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  (2)توصٌف مقرر: مبادئ المحاسبة 
 

I.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 (2مبادئ المحاسبة ) :اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 / الفصل الثانًألولالمستوى ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 (.1محاسبة مالٌة ) المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 5

 ال توجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 6

 بكالورٌوس محاسبة البرنامج/التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 فصلً نظام الدراسة: 9

 إنتظام الدراسة فً البرنامج: أسلوب 11

 كلٌة التجارة واالقتصاد/ جامعة صنعاء مكان تدرٌس المقرر: 11

 أ.م.د. عبدالحمٌد مانع الصٌح      اسم معد مواصفات المقرر: 12

 محمد علً الربٌدي .أ.د مراجع مواصفات المقرر: 13

  تارٌخ اعتماد مجلس الجامعة: 14

 

II. وصف المقررCourse Description : 

تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات المحاسبٌة وٌحتوي المقرر على: التسوٌات المحاسبٌة للمصروفات إلى ٌهدف هذا المقرر 
واإلٌرادات المستحقة والمقدمة، وكذلك تسوٌات حسابات المدٌنٌن واالستثمارات المالٌة، فضالً عن عرض إجراءات جرد المخزون 

استعراض الممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وطرائق إهالكها ى إلوطرائق تحدٌد تكلفته وتقٌٌمه نهاٌة السنة، باإلضافة 
واالستغناء عنها، وتنتهً التسوٌات بعرض القوائم المالٌة بعد التسوٌات. كما ٌعرض المقرر نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة 

المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، نظام واآللٌة، مبٌنا مفهومها، وشرح نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة والمتمثلة فً نظام 
 العام.  ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذالٌومٌة المركزٌة، نظام األ

 

III. المقرر: أهداف 

 تزوٌد الدارس بالمعرفة فً الجوانب التالٌة:إلى ٌهدف هذا المقرر      
هذه التسوٌات على  أثرالتسوٌات المحاسبٌة للمصروفات المستحقة والمقدمة، ولإلٌرادات المستحقة والمقدمة، وتحدٌد  .1

 القوائم المالٌة للمنشؤة.
التسوٌات والمعالجات المحاسبٌة للدٌون المعدومة والدٌون المشكوك فً تحصٌلها، وكٌفٌة عرض إجراء تصنٌف المدٌنٌن و .2

 .القوائم المالٌةالمدٌنون فً 
، والمعالجات المحاسبٌة IFRSاالستثمارات المالٌة فً المنشآت ودوافعها وتصنٌفها وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  .3

 عند شراء االستثمارات فً األسهم والتسوٌات المتعلقة بها فً نهاٌة الفترة المالٌة وعرضها فً القوائم المالٌة.
التجارٌة ومفهومه وعناصره وطرائق تحدٌد تكلفته فً نهاٌة الفترة المالٌة، وكٌفٌة تقٌٌمه فً نهاٌة  المخزون فً المنشآت .4

 الفترة المالٌة وعرضه فً القوائم المالٌة.
مفهوم الممتلكات واآلالت والمعدات ومفهوم اإلهالك ومعالجته المحاسبٌة، وطرائق اإلهالك، والمعالجات المحاسبٌة  .5

االستبدال، فضالً عن كٌفٌة عرض الممتلكات واآلالت أو البٌع أو متلكات واآلالت والمعدات سواء بالتخرٌد لالستغناء عن الم
 والمعدات فً القوائم المالٌة.

 .IFRSإعداد القوائم المالٌة بعد التسوٌات، وفهم تبوٌب تلك القوائم وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  .6
دفاتر المساعد والعام وإعداد مٌزان المراجعة بنظم المعلومات إلى القٌود فً الٌومٌة العامة والٌومٌات المساعدة والترحٌل  .7

العام، ونظام  ستاذالمحاسبٌة الٌدوٌة المختلفة )نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، نظام الٌومٌة المركزٌة، نظام األ
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 العام(. ستاذر األدفتر الٌومٌة العامة ودفت

 

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

 

 مخرجات التعلم المقصودة للمقرر م
مخرجات التعلم 
 المقصودة للبرنامج

a-1 

الرئٌسة للتسجٌل االقتصادٌة والقواعد حدا  واإل المالٌة المعامالت أنواعب والفهم المعرفة ٌظهر
لمصروفات واإلٌرادات المستحقة والمقدمة، وكذلك تسوٌات المحاسبً للمعامالت المتعلقة با

حسابات المدٌنٌن، االستثمارات المالٌة، المخزون وإهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
مات ، وشرح نظم المعلوIFRSواالستغناء عنها  وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 

المحاسبٌة الٌدوٌة والمتمثلة فً نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، نظام الٌومٌة 
 العام. ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذالمركزٌة، نظام األ

