
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

  (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 

 / الفصل الثانياألولالمستوى  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 :(وجدت
 (.1محاسبة مالية )

6.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات المصاحبة لد

 (:وجدت
 ال توجد

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

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي  ة:رأسنظام الد  .9

 انتظام ة في البرنامج:رأسالد إسلوب  .10

 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

 م2020   تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. وصف المقررCourse Description : 

د الطالب بالمعارف والمهارات المحاسببببببببية ويحتوي المقرر على: التسبببببببويات يهدف هذا المقرر إلى تزوي
ات المسبببتحقة والمقدمةك وكذلس تسبببويات حسبببابات المدينيا واالسبببت مارات يرادالمحاسببببية للمصبببروفات واإ
ات جرد المخزوا وطرائق تحديد تكلفته وتقييمه نهاية السببنةك باإضببافة إلى ءإجراالماليةك فضبب ع عا عر  

تعرا  الممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وطرائق إه كها واالسبببببتعناء عنهاك وتنتهي التسبببببويات اسببببب
بعر  القوائم المالية بعد التسبببببببويات. كما يعر  المقرر نظم المعلومات المحاسببببببببية اليدوية واآلليةك مبينا 

 لومات المحاسبببية اليدوي البسببيطكمفهومهاك وشببرن نظم المعلومات المحاسبببية اليدوية والمتم لة في نظام المع
 العام.  ستاذالعامك ونظام دفتر اليومية العامة ودفتر األ ستاذنظام اليومية المركزيةك نظام األ

 

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

 م
لتعلم مخرجات ا مخرجات التعلم المقصودة للمقرر

 المقصودة للبرنامج  

a-1 

واألحداث االقتصادية والقواعد الرئيسة  المالية المعام ت أنواعب والفهم المعرفة يظهر
ذلس ات المستحقة والمقدمةك وكيرادلمصروفات واإللتسجيل المحاسبي للمعام ت المتعلقة با

ع للمعايير الدولية للتقارير المالية  ك وشرن نظم المعلومات IFRSتسويات الحسابات وفقا
ر العامك ونظام دفت ستاذالمحاسبية اليدوية والمتم لة في نظام اليومية المركزيةك نظام األ

 العام. ستاذاليومية العامة ودفتر األ

A1 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 
 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

 :التدريس والتقييم ة: ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم باستراتيجياوالً 

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس التعلم المقصودة للمقررمخرجات   

a-1 المالية المعام ت أنواعب والفهم المعرفة يظهر 
واألحداث االقتصادية والقواعد الرئيسة للتسجيل 

لمصروفات المحاسبي للمعام ت المتعلقة با
وكذلس تسويات ات المستحقة والمقدمةك يرادواإ

ع للمعايير الدولية للتقارير المالية  الحسابات وفقا
IFRS ك وشرن نظم المعلومات المحاسبية اليدوية

 المحاضرات 

  الواجبات
 بحاثواأل

  الحوار
 والمناقشة

 

  أسئلة تقويمية ا ناء
  المحاضرة.

  تقييم الواجبات
 .منزليةال

a-2 
تسويات حسابات المدينيا ات الرئيسية المتعلقة بءجرايبيا المبادئ والقواعد واإ

والممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وإه كها  واالست مارات الماليةك والمخزواك
 واالستعناء عنها سواء بالتخريد أو البيع او االستبدال.

A2 

a-3 
القوائم المالية بعد  إعدادات ءإجراك ويوضح أ ر مختلف التسويات على القوائم المالية

 .IFRSالتسوياتك وتبويب تلس القوائم وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
A3 

b-1 
ات ات وكذلس المتعلقة بحسابيراديحلل المعام ت المالية المتعلقة بتسوية المصروفات واإ

ويحدد الطرف الممتلكات واآلالت والمعدات المدينيا والمخزوا واالست مارات المالية و
 المديا والدائا لكل معاملة تمهيداع لقيدها في السج ت المحاسبية.

