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 (1)توصٌف مقرر: مبادئ المحاسبة 
 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ المحاسبة )أ( اسم المقرر  .1

  المقرر ورقمه رمز  .2

 الساعات المعتمدة  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار/تمارٌن محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى األول الفصل االول المستوى والفصل الدراسً  .4

 ال ٌوجد  (المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ---- (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس محاسبة درس له المقررٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر   .8

 فصلً نظام الدراسة  .9

 انتظام أسلوب الدراسة  .11

 ا.د عبدالملك إسماعٌل حجر   معد)و( توصٌف المقرر  .11

 أ.م.د/ٌوسف عبده الرباعً مراجع التوصٌف  .12

 كلٌة التجارة واالقتصاد –جامعة صنعاء  المكان الذي ٌدرس فٌه المقرر  .13

  تأرٌخ اعتماد توصٌف المقرر  .14

  الجهة التً اعتمدت التوصٌف  .15

 

II. وصف المقررCourse Description : 

مقرر المحاسبة المالٌة إلى تؤسٌس بنٌة معرفٌة للطالب فً مجال مبادئ المحاسبة من حٌث تعرٌفها واألنشطة التً ٌهدف 
ومفاهٌمها األساسٌة وفقا لإلطار الفكري للقوائم المالٌة ذات الغرض العام الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  تمارسها
IASB .ٌبٌن مراحل باإلضافة إلى ذلك  رئٌسة للتسجٌل المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة.كما ٌهدف هذا المقرر القواعد ال

الدورة المحاسبٌة وإجراءات العمل المحاسبً فً المراحل المختلفة للدورة المحاسبٌة. وفضالً عن ذلك ٌوضح المعالجة 
ع األخطاء المحاسبٌة وإجراءات اكتشافها المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة. وعالوة على ما سبق ٌوضح طبٌعة وأنوا

تلك القوائم من حٌث الهدف وتصحٌحها. وختاماً ٌناقش القوائم المالٌة والتً تمثل المخرجات الرئٌسة للمحاسبة المالٌة، إذ ٌناقش 
 والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة القٌاس والعرض بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.

 

III.  ٌتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر للمقرر: المقصودةمخرجات التعلم 

 المعرفة والفهم :  

 مخرجات البرنامج )معرفة وفهم(   مخرجات المقرر)معرفة وفهم(

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:
 بعددد االنتهدداء مددن هددذا البرنددامج سددٌكون الطالددب قددادراً علددى

 أن:

a-1 واألحداث  المالٌة بؤنواع المعامالت والفهم المعرفة ٌظهر
والقواعد الرئٌسة للتسجٌل المحاسبً  االقتصادٌة المالٌة 

المحاسبٌة  للمعامالت المالٌة المختلفة ومراحل الدورة
 .لمنشآت األعمال السٌما المنشآت التجارٌة

A1 ٌظهر المعرفة والفهم باإلطار النظري للمحاسبة .
والمراجعة، ومعاٌٌر المحاسبة والمراجعة المختلفة، 
والعلوم االقتصادٌة واإلدارٌة األخرى، والقوانٌن ذات 
العالقة بمجاالت المحاسبة والمراجعة، وبما ٌتناسب مع 
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 بٌئة األعمال فً المنشآت المختلفة والترتٌبات التعاقدٌة.

a-2  ومفاهٌمها األساسٌة ٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنشطتها
للمحاسبة وفروع المحاسبة وعالقتها  وفقاً لإلطار الفكري

  ببعض العلوم االجتماعٌة األخرى

A2 ،ٌظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالٌة وغٌر المالٌة .
وإجراءات المحاسبة عنها بمختلف الوحدات االقتصادٌة 

 اصة.العامة والخ

a-3 من حٌث الهدف  ٌشرح أنواع القوائم المالٌة الرئٌسة
والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة القٌاس )األولى( 

 والعرض بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.

A3 .وغٌرها  ٌوضح إجراءات إعداد القوائم والتقارٌرالمالٌة
من التقارٌر لمختلف الوحدات االقتصادٌة العامة والخاصة 
وكٌفٌة تحلٌل وتفسٌر تلك القوائم لألغراض االستثمارٌة 

 والضرٌبٌة وغٌرها.
 

 

 :المهارات الذهنٌة

 مخرجات البرنامج )مهارات ذهنٌة(       مخرجات المقرر)مهارات ذهنٌة(  

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب قادراً على أن: الطالب قادراً على أن:بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون 

b-1   ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن
 لكل معاملة تمهٌداً لقٌدها فً السجالت المحاسبٌة.

B1والنظم المحاسبٌة وإجراءات  واألسالٌب الطرق . ٌحدد
المنشاة، وطرق ومناهج  نشاط لطبٌعة المراجعة المالئمة

 البحث العلمً فً المحاسبة والمراجعة.

b-2   ٌحدد اإلجراءات واألسالٌب المناسبة إلثبات المعامالت
المالٌة المتعلقة بمنشآت األعمال وعلى وجه الخصوص 

 المنشآت التجارٌة.

