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  (2) توصيف مقرر: مبادئ المحاسبة

I.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 (2مبادئ المحاسبة ) :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى األول/ الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

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

 بكالوريوس محاسبة البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي  نظام الدراسة:  .9

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  .11

 كلية التجارة واالقتصاد/ جامعة صنعاء مكان تدريس المقرر:  .11

 أ.م.د. عبدالحميد مانع الصيح      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 أ.د. محمد علي الربيدي مراجع مواصفات المقرر:  .13

 م2121   تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. وصف المقررCourse Description : 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المحاسببية ويحتبوا المقبرر علبى: التسبويات المحاسببية للمصبرو ات 
واإليببرادات المسببتحقة والمقدمببةك وكببذل  تسببويات حسببابات المببدينيا واالسببتفمارات الماليببةك   ببد  عببا عببر  إجببراءات جببرد 

زوا وطرائق تحديد تكلفته وتقييمه نهاية السنةك باإل ا ة إلى اسبتعرا  الممتلكبات واتالت والمعبدات ومفهومهبا وطرائبق المخ
إهدكها واالستغناء عنهاك وتنتهي التسويات بعر  القوائم المالية بعد التسويات. كما يعر  المقبرر نمبم المعلومبات المحاسببية 

وشببرن نمببم المعلومببات المحاسبببية اليدويببة والمتمفلببة  ببي نمببام المعلومببات المحاسبببية اليببدوا  اليدويببة واتليببةك مبينببا مفهومهبباك
 العام.  األستاذالعامك ونمام د تر اليومية العامة ود تر  األستاذالبسيطك نمام اليومية المركزيةك نمام 

 

III. ( مخرجات التعلم المقصودة للمقررCILOsوربطها بمخرجات التعلم المقصودة للب ) (  رنامجPILOs :) 

 م
مخرجات التعلم  مخرجات التعلم المقصودة للمقرر

 المقصودة للبرنامج  

a-1 

االقتصادية والقواعد الرئيسة  حدا واأل المالية بأنواع المعامدت والفهم المعر ة يمهر
لمصرو ات واإليرادات المستحقة والمقدمةك للتسجيل المحاسبي للمعامدت المتعلقة با

ك وشرن نمم IFRSتسويات الحسابات و قا  للمعايير الدولية للتقارير المالية وكذل  
العامك  األستاذالمعلومات المحاسبية اليدوية والمتمفلة  ي نمام اليومية المركزيةك نمام 

 العام. األستاذونمام د تر اليومية العامة ود تر 

A1 

a-2 
تسويات حسابات المدينيا لقة بالمتع الرئيسة اإلجراءاتيبيا المبادئ والقواعد و

واالستفمارات الماليةك والمخزواك والممتلكات واتالت والمعدات ومفهومها وإهدكها 
 واالستغناء عنها سواء بالتخريد أو البيع او االستبدال.

A2 

a-3 
القوائم المالية بعد  إعدادك وإجراءات يو ح أفر مختلف التسويات على القوائم المالية

 .IFRSوتبويب تل  القوائم و قا للمعايير الدولية للتقارير المالية  التسوياتك
A3 
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

 :التدريس والتقييم : ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم باستراتيجيةاوالً 

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس التعلم المقصودة للمقررمخرجات   

a-1 حدا واأل المالية بأنواع المعامدت والفهم المعر ة يمهر 
معامدت االقتصادية والقواعد الرئيسة للتسجيل المحاسبي لل

لمصرو ات واإليرادات المستحقة والمقدمةك وكذل  المتعلقة با
تسويات الحسابات و قا  للمعايير الدولية للتقارير المالية 

IFRS ك وشرن نمم المعلومات المحاسبية اليدوية والمتمفلة
العامك ونمام د تر  األستاذ ي نمام اليومية المركزيةك نمام 

 العام. اذاألستاليومية العامة ود تر 
a-2 تسويات المتعلقة ب الرئيسة اإلجراءاتيبيا المبادئ والقواعد و

حسابات المدينيا واالستفمارات الماليةك والمخزواك 
والممتلكات واتالت والمعدات ومفهومها وإهدكها واالستغناء 

 عنها سواء بالتخريد أو البيع او االستبدال.

 المحا رات 

  الواجبات واألبحا 

 لمناقشةالحوار وا 

 

  أفناءأسئلة تقويمية 
  المحا رة.

 تقييم الواجبات المنزلية. 

  االختبارات التحريرية
 والشفهية.

