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  عة صنعاء 

طة التي تمارسھ
كم. IASBلية 

لدورة المحاسبية
ختلف المعامالت
ش القوائم المالية
، وكيفية القياس

 

 على أن:

واألحداث مالية
سجيل المحاسبي
محاسبية لمنشآت

     ان الجودة
      

  )١بة (

تدريب 
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 صل االول

  اسبة

 يل حجر  
  لرباعي

جارة واالقتصاد

واالقتصاد جامع

عريفھا واألنشط
 المحاسبة الدول

يبين مراحل ال 
 المحاسبية لمخ
ھا. وختاماً يناقش
مكونة لكل منھا

   عرفة وفھم)

 الطالب قادراً ع

الم  المعامالت
الرئيسية للتس 

الم حل الدورة
 .ية

وضما األكاديمي
دى العماد

المحاسبمبادئ 
 

عملي رين
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وى األول الفص
 ال يوجد
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كالوريوس محا
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 العربية
 فصلي
 انتظام

عبدالملك إسماعي
/يوسف عبده ال

كلية التج –عاء 
 م٢٠٢٠

بكلية التجارة و

بة من حيث تع
 مجلس معايير
ضافة إلى ذلك
وضح المعالجة
افھا وتصحيحھ
ف والعناصر الم

  ت المقرر

المقرر(معجات 

لمقرر سيكون

بأنواع والفھم 
والقواعد ية 

 المختلفة ومرا
منشآت التجاري

  

مركز التطوير
د/ھد 

  )١( محاسبة

سمنار/تمار
-  

المستو

بك
                

ا.د ع
أ.م.د
جامعة صنع

 قسم المحاسبة

 مبادئ المحاسب
م الصادر عن

باإلض  المختلفة.
ضالً عن ذلك يو
إجراءات اكتشا
من حيث الھدف

رنامج بمخرجات

مخرج

تھاء من ھذا ال

المعرفة ظھر
قتصادية المالي
عامالت المالية
عمال السيما الم

 كلية
 الريفي
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مجلس

الب في مجال
ت الغرض العام
عامالت المالية
لمحاسبية. وفض
اء المحاسبية وإ

تلك القوائم منش

 مخرجات البر

بعد االنت  ن:

a-1 يظ
االق
للمع
األع

اسبة
تلفة،
 ذات
 مع

  ة.

عميد الك          
د/مشعل ا       

توصيف مق

:  

  )(إن وجدت

Course:  

ية معرفية للطا
وائم المالية ذات
ل المحاسبي للمع
مختلفة للدورة ال
 وأنواع األخطا
لمالية، إذ يناقش

 ر المالية.

يتم ربط مقرر:

  فھم)

ب قادراً على أن

النظري للمحا
مراجعة المخت

والقوانينى،
، وبما يتناسب
رتيبات التعاقدية

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

مة عن المقرر

 

 

 لدراسي
لدراسة المقرر
)ة (إن وجدت
 س له المقرر

  

 مقرر

  فيه المقرر
 يف المقرر

 التوصيفت 

e Descript

 إلى تأسيس بن
طار الفكري للقو
رئيسية للتسجيل
في المراحل الم
 يوضح طبيعة

للمحاسبة السية
الدولية للتقارير

للم المقصودةم 

امج (معرفة وف

 سيكون الطالب

ھم باإلطار 
المحاسبة والم
إلدارية األخرى
سبة والمراجعة،
ت المختلفة والتر

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

معلومات عام 
 المقرر

المقرر ورقمه

عات المعتمدة

توى والفصل ال
طلبات السابقة ل
طلبات المصاحبة

درسيامج الذي 

دريس المقرر
   الدراسة

  ب الدراسة
و) توصيف الم
 جع التوصيف

ن الذي يدرس
خ اعتماد توصي
ة التي اعتمدت

 ionف المقرر

محاسبة المالية
ساسية وفقا لإلط
رر القواعد الر
مل المحاسبي في
ة على ما سبق
خرجات الرئيس
تفق والمعايير ا

مخرجات التعلم

 م :  

مخرجات البرنا

ن ھذا البرنامج

 المعرفة والفھ
ة، ومعايير ا
القتصادية واإل
جاالت المحاسب
ال في المنشآت
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يھدف مقرر الم
ومفاھيمھا األس
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والتي تمثل المخ
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د/القاسم العباس  

اھيمھا األساسية
حاسبة وعالقتھ

ن حيث الھدف
قياس (األولى

 لمالية.

