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 1. اسم المادة حكوميةمحاسبة 

 2. رقم المادة 2505331

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب (1)محاسبة مبادئ 

 5. اسم البرنامج بةبكالوريوس محاس

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االدارة و التمويل

 9. القسم المحاسبة

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 0214/0212الثاني 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. مشتركة في تدريس المادةاألقسام األخرى ال ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  تحديث سنوي – 0211الفصل الثاني 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .11

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

 ju.edu.jog.obeidat@، 32290،  9-12، 3120، غسان عبيداتالمدرس 

 مدرسو المادة .71

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

 ju.edu.joagharaibeh@،  2192139212،  11-12، 3120،  عدنان غرايبةالمدرس 

 
 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
تتناول هذه المادة أساسيات المحاسبة الحكومية والهيئات غير الهادفة الى الربح وكذلك نظرية األموال المخصصةة وتويةيح إجراءات 

 .االداء واعداد تقاريرها المالية واعداد الموازنات والرقابة وتقييم تسجيل عملياتها
 

 

mailto:g.obeidat@ju.edu.jo
mailto:agharaibeh@ju.edu.jo
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
  :التالية االموريُتوقع من الطالب أن يتمكن من التعرف على : الفهم واالستيعاب .1

  .طبيعة عمل المنشآت غير الربحية . أ

  .وال المخصصةاالمفهم نظرية  . . ب
 االستحقاقو ي االلتزامالنقد االساسل مالمحاسبية التي تسجل على أساسها العمليات المالية الحكومية وتش سساالتطبيق . ت

  .المعدل
  .االردندورة الموازنة العامة في  . ث
 ..كيفية إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية والتقارير المطلوبة  . ج

 .1 :المهارات الفكرية والمعرفية والتحليلية. ب :إكمال المادة الدراسية بنجاح نتاجات التعلّم المستهدفة النتائج المرجوة بعد .0

 .معرفة المفاهيم األساسية الخاصة بالمنشآت الحكومية والمنشآت غير الربحية  .3

 إعداد الموازنة العامة .4

 تطبيق األسس المحاسبية التي يمكن االعتماد عليها في المحاسبة الحكومية . .2

 إعداد الخالصات الحسابية الشهرية .5 .لحكومة الماليةمعالجة عمليات ا . .1

 إعداد التقارير والقوائم المالية والحساب الختامي للدولة .1

 بيان أنواع األموال المخصصة . .8

تنمية قدرات الطالب على الطرق  .2 .تطبيق المعالجة المحاسبية في الوحدات الحكومية .1التطبيقية / المهارات الخاصة .9

تنمية  .3 .تقدمة التي تستخد في المحاسبة الحكومية واستخدا التكنولوجيا في البحث عن المعلومات والتدريبالمحسابية الم

قدرات الطالب في مجال قراءة التقارير المالية الحكومية وكيفية استخدا الرسومات البيانية والجداول الحسابية لتوييح البيانات 

على كيفية تحليل البيانات المالية للحكومة بصورة منطقية واستغاللها في مجال  بناء قدرات الطلبة .4 .المالية الحكومية

تنمية قدرات الطالةب علةى كيفيةة التعامةل مةال االزمةات والظةروف الماليةة الصةعبة  .5 .التخصص أو المجال المهني

المهارات اإلبداعية . د .وتحديد االوليات التةي تمةر بهةا الحكومةات وكيفيةة توفير التمويل االلز الدامة عمل الحكومات

تنمية قدرات  -2 .بناء قدرات الطلبة على تشخيص وتحديد المشكالت والتحديات التي تواجه المنظمة -1 -:القابلة للتحول

تنمية قدرات الطالب على بناء الشخصية والتحدث  -3 .الطالب على صناعة قرارات فعالة في مختلف الظروف واالحوال

تنمية قدرات الطالب على البحث  -4 .كةان عةا أو إجةراء المنةا رات أو أال نمة ن ةر مةن مناقشةة األفكار والحواراتفي م

المكتبةل (واكتشاف أدق وأحدث المصادر إليجاد المعلومات مةن ةالل محاولةة إيجةاد مصةادر جديدة وموثوقة للمعلومات 

تنمية قدرات الطالب على استنباط الممارسات السليمة  -5 .)الخ....ل الخبرةلاإلنترنتل األساتذةل ال مالء األشخاص ذوا

تنميةة قةدرات الطالةب علةى كيفيةة التعامةل  -6 .وتحديد األوليةات وإدارة الوقةت فالوقةت عنصةر هةا فةي عةالم المال

 .مالية في الحياة العمليةمةال العوائةق واالزمةات االقتصةادية العالميةة ومنهجيةة تخطةي الصةعوبات ال

 
 

 

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 المحاسبة لعبدالجلي توفيق. د
3102 الحكومية  المحاسةالحكومية 1 غسان عبيدات 2+1 وظائف+ امتحانات  

 . والمنشآت غير الربحية
 المحاسبة لعبدالجلي توفيق. د

3102 الحكومية  3-2 غسان عبيدات 4+3 وظائف+ امتحانات  
الموازنة العامة ودورة 

الموازنة العامة في 

 .ردناال
 المحاسبة لعبدالجلي توفيق. د

3102 الحكومية المحاسبي  معناصر النظا 5-4 غسان عبيدات 4+3 وظائف+ امتحانات  

 في الحكومة
 المحاسبة لعبدالجلي توفيق. د

3102 الحكومية  يالنقد االساس 7-6 غسان عبيدات 5 وظائف+ امتحانات  
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 المحاسبة لعبدالجلي توفيق. د

.3102 الحكومية  اساس االلتزام 11-8 غسان عبيدات 6 وظائف+ امتحانات  
 المحاسبة لعبدالجلي توفيق. د

3102 الحكومية وال االممقدمة في محاسبة  12-11 غسان عبيدات 7 وظائف+ امتحانات  

 .المخصصة
 المحاسبة لعبدالجلي توفيق. د

3102 الحكومية  14-12 غسان عبيدات 8 وظائف+ امتحانات  
إثبات وتحصيل إيرادات 

العامة ) المخصصة االموال

 )والخاصة

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .01

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 ض الجانب النظري لجوانب المادةعر  -1
 عرض الجانب العملي من حل بعض الحاالت الدراسية -0
 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

 تحانات قصيرة و طويلةام -1
 وظائف بيتية قصيرة -0
 عمل دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع تصورية -3

 السياسات المتبعة بالمادة .22

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

 (الجامعة االردنيةحسب 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:) سة المادةتسهم في دراالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .04

 مختبرحاسوب خاص بالكلية -1

 غرفة محاكاة للسوق المالي -5

 

 المراجع .22
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 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
 3102 الحكومية سبةالمحا عبدالجليل توفيق. د

 

 معلومات إضافية .01

 
 
 

------------------: 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                                                                                 