 
 

a-3 ك وإجراءات يو ح أفر مختلف التسويات على القوائم المالية
القوائم المالية بعد التسوياتك وتبويب تل  القوائم و قا  إعداد

 .IFRSللمعايير الدولية للتقارير المالية 

  

b-1 
يحلل المعامدت المالية المتعلقة بتسوية المصرو ات واإليرادات وكذل  المتعلقة بحسابات 

ويحدد الطرف الممتلكات واتالت والمعدات المدينيا والمخزوا واالستفمارات المالية و
 املة تمهيدا  لقيدها  ي السجدت المحاسبية.المديا والدائا لكل مع

B1 

b-2 
القيود  ي اليومية العامة واألساليب المناسبة إلفبات المعامدت المالية و اإلجراءاتيحدد 

 ميزاا المراجعة. إعدادواليوميات المساعدة والترحيل إلى د اتر المساعد والعام و
B2 

b-3  
يتفق والمعايير الدولية للتقارير المالية وبشكل يمكا  يحلل القوائم المالية بعد التسوية بما

 اتخاذ القرارات.  ي تفيد ومؤشرات مدلوالت استنتاج ما مستخدمي تل  القوائم 
B3 

c-1 
التسويات المحاسبية للمصرو ات واإليرادات المستحقة بيجرا المعالجة المحاسبية المتعلقة 

الستفمارات الماليةك والمخزوا وإهد  والمقدمةك وكذل  تسويات حسابات المدينياك ا
 .IFRSالممتلكات واتالت والمعدات و قا  للمعايير الدولية للتقارير المالية 

C1 

c-2 
بعد التسوية بغر  تحديد النتيجة النهائية لنشاط المنشأة ما ربح  الرئيسةالمالية  القوائم يعد
مالي وبقية القوائم المالية  ي نهاية خسارة عا الفترة المحاسبيةك وكذا تصوير المركز ال أو

 الفترة المالية بعد التسوية.
C2 

c-3 

يصمم المجموعة الد ترية والمستندية التي تستخدم لحصر المعامدت المالية وإفباتها  ي 
مل كل نمام ما نمم المعلومات المحاسبية اليدوية واتليةك والمتمفلة  ي نمام المعلومات 

العامك ونمام د تر اليومية العامة  األستاذم اليومية المركزيةك نمام المحاسبي البسيطك نما
 .العام األستاذود تر 

C3 

d-1  
المختلفة  األدواروالقيام ب 2يعمل  ما  رق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبية المالية 

 بكفاءة و اعلية.
D1 

d-2 
 يات السلو أخدقو مالية وبقواعدوالمعايير الدولية للتقارير ال نممةواأل بالقوانيا يتقيد

 .المهني ذات الصلة بالمحاسبة
D2 

  d-3 
يجيد استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات ذات العدقة بإدخال البيانات وتجهيزها 

 والحصول على المخرجات ما التقارير وايصالها الى مستخدميها.
D3 
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المهارات الذهنية باستراتيجية التدريس والتقييم:/ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر    

ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية  

b-1  يحلل المعامدت المالية المتعلقة بتسوية المصرو ات
واإليرادات وكذل  المتعلقة بحسابات المدينيا 

الممتلكات المخزوا واالستفمارات المالية وو
ويحدد الطرف المديا والدائا واتالت والمعدات 

 لكل معاملة تمهيدا  لقيدها  ي السجدت المحاسبية.

 .المحا رات 

 .المناقشة والحوار 

 .تكليفات منزلية 

 ( األنشطةالتعليم الذاتي 
والتكاليف المنزلية الفردية 

 والجماعية(
 

  المنزلية.تقييم التكليفات 

  االختبارات التحريرية
 والشفهية..

 
 

b-2  واألساليب المناسبة إلفبات  اإلجراءاتيحدد
القيود  ي اليومية العامة المعامدت المالية و

واليوميات المساعدة والترحيل إلى د اتر المساعد 
 ميزاا المراجعة. إعدادوالعام و

b-3 فق والمعايير يحلل القوائم المالية بعد التسوية بما يت
الدولية للتقارير المالية وبشكل يمكا مستخدمي تل  

  ي تفيد ومؤشرات مدلوالت استنتاج ما القوائم 
 اتخاذ القرارات.

 

 مخرجات تعلم المقرر/المهارات المهنية والعملية باستراتيجية التدريس والتقييم: ثالثا: ربط  
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية  

c-1 التسويات ب: يجرا المعالجة المحاسبية المتعلقة
المحاسبية للمصرو ات واإليرادات المستحقة 
والمقدمةك وكذل  تسويات حسابات المدينياك 

ا وإهد  االستفمارات الماليةك والمخزو
الممتلكات واتالت والمعدات و قا  للمعايير 

 .IFRSالدولية للتقارير المالية 

 .محا رات وأمفلة عملية 

 ( األنشطةالتعليم الذاتي 
والتكاليف المنزلية الفردية 

 والجماعية(

  إشرا  الطالب  ي مناقشة
 جماعية وحوارات.