B1 

b-2 
القيود في اليومية العامة ات واألساليب المناسبة إ بات المعام ت المالية وءراجيحدد اإ

 ميزاا المراجعة. إعدادواليوميات المساعدة والترحيل إلى دفاتر المساعد والعام و
B2 

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

 اتخاذ القرارات. في تفيد ومؤشرات مدلوالت استنتاج ما تلس القوائم  مستخدمي
B3 

c-1 
المستحقة  اتيرادالتسويات المحاسبية للمصروفات واإبيجري المعالجة المحاسبية المتعلقة 

والمقدمةك وكذلس تسويات حسابات المدينياك االست مارات الماليةك والمخزوا وإه س 
ع للمعايير الدولية للتقارير المالية الممتلكات واآلالت والمع  .IFRSدات وفقا

C1 

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

 سوية.الفترة المالية بعد الت
C2 

c-3 

ل ظيصمم المجموعة الدفترية والمستندية التي تستخدم لحصر المعام ت المالية وإ باتها في 
كل نظام ما نظم المعلومات المحاسبية اليدوية واآلليةك والمتم لة في نظام المعلومات 

لعامة ا العامك ونظام دفتر اليومية ستاذالمحاسبي البسيطك نظام اليومية المركزيةك نظام األ
 .العام ستاذودفتر األ

C3 

d-1  
المختلفة  دواروالقيام باأل 2يعمل ضما فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبية المالية 

 بكفاءة وفاعلية.
D1 

d-2 
المهني  يات السلوسأخ قو والمعايير الدولية للتقارير المالية وبقواعد نظمةواأل بالقوانيا يتقيد

 .ذات الصلة بالمحاسبة
D2 

  d-3 
يجيد استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الع قة بإدخال البيانات وتجهيزها والحصول 

 على المخرجات ما التقارير وايصالها الى مستخدميها.
D3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 اذستوالمتم لة في نظام اليومية المركزيةك نظام األ
 لعام.ا ستاذالعامك ونظام دفتر اليومية العامة ودفتر األ

a-2 تعلقة مات الرئيسية الءجرايبيا المبادئ والقواعد واإ
تسويات حسابات المدينيا واالست مارات الماليةك ب

والمخزواك والممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها 
وإه كها واالستعناء عنها سواء بالتخريد أو البيع او 

 االستبدال.

  االختبارات
 التحريرية والشفهية.

 

 

a-3 كيوضح أ ر مختلف التسويات على القوائم المالية 
القوائم المالية بعد التسوياتك  إعدادات ءإجراو

وتبويب تلس القوائم وفقا للمعايير الدولية للتقارير 
 .IFRSالمالية 

  

 

باستراتيجية التدريس والتقييم:المهارات الذهنية /ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر    

ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية  

b-1  يحلل المعام ت المالية المتعلقة بتسوية
ات وكذلس المتعلقة يرادالمصروفات واإ

بحسابات المدينيا والمخزوا 
الممتلكات واآلالت واالست مارات المالية و

ويحدد الطرف المديا والدائا والمعدات 
لكل معاملة تمهيداع لقيدها في السج ت 

 المحاسبية.

 .المحاضرات 

 .المناقشة والحوار 

 .تكليفات منزلية 

  التعليم الذاتي
ة والتكاليف نشط)األ

المنزلية الفردية 
 والجماعية(

 

  تقييم التكليفات
 المنزلية.

  االختبارات التحريرية
 والشفهية..

 
 

b-2 ات واألساليب المناسبة إ بات ءجرايحدد اإ
القيود في اليومية المعام ت المالية و

العامة واليوميات المساعدة والترحيل إلى 
ميزاا  إعداددفاتر المساعد والعام و

 المراجعة.

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

 استنتاج ما تلس القوائم يمكا مستخدمي 
اتخاذ  في تفيد ومؤشرات مدلوالت
 القرارات.

 

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

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس ليةمخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعم  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

c-1 يجري المعالجة المحاسبية المتعلقة :
التسويات المحاسبية للمصروفات ب

ات المستحقة والمقدمةك وكذلس يرادواإ
تسويات حسابات المدينياك االست مارات 
الماليةك والمخزوا وإه س الممتلكات 
ع للمعايير الدولي  ةواآلالت والمعدات وفقا

 .IFRSللتقارير المالية 

 ة أم لمحاضرات و
 عملية.

  التعليم الذاتي
ة والتكاليف نشط)األ

المنزلية الفردية 
 والجماعية(

  إشراس الطالب في
مناقشة جماعية 

 وحوارات.

 .تقييم التكاليف المنزلية 

  االختبارات التحريرية
 والشفهية.

  تقييم تقارير الواجبات
 والتكليفات

 

 c-2 المالية الرئيسية بعد التسوية  القوائم يعد
بعر  تحديد النتيجة النهائية لنشاط 

خسارة عا الفترة  المنشأة ما ربح أو
المحاسبيةك وكذا تصوير المركز المالي 

وبقية القوائم المالية في نهاية الفترة 
 المالية بعد التسوية.