(    
 اً على أن:

مدين والدائن لكل
 ية.

ثبات المعامالت
وجه الخصوص

والمعايير الدولي
من لك القوائم 
   القرارات.

    نية)
   على أن:

مالت المالية من
وعمليات الشرا
اسبية في ضو

  المحاسبي.
 النتيجة النھائي
فترة المحاسبية
 المالية في نھاي

 تستخدم لحصر
منشآت التجاري

    مة))
  اً على أن:

وانب المحاسبي
  ية.

     ان الجودة
      

ومفاوأنشطتھا 
ة وفروع المح

   ى
من  الرئيسية

ا، وكيفية الق
ولية للتقارير ال

مھارات ذھنية)
ن الطالب قادراً
ديد الطرف المد
جالت المحاسبي

ب المناسبة إلث
ألعمال وعلى و

ية بما يتفق و
ن مستخدمي تل

اتخاذ في تفيد ت

ت عملية ومھن
ن الطالب قادراً
لمختلف المعام
يات النقدية، و
 األخطاء المحا
قواعد التسجيل
 بغرض تحديد

خسارة عن الف 
 وبقية القوائم 

لمستندية التي
 السيما في الم

ت انتقالية (عام
ن الطالب قادراً
ت الصلة بجو
فة بكفاءة وفاعلي

وضما األكاديمي
دى العماد

حاسبة المالية و
للمحاسبة كري

األخرى جتماعية
 القوائم المالية
ونة لكل منھا
ق والمعايير الدو

رجات المقرر(م
 المقرر سيكون
الت المالية لتحد
 لقيدھا في السج

اءات واألساليب
قة بمنشآت األ

  ارية.
ر القوائم المالي
ية وبشكل يمكن

ومؤشرات الت

  رر
 المقرر (مھارات

سيكون المقرر 
جة المحاسبية ل
س المال وعمليا
شاف ومعالجة

لمحاسبة وقية ل
مالية الرئيسية
ة من ربح أو
 المركز المالي

  
واعة الدفترية 
مالية وتأييدھا

 المقرر(مھارات
 المقرر سيكون
فرق العمل ذا
األدوار المختلفة

  

مركز التطوير
د/ھد 

بين طبيعة المح
ً لإلطار الفك قا
عض العلوم االج
يشرح أنواع

لعناصر المكو
لعرض بما يتفق

مخر  
النتھاء من ھذا

يحلل المعامال 
معاملة تمھيداً

يحدد اإلجرا 
المالية المتعلق
المنشآت التجا
يبوب عناصر
للتقارير المالي

مدلوال استنتاج

مخرجات المقر
مخرجات
النتھاء من ھذا
 يجري المعالج
عمليات رأس
والبيع، واكتش
األسس النظري

الم القوائم يعد
لنشاط المنشأة
وكذا تصوير
الفترة المالية.
يصمم المجموع
المعامالت الم

  الفردية.

مخرجات
النتھاء من ھذا
 يعمل ضمن

لمالية والقيام با

 كلية
 الريفي
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وفق
ببع
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صادية
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والع
والع

يرھا
عامة
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بعد اال  ن:
b-1

اھج

b-2 منشآت
واعداد

b-3 البدائل
شرات
جاالت

ات البرنامج بم

بعد اال  ن:
c-1: ألحداث

معايير
المالية

 c-2 ً ة وفقا
لدولية
حاسبية

c-3ي:  المالي
لومات
فق مع

بعد اال  ن:
d1:

ال
 العمل
محاسبة

عميد الك          
د/مشعل ا       

مالية وغير الما
وحدات االقتص

ريرالمالية وغي
القتصادية الع

لألغر القوائم

  ت ذھنية)
ب قادراً على أن
سبية وإجراءات
ة، وطرق ومنا

  ة.
ألخرى في الم
محاسبي لھا، و

  ر.
 المختلفة، و

لوالت ومؤش مد
شارات في المج

يتم ربط مخرجا
  ية ومھنية)

ب قادراً على أن
ت المالية واأل
لخاصة وفقا لم
دولية للتقارير
 ة ذات العالقة.

