات التشرٌع المحاسبً وعالقتها
مع الممارسة المحاسبٌة العملٌة عند إعداد القوائم المالٌة إضافة إلى تغطٌة موضوعات بدائل القٌاس
المحاسبً المعاصرة.
( )412224الرقابة والتدقيق المتقدم
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تهدف المادة إلى تعرٌف الطالب بالجوانب الرئٌسٌة والهامة فً محال تدقٌق الحسابات من حٌث اإلطار
العام للتدقٌق والمعاٌٌر الدولٌة التً تحكم المهنة بما فٌها المفاهٌم الحدٌثة ألنظمة الرقابة الداخلٌة  Cosoو
 Copitوالتنظٌم الذاتً للرقابة  CSAمع تطبٌق مفاهٌم التدقٌق المستند على المخاطر ،والضوابط الرقابٌة
على أنظمة المحاسبة المحوسبة ،واستخدام العٌنات اإلحصائٌة فً عملٌات التدقٌق وإجراءات التدقٌق
التحلٌلٌة ،والتدقٌق المستند على الحاسوب.
( )412234المحاسبة اإلدارية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف ا لطالب بصورة تفصٌلٌة بدور المحاسبة اإلدارٌة فً تحلٌل العالقة بٌن
التكالٌف ومستوى النشاط واألرباح فً ضوء أنظمة التكالٌف والمنتجات المشتركة والثانوٌة وأنظمة تكالٌف
الوقت المحدد والباك فالش والقرارات على أساس األنشطة والتكالٌف المستهدفة فً مشروعات الخدمات
والت جارة والصناعة والتكالٌف المستهدفة إضافة إلى التعرف على بطاقة األداء المتوازنة وأنظمة الموازنات
ومحاسبة المسإولٌة الموازنة الثابتة والمرنة وقٌاس األداء .كما تشتمل على قرارات التسعٌر والربحٌة
وإدارة التكالٌف والتكالٌف النوعٌة واإلٌرادات وانحرافاتها وتحلٌل الربحٌة وتوجهات العمالء إلى جانب
التعرف على األسالٌب الكمٌة المستخدمة فً المحاسبة اإلدارٌة.
( )412214دراسات متقدمة في المحاسبة اإلسالمية

( 3ساعة)

تتناول هذه المادة تحلٌل وتقٌٌم القٌاس المحاسبً ومعاٌٌره فً الفكر اإلسالمً ومقارنتها مع المحاسبة
المعاصرة ،وإلقاء الضوء على القواعد التً تحكم المعامالت المالٌة والمحاسبٌة واألخالقٌة فً المنشآت التً
تنتهج الفكر اإلسالمً ،ومحاولة اشتقاق وتطوٌر قواعد والتعرض إلى أهم معاٌٌر المحاسبة المالٌة اإلسالمٌة
والمعاٌٌر الشرعٌة ،والتعرف على الدور االقتصادي لها.
( )412242المحاسبة المالية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بالمحاسبة عن اندماج الشركات وباألسالٌب واإلجراءات المعتمدة عند
إعداد القوائم المالٌة المجمعة الناتجة عن هذا اال ندماج وبؤنواعها المختلفة باإلضافة إلى المعالجة المحاسبٌة
للعملٌات المتبادلة بٌن الشركة األم ،و المحاسبة عن العمالت األجنبٌة بما فً ذلك استخدام أسالٌب التحوط
المحاسبة عن عقود اإلٌجار طوٌلة األجل ،وذلك بناءً على آخر إصدارات معاٌٌر المحاسبة واإلبالغ المالً
الدولٌة ،كما وتتعرض المادة إلى المحاسبة عن المشتقات المالٌة.
( )412244المحاسبة الحكومية المتقدمة
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تتناول هذه المادة أهم األسالٌب المحاسبٌة المطبقة فً المحاسبة الحكومٌة فً األردن ،وتقارنها مع ما هو
مطبق فً العدٌد من الدول فً ضوء معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً القطاع العام ) .(IPSASكما وتتناول المادة
أسالٌب إعداد الموازنات الحكومٌة ،وآلٌات تقٌٌم األداء الحكومً ،وكذلك الرقابة وتصوٌب االنحرافات.
( )412222تحليل القوائم المالية المتقدم

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى التعرف على الجوانب الرئٌسٌة للتحلٌل المالً من قوائم مالٌة ومناح ل تحلٌل المالً
وأسالٌب التحلٌل المالً ودراسة مإشرات نتائج التحلٌل المالً ،و تحلٌل مخاطر القوائم المالٌة  ،وتحلٌل
التدفقات النقدٌة  ،وتحلٌل الرف ع المالً والتشغٌلً  ،والتنبإ بالفشل المالً للمإسسات والتعرض للنماذج
المستخدمة فً التنبإ فً ضوء نظرٌات كفاءة السوق المالٌة  ،والتحلٌل المالً ألغراض االندماج ،والتحلٌل
المالً ألعراض التموٌل وإجراءات تطبٌقٌة فً مجاالت التخطٌط والرقابة .وتقٌٌم المخاطر واستخدام
المنهج النوعً فً التحلٌل المالً.
( )412232محاسبة التكاليف المتقدمة

