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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 (2توصٌف 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 

 المستوى األول/ الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

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

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

 بكالوريوس محاسبة البرنامج/التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 العربية لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلي  نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة فً البرنامج:  .11

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

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

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

 م2121   تارٌخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. وصف المقررCourse Description : 

يهددده اددلا المإددرر ولددا تاويددد الاالددا بالمعدداره والمهدداراو المحاسددبية ويحتددوي المإددرر علددا: التسددوياو المحاسددبية للمصددروفاو 
واإليراداو المستحإة والمإدمة، وكللك تسوياو حساباو المدينين واالستثماراو المالية، فضالً عن عرض وجراءاو جدرد المزداون 

ة السددنة، باإلضددافة ولددا اسددتعراض الممتلكدداو وااالو والمعددداو وموهومهددا وارائددت واالكهددا وارائددت تحديددد تكلوتددي وتإييمددي نهايدد
واالستغناء عنهدا، وتنتهدي التسدوياو بعدرض الإدوائم الماليدة بعدد التسدوياو. كمدا يعدرض المإدرر نظدم المعلومداو المحاسدبية اليدويدة 

ة والمتمثلدة فدي نظدام المعلومداو المحاسدبية اليددوي البسديا، نظدام واالية، مبينا موهومهدا، وردرن نظدم المعلومداو المحاسدبية اليدويد
 اليومية المركاية، نظام االستال العام، ونظام دفتر اليومية العامة ودفتر االستال العام. 

 

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

 م
مخرجات التعلم  المقصودة للمقررمخرجات التعلم 

 المقصودة للبرنامج  

a-1 

واألحداث االقتصادية والإواعد الرئيسة للتسجيل  المالية بأنواع المعامالو والوهم المعرفة يظهر
لمصروفاو واإليراداو المستحإة والمإدمة، وكللك تسوياو المحاسبي للمعامالو المتعلإة با

، وررن نظم المعلوماو المحاسبية IFRSالحساباو وفإاً للمعايير الدولية للتإارير المالية 
اليدوية والمتمثلة في نظام اليومية المركاية، نظام االستال العام، ونظام دفتر اليومية العامة 

 ودفتر االستال العام.

A1 

a-2 
تسوياو حساباو المدينين واالستثماراو يبين المبادئ والإواعد واإلجراءاو الرئيسية المتعلإة ب

المالية، والمزاون، والممتلكاو وااالو والمعداو وموهومها وواالكها واالستغناء عنها سواء 
 بالتزريد أو البيع او االستبدال.

A2 

a-3 
، ووجراءاو وعداد الإوائم المالية بعد التسوياو، ةيوضح أثر مزتله التسوياو علا الإوائم المالي

 .IFRSوتبويا تلك الإوائم وفإا للمعايير الدولية للتإارير المالية 
A3 

b-1  يحلل المعامالو المالية المتعلإة بتسوية المصروفاو واإليراداو وكللك المتعلإة بحساباوB1 
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 مٌٌاستراتٌجٌة التق استراتٌجٌة التدرٌس التعلم المقصودة للمقررمخرجات   

a-1 واألحداث  المالية بأنواع المعامالو والوهم المعرفة يظهر
االقتصادية والإواعد الرئيسة للتسجيل المحاسبي للمعامالو 

لمصروفاو واإليراداو المستحإة والمإدمة، وكللك المتعلإة با
، IFRSتسوياو الحساباو وفإاً للمعايير الدولية للتإارير المالية 

اليدوية والمتمثلة في نظام  وررن نظم المعلوماو المحاسبية
اليومية المركاية، نظام االستال العام، ونظام دفتر اليومية العامة 

 ودفتر االستال العام.
a-2 تسوياو يبين المبادئ والإواعد واإلجراءاو الرئيسية المتعلإة ب

حساباو المدينين واالستثماراو المالية، والمزاون، والممتلكاو 
مها وواالكها واالستغناء عنها سواء وااالو والمعداو وموهو

 بالتزريد أو البيع او االستبدال.

 المحاضراو 

 الواجباو واألبحاث 

 الحوار والمناقرة 

 

  أسئلة تإويمية اثناء
  المحاضرة.

 تإييم الواجباو المنالية. 

  االزتباراو التحريرية
 والروهية.