B2 ٌحلل المعامالت المالٌة واألحداث األخرى فً المنشآت  .
بما ٌمكن من التسجٌل المحاسبً لها، وإعداد التقارٌر المختلفة 

 المالٌة لها وغٌرها من التقارٌر.

b-3  ٌبوب عناصر القوائم المالٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة
 من للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن مستخدمً تلك القوائم 

 اتخاذ القرارات. فً تفٌد ومإشرات مدلوالت استنتاج

B3م المالٌة للمنشآت المختلفة، والبدائل . ٌحلل القوائ
االستثمارٌة، بما ٌمكنه من استنتاج مدلوالت ومإشرات تفٌد 
فً اتخاذ القرارات وتقدٌم االستشارات فً المجاالت ذات 

 العالقة.

 

 :  المهارات العملٌة والمهنٌة

 ٌتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر

 مخرجات البرنامج )مهارات عملٌة ومهنٌة(   ومهنٌة(مخرجات المقرر )مهارات عملٌة 

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب قادراً على أن: بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

c-1 ٌجري المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة من :
وعملٌات الشراء عملٌات رأس المال وعملٌات النقدٌة، 

والبٌع، واكتشاف ومعالجة األخطاء المحاسبٌة فً ضوء 
 األسس النظرٌة للمحاسبة وقواعد التسجٌل المحاسبً.

C1 . ٌجري المعالجات المحاسبٌة للمعامالت المالٌة واألحداث
األخرى للمنشآت المختلفة العامة والخاصة وفقا لمعاٌٌر 

والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  ،IASsالمحاسبة الدولٌة 
IFRS ،.والمعاٌٌر والقواعد المحاسبٌة ذات العالقة 

 c-2 المالٌة الرئٌسة بغرض تحدٌد النتٌجة النهائٌة  القوائم ٌعد
خسارة عن الفترة المحاسبٌة،  لنشاط المنشؤة من ربح أو

وكذا تصوٌر المركز المالً وبقٌة القوائم المالٌة فً 
 ترة المالٌة.نهاٌة الف

C2 ٌعد القوائم المالٌة للمنشآت المختلفة العامة والخاصة .
والمعاٌٌر الدولٌة  ،IASsوفقاً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

والمعاٌٌر والقواعد المحاسبٌة ذات ، IFRSللتقارٌر المالٌة 
 العالقة.

c-3 ٌصمم المجموعة الدفترٌة /والمستندٌة التً تستخدم:
المالٌة وتؤٌٌدها السٌما فً المنشآت لحصر المعامالت 
 التجارٌة الفردٌة.

C3 ًٌعد الموازنات التخطٌطٌة، وتقارٌر األداء المال .
واإلداري، وتصمٌم الدورات المستندٌة، ونظم المعلومات 
المحاسبٌة، والمفاضلة بٌن البدائل المتاحة، بما ٌتوافق مع 

 طبٌعة النشاط فً المنشآت المختلفة.
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 المهارات االنتقالٌة )العامة(:

 مخرجات البرنامج )مهارات انتقالٌة )عامة((   مخرجات المقرر)مهارات انتقالٌة )عامة((

 أن: بعد االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب قادراً على بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

d1 : الصلة بجوانب المحاسبٌة ٌعمل ضمن فرق العمل ذات

 المالٌة والقٌام باألدوار المختلفة بكفاءة وفاعلٌة.

D1 ٌتوأصل مع اآلخرٌن بفعالٌة، وٌشارك فً فرق العمل .
بكفاءة، وبما ٌمكنه من العمل فً مختلف وظائف المحاسبة 

 والمراجعة.

d2 :واألنظمة والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  بالقوانٌن ٌتقٌد

 .المهنً ذات الصلة بالمحاسبة وأخالقٌات السلوك اعدوبقو

D2 ًٌلتزم بالقوانٌن واألنظمة، وقواعد وآداب السلوك المهن .
 الدولٌة، وغٌرها من القواعد ذات العالقة.

d3 ٌجٌد استخدام األنظمة المحاسبٌة التً تقوم على استخدام :

الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات 

العالقة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على 

 المخرجات من التقارٌر واٌصالها الى مستخدمٌها.

D3 ًٌجٌد استخدام تكنولوجٌا المعلومات والحاسب اآللً ف .
مجاالت المحاسبة والمراجعة المختلفة، والمهارات البحثٌة، 

 والتحلٌلٌة.  

 

IV.  والتقٌٌمربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس 

 :التدرٌس والتقٌٌم : ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم باستراتٌجٌةاوالً 

 مٌٌاستراتٌجٌة التق استراتٌجٌة التدرٌس التعلم المقصودة للمقررمخرجات   

a-1 واألحداث  المالٌة بؤنواع المعامالت والفهم المعرفة ٌظهر
المحاسبً للمعامالت والقواعد الرئٌسة للتسجٌل  االقتصادٌة

المحاسبٌة لمنشآت األعمال  المالٌة المختلفة ومراحل الدورة
 .السٌما المنشآت التجارٌة

a-2  ومفاهٌمها األساسٌة ٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنشطتها
للمحاسبة وفروع المحاسبة وعالقتها  وفقاً لإلطار الفكري

  ببعض العلوم االجتماعٌة األخرى.

 

 محاضرات 

 الواجبات واألبحاث 

 الحوار والمناقشة 

 

  أسئلة تقوٌمٌة أثناء
  المحاضرة.

