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 مفردات ووصف المادة الدراسية

 المادة الدراسية

ية اسمه بالعربية رمزه ز  اسمه باإلنكلي 

 Advanced Financial Accounting محاسبة مالية متقدمة 

الساعات 
 المعتمدة

 العملية النظرية

4 -- 

 
 Out Comes Learningاهداف تدريس المقرر ) المخرجات التعليمية (

االهداف 
 المعرفية

معرفة وفهم المفاهيم األساسية ألندماجات األعمال والطرق المحاسبية ذات الصلة وبحسب احدث 
 عن 

ً
 المعايير المحاسبية ذات الصلة  وكذلك معرفة وفهم مفاهيم اإلبالغ المالي القطاعي والمرحلي فضال

ي ظل المحاسبة عن الفرو 
 
ع المستقلة , وتسليط معرفة وفهم اهمية القوائم المالية التفصيلية والموحدة ف

اف باإليراد والمعالجات المحاسبية لعقود المقاوالت طويلة االجل .   الضوء عل قضايا االعير
 

االهداف 
 المهارية

ي مجال تطبيق مفاهيم ومبادئ وإجراءات المحاسبة عن إندماجات 
 
تعليم الطالب واكسابه المهارة ف

 عن إعداد القوائم المالية القطاعية والمرحلية , األعمال والمحاسبة عن أعمال الفروع المستقلة فض
ً
ال

اف باإليراد عل وفق احدث معايير المحاسبة والبالغ المالي الدوليير   ي مجال قضايا االعير
 
 /IASوكذلك ف

IFRS  . 
  

 التفاصيل االسبوع

كات  1  أسبابه وانواعه  –مفهوم اندماج الشر

 IFRS 3اكتساب االصول عل وفق  –المعالجة المحاسبية لالندماج  2

 IFRS 10اكتساب االسهم  عل وفق  –المعالجة المحاسبية لالندماج واعداد القوائم المالية الموحدة  3
   1الجزء  -

   IFRS 10عل وفق  -اكتساب االسهم   -المعالجة المحاسبية لالندماج واعداد القوائم المالية الموحدة  4
 2الجزء  -

ي الكلفة والملكية  5
ي األسهم بعد تاري    خ اإلكتساب : طريقتر

 
 المحاسبة عن اإلستثمارات ف

 القوائم المالية الموحدة بعد تاري    خ االكتساب  6

 IFRS 8مفهوم اإلبالغ القطاعي وأهميته عل وفق  7

 معايير تحديد القطاعات التشغيلية والمشاكل ذات الصلة  8

 IAS 34مفهوم اإلبالغ المرحلي وأهميته عل وفق  9

 المشاكل المحاسبية ذات الصلة باإلبالغ المرحلي مع حاالت عملية 10

كات ذات الفروع وأهدافها 11  طبيعة الشر

 للطريقة الالمركزية 12
ً
 المحاسبة عن أعمال الفروع المستقلة وفقا

 مطابقة الحسابات المتقابلة واعداد القوائم المالية للمركز الرئيس وفروعه  13

اف باإليراد عل وفق  14   IFRS 15مدخل لقضايا االعير

 IFRS 15المعالجات المحاسبية لعقود المقاوالت عل وفق  15



 

 
 
 

 ادةوصف الم

ح المفاهيم واإلجراءات المحاسبية ي شر
 
ي المحاسبة  مادة محاسبية متخصصة ف

 
لبعض المواضيع المتقدمة ف

 المالية وعل وفق أحدث المعايير المحاسبية ذات الصلة . 
 

 طريقة الحضور

 القاعات الدراسية .  .1
ي من خالل تطبيق كوكل كالشوم .  .2

ون   التواصل األلكير

 

 التقييم وتوزي    ع الدرجات
 نوع المهمة للطالب الدرجة الممنوحة لها

القاعة الدراسيةواجبات خارج  10  
وع عمل او امتحانات يومية  / مشاركة الطالب بالمناقشات اومقالة  او مشر  

 االمتحان االول 15
ي  15

 االمتحان الثان 
ي  60

 االمتحان النهان 
 المجموع %100

 

 مصادر ووسائل التعليم والتعلم

مصادر ووسائل 
التعليم والتعلم 

 االساسية

Kieso et al , Intermediate Acc. 2018 – Ch. 18 
Jeter & Chaney , Advanced Acc , 2015 , Ch. 14 . 
Larsen , Modern Advanced Accounting , 2008 , Ch. 4. 

ي وأخرون , المحاسبة المالية المتقدمة   2014مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية ,  -الجنان 
 . 4,5 الفصول 

مصادر ووسائل 
التعليم والتعلم 

 المساعدة

 
ح المادة عل تطبيق تلكرام وتطبيق يوتيوب .1 ي شر

 قناة متخصصة ف 
ح المواضيعكالس روم  .2  أسئلة الطلبة وأداء الواجبات .  نواإلجابة ع لشر

 

 

 

 