  

c-3 يصمم المجموعة الدفترية والمستندية :
م ت المالية التي تستخدم لحصر المعا

ظل كل نظام ما نظم وإ باتها في 
المعلومات المحاسبية اليدوية واآلليةك 

والمتم لة في نظام المعلومات المحاسبي 
البسيطك نظام اليومية المركزيةك نظام 

العامك ونظام دفتر اليومية العامة  ستاذاأل
 .العام ستاذودفتر األ

  

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 التدريس والتقييم: مهارات االنتقالية )العامة( باستراتيجيةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر/ال   

مخرجات المقرر/ المهارات االنتقالية   
 )العامة(

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس

d1 يعمل ضما فرق العمل ذات الصلة :
والقيام  2بجوانب المحاسبية المالية 

 .المختلفة بكفاءة وفاعلية دوارباأل
 ية.لقاءات جماع 

 .مناقشة وحوار 

 التعلم التعاوني 

 التعلم الذاتي 

 داءم حظة األ. 

  تقييم تقارير التكليفات
 ة.نشطوالمشاريع واأل

 تقييم العرو  التقييمية 
 

d2 :والمعايير  نظمةواأل بالقوانيا يتقيد
 الدولية للتقارير المالية وبقواعد

المهني ذات  يات السلوسأخ قو
 .الصلة بالمحاسبة

 

d3ستخدم وسائل تكنولوجيا : ي
المعلومات ذات الع قة بإدخال 

البيانات وتجهيزها والحصول على 
المخرجات ما التقارير وايصالها 

 الى مستخدميها.

  

 

V. استراتيجيات التدريس   

 الحوار والمناقشة

 المحاضرات.  

 التعليم الذاتي والتعاوني )تكاليف منزلية فردية وجماعية(. 

 التوضيحية.  شكالمات واألاستخدام الرسو

 
 

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

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

                   الجانب النظري                                         أوال:

 الرقم
وحدات/ 
موضوعات 
 المقرر

 المواضيع التفصيلية
عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

مخرجات 
 تعلم المقرر

1 
المقدمات 
 والمستحقات

 المصروفات المستحقة والمقدمة. -
 * المصروفات المستحقة   
 * المصروفات المقدمة   
 ات المستحقة والمقدمة.يراداإ -
 ات المستحقةرادي* اإ   
 ات المقدمةيراد* اإ   

3 9 
a1, a2, 
a3, b1, 

c1,d1,d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

أ ر تسويات المستحقات والمقدمات على  -
 القوائم المالية 

2 
حسابات 
 المدينيا

 تصنيف حسابات المدينيا. -
 المعالجة المحاسبية للديوا المعدومة -
المعالجة المحاسبية للديوا المشكوس فيها  -

 وتسويته نهاية الفترة. وطرائق تحديده
عر  حسابات المدينيا في القوائم المالية. -  

2 6 

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

d2 

3 
االست مارات 

 المالية

 المالية. األوراقدوافع االست مار في  -
تصنيف وقياس األصول المالية. -  
* المحاسبة واإفصان عا االست مارات في  
سهماأل  
ن عا االست مارات *شرن المحاسبة واإفصا 

 في السندات

1 3 

a1, a3, 
b1 

 المخزوا 4

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

 بنظامي الجرد الدوري والجرد المستمر.
طرائق تحديد تكلفة المخزوا. -  
تقييم المخزوا آخر المدة وعرضه في القوائم  -

 المالية

2 6 

a1, a3, 
b1, c1, 

d1 

5 
الممتلكات 
واآلالت 
 والمعدات

 تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات. -
تعريف االه س وأسس احتسابه ومعالجته  -

 المحاسبية.
طرائق اإه س. -  
 االستعناء عا الممتلكات واآلت والمعدات -

3 9 

a1, a2, 
b1, b2 

6 
القوائم المالية 
 بعد التسويات

 م الماليةتبويب القوائ -
 * تبويب قائمة الربح أو الخسارة  
 * تبويب قائمة المركز المالي  
ة عمليةأم لعر  القوائم المالية مع  -  

1 3 

a1, c1, 
d1 

7 
نظم 

المعلومات 
 المحاسبية

المعلومات المحاسبية اليدوية  أنظمةمفهوم  -
 وااللكترونية.