A1 

a-2 

تسوٌات حسابات المدٌنٌن واالستثمارات المتعلقة ب الرئٌسة اإلجراءات ٌبٌن المبادئ والقواعد و
المالٌة، فضالً عن عرض إجراءات جرد المخزون وطرائق تحدٌد تكلفته وتقٌٌمه نهاٌة السنة، 

استعراض الممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وإهالكها واالستغناء عنها إلى باإلضافة 
 االستبدال.أو البٌع أو سواء بالتخرٌد 

A2 

a-3 
، وإجراءات إعداد القوائم المالٌة بعد التسوٌات، ختلف التسوٌات على القوائم المالٌةم أثرٌوضح 

 .IFRSوتبوٌب تلك القوائم وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 
A3 

b-1 
ٌحلل المعامالت المالٌة المتعلقة بتسوٌة المصروفات واإلٌرادات وكذلك المتعلقة بحسابات 

وٌحدد الطرف المدٌن الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات المالٌة والمدٌنٌن والمخزون 
 والدائن لكل معاملة تمهٌداً لقٌدها فً السجالت المحاسبٌة.

B1 

b-2 

القٌود فً الٌومٌة العامة المناسبة إلثبات المعامالت المالٌة واإلجراءات األسالٌب ٌحدد 
مساعد والعام وإعداد مٌزان المراجعة بنظم دفاتر الإلى والٌومٌات المساعدة والترحٌل 

المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة المختلفة )نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، نظام الٌومٌة 
 العام(. ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذالمركزٌة، نظام األ

B2 

b-3  
ٌحلل القوائم المالٌة بعد التسوٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن 

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

c-1 

التسوٌات المحاسبٌة للمصروفات واإلٌرادات المستحقة ٌجري المعالجة المحاسبٌة المتعلقة ب
دمة، وكذلك تسوٌات حسابات المدٌنٌن، االستثمارات المالٌة  المخزون وإهالك الممتلكات والمق

، والمعالجة المحاسبٌة فً ظل IFRSواآلالت والمعدات وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 
نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة، والمتمثلة فً نظام المعلومات المحاسبً البسٌط، نظام 

 .العام ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذومٌة المركزٌة، نظام األالٌ

C1 

c-2 
أو بعد التسوٌة بغرض تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنشاط المنشأة من ربح  الرئٌسة المالٌة  القوائم ٌعد

فً نهاٌة الفترة  خسارة عن الفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً وبقٌة القوائم المالٌة
 المالٌة بعد التسوٌة.

C2 

c-3 

ظل كل ٌصمم المجموعة الدفترٌة والمستندٌة التً تستخدم لحصر المعامالت المالٌة وإثباتها فً 
نظام من نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة واآللٌة، والمتمثلة فً نظام المعلومات المحاسبً 

 ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذاألالبسٌط، نظام الٌومٌة المركزٌة، نظام 
 .العام

C3 

d-1  
المختلفة بكفاءة  دواروالقٌام باأل 2ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة المالٌة 

 وفاعلٌة.
D1 

d-2 
المهنً  السلوكوأخالقٌات  واألنظمة والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وبقواعد بالقوانٌن ٌتقٌد

 ذات الصلة بالمحاسبة.
D2 

  d-3 
ام وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات العالقة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول إستخدٌجٌد 

 مستخدمٌها.إلى ها إٌصالعلى المخرجات من التقارٌر و
D3 
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V. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

 :التدرٌس والتقٌٌم إستراتٌجٌةتعلم المقرر/المعرفة والفهم ب: ربط مخرجات اوالً 

 مٌٌالتق إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة التعلم المقصودة للمقررمخرجات 

a-1 حدا  واإل المالٌة المعامالت أنواعب والفهم المعرفة ٌظهر
للتسجٌل المحاسبً لتلك المعامالت  الرئٌسة االقتصادٌة وبالقواعد 

التسوٌات المحاسبٌة للمصروفات المستحقة والمقدمة، المتعلقة ب
واإلٌرادات المستحقة والمقدمة، وكذلك تسوٌات حسابات المدٌنٌن 
واالستثمارات المالٌة وتصنٌفها وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 

IFRSمخزون وإهالك الممتلكات ، فضالً عن التسوٌات المحاسبٌة لل
أو البٌع أو واآلالت والمعدات واالستغناء عنها سواء بالتخرٌد 

االستبدال، والمعالجة المحاسبٌة فً ظل نظم المعلومات المحاسبٌة 
الٌدوٌة واآللٌة، وشرح نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة والمتمثلة 

لٌومٌة فً نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، نظام ا
العام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر  ستاذالمركزٌة، نظام األ

 العام ستاذاأل
a-2 تسوٌات المتعلقة ب الرئٌسة اإلجراءات ٌبٌن المبادئ والقواعد و

حسابات المدٌنٌن واالستثمارات المالٌة، فضالً عن عرض إجراءات 
، باإلضافة جرد المخزون وطرائق تحدٌد تكلفته وتقٌٌمه نهاٌة السنة

استعراض الممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وإهالكها إلى 
 االستبدال.أو البٌع أو واالستغناء عنها سواء بالتخرٌد 

 

 المحاضرات 

 بحا الواجبات واأل 

 الحوار والمناقشة 

 

  أثناءأسئلة تقوٌمٌة 
  المحاضرة.