لعامة والخاصة
والمعايير ا
 والقواعد المح

األداءرير
ية، ونظم المعل
تاحة، بما يتواف

  ية (عامة))
أن ب قادراً على
رك في فرق
لف وظائف الم

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

م للمعامالت الم
نھا بمختلف الو

د القوائم والتقار
ف الوحدات ا
ل وتفسير تلك

   وغيرھا.

رنامج (مھارات
 سيكون الطالب

والنظم المحاس 
المنشا نشاط عة

سبة والمراجعة
ية واألحداث ا
ن التسجيل الم

لتقاريررھا من ا
ية للمنشآت
ه من استنتاج

ت وتقديم االستش

   
ي
 (مھارات عملي
 سيكون الطالب
حاسبية للمعامال
تلفة العامة وال

I، والمعايير الد
واعد المحاسبية
شآت المختلفة ا

،IASsولية
IF ،والمعايير

خطيطية، وتقا
ورات المستندي
بين البدائل المت

  آت المختلفة.

 
انتقالي(مھارات

 سيكون الطالب
 بفعالية، ويشا
العمل في مختل

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

 المعرفة والفھم
 المحاسبة عنھ

  خاصة.
جراءات إعداد
ارير لمختلف
 وكيفية تحليل
ية والضريبية

  :نية
مخرجات البر  

ن ھذا البرنامج
واألساليب رق

لطبيع  المالئمة
علمي في المحاس
معامالت المالي
 بما يمكن من
لمالية لھا وغير
 القوائم المالي
ية، بما يمكنه
تخاذ القرارات

  القة.

: لية والمھنية

جات البرنامج 
ن ھذا البرنامج
لمعالجات المح
 للمنشآت المخت

IASs الدولية 
والمعايير والقو 

ئم المالية للمنش
الدو المحاسبة 

FRS المالية 
  القة.

موازنات التخ
، وتصميم الدو
ة، والمفاضلة ب

شاط في المنشآت

قالية (العامة):
جات البرنامج (
ن ھذا البرنامج
 مع اآلخرين
وبما يمكنه من ا
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التقارير ا

B3يحلل .
االستثمار
تفيد في ا
ذات العال

المھارات العمل

مخرج
بعد االنتھاء من

C1 .يجري ال
األخرى
المحاسبة
IFRS،

C2يعد القوائ .
لمعايير
للتقارير
ذات العال

C3يعد الم .
واإلداري
المحاسبية
طبيعة النش
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رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

 للتقارير المالي
صلة بالمحاسبة.
م على استخدا
المعلومات ذات
الحصول على

  دميھا.

  مييجية التق

مية اثناء 
.  

.بات المنزلية
 ت التحريرية.

مييية التق
  فات المنزلية.
  التحريرية.

Third: Ali
  ميي التق

   المنزلية.
 حريرية.

     ان الجودة
      

معايير الدولية
مھني ذات الص
اسبية التي تقو
ئل تكنولوجيا 
 وتجھيزھا وا
صالھا الى مستخد

استراتيج

 
 أسئلة تقويم

المحاضرة
 تقييم الواجب
 االختبارات

 

 
  

 استراتيجي
 تقييم التكليفا
 االختبارات

gnment o
استراتيجية

تقييم التكاليف 
االختبارات التح

وضما األكاديمي
دى العماد

واألنظمة والم 
الم قيات السلوك

 األنظمة المحا
عامل مع وسائ
ل البيانات
وايصا التقارير

  لتدريس

 ت
 واألبحاث
 مناقشة

دريس

 ر.
 ة.




  والتقييم:
f Professi

 س

  ملية.
 ية.

ناقشة 
 


 ا
 

  

مركز التطوير
د/ھد 

بالقوانين  يتقيد
وأخالق وبقواعد

 يجيد استخدام
لكمبيوتر والتع
لعالقة بإدخال
لمخرجات من

 :س والتقييم

استراتيجية ال

  
 محاضرات
 الواجبات و
 الحوار والم

س والتقييم:
استراتيجية التد

  محاضرات.
مناقشة وحوار
تكليفات منزلية

جية التدريس و
ional and 
تيجية التدريس

ضرات وأمثلة عم
ف منزلية جماعي
ك الطالب في من

ية وحوارات.