( 3ساعة)

ٌهدف المقرر إلى تعمٌق الفهم بمحاسبة التكالٌف الخاصة بالمنشآت الصناعٌة وعموم المنشآت التجارٌة
والخدمٌة ،من خالل التعرض المعمق ألنظمة تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة والمراحل اإلنتاجٌة والمحاسبة عنها،
والمعالجة المحاسبٌة عن تكالٌف العناصر المباشرة (المواد والعمل ) واألعباء اإلضافة المحملة ،كما وٌهتم
المقرر بمعالجة نظام التكالٌف على أساس األنشطة ،كما وٌتناول المقرر المعالجة المحاسبٌة التكالٌفٌة
للمنشات التً تطبق أنظمة اإلنتاج المرن والستة سٌجما .وكذلك التعرض لمحاسبة تكالٌف عقود المقاوالت،
التكالٌف البٌئٌة ،وتكالٌف الجودة.

( )412244نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى التعم ق فً دراسة أنظمة المعلومات المحاسبٌة ومراحل تطوٌرها المختلفة )(SDLC
والتعرض لتطبٌقاتها الجاهزة فً ظل ) ،(ERPكما وتتعرض لمفاهٌم المعلومات ونظم االتصال والتجارة
اإللكترونٌة فً بٌئة منظمات األعمال ودورها فً العملٌات االقتصادٌة للمنظمة وإجراءات الرقابة الداخلٌة
علٌها ،باإلضافة إلى التعمق فً نظم دعم القرارات .وبٌان آلٌات اإلفصاح االلكترونً ،والتعرض لبعض
التقنٌات والتطبٌقات ذات الصلة بنظم المعلومات المحاسبٌة كـ .XBRL, Black Chain, Big Data
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ثانيا :مسار االمتحان الشامل
 - 4المواد اإلجبارية :تتكون من ( )24ساعة معتمدة موزعة كما ٌلً:
رقم المادة

اسم المادة

الساعات

401202

أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

3

401203

اإلدارة الماليت المتقذمت

3

412711

معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة

3

412713

نظرٌة المحاسبة المتقدمة

3

412721

الرقابة والتدقٌق المتقدم

3

412731

المحاسبة اإلدارٌة المتقدمة

3

412741

نظم المعلومات المحاسبٌة المتقدمة

3

412744

مشروع بحث فً المحاسبة

3

 - 2المواد االختياريةٌ :ختار الطالب ( )9ساعة معتمدة مما ٌلً:
رقم المادة

اسم المادة

الساعات

412711

دراسات متقدمة فً المحاسبة اإلسالمٌة

3

412712

المحاسبة المالٌة المتقدمة

3

412714

المحاسبة الحكومٌة المتقدمة

3

412715

محاسبة الضرائب المتقدمة

3

412722

تحلٌل القوائم المالٌة المتقدم

3

412732

محاسبة التكالٌف المتقدمة

3

االمتحان الشامل :يخضع الطالب المتحان شامل بعد دراسة المواد المطلوبة منه بنجاح.
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وصف الم واد لمسار الشامل
(  )207104أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

( 3ساعة)

تقدم هذه المادة طرق البحث العلمً المختلفة وبصورة تركز على تحلٌل مشكالت األعمال واستخدام أسلوب
البحث العلمً كؤداة لحل المشكالت .وتتضمن كذلك مواضٌع تهدف لفهم وتطبٌق التصمٌم البحثً المناسب
(الكمً والنوعً) واستخدام مختلف طرق التحلٌل اإلحصائً ،واستخدام الحاسوب فً تحلٌل البٌانات
وكتابة تقرٌر البحث وعرضه.
(  )207104اإلدارة المالية المتقدمة

( 3ساعة)

تركز هذه المادة على دراسة أسال ٌب تموٌل الشركات ،وأدوات أسواق رأس المال ،و هٌكل رأس المال
األمثل ،و تكلفة رأس المال ،وسٌاسات توزٌع األرباح ،والعوامل المإثرة على القٌمة السوقٌة لألسهم،
و القٌمة الزمنٌة للنقود ،وعالقة العائد والمخاطر .وتتناول عملٌات الوساطة المالٌة واستخدام األدوات المالٌة
ف ً تحلٌل أسواق المال ،ودور المإسسات المالٌة ،وتداول األوراق المالٌة ،وتقٌٌم األسواق والمإسسات
المالٌة.
( )412244معايير التقارير المالية الدولية