 

 

a-3 ووجراءاو يوضح أثر مزتله التسوياو علا الإوائم المالية ،
وعداد الإوائم المالية بعد التسوياو، وتبويا تلك الإوائم وفإا 

 .IFRSللمعايير الدولية للتإارير المالية 

  

 
  

ويحدد الاره المدين الممتلكاو وااالو والمعداو المدينين والمزاون واالستثماراو المالية و
 والدائن لكل معاملة تمهيداً لإيداا في السجالو المحاسبية.

b-2 
الإيود في اليومية العامة يحدد اإلجراءاو واألساليا المناسبة إلثباو المعامالو المالية و

 مياان المراجعة.واليومياو المساعدة والترحيل ولا دفاتر المساعد والعام ووعداد 
B2 

b-3  
يحلل الإوائم المالية بعد التسوية بما يتوت والمعايير الدولية للتإارير المالية وبركل يمكن 

 اتزال الإراراو. في تويد ومؤرراو مدلوالو استنتاج من مستزدمي تلك الإوائم 
B3 

c-1 
التسوياو المحاسبية للمصروفاو واإليراداو المستحإة بيجري المعالجة المحاسبية المتعلإة 

والمإدمة، وكللك تسوياو حساباو المدينين، االستثماراو المالية، والمزاون وواالك 
 .IFRSالممتلكاو وااالو والمعداو وفإاً للمعايير الدولية للتإارير المالية 

C1 

c-2 
 يد النتيجة النهائية لنراا المنرأة من ربح أوالمالية الرئيسية بعد التسوية بغرض تحد الإوائم يعد

زسارة عن الوترة المحاسبية، وكلا تصوير المركا المالي وبإية الإوائم المالية في نهاية الوترة 
 المالية بعد التسوية.

C2 

c-3 

ظل كل يصمم المجموعة الدفترية والمستندية التي تستزدم لحصر المعامالو المالية ووثباتها في 
من نظم المعلوماو المحاسبية اليدوية واالية، والمتمثلة في نظام المعلوماو المحاسبي نظام 

البسيا، نظام اليومية المركاية، نظام االستال العام، ونظام دفتر اليومية العامة ودفتر االستال 
 .العام

C3 

d-1  
باألدوار المزتلوة والإيام  2يعمل ضمن فرت العمل لاو الصلة بجوانا المحاسبية المالية 

 بكواءة وفاعلية.
D1 

d-2 
المهني  وأزالقياو السلوك واألنظمة والمعايير الدولية للتإارير المالية وبإواعد بالإوانين ٌتقٌد

 .لاو الصلة بالمحاسبة
D2 

  d-3 
يجيد استزدام وسائل تكنولوجيا المعلوماو لاو العالقة بإدزال البياناو وتجهيااا والحصول 

 المزرجاو من التإارير وايصالها الا مستزدميها.علا 
D3 
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المهارات الذهنٌة باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:/ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر    

مٌٌاستراتٌجٌة التق استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة  

b-1  يحلل المعامالو المالية المتعلإة بتسوية المصروفاو
واإليراداو وكللك المتعلإة بحساباو المدينين 

الممتلكاو وااالو والمزاون واالستثماراو المالية و
ويحدد الاره المدين والدائن لكل معاملة والمعداو 

 تمهيداً لإيداا في السجالو المحاسبية.

 .المحاضراو 

 .المناقرة والحوار 

 .تكليواو منالية 

  التعليم اللاتي )األنراة
والتكاليه المنالية الوردية 

 والجماعية(
 

 .تإييم التكليواو المنالية 

  االزتباراو التحريرية
 والروهية..

 
 

b-2  يحدد اإلجراءاو واألساليا المناسبة إلثباو المعامالو
العامة واليومياو المساعدة الإيود في اليومية المالية و

والترحيل ولا دفاتر المساعد والعام ووعداد مياان 
 المراجعة.

b-3  يحلل الإوائم المالية بعد التسوية بما يتوت والمعايير
الدولية للتإارير المالية وبركل يمكن مستزدمي تلك 

 في تويد ومؤرراو مدلوالو استنتاج من الإوائم 
 اتزال الإراراو.

 

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

 مٌٌاستراتٌجٌة التق استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة  

c-1 التسوياو ب: يجري المعالجة المحاسبية المتعلإة
المحاسبية للمصروفاو واإليراداو المستحإة 
والمإدمة، وكللك تسوياو حساباو المدينين، 

االستثماراو المالية، والمزاون وواالك الممتلكاو 
وااالو والمعداو وفإاً للمعايير الدولية للتإارير 

 .IFRSالمالية 

 .محاضراو وأمثلة عملية 

  التعليم اللاتي )األنراة
والتكاليه المنالية الوردية 

 والجماعية(

  ورراك الاالا في مناقرة
 جماعية وحواراو.