 كلية
 الريفي

d2:
و

المھني

d3:
ال
ال
ال

لي في
لبحثية،

 س والتقييم

التدريس راتيجية

واألحداث 
للمعامالت

األعمال ت

ساسية وفقاً
ببعض ھا




والعناصر
 بما يتفق

  

راتيجية التدريس
 ا

ائن لكل

 معامالت

خصوص

 الدولية
 من م
  ت.

عملية باستراتيج
Practical 
استرات

ت
،
ة
ة

 محاض
 تكاليف
 إشراك

جماعية

عميد الك          
د/مشعل ا       

آداب السلوك ا
  القة.

 والحاسب اآلل
، والمھارات الب

يجيات التدريس

ة والفھم باستر

 ة للمقرر

المالية مالت
ل المحاسبي ل
حاسبية لمنشآت

ومفاھيمھا األس
حاسبة وعالقتھ

ن حيث الھدف و
ولى) والعرض

الذھنية باسترت
الذھنية

ف المدين والدا
  حاسبية.

سبة إلثبات الم
على وجه الخ

تفق والمعايير
دمي تلك القوائم
اتخاذ القرارات

ت المھنية والع
Skills CIL

 ة والعملية
لف المعامالت
عمليات النقدية،
شاف ومعالجة
ألسس النظرية

 ي.

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

مة، وقواعد وآ
واعد ذات العال
جيا المعلومات
راجعة المختلفة،

التعلم باستراتي

المقرر/المعرفة

لتعلم المقصودة

بأنواع المعام 
رئيسية للتسجيل

المح ل الدورة
 

مالية وأنشطتھا
ة وفروع المح

   ى.

من لية الرئيسية
ية القياس (األو

   المالية.

المھارات/مقرر
رر/ المھارات ا
ة لتحديد الطرف
 السجالت المح
ألساليب المناس
ت األعمال و

 المالية بما يت
ل يمكن مستخد

 في تفيد شرات

المقرر/المھارا
Os 
مھارات المھنية
محاسبية لمختل
رأس المال وع

واكتشوالبيع،
 في ضوء األ
سجيل المحاسبي

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

  عة.
واألنظمقوانين 

وغيرھا من القو
تخدام تكنولوج
لمحاسبة والمر

  ة.  

ربط مخرجات ا

مخرجات تعلم ا

التمخرجات   

والفھم معرفة
والقواعد الر 

ختلفة ومراحل
.شآت التجارية
عة المحاسبة الما

للمحاسبة فكري
جتماعية األخرى

اع القوائم المالي
ل منھا، وكيفية
لدولية للتقارير

خرجات تعلم الم
 مخرجات المقر
عامالت المالية
مھيداً لقيدھا في
إلجراءات واأل
لمتعلقة بمنشآت

   التجارية.
عناصر القوائم
 المالية وبشكل

ومؤش مدلوالت

مخرجات تعلم ا

ات المقرر/ الم
ي المعالجة الم
 من عمليات ر
ت الشراء و
ء المحاسبية
سبة وقواعد التس
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ق

   يس القسم
صالح المقطري

والمراجع
D2يلتزم بالق .

الدولية، و
D3يجيد است .

مجاالت ا
والتحليلية

IV. ر

: ربط ماوالً

a-1 الم يظھر
االقتصادية
المالية المخ
السيما المنش
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جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

وابط والسياسات
 ر والغياب:

 االلتزام بالموا
ن ساعات المحد
 إذا تجاوز نسب
ابه بسبب مرض

 عات المقرر.

