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 مقرر نظرية المحاسبة  توصيف

 

 معلومات عامة عن المقرر:

 نظرية المحاسبة  : اسم المقرر 

  المقرر ورقمه:  رمز 

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار/تمارين  محاضرة 

3    3 

 المستوى الرابع/الفصل الدراسي الثاني المستوى والفصل الدراسي:  

 محاسبة مالية  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 ال يوجد  (: المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 

 بكالوريوس محاسبة  درس له لمقرر:يالبرنامج الذي  

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 انتظام الدراسة أسلوب  

 فصلي  نظام الدراسة: 

 جامعة صنعاء  –كلية التجارة واالقتصاد  مكان تدريس المقرر: 

 مجيب الرحمن أحمد مصلح د. يوسف عبده راشد الرباعي + د. أ. م.  معد)و( توصيف المقرر: 

 تأريخ اعتماد التوصيف:  
 

  اعتمدت التوصيف:الجهة التي  

 

 وصف المقرر: 

وطبيعة المحاسبة،  ، التطور التاريخي للمحاسبةيهدف المقرر إلى تزويد الطالب بإطار نظري وعملي في نظرية المحاسبة: حيث يتناول 

ومداخل بنائها، وطبيعة  وطبيعة النظرية بصورة عامة وطبيعة نظرية المحاسبة ومستوياتها، ومفهوم بناء نظرية المحاسبة وطرائق 

وأهداف اإلطار الفكري للمحاسبة ومكوناته وأوجه قصوره، وبعض الممارسات المحاسبية ومدى اتساقها مع عناصر اإلطار الفكري 

 للمحاسبة، المحاسبة عن التغيرات في األسعار.

 

 (: PILOsج  ) ( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للبرنامCILOsمخرجات التعلم المقصودة للمقرر )

 

 مخرجات التعلم المقصودة للمقرر  م
مخرجات التعلم 

 المقصودة للبرنامج

a-1 

يظهر المعرفة بالتطور التاريخي للمحاسبة وطبيعة المحاسبة وطبيعة نظرية المحاسبة ومستوياتها،  

اإلطار الفكري وطرائق بناء النظريات المحاسبية، وأهم مداخل بناء نظرية المحاسبة، ومفهوم 

 للمحاسبة ومكوناته وعيوبه، ونماذج المحاسبة في ظل التغيرات في األسعار.

A2 

a-2 
المالية في ضوء نماذج المحاسبة في ظل التغيرات في  القوائم يشرح خطوات وإجراءات إعداد

 المستوى العام والخاص لألسعار.
A3 

a-3  .يشرح طرائق ومناهج البحث العلمي واستخدامها في بحث ودراسة الظواهر المحاسبية A5 

b-1 
تناقضها مع عناصر اإلطار الفكري أو يحلل الممارسات المحاسبية القائمة لتقييم مدى اتساقها 

 للمحاسبة. 
B2 

c-1 
المحاسبية وبشكل ينتج معلومات محاسبية  يطبق النظريات والمبادئ والمعايير ذات الصلة بمهنة 

 تحمل الخصائص النوعية للمعلومات التي تفي بمتطلبات مستخدميها. 
C1 

c-2  .يعد القوائم المالية في ظل مختلف نماذج المحاسبة عن التغيرات في مستوى األسعار C2 
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 ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم

 :التدريس والتقييم باستراتيجية: ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم اوالً 

 

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس التعلم المقصودة للمقرر مخرجات 

a-1   يظهر المعرفة بالتطور التاريخي للمحاسبة وطبيعة المحاسبة

وطبيعة نظرية المحاسبة ومستوياتها، وطرائق بناء النظريات 

المحاسبة، ومفهوم اإلطار المحاسبية، وأهم مداخل بناء نظرية 

الفكري للمحاسبة ومكوناته وعيوبه، ونماذج المحاسبة في ظل  

 التغيرات في األسعار.

a-2 المالية في ضوء نماذج   القوائم يشرح خطوات وإجراءات إعداد

 المحاسبة في ظل التغيرات في المستوى العام والخاص لألسعار.