 .تإييم التكاليه المنالية 

  االزتباراو التحريرية
 والروهية.

  تإييم تإارير الواجباو
 والتكليواو

 

 c-2 المالية الرئيسية بعد التسوية بغرض  الإوائم يعد
 النتيجة النهائية لنراا المنرأة من ربح أوتحديد 

زسارة عن الوترة المحاسبية، وكلا تصوير المركا 
المالي وبإية الإوائم المالية في نهاية الوترة المالية 

 بعد التسوية.

  

c-3 يصمم المجموعة الدفترية والمستندية التي تستزدم :
ظل كل نظام لحصر المعامالو المالية ووثباتها في 

ظم المعلوماو المحاسبية اليدوية واالية، من ن
والمتمثلة في نظام المعلوماو المحاسبي البسيا، 
نظام اليومية المركاية، نظام االستال العام، ونظام 

 .دفتر اليومية العامة ودفتر االستال العام

  

 

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

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

d1 يعمل ضمن فرت العمل لاو الصلة بجوانا :
والإيام باألدوار المزتلوة  2المحاسبية المالية 
 .بكواءة وفاعلية

 .لإاءاو جماعية 

 .مناقرة وحوار 

 التعلم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .مالحظة األداء 

  تإييم تإارير التكليواو
 والمراريع واألنراة.

 تإييم العروض التإييمية 
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d2 :واألنظمة والمعايير الدولية  بالإوانين ٌتقٌد
 وأزالقياو السلوك للتإارير المالية وبإواعد

 .المهني لاو الصلة بالمحاسبة
 

d3 لاو : يستزدم وسائل تكنولوجيا المعلوماو
العالقة بإدزال البياناو وتجهيااا والحصول 
علا المزرجاو من التإارير وايصالها الا 

 مستزدميها.

  

 

V. استراتٌجٌات التدرٌس   

 الحوار والمناقرة

 المحاضراو.  

 التعليم اللاتي والتعاوني )تكاليه منالية فردية وجماعية(. 

 استزدام الرسوماو واالركال التوضيحية. 

 

VI. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع  وكتابة تحدٌد
 تحدٌد 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 
المإدماو 
 والمستحإاو

 المصروفاو المستحإة والمإدمة. -
 * المصروفاو المستحإة   
 * المصروفاو المإدمة   
 اإليراداو المستحإة والمإدمة. -
 * اإليراداو المستحإة   
 * اإليراداو المإدمة   
 أثر تسوياو المستحإاو والمإدماو علا الإوائم المالية  -

3 9 
a1, a2, a3, 

b1, 
c1,d1,d2 

 حساباو المدينين 2

 تصنيه حساباو المدينين. -
 المعالجة المحاسبية للديون المعدومة -
المعالجة المحاسبية للديون المركوك فيها وارائت تحديده  -

 الوترة.وتسويتي نهاية 
عرض حساباو المدينين في الإوائم المالية. -  

2 6 

a1, a2, 
 a3, b1, 

c1, d1, d2 

3 
االستثماراو 

 المالية

 دوافع االستثمار في األورات المالية. -
تصنيه وقياس األصول المالية. -  
* المحاسبة واإلفصان عن االستثماراو في األسهم   
*ررن المحاسبة واإلفصان عن االستثماراو في السنداو   

1 3 

a1, a3, b1 

 المزاون 4

 موهوم المزاون. -
عناصر المزاون آزر المدة -  
المعالجة المحاسبية للمزاون آزر المدة بنظامي الجرد  -

 الدوري والجرد المستمر.
ارائت تحديد تكلوة المزاون. -  

2 6 

a1, a3, b1, 
c1, d1 
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VII.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

1 
 التكاليه الوردية و الجماعية 

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 والمراركة  2

 21   المجموع  3

 

I.  التعلم:تقٌٌم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التقٌٌم الرقم
 الوزن النسبً 

الدرجة ولا درجة   a)نسبة
 التإييم النهائي(

 المخرجات التً ٌحققها

 %21 21 أسبوعٌاً  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 المجموع

 

VIII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

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

المالية: الجاء الثاني، األمين للنرر والتوايع،  (، مبادئ المحاسبة2121الربيدي، محمد علي، والصيح، عبدالحميد مانع، ) -1
 .6صنعاء، ا

