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  (2)المحاسبة مبادئ توصيف مقرر: 
 

I.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 ((2)المحاسبة مبادئ  :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

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

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

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

 العربٌة المقرر:لغة تدريس   .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 كلٌة التجارة وااللتصاد/ جامعة صنعاء مكان تدريس المقرر:  .11

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

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

 م2121 الجامعة:تاريخ اعتماد مجلس   .14

 

II. وصف المقررCourse Description : 

تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات المحاسبٌة وٌحتوي الممررر علرى: التسروٌات المحاسربٌة للمصرروفات  إلىٌهدف هذا الممرر 
ات جرررد إجررراءواإلٌررادات المسررتحمة والممدمررةل وكررذلن تسروٌات حسررابات المرردٌنٌت واالسررت،مارات المالٌررةل ف ر   عررت عررر  

استعرا  الممتلكات واآلالت والمعردات ومفهومهرا وطرائرك  إلىالمخزوت وطرائك تحدٌد تكلفته وتمٌٌمه نهاٌة السنةل باإل افة 
إه كها واالستغناء عنهال وتنتهً التسوٌات بعر  الموائم المالٌة بعد التسوٌات. كما ٌعر  الممرر نظم المعلومرات المحاسربٌة 

ل مبٌنررا مفهومهررال ونرررا نظررم المعلومررات المحاسرربٌة الٌدوٌررة والمتم،لررة فررً نظررام المعلومررات المحاسرربٌة الٌرردوي ةاآللٌررالٌدوٌررة و
 العام.  ستاذالعامل ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذالبسٌطل نظام الٌومٌة المركزٌةل نظام األ

 

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

 م
مخرجات التعلم المقصودة  مخرجات التعلم المقصودة للمقرر

 للبرنامج  

a-1 

واألحداث االلتصادٌة والمواعد  المالٌة المعام ت ؤنواعب والفهم المعرفة ٌظهر
لمصروفات واإلٌرادات الرئٌسة للتسجٌل المحاسبً للمعام ت المتعلمة با

المستحمة والممدمةل وكذلن تسوٌات الحسابات وفما  للمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر 
ل ونرا نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة والمتم،لة فً نظام IFRSالمالٌة 

 ستاذالعامل ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذالٌومٌة المركزٌةل نظام األ
 العام.

A1 

a-2 ٌ تسوٌات حسابات المدٌنٌت المتعلمة ب الرئٌسةواإلجراءات بٌت المبادئ والمواعدA2 
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

 :والتقييمالتدريس  استراتيجية : ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم باوالً 

 مييالتق استراتيجية  التدريس استراتيجية  التعلم المقصودة للمقررمخرجات   

a-1 المالٌة المعام ت ؤنواعب والفهم المعرفة ٌظهر 
واألحداث االلتصادٌة والمواعد الرئٌسة للتسجٌل 

لمصروفات واإلٌرادات المحاسبً للمعام ت المتعلمة با
المستحمة والممدمةل وكذلن تسوٌات الحسابات وفما  

ل ونرا نظم IFRSللمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 
المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة والمتم،لة فً نظام الٌومٌة 

العامل ونظام دفتر الٌومٌة  ستاذالمركزٌةل نظام األ

 المحا رات 

 الواجبات واألبحاث 

 الحوار والمنالنة 

 

  أ،ناءأسئلة تموٌمٌة 
  المحا رة.

 تمٌٌم الواجبات المنزلٌة. 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والنفهٌة.

 

واالست،مارات المالٌةل والمخزوتل والممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها 
 وإه كها واالستغناء عنها سواء بالتخرٌد أو البٌع او االستبدال.

a-3 
الموائم المالٌة  إعدادات إجراءو لٌو ح أ،ر مختلف التسوٌات على الموائم المالٌة

 .IFRSبعد التسوٌاتل وتبوٌب تلن الموائم وفما للمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 
A3 

b-1 
ٌحلل المعام ت المالٌة المتعلمة بتسوٌة المصروفات واإلٌرادات وكذلن المتعلمة 

الممتلكات واآلالت والمعدات بحسابات المدٌنٌت والمخزوت واالست،مارات المالٌة و
 وٌحدد الطرف المدٌت والدائت لكل معاملة تمهٌدا  لمٌدها فً السج ت المحاسبٌة.

B1 

b-2 
المٌود فً الٌومٌة المناسبة إل،بات المعام ت المالٌة و سالٌبات واألجراءاإلٌحدد 

مٌزات  إعداددفاتر المساعد والعام و إلىالعامة والٌومٌات المساعدة والترحٌل 
 المراجعة.

B2 

b-3  
ٌحلل الموائم المالٌة بعد التسوٌة بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة وبنكل 

  اتخاذ فً تفٌد ومإنرات مدلوالت استنتاج مت ٌمكت مستخدمً تلن الموائم 
 المرارات.

