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 محاضرة

Lecture 

 /تمارينسمنار
Seminar/ 
Tutorial 

 يعمل
Practical 

 تدريب
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لم تعد المحاسبة المالية نظام لمسك الدفاتر بل  دلدا اليلوم نظاملام لومعووملاا ا هالرا ياملا فلي 

اا الوحدة المحاسلبية لللد داريلا فلي التهميلة مل   ل   مافوفة اإلدارة الحديثة اتجااز داريا اقتاادي

تعزيز الشفافية االثقة في قطاع األ ما ، مما أدى للد زيادة االيتمام بالهظرية المحاسلبية نتيجلة لحاتلاا 

تعميللا الفلللم حللو  ل ا  معللام اضللراراا اقتهللتلا التطللوراا االتفيللراا فللي بيوللة األ مللا  االمحاسللبة 

م  ويه الهظرية في ضوء التطوراا االمسلتجداا التلي تشللديا الملهلة االبحل  األساس الفكري الذي تقو

للذلك فل ه يلذا  المحاسبية،االتحو  م  البح     المبادئ المحاسبية للد البح     المعايير  المحاسبي،

المقرر يهاقش باورة مستفيهة الجوانب العومية لوهظرية المحاسبية بدءام م  الوقوف  ولد ملدى الحاتلة 

ثم متابعلة اتجايلاا البحل  االتطلوير املا يترتلب  ويله   ويه،د يذه الهظرية االبهاء الفكري الذي تقوم لل

م  مهايج  ومية تلدف للد تطوير الهموذج المحاسبي المعاصر االوقوف  ود بدائ  القياس المحاسبي له 

 ( متطوباا سابقة لدراسة يذا المقرر 2( ا )1اتعتبر مادتي مبادة المحاسبة ) 

 Course Description: وصف المقرر-2

 التعرف على تطور احملاسبة وارتباطها بالبيئة .  .1
 مناقشة وحتليل هيكل النظرية احملاسبية املعاصرة .  .2
  IASBدراسة اإلطار الفكري الدولي للمحاسبة الصادر من  .3
 معرفة املداخل واملذاهب العلمية يف صياغة النظرية احملاسبية . .4
 ياسي احملاسيب . اإلملام بنماذج الق .5
 بيان الفروق بني التحليل االقتصادي والتحليل احملاسيب .  .6
 معرفة أساليب البحث العلمي يف احملاسبية .  .7

 

 Course Aimsأهداف المقرر: -3
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 : Course Intended Learning Outcomes (CILOs)للمقرر المقصودةمخرجات التعلم -4

 Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم 

 خمرجات الربنامج )معرفة وفهم(

Knowledge and Understanding PILOs 
 خمرجات املقرر)معرفة وفهم(

Knowledge and Understanding CILOs 

 بعد االنتهاء من هذا الربنامج سيكون الطالب قادرًا على

After completing this program, students would be able to: 
 بعد االنتهاء من هذا املقرر سيكون الطالب قادرًا على أن:

After completing this course, students would be able to: 

A1: ألهم  يتعرف 
ً
المفاهيم املحاسبية والمالية، وفقا

 المدارس املحاسبية

A2: النظرية واألدوات واألساليب الفنية  يستوعب األسس

 املحاسبية واإلدارية واالقتصادية

A3: وآثارها التطبيقيةاملحاسبي القياس بدائل  يشرح 

a1: إلطار الفكري لومحاسبةمعرفة ا 

a2: فلم أيداف ا هاصر القوائم المالية 

a3: ابدائ  القياس المحاسبي  طرق فلم 

a4معرفة أساليب البحث العلمي يف احملاسبة: 

  Course Intended Learning Outcomes (CILOs)للمقرر المقصودةمخرجات التعلم 

 Intellectual Skillsالمهارات الذهنية

 ربنامج )مهارات ذهنية(خمرجات ال

Intellectual Skills PILOs 

   خمرجات املقرر)مهارات ذهنية(

Intellectual Skills CILOs 

 بعد االنتهاء من هذا الربنامج سيكون الطالب قادرًا على

After completing this program, students would be able to: 
 قادرًا على أن:بعد االنتهاء من هذا املقرر سيكون الطالب 