 تقٌٌم الواجبات المنزلٌة. 

 .االختبارات التحرٌرٌة 
 

 
a-3 من حٌث الهدف  ٌشرح أنواع القوائم المالٌة الرئٌسة

والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة القٌاس )األولى( 
 والعرض بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.

  

 

 

المهارات الذهنٌة باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:/ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر    

مٌٌاستراتٌجٌة التق استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة  

b-1  ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن لكل
 معاملة تمهٌداً لقٌدها فً السجالت المحاسبٌة.

 .محاضرات 

 .مناقشة وحوار 

 .تقٌٌم التكلٌفات المنزلٌة 

 .االختبارات التحرٌرٌة 
b-2  ٌحدد اإلجراءات واألسالٌب المناسبة إلثبات المعامالت
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المالٌة المتعلقة بمنشآت األعمال وعلى وجه الخصوص 
 المنشآت التجارٌة.

 .تكلٌفات منزلٌة 

b-3  ٌبوب عناصر القوائم المالٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة
 من للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن مستخدمً تلك القوائم 

 اتخاذ القرارات. فً تفٌد ومإشرات مدلوالت استنتاج

 

 مخرجات تعلم المقرر/المهارات المهنٌة والعملٌة باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم: ثالثا: ربط  
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مٌٌاستراتٌجٌة التق استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة  

c-1 ٌجري المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت :
المالٌة من عملٌات رأس المال وعملٌات النقدٌة، 
وعملٌات الشراء والبٌع، واكتشاف ومعالجة 
األخطاء المحاسبٌة فً ضوء األسس النظرٌة 

 للمحاسبة وقواعد التسجٌل المحاسبً.

 .محاضرات وأمثلة عملٌة 

 .تكالٌف منزلٌة جماعٌة 

  الطالب فً مناقشة إشراك
 جماعٌة وحوارات.

 .تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة 

 .االختبارات التحرٌرٌة 
 

 c-2المالٌة الرئٌسة بغرض تحدٌد النتٌجة  القوائم : ٌعد
خسارة عن  النهائٌة لنشاط المنشؤة من ربح أو

الفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً 
 فً نهاٌة الفترة المالٌة.

  

c-3 ٌصمم المجموعة الدفترٌة/ المستندٌة التً تستخدم:
لحصر المعامالت المالٌة وتؤٌٌدها السٌما فً 

 المنشآت التجارٌة الفردٌة.
  

 

 التدرٌس والتقٌٌم: رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر/المهارات االنتقالٌة )العامة( باستراتٌجٌة   

 مٌٌاستراتٌجٌة التق استراتٌجٌة التدرٌس )العامة(مخرجات المقرر/ المهارات االنتقالٌة   

d1 : ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة

 لقاءات جماعٌة.  المالٌة والقٌام باألدوار المختلفة بكفاءة وفاعلٌة.

 .الحوار والمناقشة 

 ًالتعلم التعاون 

 ًالتعلم الذات 

  تقٌٌم المشاركة فً اللقاءات

 الجماعٌة.

  المسؤهمة فً الحوار تقٌٌم

 والمناقشة.

 

d2 :واألنظمة والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر  بالقوانٌن ٌتقٌد

المهنً ذات الصلة  وأخالقٌات السلوك المالٌة وبقواعد

 .بالمحاسبة

  

d3 ٌجٌد استخدام األنظمة المحاسبٌة التً تقوم على استخدام :

ذات  الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجٌا المعلومات

العالقة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على 

 المخرجات من التقارٌر واٌصالها الى مستخدمٌها.
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V.  مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد
 الساعات الفعلٌة لها.

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 نظري وعملً جانب

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
مخرجات تعلم 

 المقرر

 مدخل إلى المحاسبة المالٌة 1

 ,a1,a2, a3 6 2 طبٌعة المحاسبة
d1, d2 تعرٌف المحاسبة المالٌة   

    أنشطة المحاسبة المالٌة

والقوائم المالٌة ذات الغرض المحاسبة المالٌة 
 العام

   

    القوائم المالٌة ذات الغرض العام

    هدف القوائم المالٌة ذات الغرض العام

المعاٌٌر المحاسبٌة أداة المحاسبة المالٌة 
 للحصول على القوائم المالٌة

   

    المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  

    :للمعلومات المالٌةالخصائص النوعٌة   
    الخصائص النوعٌة األساسٌة  
    الخصائص النوعٌة الداعمة  

    القٌود على توفٌر المعلومات المالٌة  

 
مفاهٌم االعتراف والقٌاس )الفروض،  

 والمبادئ(:
   

    الفروض الرئٌسة  
    المبادئ المحاسبٌة  

    فروع المحاسبة وفرص العمل المتاحة  

 
عالقة المحاسبة ببعض العلوم االجتماعٌة  

 األخرى
   

2 
القواعد الرئٌسة للتسجٌل 

المحاسبً للمعامالت المالٌة 
 المختلفة.