  

في الإوائم الماليةتإييم المزاون آزر المدة وعرضي  -  

5 
الممتلكاو وااالو 

 والمعداو

 تعريه الممتلكاو وااالو والمعداو. -
 تعريه االاالك وأسس احتسابي ومعالجتي المحاسبية. -
ارائت اإلاالك. -  
 االستغناء عن الممتلكاو وااو والمعداو -

3 9 

a1, a2, b1, 
b2 

6 
الإوائم المالية بعد 

 التسوياو

 تبويا الإوائم المالية -
 * تبويا قائمة الربح أو الزسارة  
 * تبويا قائمة المركا المالي  
عرض الإوائم المالية مع أمثلة عملية -  

1 3 

a1, c1, d1 

7 
نظم المعلوماو 

 المحاسبية

 موهوم أنظمة المعلوماو المحاسبية اليدوية وااللكترونية. -
 المحاسبية اليدوية.أنظمة المعلوماو  -
 * نظام المعلوماو المحاسبية اليدوي البسيا  
 * نظام اليومية المركاية  
 * نظام االستال العام  
 * نظام دفتر اليومية العامة ودفتر االستال العام  

2 6 

a1, a2, c2, 
c3 
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 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

II. تحدد مركاياً من قبل عمادة الكلية(الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر( 

1. 

 الحضور والغياا:
% ( 71المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واالنتظام فً الحضور، وضرورة حضور ) . االلتزام بالمواعٌد 1

 من ساعات المحددة للقاءات التعلٌمٌة أو الفصول االفتراضٌة
%( مبن سباعات المحبددة ٌعبد محرومباً مبن حضبور المقبرر. إالن إذا كبان 31. إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالبب عبن )2

%( 51هر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثبائ  رسبمٌة ومعمبدة، وبمبا ال ٌزٌبد عبن )غٌابه بسبب مرض أو بعذر قا
 من ساعات المقرر.

2. 

 الحضور المتأزر:
ٌنبغً على الطالب أن ٌحرص على حضور اللقاءات التعلٌمٌة أو الفصول االفتراضٌة بحسب االزمنة والتوارٌخ  .1

 المحددة، والمشاركة فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب. 
 ٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر. .2

3. 

 ضوابا االزتباراو واالمتحاناو:
 . ٌجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.1
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2
 بعد بدء جلسة االمتحان إالن بعد مرور نصف وقت االختبار. ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة. ال 3
 .. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بدرجة كاملة4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 االلتزام باآلتً:المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب 
او صبفحة ادارة محتبوى المقبرر للدارسبٌن عببر  تقدٌم الواجبات فبً الوقبت المحبدد تمامباً وترسبل عببر االٌمٌبل .1

الفصببول االفتراضببٌة أو تسببلم للمببدرس مباشببرة بالنسبببة لمببن لدٌببة لقبباءات تعلٌمٌببة مباشببرة، وإذا مببا واجهتببه 
مشكلة فً تقدٌم الواجبات المطلوبة منه علٌه االتصال بأسبتاذ المقبرر لكبً ٌتفب  معبه علبى موعبد نخبر، وبنباًء 

 ن أن ٌعدل وٌقرر الموعد اآلخر للتسلٌم.على تعلٌمات أستاذه ٌمك
 أن ٌقدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسٌة. .2
إذا تأخر الطالب عن تقدٌم واجباته فبً الموعبد البذي حبدد لبه بعبد أسببوعٌن مبن التبأخٌر لبن ٌقببل إالن إذا وافب   .3

 حها وكتابتها خطٌاً.األستاذ على قبول التأخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شر
 المشارٌع:

. سٌتم تقدٌم قائمة عناوٌن بمشارٌع بحثٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحداً من العناوٌن المقدمة لهم. 1   
وٌمكن توزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئاً بحثٌاً كبٌراً على فرٌ  من الطلبة مع توزٌع المسؤولٌة فٌما بٌنهم، 

اء الفرٌ ، وعلى كل طالب أوكل فرٌ  أن ٌقدم تقرٌراً عن موضوعه، والتأكد من المشاركة الفاعلة من جمٌع أعض
 وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:
. ٌلتببزم الطلبببة بمبببادئ النزاهببة األكادٌمٌببة، التببً تعنببً: أن ٌكببون الطالببب صببادقاً مببع نفسببه، ومببع زم ئببه ومببع 1

 أساتذته.
أو النظبر فبً ورقبة الغٌبر أو اإلشبارة أو محاولبة  . لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث2

 استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 . الغش فً االمتحان أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.3
. الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من مقررٌن هما: المقرر الذي ضبط متلبسباً فٌبه والمقبرر البذي قبلبه وفبً 4

  (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. 

