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 1276061: رقم المادة       

 101محاسبة 

 101محاسبة 

 101محاسبة متوسطة 

المتطلبات 

 السابقة

سنة 

 رابعة

 الساعات المعتمدة 3 المستوى

      

      

 

 الساعات المكتبية

 اليوم \الوقت األحد األثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      

      

 

 : وصف المادة 

النظري للمحاسبة المالية  ويشمل ذلك عرضًا لالسس لالطار الطالب  يهدف هذا المساق الى تعميق فهم

والفرضيات والمبادئ والقواعد التي تحكم األجراءات واالسس والفرضيات المحاسبية التي تعتمد عليه إعداد 

لمالي قائمة الدخل وقائمة المركز ا)التقارير المالية والمبادئ تحكم إجراءات اعداد القوائم المالية الرئيسية

و باإلضافة الى تعميق فهم الطالب للربط والقواعد المحاسبية واإلجراءات المحاسبية ( وقائمة التدفقات النقدية

 المبادئ المحابية و الربط بين المعايير المحاسبية و اإلطار ألمفاهيمي للمحاسبة المالية 

 

 

 

 :األهداف التعليمية للمادة

 .للمحاسبة المالية ومكوناته الرئيسية الطالب باألطار النظريتعميق معرفة  -1



التقارير المالية  أعدادوالمبادئ والفرضيات التي تعتمد عليها  باألسسالطالب  تعمق معرفة  -6

 .و أهمية هذه الفرضيات لعملية إصدار التقارير المالية.الرئيسية

و وإعداد التقارير الطالب بالقواعد والمعايير المحاسبية التي تحكم إجراءات التسجيلتعميق معرفة  -3

 . ربطها باالطار النظري للمحاسبة

 تعريف الطالب على العالقة بين المعايير والقواعد المحاسبية واإلطار النظري للمحاسبة -4

 القوائم المالية ومحدداتها  إعدادتعميق فهم الطالب ألهمية الفرضيات المحاسبية في  -5

ز و التبعات التقارير المالية وإعدادعتراف تعميق فهم الطالب بالمسائل الرئيسية الخاصة باال -2

 .  االقتصادية للمعايير و القواعد المحاسبية

 

 

 

 :يتوقع ان يؤدي هذا المساق الى النتاجات التالية (: ILOS)المخرجات المقصودة من العملية التعليمية 

 .ان يكون الطالب قادرًا على مناقشة الطرق المختلفة لفهم النظرية المحاسبية -1

والمبادئ والفرضيات التي تستند وتحكم عملية  األسسيكون الطالب قادرًا على عرض وتوضيح  ان -6

 و أهمية هذه الفرضيات لإلجراءات المحاسبية إعداد التقارير المالية

التسجيل  إجراءاتان يكون الطالب قادرًا على توضيح المعايير والقواعد المحاسبية التي تحكم  -3

 .لمحاسبةالنظري ل باإلطاروربطها 

معالجة المسائل المحاسبية المستجدة ذات الصفة الخاصة بالرجوع إلى يكون الطالب قادرًا على  أن -4

 . اإلطار النظري للمحاسبة

 القوائم المالية أعدادان يكون الطالب قادرًا على معرفة اهمية الفرضيات المحاسبية لغايات  -5

 .للتشريعات المحاسبية االقتصاديةوالتأثيرات يكون الطالب قادرًا على معرفة وتوضيح الجوانب  إن -2

 

 

 

 :المعرفة والفهم. 1

 :المهارات الذهنية والعملية



توظيف المهارات التحليلية في التعامل والمسائل الخاصة  بالنظرية المحاسبية واالبحاث في هذا  -1

 المجال

بالقياس واالفصاح  توظيف واستخدام المهارات التحليلية عند التعامل مع هذة المسائل المرتبطة -6

 المحاسبي

القدرة على تقييم المعالجات المحاسبية المختلفة او البديلة للقضايا المحاسبية المرتبطة بالقياس  -3

 المحاسبي حواالفصا

 تحسين المهارات العرض والتفكير لدى الطلبة -4

 .المحاسبية الخاصة والمستجدةالمشاكل الحاالت القدرة على التعامل مع  -5

 

 

 