 المعلومات المحاسبية اليدوية. أنظمة -
 معلومات المحاسبية اليدوي البسيط* نظام ال  
 * نظام اليومية المركزية  
 العام ستاذ* نظام األ  
 ستاذ* نظام دفتر اليومية العامة ودفتر األ  

 العام

2 6 

a1, a2, 
c2, c3 
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VII. ة نططاألTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النطاط / 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  
2-10 10 

 b2,b 4 , c3, , d2, d4 1- 14 10 الحضور والمشاركة  2

 20   المجموع  3

 

I. :تقييم التعلم 

 الدرجة بوعاألس موضوعات التقييم الرقم

الوزن 
 النسبي 
 a)نسبة

الدرجة إلى 
درجة  
التقييم 
 النهائي(

المخرجات التي 
 يحققها

1.  
 ة / التكاليفنططالواجبات / األ

 ً  %20 20 أسبوعيا
a1, a2, a3, b1, 
b2, b3 , c1, c2, 
c3, d1, d2, d3  

 جميع المخرجات %20 20 نصف الفصل االختبار النصفي  .2

 جميع المخرجات %60 60 ية الفصلنها االختبار النهائي 4

  100% 100 المجموع

 

VIII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

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

 ميا(ك مبادئ المحاسبة المالية: الجزء ال انيك األ2020الربيديك محمد عليك والصيحك عبدالحميد مانعك ) -1
 .6والتوزيعك صنعاءك طللنشر 

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

  (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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1. 

 الحضور والعياب:
لحضرررررررور  . االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضررررررررات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في ا1

 ( من ساعات المحددة للقاءات التعليمية أو الفصول االفتراضية %70وضرورة حضور ) 
( من سررراعات المحددة يعد محروماً من حضرررور %30تجاوز نسررربة بياب الطالب عن ) إذا. 2

كان بيابه بسررررررربب مرذ أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية  وبموجب وثائ   إذاالمقرر. إالّ 
 ( من ساعات المقرر.%50بما ال يزيد عن )رسمية ومعمدة  و

2. 

 الحضور المتأخر:
ينبغي على الطالب أن يحرص على حضرررررور اللقاءات التعليمية أو الفصرررررول االفتراضرررررية  .1

بحسب االزمنة والتواريخ المحددة  والمطاركة في مناقطة موضوعات المقرر في الوقت 
 المناسب. 

سمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة  .2 ساعة فقط وبعذر مقبول  إذاي تأخر في حدود ربع 
 المقرر. أستاذلدى 

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 . يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في الوقت المحدد.1
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2
ة االمتحانية بعد بدء جلسة االمتحان إالّ بعد مرور نصف يسمح للطالب الخروج من القاع. ال 3

 وقت االختبار.
 .. في حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة كاملة4
 باً في المقرر الذي تغيب فيه.رأس. يعد الطالب الغائب في اختبار الفصل 5

4. 

 الطالب االلتزام باآلتي: المهام / التكاليف / التعيينات: يتعين على
ة محتوى إدارتقديم الواجبات في الوقت المحدد تماماً وترسرررررررل عبر االيميل او صرررررررفحة  .1

المقرر للدارسررين عبر الفصررول االفتراضررية أو تسررلم للمدرس مباطرررة بالنسرربة لمن لدية 
 هما واجهته مطرررركلة في تقديم الواجبات المطلوبة منه علي إذالقاءات تعليمية مباطرررررة  و

ن ه يمكأسررتاذالمقرر لكي يتف  معه على موعد آخر  وبناًء على تعليمات  أسررتاذاالتصررال ب
 أن يعدل ويقرر الموعد اآلخر للتسليم.

 أن يقدم عرضاً تفصيلياً لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. .2
أخير لن تأخر الطالب عن تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعد أسرررربوعين من الت إذا .3

على قبول التأخير  بناًء على ظروف قاهرة يتم طرحها وكتابتها  ستاذواف  األ إذايقبل إالّ 
 خطياً.