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد
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 قرر الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش نخر مقرر فً االمتحان فٌحرم منه ومن المقرر الذي قبله .حالة  كون الم
 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة االختٌارٌة الواحدة ٌطب  علٌه حكم الفصل من الدراسة.5

6. 

 االنتحال:
أفكباره وٌبدعً أنهبا مبن إنتاجبه أو ٌقبوم بتقبدٌمها . ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرقة كلمات شبخص نخبر أو 1

 كأنها خاصة به".
. على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخ قٌات البحث العلمً، وأالن ٌلجأ أبداً إلى الغبش أو سبرقة أعمبال 2

 غٌره.
دون التشببهٌر بببه أمببام  . الطالببب الناقببل ألفكببار اآلخببرٌن دون التوثٌبب  ٌحببرم مببن الدرجببة وٌعنببف علببى فعلتببه تلبب ،3

 زم ئه.
( الفقبرة )و( مبن ال ئحبة الموحبدة 37.الطالب المنتحل صفة طالبب نخبر أثنباء أداء االمتحبان تطبب  علٌبه المبادة )4

لشببئون الطبب ب، وهببو "الفصببل" وٌكببون بقببرار مببن الجهببات المعنٌببة.. وتسببري العقوبببة نفسببها علببى الطالببب الببذي 
 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7. 

 سياساو أزرى:
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 . تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعً.1
 النقاش االٌجابً والحوار البناء مع اآلخرٌن.بأسلوب . التزامه 2
 ال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان.. 3
ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ ال زم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذل .4  .إذا سل  الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 

  
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 (2خطة المقرر الدراسً: مبادئ المحاسبة )
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 د/ عٌد المل  حجر، د/ محمد حٌدر ، / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
الصبببٌح، د/محمبببد د/ عبدالحمٌبببد مبببانع 

 جبران.
 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الث ثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (2) مبادئ المحاسبة اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى األول/ الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

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

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

 بكالورٌوس محاسبة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 فصلً نظام الدراسة  .8

 انتظام أسلوب الدراسة  .9

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .11

 كلٌة التجارة واالقتصاد/ جامعة صنعاء مكان تدرٌس المقرر:   .11

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

يهده ادلا المإدرر ولدا تاويدد الاالدا بالمعداره والمهداراو المحاسدبية ويحتدوي المإدرر علدا: التسدوياو المحاسدبية للمصدروفاو 
واإليددراداو المسددتحإة والمإدمددة، وكددللك تسددوياو حسدداباو المدددينين واالسددتثماراو الماليددة، فضددالً عددن عددرض وجددراءاو جددرد 

ة السدنة، باإلضدافة ولدا اسدتعراض الممتلكداو وااالو والمعدداو وموهومهدا وارائدت المزاون وارائت تحديد تكلوتدي وتإييمدي نهايد
واالكها واالستغناء عنها، وتنتهي التسوياو بعرض الإدوائم الماليدة بعدد التسدوياو. كمدا يعدرض المإدرر نظدم المعلومداو المحاسدبية 

ة والمتمثلة فدي نظدام المعلومداو المحاسدبية اليددوي البسديا، اليدوية واالية، مبينا موهومها، وررن نظم المعلوماو المحاسبية اليدوي
 نظام اليومية المركاية، نظام االستال العام، ونظام دفتر اليومية العامة ودفتر االستال العام. 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1.  واألحداث االقتصادية والإواعد الرئيسة للتسدجيل المحاسدبي للمعدامالو المتعلإدة  المالية بأنواع المعامالو والوهم المعرفة يظهر
، وردرن IFRSلمصروفاو واإليراداو المستحإة والمإدمة، وكللك تسوياو الحساباو وفإداً للمعدايير الدوليدة للتإدارير الماليدة با

نظدام االسدتال العدام، ونظدام دفتدر اليوميدة العامدة ودفتدر نظم المعلوماو المحاسبية اليدوية والمتمثلة في نظام اليومية المركايدة، 
 االستال العام.