 6 2 مفهوم قواعد التسجٌل المحاسبً.
a1,b1, b2, 

c1,d3 

    :قواعد التسجٌل المحاسبً

    أوالً: قاعدة معادلة المٌزانٌة

الحسابات كؤساس لتسجٌل ثانٌاً: قاعدة 
 المعامالت

   

    قاعدة القٌد المزدوج ثالثاً:

رابعاً: قاعدة القٌد المفرد والسجالت غٌر 
 المنتظمة

   

 الدورة المحاسبٌة. 4

   مفهوم الدورة المحاسبٌة.
a1,b1, b2, 
c1, c3,d3 

    :الدورة المحاسبٌةمراحل 

المعامالت المرحلة األولى: حصر وتحلٌل 
 المالٌة

2 6  

    المرحلة الثانٌة: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة العامة
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    المرحلة الثالثة: الترحٌل إلى دفتر األستاذ

    المرحلة الرابعة: ترصٌد الحسابات

    المرحلة الخامسة: إعداد مٌزان المراجعة

5 

رأس التسجٌل المحاسبً لعملٌات 
والشراء والبٌع، فً المال والنقدٌة 

ضوء األسس النظرٌة للمحاسبة 
 وقواعد التسجٌل المحاسبً.

 أوالً :عملٌات رأس المال
1 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

    ثانٌاً : العملٌات النقدٌة

 ثالثاً: عملٌات الشراء والبٌع
1 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

6 

طبٌعة األوراق التجارٌة وإجراءات 
 محاسبٌاً تسجٌلها 

    طبٌعة األوراق التجارٌة

 الدورة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة
  

a1, b2 
,c1,c3,d2 

  6 2 المعالجة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة:

المعالجة المحاسبٌة ألوراق القبض )فً دفاتر 
 الدائن(

   

المعالجة المحاسبٌة ألوراق الدفع )فً دفاتر 
 المدٌن(

   

7 

األخطاء المحاسبٌة التً تحدث 
خالل الفترة المحاسبٌة وتصحٌحها 

 فً نفس الفترة.

 طبٌعة وأنواع األخطاء المحاسبٌة
  

a1, b2 
,c1,d2,d3 

  6 2 اكتشاف األخطاء المحاسبٌة

    تصحٌح األخطاء المحاسبٌة

8 

    تحدٌد نتٌجة النشاط -اوالا  القوائم المالٌة

 .الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة الربح أو 
2 6 

a3, b3,c2, 
d3 

    حـ/ملخص الربح أو الخسارة.

تصوٌر المركز المالً )قائمة المركز  -ثانٌاً 
 المالً(

   

  Total number of weeks and hours 14 42 إجمالً عدد األسابٌع والساعات

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس   

 الحوار والمناقشة. 

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً. 

 التعلٌم التعاونً.

 المناقشة والحوار.

 تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة.  

 
 

VII.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم
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No. Task/Assignment CILOs Week due Mark 

1 
 التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة 

a1, a2, a3, b1, b2, b3 , 
c1, c2, c3, d1, d2, d3  

6-8 01 

 b2,b3. c3, , d2 1-6 01 الحضور والمشاركة  2

 21   المجموع 3

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التقٌٌم الرقم
 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقٌٌم 
 النهائً(

 المخرجات التً ٌحققها

 جمٌع المخرجات %21 21 اسبوعٌاً  الواجبات / األنشطة / التكالٌف  .1

 جمٌع المخرجات %21 21 نصف الفصل االختبار النصفً  .2

 جمٌع المخرجات %61 61 نهاٌة الفصل االختبار النهائً 5

  100% 100 المجموع
 

VIII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks-not more than 2  ) ال تزٌد عن مرجعٌن( :المراجع الرئٌسة

(، "األصول النظرٌة والعملٌة للمحاسبة المالٌة: الجزء 2102اإلرٌانً، محمد فضل و حجر، عبدالملك إسماعٌل ) -0
 ، المإلفان، صنعاء، الجمهورٌة الٌمنٌة.2102األول"، طبعة 

 المالٌة"، األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدنمارك، الدنمارك.(، "أصول المحاسبة 2112الحٌالً، ولٌد ناجً، ) -2
 

 

II. تحدد مركزٌاً من قبل عمادة الكلٌة(الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر( 

1. 

 الحضور والغٌاب:

. االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فيً بيدئها وانتهاءهيا واالنتظيام فيً الحضيور، وضيرورة حضيور ) 0

 % ( من ساعات المحددة للقاءات التعلٌمٌة أو الفصول االفتراضٌة21

%( مين سياعات المحيددة ٌعيد محرومياً مين حضيور المقيرر. إال  إذا 31تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن ). إذا 2

كان غٌابه بسبب مرض أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌية، وبموجيب وثيائق رسيمٌة ومعميدة، وبميا ال ٌزٌيد عين 

 %( من ساعات المقرر.51)

2. 

 الحضور المتؤخر:

ٌنبغً على الطاليب أن ٌحيرص عليى حضيور اللقياءات التعلٌمٌية أو الفصيول االفتراضيٌة بحسيب االزمنية  .0

 والتوارٌخ المحددة، والمشاركة فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب. 

ٌسيمح للطاليب المتيؤخر بيدخول المحاضيرة إذا تيؤخر فيً حيدود ربيع سياعة فقيط وبعيذر مقبيول ليدى أسيتاذ  .2

 المقرر.