 المطاريع:
ي وكل طالب يختار واحداً من رأس. سيتم تقديم قائمة عناوين بمطاريع بحثية بداية العام الد1   

ً كبيراً على فري  من  العناوين المقدمة لهم. ويمكن توزيع بعذ العناوين التي تتطلب ً بحثيا عبئا
   الفريأعضاء لية فيما بينهم  والتأكد من المطاركة الفاعلة من جميع ئوالطلبة مع توزيع المس

 وعلى كل طالب أوكل فري  أن يقدم تقريراً عن موضوعه  وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 العش:
يكون الطالب صادقاً مع نفسه  ومع  . يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية  التي تعني: أن1

 زمالئه ومع أساتذته.
أو  بيره. لن يتم التسررامح مع الغو وهو: محاولة الطالب الغو بالحديأ أو النظر في ورقة 2

 اإلطارة أو محاولة استخدام أية وسيلة من وسائل الغو.
 باً في المقرر.رأس. الغو في االمتحان أو الطروع فيه يجعل الطالب 3
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طالب الذي يغو في االمتحان يحرم من مقررين هما: المقرر الذي ضررررررربط متلبسررررررراً فيه . ال4
والمقرر الذي قبله وفي حالة  كون المقرر الذي ضبط متلبساً فيه الطالب بالغو آخر مقرر في 

 االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله .
لواحدة يطب  عليه حكم الفصرررررررل تكرر بو الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية ا إذا.5

 ة.رأسمن الد

6. 

 االنتحال:
. يعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرقة كلمات طخص آخر أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه 1

 أو يقوم بتقديمها كأنها خاصة به".
ى ليات البحأ العلمي  وأاّل يلجأ أبداً إأخالق. على الطلبة ضررررررررورة االلتزام باألمانة العلمية و2

 الغو أو سرقة أعمال بيره.
. الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثي  يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك  دون 3

 التطهير به أمام زمالئه.
( الفقرة )و( من 37االمتحان تطب  عليه المادة ) أداء.الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء 4

"الفصرررل" ويكون بقرار من الجهات المعنية.. وتسرررري الالئحة الموحدة لطرررئون الطالب  وهو 
 العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت طخصيته لنفس الغرذ.

7. 

 :آخرىسياسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 . تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقطات والعمل الجماعي.1
 والحوار البناء مع اآلخرين.النقاو االيجابي  إسلوب. التزامه ب2
 ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة  أو أثناء سير االمتحان.. 3
سرررلك الطالب سرررلوكاً بير مقبول فإنه يلحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم  مطرررفوعاً  إذا.4

 بتقرير عن ذلك.
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 (2ي: مبادئ المحاسبة )رأسخطة المقرر الد
 

I. لومات عن مدرس المقررمع: 

د/ عيد الملك حجر  د/ محمد  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
 حيدر  

د/ عبدالحميد مانع الصررريح  
 د/محمد جبران.

 االسم

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
المكان ورقم 
 الهاتف

 البريد اإللكتروني       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (2مبادئ المحاسبة المالية ) المقرر:اسم   .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 / الفصل الثانياألولالمستوى  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 :(وجدت
 (1محاسبة مالية )

6.  
ة المقرر)إن رأسطلبات المصاحبة لدالمت

 (:وجدت
 ال يوجد

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:
 بكالوريوس محاسبة

 فصلي ةرأسنظام الد  .8

 انتظام ةرأسالد إسلوب  .9

 العربية لغة تدريس المقرر:  .10

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

 

III. ي:رأسلدالمقرر ا  وصف 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المحاسببببببببية ويحتوي المقرر على: التسبببببببويات 
ات المسببتحقة والمقدمةك وكذلس تسببويات حسببابات المدينيا واالسببت مارات يرادالمحاسبببية للمصببروفات واإ
 ييمه نهاية السنةك باإضافة إلىات جرد المخزوا وطرائق تحديد تكلفته وتقءإجراالماليةك فض ع عا عر  

اسببببتعرا  الممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وطرائق إه كها واالسببببتعناء عنهاك وتنتهي التسببببويات 
بعر  القوائم المالية بعد التسبببببويات. كما يعر  المقرر نظم المعلومات المحاسببببببية اليدوية واآلليةك مبينا 

ية اليدوية والمتم لة في نظام المعلومات المحاسبية اليدوي البسيطك مفهومهاك وشرن نظم المعلومات المحاسب
 العام.  ستاذالعامك ونظام دفتر اليومية العامة ودفتر األ ستاذنظام اليومية المركزيةك نظام األ
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IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1.  القواعد الرئيسببببببة للتسببببببجيل واألحداث االقتصببببببادية و المالية المعام ت أنواعب والفهم المعرفة يظهر
ات المسببتحقة والمقدمةك وكذلس تسببويات الحسببابات يرادلمصببروفات واإالمحاسبببي للمعام ت المتعلقة با