 تقٌٌم الواجبات المنزلٌة. 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفهٌة.

 

 

a-3  وإجراءات مختلف التسوٌات على القوائم المالٌة أثرٌوضح ،
إعداد القوائم المالٌة بعد التسوٌات، وتبوٌب تلك القوائم وفقا للمعاٌٌر 

 .IFRSالدولٌة للتقارٌر المالٌة 

  

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةالمهارات الذهنٌة ب/ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر  

 مٌٌالتق إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة المقرر/ المهارات الذهنٌةمخرجات 

b-1  ٌحلل المعامالت المالٌة المتعلقة بتسوٌة المصروفات
واإلٌرادات وكذلك المتعلقة بحسابات المدٌنٌن والمخزون 

وٌحدد الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات المالٌة و
تمهٌداً لقٌدها فً الطرف المدٌن والدائن لكل معاملة 

 المحاضرات.  السجالت المحاسبٌة.

 .المناقشة والحوار 

 .تكلٌفات منزلٌة 

  التعلٌم الذاتً )األنشطة
والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة 

 والجماعٌة(
 

 .تقٌٌم التكلٌفات المنزلٌة 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفهٌة..

 
 

b-2  المعامالت المناسبة إلثبات اإلجراءات األسالٌب ٌحدد
القٌود فً الٌومٌة العامة والٌومٌات المساعدة المالٌة و
دفاتر المساعد والعام وإعداد مٌزان المراجعة إلى والترحٌل 

بنظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة المختلفة )نظام 
المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، نظام الٌومٌة 

الٌومٌة العامة العام، ونظام دفتر  ستاذالمركزٌة، نظام األ
 .العام(. ستاذودفتر األ

b-3  ٌحلل القوائم المالٌة بعد التسوٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر
 الدولٌة للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن مستخدمً تلك القوائم 

 .اتخاذ القرارات فً تفٌد ومؤشرات مدلوالت استنتاج من

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةالمهنٌة والعملٌة بمخرجات تعلم المقرر/المهارات  ثالثا: ربط  
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Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مٌٌالتق إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c-1التسوٌات : ٌجري المعالجة المحاسبٌة المتعلقة ب
المحاسبٌة للمصروفات المستحقة والمقدمة، واإلٌرادات 
المستحقة والمقدمة، وكذلك تسوٌات حسابات المدٌنٌن 
واالستثمارات المالٌة وتصنٌفها وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة 

التسوٌات إجراء ، فضالً عن IFRSللتقارٌر المالٌة 
المحاسبٌة للمخزون وإهالك الممتلكات واآلالت 

أو البٌع أو ات واالستغناء عنها سواء بالتخرٌد والمعد
االستبدال، والمعالجة المحاسبٌة فً ظل نظم المعلومات 
المحاسبٌة الٌدوٌة واآللٌة، والمتمثلة فً نظام المعلومات 

 ستاذالمحاسبً البسٌط، نظام الٌومٌة المركزٌة، نظام األ
 .العام ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ

 .محاضرات وأمثلة عملٌة 

  التعلٌم الذاتً )األنشطة
والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة 

 والجماعٌة(

  إشراك الطالب فً مناقشة
 جماعٌة وحوارات.

 .تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفهٌة.

  تقٌٌم تقارٌر الواجبات
 والتكلٌفات

 

 c-2 بعد التسوٌة بغرض  الرئٌسة المالٌة  القوائم ٌعد
خسارة أو تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنشاط المنشأة من ربح 

عن الفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً وبقٌة 
 القوائم المالٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة بعد التسوٌة.

  

c-3 ٌصمم المجموعة الدفترٌة والمستندٌة التً تستخدم :
ظل كل نظام من لحصر المعامالت المالٌة وإثباتها فً 

نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة واآللٌة، والمتمثلة فً 
نظام المعلومات المحاسبً البسٌط، نظام الٌومٌة 

العام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة  ستاذالمركزٌة، نظام األ
 .العام ستاذر األودفت

  

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر/المهارات االنتقالٌة )العامة( ب   

 مٌٌالتق إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات االنتقالٌة )العامة(

d1 ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة :
 لقاءات جماعٌة.  المختلفة بكفاءة وفاعلٌة. دوارباأل والقٌام 2المالٌة 

 .مناقشة وحوار 

 ًالتعلم التعاون 

 ًالتعلم الذات 

  األداءمالحظة. 

  تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات
 والمشارٌع واألنشطة.

 تقٌٌم العروض التقٌٌمٌة 
 

d2واألنظمة والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر  بالقوانٌن : ٌتقٌد
المهنً ذات الصلة  وأخالقٌات السلوك المالٌة وبقواعد

 بالمحاسبة.
 

d3 ٌستخدم وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات العالقة :
بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على المخرجات من 

 مستخدمٌها.إلى ها إٌصالالتقارٌر و
  

 

VI. التدرٌس استراتٌجٌات   

 الحوار والمناقشة

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً والتعاونً )تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة(. 

 ام الرسومات واالشكال التوضٌحٌة. إستخد
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VII. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد  تحدٌد وكتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ 
 موضوعات
 المقرر

 المواضٌع التفصٌلٌة
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات 
 تعلم المقرر

1 
المقدمات 
 والمستحقات

 المصروفات المستحقة والمقدمة. -
 * المصروفات المستحقة   
 * المصروفات المقدمة   
 اإلٌرادات المستحقة والمقدمة. -
 * اإلٌرادات المستحقة   
 * اإلٌرادات المقدمة   
 تسوٌات المستحقات والمقدمات على القوائم المالٌة  أثر -

3 9 
a1, a2, 
a3, b1, 

c1,d1,d2 

2 
حسابات 
 المدٌنٌن

 تصنٌف حسابات المدٌنٌن. -
 المعالجة المحاسبٌة للدٌون المعدومة -
المعالجة المحاسبٌة للدٌون المشكوك فٌها وطرائق تحدٌده  -

 وتسوٌته نهاٌة الفترة.
 المدٌنٌن فً القوائم المالٌة.عرض حسابات  -

2 6 

a1, a2, 
a3, b1, 
c1, d1, 

d2 

3 
االستثمارات 

 المالٌة

 دوافع االستثمار فً األوراق المالٌة. -
 تصنٌف وقٌاس األصول المالٌة. -
 * المحاسبة واإلفصاح عن االستثمارات فً األسهم 
 *شرح المحاسبة واإلفصاح عن االستثمارات فً السندات 

1 3 
a1, a3, 

b1 

 المخزون 4

 مفهوم المخزون. -
 عناصر المخزون آخر المدة -
المعالجة المحاسبٌة للمخزون آخر المدة بنظامً الجرد الدوري  -

 والجرد المستمر.
 طرائق تحدٌد تكلفة المخزون. -
 تقٌٌم المخزون آخر المدة وعرضه فً القوائم المالٌة -

2 6 
a1, a3, 
b1, c1, 

d1 

5 
الممتلكات 
واآلالت 
 والمعدات

 تعرٌف الممتلكات واآلالت والمعدات. -
 احتسابه ومعالجته المحاسبٌة. أسستعرٌف االهالك و -
 طرائق اإلهالك. -
 االستغناء عن الممتلكات واآلت والمعدات -

3 9 
a1, a2, 
b1, b2 

6 
القوائم المالٌة 
 بعد التسوٌات

 تبوٌب القوائم المالٌة -
 الخسارةأو * تبوٌب قائمة الربح   
 * تبوٌب قائمة المركز المالً  
 عرض القوائم المالٌة مع أمثلة عملٌة -

1 3 
a1, c1, 

d1 

7 
نظم المعلومات 
 المحاسبٌة

 ٌة.لكترونمفهوم أنظمة المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة واإل -
 أنظمة المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة. -
 * نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط  
 * نظام الٌومٌة المركزٌة  
 العام ستاذ* نظام األ  

2 6 
a1, a2, 
c2, c3 
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VIII.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 سبو األ
Week due 

 الدرجة
Mark 

 التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة  1
a1, a2, a3, b1, b2, b3 , 
c1, c2, c3, d1, d2, d3 

2-11 11 

 b2,b 4 , c3, , d2, d4 1- 14 11 الحضور والمشاركة  2

 21 المجمو 

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة سبو األ موضوعات التقٌٌم الرقم
 الوزن النسبً

درجة  إلى الدرجة  a)نسبة
 التقٌٌم النهائً(

 المخرجات التً ٌحققها

 %21 21 ٌاً أسبوع الواجبات / األنشطة / التكالٌف 1
a1, a2, a3, b1, b2, 
b3 , c1, c2, c3, d1, 

d2, d3 

 جمٌع المخرجات %21 21 نصف الفصل االختبار النصفً 2

 جمٌع المخرجات %61 61 نهاٌة الفصل االختبار النهائً 3

  100% 100 المجمو 

 

IX. مصادر التعلمLearning Resources : 

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

للنشر والتوزٌع،  األمٌن(، مبادئ المحاسبة المالٌة: الجزء الثانً، 2222الربٌدي، محمد علً، والصٌح، عبدالحمٌد مانع، ) -1
 .6صنعاء، ط

 

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

1. 