 

 المحاضرات

 الواجبات واألبحاث 

 الحوار والمناقشة

 

 أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة. 

 . تقييم الواجبات المنزلية

 االختبارات التحريرية. 

 

 

a-3  يشرح طرائق ومناهج البحث العلمي واستخدامها في بحث

 ودراسة الظواهر المحاسبية. 

  

 

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

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

b-1    يحلل الممارسات المحاسبية القائمة لتقييم مدى اتساقها

 تناقضها مع عناصر اإلطار الفكري للمحاسبة. أو 

 المحاضرات.

 مناقشة وحوار.

 المهام والتكليفات.

 تقييم التكليفات المنزلية. 

 االختبارات التحريرية. 

 

b-2.المحاضرات. . يميز بيم المداخل المختلفة للتنظير المحاسبي 

 مناقشة وحوار.

 المهام والتكليفات.

 تقييم التكليفات المنزلية. 

 االختبارات التحريرية. 

 

 

 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 

d-1  بكفاءة وفاعلية. يعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بالجوانب المحاسبية المختلفة D1 

d-2 
 في ممارسة للمحاسبة وبالقواعد واألعراف المهنية وقواعد السلوك المهني االخالقية باألبعاد يلتزم

 .المحاسبية
D2 

d-3 

نتاج معلومات محاسبية تحمل الخصائص النوعية  إل في التطبيقات المحاسبية اآلليالحاسب  يستخدم

وإيصالها إلى مستخدمي المعلومات المحاسبية تطبيقاً لمفهوم المحاسبة كنظام  لتلك المعلومات

 بمختلف األطراف ذات العالقة.  المنشأةللمعلومات وباعتبارها أداة اتصال 

D3 
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c1 : يطبق النظريات والمبادئ والمعايير ذات الصلة

بمهنة المحاسبية وبشكل ينتج معلومات محاسبية تحمل 

الخصائص النوعية للمعلومات التي تفي بمتطلبات  

 مستخدميها،. 

 عملية. المحاضرات وأمثلة 

 المهام والتكاليف.

إشراك الطالب في مناقشة 

 جماعية وحوارات.

 تقييم تقارير الواجبات.

 االختبارات التحريرية. 

 

c2  يعد القوائم المالية في ظل مختلف نماذج المحاسبة :

   عن التغيرات في مستوى األسعار.

 

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

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

d1 يعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بالجوانب :

 وفاعلية. المحاسبية المختلفة بكفاءة 

 لقاءات جماعية. 

 الحوار والمناقشة.

 التعلم التعاوني

 التعلم الذاتي 

تقييم المشاركة في اللقاءات 

 الجماعية. 

تقييم المساهمة في الحوار  

 والمناقشة 

d2للمحاسبة وبالقواعد واألعراف   االخالقية باألبعاد : يلتزم

  .المحاسبية في ممارسة المهنية وقواعد السلوك المهني

d3في التطبيقات المحاسبية  اآلليالحاسب  : يستخدم 

نتاج معلومات محاسبية تحمل الخصائص النوعية لتلك إل

وإيصالها إلى مستخدمي المعلومات المحاسبية  المعلومات

تطبيقاً لمفهوم المحاسبة كنظام للمعلومات وباعتبارها أداة 

 بمختلف األطراف ذات العالقة.  المنشأةاتصال 

 

 

 

 مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( والساعات الفعلية لها وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر. 

 أوالً: الجانب النظري 

 الرقم 

No. 
 موضوعات فرعية  موضوعات  رئيسية 

عدد 

 األسابيع 
 الساعات الفعلية 

مخرجات تعلم 

 المقرر 

التطور التاريخي   1

 للمحاسبة 

 a2 3 1 المحاسبة.  أهميةاألسباب الكامنة وراء 

    مراحل التطور التاريخي للمحاسبة. 

 a2   تعريفات المحاسبة.   

  3 1 األوجه األخرى لطبيعة المحاسبة.  طبيعة المحاسبة  2

    مناقشة فيما إذا كانت المحاسبة علم أم فن.  

3 
طبيعة نظرية المحاسبة  

  ومستوياتها 

 طبيعة النظرية بصفة عامة. 