 .تقييم التكاليف المنزلية 

  االختبارات التحريرية
 هية.والشف

  تقييم تقارير الواجبات
 والتكليفات

 

 c-2 بعد التسوية بغر   الرئيسةالمالية  القوائم يعد
 تحديد النتيجة النهائية لنشاط المنشأة ما ربح أو
خسارة عا الفترة المحاسبيةك وكذا تصوير 
المركز المالي وبقية القوائم المالية  ي نهاية 

 الفترة المالية بعد التسوية.

  

c-3 : يصمم المجموعة الد ترية والمستندية التي
تستخدم لحصر المعامدت المالية وإفباتها  ي 
مل كل نمام ما نمم المعلومات المحاسبية 

اليدوية واتليةك والمتمفلة  ي نمام المعلومات 
المحاسبي البسيطك نمام اليومية المركزيةك نمام 

العامك ونمام د تر اليومية العامة ود تر  األستاذ
 .العام األستاذ
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 التدريس والتقييم: رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر/المهارات االنتقالية )العامة( باستراتيجية   

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات االنتقالية )العامة(  

d1 يعمل  ما  رق العمل ذات الصلة :

 األدواروالقيام ب 2ة بجوانب المحاسبية المالي

 .المختلفة بكفاءة و اعلية
 .لقاءات جماعية 

 .مناقشة وحوار 

 التعلم التعاوني 

 التعلم الذاتي 

 .مدحمة األداء 

  تقييم تقارير التكليفات
 .األنشطةوالمشاريع و

 تقييم العرو  التقييمية 
 

d2 :والمعايير الدولية  نممةواأل بالقوانيا يتقيد

 يات السلو أخدقو اعدللتقارير المالية وبقو

 .المهني ذات الصلة بالمحاسبة

 

d3 يستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات ذات :

العدقة بإدخال البيانات وتجهيزها 

والحصول على المخرجات ما التقارير 

 وايصالها الى مستخدميها.

  

 

V. استراتيجيات التدريس   

 الحوار والمناقشة

 المحا رات.  

 والتعاوني )تكاليف منزلية  ردية وجماعية(.  التعليم الذاتي

 التو يحية.  شكالاستخدام الرسومات واأل

 
 

VI. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  تحديد وكتابة
 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           وال:أ

 الرقم
وحدات/ 

موضوعات 
 المقرر

 المواضيع التفصيلية
عدد 

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية
مخرجات تعلم 

 المقرر

1 
المقدمات 
 والمستحقات

 المصرو ات المستحقة والمقدمة. -
 * المصرو ات المستحقة   
 المصرو ات المقدمة*    
 اإليرادات المستحقة والمقدمة. -
 * اإليرادات المستحقة   
 * اإليرادات المقدمة   
 أفر تسويات المستحقات والمقدمات على القوائم المالية  -

3 9 
a1, a2, 
a3, b1, 

c1,d1,d2 
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VII. األنشطة Tasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكليف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

1 
 التكاليف الفردية و الجماعية 

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

2-01 01 

 b2,b 4 , c3, , d2, d4 0- 04 01 الح ور والمشاركة  2

 21   المجموع  3

 

I. :تقييم التعلم 

 المخرجات التي يحققها الوزن النسبي  الدرجة األسبوع موضوعات التقييم الرقم

 حسابات المدينين 2

 تصنيف حسابات المدينيا. -
 ومةالمعالجة المحاسبية للديوا المعد -
المعالجة المحاسبية للديوا المشكو   يها وطرائق  -

 تحديده وتسويته نهاية الفترة.
عر  حسابات المدينيا  ي القوائم المالية. -  

2 6 

a1, a2, 
 a3, b1, 

c1, d1, d2 

3 
االستثمارات 

 المالية

 دوا ع االستفمار  ي األوراق المالية. -
تصنيف وقياس األصول المالية. -  
ة واإل صان عا االستفمارات  ي األسهم* المحاسب   
*شرن المحاسبة واإل صان عا االستفمارات  ي السندات   

0 3 

a1, a3, b1 

 المخزون 4

 مفهوم المخزوا. -
عناصر المخزوا آخر المدة -  
المعالجة المحاسبية للمخزوا آخر المدة بنمامي الجرد  -

 الدورا والجرد المستمر.
ا.طرائق تحديد تكلفة المخزو -  
تقييم المخزوا آخر المدة وعر ه  ي القوائم المالية -  

2 6 

a1, a3, 
b1, c1, d1 

5 
الممتلكات واآلالت 

 والمعدات

 تعريف الممتلكات واتالت والمعدات. -
 تعريف االهد  وأسس احتسابه ومعالجته المحاسبية. -
طرائق اإلهد . -  
 االستغناء عا الممتلكات واتت والمعدات -