 الحضور والغٌاب:
% ( من 02فً الحضور، وضرورة حضور )  نتظام. االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واإل1

 الفصول االفتراضٌةأو ساعات المحددة للقاءات التعلٌمٌة 
%( من ساعات المحددة ٌعد محروماً من حضور المقرر. إالّ إذا كان 32غٌاب الطالب عن ) تجاوزت نسبة. إذا 2

%( من 52مدة، وبما ال ٌزٌد عن )بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعأو غٌابه بسبب مرض 
 ساعات المقرر.

 الحضور المتأخر:     .2

 العام ستاذ* نظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ  

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

  (4)ال تقل عن  المساعدة:المراجع 

1. 1-  Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel and  Donald E. Kieso. Accounting 
Principles. John Wiley & Sons Inc, USA, Twelfth edition, 2015. 

2. 2-  Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield: Intermediate 
Accounting; IFRS edition. John Wiley & Sons Inc, Singapore Third edition, 2018. 
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والتوارٌخ  األزمنةالفصول االفتراضٌة بحسب أو ٌنبغً على الطالب أن ٌحرص على حضور اللقاءات التعلٌمٌة .1
 المحددة، والمشاركة فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب. 

 المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى .2

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.إلى . ٌجب على الطالب الوصول 1
 االمتحان.. عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء 2
 ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحان إالّ بعد مرور نصف وقت االختبار.. 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:
ة محتوى المقرر للدارسٌن عبر الفصول إدارصفحة أو  اإلٌمٌلتقدٌم الواجبات فً الوقت المحدد تماماً وترسل عبر .1

لقاءات تعلٌمٌة مباشرة، وإذا ما واجهته مشكلة فً تقدٌم الواجبات  لدٌهتسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن أو االفتراضٌة 
ه ٌمكن أن ٌعدل أستاذالمقرر لكً ٌتفق معه على موعد آخر، وبناًء على تعلٌمات  أستاذب فأن علٌه االتصالالمطلوبة منه 

 وٌقرر الموعد اآلخر للتسلٌم.
 ٌة.أساسأن ٌقدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار .2
على  ستاذٌن من التأخٌر لن ٌقبل إالّ إذا وافق األأسبوعإذا تأخر الطالب عن تقدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد .3

 قبول التأخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌاً.
 المشارٌع:

تم تقدٌم قائمة عناوٌن بمشارٌع بحثٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحداً من العناوٌن المقدمة لهم. وٌمكن . س1ٌ 
لٌة فٌما بٌنهم، والتأكد من ئوتوزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئاً بحثٌاً كبٌراً على فرٌق من الطلبة مع توزٌع المس

ٌق، وعلى كل طالب أوكل فرٌق أن ٌقدم تقرٌراً عن موضوعه، وعرضه أمام الفر أعضاء المشاركة الفاعلة من جمٌع 
 الطلبة.

5. 

 الغش:
 ة، التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.كادٌمٌ. ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ1
ام إستخدمحاولة أو اإلشارة أو  ورقة غٌرهالنظر فً أو . لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌ  2

 أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو . الغش فً االمتحان 3
. الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من مقررٌن هما: المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه والمقرر الذي قبله وفً حالة  4

 الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش آخر مقرر فً االمتحان فٌحرم منه ومن المقرر الذي قبله .كون المقرر 
 الواحدة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الدراسة. االختبارٌة.إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 5

6. 

 االنتحال:
ٌقوم بتقدٌمها كأنها أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو . ٌعرف االنتحال باسم "النسخ 1

 خاصة به".
 غٌره. أعمالسرقة أو الغش إلى . على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البح  العلمً، وأاّل ٌلجأ أبداً 2
 دون التشهٌر به أمام زمالئه. . الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك،3
( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون 30أداء االمتحان تطبق علٌه المادة ) أثناء.الطالب المنتحل صفة طالب آخر 4

الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بقرار من الجهات المعنٌة.. وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصٌته 
 لنفس الغرض.

7. 