After completing this course, students would be able to: 

B1 : لنتائجها املحاسبية  للوصول املحاسبية  البياناتيحلل

 .  والمالية واالقتصادية

B2 : يستنبط الحلول المناسبة للمشكالت املحاسبية

 ..والمالية

B3 :القياس املحاسبي يستنتج أفضل بدائل  

b1 :التطوير يف واالستمرار الذاتي تعلمهم مسؤولية حتمل 

 .واملهين الشخصي

b2 :للمحاسبة   الفكري اإلطار تطوير. 

b3 : المقارنة بي  المدا   التقويدية االمدا   الحديثة

 في صيادة الهظرية المحاسبية 

b4ييكوة القوائم المالية اأ داديا  : العم   ود ل ادة

 الجارية باستخدام القيمة 

 

 

  Course Intended Learning Outcomes (CILOs)للمقرر المقصودةخرجات التعلم م

 Professional and Practical Skills المهارات العملية والمهنية 
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 خمرجات الربنامج )مهارات عملية ومهنية(

Professional and Practical Skills PILOs 

   خمرجات املقرر)مهارات عملية ومهنية(

Professional and Practical Skills CILOs 

 بعد االنتهاء من هذا الربنامج سيكون الطالب قادرًا على

After completing this program, students would be able to: 
 بعد االنتهاء من هذا املقرر سيكون الطالب قادرًا على أن:

After completing this course, students would be able to: 

C1 : يؤدي المهارات املحاسبية والمالية باستخدام األدوات

 .واألساليب الفنية التقليدية واآللية.

C2 : واإلفصاح عنها في التقارير  المالية األحداثيتقن قياس

والقوائم المالية والتقرير عن انحرافاتها وفق المعايير 

 .المعتمدة بنزاهة وعدالة وموضوعية

C3:  اقتصاديةجدوى يعمل دراسات. 

c1:  بنظرية المحاسبةتطبيق المهارات العلمية المرتبطة. 
c2:  تقييم جودة اإلفصاح في القوائم والبيانات المنشورة بتطبيق مداخل قياس مستوى

 اإلفصاح.    
c3 : تطبيق األساليب المتضمنة في التفكير الناقد والحل اإلبداعي للمشكالت، سواء كان

 آلخرين أو عند مواجهة مواقف جديدة وغير متوقعة.ذلك بناًء على طلٍب من ا
c3:  دراسة المواضيع والمشكالت في مجال دراسي باستخدام مجموعة من المصادر

 المتنوعة واستخالص استنتاجات صحيحة.

 

  Course Intended Learning Outcomes (CILOs)للمقرر المقصودةمخرجات التعلم 

 Transferable (General) Skillsالمهارات االنتقالية )العامة(

 خمرجات الربنامج )مهارات عامة(

Transferable (General) Skills PILOs 

   خمرجات املقرر)مهارات عامة(

Transferable (General) Skills CILOs 

 بعد االنتهاء من هذا الربنامج سيكون الطالب قادرًا على

After completing this program, students would be able to: 
 بعد االنتهاء من هذا املقرر سيكون الطالب قادرًا على أن:

After completing this course, students would be able to: 

D1 : يتعاون مع زمالئه في انجاز المهام المطلوبة منه بروح

الفريق الواحد وفق المبادئ العامة والقوانين واللوائح 

 .واألنظمة

D2: بشكل إيجابي مع املحيط والعربي واإلسالمي  يتواصل

 واإلنسانية. والمبادئ اإلسالميةمع الحفاظ على القيم 

D3: يستمر في التعلم وتطوير  
ً
 وتقنيا

ً
 ومهنيا

ً
ذاته أكاديميا

 مساهمة فعالة في خدمة املجتمع من أجل

 

d1: .التواصل الشفهي ِّ والكتابي بشكٍل فعَّال مع البيئة المحيطة 
d2 :است.  خدام تقنيةِّ االتصاالتِّ والمعلوماتِّ