( 3ساعة)

تعرض هذا المادة أهداف وماهٌة ومكونات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ومعاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة،
وتتعرض بالتفصٌل لمجموعة من المعاٌٌر وت بٌن المتطلبات الرئٌسٌة لتلك المعاٌٌر مع تقدٌم تطبٌقات عملٌة
تفسر وتوضح هذه المعاٌٌر وكٌفٌة تطبٌقها فً مختلف الموضوعات المحاسبٌة .كما وتستعرض هذا المادة
التفسٌرات الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ) (IASBوالتعدٌالت التً تطرأ على تلك المعاٌٌر
أوالً بؤول.
( )412243نظرية المحاسبة المتقدمة

( 3ساعة)

تغطً هذه المادة بشكل متعمق التطور التارٌخً للنظرٌة المحاسبٌة وتطبٌقاتها وتهدف إلى عرض أبرز
مداخل الفكر الم حاسبً فً دراسة النظرٌة المحاسبٌة والتشرٌع المحاسبً كما وتغطً المادة عدداً من
منهجٌات ومداخل النظرٌة المحاسبٌة والبحث العلمً فً المحاسبة ونظرٌات التشرٌع المحاسبً وعالقتها
مع الممارسة المحاسبٌة العملٌة عند إعداد القوائم المالٌة إضافة إلى تغطٌة موضوعات بدائل القٌاس
المحاسبً المعاصرة.
( )412224الرقابة والتدقيق المتقدم
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تهدف المادة إلى تعرٌف الطالب بالجوانب الرئٌسٌة والهامة فً محال تدقٌق الحسابات من حٌث اإلطار
العام للتدقٌق والمعاٌٌر الدولٌة التً تحكم المهنة بما فٌها المفاهٌم الحدٌثة ألنظمة الرقابة الداخلٌة  Cosoو
 Copitوالتنظٌم الذاتً للرقابة  CSAمع تطبٌق مفاهٌم التدقٌق المستند على المخاطر ،والضوابط الرقابٌة
على أنظمة المحاسبة المحوسبة ،واستخدام العٌنات اإلحصائٌة فً عملٌات التدقٌق وإجراءات التدقٌق
ال تحلٌلٌة ،والتدقٌق المستند على الحاسوب.
( )412234المحاسبة اإلدارية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بصورة تفصٌلٌة بدور المحاسبة اإلدارٌة فً تحلٌل العالقة بٌن
التكالٌف ومستوى النشاط واألرباح فً ضوء أنظمة التكالٌف والمنتجات المشتركة والثانوٌة وأنظمة تكالٌف
الوقت المحدد والباك فالش والقرارات على أساس األنشطة والتكالٌف المستهدفة فً مشروعات الخدمات
والتجارة والصناعة والتكالٌف المستهدفة إضافة إلى التعرف على بطاقة األداء المتوازنة وأنظمة الموازنات
و محاسبة المسإولٌة الموازنة الثابتة والمرنة وقٌاس األداء .كما تشتمل على قرارات التسعٌر والربحٌة
وإدارة التكالٌف والتكالٌف النوعٌة واإلٌرادات وانحرافاتها وتحلٌل الربحٌة وتوجهات العمالء إلى جانب
التعرف على األسالٌب الكمٌة المستخدمة فً المحاسبة اإلدارٌة.

( )412244نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى التعمق فً دراسة أنظمة المعلومات المحاسبٌة ومراحل تطوٌرها المختلفة )(SDLC
والتعرض لتطبٌقاتها الجاهزة فً ظل ) ،(ERPكما وتتعرض لمفاهٌم المعلومات ونظم االتصال والتجارة
اإللكترونٌة فً بٌئة منظمات األعمال ودورها فً العملٌات االقتصادٌة للمنظمة وإجراءات الرقابة الداخلٌة
علٌها ،باإلضافة إلى التعمق فً نظم دعم القرارات .وبٌان آلٌات اإلفصاح االلكترونً ،والتعرض لبعض
التقنٌات والتطبٌقات ذات الصلة بنظم المعلومات المحاسبٌة كـ .XBRL, Black Chain, Big Data
( )412244مشروع بحث

( 3ساعة)

تعرض هذه المادة نماذج ألبحاث منشورة فً مجاالت ومدارس فكرٌة مختلفة فً المحاسبة والتموٌل وٌقوم
الطالب فً هذه المادة بإجراء دراسة متعمقة وكتابة بحث مفصل حول موضوع ٌتم اختٌاره تحت إشراف
مدرس المادة بحٌث ٌقٌم البحث و ٌناقش و البحث فً نهاٌة الفصل
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( )412214دراسات متقدمة في المحاسبة اإلسالمية