B3 

c-1 

التسوٌات المحاسبٌة للمصروفات واإلٌرادات بٌجري المعالجة المحاسبٌة المتعلمة 
المستحمة والممدمةل وكذلن تسوٌات حسابات المدٌنٌتل االست،مارات المالٌةل 
والمخزوت وإه ن الممتلكات واآلالت والمعدات وفما  للمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر 

 .IFRSالمالٌة 

C1 

c-2 
بعد التسوٌة بغر  تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنناط  الرئٌسةالمالٌة  الموائم ٌعد
خسارة عت الفترة المحاسبٌةل وكذا تصوٌر المركز المالً  مت ربح أو مننؤةال

 وبمٌة الموائم المالٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة بعد التسوٌة.
C2 

c-3 

ٌصمم المجموعة الدفترٌة والمستندٌة التً تستخدم لحصر المعام ت المالٌة 
ةل والمتم،لة اآللٌظل كل نظام مت نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة ووإ،باتها فً 

 ستاذفً نظام المعلومات المحاسبً البسٌطل نظام الٌومٌة المركزٌةل نظام األ
 .العام ستاذاألالعامل ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر 

C3 

d-1  
 دواروالمٌام باأل 2ٌعمل  مت فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة المالٌة 

 المختلفة بكفاءة وفاعلٌة.
D1 

d-2 
 ٌاتأخ لو والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة وبمواعد األنظمةو بالموانٌت يتقيد

 .المهنً ذات الصلة بالمحاسبة السلون
D2 

  d-3 
ٌجٌد استخدام وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات الع لة بإدخال البٌانات وتجهٌزها 

 مستخدمٌها. إلىوالحصول على المخرجات مت التمارٌر واٌصالها 
D3 
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 العام. ستاذالعامة ودفتر األ
a-2  المتعلمة  الرئٌسةواإلجراءات المبادئ والمواعد ٌبٌت
تسوٌات حسابات المدٌنٌت واالست،مارات المالٌةل ب

والمخزوتل والممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها 
وإه كها واالستغناء عنها سواء بالتخرٌد أو البٌع او 

 االستبدال.
a-3 ل ٌو ح أ،ر مختلف التسوٌات على الموائم المالٌة

الموائم المالٌة بعد التسوٌاتل وتبوٌب  إعدادات إجراءو
تلن الموائم وفما للمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 

IFRS. 

 

  

 

التدريس والتقييم: استراتيجية المهارات الذهنية ب/ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر    

التدريس استراتيجية  مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية مييالتق استراتيجية    

b-1  ٌحلل المعام ت المالٌة المتعلمة بتسوٌة المصروفات
واإلٌرادات وكذلن المتعلمة بحسابات المدٌنٌت 

الممتلكات والمخزوت واالست،مارات المالٌة و
وٌحدد الطرف المدٌت والدائت واآلالت والمعدات 

 لكل معاملة تمهٌدا  لمٌدها فً السج ت المحاسبٌة.

 .المحا رات 

 .المنالنة والحوار 

 كلٌفات منزلٌة.ت 

 ننطةالتعلٌم الذاتً )األ 
والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة 

 والجماعٌة(
 

 .تمٌٌم التكلٌفات المنزلٌة 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والنفهٌة..

 
 

b-2  المناسبة إل،بات  سالٌبات واألجراءاإلٌحدد
المٌود فً الٌومٌة العامة المعام ت المالٌة و

دفاتر المساعد  إلىوالٌومٌات المساعدة والترحٌل 
 مٌزات المراجعة. إعدادوالعام و

b-3  ٌحلل الموائم المالٌة بعد التسوٌة بما ٌتفك والمعاٌٌر
الدولٌة للتمارٌر المالٌة وبنكل ٌمكت مستخدمً تلن 

 فً تفٌد ومإنرات مدلوالت استنتاج مت الموائم 
 المرارات.  اتخاذ

 

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

 مييالتق استراتيجية  التدريس استراتيجية  مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية  

c-1 التسوٌات ب: ٌجري المعالجة المحاسبٌة المتعلمة
المحاسبٌة للمصروفات واإلٌرادات المستحمة 
والممدمةل وكذلن تسوٌات حسابات المدٌنٌتل 

االست،مارات المالٌةل والمخزوت وإه ن 
الممتلكات واآلالت والمعدات وفما  للمعاٌٌر الدولٌة 

 .IFRSللتمارٌر المالٌة 

 ة عملٌة.أم،لمحا رات و 

 ننطةالتعلٌم الذاتً )األ 
لمنزلٌة الفردٌة والتكالٌف ا
 والجماعٌة(

 الطالب فً منالنة  إنران
 جماعٌة وحوارات.