 :d3  والمهنية الشخصيةِّ  العالقاتِّ  في بمسؤولية الَتَصرُّف. 
d4 :العالية األخالقية بالقيم وااللتزام أخالقي بشكل التصرف 

 .واالجتماعي الشخصي النطاق على
d5 :اإلطار وتطوير لمناقشة فعال بشكل مجموعة في العمل 

 .للمحاسبة   الفكري
 

 

 مييالتدريس والتق باستراتيجياتمخرجات التعلم  ربط -5

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 
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 يميالتدريس والتقباسرتاتيجية والفهم  ةاملعرف/خمرجات تعلم املقررربط أوال: 

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 عرفة والفهمامل/ خمرجات املقرر  
Knowledge and Understanding CILOs  

 التدريس اسرتاتيجية
Teaching Strategies 

 مييالتق اسرتاتيجية
Assessment Strategies 

a1: معرفة اإلطار الفكري لومحاسبة 

a2: فلم أيداف ا هاصر القوائم المالية 

a3: ابدائ  القياس المحاسبي  طرق فلم 

a4العلمي يف احملاسبة :معرفة أساليب البحث 

 محاضرات. -
 والحوار.المناقشة  -
 .تكاليف فردية وجماعية -
إعداد بتكليف الطالب  -

مرتبطة بمفردات  أبحاث
 المقرر.

 المناقشة داخل القاعة. -
 واجبات خارج القاعة. -
 حاالت عملية. -

 اختبارات تحصيلية. -

 

 يميريس والتقالتدباسرتاتيجية املهارات الذهنية /خمرجات تعلم املقررربط  ثانيا:

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 املعرفة والفهم/ خمرجات املقرر  
Knowledge and Understanding CILOs  

 التدريس اسرتاتيجية
Teaching Strategies 

 مييالتق اسرتاتيجية
Assessment Strategies 

b1 :يف واالستمرار الذاتي تعلمهم مسؤولية حتمل 

 .واملهين الشخصي تطويرال

b2 :للمحاسبة   الفكري اإلطار تطوير. 

b3 :   المقارنة بي  المدا   التقويدية االمدا

 الحديثة في صيادة الهظرية المحاسبية 

b4ييكوة القوائم المالية  : العم   ود ل ادة

 اأ داديا باستخدام القيمة الجارية 
 

 محاضرات. -
 المناقشة والحوار. -
تكاليف فردية  -

 جماعية.و 
تكليف الطالب  -

 إعداد أبحاثب
مرتبطة بمفردات 

 المقرر.

 المناقشة داخل القاعة. -
 واجبات خارج القاعة. -
 حاالت عملية. -

 اختبارات تحصيلية. -

 

 يميالتدريس والتقباسرتاتيجية املهارات املهنية والعملية /خمرجات تعلم املقررربط  ثالثا:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 املعرفة والفهم/ خمرجات املقرر  
Knowledge and Understanding CILOs  

 التدريس اسرتاتيجية
Teaching Strategies 

 مييالتق اسرتاتيجية
Assessment Strategies 
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c1:  بنظرية المحاسبةتطبيق المهارات العلمية المرتبطة. 
c2: والبيانات المنشورة بتطبيق مداخل  تقييم جودة اإلفصاح في القوائم

 قياس مستوى اإلفصاح.    
c3 : تطبيق األساليب المتضمنة في التفكير الناقد والحل اإلبداعي

للمشكالت، سواء كان ذلك بناًء على طلٍب من اآلخرين أو عند مواجهة 
 مواقف جديدة وغير متوقعة.

c3: م مجموعة من دراسة المواضيع والمشكالت في مجال دراسي باستخدا
 المصادر المتنوعة واستخالص استنتاجات صحيحة.

 محاضرات. -
 المناقشة والحوار. -
تكاليف فردية  -

 وجماعية.
تكليف الطالب  -

 إعداد أبحاثب
مرتبطة بمفردات 

 المقرر.