( 3ساعة)

تتناول هذه المادة تحلٌل وتقٌٌم القٌاس المحاسبً ومعاٌ ٌره فً الفكر اإلسالمً ومقارنتها مع المحاسبة
المعاصرة ،وإلقاء الضوء على القواعد التً تحكم المعامالت المالٌة والمحاسبٌة واألخالقٌة فً المنشآت التً
تنتهج الفكر اإلسالمً ،ومحاولة اشتقاق وتطوٌر قواعد والتعرض إلى أهم معاٌٌر المحاسبة المالٌة اإلسالمٌة
والمعاٌٌر الشرعٌة ،والتعرف على الدور االقتصادي لها.
( )412242المحاسبة المالية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بالمحاسبة عن اندماج الشركات وباألسالٌب واإلجراءات المعتمدة عند
إعداد القوائم المالٌة ال مجمعة الناتجة عن هذا االندماج وبؤنواعها المختلفة باإلضافة إلى المعالجة المحاسبٌة
للعملٌات المتبادلة بٌن الشركة األم ،و المحاسبة عن العمالت األجنبٌة بما فً ذلك استخدام أسالٌب التحوط
المحاسبة عن عقود اإلٌجار طوٌلة األجل ،وذلك بناءً على آخر إصدارات معاٌٌر المحاسبة واإلبالغ المالً
الدولٌة ،كما وتتعرض المادة إلى المحاسبة عن المشتقات المالٌة.
( )412244المحاسبة الحكومية المتقدمة

( 3ساعة)

تتناول هذه المادة أهم األسالٌب المحاسبٌة المطبقة فً المحاسبة الحكومٌة فً األردن ،وتقارنها مع ما هو
مطبق فً العدٌد من الدول فً ضوء معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً القطاع العام ) .(IPSASكما وتتناول المادة
أسالٌب إعداد الموازنات الحكومٌة ،وآلٌات تقٌٌم األداء الحكومً ،وكذلك الرقابة وتصوٌب االنحرافات.
( )412245محاسبة الضرائب المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى التعرٌف باإلجراءات الواجب إتباعها لتحدٌد الوعاء الضرٌبً وما ٌترتب علٌه،
وتتضمن المادة دور المحاسب فً تحدٌد هذا الوعاء  ،دور المقدر بالضرٌبة ،النفقات المقبولة ضرٌبٌاً .وذلك
وفقا ً لقانون الضرٌبة النافذ وقوانٌن الضرٌبة فً الدول المتقدمة والتركٌز على االتجاهات الحدٌثة فً
الضرٌبة وأثر ذلك على االقتصاد الوطنً وماهٌة ضرٌبة القٌمة المضافة المخطط لها ومراحل تطورها .كما
وتتعرض المادة على المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ذات الصلة بالضرائب.
( )412222تحليل القوائم المالية المتقدم

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى التعرف على الجوانب الرئٌسٌة للتحلٌل المالً من قوائم مالٌة ومناح ل تحلٌل المالً
وأسالٌب التحلٌل المالً ودراسة مإشرات نتائج التحلٌل المالً ،وتحلٌل مخاطر القوائم المالٌة  ،وتحلٌل
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التدفقات النقدٌة  ،وتحلٌل الرفع المالً والتشغٌلً  ،والتنبإ بالفشل المالً للمإسسات والتعرض للنماذج
المستخدمة فً التنبإ فً ضوء نظرٌات كفاءة السوق المالٌة  ،والتحلٌل المالً ألغراض االندماج ،والتحلٌل
المالً ألعراض التموٌل وإجراءات تطبٌقٌة فً مجاالت التخطٌط والرقابة .وتقٌٌم المخاطر واستخدام
المنهج النوعً فً التحلٌل المالً.
( )412232محاسبة التكاليف المتقدمة

( 3ساعة)

ٌهدف المقرر إلى تعمٌق الفهم بمحاسبة التكالٌف الخاصة بالمنشآت الصناعٌة وعموم المنشآت التجارٌة
والخدمٌة ،من خالل التعرض المعمق ألنظمة تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة والمراحل اإلنتاجٌة والمحاسبة عنها،
والمعالجة المحاسبٌة عن تكالٌف العناصر المباشرة (المواد والعمل ) واألعباء اإلضافة المحملة ،كما وٌهتم
المقرر بمعالجة نظام التكالٌف على أساس األنشطة ،كما وٌتناول المقرر المعالجة المحاسبٌة التكالٌفٌة
للمنشات التً تطبق أنظمة اإلنتاج المرن والستة سٌجما .وكذلك التعرض لمحاسبة تكالٌف عقود المقاوالت،
التكالٌف البٌئٌة ،وتكالٌف الجودة.
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