 .تمٌٌم التكالٌف المنزلٌة 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والنفهٌة.

  تمٌٌم تمارٌر الواجبات
 والتكلٌفات

 

 c-2 بعد التسوٌة بغر   الرئٌسةالمالٌة  الموائم ٌعد
 مت ربح أو مننؤةتحدٌد النتٌجة النهائٌة لنناط ال

خسارة عت الفترة المحاسبٌةل وكذا تصوٌر 
المركز المالً وبمٌة الموائم المالٌة فً نهاٌة الفترة 

 المالٌة بعد التسوٌة.

  

c-3 ٌصمم المجموعة الدفترٌة والمستندٌة التً تستخدم :
ظل كل لحصر المعام ت المالٌة وإ،باتها فً 
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نظام مت نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة 
والمتم،لة فً نظام المعلومات المحاسبً ةل اآللٌو

 ستاذالبسٌطل نظام الٌومٌة المركزٌةل نظام األ
 ستاذالعامل ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ

 .العام

 

 التدريس والتقييم: استراتيجية رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر/المهارات االنتقالية )العامة( ب   

 مييالتق استراتيجية  التدريس استراتيجية  المهارات االنتقالية )العامة(مخرجات المقرر/   

d1 ٌعمل  مت فرق العمل ذات الصلة بجوانب :
المختلفة بكفاءة  دواروالمٌام باأل 2المحاسبٌة المالٌة 

 .وفاعلٌة
 .لماءات جماعٌة 

 .منالنة وحوار 

 ًالتعلم التعاون 

 ًالتعلم الذات 

 .م حظة األداء 

  تمارٌر التكلٌفات تمٌٌم
 .ننطةوالمنارٌع واأل

 تمٌٌم العرو  التمٌٌمٌة 
 

d2 :والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر  األنظمةو بالموانٌت يتقيد
المهنً ذات  السلون ٌاتأخ لو المالٌة وبمواعد
 .الصلة بالمحاسبة

 

d3 ٌستخدم وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات الع لة :
بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على 

 مستخدمٌها. إلىالمخرجات مت التمارٌر واٌصالها 
  

 

V. استراتيجيات التدريس   

 الحوار والمنالنة

 المحا رات.  

 التعلٌم الذاتً والتعاونً )تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة(. 

 التو ٌحٌة.  نكالالرسومات واألاستخدام 

 

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                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

 مخرجات تعلم المقرر

 الممدمات والمستحمات 1

 المصروفات المستحمة والممدمة. -
 * المصروفات المستحمة   
 * المصروفات الممدمة   
 اإلٌرادات المستحمة والممدمة. -
 * اإلٌرادات المستحمة   
 * اإلٌرادات الممدمة   
أ،ر تسوٌات المستحمات والممدمات  -

 على الموائم المالٌة 

3 9 
a1, a2, a3, b1, 

c1,d1,d2 
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 حسابات المدٌنٌت 2

 تصنٌف حسابات المدٌنٌت. -
 المعدومةالمعالجة المحاسبٌة للدٌوت  -
المعالجة المحاسبٌة للدٌوت المنكون  -

فٌها وطرائك تحدٌده وتسوٌته نهاٌة 
 الفترة.

عر  حسابات المدٌنٌت فً الموائم  -
 المالٌة.

2 6 

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

d2 

 االست،مارات المالٌة 3

 دوافع االست،مار فً األوراق المالٌة. -
المالٌة. األصولتصنٌف ولٌاس  -  
* المحاسبة واإلفصاا عت االست،مارات  

 فً األسهم
*نرا المحاسبة واإلفصاا عت  

 االست،مارات فً السندات

1 3 

a1, a3, b1 

 المخزوت 4

 مفهوم المخزوت. -
المدة آخرعناصر المخزوت  -  
 آخرالمعالجة المحاسبٌة للمخزوت  -

المدة بنظامً الجرد الدوري والجرد 
 المستمر.

تكلفة المخزوت.طرائك تحدٌد  -  
المدة وعر ه فً  آخرتمٌٌم المخزوت  -

 الموائم المالٌة

2 6 

a1, a3, b1, c1, 
d1 

5 
الممتلكات واآلالت 

 والمعدات

 تعرٌف الممتلكات واآلالت والمعدات. -
احتسابه  أسستعرٌف االه ن و -

 ومعالجته المحاسبٌة.
طرائك اإله ن. -  
االسرررررررتغناء عرررررررت الممتلكرررررررات واآلت  -

 والمعدات

3 9 

a1, a2, b1, b2 

 الموائم المالٌة بعد التسوٌات 6

 تبوٌب الموائم المالٌة -
 * تبوٌب لائمة الربح أو الخسارة  
 * تبوٌب لائمة المركز المالً  
ة عملٌةأم،لعر  الموائم المالٌة مع  -  