1 3 a2 
 طبيعة نظرية المحاسبة 

 مستويات نظرية المحاسبة 

 بناء نظرية المحاسبة  4

 المقصود ببناء نظرية المحاسبة 
  a2, a3,b2, c1 

d2 
 طرائق بناء نظرية المحاسبة. 

 6 2 مداخل بناء نظرية المحاسبة: 
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 المداخل التقليدية:

أو أ( المداخل غير النظرية )المداخل العملية 

 النفعية(: 

 المدخل الرسمي )اإللزامي( 

 نظرية الحسابات 

 ب( المداخل النظرية:

 المدخل االستنباطي.

 المدخل االستقرائي. 

 مدخل آداب وأخالقيات المهنة.

    المدخل االجتماعي. 

    المدخل االقتصادي.  

 a2,b2, c1   االنتقائي(. أو المدخل التفضيلي )االختياري  

    المداخل الحديثة: 

    المدخل السلوكي  

  3 1 مدخل منفعة القرار  

 a2,b2, c1, d1   مدخل اقتصاديات المعلومات  

    مدخل األحداث 

    مدخل التنبؤ 

     

     

    مدخل الوكالة 

5 
اإلطار الفكري  

 للمحاسبة 

 طبيعة اإلطار الفكري.

3 9 

a2, a2 

 أهداف اإلطار الفكري. 

 مكونات )عناصر( اإلطار الفكري:

 أهداف القوائم المالية.

 المفاهيم النظرية للمحاسبة: 

)الوحدة  المنشأةالمفاهيم الخاصة بطبيعة 

 المحاسبية(. 

 الفروض المحاسبية. 

 المبادئ المحاسبية. 

 السياسات المحاسبية. 
  

 أوجه قصور  اإلطار الفكري:

6 

المحاسبة بين النظرية  

 والممارسة العملية 

الممارسة المحاسبية المتعلقة بالدخل الشامل في  

الواقع العملي وتقييم مدى اتساقها مع عناصر  

 اإلطار الفكري للمحاسبة 

  a2, b1, d1 

 

الممارسة المتعلقة بالمحاسبة عن المخزون في 

الواقع العملي وتقييم مدى اتساقها مع عناصر  

 اإلطار الفكري للمحاسبة 

   

 

الممارسة المحاسبية المتعلقة باألصول 

وااللتزامات الجارية في الواقع العملي وتقييم مدى 

 اتساقها مع عناصر اإلطار الفكري للمحاسبة 

1 3  
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الممارسة المحاسبية المتعلقة بمعالجة البيع  

بالتقسيط في الواقع العملي وتقييم مدى اتساقها مع  

 للمحاسبة عناصر اإلطار الفكري 

   

 

الممارسة المتعلقة بالمحاسبة عن األحداث الطارئة  

في الواقع العملي وتقييم مدى اتساقها مع عناصر  

 اإلطار الفكري للمحاسبة 

   

 

الممارسة المتعلقة بالتقارير المالية الدورية المؤقتة  

)التقارير المرحلية( في الواقع العملي وتقييم مدى 

 عناصر اإلطار الفكري للمحاسبة اتساقها مع  

   

7 
المحاسبة عن التغيرات  

 في األسعار

 مدخل إلى محاسبة التضخم

1 3 

a2, a3, c1, c2, 

d3 

المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة في ظل ظروف  

 التضخم:

 مفاهيم الدخل.

 مفاهيم المحافظة على رأس المال. 

 نماذج المحاسبة عن التغيرات في األسعار: 
1 3 

 نموذج التغير في المستوى العام لألسعار.

 نماذج التغير في المستوى الخاص لألسعار:

 الجارية.  اإلحاللطريقة تكلفة  6 2

 طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق. 

  42 14 إجمالي عدد األسابيع والساعات 

 

 استراتيجيات التدريس

 الحوار والمناقشة.

 المحاضرات.

 التعليم الذاتي. 

 التعليم التعاوني.

 المناقشة والحوار. 

 تكاليف منزلية فردية وجماعية. 