 ر المتأخر:
ينبغي على ال 

المحددة، والم
يسمح للطالب 

 االختبارات وا
 يجب على الط
 عدم السماح بد

يسمح للطالب ال 
 في حالة تغيب
 يعد الطالب الغ
 التكاليف / التع

ا  ديم الواجب تق
الفصول االفت
تقديم الواجبات
أستاذه يمكن

أن يقدم عرض 
إذا تأخر الطا 

على قبول الت
  ع:

سيتم تقديم قائمة
توزيع بعض ال
شاركة الفاعلة م

  
 

 يلتزم الطلبة بم
 لن يتم التسامح
تخدام أية وسيلة
 الغش في االمت
 الطالب الذي ي
لة  كون المقرر
إذا تكرر غش

 ل:
 يعرف االنتحال

  صة به".
 على الطلبة ض

  ره.
 الطالب الناقل

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

II.الضو

1.

الحضور
١.
من
٢.
غيا
ساع

2.

الحضور
١.

٢.

3.

ضوابط
١.
٢.
٣.
٤.
٥.

4. 

المھام /
١.

٢.
٣.

المشاريع
. س١   

ويمكن ت
من المش
الطلبة.

5. 

الغش:
١.
٢.
است
٣.
٤.
حال
٥.

6. 

االنتحال
١.

خاص
٢.

غير
٣.

رئي  
د/صال



 
 ة  
 س

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

موحدة لشئون 
ت  ذي انتحل ل

  لك.

     ان الجودة
      

 من الالئحة الم
ب ا ى الطال عل

عاً بتقرير عن ذل

وضما األكاديمي
دى العماد

) الفقرة (و)٣٧
ھا ع ة نفس لعقوب

  ر االمتحان.
الالزم، مشفوع

  

  

مركز التطوير
د/ھد 

٧ق عليه المادة (
ري ال ة.. وتس

  اعي.
  ين.

ة، أو أثناء سير
المعنية التخاذ ا

 كلية
 الريفي

االمتحان تطبق
ات المعني الجھ

:  
ت والعمل الجما
لبناء مع اآلخري
قاعة المحاضر
ل إلى الجھات ا

  

عميد الك          
د/مشعل ا       

آخر أثناء أداء ا
ن ا رار م ن بق

وحقوقھم اآلتي
 أثناء المناقشات
الجابي والحوار

محمولة داخل ق
مقبول فإنه ُيحال

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

ل صفة طالب آ
والفصل" ويك

 لغرض.

و طلبة وواجباتھم
آلراء المختلفة

النقاش االيجب
خدام الھواتف الم
ب سلوكاً غير م

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

الطالب المنتحل
و "ا الب، وھ ط
خصيته لنفس الغ

  ت أخرى:
من مھام الطل
 تحمل وتقبل اآل

بأسلوب التزامه 
ال يسمح استخ 

إذا سلك الطالب

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

٤.
الط
شخ

7. 

سياسات

١.
٢.
٣.
٤.

رئي  
د/صال



 
 ة  
 س

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

  وعياً)

الخميسبعاء

    

 اإلجمالي
3 

   صنعاء 

     ان الجودة
      

/ اسبو٣تبية ( 

األرب الثالثاء

 

 )١(   

 تدريب
-  
 ل االول

  بة

  حجر  
  باعي

  رة واالقتصاد

القتصاد جامعة

وضما األكاديمي
دى العماد

الساعات المكت

 االثنينألحد

 √  

ادئ المحاسبة
 

 عملي
-  

األول الفصلى 

  اليوجد

 ----  
لوريوس محاسب

  انتظام
  العربية
 فصلي
 انتظام

الملك إسماعيل
وسف عبده الر

كلية التجار –ء 

كلية التجارة واال

  

مركز التطوير
د/ھد 

  )١(حاسبة

   المقرر:

األ السبت

h
 

مبا

سمنار/تمارين
-  

المستوى

بكال

ا.د عبدا
أ.م.د/يو
جامعة صنعاء

سم المحاسبة بك

 كلية
 الريفي

المحامبادئ رر
  

ت عن مدرس

سم المحاسبة:
عيل حجر
 نع الصيح
   الرباعي

  نصر
  بدالقادر

كلية التجارة–

ahajar@  
alsyeh 

hamoudyyy
hamidmok

س محاضرة
3 

    
مجلس قس

عميد الك          
د/مشعل ا       

خطة مقر

معلومات

قرار مجلس قس
عبدالملك إسماع
د/عبدالحميد مان
د/يوسف عبده

د/حميد مقبل نص
محسن بابقي عب

قسم المحاسبة

@deloitte.c
@yahoo.c
y442@gm
kbal@gma

  ر:

(إن

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

 حسب ق
 ا.د ع
أ.م.د
أ.م.