1 3 

a1, c1, d1 

 نظم المعلومات المحاسبٌة 7

المحاسبٌة مفهوم أنظمة المعلومات  -
 .لكترونٌةالٌدوٌة واإل

 أنظمة المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة. -
* نظام المعلومات المحاسبٌة الٌدوي   

 البسٌط
 * نظام الٌومٌة المركزٌة  
 العام ستاذ* نظام األ  
* نظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر   
 العام ستاذاأل

2 6 

a1, a2, c2, c3 
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VII. نشطةاأل Tasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكليف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

1 
 التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة 

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

2-11 11 

 b2,b 4 , c3, , d2, d4 1- 14 11 الح ور والمناركة  2

 21   المجموع  3

 

I. :تقييم التعلم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التقييم الرقم
 الوزن النسبي 

درجة  التمٌٌم  إلىالدرجة  a)نسبة
 النهائً(

المخرجات التي 
 يحققها

ً  / التكاليف نشطةالواجبات / األ 1  %21 21 أسبوعيا
a1, a2, a3, b1, 
b2, b3 , c1, c2, 
c3, d1, d2, d3  

 جميع المخرجات %21 21 نصف الفصل االختبار النصفي 2

 جميع المخرجات %61 61 نهاية الفصل االختبار النهائي 3

  100% 100 المجموع

 

VIII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

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

للننر والتوزٌعل صنعاءل  األمٌت(ل مبادئ المحاسبة المالٌة: الجزء ال،انًل 2121الربٌديل دمحم علًل والصٌحل عبدالحمٌد مانعل ) -1
 .6ط

 

II. مركزٌا  مت لبل عمادة الكلٌة()تحدد الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

1. 

 الح ور والغٌاب:
% 01فً الح رورل و ررورة ح رور ) نظام واالن وانتهائها. االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحا رات فً بدئها 1

 ( مت ساعات المحددة للماءات التعلٌمٌة أو الفصول االفترا ٌة
المحرددة ٌعرد محرومرا  مرت ح رور الممررر. إالك إذا كرات %( مت ساعات 31. إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عت )2

%( 51غٌابه بسبب مر  أو بعذر لاهر تمبله عمادة الكلٌةل وبموجرب و،رائك رسرمٌة ومعمردةل وبمرا ال ٌزٌرد عرت )
 مت ساعات الممرر.

2. 
 :آخرالح ور المت

ة زمنرربحسررب األ ٌنبغررً علررى الطالررب أت ٌحرررو علررى ح ررور اللمرراءات التعلٌمٌررة أو الفصررول االفترا ررٌة .1
 والتوارٌخ المحددةل والمناركة فً منالنة مو وعات الممرر فً الولت المناسب. 

  (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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 الممرر. أستاذفً حدود ربع ساعة فمط وبعذر ممبول لدى تؤخر بدخول المحا رة إذا تؤخر ٌسمح للطالب الم .2

3. 

  وابط االختبارات واالمتحانات:
 لاعة االمتحات فً الولت المحدد. إلى. ٌجب على الطالب الوصول 1
 . عدم السماا بدخول االمتحات بعد مرور أك،ر مت ربع ساعة مت بدء االمتحات.2
 مت الماعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحات إالك بعد مرور نصف ولت االختبار. بالخروجٌسمح للطالب . ال 3
 .له االختبار بدرجة كاملة. فً حالة تغٌب الطالب عت االختبار بعذر ممبول ٌعاد 4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسبا  فً الممرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌت على الطالب االلتزام باآلتً:
محتروى الممررر للدارسرٌت عبرر إدارة او صرفحة  ٌمٌرلتمدٌم الواجبات فً الولت المحردد تمامرا  وترسرل عبرر اإل .1

منركلة  إذا واجهتره لمراءات تعلٌمٌرة مبانررةل و لدٌرهالفصول االفترا ٌة أو تسلم للمدرس مبانرة بالنسربة لمرت 
ل وبنراء  علرى آخررالممررر لكرً ٌتفرك معره علرى موعرد  ؤسرتاذفً تمدٌم الواجبات المطلوبرة منره علٌره االتصرال ب

 للتسلٌم. خرلموعد اآله ٌمكت أت ٌعدل وٌمرر اأستاذتعلٌمات 
 ٌة.أساسأت ٌمدم عر ا  تفصٌلٌا  لما ٌت منه الواجب مت خطوات وأفكار  .2
الطالب عت تمدٌم واجباته فرً الموعرد الرذي حردد لره بعرد أسربوعٌت مرت الترؤخٌر لرت ٌمبرل إالك إذا وافرك تؤخر إذا  .3

 .على لبول التؤخٌرل بناء  على ظروف لاهرة ٌتم نرحها وكتابتها خطٌا   ستاذاأل
 المنارٌع:

. سٌتم تمدٌم لائمة عناوٌت بمنارٌع بح،ٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحدا  مت العناوٌت الممدمة لهم. 1   
لٌة فٌما بٌنهمل والتؤكد ئووٌمكت توزٌع بع  العناوٌت التً تتطلب عبئا  بح،ٌا  كبٌرا  على فرٌك مت الطلبة مع توزٌع المس

ة مت جمٌع أع اء الفرٌكل وعلى كل طالب أوكل فرٌك أت ٌمدم تمرٌرا  عت مو وعهل وعر ه مت المناركة الفاعل
 أمام الطلبة.