  المراجع المساعدة:

"، مركز األمٌن للنشر والتوزٌع، صنعاء، 0(، "تمارٌن فً المحاسبة المالٌة 2102الرباعً، ٌوسف عبده راشد، ) -0
 الجمهورٌة الٌمنٌة.

 :    مجالت مإتمرات  الدخول لمواقع اإلنترنت 
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3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:

 . ٌجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.0

 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2

 الختبار.ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحان إال  بعد مرور نصف وقت ا. ال 3

 .. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بدرجة كاملة4

 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب االلتزام باآلتً:

تقدٌم الواجبات فً الوقت المحدد تماماً وترسل عبر االٌمٌل او صفحة ادارة محتوى المقرر للدارسٌن عبر  .0

الفصول االفتراضٌة أو تسلم للميدرس مباشيرة بالنسيبة لمين لدٌية لقياءات تعلٌمٌية مباشيرة، وإذا ميا واجهتيه 

كً ٌتفق معه على موعد آخر، وبناًء مشكلة فً تقدٌم الواجبات المطلوبة منه علٌه االتصال بؤستاذ المقرر ل

 على تعلٌمات أستاذه ٌمكن أن ٌعدل وٌقرر الموعد اآلخر للتسلٌم.

 أن ٌقدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسٌة. .2

ق إذا تؤخر الطالب عن تقدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد أسبوعٌن من التؤخٌر لن ٌقبيل إال  إذا وافي .3

 األستاذ على قبول التؤخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌاً.

 المشارٌع:

. سٌتم تقدٌم قائمة عناوٌن بمشارٌع بحثٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحداً من العناوٌن المقدمة 0   

فرٌق من الطلبة مع توزٌع المسئولٌة فٌما لهم. وٌمكن توزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئاً بحثٌاً كبٌراً على 

بٌنهم، والتؤكد من المشاركة الفاعلة من جمٌع أعضاء الفرٌق، وعلى كل طالب أوكل فرٌق أن ٌقدم تقرٌراً عن 

 موضوعه، وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:

نفسيه، وميع زمالئيه وميع . ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌة، التيً تعنيً: أن ٌكيون الطاليب صيادقاً ميع 0

 أساتذته.

. لين ٌييتم التسيامح مييع الغييش وهيو: محاوليية الطاليب الغييش بالحييدٌث أو النظير فييً ورقية الغٌيير أو اإلشييارة أو 2

 محاولة استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.

 . الغش فً االمتحان أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.3

حان ٌحرم من مقررٌن هما: المقرر اليذي ضيبط متلبسياً فٌيه والمقيرر اليذي قبليه . الطالب الذي ٌغش فً االمت4

وفً حالة  كون المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش آخر مقرر فً االمتحان فٌحيرم منيه ومين المقيرر 

 الذي قبله .

 لفصل من الدراسة..إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة االختٌارٌة الواحدة ٌطبق علٌه حكم ا5

6. 

 االنتحال:

. ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرقة كلمات شخص آخر أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو ٌقوم بتقيدٌمها 0

 كؤنها خاصة به".

. على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البحث العلميً، وأال  ٌلجيؤ أبيداً إليى الغيش أو سيرقة 2

 غٌره.أعمال 

. الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تليك، دون التشيهٌر بيه أميام 3

 زمالئه.

( الفقرة )و( من الالئحة الموحيدة 32.الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحان تطبق علٌه المادة )4

الجهيات المعنٌية.. وتسيري العقوبية نفسيها عليى الطاليب اليذي  لشئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بقرار من
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 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7. 

 سٌاسات أخرى:

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 . تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعً.0

 اآلخرٌن.. التزامه بؤسلوب النقاش االٌجابً والحوار البناء مع 2

 ال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان.. 3

ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.4  .إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 

 
(1خطة مقرر مبادئ المحاسبة )  

 معلومات عن مدرس المقرر:

 االسم

قرار مجلس قسم المحاسبة:حسب   

 ا.د عبدالملك إسماعٌل حجر

 أ.م.د/عبدالحمٌد مانع الصٌح

 أ.م.د/ٌوسف عبده الرباعً

 د/حمٌد مقبل نصر

 د/محسن بابقً عبدالقادر

 / اسبوعٌاً(3الساعات المكتبٌة ) 

كلٌة التجارة–قسم المحاسبة  –صنعاء  المكان ورقم الهاتف  الخمٌس األربعاء الثالثاء االثنٌن األحد السبت 

 البرٌد االلكترونً

ahajar@deloitte.com 

alsyeh@yahoo.com 

hamoudyyy442@gmail.com 

hamidmokbal@gmail.com 

  √    

 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

 ( 1مبادئ المحاسبة ) اسم المقرر  .1

  المقرر ورقمه رمز  .2

 الساعات المعتمدة  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار/تمارٌن محاضرة

3 - - - 3 

 األول الفصل االولالمستوى  المستوى والفصل الدراسً  .4

5.  
المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن 

  (وجدت
 الٌوجد

 ---- (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس محاسبة درس له المقررٌالبرنامج الذي   .7

 انتظام أسلوب الدراسة فً البرنامج: 