 

 

 

 :  Tasks and Assignments األنشطة

 الرقم 

No. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

 األسبوع 

Week due 

 الدرجة 

Mark 

 10 2-3 كل المخرجات التكاليف الفردية و الجماعية  1

 10 12-1 كل المخرجات الحضور والمشاركة 2

 20   المجموع  3
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 تقييم التعلم: 

 الدرجة  األسبوع  موضوعات التقييم  الرقم 

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم 

 النهائي(

 المخرجات التي يحققها 

 جميع المخرجات  20% 20 5-2 التكاليف /  األنشطةالواجبات /  

 جميع المخرجات  % 20 20 نصف الفصل االختبار النصفي 

 جميع المخرجات  % 60 60 نهاية الفصل االختبار النهائي  3

  100% 100 المجموع 

 :  Learning Resourcesتعلملمصادر ا

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

 (، مركز األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، الجمهورية اليمنية. 2017اإلرياني، محمد فضل و الرباعي، يوسف عبده راشد )

 (، "نظرية المحاسبة"، ذات السالسل، الكويت.1990الشيرازي، عباس مهدي، )

 

 )تحدد مركزياً من قبل عمادة الكلية( الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

1. 

 والغياب:الحضور 

( من   %70. االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الحضور، وضرورة حضور ) 1

 الفصول االفتراضيةأو ساعات المحددة للقاءات التعليمية 

ا كان غيابه بسبب  إذإالا ( من ساعات المحددة يعد محروماً من حضور المقرر. %30. إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عن )2

 ( من ساعات المقرر.%50بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة، وبما ال يزيد عن ) أو مرض 

2. 

 الحضور المتأخر: 

والتواريخ المحددة، األزمنة الفصول االفتراضية بحسب أو ينبغي على الطالب أن يحرص على حضور اللقاءات التعليمية 

 والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت المناسب. 

 يسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر في حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر. 

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: 

 د. الوقت المحد. يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في 1

 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان. 2

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

 .كاملة. في حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بدرجة  4

 ( 4)ال تقل عن  المساعدة:المراجع 

مراجعة  ( "نظرية محاسبية"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، تعريب رياض العبدهللا، 2009بلقاوي، أحمد رياحي، )

 عمان، األردن.الججاوي، طالل، 

 اإلسكندرية. ، تعريب كمال خليفة أبو زيد، 4(، "النظرية المحاسبية"، ط1990هندريكسن، الدون س.، )

(، "نظرية المحاسبة، ترجمة كاجيجي، خالد علي احمد وآخرون، دار  2012شرويدر، ريتشارد و كالرك، مارتل و كاثي، جاك )

 المريخ للنشر. 

 مواد إلكترونية وإنترنت 
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 . يعد الطالب الغائب في اختبار الفصل راسباً في المقرر الذي تغيب فيه. 5

4. 

 المهام / التكاليف / التعيينات: يتعين على الطالب االلتزام باآلتي: 

محتوى المقرر للدارسين عبر الفصول  إدارةصفحة أو اإليميل تقديم الواجبات في الوقت المحدد تماماً وترسل عبر 

تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن لدية لقاءات تعليمية مباشرة، وإذا ما واجهته مشكلة في تقديم الواجبات  أو االفتراضية 

 المطلوبة منه عليه االتصال بأستاذ المقرر لكي يتفق معه على موعد آخر، وبناًء على تعليمات أستاذه يمكن أن يعدل ويقرر

 الموعد اآلخر للتسليم. 

 أن يقدم عرضاً تفصيلياً لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. 

على قبول  األستاذ إذا وافق  إالا إذا تأخر الطالب عن تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعد أسبوعين من التأخير لن يقبل 

 ياً. التأخير، بناًء على ظروف قاهرة يتم شرحها وكتابتها خط

 المشاريع:

يتم تحديد عناوين بمشاريع بحثية وبيبرات مصغرة أثناء المحاضرات، وعلى كل طالب أوكل فريق أن يعد ويقدم تلك 

 البيبرات.

5. 