3 9 

a1, a2, 
b1, b2 

6 
القوائم المالية بعد 

 التسويات

 تبويب القوائم المالية -
 * تبويب قائمة الربح أو الخسارة  
 * تبويب قائمة المركز المالي  
عر  القوائم المالية مع أمفلة عملية -  

0 3 

a1, c1, d1 

7 
نظم المعلومات 

 المحاسبية

المعلومات المحاسبية اليدوية  أنممةمفهوم  -
 لكترونية.واال
 المعلومات المحاسبية اليدوية. أنممة -
 * نمام المعلومات المحاسبية اليدوا البسيط  
 * نمام اليومية المركزية  
 العام األستاذ* نمام   
 العام األستاذ* نمام د تر اليومية العامة ود تر   

2 6 

a1, a2, 
c2, c3 
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الدرجة  a)نسبة
إلى درجة  
 التقييم النهائي(

1.  
 / التكاليف األنشطةالواجبات / 

 %21 21 أسبوعياً 
a1, a2, a3, b1, b2, 
b3 , c1, c2, c3, d1, 

d2, d3  

 جميع المخرجات %21 21 نصف الفصل نصفياالختبار ال  .2

 جميع المخرجات %61 61 نهاية الفصل االختبار النهائي 4

  100% 100 المجموع
 

VIII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة

(ك مبادئ المحاسبة المالية: الجزء الفانيك األميا للنشر والتوزيعك 2121)الربيداك محمد عليك والصيحك عبدالحميد مانعك  -0
 .6صنعاءك ط

II. تحدد مركزيا  ما قبل عمادة الكلية(الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر( 

1. 

 الح ور والغياب:

لمواعيببد المحببددة للمحا ببرات  ببي بببدئها وانتهاءهببا واالنتمببام  ببي الح ببورك و ببرورة ح ببور ) . االلتببزام با0

 % ( ما ساعات المحددة للقاءات التعليمية أو الفصول اال ترا ية01

%( ما ساعات المحددة يعد محرومبا  مبا ح بور المقبرر. إالا إذا كباا 31. إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عا )2

%( 51بعذر قاهر تقبله عمادة الكليةك وبموجب وفائق رسبمية ومعمبدةك وبمبا ال يزيبد عبا ) غيابه بسبب مر  أو

 ما ساعات المقرر.

2. 

 الح ور المتأخر:

ينبغببي علببى الطالببب أا يحببرو علببى ح ببور اللقبباءات التعليميببة أو الفصببول اال ترا ببية بحسببب االزمنببة  .0

 ر  ي الوقت المناسب. والتواريخ المحددةك والمشاركة  ي مناقشة مو وعات المقر

 يسمح للطالب المتأخر بدخول المحا رة إذا تأخر  ي حدود ربع ساعة  قط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر. .2

3. 

  وابط االختبارات واالمتحانات:

 . يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحاا  ي الوقت المحدد.0

 ربع ساعة ما بدء االمتحاا.. عدم السمان بدخول االمتحاا بعد مرور أكفر ما 2

 يسمح للطالب الخروج ما القاعة االمتحانية بعد بدء جلسة االمتحاا إالا بعد مرور نصف وقت االختبار.. ال 3

 ..  ي حالة تغيب الطالب عا االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة كاملة4

 الذا تغيب  يه.. يعد الطالب الغائب  ي اختبار الفصل راسبا   ي المقرر 5

  (4)ال تقل عن  المراجع المساعدة:

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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4. 

 المهام / التكاليف / التعيينات: يتعيا على الطالب االلتزام باتتي:

تقديم الواجبات  ي الوقت المحدد تماما  وترسبل عببر االيميبل او صبفحة ادارة محتبوى المقبرر للدارسبيا عببر  .0

رةك وإذا ما واجهته مشبكلة الفصول اال ترا ية أو تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لما لدية لقاءات تعليمية مباش

 ي تقديم الواجبات المطلوبة منه عليبه االتصبال بأسبتاذ المقبرر لكبي يتفبق معبه علبى موعبد آخبرك وبنباء  علبى 

 تعليمات أستاذه يمكا أا يعدل ويقرر الموعد اتخر للتسليم.

