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 معهد االدارة العامة                                                                                                

 الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية
 معهد اإلدارة العامة

                                                                             

 الهدف العام

الا  بهيياا الجرامر يل لو جاا لاو الاد اقر  ا  سام   الجحمساب   اددار  الجمليا  البيبيةيا هدف برنامج  دبوا   ي
الجملياا   الجحمساابي ن  بنبااة ايجياا  يااجا البرناامج  لوااد ر الحياا ظ الااجظ يو بااح الن اام  الجااملو  الجحمساابو لااو 
بحةيق ايداف الجؤسس   بي يريم نح  ا لضا جل خالا اسب راض احدث ا ساملي   ا راراتاا الجبب ا  

 .جمليم  جحمسبيم
 

 المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية التفصيلية لبرنامج الدبلوم التدريبي األهداف
  إدراك الجفميي  ا سمسي  لوجحمسب 
  ب ريف الجرمر يل بب ريف ال نمصر األسمسي  لوة اق  الجملي 
 ج رل  ادثبما الجحمسبو   الةيمس 
  برجية   بحويا السرالا البرمري 
  اعداد البةمرير الجملي 
  الجيزانيما ال مج اعداد 
  اعداد دراسما الب وف  
 . بحديد يبي    أيجي  البحويا الجملو  بخمج الةراراا ا سبرابيري 
 .رراتاا البحويا الجملو   يفي  بيبيةهم  الب رف عو  خي اا  ا 
 .البيبيق السوي  ألد اا البحويا الجملو 
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 لب مجا ج هم.الب رف عو  ب ض الجرم ا البو ب برض البحويا الجملو   يفي  ا 
 الب رف عو  اددار  الجملي  الرمجو   الر مب  عو  الخزاقل 
  ا سم  الجرمر يل جهمراا لحص الجيزانيما  الةرات  النةدي 
  ب رف الجرمر يل عو  األسااملي  الحديث  لو البد يااق  الر مبا  الجمليا 
  عااداد الج ازنما البخيييي  ب رف الجرمر يل عو  البخييي الجملو  ا 
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 المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقيةدبلوم محتويات 

 الموضوعات الفصل
 

 

 ساعات
 

 ساعات الموضوعات الفصا

 
 

الفصل 
 االول

 األولىالوحدة 
 

 المفاهيم االساسية للمحاسبة
 مفاهيم القياس المحاسبي-
 المعامالت التجارية-
 الكشوفات المالية-
 والقانون التجاري-
 المعلومات التجاريةالمحاسبة ونظم -
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 الفصل
 الثاني

 الوحدة الثالثة
 

 اإلثبات المحاسبي و القياس
 اإلثبات المحاسبي لإليرادات-
 قياس اإليرادات-
 اإلثبات المحاسبي للمصرفات-
 قياس المصروفات-
 المكاسب والخسائر-
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 الوحدة الثانية
 

 الماليةتعريف العناصر األساسية للقوائم 
 األصول و الخصوم-
 حقوق أصحاب رأس المال-
 اإليرادات و المصروفات-
 المكاسب والخسائر-
 صافي الدخل / صافي الخسارة-
استثمارات أصحاب رأس المال -

 والتوزيعات عليهم 
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 الوحدة الرابعة
 

  اعداد التقارير المالية 

 أجزاء التقارير المالية-
 القوائم المالية-
 الدخل قائمة-
 قائمة التدفقات النقدية-
 أساليب التحليل المالي-
 الموازنة التقديرية العامة للمؤسسة-
 التقارير الدورية المطلوب إعدادها-
 البيانات المالية السنوية-
حفظ البيانات و التقارير المالية و -

 المستندات
 مقياس نجاح االدارة المالية-
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الفصل 
 ثالثال

 الخامسةالوحدة 
 اعداد الميزانيات العامة

 المعادلة المحاسبية-
 أساس إعداد الميزانية-
 عناصر الميزانية وتبوبيها-
 وظائف الميزانية وطرق عرضها-
 تحليل الميزانية وداللتها-
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 الوحدة الثامنة
 تدقيق الحسابات