 :الغش

 . يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته. 1

محاولة استخدام أو اإلشارة أو غيره النظر في ورقة أو . لن يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحديث 2

 أية وسيلة من وسائل الغش.

 الشروع فيه يجعل الطالب راسباً في المقرر. أو . الغش في االمتحان 3

الذي ضبط متلبساً فيه والمقرر الذي قبله وفي حالة كون  . الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من مقررين هما: المقرر 4

 المقرر الذي ضبط متلبساً فيه الطالب بالغش آخر مقرر في االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله. 

 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل من الدراسة.5

6. 

 : االنتحال

يقوم بتقديمها كأنها  أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو . يعرف االنتحال باسم "النسخ 1

 خاصة به". 

 سرقة أعمال غيره. أو . على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، وأالا يلجأ أبداً إلى الغش 2

 ل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك، دون التشهير به أمام زمالئه. . الطالب الناق3

( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون  37.الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحان تطبق عليه المادة )4

ري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته  الطالب، وهو "الفصل" ويكون بقرار من الجهات المعنية.. وتس

 لنفس الغرض. 

7. 

 سياسات أخرى: 

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 . تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي.1

 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين. أسلوب . التزامه ب2

 أثناء سير االمتحان. أو ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، . 3

 .إذا سلك الطالب سلوكاً غير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرير عن ذلك.4
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 خطة مقرر نظرية المحاسبة 

 معلومات عن مدرس المقرر:

 االسم

 قسم المحاسبة: حسب قرار مجلس 

 يوسف عبده الرباعي د. أ. م. 

 حميد مقبل نصرد. 

 مجيب الرحمن أحمد مصلح د. 

 ( أسبوعياً / 3الساعات المكتبية ) 

 الخميس االربعاء  الثالثاء االثنين  األحد السبت جامعة صنعاء  المكان ورقم الهاتف

 البريد االلكتروني 

Hamoudyyy442@gmail.com 

hamidmokbal@gmail.com 

Mojeeb2005@gmail.com 

  

 

√ 

 

√ 

  √ 

 

 

 معلومات عامة عن المقرر:

 نظرية المحاسبة  : اسم المقرر 

  المقرر ورقمه:  رمز 

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار/تمارين  محاضرة 

2  1  3 

 المستوى الرابع/الفصل الدراسي الثاني المستوى والفصل الدراسي:  

 محاسبة مالية  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 ال يوجد  (: المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 

 بكالوريوس محاسبة  درس له لمقرر:يالبرنامج الذي  

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 انتظام الدراسة أسلوب  

 فصلي  نظام الدراسة: 

 جامعة صنعاء  –كلية التجارة واالقتصاد  مكان تدريس المقرر: 

 مجيب الرحمن أحمد مصلح د. يوسف عبده راشد الرباعي + د. أ. م.  معد)و( توصيف المقرر: 

  تأريخ اعتماد التوصيف:  

  الجهة التي اعتمدت التوصيف: 

 

 وصف المقرر: 

وطبيعة المحاسبة،  ، التطور التاريخي للمحاسبةيهدف المقرر إلى تزويد الطالب بإطار نظري وعملي في نظرية المحاسبة: حيث يتناول 

وطبيعة النظرية بصورة عامة وطبيعة نظرية المحاسبة ومستوياتها، ومفهوم بناء نظرية المحاسبة وطرائق ومداخل بنائها، وطبيعة  

للمحاسبة ومكوناته وأوجه قصوره، وبعض الممارسات المحاسبية ومدى اتساقها مع عناصر اإلطار الفكري وأهداف اإلطار الفكري  

 للمحاسبة، المحاسبة عن التغيرات في األسعار.

 

 (: PILOs( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للبرنامج  ) CILOsمخرجات التعلم المقصودة للمقرر )

 

 مخرجات التعلم المقصودة للمقرر  م

mailto:Hamoudyyy442@gmail.com
mailto:Mojeeb2005@gmail.com
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 الرقم 

No. 
 الساعات الفعلية  األسبوع  موضوعات فرعية  موضوعات  رئيسية 

التطور التاريخي   1

 للمحاسبة 

 W1 3 المحاسبة.  أهميةاألسباب الكامنة وراء 

   مراحل التطور التاريخي للمحاسبة. 