 .أساسيةأا يقدم عر ا  تفصيليا  لما يت منه الواجب ما خطوات وأ كار  .2

ب عا تقديم واجباته  ي الموعد البذا حبدد لبه بعبد أسببوعيا مبا التبأخير لبا يقببل إالا إذا وا بق إذا تأخر الطال .3

 على قبول التأخيرك بناء  على مروف قاهرة يتم شرحها وكتابتها خطيا . األستاذ

 المشاريع:

ا العناويا المقدمة لهم. . سيتم تقديم قائمة عناويا بمشاريع بحفية بداية العام الدراسي وكل طالب يختار واحدا  م0   

لية  يما بينهمك ئوويمكا توزيع بع  العناويا التي تتطلب عبئا  بحفيا  كبيرا  على  ريق ما الطلبة مع توزيع المس

والتأكد ما المشاركة الفاعلة ما جميع أع اء الفريقك وعلى كل طالب أوكل  ريق أا يقدم تقريرا  عا مو وعهك 

 وعر ه أمام الطلبة.

5. 

 ش:الغ

. يلتببزم الطلبببة بمبببادئ النزاهببة األكاديميببةك التببي تعنببي: أا يكببوا الطالببب صببادقا  مببع نفسببهك ومببع زمدئببه ومببع 0

 أساتذته.

. لا يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدي  أو النمر  ي ورقبة الغيبر أو اإلشبارة أو محاولبة 2

 استخدام أية وسيلة ما وسائل الغش.

 ي االمتحاا أو الشروع  يه يجعل الطالب راسبا   ي المقرر.. الغش  3

. الطالب الذا يغش  ي االمتحاا يحرم ما مقرريا هما: المقرر الذا  بط متلبسا   يه والمقرر البذا قبلبه و بي 4

لبه حالة  كوا المقرر الذا  بط متلبسا   يه الطالب بالغش آخر مقرر  ي االمتحاا  يحرم منه وما المقرر الذا قب

. 

 .إذا تكرر غش الطالب أكفر ما مرة  ي الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل ما الدراسة.5

6. 

 االنتحال:

. يعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرقة كلمات شبخو آخبر أو أ كباره ويبدعي أنهبا مبا إنتاجبه أو يقبوم بتقبديمها 0

 كأنها خاصة به".

يببات البحبب  العلمببيك وأالا يلجبأ أبببدا  إلببى الغببش أو سببرقة أخدقباألمانبة العلميببة و . علبى الطلبببة  ببرورة االلتببزام2

 أعمال غيره.

. الطالب الناقل أل كار اتخريا دوا التوفيبق يحبرم مبا الدرجبة ويعنبف علبى  علتبه تلب ك دوا التشبهير ببه أمبام 3

 زمدئه.

( الفقبرة )و( مبا الدئحبة الموحبدة 30المبادة )أداء االمتحباا تطببق عليبه  أفناء.الطالب المنتحل صفة طالب آخر 4

لشببئوا الطببدبك وهببو "الفصببل" ويكببوا بقببرار مببا الجهببات المعنيببة.. وتسببرا العقوبببة نفسببها علببى الطالببب الببذا 

 انتحلت شخصيته لنفس الغر .

7. 

 سياسات أخرى:

 ما مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اتتي: 

 المناقشات والعمل الجماعي. أفناء. تحمل وتقبل اتراء المختلفة 0

 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اتخريا. أسلوب. التزامه ب2

 سير االمتحاا. أفناءال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحا رةك أو . 3
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 رير عا ذل ..إذا سل  الطالب سلوكا  غير مقبول  إنه ُيحال إلى الجهات المعنية التخاذ الدزمك مشفوعا  بتق4
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 (2خطة المقرر الدراسي: مبادئ المحاسبة )

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 د/ عيد الملك حجر، د/ محمد حيدر ، / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
د/ عبدالحميددد مددانع الصدديح، د/محمددد 

 جبران.
 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (2مبادئ المحاسبة ) اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى األول/ الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (1محاسبة )مبادئ ال :(قة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات الساب  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالوريوس محاسبة البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 فصلي نظام الدراسة  .8

 انتظام الدراسة أسلوب  .9

 العربية لغة تدريس المقرر:  .11

 كلية التجارة واالقتصاد/ جامعة صنعاء مكان تدريس المقرر:   .11

 

III. المقرر الدراسي:  وصف 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المحاسبية ويحتوا المقبرر علبى: التسبويات المحاسببية للمصبرو ات 
عبا عبر  إجبراءات جببرد  واإليبرادات المسبتحقة والمقدمبةك وكبذل  تسببويات حسبابات المبدينيا واالسبتفمارات الماليبةك   ببد  

المخزوا وطرائق تحديد تكلفته وتقييمه نهاية السنةك باإل ا ة إلى استعرا  الممتلكات واتالت والمعدات ومفهومهبا وطرائبق 
إهدكها واالستغناء عنهاك وتنتهي التسويات بعر  القوائم المالية بعد التسويات. كما يعر  المقرر نمم المعلومبات المحاسببية 