ع للمعايير الدولية للتقارير المالية  ك وشببببببرن نظم المعلومات المحاسبببببببية اليدوية والمتم لة في IFRSوفقا
 العام. ستاذظام دفتر اليومية العامة ودفتر األالعامك ون ستاذنظام اليومية المركزيةك نظام األ

a2. ك تسويات حسابات المدينيا واالست مارات الماليةات الرئيسية المتعلقة بءجرايبيا المبادئ والقواعد واإ
والمخزواك والممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وإه كها واالستعناء عنها سواء بالتخريد أو البيع 

 او االستبدال.
a3.  ب القوائم المالية بعد التسوياتك وتبوي إعدادات ءإجراك وأ ر مختلف التسويات على القوائم الماليةيوضح

 .IFRSتلس القوائم وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
b1. ات وكذلس المتعلقة بحسابات المدينيا يراديحلل المعام ت المالية المتعلقة بتسوية المصروفات واإ

لتحديد الطرف المديا والدائا لكل الممتلكات واآلالت والمعدات  مارات المالية ووالمخزوا واالست
 معاملة تمهيداع لقيدها في السج ت المحاسبية.

b2.  القيود في اليومية العامة واليوميات ات واألساليب المناسبة إ بات المعام ت المالية وءجرايحدد اإ
 ميزاا المراجعة. إعدادم والمساعدة والترحيل إلى دفاتر المساعد والعا

b3.  يحلل القوائم المالية بعد التسوية بما يتفق والمعايير الدولية للتقارير المالية وبشكل يمكا مستخدمي تلس
 اتخاذ القرارات. في تفيد ومؤشرات مدلوالت استنتاج ما القوائم 

c1. قدمةك ات المستحقة والميرادالتسويات المحاسبية للمصروفات واإيجري المعالجة المحاسبية المتعلقة ب
وكذلس تسويات حسابات المدينياك االست مارات الماليةك والمخزوا وإه س الممتلكات واآلالت 

ع للمعايير الدولية للتقارير المالية   .IFRSوالمعدات وفقا
c2. سارة خ المالية الرئيسية بعد التسوية بعر  تحديد النتيجة النهائية لنشاط المنشأة ما ربح أو القوائم يعد

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

c3.  ل نظام ظل كيصمم المجموعة الدفترية والمستندية التي تستخدم لحصر المعام ت المالية وإ باتها في
في نظام المعلومات المحاسبي البسيطك نظام ما نظم المعلومات المحاسبية اليدوية واآلليةك والمتم لة 

 .العام ستاذالعامك ونظام دفتر اليومية العامة ودفتر األ ستاذاليومية المركزيةك نظام األ
d1. المختلفة بكفاءة وفاعلية. دواريعمل ضما فرق العمل ذات الصلة والقيام باأل 
d2. المهني ذات  يات السلوسأخ قو وبقواعدوالمعايير الدولية للتقارير المالية  نظمةواأل بالقوانيا يتقيد

 الصلة بالمحاسبة.
d3.  يستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الع قة بإدخال البيانات وتجهيزها والحصول على المخرجات

 ما التقارير وايصالها الى مستخدميها..

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الرقم
وحدات 
 المقرر

 سبوعاأل المواضيع التفصيلية
الساعات 
 الفعلية

1 
المقدمات 
 والمستحقات

 المصروفات المستحقة والمقدمة. -
 * المصروفات المستحقة   
 * المصروفات المقدمة   
 ات المستحقة والمقدمة.يراداإ -

W1-w3 9 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 ات المستحقةيراد* اإ   
 ات المقدمةيراد* اإ   
أ ر تسويات المستحقات والمقدمات على القوائم  -

 المالية 

2 
حسابات 
 المدينيا

 تصنيف حسابات المدينيا. -
 المعالجة المحاسبية للديوا المعدومة -
المعالجة المحاسبية للديوا المشكوس فيها  -

 وطرائق تحديده وتسويته نهاية الفترة.
عر  حسابات المدينيا في القوائم المالية. -  

W4+w5 6 

3 
االست مارات 

 المالية

 المالية. األوراقي دوافع االست مار ف -
تصنيف وقياس األصول المالية. -  
* المحاسبة واإفصان عا االست مارات في  
سهماأل  
*شرن المحاسبة واإفصان عا االست مارات في  