 أساليب التعلم والتقييم 

 طرق التعليم طرق التقييم

 

االمتحان، مشاريع مشتركة بين الطالب، 

والتكليف بحل الواجبات والقضايا التسويقية 

 المعاصرة

المحاضرات والمناقشات واستخدام 

 اساليب التعليم الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILOS   المحتوى  المرجع  االسبوع 

    



األسبوع  1

 األول

Sch./CH. (1  مقدمة عن النظرية المحاسبية و

 تطورها 

 

االسبوع  4و 3و6و1

 الثاني

KW/CH(2) 

 

 

 اإلطار النظري للمحاسبة

 األسس و الفرضيات المحاسبية

 خصائص البيانات المحاسبية 

االسبوع  4و 3و6و1

 الثالث

KW/CH(2) المبادىء المحاسبية الرئيسية 

 عناصر القوائم المالية

 

سبوع اال 4و 3و6و1

 الرابع

Sch./Ch. (5) 

 

KW/CH(18) 

 

 

 

مفهوم الدخل المحاسبي و طرق 

 قياسه

 مفهوم الدخل الشامل 

 معايير ةو طرق االعتراف بااليراد

 

األسبوع  4و 3و6و1

 الخامس

Sch./Ch. (6) 

 

KW/CH(4) 

 القوائم المالية

 : الدخلقائمة 

 .المسائل المرتبطة بالقياس

 االعتراف باإليراد

المبادئ التي تحكم إعداد األسس و 

 قائمة الدخل

 محددات قائمة الدخل

 

االسبوع  4و 3و6و1

السادس و 

 السابع

 

 

 

 

Sch./Ch. (7) 

KW/CH(5) 

 

عناصرها / قائمة المركز المالي 

 الرئيسية و محدداتها

طرق القياس و اإلفصاح عن 

 األصول و االلتزامات

مكوناتها / قائمة التدفقات النقدية 

 . ةالرئيسي



االسبوع  4و 3و6و1

 الثامن/السابع

Sch./Ch. (8) 

KW/ 

CH (7 ,8,13 

 :رأس المال العامل 

 األصول المتداولة 

 االلتزامات المتداولة

 بالقياس و التقييم ةالمسائل المرتبط

األسبوع  4و 3و6و1

 العاشر/التاسع

Sch./Ch. (9) 

KW/ 

CH (11)  

 

Sch./Ch. (10) 

KW/CH (12& 

17)  

 

 األجل األصول طويلة

 بالقياس و التقييم ةالمسائل المرتبط

األهتالك و اإلطفاء لألصول طويلة 

 . األجل

 

األسبوع  4و 3و6و1

 الحادي عشر

 

 

Sch./Ch. (11) 

KW/CH (12& 

17 

 

 االلتزامات طويلة األجل

 بالقياس و التقييم ةالمسائل المرتبط

 Sch./Ch. (15)  4و 3و6و1

KW/CH 

(15&16) 

 

 حقوق الملكية

 بالقياس و التقييم ةمسائل المرتبطال

األسبوع  4و 3و6و1

 الثالث عشر 

Sch./Ch. (15) 

KW/CH 

(15&16) 

 

 حقوق الملكية

 بالقياس و التقييم ةالمسائل المرتبط

 

 

 

 

 المحاضرات والمناقشات : وسائل التعليم 

 المادة  سيتم تحديد الواجبات والمشاريع الطالبية بناء على مدرس: المشاريع والواجبات 

 

يحد حسب منسق المادة او ) التاريخ  التقييم 100%



  (المدرس

 

 

 االمتحان الفصلي األول  17%

 

 

 االمتحان الفصلي الثاني  37%

 

 

مشاركة و و واجبات و حاالت  % 17

 تطبيقية 

 

 

 االمتحان النهائي 57%

 

 

 : المرجع االساسي للمادة 

Texts 

 Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E, and Warfield Terry D., “Intermediate 
Accounting ” IFRS ed. vol. 1 &2, (New york: John Wiley and Sons, Inc.,). 

 Schroeder, Richard G.,  Clark,  Myrtle  W. & Cathey Jack M., "Financial 
Accounting Theory & Analysis" 9th Edition, 2009, (New york: John Wiley and Sons, 
Inc.,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