ة واتليببةك مبينببا مفهومهبباك وشببرن نمببم المعلومببات المحاسبببية اليدويببة والمتمفلببة  ببي نمببام المعلومببات المحاسبببية اليببدوا اليدويبب
 العام.  األستاذالعامك ونمام د تر اليومية العامة ود تر  األستاذالبسيطك نمام اليومية المركزيةك نمام 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a0.  االقتصبادية والقواعبد الرئيسبة للتسبجيل المحاسببي للمعبامدت  حبدا واأل الماليبة ببأنواع المعبامدت الفهبمو المعر بة يمهبر

لمصببرو ات واإليببرادات المسببتحقة والمقدمببةك وكببذل  تسببويات الحسببابات و قببا  للمعببايير الدوليببة للتقببارير الماليببة المتعلقببة با

IFRSالعبامك ونمبام د تبر  األسبتاذفلبة  بي نمبام اليوميبة المركزيبةك نمبام ك وشرن نمم المعلومات المحاسبية اليدوية والمتم

 العام. األستاذاليومية العامة ود تر 

a2. تسويات حسابات المدينيا واالستفمارات الماليةك والمخزواك المتعلقة ب الرئيسة اإلجراءاتيبيا المبادئ والقواعد و

 ناء عنها سواء بالتخريد أو البيع او االستبدال.والممتلكات واتالت والمعدات ومفهومها وإهدكها واالستغ
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a3. القوائم المالية بعد التسوياتك وتبويب تل  القوائم و قا  إعدادك وإجراءات يو ح أفر مختلف التسويات على القوائم المالية

 .IFRSللمعايير الدولية للتقارير المالية 

b0. دات وكذل  المتعلقة بحسابات المدينيا والمخزوا يحلل المعامدت المالية المتعلقة بتسوية المصرو ات واإليرا

لتحديد الطرف المديا والدائا لكل معاملة تمهيدا  لقيدها  ي السجدت الممتلكات واتالت والمعدات واالستفمارات المالية و

 المحاسبية.

b2.   واليوميات المساعدة والترحيل إلى القيود  ي اليومية العامة واألساليب المناسبة إلفبات المعامدت المالية و اإلجراءاتيحدد

 ميزاا المراجعة. إعدادد اتر المساعد والعام و

b3.  استنتاج ما يحلل القوائم المالية بعد التسوية بما يتفق والمعايير الدولية للتقارير المالية وبشكل يمكا مستخدمي تل  القوائم 

 اتخاذ القرارات.  ي تفيد ومؤشرات مدلوالت

c1. التسويات المحاسبية للمصرو ات واإليرادات المستحقة والمقدمةك وكذل  تسويات بية المتعلقة بيجرا المعالجة المحاس

حسابات المدينياك االستفمارات الماليةك والمخزوا وإهد  الممتلكات واتالت والمعدات و قا  للمعايير الدولية للتقارير 

 .IFRSالمالية 

c2. خسارة عا الفترة    تحديد النتيجة النهائية لنشاط المنشأة ما ربح أوبعد التسوية بغر الرئيسةالمالية  القوائم يعد

 المحاسبيةك وكذا تصوير المركز المالي وبقية القوائم المالية  ي نهاية الفترة المالية بعد التسوية.

c3.  مم المعلومات مل كل نمام ما نيصمم المجموعة الد ترية والمستندية التي تستخدم لحصر المعامدت المالية وإفباتها  ي

العامك  األستاذالمحاسبية اليدوية واتليةك والمتمفلة  ي نمام المعلومات المحاسبي البسيطك نمام اليومية المركزيةك نمام 

 .العام األستاذونمام د تر اليومية العامة ود تر 

d0. المختلفة بكفاءة و اعلية. األدواريعمل  ما  رق العمل ذات الصلة والقيام ب 

d2. المهني ذات الصلة بالمحاسبة. يات السلو أخدقو والمعايير الدولية للتقارير المالية وبقواعد نممةواأل وانيابالق يتقيد 

d3.  يستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات ذات العدقة بإدخال البيانات وتجهيزها والحصول على المخرجات ما التقارير

 وايصالها الى مستخدميها..