د/م

–صنعاء 

com
om
ail.com

ail.com

امة عن المقرر

 

 

 لدراسي
لدراسة المقرر

)ة (إن وجدت
 س له المقرر
  ي البرنامج:

  

 مقرر

  فيه المقرر
 يف المقرر
 ت التوصيف

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

 السم

 ورقم الھاتف

   االلكتروني

معلومات عا 
 لمقرر

المقرر ورقمه

عات المعتمدة

توى والفصل ال
طلبات السابقة ل

  )ت
طلبات المصاحبة

درسيامج الذي 
ب الدراسة في
دريس المقرر

   الدراسة
  ب الدراسة

و) توصيف الم
 ع التوصيف

ن الذي يدرس
خ اعتماد توصيف
ة التي اعتمدت

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

ا

المكان و

البريد

 

I.
اسم ا  .١

ا رمز  .٢

الساع .٣

المست .٤

٥.  
المتط
وجدت

المتط  .٦
البرنا  .٧
أسلوب  
لغة تد  .٨
نظام  .٩
أسلوب  .١٠
معد(و  .١١
مراجع  .١٢
المكان  .١٣
تأريخ  .١٤
الجھة .١٥

رئي  
د/صال



 
 ة  
 س

 ھا
ما 
ة 
ت 
ة 
س 

 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

طة التي تمارسھ
كم. IASBلية 

لدورة المحاسبية
ختلف المعامالت

المالية ش القوائم
، وكيفية القياس

PIL :(  
جات التعلم 

دة للبرنامج  

A1  

A2  

A3  

B1  

B2  

B3  

C1  

C2  

C3  

D1  

D2  

D3  

     ان الجودة
      

عريفھا واألنشط
 المحاسبة الدول

يبين مراحل ال 
 المحاسبية لمخ
ا. وختاماً يناقش
مكونة لكل منھا

LOsرنامج  ( 
مخرج
المقصود

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

وضما األكاديمي
دى العماد

بة من حيث تع
 مجلس معايير
ضافة إلى ذلك
وضح المعالجة
فھا وتصحيحھا
ف والعناصر الم

 المقصودة للبر

قواعد الرئيسية
اسبية لمنشآت

للمحاسبة كري

دف والعناصر
لدولية للتقارير

فيھيداً لقيدھا 

منشآت األعمال

 وبشكل يمكن
  رات.

لمال وعمليات
ي ضوء األسس

 ة من ربح أو
لمالية في نھاية

لمالية وتأييدھا

ألدوار المختلفة

 قيات السلوك

مل مع وسائل
على المخرجات

  

مركز التطوير
د/ھد 

 مبادئ المحاسب
م الصادر عن

باإلض  المختلفة.
ضالً عن ذلك يو
إجراءات اكتشا
من حيث الھدف

مخرجات التعلم
  قرر

والق القتصادية
المحا  الدورة

وفقاً لإلطار الفك
   ى

 من حيث الھد
فق والمعايير ال

كل معاملة تمھ

الية المتعلقة بم

لتقارير المالية
اتخاذ القرار في

عمليات رأس ا
ء المحاسبية في

 لنشاط المنشأة
القوائم الوبقية

ر المعامالت ال

مالية والقيام باأل

وأخال وبقواعد

مبيوتر والتعام
ھا والحصول ع

 كلية
 الريفي

الب في مجال
ت الغرض العام
عامالت المالية
لمحاسبية. وفض
ء المحاسبية وإ

تلك القوائم منش

Cوربطھا بمخ (
المقصودة للمقر

واألحداث اال ية
ومراحلختلفة

يمھا األساسية و
تماعية األخرى

تلك القوائمش
العرض بما يتف

دين والدائن لك

 المعامالت الما

عايير الدولية لل
ف تفيد ومؤشرات

ت المالية من ع
معالجة األخطاء

 
لنتيجة النھائية
لمركز المالي و

تستخدم لحصر

 المحاسبية الما

قارير المالية و

 استخدام الكم
انات وتجھيزھا

عميد الك          
د/مشعل ا       

Cour:  

ية معرفية للطا
وائم المالية ذات
ل المحاسبي للمع
مختلفة للدورة ال
وأنواع األخطاء
لمالية، إذ يناقش

 ر المالية.