 مقدمة عن تدقيق الحسابات-
 تعريف تدقيق الحسابات-
 قواعد التدقيق المتعارف عليها-
 أنواع التدقيق-
 فئات المدققين -
 مراحل إجراءات التدقيق-
 األمور األساسية في أعمال التدقيق-
 أهداف عملية تدقيق الحسابات-
 تقرير مدقق الحسابات-
 

 
 
 
 
21 

 الوحدة السادسة
  اعداد دراسات التكلفة

المباشرة تعريف التكاليف غير -
 وخصائصها

المبادئ العلمبة التى تستخدم للتفرقة بين -
 التكاليف المباشرة والغير مباشرة

 خصائص التكاليف غير المباشرة-
 مشاكل التكاليف غير المباشرة-
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 الوحدة التاسعة
 اإلدارة المالية

اإلدارة الشاملة للنقدية والرقابة على -
 الخزائن

 النقدية التخطيط المالي وإدارة-
تدعيـم خـبرات إدارة الخزائن -

 والنقدية
 تحليل وفحص القوائم المالية-
فحص الميزانيات والقراءة النقدية -

 للقوائم المالية
التحليل المالي وقوائم التدفقات -

 النقدية
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الفصل 
 الرابع

 التخطيط والرقابة الماليــة-
تطوير آليات التخطيط المالي وإعداد -

 الموازنات
 المحافظ االستثماريةمهارات إدارة -
األســاليب الحديثة في التدقيــق -

 والرقابـة الماليـة
اإلدارة الفعالة لألقسـام الماليــة -

 والمحاسبيـة
 

 الوحدة السابعة
 التحليل المالي

 مفهوم التحليل المالي وأهميته.-
 أنواع التحليل المالي.-
 فهم البيانات المالية للمنشأة.-
المالي لمصادر واستخدامات التحليل -

 الموارد.
 التحليل المالي للبيانات المالية-
 نسب السيولة والمديونية-
 نسب الربحية والتشغيل-
 تحليل التدفقات النقدية وأهميته-
 األساليب األخرى في التحليل المالي.-
 التحليل األفقي.-
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 لوحدة العاشرةا
 

المالي إدارة العمليات المالية والتخطيط 
 المتقدم

االستراتيجيات الحديثة في إعداد -
وتقييم القوائم المالية وفقاً لمعايير 

 المحاسبة الدولية
تحليل الهيكل التمويلي والرافعة -

 المالية
تطويـر األداء المالي وإعــداد الخطــط -

 الماليــة
التخطيط المالي وإعــداد الموازنات -

 التخطيطية
االئتمانية والتعثر تحليل الجدارة -

 المالي
ألدوات الحديثة للتدقيق على القوائم ا-

 المالية والتحليالت المرتبطة بها
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 لو الةيمعيل ال م   الخمص الجحمسب   الجملي ال مجويل لو ا سم  -: الفئة المستهدفة

 الجحمسب   الجملي خريرو الرمج ما  البمحثيل عل لرص ال جا لو ا سم  -           

 الجحمسب   الجملي جدربيل خبرات ا فمت  أصحم  خبراا لو جرما دربين والمحاضرين: الم

جال  الجحمساب   اددار  الجمليا  البيبيةيا يحصا الجبدر  عو  راهمد  الادبو   الجهناو لاو ادة: ــــــــــــــــالشه
 ال مج   ج بجد جل رمج   جؤب   جصدق جل الب وي  ال ملوج هد اددار  

 بيبيةما  بجمريل عجوي  ن حم ا دراسي ن األد اربجثيا  ن عما ال جاجرج أسلوب التدريب:

 09: عدد الساعات التدريبية

  ج هد اددار  ال مج : مكان انعقاد

 متطلبات االجتياز امتحان معتمد اهذه الغاية
  

 

 معهد اإلدارة العامة األردني


