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 وصف المساق  

تحليددل ودراسددة األسددس  ون الهدددف الرسيسددي لمسدداق النظريددة المحاسددبية المتقدمددة  ددأ

ويتضمن ذلك لمدا يجدرو ولمدا يجد   ،وتفنيد النظريات المحاسبية الوصفية والمعيارية ،المنطقية

 فدي ظدل مدنهج منطقدي، تواالنتقداداالواقد،، ممدا يشدج، التفكيدر التحليلدي يجرو علد  أر   أن

 .في الفكر المحاسبي المعاصرة ال  بع  القضايا الخالفية كذلك يهدف ال  التطرق

 األ داف العامة للمساق:  

 عر  الطبيعة الفلسفية للمحاسبة في مسار ا التاريخي. -

 عر  المدخل المنهجية لبناء نظرية المحاسبة. -

 عر  المعطيات المحاسبية المعاصرة في ظل المداخل المختلفة. -

 رية المحاسبية.عر  نماذج معرفية من نتاج النظ -

 .ومشاكله القياس المحاسبيا مية عر   -

 عر  ا مية االفصاح المحاسبي ومشاكله. -

 عر  الممارسات المعاصرة في االد  المحاسبي -

 الخاصة األ داف

 .أ مهايؤدو عر   ذه المادة عل  نتاسج  أنيتوق،  

 فهم الطال  للمحاسبة المالية وفروع المحاسبة األخرى بطريقة أعمق.  -

 للطال . ية الفكر االنتقادوتنم -

 تطبيق النماذج النظرية عل  دراسات الطال  األكاديمية وممارساته العملية. -

 تنمية الشخصية العلمية للطال  بما يمكنه من تقويم الدراسات األخرى. -

 تنمية قدرة الطال  في البحث في النظرية المحاسبة. -



   

 محتوى المساق   

 تاريخي النظرية المحاسبية من منظور 

 التأصيل العملي للمحاسبة

 االسبوع االول

 المقومات االساسية للنظرية المحاسبية

الفددددرو  والمفددددا يم والمبدددداد  المحاسددددبية  -

المتعدددارف عليهدددا، محدددددات التقدددارير الماليدددة، 

 السياسات واالجراءات المحاسبية. 

  .المداخل المعاصرة لبناء النظرية المحاسبية -

 االسبوع الثاني 

ات المحاس      بية وتهبيقات       ا        ي ري      النظ -

 الممارسة الم نية

 

 االسبوع الثالث

 القياس المحاسبي

 المقومات العلمية للقياس المحاسبي -

 تحيز القياس المحاسبي -

 االسبوع الرابع

 مشاكل القياس المحاسبي  ي  ترات التضخم

 االطار النظرو لمحاسبة التضخم االقتصادو -

فتددرات  القيدداس المحاسددبي فددي مددداخل تعددديل -

 التضخم االقتصادو

 القيمة العادلة مفهومها، مزايا ا، وعيوبها -

 االسبوع الخامس والسادس

 االسبوع السابع قياس الدخل

 االسبوع الثامن امتحان منتصف الفصل

 و العاشر االسبوع التاسع والمركز النقدي قياس المركز المالي

 و الثاني عشر االسبوع الحادي عشر .مشاكل العرض واال صاح

 قضايا خال ية  ي الفكر المحاسبي

 محاسبة المسؤولية االجتماعية -

 محاسبة الموارد البشرية -

المقومدددات النظريدددة للدددنظم المحاسدددبية فدددي الفكدددر  -

 االسالمي

 الثالث عشراالسبوع 

أث   ر اةزم   ة المالي   ة العالمي   ة عل     النظري   ة 

 المحاسبية.

 الرابع عشراالسبوع 

 الخامس عشراالسبوع  بحثيةمناقشة االوراق ال

 االمتحان الن ائي

ك مجموعددة مددن عندداوين األبحدداث العلميددة المنشددورة ذات العالقددة ةبالل ددة العربيددة لدد نامالحظ  ة  

 واالنجليزية( تعط  للطلبة يتم مناقشتها في ال رفة الصفية.

 

 



 قاسمة المراج، 

ممارسدات المهنيدة المحاسدبية، (، التأصديل النظريدة لل2014، ة ، وموسد  السدويطيمطر محمد. 1

 األردن. ،، دار واسل للنشر، عمانالثالثة الطبعة 

(، نظريددة المحاسددبية، الطبعددة األولدد ، دار الثقافددة 2007حمدددان ، ةمددأمون القاضددي، وحسددين . 2

 األردن. ،عمان ،للنشر والتوزي،

واسل للنشدر، عمدان ،  ( مقدمة في النظرية المحاسبية، الطبعة األول ، دار2004. كمال النقي ، ة4

 األردن.

 ( النظرية المحاسبة، الطبعة األول ، دارة السالسل الكويتي.1990ة الشيرازو . عباس مهدو5

6.Belkuai. A. (2005) Accounting Theory. Fifth Edition-MCGrow 

7. Deegan.C. and Unerman.J. (2006) Financial Accounting Theory- MCGraw. 

8. Richard . G Schroeder , MyRTIEW. CLARK. And jack M. Cathey (2001) 

Financial Accounting Theory and Analysis . Seventh Edition john Wikey& sins 

Inc. 

9. Wolk, H. I. Dodd. J.L. Tearney . M.G. (2004) Accounting Theory. Sixth 

Edition , Thomson . South- Western. 

 

 الهلبة عل  النحوي اةتي تقييم  

 %25                                   . االمتحان األول1

2 .Presentation  15+ مناقشة ابحاث منشوره + مشاركة% 

 %20                                   . ورقة بحثية3

 %40                         نهاسيالمتحان ال. ا4

 النحو اةتي أساليب التعليم تكون عل  

 تكون المحاضرة عل   يسة ندوة يقود ا األستاذ. -

 ترتكز الندوة عل  عنصر المحاضرة والمناقشة. -

 في الحوار والمناقشة وتبادل األفكار. أساسييكون للطال  دور  -

 

 

 