 المناقشة داخل القاعة. -
 واجبات خارج القاعة. -
 حاالت عملية. -

 اختبارات تحصيلية. -

 

 يم:يالتدريس والتق باسرتاتيجيةالعامة( االنتقالية ) املهارات/رخمرجات تعلم املقرربط رابعا: 

Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 املعرفة والفهم/ خمرجات املقرر  
Knowledge and Understanding CILOs  

 التدريس اسرتاتيجية
Teaching Strategies 

 مييالتق اسرتاتيجية
Assessment Strategies 

d1:  التواصل الشفهي ِّ والكتابي بشكٍل فعَّال مع البيئة
 المحيطة.

d2 :.  استخدام تقنيةِّ االتصاالتِّ والمعلوماتِّ
 :d3  والمهنية الشخصيةِّ  العالقاتِّ  في بمسؤولية الَتَصرُّف. 

d4 :األخالقية بالقيم وااللتزام أخالقي بشكل التصرف 
 .اعيواالجتم الشخصي النطاق على العالية

d5 :وتطوير لمناقشة فعال بشكل مجموعة في العمل 
 .للمحاسبة   الفكري اإلطار

 

 محاضرات. -
 المناقشة والحوار. -
تكاليف فردية  -

 وجماعية.
تكليف الطالب  -

 إعداد أبحاثب
مرتبطة بمفردات 

 المقرر.

 المناقشة داخل القاعة. -
 واجبات خارج القاعة. -
 حاالت عملية. -

 اختبارات تحصيلية. -

 المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( مواضيع بةكتا -6
 لها. الفعليةوربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات 

 أوال/ الجانب النظري

 الرقم
No. 

 وحدات/ موضوعات املقرر
Course Topics/Units 

 املواضيع التفصيلية
Sub-topics 

 عدد األسابيع
No. of 
Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact 
Hours 

 خمرجات تعلم املقرر
CILOs 

 للمحاسبة العلمي التأصيل 1
  يةالمحاسممممب المعرفممممة تطممممور مالممممم  ويشمممممل

 مممن ءً بممد التنظيممر المحاسممبي محمماوالت
 إنشمممممممماء إلممممممممى المبمممممممماد  عممممممممن البحمممممممم 

  .المعايير
1 3 

 تعميق الفهم حمول األسماس     
المحاسمممممممممممممممبي و الفكمممممممممممممممري 

جهمممممممممة إعمممممممممداد الطلبمممممممممة لموا
التحديات المتعلقة بالنظرية 
المحاسمممممممممممممممممممممممبية حاضمممممممممممممممممممممممراً 

 2 ومستقباًل. 
 نظريممممممة فممممممي فلسممممممفية راءةقمممممم

 المحاسبة
 وتنظمممممميم النظريممممممة بنمممممماء محمممممماوالت وتشمممممممل

 والخصمممممممممائ  المحاسمممممممممبية، السياسمممممممممة
 المحاسممممبية للمعمممايير والعمليممممة الفكريمممة

1 3 
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 رئيس القسم

 االسم/...........................

 وقيع/.........................الت
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3 
عممممممممممممممر   يكممممممممممممممل نظريممممممممممممممة 

 سبة المحا
 ويتمثممملويشمممل اإلطمممار المفممما يمي للنظريمممة 

 البنممممممممماء ، والمفممممممممما يم األ مممممممممداف فمممممممممي
 الفمممرو  فمممي ويتمثمممل للنظريمممة الرسممممي
   المحاسبية والمباد 

1 3 

4 
 بأ ممداف الخاصممة المفمما يم

 .المالية التقارير
 والفئممممممات التقممممممارير أ ممممممداف تطممممممور وتشمممممممل

 بعمممممم  تقممممممارير ضمممممموء فممممممي المسممممممتفيدة
 3 1  .لمهنيةا والهيئات المنظمات