5. 

 الغش:
 . ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌةل التً تعنً: أت ٌكوت الطالب صادلا  مع نفسهل ومع زم ئه ومع أساتذته.1
أو محاولرة  اإلنرارةأو  ورلرة غٌرره. لت ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظرر فرً 2

 استخدام أٌة وسٌلة مت وسائل الغش.
 . الغش فً االمتحات أو النروع فٌه ٌجعل الطالب راسبا  فً الممرر.3
الذي  بط متلبسا  فٌره والممررر الرذي لبلره وفرً . الطالب الذي ٌغش فً االمتحات ٌحرم مت ممررٌت هما: الممرر 4

ممرر فً االمتحات فٌحرم منه ومت الممررر الرذي لبلره  آخرحالة  كوت الممرر الذي  بط متلبسا  فٌه الطالب بالغش 
. 
 الواحدة ٌطبك علٌه حكم الفصل مت الدراسة. االختبارٌة.إذا تكرر غش الطالب أك،ر مت مرة فً الدورة 5

6. 

 االنتحال:
ه أو ٌمروم بتمردٌمها إنتاجرأو أفكراره وٌردعً أنهرا مرت  آخرر. ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سررلة كلمرات نرخو 1

 كؤنها خاصة به".
الغش أو سرلة أعمال  إلىالبحث العلمًل وأالك ٌلجؤ أبدا   ٌاتأخ ل. على الطلبة  رورة االلتزام باألمانة العلمٌة و2

 غٌره.
دوت التو،ٌرك ٌحررم مرت الدرجرة وٌعنرف علرى فعلتره تلرنل دوت التنرهٌر بره أمرام  آلخررٌتا. الطالب النالرل ألفكرار 3

 زم ئه.
( الفمررة )و( مرت ال ئحرة الموحردة 30أداء االمتحرات تطبرك علٌره المرادة ) أ،نراء آخرر.الطالب المنتحل صفة طالرب 4

نفسها على الطالب الذي انتحلت  لنئوت الط بل وهو "الفصل" وٌكوت بمرار مت الجهات المعنٌة.. وتسري العموبة
 نخصٌته لنفس الغر .

7. 

 :آخري سٌاسات 
 مت مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

 المنالنات والعمل الجماعً. أ،ناء. تحمل وتمبل اآلراء المختلفة 1
 .اآلخرٌتوالحوار البناء مع  اإلٌجابًبؤسلوب النماش  االلتزام. 2
 سٌر االمتحات. أ،ناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحا رةل أو  ال ٌسمح باستخدام. 3



 

 

 

                                                                                             

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          الجودة نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 ال زمل منفوعا  بتمرٌر عت ذلن.  تخاذالالجهات المعنٌة  إلى.إذا سلن الطالب سلوكا  غٌر ممبول فإنه ٌُحال 4
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 (2خطة المقرر الدراسي: مبادئ المحاسبة )
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 د/ عيد الملك حجر، د/ دمحم حيدر / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
 د/ عبدالحميد مانع الصيح

 د/دمحم جبران.
 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (2مبادئ المحاسبة ) اسم المقرر:  .1

  ورقمه:رمز المقرر   .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى األول/ الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (1محاسبة مالية ) :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .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 أسلوب الدراسة  .9

 العربية لغة تدريس المقرر:  .11

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

 

III. المقرر الدراسي:  وصف 

تزوٌد الطالب بالمعارف والمهرارات المحاسربٌة وٌحتروي الممررر علرى: التسروٌات المحاسربٌة للمصرروفات  إلىٌهدف هذا الممرر 
ات جرررد إجررراءواإلٌرررادات المسررتحمة والممدمررةل وكررذلن تسرروٌات حسررابات المرردٌنٌت واالسررت،مارات المالٌررةل ف رر   عررت عررر  

اسرتعرا  الممتلكرات واآلالت والمعردات ومفهومهرا وطرائرك  لرىإالمخزوت وطرائك تحدٌد تكلفته وتمٌٌمه نهاٌة السنةل باإل افة 
إه كها واالستغناء عنهال وتنتهً التسوٌات بعر  الموائم المالٌة بعد التسوٌات. كما ٌعرر  الممررر نظرم المعلومرات المحاسربٌة 