 سٌاسات أخرى:
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 المناقشات والعمل الجماعً. أثناء. تحمل وتقبل اآلراء المختلفة 1
 والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإل أسلوبب. التزامه 2
 سٌر االمتحان. أثناءأو ام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح . 3
 الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنه.إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 4
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 (2) الدراسً: مبادئ المحاسبة  خطة المقرر
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
 د/ عٌد الملك حجر، د/ محمد حٌدر ،

 الصٌح، د/محمد جبران.د/ عبدالحمٌد مانع 
 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 ًلكترونالبرٌد اإل       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (2)مبادئ المحاسبة  اسم المقرر: 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 / الفصل الثانًألولالمستوى ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 (1) محاسبة  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 6

 محاسبةبكالورٌوس  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد/ جامعة صنعاء مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات المحاسبٌة وٌحتوي المقرر على: التسوٌات المحاسبٌة للمصروفات إلى ٌهدف هذا المقرر 
واإلٌرادات المستحقة والمقدمة، وكذلك تسوٌات حسابات المدٌنٌن واالستثمارات المالٌة، فضالً عن عرض إجراءات جرد المخزون 

استعراض الممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وطرائق إهالكها ى إلوطرائق تحدٌد تكلفته وتقٌٌمه نهاٌة السنة، باإلضافة 
واالستغناء عنها، وتنتهً التسوٌات بعرض القوائم المالٌة بعد التسوٌات. كما ٌعرض المقرر نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة 

المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، نظام واآللٌة، مبٌنا مفهومها، وشرح نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة والمتمثلة فً نظام 
 العام.  ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذالٌومٌة المركزٌة، نظام األ

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

المحاسبً للمعامالت المتعلقة االقتصادٌة والقواعد الرئٌسة للتسجٌل حدا  واإل المالٌة المعامالت أنواعب والفهم المعرفة ٌظهر. 1
لمصروفات واإلٌرادات المستحقة والمقدمة، وكذلك تسوٌات حسابات المدٌنٌن، االستثمارات المالٌة، المخزون وإهالك الممتلكات با

ٌدوٌة ، وشرح نظم المعلومات المحاسبٌة الIFRSواآلالت والمعدات واالستغناء عنها  وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 
العام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة  ستاذوالمتمثلة فً نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، نظام الٌومٌة المركزٌة، نظام األ

 العام. ستاذودفتر األ
ن عرض تسوٌات حسابات المدٌنٌن واالستثمارات المالٌة، فضالً عالمتعلقة ب الرئٌسة اإلجراءات ٌبٌن المبادئ والقواعد و. 2

استعراض الممتلكات واآلالت والمعدات إلى إجراءات جرد المخزون وطرائق تحدٌد تكلفته وتقٌٌمه نهاٌة السنة، باإلضافة 
 االستبدال.أو البٌع أو ومفهومها وإهالكها واالستغناء عنها سواء بالتخرٌد 

المالٌة بعد التسوٌات، وتبوٌب تلك القوائم وفقا  ، وإجراءات إعداد القوائممختلف التسوٌات على القوائم المالٌة أثرٌوضح . 3
 .IFRSللمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 

ٌحلل المعامالت المالٌة المتعلقة بتسوٌة المصروفات واإلٌرادات وكذلك المتعلقة بحسابات المدٌنٌن والمخزون واالستثمارات . 4
 المدٌن والدائن لكل معاملة تمهٌداً لقٌدها فً السجالت المحاسبٌة.لتحدٌد الطرف الممتلكات واآلالت والمعدات المالٌة و

دفاتر إلى القٌود فً الٌومٌة العامة والٌومٌات المساعدة والترحٌل المناسبة إلثبات المعامالت المالٌة واإلجراءات األسالٌب ٌحدد . 5
ة المختلفة )نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط، المساعد والعام وإعداد مٌزان المراجعة بنظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌ
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 العام(. ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذنظام الٌومٌة المركزٌة، نظام األ
 استنتاج نم ٌحلل القوائم المالٌة بعد التسوٌة بما ٌتفق والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وبشكل ٌمكن مستخدمً تلك القوائم . 6

 اتخاذ القرارات. فً تفٌد ومؤشرات مدلوالت
التسوٌات المحاسبٌة للمصروفات واإلٌرادات المستحقة والمقدمة، وكذلك تسوٌات حسابات ٌجري المعالجة المحاسبٌة المتعلقة ب. 0

، IFRSدولٌة للتقارٌر المالٌة المدٌنٌن، االستثمارات المالٌة  المخزون وإهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وفقاً للمعاٌٌر ال
والمعالجة المحاسبٌة فً ظل نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة، والمتمثلة فً نظام المعلومات المحاسبً البسٌط، نظام الٌومٌة 