 السندات

W6 3 

 المخزوا 4

 مفهوم المخزوا. -
عناصر المخزوا آخر المدة -  
المعالجة المحاسبية للمخزوا آخر المدة بنظامي  -

الدوري والجرد المستمر.الجرد   
طرائق تحديد تكلفة المخزوا. -  
تقييم المخزوا آخر المدة وعرضه في القوائم  -

 المالية

W7+w8 6 

 W9 3 االختبار النصفي  5

6 
الممتلكات 
واآلالت 
 والمعدات

 تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات. -
تعريف االه س وأسس احتسابه ومعالجته  -

 المحاسبية.
ئق اإه س.طرا -  
 االستعناء عا الممتلكات واآلت والمعدات -

W10-w12 9 

7 
القوائم 

المالية بعد 
 التسويات

 تبويب القوائم المالية -
 * تبويب قائمة الربح أو الخسارة  
 * تبويب قائمة المركز المالي  
ة عمليةأم لعر  القوائم المالية مع  -  

W13 3 

8 
نظم 

المعلومات 
 المحاسبية

المعلومات المحاسبية اليدوية  أنظمةوم مفه -
 وااللكترونية.

 المعلومات المحاسبية اليدوية. أنظمة -
 * نظام المعلومات المحاسبية اليدوي البسيط  
 * نظام اليومية المركزية  
 العام ستاذ* نظام األ  
 عامال ستاذ* نظام دفتر اليومية العامة ودفتر األ  

W14+w15 6 

 W16 3 ائياالختبار النه  9
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 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 48 16 عدد األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 . الحوار والمناقشة1
 . المحاضرات.2
 . التعليم الذاتي والتعاوني )تكاليف منزلية فردية وجماعية(.3
 التوضيحية. شكال. استخدام الرسومات واأل4

 

VII. :التكليفات / المهام 

 ا وجدت()إالدرجة  األسبوع التكليف/النطاط الرقم

 10 10-2 التكاليف الفردية والجماعية 1

 10 14 -1 الحضور والمشاركة 2

 20  المجموع 3

 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي
)نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقويم النهائي(

ة / نططالواجبات / األ 1
 التكاليف

 %20 20 ياأسبوع

 %20 20 نصف الفصل االختبار النصفي 2

 %60 60 نهاية الفصل االختبار النهائي 3

 %100 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1
(ك مبادئ المحاسبة المالية: الجزء ال انيك 2020الربيديك محمد عليك والصيحك عبدالحميد مانعك ) -1
 .6اءك طللنشر والتوزيعك صنع ميااأل

 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. 
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 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

1. 

 لحضور والغياب:ا
ظام في الحضبببببببورك 1 هاءها واالنت ها وانت بدئ بالمواعيد المحددة للمحاضبببببببرات في  . االلتزام 

 الفصول االفتراضية ( ما ساعات المحددة للقاءات التعليمية أو %70وضرورة حضور ) 
( ما سبببباعات المحددة يعد محروماع ما حضببببور %30تجاوز نسبببببة  ياب الطالب عا ) إذا. 2

كاا  يابه بسبب مر  أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكليةك وبموجب و ائق رسمية  إذاالمقرر. إالّ 
 ( ما ساعات المقرر.%50ومعمدةك وبما ال يزيد عا )

2. 

 الحضور المتأخر:
على الطالب أا يحرص على حضبببببور اللقاءات التعليمية أو الفصبببببول االفتراضبببببية ينبعي  .3

بحسببب االزمنة والتواريا المحددةك والمشبباركة في مناقشببة موضببوعات المقرر في الوقت 
 المناسب. 

تأخر في حدود ربع سبباعة فقط وبعذر مقبول  إذايسببمح للطالب المتأخر بدخول المحاضببرة  .4
 المقرر. أستاذلدى 

3. 

 بط االختبارات واالمتحانات:ضوا
 . يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحاا في الوقت المحدد.1
 . عدم السمان بدخول االمتحاا بعد مرور أك ر ما ربع ساعة ما بدء االمتحاا.2
يسببمح للطالب الخروج ما القاعة االمتحانية بعد بدء جلسببة االمتحاا إالّ بعد مرور نصببف . ال 3

 ر.وقت االختبا
 .. في حالة تعيب الطالب عا االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة كاملة4
ع في المقرر الذي تعيب فيه.رأس. يعد الطالب العائب في اختبار الفصل 5  با

4. 