  

V. :محتوى المقرر 

 :النظريالجانب 

 الساعات الفعلية األسبوع الموا يع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 
المقدمات 
 والمستحقات

 المصرو ات المستحقة والمقدمة. -
 * المصرو ات المستحقة   
 * المصرو ات المقدمة   
 اإليرادات المستحقة والمقدمة. -
 * اإليرادات المستحقة   
 * اإليرادات المقدمة   
 تسويات المستحقات والمقدمات على القوائم المالية أفر  -

W1-w3 9 

2 
حسابات 
 المدينين

 تصنيف حسابات المدينيا. -
 المعالجة المحاسبية للديوا المعدومة -
المعالجة المحاسبية للديوا المشكو   يها وطرائق تحديده  -

 وتسويته نهاية الفترة.
عر  حسابات المدينيا  ي القوائم المالية. -  

W4+w5 6 

3 
االستثمارات 

 المالية
 دوا ع االستفمار  ي األوراق المالية. -
تصنيف وقياس األصول المالية. -  

W6 3 
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 عببس

* المحاسبة واإل صان عا االستفمارات  ي األسهم   
*شرن المحاسبة واإل صان عا االستفمارات  ي السندات   

 المخزون 4

 مفهوم المخزوا. -
عناصر المخزوا آخر المدة -  
المعالجة المحاسبية للمخزوا آخر المدة بنمامي الجرد  -

 الدورا والجرد المستمر.
طرائق تحديد تكلفة المخزوا. -  
تقييم المخزوا آخر المدة وعر ه  ي القوائم المالية -  

W7+w8 6 

 W9 3 االختبار النصفي  5

6 
الممتلكات 
واآلالت 
 والمعدات

 تعريف الممتلكات واتالت والمعدات. -
 ريف االهد  وأسس احتسابه ومعالجته المحاسبية.تع -
طرائق اإلهد . -  
 االستغناء عا الممتلكات واتت والمعدات -

W10-w12 9 

7 
القوائم المالية 
 بعد التسويات

 تبويب القوائم المالية -
 * تبويب قائمة الربح أو الخسارة  
 * تبويب قائمة المركز المالي  
أمفلة عمليةعر  القوائم المالية مع  -  

W13 3 

8 
نظم المعلومات 

 المحاسبية

 المعلومات المحاسبية اليدوية وااللكترونية. أنممةمفهوم  -
 المعلومات المحاسبية اليدوية. أنممة -
 * نمام المعلومات المحاسبية اليدوا البسيط  
 * نمام اليومية المركزية  
 العام األستاذ* نمام   
 العام األستاذمة ود تر * نمام د تر اليومية العا  

W14+w15 6 

 W16 3 االختبار النهائي 9

 48 16 عدد األسابيع والساعات

 

VI. استراتيجية التدريس 

 . الحوار والمناقشة0
 . المحا رات.2
 . التعليم الذاتي والتعاوني )تكاليف منزلية  ردية وجماعية(.3
 التو يحية. شكال. استخدام الرسومات واأل4

 

VII. / المهام: التكليفات 

 )إا وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 01 01-2 التكاليف الفردية والجماعية 1

 01 04 -0 الح ور والمشاركة 2

 21  المجموع 3
 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة موعد التقويم/ اليوم والتاريخ موضوعات التقويم الرقم
 الوزن النسبي

ويم )نسبة الدرجة إلى درجة  التق
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 النهائي(

 %21 21 أسبوعيا / التكاليف األنشطةالواجبات /  1

 %21 21 نصف الفصل االختبار النصفي 2

 %61 61 نهاية الفصل االختبار النهائي 3

 %111 111 المجموع 
 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1
ة المالية: الجزء الفانيك األميا للنشر والتوزيعك (ك مبادئ المحاسب2121الربيداك محمد عليك والصيحك عبدالحميد مانعك ) -0

 .6صنعاءك ط

 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 والسياسات المتبعة في المقرر 

1. 

 لحضور والغياب:ا

ح ببور )  . االلتببزام بالمواعيببد المحببددة للمحا ببرات  ببي بببدئها وانتهاءهببا واالنتمببام  ببي الح ببورك و ببرورة0

 % ( ما ساعات المحددة للقاءات التعليمية أو الفصول اال ترا ية01

%( ما ساعات المحددة يعد محرومبا  مبا ح بور المقبرر. إالا إذا كباا 31. إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عا )2

%( 51ا )غيابه بسبب مر  أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكليةك وبموجب وفائق رسبمية ومعمبدةك وبمبا ال يزيبد عب

 ما ساعات المقرر.

2. 

 الح ور المتأخر:

ينبغببي علببى الطالببب أا يحببرو علببى ح ببور اللقبباءات التعليميببة أو الفصببول اال ترا ببية بحسببب االزمنببة  .3

 والتواريخ المحددةك والمشاركة  ي مناقشة مو وعات المقرر  ي الوقت المناسب. 

 ربع ساعة  قط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر. يسمح للطالب المتأخر بدخول المحا رة إذا تأخر  ي حدود .4

3. 

  وابط االختبارات واالمتحانات:

 . يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحاا  ي الوقت المحدد.0

 . عدم السمان بدخول االمتحاا بعد مرور أكفر ما ربع ساعة ما بدء االمتحاا.2

 بعد بدء جلسة االمتحاا إالا بعد مرور نصف وقت االختبار.يسمح للطالب الخروج ما القاعة االمتحانية . ال 3

 ..  ي حالة تغيب الطالب عا االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة كاملة4

 . يعد الطالب الغائب  ي اختبار الفصل راسبا   ي المقرر الذا تغيب  يه.5

4. 

