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ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
 الخطة الدراسية لدرجه الماجستير في المحاسبة 

                 الرسالة(        مسار )
 
 

 ساعة(          18المواد اإلجبارية ) .1

   
 رقم المادة 

 
 

البحث العلمي منهجية  302607 

 
 

 301607 المحاسبة اإلدارية المتقدمة

 
 

 301609 تدقيق حسابات متقدم

 
 

 304601 ادارة مالية متقدمة 

 
 

مالية متقدمة محاسبة   301610 

 
 

مالي متقدمتحليل   301608 

 

 ساعات(        6المواد االختيارية ) .2

    
المتقدمة  محاسبيةالمعلومات النظم  3   307611 

 307606 النظرية المحاسبية المتقدمة  3 

 
 

 301615 الحاكمية المؤسسية

 
 

المالي  واإلبالغمعايير المحاسبة 
 الدولية 

301613 

 
 

 301614 المحاسبة الضريبية

 
 

 301616 محاسبة تكاليف متقدمة 

 
 

 301618 أخالقيات المهنة 

 
 

الدولية معايير التدقيق   301617 

 
 

 301619 محاسبة التجارة االلكترونية

المتقدمة اإلستراتيجية اإلدارة 3   302666 

والنقدية  الرأسمالية األسواق 3   304627 

 304606 اإلحصاء 3 

 304603 االقتصاد  3 

اريةداإلنظم المعلومات  3   308600 

 

 
ساعات( معتمدة 9) ماجستير رسالة  .3  
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باللغة العربية وصف مواد برنامج ماجستير المحاسبة  

 
 ساعة(  18المواد اإلجبارية )

 

التعرف   منهجية البحث العلمي:  (302607)  يتم  المحاسبية, حيث  المتبعة في االبحاث  المنهجية  الطرق  المادة في  تبحث هذه 

على تلك الطرق و المنهجية و دراستها و فحصها, و تركز الماده على الطرق الكمية و الغير الكمية و يتم استعمال حاالت عملية 

ود هذه المادة الطالب بالمهارات الالزمة الختيار و تنفيذ  ضيح مالءمة استعمال تلك الطرق المنهجية. و من المتوقع ان تز لتو

 التصميم المالئم للبحث المحاسبي و انجازه.

 

المتقدمة   (301607) االدارية  االدارية  المحاسبة  القرارات  التخاذ  الالزمة  المهارات  الطالب  اكساب  الى  المادة  هذه  تهدف   :

تغطي هذه الماده الموضوعات التقليدية كتكلفة النتج و الموازنات و تقييم االداء و  المختلفة القصيرة االجل و الطويلة االجل. و  

االسعار التحويلية باالضافة الى الموضوعات التقليدية كتكلفة المنتج و الموازنات و تقييم االداء و االسعار التحويلية باالضافة الى  

 ل و التكلفة المستهدفة و ادارة التكلفة االستراتيجة. الموضوعات الحديثة مثل تكلفة االنشطة و تحليل ربح العمي

  أساسي في التدقيق, فهي تهتم بشكل    األساسيةالتركيز على القضايا    إلى: تهدف هذة المادة  المتقدم  ( تدقيق الحسابات301609)

لتحليل الناقد للقضايا المهمة  ذلك ستركز االهتمام على ا  إلى  باإلضافةمن فهم نظرية و منهجيات التدقيق الحديثة.    بتمكين الطلبة 

مثل   المهنة,  تواجه  و    أهداف التي  التدقيق  ادلة  االستقاللية و  و  التوقعات  و فجوة  المهنة  تنظيم  و  المدققين  مسؤوليات  و  التدقيق 

 و تقارير التدقيق.  اإلحصائيةمخاطر التدقيق و العينات 

تعلقة بتقييم الشركات, كما تبحث  مالعملية التخاذ القرارات ال  األدواتتبحث هذه المادة في  المالية المتقدمة:  اإلدارة   (304601) 

الكفؤ و كيفية    في السوق  المنشاة,    رأسهيكل    تأثير فرضية  قيمة  التوزيعات على  عمليات االندماج   إلى  باإلضافةالمال و قرار 

 العالم. الموارد المالية حول ممارساتبعض  إلىللشركات. و يتم التعرض 

المالي(  301608) المادة  التحليل  هذه  تغطي  للتحليل    األساليب :  الضرورية  و   األساسيالحديثة  المالي  المفاهيم  بين  تربط  و 

المحاسبية و تبين للطلبة كيفية توظيف المعلومات المحاسبية لغايات تقييم الشركات. و توضح المادة االساليب المتقدمة للتنبؤ بقيمة  

 تستخدم العوامل الكلية و الجزئية التي ترتبط بالقيمة الجوهرية للمشروع.الشركة التي 

 واإلجراءات وبأساليبتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمحاسبة عن اندماج الشركات   محاسبة مالية متقدمة: (301610) 