CILOsمقرر (
خرجات التعلم ا

المالي لمعامالت
ت المالية المخ

 .ية
ومفاھيأنشطتھا

ض العلوم االجت
رئيسية ويناقش
س (األولى) وا

د الطرف المد

مناسبة إلثبات
  ت التجارية.

بما يتفق والمع
و مدلوالت تاج

ختلف المعامالت
ع، واكتشاف وم
جيل المحاسبي.
غرض تحديد ال
وكذا تصوير ال

لمستندية التي
  فردية.

لصلة بجوانب

اير الدولية للتق

تي تقوم على
القة بإدخال البيا

  خدميھا. 

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

rse Descri

 إلى تأسيس بن
طار الفكري للقو
رئيسية للتسجيل
في المراحل الم
يوضح طبيعة و
سية للمحاسبة ال
الدولية للتقارير

  

م المقصودة للم
مخ

بأنواع ال والفھم
سبي للمعامالت
لمنشآت التجار
حاسبة المالية وأ

ببعضة وعالقتھا
قوائم المالية الر
ھا، وكيفية القياس

 المالية لتحديد
  سبية.

ت واألساليب الم
صوص المنشآت
لقوائم المالية ب

استنت من قوائم
 المحاسبية لمخ

الشراء والبيعت 
ة وقواعد التسج
لية الرئيسية بغ
رة المحاسبية، و

ة الدفترية/ وال
آت التجارية الف
ق العمل ذات ا

 
واألنظمة والمعا

 صلة بالمحاسبة.
ة المحاسبية ال
مات ذات العال
صالھا الى مستخ

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

 iptionلمقرر

محاسبة المالية
ساسية وفقا لإلط
رر القواعد الر
مل المحاسبي في
ة على ماسبق ي
خرجات الرئيس
تفق والمعايير ا

مخرجات التعلم

و المعرفة ظھر
تسجيل المحاس
ألعمال السيما ال
بين طبيعة المح
فروع المحاسبة
شرح أنواع القو
مكونة لكل منھا

 مالية.
حلل المعامالت
سجالت المحاس
حدد اإلجراءات
على وجه الخص
وب عناصر ال
ستخدمي تلك الق
جري المعالجة
نقدية، وعمليات
نظرية للمحاسبة

المال القوائم عد
سارة عن الفتر

  فترة المالية.
صمم المجموعة
سيما في المنشآ
مل ضمن فرق

 فاءة وفاعلية.
و بالقوانين قيد

مھني ذات الصل
ستخدم األنظمة
نولوجيا المعلوم
ن التقارير وايص

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

II.وصف ال

يھدف مقرر الم
ومفاھيمھا األس
يتناول ھذا المقر
وإجراءات العم
المالية. وعالوة
والتي تمثل المخ
والعرض بما يت

 

I. م

  م

a-1 
يظ
للتس
األ

a-2 
يب 
وف

a-3 
يش
الم
الم

b-1 
يح
الس

b-2  
يح 

وع

b-3  
يبو
مس

c-1 
يج
النق
النظ

c-2 
يع 

خس
الف

c-3 
يص
الس

d-1  
يعم
بكف

d-2  
يتق
الم

  d-3
يس
تكن
من

رئي  
د/صال

ي
و
ي
و
ا
و
و



 
 ة  
 س

ر

a

a

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

ر مع تحديد 

جات تعلم المقرر

a1,a2, a3, 
d2  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

a1,b1, b2
c1,d3  

 
 

 

 

 

a1,b1, b2, 
c3,d3  

 

  

 

     ان الجودة
      

مقصودة للمقرر

ساعات 
  لفعلية

مخرج

6  d1, 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

6  
2, 

 
 

 

 

 

 
c1, 

 

6 

 

وضما األكاديمي
دى العماد

رجات التعلم الم

 

 األسابيع
الس
ال

W1+w  
  
  

  

  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

W3+w  

  
  

  

  

  

  

  

W5+w  

  

  

مركز التطوير
د/ھد 

بمخر) وربطھا 
 الفعلية لھا.
حتوى المقرر

  ملي

عدد

w2

 الغرض

 عام
  العام

المالية 
 ة
 ية

 :مالية
 ة

 مالية
 وض،

 متاحة
جتماعية 

w4 ي.