 المهام / التكاليف / التعيينات: يتعيا على الطالب االلتزام باآلتي:
ر ة محتوى المقرإدارترسل عبر االيميل او صفحة تقديم الواجبات في الوقت المحدد تماماع و .4

للدارسبببيا عبر الفصبببول االفتراضبببية أو تسبببلم للمدرس مباشبببرة بالنسببببة لما لدية لقاءات 
ما واجهته مشبببببكلة في تقديم الواجبات المطلوبة منه عليه االتصبببببال  إذاتعليمية مباشبببببرةك و

 ه يمكا أا يعدلأسبببببتاذليمات المقرر لكي يتفق معه على موعد آخرك وبناءع على تع أسبببببتاذب
 ويقرر الموعد اآلخر للتسليم.

ع لما يتضمنه الواجب ما خطوات وأفكار أساسية. .5 ع تفصيليا  أا يقدم عرضا
تأخر الطالب عا تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعد أسببببببببوعيا ما التأخير لا  إذا .6

روف قاهرة يتم شببببرحها وكتابتها على قبول التأخيرك بناءع على ظ سببببتاذوافق األ إذايقبل إالّ 
 خطياع.

 المشاريع:
ناويا ي وكل طالب يختار واحداع ما العرأس. سيتم تقديم قائمة عناويا بمشاريع بح ية بداية العام الد1   

ع كبيراع على فريق ما الطلبة مع توزيع  ع بح يا المقدمة لهم. ويمكا توزيع بع  العناويا التي تتطلب عبئا
الفريقك وعلى كل طالب أوكل أعضاء بينهمك والتأكد ما المشاركة الفاعلة ما جميع لية فيما ئوالمس

 فريق أا يقدم تقريراع عا موضوعهك وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 العش:
ع مع نفسببببهك ومع 1 . يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديميةك التي تعني: أا يكوا الطالب صببببادقا

 زم ئه ومع أساتذته.
أو   يرهلتسبببببببامح مع العش وهو: محاولة الطالب العش بالحديث أو النظر في ورقة . لا يتم ا2

 اإشارة أو محاولة استخدام أية وسيلة ما وسائل العش.
ع في المقرر.رأس. العش في االمتحاا أو الشروع فيه يجعل الطالب 3  با
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ع فيه . الطالب الذي يعش في االمتحاا يحرم ما مقرريا هما: المقرر الذي ضببببببببط مت4 لبسبببببببا
ع فيه الطالب بالعش آخر مقرر في  والمقرر الذي قبله وفي حالة  كوا المقرر الذي ضببببط متلبسبببا

 االمتحاا فيحرم منه وما المقرر الذي قبله .
تكرر  ش الطالب أك ر ما مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل ما  إذا.5
 ة.رأسالد

6. 

 االنتحال:
نتحال باسببم لالنسببا أو سببرقة كلمات شببخص آخر أو أفكاره ويدعي أنها ما إنتاجه . يعرف اال1

 أو يقوم بتقديمها كأنها خاصة بهل.
يات البحث العلميك وأاّل يلجأ أبداع إلى أخ ق. على الطلبة ضبببببببرورة االلتزام باألمانة العلمية و2

 العش أو سرقة أعمال  يره.
التو يق يحرم ما الدرجة ويعنف على فعلته تلسك دوا . الطالب الناقل ألفكار اآلخريا دوا 3

 التشهير به أمام زم ئه.
( الفقرة )و( ما 37االمتحاا تطبق عليه المادة ) أداء.الطالب المنتحل صببببببفة طالب آخر أ ناء 4

ال ئحة الموحدة لشببببئوا الط بك وهو لالفصببببلل ويكوا بقرار ما الجهات المعنية.. وتسببببري 
 الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس العر .العقوبة نفسها على 

7. 

 :آخرىسياسات 
 ما مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 . تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أ ناء المناقشات والعمل الجماعي.1
 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخريا. إسلوب. التزامه ب2
 اخل قاعة المحاضرةك أو أ ناء سير االمتحاا.ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة د. 3
ع  إذا.4 سبببببلس الطالب سبببببلوكاع  ير مقبول فإنه يلحال إلى الجهات المعنية التخاذ ال زمك مشبببببفوعا

 بتقرير عا ذلس.

 