a2. تسوياو حساباو المدينين واالستثماراو المالية، والمزاون، والممتلكاو يبين المبادئ والإواعد واإلجراءاو الرئيسية المتعلإة ب
 يع او االستبدال.وااالو والمعداو وموهومها وواالكها واالستغناء عنها سواء بالتزريد أو الب

a3. ووجراءاو وعداد الإوائم المالية بعد التسوياو، وتبويا تلك الإوائم وفإا يوضح أثر مزتله التسوياو علا الإوائم المالية ،
 .IFRSللمعايير الدولية للتإارير المالية 

b1. مدينين والمزاون واالستثماراو يحلل المعامالو المالية المتعلإة بتسوية المصروفاو واإليراداو وكللك المتعلإة بحساباو ال
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 لتحديد الاره المدين والدائن لكل معاملة تمهيداً لإيداا في السجالو المحاسبية.الممتلكاو وااالو والمعداو المالية و
b2.  لا الإيود في اليومية العامة واليومياو المساعدة والترحيل ويحدد اإلجراءاو واألساليا المناسبة إلثباو المعامالو المالية و

 دفاتر المساعد والعام ووعداد مياان المراجعة.
b3.  استنتاج من يحلل الإوائم المالية بعد التسوية بما يتوت والمعايير الدولية للتإارير المالية وبركل يمكن مستزدمي تلك الإوائم 

 اتزال الإراراو. في تويد ومؤرراو مدلوالو
c1. التسوياو المحاسبية للمصروفاو واإليراداو المستحإة والمإدمة، وكللك تسوياو حساباو يجري المعالجة المحاسبية المتعلإة ب

 .IFRSالمدينين، االستثماراو المالية، والمزاون وواالك الممتلكاو وااالو والمعداو وفإاً للمعايير الدولية للتإارير المالية 
c2. زسارة عن الوترة المحاسبية،  جة النهائية لنراا المنرأة من ربح أوالمالية الرئيسية بعد التسوية بغرض تحديد النتي الإوائم يعد

 وكلا تصوير المركا المالي وبإية الإوائم المالية في نهاية الوترة المالية بعد التسوية.
c3.  ظل كل نظام من نظم المعلوماو يصمم المجموعة الدفترية والمستندية التي تستزدم لحصر المعامالو المالية ووثباتها في

المحاسبية اليدوية واالية، والمتمثلة في نظام المعلوماو المحاسبي البسيا، نظام اليومية المركاية، نظام االستال العام، ونظام 
 .دفتر اليومية العامة ودفتر االستال العام

d1. .يعمل ضمن فرت العمل لاو الصلة والإيام باألدوار المزتلوة بكواءة وفاعلية 
d2. المهني لاو الصلة بالمحاسبة. وأزالقياو السلوك واألنظمة والمعايير الدولية للتإارير المالية وبإواعد بالإوانين يتإيد 
d3.  يستزدم وسائل تكنولوجيا المعلوماو لاو العالقة بإدزال البياناو وتجهيااا والحصول علا المزرجاو من التإارير وايصالها

 الا مستزدميها..

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضيع التوصيلية وحداو المإرر الرقم

1 
المإدماو 
 والمستحإاو

 المصروفاو المستحإة والمإدمة. -
 * المصروفاو المستحإة   
 * المصروفاو المإدمة   
 اإليراداو المستحإة والمإدمة. -
 * اإليراداو المستحإة   
 * اإليراداو المإدمة   
 أثر تسوياو المستحإاو والمإدماو علا الإوائم المالية  -

W1-w3 9 

 حساباو المدينين 2

 تصنيه حساباو المدينين. -
 المعالجة المحاسبية للديون المعدومة -
المعالجة المحاسبية للديون المركوك فيها وارائت تحديده  -

 وتسويتي نهاية الوترة.
المالية.عرض حساباو المدينين في الإوائم  -  

W4+w5 6 

3 
االستثماراو 

 المالية

 دوافع االستثمار في األورات المالية. -
تصنيه وقياس األصول المالية. -  
* المحاسبة واإلفصان عن االستثماراو في األسهم   
*ررن المحاسبة واإلفصان عن االستثماراو في السنداو   

W6 3 

 المزاون 4

 موهوم المزاون. -
المدة عناصر المزاون آزر -  
المعالجة المحاسبية للمزاون آزر المدة بنظامي الجرد  -