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر   .8

 فصلً نظام الدراسة  .9

 انتظام أسلوب الدراسة  .11

 ا.د عبدالملك إسماعٌل حجر   معد)و( توصٌف المقرر  .11
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II. وصف المقررCourse Description : 

ٌهدف مقرر المحاسبة المالٌة إلى تؤسٌس بنٌة معرفٌة للطالب فً مجال مبادئ المحاسبة من حٌث تعرٌفها واألنشطة التً 
ومفاهٌمها األساسٌة وفقا لإلطار الفكري للقوائم المالٌة ذات الغرض العام الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  تمارسها
IASB .ٌبٌن مراحل باإلضافة إلى ذلك  اعد الرئٌسة للتسجٌل المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة.كما ٌهدف هذا المقرر القو

الدورة المحاسبٌة وإجراءات العمل المحاسبً فً المراحل المختلفة للدورة المحاسبٌة. وفضالً عن ذلك ٌوضح المعالجة 
وأنواع األخطاء المحاسبٌة وإجراءات اكتشافها المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة. وعالوة على ماسبق ٌوضح طبٌعة 

تلك القوائم من حٌث الهدف وتصحٌحها. وختاماً ٌناقش القوائم المالٌة والتً تمثل المخرجات الرئٌسة للمحاسبة المالٌة، إذ ٌناقش 
 والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة القٌاس والعرض بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.

  

I. ( مخرجات التعلم المقصودة للمقررCILOs (  وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للبرنامج )PILOs :) 

 

 م
مخرجات التعلم  مخرجات التعلم المقصودة للمقرر

 المقصودة للبرنامج  

a-1 
والقواعد الرئٌسة  واألحداث االقتصادٌة المالٌة بؤنواع المعامالت والفهم المعرفة ٌظهر

المحاسبٌة لمنشآت  المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة ومراحل الدورة للتسجٌل
 .األعمال السٌما المنشآت التجارٌة

A1 

a-2 
للمحاسبة  ومفاهٌمها األساسٌة وفقاً لإلطار الفكريٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنشطتها  

  ببعض العلوم االجتماعٌة األخرىوفروع المحاسبة وعالقتها 
A2 

a-3 
تلك القوائم من حٌث الهدف والعناصر ٌشرح أنواع القوائم المالٌة الرئٌسة وٌناقش 

المكونة لكل منها، وكٌفٌة القٌاس )األولى( والعرض بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر 
 المالٌة.

A3 

b-1 
لقٌدها فً ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن لكل معاملة تمهٌداً 

 السجالت المحاسبٌة.
B1 

b-2 
ٌحدد اإلجراءات واألسالٌب المناسبة إلثبات المعامالت المالٌة المتعلقة بمنشآت األعمال  

 وعلى وجه الخصوص المنشآت التجارٌة.
B2 

b-3  
ٌبوب عناصر القوائم المالٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن 

 اتخاذ القرارات. فً تفٌد ومإشرات مدلوالت استنتاج من مستخدمً تلك القوائم 
B3 

c-1 
ٌجري المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة من عملٌات رأس المال وعملٌات 

الشراء والبٌع، واكتشاف ومعالجة األخطاء المحاسبٌة فً ضوء األسس النقدٌة، وعملٌات 
 النظرٌة للمحاسبة وقواعد التسجٌل المحاسبً.

C1 

c-2 
 المالٌة الرئٌسة بغرض تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنشاط المنشؤة من ربح أو القوائم ٌعد 

ئم المالٌة فً نهاٌة خسارة عن الفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً وبقٌة القوا
 الفترة المالٌة.

C2 

c-3 
ٌصمم المجموعة الدفترٌة/ والمستندٌة التً تستخدم لحصر المعامالت المالٌة وتؤٌٌدها 

 السٌما فً المنشآت التجارٌة الفردٌة.
C3 

d-1  
ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة المالٌة والقٌام باألدوار المختلفة 

 وفاعلٌة.بكفاءة 
D1 
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II.  بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها
 الساعات الفعلٌة لها.

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 جانب نظري وعملً

 عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة
مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

 مدخل إلى المحاسبة المالٌة

 ,W1+w2 6 a1,a2, a3, d1 طبٌعة المحاسبة
d2 تعرٌف المحاسبة المالٌة   

    أنشطة المحاسبة المالٌة

المحاسبة المالٌة والقوائم المالٌة ذات 
 الغرض العام

   

    القوائم المالٌة ذات الغرض العام

    هدف القوائم المالٌة ذات الغرض العام

المالٌة المعاٌٌر المحاسبٌة أداة المحاسبة 
 للحصول على القوائم المالٌة

   

    المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 

    :الخصائص النوعٌة للمعلومات المالٌة 

    الخصائص النوعٌة األساسٌة 

    الخصائص النوعٌة الداعمة 

    القٌود على توفٌر المعلومات المالٌة 

 
 مفاهٌم االعتراف والقٌاس )الفروض،

 والمبادئ(:
   