هذا   عن  الناتجة  المجمعة  المالية  القوائم  إعداد  عند  الملكية   االندماجالمعتمدة  طريقة  من  كل  بموجب  وذلك  المختلفة  وبأنواعها 

التكلفة   و   باإلضافةوطريقة  البضاعة   : مجال  في  التابعة  والشركة  األم  الشركة  بين  المتبادلة  للعلمليات  المحاسبية  المعالجة  إلى 

والسندات ، المحاسبة عن العمالت األجنبية بما في ذلك استخدام أساليب التحوط المحاسبة عن عقود اإليجار  األصول طويلة األجل  

 .طويلة األجل، وذلك بناء على أخر إصدارات معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية

 

 

 



Irbid National University                                                                                                                          جامعة اربد االهلية 

Faculty of Administrative & Financial Sciences                                                                            كلية العلوم االدارية و المالية

Accounting  Department .                                                                                                                               المحاسبةقسم    

 

 ( 6ساعات ) المواد االختيارية

تقدم هذه المادة عرضا متوازنا للجوانب النظرية و التطبيقية للمحاسبة المالية, تتضمن  :  المتقدمة  ( النظرية المحاسبية307606)

زانية و قائمة التدفق النقدي و المعايير الدولية للمحاسبة يالتي تعرضها المادة كل من: مفاهيم الدخل و قائمة الدخل و الم  عالمواضي 

 المحاسبية. اإلفصاحو متطلبات العرض و و نظريات الملكية  اإليجار المال العامل و عقود  رأسو 

المتقدمة:  (  307611) المحاسبية  المعلومات  المعلومات  تهدف  نظم  بنظم  الخاصة  بالمعرفة  الطلبة  تعريف  الى  المادة  هذة 

االنظمة و  الضرورية للمحاسبين. و بالتحديد فان المادة تغطي المواضيع التالية: مفاهيم النظم و ادوات النظم و منهجيات تطوير  

 301614تخزين و معالجة البيانات و نظم الرقابة الداخلية و اجراءات العملية التجارية.

 

الضريبية:  ال(  301614) المادة في دور محاسبة  تبحث  تطبيقاته, و كذلك  قانون ضريبة الدخل في االردن و  المادة  تغطي هذة 

لنفقات الراسمالية و االيرادية و الدخل االجمالي و الخسائر و المحاسب في حساب ضريبة الدخل و الدخل الخاضع للضريبة و ا

 تدويرها و الضرائب الخرى. 

 
: تهدف هذه المادة الى تعليم الطلبة و اكسابهم المهارات المتعلقة بتطبيق  معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية(  301613) 

 .النظري و العلمي المتعلقة بتطبيق تلك المعايير في الحاالت المختلفة معايير المحاسبة الدولية في مستوى متقدم من خالل البحث

متقدمة:  (  301616)  تكاليف  التكاليف محاسبة  إعداد حسابات  بنظام حسابات  التعريف  المتقدمة  التكاليف  محاسبة  مادة  تهدف 

انحرافات عناصر التكاليف وتقارير األداء المالي،  المعيارية من حيث مفهومه / اهمية / معايرة عناصر التكاليف / تحديد وتحميل  

أضافه إلى تحميل انحرافات العالقة بين التكاليف / المبيعات / إلرباح كما تشمل المادة موضوعات محاسبية خاصة تتعمق بتوزيع  

 .ابة اإلداريةالتكاليف الصناعية الغير مباشرة بالطريقة الكالسيكية والحديثة و استخدامات التكاليف في مجال الرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وصف مواد برنامج ماجستير المحاسبة باللغة االنجليزية
Master of Accounting 

 
This plan consists of materials 33 credit hours distributed as follows (Thesis 



Irbid National University                                                                                                                          جامعة اربد االهلية 

Faculty of Administrative & Financial Sciences                                                                            كلية العلوم االدارية و المالية

Accounting  Department .                                                                                                                               المحاسبةقسم    

 

Track). 
1- Obligatory courses 18 credit hours as follows:  

 
1- Research Methodology (302607)                                                                  (3 hours) 

The course aims at familiarizing students with the major concepts of research methodology. The 
course is expected to help students acquire and enhance their research abilities and skills in areas 
related to problem specification, hypothesis developments, data collection, analysis and 
interpretation. Scientific research reports’ writing styles are also expounded. This course explains 
some of selected statistical methods in accounting research. 

2- Advanced Auditing  (301609)                                                                         (3 hours) 

This course includes theoretical and practical parts of auditing. It covers issues about the audit 
profession, professional services, auditors responsibilities, audit evidence, internal control, audit 
planning, audit reporting, audit sampling , audit of accounting cycles, audit research, audit 
independence, expectations gap and discussion of audit research papers and audit cases. 