المعلومات المحاسبٌة الٌدوي البسٌطل  ةل مبٌنا مفهومهال ونرا نظم المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة والمتم،لة فً نظاماآللٌالٌدوٌة و
 العام.  ستاذالعامل ونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ ستاذنظام الٌومٌة المركزٌةل نظام األ

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1.  المحاسربً للمعرام ت واألحرداث االلتصرادٌة والمواعرد الرئٌسرة للتسرجٌل  المالٌرة المعرام ت ؤنواعبر والفهرم المعرفرة ٌظهرر
لمصررروفات واإلٌرررادات المسررتحمة والممدمررةل وكررذلن تسرروٌات الحسررابات وفمررا  للمعرراٌٌر الدولٌررة للتمررارٌر المالٌررة المتعلمررة با

IFRSالعرامل ونظرام دفترر  سرتاذل ونرا نظرم المعلومرات المحاسربٌة الٌدوٌرة والمتم،لرة فرً نظرام الٌومٌرة المركزٌرةل نظرام األ
 العام. ستاذودفتر األالٌومٌة العامة 

a2.  تسوٌات حسابات المدٌنٌت واالست،مارات المالٌةل والمخزوتل المتعلمة ب الرئٌسةواإلجراءات ٌبٌت المبادئ والمواعد
 والممتلكات واآلالت والمعدات ومفهومها وإه كها واالستغناء عنها سواء بالتخرٌد أو البٌع او االستبدال.

a3.  الموائم المالٌة بعد التسوٌاتل وتبوٌب تلن الموائم وفما  إعدادات إجراءل والموائم المالٌةٌو ح أ،ر مختلف التسوٌات على
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 .IFRSللمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 
b1.  ٌحلل المعام ت المالٌة المتعلمة بتسوٌة المصروفات واإلٌرادات وكذلن المتعلمة بحسابات المدٌنٌت والمخزوت واالست،مارات

 لتحدٌد الطرف المدٌت والدائت لكل معاملة تمهٌدا  لمٌدها فً السج ت المحاسبٌة.ات واآلالت والمعدات الممتلكالمالٌة و
b2.   إلىالمٌود فً الٌومٌة العامة والٌومٌات المساعدة والترحٌل المناسبة إل،بات المعام ت المالٌة و سالٌبات واألجراءاإلٌحدد 

 .مٌزات المراجعة إعداددفاتر المساعد والعام و
b3.  استنتاج مت ٌحلل الموائم المالٌة بعد التسوٌة بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة وبنكل ٌمكت مستخدمً تلن الموائم 

 المرارات.  اتخاذ فً تفٌد ومإنرات مدلوالت
c1. التسوٌات المحاسبٌة للمصروفات واإلٌرادات المستحمة والممدمةل وكذلن تسوٌات ٌجري المعالجة المحاسبٌة المتعلمة ب

حسابات المدٌنٌتل االست،مارات المالٌةل والمخزوت وإه ن الممتلكات واآلالت والمعدات وفما  للمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 
IFRS. 

c2. خسارة عت الفترة المحاسبٌةل  مت ربح أو مننؤةة النهائٌة لنناط البعد التسوٌة بغر  تحدٌد النتٌج الرئٌسةالمالٌة  الموائم ٌعد
 وكذا تصوٌر المركز المالً وبمٌة الموائم المالٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة بعد التسوٌة.

c3.  ًظل كل نظام مت نظم المعلومات ٌصمم المجموعة الدفترٌة والمستندٌة التً تستخدم لحصر المعام ت المالٌة وإ،باتها ف
العامل  ستاذةل والمتم،لة فً نظام المعلومات المحاسبً البسٌطل نظام الٌومٌة المركزٌةل نظام األاآللٌلمحاسبٌة الٌدوٌة وا

 .العام ستاذونظام دفتر الٌومٌة العامة ودفتر األ
d1. المختلفة بكفاءة وفاعلٌة. دوارٌعمل  مت فرق العمل ذات الصلة والمٌام باأل 
d2. المهنً ذات الصلة بالمحاسبة. السلون ٌاتأخ لو والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة وبمواعد األنظمةو بالموانٌت ٌتمٌد 
d3.  ٌستخدم وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات الع لة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على المخرجات مت التمارٌر

 مستخدمٌها.. إلىواٌصالها 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع الموا ٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم

 الممدمات والمستحمات 1

 المصروفات المستحمة والممدمة. -
 * المصروفات المستحمة   
 * المصروفات الممدمة   
 اإلٌرادات المستحمة والممدمة. -
 * اإلٌرادات المستحمة   
 * اإلٌرادات الممدمة   
أ،ر تسوٌات المستحمات والممدمات على الموائم  -