5 
 بطبيعة الخاصة المفا يم -

 .المحاسبية الوحدة

 ومقوماتهممما المشمممتركة الملكيمممة نظريمممة تشممممل
 المعنويمممممة، الشخصمممممية ونظريمممممة وآثار ممممما
 األممممممممموال ونظريممممممممة المشممممممممرو ، ونظريممممممممة

  .المخصصة
1 3 

6 
 بجودة الخاصة المفا يم -

 .المحاسبية المعلومات

 للمعلوممممممممات النوعيمممممممة الخصمممممممائ  وتشممممممممل
 األساسمممممممممممممممية وصممممممممممممممفاتها حاسممممممممممممممبيةالم

 والجوانمب ، الممالي التقريمر ومحمددات
 األ ميمممممة لمحمممممددات والنوعيمممممة الكميمممممة
  . النسبية

1 3 

7 

 األساسية المفا يم -
  المالية للقوائم

 

 المركمز وقائمة الدخل، قائمة مفهوم وتشمل
 وقائممممممة النقديمممممة، والتمممممدفقات الممممممالي،
 6 2  .الملكية حقوق في التغيرات

 3 1 ختبار النصفياال 8

 الفرو  المحاسبية - 
وتشمل فر  الوحدة المحاسبية ،  -

وفر  االستمرارية ، وفر  الدورية 
 وفر  وحدة القياس النقدي . 

1 3 

 المباد  المحاسبية - 

وتشمل مبدأ القياس الفعلى ، ومبدأ  -
المقابلة ، ومبدأ تحقق اإليراد ، ومبدأ 
تحقق المصروفات ، ومبدأ التكلفة 

 ريخية ، ومبدأ اإلفصاح الشامل .التا

1 3 

 

المحاسبة عن الدخل  -
والقيمة: الدخل بين 
المحاسبة واالقتصاد, 
المحاسبة عن التغيرات 

 في األسعار

وتشمل التغيرات في المستوى العام  -
لألسعار، والتغيرات في المستوى الخاص 
لألسعار ، والتغيرات في المستوى 

من  النسبي لألسعار، وما يرتبط بهما
مفا يم وأراء واألساس الفكري لهما ، 

2 6 
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, ومحاسبة وتطبيقاتها العملية
التضخم)محاسبة القوة الشرائية(, 
محاسبة الكلفة االستبدالية, محاسبة 
صافي القيمة البيعية, ومقارنة وتقييم 

 .  بدائل القياس المحاسبي
-  

  3 1 االختبار النهائي 

  42 14 دريسيةإجمالي عدد األسابيع والساعات الت

 ثانيا/ الجانب العملي

 الرقم
No. 

 وحدات/ موضوعات املقرر
Course Topics/Units 

 المواضيع التفصيلية
Sub-topics 

 عدد األسابيع
No. of 
Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact 
Hours 

 خمرجات تعلم املقرر
CILOs 

1 - ............................. 

............................. 
............................. 
............................. 

   

2 - ............................. 

- ............................. 

- ............................. 
- ............................. 

   

3 - ............................. 

- ............................. 

- ............................. 
- ............................. 

   

    إمجالي عدد األسابيع والساعات التدريسية

 

 Teaching Strategies  التدريس اتاستراتيجي -7

 محاضرات. - 1
 والحوار.المناقشة  - 2
 تكاليف فردية وجماعية. - 3
 المقرر. تكليف الطالب بإعداد أبحاث مرتبطة بمفردات - 4

5  
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 Tasks & Assignmentsاألنشطة والتكاليف   -8

 الدرجة  األسبوع خمرجات التعلم / التكليفالنشاط م

 تعميق الفهم حول األساس      تكاليف فردية 1
إعداد المحاسبي و الفكري 

الطلبة لمواجهة التحديات 
المتعلقة بالنظرية المحاسبية 

 حاضراً ومستقباًل. 