3- Advanced Managerial Accounting (301607)                                                  (3 hours) 

The course reflects using costs and decision making as well as managing customer relationships 
and process performance. Moreover, the course describes how to use budgets for planning and 
coordination among other things. 

4- Advanced Financial  Accounting (301610)                                                   (3 hours) 

The course explains the accounting concepts and practices underlying business combinations. The 
course covers the following issues; the legal forms of business combinations, the use of purchase 
and pooling accounting, the different methods available as accounting treatment for the 
investment account; these include, the equity method, the cost method and the incomplete equity 
method, the basic consolidation procedures for the financial statements of the parent and its 
subsidiary, intercompany transactions such as land, inventory, depreciable assets and bonds, and 
intercompany leasing. Other issues include the impact of changes in the percentage of ownership 
on the consolidation procedures, the existence of preferred stocks, complex affiliation, and foreign 
currency translation. 

5- Advanced Financial Management (304601)                                                 (3 hours)                                                          

This course deals with the core issues of financial management in Public Limited Companies. The 
course describes the proper evaluation of investment opportunities in the financial markets in 
alliance with the basic risks measurements and potentials. Trading financial Models will be used 
along with subjects analysis associated with the efficiency of the financial markets, profits sharing 
policies and the capital structure. 

6- Advanced Financial Analysis (301608)                                                          (3 hours)                                                          

Financial statement analysis may be performed for variety of reasons, such as valuing equity 
securities, assessing credit risk, conducting due diligence related to an acquisition, or assessing a 
subsidiary's performance. This includes the two most common categories: equity analysis and 
credit analysis. In essence, an analyst seek to answer such questions as: How successfully has the 
company performed, relative to its own past performance and relative to its competitors? How is 
the company likely to perform in future? Based on expectations about future performance, what is 
the value of the company or the securities it issues? This course is designed to prepare students to 
interpret and analyze financial statements for tasks such as credit and security analyses, lending 
and investment decisions, and other decisions that rely on financial data. Ultimately, students who 
complete this course develop a more efficient and effective approach to researching, interpreting, 



Irbid National University                                                                                                                          جامعة اربد االهلية 

Faculty of Administrative & Financial Sciences                                                                            كلية العلوم االدارية و المالية

Accounting  Department .                                                                                                                               المحاسبةقسم    

 

and analyzing financial statements. 
 

2- Elective courses 6 credit hours to be selected from the following: 

 

1- Advanced Accounting Theory (301606)                                                          (3 hours)                                                          

The course provides a balanced discussion of the theoretical and procedural aspects of financial 
accounting. Topics include the income concepts, the income statement, the balance sheet, the 
statement of cash flows, international accounting standards, the working capital, leases, theories of 
equity, and the financial reporting disclosure requirements. 
 
 
 

2- Advanced Financial Analysis (301608)                                                          (3 hours)                                                          

Financial statement analysis may be performed for variety of reasons, such as valuing equity 
securities, assessing credit risk, conducting due diligence related to an acquisition, or assessing a 
subsidiary's performance. This includes the two most common categories: equity analysis and 
credit analysis. In essence, an analyst seek to answer such questions as: How successfully has the 
company performed, relative to its own past performance and relative to its competitors? How is 
the company likely to perform in future? Based on expectations about future performance, what is 
the value of the company or the securities it issues? This course is designed to prepare students to 
interpret and analyze financial statements for tasks such as credit and security analyses, lending 
and investment decisions, and other decisions that rely on financial data. Ultimately, students who 
complete this course develop a more efficient and effective approach to researching, interpreting, 
and analyzing financial statements. 

3- Advanced Accounting Information Systems (307611)                                 (3 hours)                                                          

A primary objective of this course is to provide a knowledge of how accounting information 
systems function in today’s business environment. The course aims to explain the basics of the 
relational databases. In addition, transaction flowcharting and controls for system reliability are 
explained. 

4- Advanced Cost Accounting (301616)                                                             (3 hours)                                                          

A primary objective of this course is to provide a knowledge of cost accounting function in 
today’s business environment. The course aims to explain the basics of the costing systems. In 
addition, modern methods in cost accounting are explained. 
 

5- International Accounting Standards (301613)                                               (3 hours) 

This course is designed to provide students with accounting standards formulated and issued by 
accounting standards bodies. Focus will be on familiarizing students with international bodies of 
accounting and their efforts to formulate, issue, and promote accounting standards to be used in 
presentation of financial statements. In addition, the course covers in depth the standards 
formulated and issued by the international accounting standard Board. (IASC). 
 

3- Obligatory 9 credit hours for Thesis 
 


	3- Obligatory 9 credit hours for Thesis