 الدوري والجرد المستمر.
ارائت تحديد تكلوة المزاون. -  
تإييم المزاون آزر المدة وعرضي في الإوائم المالية -  

W7+w8 6 

 W9 3 االزتبار النصوي  5



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

6 
الممتلكاو 
وااالو 
 والمعداو

 والمعداو.تعريه الممتلكاو وااالو  -
 تعريه االاالك وأسس احتسابي ومعالجتي المحاسبية. -
ارائت اإلاالك. -  
 االستغناء عن الممتلكاو وااو والمعداو -

W10-w12 9 

7 
الإوائم المالية 
 بعد التسوياو

 تبويا الإوائم المالية -
 * تبويا قائمة الربح أو الزسارة  
 * تبويا قائمة المركا المالي  
الإوائم المالية مع أمثلة عمليةعرض  -  

W13 3 

8 
نظم المعلوماو 

 المحاسبية

 موهوم أنظمة المعلوماو المحاسبية اليدوية وااللكترونية. -
 أنظمة المعلوماو المحاسبية اليدوية. -
 * نظام المعلوماو المحاسبية اليدوي البسيا  
 * نظام اليومية المركاية  
 * نظام االستال العام  
 * نظام دفتر اليومية العامة ودفتر االستال العام  

W14+w15 6 

 W16 3 االزتبار النهائي  9
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VI. استراتٌجٌة التدرٌس 

 . الحوار والمناقرة1
 . المحاضراو.2
 . التعليم اللاتي والتعاوني )تكاليه منالية فردية وجماعية(.3
 واالركال التوضيحية.. استزدام الرسوماو 4

 

VII. :التكلٌفات / المهام 

 )ون وجدو(الدرجة  األسبوع التكلٌف/النشاط الرقم

 11 11-2 التكاليه الوردية والجماعية 1

 11 14 -1 الحضور والمراركة 2

 21  المجموع 3

 

VIII. :تقوٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 النسبًالوزن 

)نسبة الدرجة ولا درجة  التإويم 
 النهائي(

 %21 21 أسبوعٌا الواجبات / األنشطة / التكالٌف 1

 %21 21 نصف الفصل االختبار النصفً 2

 %61 61 نهاٌة الفصل االختبار النهائً 3

 %111 111 المجموع 
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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1
(، مبادئ المحاسبة المالية: الجاء الثاني، األمين للنرر والتوايع، 2121عبدالحميد مانع، )الربيدي، محمد علي، والصيح،  -1

 .6صنعاء، ا

 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. 

 لحضور والغٌاب:ا
% ( مدن 01بدئها وانتهاءاا واالنتظام فدي الحضدور، وضدرورة حضدور ) . االلتاام بالمواعيد المحددة للمحاضراو في 1

 ساعاو المحددة للإاءاو التعليمية أو الوصول االفتراضية
%( مدن سداعاو المحدددة يعدد محرومداً مدن حضدور المإدرر. والن ولا كدان غيابدي 31. ولا تجاوا نسبة غياا الاالا عدن )2

%( مددن 51الكليددة، وبموجددا وثددائت رسددمية ومعمدددة، وبمددا ال يايددد عددن )بسددبا مددرض أو بعددلر قدداار تإبلددي عمددادة 
 ساعاو المإرر.

2. 

 الحضور المتأزر:
ينبغي علا الاالدا أن يحدرع علدا حضدور اللإداءاو التعليميدة أو الوصدول االفتراضدية بحسدا االامندة والتدواري   .1

 المحددة، والمراركة في مناقرة موضوعاو المإرر في الوقو المناسا. 
 يسمح للاالا المتأزر بدزول المحاضرة ولا تأزر في حدود ربع ساعة فإا وبعلر مإبول لدى أستال المإرر. .2

3. 

 ضوابا االزتباراو واالمتحاناو:
 . يجا علا الاالا الوصول ولا قاعة االمتحان في الوقو المحدد.1
 االمتحان.. عدم السمان بدزول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء 2
 يسمح للاالا الزروج من الإاعة االمتحانية بعد بدء جلسة االمتحان والن بعد مرور نصه وقو االزتبار.. ال 3
 .. في حالة تغيا الاالا عن االزتبار بعلر مإبول يعاد لي االزتبار بدرجة كاملة4
 . يعد الاالا الغائا في ازتبار الوصل راسباً في المإرر اللي تغيا فيي.5

4. 