   تعريفات المحاسبة.   

     

 W2 3 األوجه األخرى لطبيعة المحاسبة.  طبيعة المحاسبة  2

   مناقشة فيما إذا كانت المحاسبة علم أم فن.  

3 
طبيعة نظرية المحاسبة  

  ومستوياتها 

 طبيعة النظرية بصفة عامة. 

W3 3 
 طبيعة نظرية المحاسبة 

 مستويات نظرية المحاسبة 

 بناء نظرية المحاسبة  4

 المقصود ببناء نظرية المحاسبة 
 طرائق بناء نظرية المحاسبة.   

 مداخل بناء نظرية المحاسبة: 

W4+w5 6 

 المداخل التقليدية:

 النفعية(: أو أ( المداخل غير النظرية )المداخل العملية 

 المدخل الرسمي )اإللزامي( 

 نظرية الحسابات 

 ب( المداخل النظرية:

 المدخل االستنباطي.

 المدخل االستقرائي. 

a-1 

يظهر المعرفة بالتطور التاريخي للمحاسبة وطبيعة المحاسبة وطبيعة نظرية المحاسبة ومستوياتها، وطرائق بناء النظريات 

المحاسبية، وأهم مداخل بناء نظرية المحاسبة، ومفهوم اإلطار الفكري للمحاسبة ومكوناته وعيوبه، ونماذج المحاسبة في ظل  

 التغيرات في األسعار.

a-2 
المالية في ضوء نماذج المحاسبة في ظل التغيرات في المستوى العام والخاص  القوائم ات وإجراءات إعداديشرح خطو

 لألسعار.

a-3  .يشرح طرائق ومناهج البحث العلمي واستخدامها في بحث ودراسة الظواهر المحاسبية 

b-1  تناقضها مع عناصر اإلطار الفكري للمحاسبة. أو يحلل الممارسات المحاسبية القائمة لتقييم مدى اتساقها 

b-2 يميز بين المداخل المختلفة للتنظير المحاسبي 

c-1 
ة  يطبق النظريات والمبادئ والمعايير ذات الصلة بمهنة المحاسبية وبشكل ينتج معلومات محاسبية تحمل الخصائص النوعي

 للمعلومات التي تفي بمتطلبات مستخدميها. 

c-2  .يعد القوائم المالية في ظل مختلف نماذج المحاسبة عن التغيرات في مستوى األسعار 

d-1  .يعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بالجوانب المحاسبية المختلفة بكفاءة وفاعلية 

d-2 المحاسبية في ممارسة وبالقواعد واألعراف المهنية وقواعد السلوك المهنيللمحاسبة  االخالقية باألبعاد يلتزم. 

d-3 

وإيصالها   نتاج معلومات محاسبية تحمل الخصائص النوعية لتلك المعلوماتإل في التطبيقات المحاسبية اآلليالحاسب  يستخدم

بمختلف  المنشأةإلى مستخدمي المعلومات المحاسبية تطبيقاً لمفهوم المحاسبة كنظام للمعلومات وباعتبارها أداة اتصال 

 األطراف ذات العالقة. 
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 مدخل آداب وأخالقيات المهنة.

   المدخل االجتماعي. 

   االقتصادي. المدخل  

   االنتقائي(. أو المدخل التفضيلي )االختياري  

   المداخل الحديثة: 

   المدخل السلوكي  

 W6 3 مدخل منفعة القرار  

   مدخل اقتصاديات المعلومات  

   مدخل األحداث 

   مدخل التنبؤ 

   مدخل الوكالة 

 اإلطار الفكري للمحاسبة  5

 الفكري.طبيعة اإلطار 

W7+w8+w9 9 

 أهداف اإلطار الفكري. 

 مكونات )عناصر( اإلطار الفكري:

 أهداف القوائم المالية.

 المفاهيم النظرية للمحاسبة: 

 )الوحدة المحاسبية(.  المنشأةالمفاهيم الخاصة بطبيعة 

 الفروض المحاسبية. 