 .العام ستاذالعام، ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذالمركزٌة، نظام األ
خسارة عن الفترة المحاسبٌة، أو بعد التسوٌة بغرض تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنشاط المنشأة من ربح  الرئٌسة المالٌة  القوائم ٌعد. 8

 وكذا تصوٌر المركز المالً وبقٌة القوائم المالٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة بعد التسوٌة.
ظل كل نظام من نظم المعلومات فً  ٌصمم المجموعة الدفترٌة والمستندٌة التً تستخدم لحصر المعامالت المالٌة وإثباتها. 9

العام، ونظام دفتر  ستاذالمحاسبٌة الٌدوٌة واآللٌة، والمتمثلة فً نظام المعلومات المحاسبً البسٌط، نظام الٌومٌة المركزٌة، نظام األ
 .العام ستاذالٌومٌة العامة ودفتر األ

 اءة وفاعلٌة.المختلفة بكف دوارٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة والقٌام باأل. 12
 المهنً ذات الصلة بالمحاسبة. وأخالقٌات السلوك واألنظمة والمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة  وبقواعد بالقوانٌن ٌتقٌد. 11
ها إٌصالٌستخدم وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات العالقة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على المخرجات من التقارٌر و. 12
 مٌها..مستخدإلى 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 سبو األ المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

1 
المقدمات 

 والمستحقات

 المصروفات المستحقة والمقدمة. -
 * المصروفات المستحقة   
 * المصروفات المقدمة   
 اإلٌرادات المستحقة والمقدمة. -
 * اإلٌرادات المستحقة   
 * اإلٌرادات المقدمة   
 تسوٌات المستحقات والمقدمات على القوائم المالٌة  أثر -

W1-w3 9 

 حسابات المدٌنٌن 2

 تصنٌف حسابات المدٌنٌن. -
 المعالجة المحاسبٌة للدٌون المعدومة -
المعالجة المحاسبٌة للدٌون المشكوك فٌها وطرائق تحدٌده  -

 نهاٌة الفترة.وتسوٌته 
 عرض حسابات المدٌنٌن فً القوائم المالٌة. -

W4+w5 6 

3 
االستثمارات 

 المالٌة

 دوافع االستثمار فً األوراق المالٌة. -
 تصنٌف وقٌاس األصول المالٌة. -
 * المحاسبة واإلفصاح عن االستثمارات فً األسهم 
 *شرح المحاسبة واإلفصاح عن االستثمارات فً السندات 

W6 3 

 المخزون 4

 مفهوم المخزون. -
 عناصر المخزون آخر المدة -
المعالجة المحاسبٌة للمخزون آخر المدة بنظامً الجرد الدوري  -

 والجرد المستمر.
 طرائق تحدٌد تكلفة المخزون. -
 تقٌٌم المخزون آخر المدة وعرضه فً القوائم المالٌة -

W7+w8 6 

 W9 3 االختبار النصفً  5

 W10-w12 9 تعرٌف الممتلكات واآلالت والمعدات. -الممتلكات  6
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واآلالت 
 والمعدات

 احتسابه ومعالجته المحاسبٌة. أسستعرٌف االهالك و -
 طرائق اإلهالك. -
 االستغناء عن الممتلكات واآلت والمعدات -

7 
القوائم المالٌة 
 بعد التسوٌات

 تبوٌب القوائم المالٌة -
 الخسارةأو * تبوٌب قائمة الربح   
 * تبوٌب قائمة المركز المالً  
 عرض القوائم المالٌة مع أمثلة عملٌة -

W13 3 

8 
نظم المعلومات 

 المحاسبٌة

 ٌة.لكترونمفهوم أنظمة المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة واإل -
 أنظمة المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة. -
 * نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌط  
 * نظام الٌومٌة المركزٌة  
 العام ستاذ* نظام األ  
 العام ستاذ* نظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ  

W14+w15 6 

 W16 3 االختبار النهائً  9

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI. التدرٌس إستراتٌجٌة 

 . الحوار والمناقشة1
 . المحاضرات.2
 منزلٌة فردٌة وجماعٌة(.. التعلٌم الذاتً والتعاونً )تكالٌف 3
 ام الرسومات واالشكال التوضٌحٌة.إستخد. 4

 

VII. :التكلٌفات / المهام 

 الدرجة )إن وجدت( سبو األ التكلٌف/النشاط الرقم

 11 11-2 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 1

 11 14 -1 وأن ٌشاركالحضور  2

 21 المجمو 

 

VIII. :تقوٌم التعلم 

 الدرجة التقوٌم/ الٌوم والتارٌخموعد  موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً

درجة  التقوٌم إلى )نسبة الدرجة 
 النهائً(

 %21 21 ٌاأسبوع الواجبات / األنشطة / التكالٌف 1

 %21 21 نصف الفصل االختبار النصفً 2
 %61 61 نهاٌة الفصل االختبار النهائً 3

 %111 111 المجمو 

 

IX. :مصادر التعلم 

 الرئٌسة:المراجع .1  
للنشر والتوزٌع،  األمٌن(، مبادئ المحاسبة المالٌة: الجزء الثانً، 2121الربٌدي، محمد علً، والصٌح، عبدالحمٌد مانع، ) -1

 .6صنعاء، ط
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 المراجع المساعدة:.2
1-  Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel and  Donald E. Kieso. Accounting Principles. 