    الفروض الرئٌسة 

    المبادئ المحاسبٌة 

    فروع المحاسبة وفرص العمل المتاحة 

 
عالقة المحاسبة ببعض العلوم االجتماعٌة 

 األخرى
   

2 
القواعد الرئٌسة للتسجٌل 

المحاسبً للمعامالت المالٌة 
 .المختلفة

 W3+w4 6 مفهوم قواعد التسجٌل المحاسبً.
a1,b1, b2, 

c1,d3 

    :قواعد التسجٌل المحاسبً

    أوالً: قاعدة معادلة المٌزانٌة

   ثانٌاً: قاعدة الحسابات كؤساس لتسجٌل 

d-2 
 وأخالقٌات السلوك واألنظمة والمعاٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وبقواعد بالقوانٌن ٌتقٌد

 المهنً ذات الصلة بالمحاسبة.
D2 

  d-3 

ٌستخدم األنظمة المحاسبٌة التً تقوم على استخدام الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل 

تكنولوجٌا المعلومات ذات العالقة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على المخرجات 

 من التقارٌر واٌصالها الى مستخدمٌها.  

D3 
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 المعامالت

    قاعدة القٌد المزدوج ثالثاً:

رابعاً: قاعدة القٌد المفرد والسجالت غٌر 
 المنتظمة

   

 الدورة المحاسبٌة. 4

   الدورة المحاسبٌة.مفهوم 
a1,b1, b2, c1, 

c3,d3 

    :الدورة المحاسبٌةمراحل 

المرحلة األولى: حصر وتحلٌل المعامالت 
 المالٌة

W5+w6 6  

المرحلة الثانٌة: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة 
 العامة

   

    المرحلة الثالثة: الترحٌل إلى دفتر األستاذ

    الحساباتالمرحلة الرابعة: ترصٌد 

    المرحلة الخامسة: إعداد مٌزان المراجعة

5 

التسجٌل المحاسبً لعملٌات 
رأس المال والنقدٌة والشراء 
والبٌع، فً ضوء األسس 
النظرٌة للمحاسبة وقواعد 

 .التسجٌل المحاسبً

 أوالً :عملٌات رأس المال
W7 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

    ثانٌاً : العملٌات النقدٌة

 ثالثاً: عملٌات الشراء والبٌع
W8 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

 W9 3  االمتحان النصفً 6
a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, d1, d2, 

d3 

      

7 
طبٌعة األوراق التجارٌة 
 وإجراءات تسجٌلها محاسبٌاً 

    طبٌعة األوراق التجارٌة

 الدورة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة
  

a1, b2 
,c1,c3,d2 

  W10+w11 6 المعالجة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة:

المعالجة المحاسبٌة ألوراق القبض )فً 
 دفاتر الدائن(

   

المعالجة المحاسبٌة ألوراق الدفع )فً دفاتر 
 المدٌن(

   

8 

األخطاء المحاسبٌة التً 
تحدث خالل الفترة المحاسبٌة 
 وتصحٌحها فً نفس الفترة.

 األخطاء المحاسبٌةطبٌعة وأنواع 
  

a1, b2 
,c1,d2,d3 

  W12+w13 6 اكتشاف األخطاء المحاسبٌة

    تصحٌح األخطاء المحاسبٌة

 القوائم المالٌة 9

    تحدٌد نتٌجة النشاط -اوالا 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
 .اآلخر

W14+w15 6 a3, b3,c2, d3 

    حـ/ملخص الربح أو الخسارة.

تصوٌر المركز المالً )قائمة المركز  -ثانٌاً 
 المالً(

   

 ,W16 3 a1, a2, a3, b1  االمتحان النهائً 10
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b2, b3, d1, d2, 
d3 

 Total number of weeks and إجمالً عدد األسابٌع والساعات
hours 

16 48  

 

III. استراتٌجٌات التدرٌس   

 الحوار والمناقشة. 

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً. 

 التعلٌم التعاونً.

 المناقشة والحوار.

 تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة.  

 
 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 01 8-6 التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة  1

 01 6-1 الحضور والمشاركة  2

 21  المجموع 3

 

III.  التعلم:تقٌٌم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التقٌٌم الرقم
 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقٌٌم 
 النهائً(

 المخرجات التً ٌحققها

3.  
الواجبات / األنشطة / 

 التكالٌف
 جمٌع المخرجات 5% 5 2-5

 جمٌع المخرجات %5 5 اسبوعٌاً  المشاركة أثناء المحاضرة  .4

 االختبار النصفً  .5
نصف 
 الفصل

 جمٌع المخرجات 21% 21

5 
نهاٌة  االختبار النهائً

 الفصل
 جمٌع المخرجات 21% 21

  100% 100 المجموع
 

IV. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(المراجع الرئٌسة

"األصول النظرٌة والعملٌة للمحاسبة المالٌة: الجزء (، 2102اإلرٌانً، محمد فضل و حجر، عبدالملك إسماعٌل ) -0
 ، المإلفان، صنعاء، الجمهورٌة الٌمنٌة.2102األول"، طبعة 

 (، "أصول المحاسبة المالٌة"، األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدنمارك، الدنمارك.2112الحٌالً، ولٌد ناجً، ) -2

  (4)ال تقل عن  المراجع المساعدة:
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IV. تحدد مركزٌاً من قبل عمادة الكلٌة(الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر( 

1. 