 المالٌة 

W1-w3 9 

 حسابات المدٌنٌت 2

 تصنٌف حسابات المدٌنٌت. -
 المعالجة المحاسبٌة للدٌوت المعدومة -
المعالجة المحاسبٌة للدٌوت المنكون فٌها وطرائك  -

 تحدٌده وتسوٌته نهاٌة الفترة.
المالٌة.عر  حسابات المدٌنٌت فً الموائم  -  

W4+w5 6 

 االست،مارات المالٌة 3

 دوافع االست،مار فً األوراق المالٌة. -
المالٌة. األصولتصنٌف ولٌاس  -  
* المحاسبة واإلفصاا عت االست،مارات فً األسهم   
*نرا المحاسبة واإلفصاا عت االست،مارات فً  

 السندات

W6 3 

 W7+w8 6 مفهوم المخزوت. - المخزوت 4
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المدة آخرعناصر المخزوت  -  
المدة بنظامً  آخرالمعالجة المحاسبٌة للمخزوت  -

 الجرد الدوري والجرد المستمر.
طرائك تحدٌد تكلفة المخزوت. -  
المدة وعر ه فً الموائم المالٌة آخرتمٌٌم المخزوت  -  

 W9 3 االختبار النصفً  5

6 
الممتلكات واآلالت 

 والمعدات

 والمعدات.تعرٌف الممتلكات واآلالت  -
احتسابه ومعالجته  أسستعرٌف االه ن و -

 المحاسبٌة.
طرائك اإله ن. -  
 االستغناء عت الممتلكات واآلت والمعدات -

W10-w12 9 

 الموائم المالٌة بعد التسوٌات 7

 تبوٌب الموائم المالٌة -
 * تبوٌب لائمة الربح أو الخسارة  
 * تبوٌب لائمة المركز المالً  
ة عملٌةأم،لعر  الموائم المالٌة مع  -  

W13 3 

 نظم المعلومات المحاسبٌة 8

مفهوم أنظمة المعلومات المحاسبٌة الٌدوٌة  -
 .لكترونٌةواإل
 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 األسابيع والساعات

 

VI.  التدريس استراتيجية 

 . الحوار والمنالنة1
 . المحا رات.2
 . التعلٌم الذاتً والتعاونً )تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة(.3
 التو ٌحٌة. نكال. استخدام الرسومات واأل4

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إت وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 11 11-2 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 1

 11 14 -1 الح ور والمناركة 2

 21  المجموع 3
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 برنامج إدراة االعمال

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 النسبيالوزن 
 درجة  التموٌم النهائً( إلى)نسبة الدرجة 

/  نشطةالواجبات / األ 1
 التكاليف

 %21 21 أسبوعيا

 %21 21 نصف الفصل االختبار النصفي 2

 %61 61 نهاية الفصل االختبار النهائي 3

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1
للننر والتوزٌعل  األمٌت(ل مبادئ المحاسبة المالٌة: الجزء ال،انًل 2121الربٌديل دمحم علًل والصٌحل عبدالحمٌد مانعل ) -1

 .6صنعاءل 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
% ( 01فً الح رورل و ررورة ح رور ) نظام واالن وانتهائها. االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحا رات فً بدئها 1

 مت ساعات المحددة للماءات التعلٌمٌة أو الفصول االفترا ٌة
%( مرت سراعات المحرددة ٌعرد محرومرا  مرت ح رور الممررر. إالك إذا كرات 31. إذا تجاوز نسبة غٌراب الطالرب عرت )2
%( مرت 51به بسبب مر  أو بعذر لاهر تمبله عمادة الكلٌةل وبموجب و،ائك رسمٌة ومعمدةل وبما ال ٌزٌرد عرت )غٌا

 ساعات الممرر.

2. 

 :آخرالح ور المت
ة والتوارٌخ زمنٌنبغً على الطالب أت ٌحرو على ح ور اللماءات التعلٌمٌة أو الفصول االفترا ٌة بحسب األ .3

 المحددةل والمناركة فً منالنة مو وعات الممرر فً الولت المناسب. 
 الممرر. أستاذفً حدود ربع ساعة فمط وبعذر ممبول لدى تؤخر بدخول المحا رة إذا تؤخر ٌسمح للطالب الم .4

3. 