John Wiley & Sons Inc, USA, Twelfth edition, 2015. 
2-  Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield: Intermediate 

Accounting; IFRS edition. John Wiley & Sons Inc, Singapore Third edition, 2018. 

 

X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1. 

 الحضور والغٌاب:
% ( من 02فً الحضور، وضرورة حضور )  نتظامااللتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واإل. 1

 الفصول االفتراضٌةأو ساعات المحددة للقاءات التعلٌمٌة 
%( من ساعات المحددة ٌعد محروماً من حضور المقرر. إالّ إذا كان غٌابه 32غٌاب الطالب عن ) تجاوزت نسبة. إذا 2

%( من ساعات 52بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة، وبما ال ٌزٌد عن )أو بسبب مرض 
 المقرر.

2. 

 الحضور المتأخر:
والتوارٌخ المحددة،  األزمنةالفصول االفتراضٌة بحسب أو ٌنبغً على الطالب أن ٌحرص على حضور اللقاءات التعلٌمٌة .1

 فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشارك
 المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى .2

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.إلى . ٌجب على الطالب الوصول 1
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2
 االختبار. ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحان إالّ بعد مرور نصف وقت. 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:
ة محتوى المقرر للدارسٌن عبر الفصول إدارصفحة أو  اإلٌمٌلتقدٌم الواجبات فً الوقت المحدد تماماً وترسل عبر  .1

لقاءات تعلٌمٌة مباشرة، وإذا ما واجهته مشكلة فً تقدٌم الواجبات  لدٌهتسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن أو االفتراضٌة 
ه ٌمكن أن ٌعدل أستاذرر لكً ٌتفق معه على موعد آخر، وبناًء على تعلٌمات المق أستاذب فأن علٌه االتصالالمطلوبة منه 

 وٌقرر الموعد اآلخر للتسلٌم.
 ٌة.أساسأن ٌقدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار  .2
على قبول  ستاذوافق األ ٌن من التأخٌر لن ٌقبل إالّ إذاأسبوعإذا تأخر الطالب عن تقدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد  .3

 التأخٌر، 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 لهم. وٌمكن 1 
لٌة فٌما بٌنهم، والتأكد من ئوى فرٌق من الطلبة مع توزٌع المستوزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئاً بحثٌاً كبٌراً عل

الفرٌق، وعلى كل طالب أوكل فرٌق أن ٌقدم تقرٌراً عن موضوعه، وعرضه أمام  أعضاء المشاركة الفاعلة من جمٌع 
 الطلبة.

5. 

 الغش:
 نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته. ة، التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً معكادٌمٌ. ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ1
ام أٌة إستخدمحاولة أو اإلشارة أو  ورقة غٌرهالنظر فً أو . لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌ  2

 وسٌلة من وسائل الغش.
 الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو . الغش فً االمتحان 3
حان ٌحرم من مقررٌن هما: المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه والمقرر الذي قبله وفً حالة  كون . الطالب الذي ٌغش فً االمت4

 المقرر الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش آخر مقرر فً االمتحان فٌحرم منه ومن المقرر الذي قبله .
 لفصل من الدراسة.الواحدة ٌطبق علٌه حكم ا االختبارٌة.إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 5

 االنتحال: .6
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ٌقوم بتقدٌمها كأنها خاصة أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو . ٌعرف االنتحال باسم "النسخ 1
 به".
 غٌره. أعمالسرقة أو الغش إلى . على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البح  العلمً، وأاّل ٌلجأ أبداً 2
 . الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك، دون التشهٌر به أمام زمالئه.3
( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون 30أداء االمتحان تطبق علٌه المادة ) أثناء.الطالب المنتحل صفة طالب آخر 4

ن الجهات المعنٌة.. وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصٌته لنفس الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بقرار م
 الغرض.

7. 

 سٌاسات أخرى:
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 المناقشات والعمل الجماعً. أثناء. تحمل وتقبل اآلراء المختلفة 1
 اآلخرٌن.والحوار البناء مع ٌجابً النقاش اإل أسلوبب. التزامه 2
 سٌر االمتحان. أثناءأو ام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح . 3
 الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنه.إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 4

  