 الحضور والغٌاب:

االلتييزام بالمواعٌييد المحييددة للمحاضييرات فييً بييدئها وانتهاءهييا واالنتظييام فييً الحضييور، وضييرورة حضييور ) . 0

 % ( من ساعات المحددة للقاءات التعلٌمٌة أو الفصول االفتراضٌة21

%( من ساعات المحددة ٌعد محرومياً مين حضيور المقيرر. إال  إذا كيان 31. إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن )2

%( 51بسبب مرض أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسيمٌة ومعميدة، وبميا ال ٌزٌيد عين )غٌابه 

 من ساعات المقرر.

2. 

 الحضور المتؤخر:

ٌنبغييً علييى الطالييب أن ٌحييرص علييى حضييور اللقيياءات التعلٌمٌيية أو الفصييول االفتراضييٌة بحسييب االزمنيية  .3

 والتوارٌخ المحددة، والمشاركة فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب. 

 ٌسمح للطالب المتؤخر بدخول المحاضرة إذا تؤخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر. .4

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:

 . ٌجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.0

 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2

 بعد بدء جلسة االمتحان إال  بعد مرور نصف وقت االختبار. ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة. ال 3

 .. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بدرجة كاملة4

 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 تزام باآلتً:المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب االل .0

تقدٌم الواجبات فً الوقت المحدد تماماً وترسل عبر االٌمٌل او صفحة ادارة محتوى المقرر للدارسٌن عبير الفصيول  .2

االفتراضٌة أو تسلم للمدرس مباشيرة بالنسيبة لمين لدٌية لقياءات تعلٌمٌية مباشيرة، وإذا ميا واجهتيه مشيكلة فيً تقيدٌم 

ستاذ المقرر لكً ٌتفق معيه عليى موعيد آخير، وبنياًء عليى تعلٌميات أسيتاذه الواجبات المطلوبة منه علٌه االتصال بؤ

 ٌمكن أن ٌعدل وٌقرر الموعد اآلخر للتسلٌم.

 أن ٌقدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسٌة. .3

إال  إذا وافيق األسيتاذ  إذا تؤخر الطالب عن تقدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد أسيبوعٌن مين التيؤخٌر لين ٌقبيل .4

 على قبول التؤخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌاً.

 المشارٌع:

. سٌتم تقدٌم قائمة عناوٌن بمشارٌع بحثٌة بداٌة العام الدراسً وكل طاليب ٌختيار واحيداً مين العنياوٌن المقدمية لهيم. 0   

كبٌيراً عليى فرٌيق مين الطلبية ميع توزٌيع المسيئولٌة فٌميا بٌينهم،  وٌمكن توزٌيع بعيض العنياوٌن التيً تتطليب عبئياً بحثٌياً 

والتؤكد من المشاركة الفاعلة من جمٌع أعضاء الفرٌيق، وعليى كيل طاليب أوكيل فرٌيق أن ٌقيدم تقرٌيراً عين موضيوعه، 

 وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:

صييادقاً مييع نفسييه، ومييع زمالئييه ومييع  . ٌلتييزم الطلبيية بمبييادئ النزاهيية األكادٌمٌيية، التييً تعنييً: أن ٌكييون الطالييب0

 أساتذته.

. لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظر فً ورقية الغٌير أو اإلشيارة أو محاولية 2

 استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.

"، مركز األمٌن للنشر والتوزٌع، صنعاء، 0(، "تمارٌن فً المحاسبة المالٌة 2102ٌوسف عبده راشد، )الرباعً،  -0
 الجمهورٌة الٌمنٌة.

 :    مجالت مإتمرات  الدخول لمواقع اإلنترنت 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 السٌاسٌةقسم العلوم 

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 . الغش فً االمتحان أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.3

ٌغش فً االمتحان ٌحرم من مقررٌن هما: المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه والمقرر اليذي قبليه وفيً . الطالب الذي 4

حالة  كون المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش آخر مقرر فً االمتحان فٌحرم منه ومن المقرر الذي قبليه 

. 

 ق علٌه حكم الفصل من الدراسة..إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة االختٌارٌة الواحدة ٌطب5

6. 

 االنتحال:

. ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرقة كلمات شيخص آخير أو أفكياره وٌيدعً أنهيا مين إنتاجيه أو ٌقيوم بتقيدٌمها 0

 كؤنها خاصة به".

سييرقة  . عليى الطلبيية ضييرورة االلتييزام باألمانية العلمٌيية وأخالقٌييات البحييث العلمييً، وأال  ٌلجيؤ أبييداً إلييى الغييش أو2

 أعمال غٌره.

. الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌيق ٌحيرم مين الدرجية وٌعنيف عليى فعلتيه تليك، دون التشيهٌر بيه أميام 3

 زمالئه.

( الفقيرة )و( مين الالئحية الموحيدة 32.الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحيان تطبيق علٌيه الميادة )4

وٌكييون بقييرار ميين الجهييات المعنٌيية.. وتسييري العقوبيية نفسييها علييى الطالييب الييذي لشييئون الطييالب، وهييو "الفصييل" 

 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7. 

 سٌاسات أخرى:

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 . تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعً.0

 البناء مع اآلخرٌن.. التزامه بؤسلوب النقاش االٌجابً والحوار 2

 ال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان.. 3

ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.4  .إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 

 