 ة
سجيل

ت غير 

عامالت 
w6

اليومية 

 كلية
 الريفي

ظرية والعملية)
الساعات ا
ت /مواضيع مح
نب نظري وعم

  ع التفصيلية

 المحاسبة
 حاسبة المالية
 حاسبة المالية

ائم المالية ذات
 عام

ات الغرض الع
ة ذات الغرض
ا أداة المحاسبة
ى القوائم المالية
ة للتقارير المالي
ة للمعلومات الم
نوعية األساسية
لنوعية الداعمة
ر المعلومات الم
والقياس (الفرو

 بادئ):
 ض الرئيسية
  المحاسبية

فرص العمل الم
ض العلوم االج

 خرى

تسجيل المحاسبي

:جيل المحاسبي
معادلة الميزانية
بات كأساس لتس

 امالت
القيد المزدوج

مفرد والسجالت
 تظمة

رة المحاسبية.

:رة المحاسبية
صر وتحليل المع

 مالية
سجيل في دفتر ا

 عامة

عميد الك          
د/مشعل ا       

 والفرعية (النظ

كتابة وحدات
جان

المواضيع

طبيعة ا
تعريف المح
أنشطة المح
بة المالية والقو
الع
لقوائم المالية ذا
ف القوائم المالية
ايير المحاسبية
للحصول على
المعايير الدولية
صائص النوعية
الخصائص الن
الخصائص ال
قيود على توفير
ھيم االعتراف و
والمب
الفروض
المبادئ
وع المحاسبة وف

ة المحاسبة ببعض
األخ

مفھوم قواعد التس

قواعد التسج
أوالً: قاعدة م
اً: قاعدة الحساب
المعا

قاعدة  ثالثاً:
اً: قاعدة القيد الم
المنت

الدورمفھوم 

الدورمراحل 
حلة األولى: حص
الم
حلة الثانية: التس
الع

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

لمقرر الرئيسة

لمقرر

 لمالية

المحاسب

ا
ھدف
المعا

الخص

الق
مفاھ

فرو
عالقة

سجيل
لمالية

م

ثانيا

رابعاً

المرح .

المرح

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

مواضيع الم 

/ موضوعات ال

لى المحاسبة ال

د الرئيسية للتسج
ي للمعامالت ال

 .المختلفة

ورة المحاسبية.

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

II.

وحدات/الرقم

1  

مدخل إ
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

2 
القواعد
المحاسبي

الدو 4

رئي  
د/صال

ا



 
 ة  
 س

  

 
a
b

 

a
b

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

 
 
 

a1, b2 
,c1,c3,d2,

 
a1, b2 

,c1,c3,d2,
a1, a2, a3,
b2, b3, d1,

d3 
 

a1, b2 
,c1,c3,d2 

 

 

 

a1, b2 
,c1,d2,d 

  
  
 

a3, b3,c2, 

 

 

a1, a2, a3,
b2, b3, d1,

d3 

 

     ان الجودة
      

 
 
 

3  
,d3

 

3 
,d3

٣ 
 b1, 
 d2, 

 

 
2

6 

 

 

 
3

6  
  
 

6   d3

 

 

3 
 b1, 
 d2, 

48  

وضما األكاديمي
دى العماد

  
  
  

W7  

  

W8  

W9  

  

  

W10+w

  

  

  

W12+w
  
  

W14+w

  

  

W16  

16  

  

مركز التطوير
د/ھد 

  األستاذ
 بات

 مراجعة

 ارية

w11 جارية:
ض (في 

في دفاتر 

  سبية

w13

لشامل 
w15

 ة.
 المركز 

6

 Tot

 كلية
 الريفي

حيل إلى دفتر 
الحساب ترصيد

عداد ميزان الم
ت رأس المال

 مليات النقدية
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