2-13  5 

13-2 كاليف مجاعيةت 2  
5 

 11 اجملموع 3

 

 Assessment Strategiesاستراتيجيات التقييم    -9

يم/ يموعد التق يميموضوع التق م

 اليوم والتاريخ

الدرج

 ة

 الوزن النسيب 

)نسبة الدرجة إىل 

يم يدرجة  التق

 النهائي(

 خمرجات التعلم

1 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 2-13  10 11% تعميمممممق الفهمممممم       
 حول األسماس
الفكممممممممممممممممممممممممممممممممري 
المحاسممممممبي و 
إعممممداد الطلبممممة 
لمواجهممممممممممممممممممممممممممممة 
التحمممممممممممممممممممديات 
المتعلقممممممممممممممممممممممممممممممة 
بالنظريممممممممممممممممممممممممممممممممة 
المحاسممممممممممممممممممبية 
حاضممممممممممممممممممممممممممممممممممممراً 

 ومستقباًل. 

 

2 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 8 20 21%  

13-1 الحضور والمشاركة  3  10 11%  
Final Exam 14 60 01% االختبار النهائي 5  

 100 100  اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 Learning Resourcesمصادر التعلم -01
 دار النشر، بلد النشر(.الطبعة، ، اسم الكتاب، )بني قوسني( )اسم املؤلف، سنة النشر

(Author, (Year), Book Title, Edition, Publisher, Country of publishing) 
 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعني(املراجع الرئيسة
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 فلسطني.-ةوالنشر. غزمكتبة آفاق للطباعة  األوىل، ةالطبع احملاسبية،النظرية  (،2111)شاهني.  عبد اهلل على. 1

 .نلنشر، األردل وائل دار احملاسبية، النظرية مدخل (،2112) حنان حلوة رضوان. 2

 .الكويت والتوزيع، والنشر للطباعة السالسل ذات احملاسبة، نظرية ،(1991) الشريازي مهدي عباس .3

  Essential References-not less than 4 : )ال تقل عن أربعة(املراجع املساعدة

 بدائل القياس احملاسيب. حنان،رضوان حلوة  .1
 . األردن,  للنشر وائل دار احملاسبية، يةالنظر (،2112) النقيب عبدالعزيز كمال .2

 . اهلند,  هول برنتس,  احملاسبية النظرية (،2112) بوروال .3

 . املريخ دار,  البشرية املوارد حماسبة( , 2112) فالمهولز اريك .4

 . اجلامعي الدار,  معاصرة حماسبية قضايا( , 2111) عثمان االمرية .2

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكرتونية وإنرتنت:    )إن وجدت(
1. www.IASB.org 
2. www.IFAC.org 
3. www.FASB.org 

 

 Course Policies   الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر -00

  %52م  المقرر  هد الفياب بهسبة تزيد     حرماه الطالب  سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 1

 .دقيقة م  بدء المحاضرة 52 دم السماح بد و  المحاضرة بعد مهي   :  الحضور المتأخر  2

3 

االلتزام بمو د اال تبار الحهار الطالب لجميع األدااا الذي سيحتاته في  - ضوابط االمتحان:

 اال تبار 

 الوقت المحدد وعليه دخول امتحان الدور الثاني.يعتبر الطالب غائب إذا لم يحضر في  -

ال يسمح للطالب بالدخول إلى االمتحان بعد مضي نصف ساعة من الوقت األصلي  -
 لالمتحان.

 التعييهاا االمشاريع:  ام تزء م  درتاا  التكويف في حا  التأ ر    تسويم التكويف  4

http://www.iasb.org/
http://www.iasb.org/
http://www.fasb.org/
http://www.fasb.org/
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5 
 .األقل على مادتين الغش في الشروع- محاولة الغش حرمان مادة واحدة.   -الغش: 

 .واحدة مادة االمتحان أثناء الفوضى وإثارة االنضباط عدم-

 يحرم الطالب من اختبارات جميع مقررات الفصل الدراسي. االنتحال: 6

 يمنع استخدام التلفونات أثناء االمتحانات وينبه الطالب إلى هذا األمر مسبقًا. سياسات أخرى: 7

 