  وابط االختبارات واالمتحانات:
 لاعة االمتحات فً الولت المحدد. إلى. ٌجب على الطالب الوصول 1
 . عدم السماا بدخول االمتحات بعد مرور أك،ر مت ربع ساعة مت بدء االمتحات.2
 مت الماعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحات إالك بعد مرور نصف ولت االختبار. بالخروجٌسمح للطالب . ال 3
 .له االختبار بدرجة كاملة. فً حالة تغٌب الطالب عت االختبار بعذر ممبول ٌعاد 4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسبا  فً الممرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌت على الطالب االلتزام باآلتً:
محترروى الممرررر للدارسررٌت عبررر إدارة او صررفحة  ٌمٌررلتمرردٌم الواجبررات فررً الولررت المحرردد تمامررا  وترسررل عبررر اإل .4

منركلة فرً  إذا واجهتره لماءات تعلٌمٌة مبانررةل و لدٌهالفصول االفترا ٌة أو تسلم للمدرس مبانرة بالنسبة لمت 
ل وبنراء  علرى تعلٌمرات آخررالممرر لكً ٌتفك معره علرى موعرد  ؤستاذتمدٌم الواجبات المطلوبة منه علٌه االتصال ب
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 للتسلٌم. خرلموعد اآله ٌمكت أت ٌعدل وٌمرر اأستاذ
 ٌة.أساسأت ٌمدم عر ا  تفصٌلٌا  لما ٌت منه الواجب مت خطوات وأفكار  .5
 ستاذالطالب عت تمدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد أسبوعٌت مت التؤخٌر لت ٌمبل إالك إذا وافك األتؤخر إذا  .6

 .على لبول التؤخٌرل بناء  على ظروف لاهرة ٌتم نرحها وكتابتها خطٌا  
 المنارٌع:

. سٌتم تمدٌم لائمة عناوٌت بمنارٌع بح،ٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحدا  مت العناوٌت الممدمة لهم. 1   
لٌة فٌما بٌنهمل والتؤكد ئووٌمكت توزٌع بع  العناوٌت التً تتطلب عبئا  بح،ٌا  كبٌرا  على فرٌك مت الطلبة مع توزٌع المس

ة مت جمٌع أع اء الفرٌكل وعلى كل طالب أوكل فرٌك أت ٌمدم تمرٌرا  عت مو وعهل وعر ه أمام مت المناركة الفاعل
 الطلبة.

5. 

 الغش:
 . ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌةل التً تعنً: أت ٌكوت الطالب صادلا  مع نفسهل ومع زم ئه ومع أساتذته.1
أو محاولرة  اإلنرارةأو  ورلرة غٌرره. لت ٌتم التسامح مع الغرش وهرو: محاولرة الطالرب الغرش بالحردٌث أو النظرر فرً 2

 استخدام أٌة وسٌلة مت وسائل الغش.
 . الغش فً االمتحات أو النروع فٌه ٌجعل الطالب راسبا  فً الممرر.3
الرذي  ربط متلبسرا  فٌره والممررر الرذي لبلره وفرً . الطالب الذي ٌغش فً االمتحات ٌحرم مت ممررٌت همرا: الممررر 4

 ممرر فً االمتحات فٌحرم منه ومت الممرر الذي لبله . آخرحالة  كوت الممرر الذي  بط متلبسا  فٌه الطالب بالغش 
 الواحدة ٌطبك علٌه حكم الفصل مت الدراسة. االختبارٌة.إذا تكرر غش الطالب أك،ر مت مرة فً الدورة 5

6. 

 االنتحال:
ه أو ٌمروم بتمردٌمها كؤنهرا إنتاجأو أفكاره وٌدعً أنها مت  آخر. ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات نخو 1

 خاصة به".
الغرش أو سررلة أعمرال  إلرىالبحث العلمًل وأالك ٌلجؤ أبردا   ٌاتأخ ل. على الطلبة  رورة االلتزام باألمانة العلمٌة و2

 غٌره.
دوت التو،ٌررك ٌحرررم مررت الدرجررة وٌعنررف علررى فعلترره تلررنل دوت التنررهٌر برره أمررام  اآلخرررٌت. الطالررب النالررل ألفكررار 3

 زم ئه.
( الفمرررة )و( مررت ال ئحررة الموحرردة 30أداء االمتحررات تطبررك علٌرره المررادة ) أ،نرراء آخررر.الطالررب المنتحررل صررفة طالررب 4

ة نفسرها علرى الطالرب الرذي انتحلرت لنئوت الط بل وهو "الفصل" وٌكوت بمرار مت الجهات المعنٌة.. وتسري العموب
 نخصٌته لنفس الغر .

7. 

 :آخري سٌاسات 
 مت مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

 المنالنات والعمل الجماعً. أ،ناء. تحمل وتمبل اآلراء المختلفة 1
 .اآلخرٌتوالحوار البناء مع  اإلٌجابًبؤسلوب النماش  االلتزام. 2
 سٌر االمتحات. أ،ناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحا رةل أو  ال ٌسمح باستخدام. 3
 ال زمل منفوعا  بتمرٌر عت ذلن.  تخاذالالجهات المعنٌة  إلى.إذا سلن الطالب سلوكا  غٌر ممبول فإنه ٌُحال 4

 
 


