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 1. اسم المادة محاسبة المنشآت المالية

 2. رقم المادة 2505333

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب (2)محاسبة مبادئ 

 5. اسم البرنامج ريوس محاسبةبكالو 

 6. رقم البرنامج 22

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االدارة و التمويل

 9. القسم المحاسبة

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2202/2202 الصيفي

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادةاألقسام  ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  تحديث سنوي – 2202الفصل الثاني 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .01

 .إللكترونيرقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد ا: ما يلي الرجاء إدراج

 دكتور محمد العدوانال

 مدرسو المادة .71

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 

 دكتور محمد العدوانال

 
 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 :باألمور التاليةتهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من اإللمام 

 ، وكيفية المعالجات المحاسبية في البنوك التجارية االردنية ما هي محاسبة المنشات المالية
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 :تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من اإللمام باألمور التالية

 .أنواع البنوك ووظائفها .0

 .االقتصادية أهمية البنوك من الناحية .2

 .البنوك التجارية ووظائفها وأقسامها وعناصر النظام المحاسبي ومميزاته في البنك التجاري .3

 .أنواع الحسابات وماهيتها .4

 .الحسابات الجارية وإجراءاتها وقيودها المحاسبية .5

 .الودائع وأنواعها وعملياتها المحاسبية .1

 .صة بالمقاصةالمقاصة واإلجراءات المتبعة والقيود المحاسبية الخا .2

 . واالت الصادرة والواردة والمعالجة المحاسبيةحواالت وأطرافها واإلجراءات المتبعة في الحقسم ال .2

 .الشيكات المصرفية بيعها وشرائها والشيكات السياحية ومحاسبتها والشيكات المصدقة .9

 .قسم الكمبياالت وطرق تحصيلها وخصمها .02

 .الت والقيود الخاصة من تحصيل وخصم ومنح التسهيالت منح التسهيالت االئتمانية بضمان الكمبيا .00

 .الكفاالت وعناصرها وأنواعها وإصدار الكفالة وإلغاءها والمحاسبة عن الكفاالت .02

 .االعتمادات المستندية، أطرافها، إجراءاتها، االعتمادات الصادرة والواردة والمعالجة المحاسبية  .03

 .الجة المحاسبية للبوالص الصادرة والواردة وسحوباتهابوالص التحصيل ، أطرافها ، أنواعها، والمع .04

 ".داخلية وخارجية" القوائم المالية للبنوك التجارية وإعدادها، اإلشراف والرقابة على البنوك التجارية  .05

 .تعثر البنوك التجارية وأسبابها .01

 
 

 

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

اهر، احمد حسن، سعادة، ظ
الطبعة .يوسف مصطفى

، محاسبة (5000)الرابعة 
المنشآت المالية، عمان، 
األردن، طارق للخدمات 

.المكتبية  

 1  2+1 وظائف+ امتحانات 

 البنوك ووظائفها أنواع

ظاهر، احمد حسن، سعادة، 
الطبعة .يوسف مصطفى

، محاسبة (5000)الرابعة 
المنشآت المالية، عمان، 

ن، طارق للخدمات األرد
.المكتبية  

 3-2  4+3 وظائف+ امتحانات 

 البنوك التجارية

ظاهر، احمد حسن، سعادة، 
الطبعة .يوسف مصطفى

، محاسبة (5000)الرابعة 
المنشآت المالية، عمان، 
األردن، طارق للخدمات 

.المكتبية  

 5-4  4+3 وظائف+ امتحانات 

قسم الحسابات الجارية 
 والودائع والمقاصة

ر، احمد حسن، سعادة، ظاه
الطبعة .يوسف مصطفى

، محاسبة (5000)الرابعة 
المنشآت المالية، عمان، 
األردن، طارق للخدمات 

..المكتبية  

 7-6  5 وظائف+ امتحانات 

 واالتحقسم ال
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ظاهر، احمد حسن، سعادة، 
الطبعة .يوسف مصطفى

، محاسبة (5000)الرابعة 
المنشآت المالية، عمان، 

لخدمات األردن، طارق ل
.المكتبية  

 11-8  6 وظائف+ امتحانات 

 قسم الكمبياالت

ظاهر، احمد حسن، سعادة، 
الطبعة .يوسف مصطفى

، محاسبة (5000)الرابعة 
المنشآت المالية، عمان، 
األردن، طارق للخدمات 

.المكتبية  

 12-11  7 وظائف+ امتحانات 

 الكفاالت

ظاهر، احمد حسن، سعادة، 
الطبعة .يوسف مصطفى

، محاسبة (5000)ابعة الر
المنشآت المالية، عمان، 
األردن، طارق للخدمات 

.المكتبية  

 14-12  8 وظائف+ امتحانات 

قسم االعتمادات 
 المستندية

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .20

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 رض الجانب النظري لجوانب المادةع -0
 عرض الجانب العملي من حل بعض الحاالت الدراسية -2
 استخدام تطبيق اكسل لحل المسائل -3
 عرض اوراق بحثية  -4

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 متحانات قصيرة و طويلةا -0
 وظائف بيتية قصيرة -2
 عمل دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع تصورية -3

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:)  والغياب سياسة الحضور -أ

 (الجامعة االردنية حسب نظام و تعليمات:) الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) والصحة إجراءات السالمة -ج

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) إعطاء الدرجات -ه

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) اسة المادةتسهم في در التي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 مختبرحاسوب خاص بالكلية -0

 غرفة محاكاة للسوق المالي -5

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
، محاسبة المنشآت المالية، عمان، األردن، (5000)الطبعة الرابعة .يوسف مصطفىظاهر، احمد حسن، سعادة، 

 .طارق للخدمات المكتبية
 . 0991لسنة ( 55)قانون الشركات األردني رقم 

 معلومات إضافية .21

 
 
 

------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: اسم منسق المادة

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

  
    :نسخة إلى                                                                                   

                  قسمالرئيس                                                                                   
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 المادةملف                                                                                 