 المهام / التكاليه / التعييناو: يتعين علا الاالا االلتاام بااتي:
او صدوحة ادارة محتدوى المإدرر للدارسدين عبدر الوصدول  تإديم الواجباو في الوقو المحدد تماماً وترسل عبر االيميدل .1

االفتراضددية أو تسددلم للمدددرس مبارددرة بالنسددبة لمددن لديددة لإدداءاو تعليميددة مبارددرة، وولا مددا واجهتددي مرددكلة فددي تإددديم 
ن الواجباو المالوبة مني عليي االتصال بأستال المإرر لكي يتوت معي علا موعد آزر، وبناًء علا تعليمداو أسدتاله يمكد

 أن يعدل ويإرر الموعد اازر للتسليم.
 أن يإدم عرضاً توصيلياً لما يتضمني الواجا من زاواو وأفكار أساسية. .2
ولا تأزر الاالا عن تإديم واجباتي في الموعد اللي حددد لدي بعدد أسدبوعين مدن التدأزير لدن يإبدل والن ولا وافدت األسدتال  .3

 حها وكتابتها زاياً.علا قبول التأزير، بناًء علا ظروه قاارة يتم رر
 المراريع:

. سيتم تإديم قائمة عناوين بمراريع بحثية بداية العام الدراسي وكل االا يزتار واحداً من العناوين المإدمة لهم. ويمكن 1
توايع بعض العناوين التي تتالا عبئاً بحثياً كبيراً علا فريت من الالبة مع توايع المسؤولية فيما بينهم، والتأكد من 

لمراركة الواعلة من جميع أعضاء الوريت، وعلا كل االا أوكل فريت أن يإدم تإريراً عن موضوعي، وعرضي أمام ا
 الالبة.

5. 
 الغش:

 . يلتام الالبة بمبادئ الناااة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الاالا صادقاً مع نوسي، ومع امالئي ومع أساتلتي.1
. لن يتم التسامح مع الغش واو: محاولة الاالا الغش بالحديث أو النظر في ورقة الغيدر أو اإلردارة أو محاولدة اسدتزدام 2
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 أية وسيلة من وسائل الغش.
 . الغش في االمتحان أو الرروع فيي يجعل الاالا راسباً في المإرر.3
الدلي ضدبا متلبسداً فيدي والمإدرر الدلي قبلدي وفدي حالدة   . الاالا اللي يغش في االمتحان يحرم من مإررين امدا: المإدرر4

 كون المإرر اللي ضبا متلبساً فيي الاالا بالغش آزر مإرر في االمتحان فيحرم مني ومن المإرر اللي قبلي .
 .ولا تكرر غش الاالا أكثر من مرة في الدورة االزتيارية الواحدة يابت عليي حكم الوصل من الدراسة.5

6. 

 االنتحال:
. يعدره االنتحدال باسدم نالنسد  أو سدرقة كلمدداو ردزع آزدر أو أفكداره ويددعي أنهددا مدن ونتاجدي أو يإدوم بتإدديمها كأنهددا 1

 زاصة بين.
 . علا الالبة ضرورة االلتاام باألمانة العلمية وأزالقياو البحث العلمي، وأالن يلجأ أبداً ولا الغش أو سرقة أعمال غيره.2
 اازرين دون التوثيت يحرم من الدرجة ويعنه علا فعلتي تلك، دون الترهير بي أمام امالئي.. الاالا الناقل ألفكار 3
( الوإدرة )و( مدن الالئحدة الموحددة لردئون 30.الاالا المنتحل صوة االدا آزدر أثنداء أداء االمتحدان تابدت عليدي المدادة )4

ة نوسددها علددا الاالددا الددلي انتحلددو الاددالا، واددو نالوصددلن ويكددون بإددرار مددن الجهدداو المعنيددة.. وتسددري العإوبدد
 رزصيتي لنوس الغرض.

7. 

 سياساو أزرى:
 من مهام الالبة وواجباتهم وحإوقهم ااتي: 

 . تحمل وتإبل ااراء المزتلوة أثناء المناقراو والعمل الجماعي.1
 النإاش االيجابي والحوار البناء مع اازرين.بأسلوا . التاامي 2
 الهواته المحمولة دازل قاعة المحاضرة، أو أثناء سير االمتحان.ال يسمح استزدام . 3
 .ولا سلك الاالا سلوكاً غير مإبول فإني ُيحال ولا الجهاو المعنية التزال الالام، مرووعاً بتإرير عن للك.4

 
 