 زام باتتي:المهام / التكاليف / التعيينات: يتعيا على الطالب االلت

تقديم الواجبات  ي الوقت المحدد تماما  وترسبل عببر االيميبل او صبفحة ادارة محتبوى المقبرر للدارسبيا عببر  .4

الفصول اال ترا ية أو تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لما لدية لقاءات تعليمية مباشرةك وإذا ما واجهته مشبكلة 
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تاذ المقبرر لكبي يتفبق معبه علبى موعبد آخبرك وبنباء  علبى  ي تقديم الواجبات المطلوبة منه عليبه االتصبال بأسب

 تعليمات أستاذه يمكا أا يعدل ويقرر الموعد اتخر للتسليم.

 .أساسيةأا يقدم عر ا  تفصيليا  لما يت منه الواجب ما خطوات وأ كار  .5

إالا إذا وا بق إذا تأخر الطالب عا تقديم واجباته  ي الموعد البذا حبدد لبه بعبد أسببوعيا مبا التبأخير لبا يقببل  .6

 على قبول التأخيرك بناء  على مروف قاهرة يتم شرحها وكتابتها خطيا . األستاذ

 المشاريع:

. سيتم تقديم قائمة عناويا بمشاريع بحفية بداية العام الدراسي وكل طالب يختار واحدا  ما العناويا المقدمة لهم. 0   

لية  يما بينهمك ئوكبيرا  على  ريق ما الطلبة مع توزيع المس ويمكا توزيع بع  العناويا التي تتطلب عبئا  بحفيا  

والتأكد ما المشاركة الفاعلة ما جميع أع اء الفريقك وعلى كل طالب أوكل  ريق أا يقدم تقريرا  عا مو وعهك 

 وعر ه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:

صببادقا  مببع نفسببهك ومببع زمدئببه ومببع . يلتببزم الطلبببة بمبببادئ النزاهببة األكاديميببةك التببي تعنببي: أا يكببوا الطالببب 0

 أساتذته.

. لا يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدي  أو النمر  ي ورقبة الغيبر أو اإلشبارة أو محاولبة 2

 استخدام أية وسيلة ما وسائل الغش.

 . الغش  ي االمتحاا أو الشروع  يه يجعل الطالب راسبا   ي المقرر.3

ش  ي االمتحاا يحرم ما مقرريا هما: المقرر الذا  بط متلبسا   يه والمقرر البذا قبلبه و بي . الطالب الذا يغ4

 يحبرم منبه ومبا المقبرر البذا  حالة  كوا المقرر الذا  بط متلبسا   يه الطالبب ببالغش آخبر مقبرر  بي االمتحباا

 .قبله

 ليه حكم الفصل ما الدراسة..إذا تكرر غش الطالب أكفر ما مرة  ي الدورة االختيارية الواحدة يطبق ع5

6. 

 االنتحال:

. يعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرقة كلمات شبخو آخبر أو أ كباره ويبدعي أنهبا مبا إنتاجبه أو يقبوم بتقبديمها 0

 كأنها خاصة به".

قة يببات البحبب  العلمببيك وأالا يلجبأ أبببدا  إلببى الغببش أو سببرأخدق. علبى الطلبببة  ببرورة االلتببزام باألمانبة العلميببة و2

 أعمال غيره.

. الطالب الناقل أل كار اتخريا دوا التوفيبق يحبرم مبا الدرجبة ويعنبف علبى  علتبه تلب ك دوا التشبهير ببه أمبام 3

 زمدئه.

( الفقبرة )و( مبا الدئحبة الموحبدة 30أداء االمتحباا تطببق عليبه المبادة ) أفناء.الطالب المنتحل صفة طالب آخر 4

بقببرار مببا الجهببات المعنيببة.. وتسببرا العقوبببة نفسببها علببى الطالببب الببذا  لشببئوا الطببدبك وهببو "الفصببل" ويكببوا

 انتحلت شخصيته لنفس الغر .

7. 

 سياسات أخرى:

 ما مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اتتي: 

 المناقشات والعمل الجماعي. أفناء. تحمل وتقبل اتراء المختلفة 0

 ء مع اتخريا.النقاش االيجابي والحوار البنا أسلوب. التزامه ب2

 سير االمتحاا. أفناءال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحا رةك أو . 3

 .إذا سل  الطالب سلوكا  غير مقبول  إنه ُيحال إلى الجهات المعنية التخاذ الدزمك مشفوعا  بتقرير عا ذل .4
 