 المبادئ المحاسبية. 

 السياسات المحاسبية. 
  

 أوجه قصور  اإلطار الفكري:

  W10 االمتحان النصفي  6

7 

المحاسبة بين النظرية  

 والممارسة العملية 

الممارسة المحاسبية المتعلقة بالدخل الشامل في الواقع  

العملي وتقييم مدى اتساقها مع عناصر اإلطار الفكري  

 للمحاسبة 

  

 

الممارسة المتعلقة بالمحاسبة عن المخزون في الواقع  

العملي وتقييم مدى اتساقها مع عناصر اإلطار الفكري  

 للمحاسبة 

  

 

الممارسة المحاسبية المتعلقة باألصول وااللتزامات 

الجارية في الواقع العملي وتقييم مدى اتساقها مع عناصر 

 للمحاسبة اإلطار الفكري 

W11 3 

 

الممارسة المحاسبية المتعلقة بمعالجة البيع بالتقسيط في  

الواقع العملي وتقييم مدى اتساقها مع عناصر اإلطار  

 الفكري للمحاسبة 

  

 

الممارسة المتعلقة بالمحاسبة عن األحداث الطارئة في 

الواقع العملي وتقييم مدى اتساقها مع عناصر اإلطار  

 للمحاسبة الفكري 

  

 

الممارسة المتعلقة بالتقارير المالية الدورية المؤقتة  

)التقارير المرحلية( في الواقع العملي وتقييم مدى اتساقها  

 مع عناصر اإلطار الفكري للمحاسبة

  

 W12 3 مدخل إلى محاسبة التضخم 7
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المحاسبة عن التغيرات  

 في األسعار

 بالمحاسبة في ظل ظروف التضخم: المفاهيم المتعلقة 

 مفاهيم الدخل.

 مفاهيم المحافظة على رأس المال. 

 نماذج المحاسبة عن التغيرات في األسعار: 
W13 3 

 نموذج التغير في المستوى العام لألسعار.

 نماذج التغير في المستوى الخاص لألسعار:

W14+w15 6  الجارية.  اإلحاللطريقة تكلفة 

 طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق. 

 W16 3  االمتحان النهائي  8

 48 16 إجمالي عدد األسابيع والساعات 

 

 استراتيجيات التدريس

 الحوار والمناقشة.

 المحاضرات.

 التعليم الذاتي. 

 التعليم التعاوني.

 المناقشة والحوار. 

 تكاليف منزلية فردية وجماعية. 

 

 

 

 :  Tasks and Assignments األنشطة

 الرقم 

No. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

 األسبوع 

Week due 

 الدرجة 

Mark 

 10 2-3  التكاليف الفردية و الجماعية  1

 10 12-1  الحضور والمشاركة 2

 20   المجموع  3

 

 تقييم التعلم: 

 الدرجة  األسبوع  موضوعات التقييم  الرقم 

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم 

 النهائي(

 المخرجات التي يحققها 

 جميع المخرجات  20% 20 5-2 التكاليف /  األنشطةالواجبات /  

 جميع المخرجات  % 20 20 نصف الفصل االختبار النصفي 

 جميع المخرجات  % 60 60 نهاية الفصل النهائي االختبار  3

  100% 100 المجموع 

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

 (، مركز األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، الجمهورية اليمنية. 2017اإلرياني، محمد فضل و الرباعي، يوسف عبده راشد )

 (، "نظرية المحاسبة"، ذات السالسل، الكويت.1990الشيرازي، عباس مهدي، )

 

 

 )تحدد مركزياً من قبل عمادة الكلية( الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

1. 

 الحضور والغياب:

( من   %70. االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الحضور، وضرورة حضور ) 1

 الفصول االفتراضيةأو ساعات المحددة للقاءات التعليمية 

به بسبب  إذا كان غياإالا ( من ساعات المحددة يعد محروماً من حضور المقرر. %30. إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عن )2

 ( من ساعات المقرر.%50بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة، وبما ال يزيد عن ) أو مرض 

2. 

 الحضور المتأخر: 

والتواريخ المحددة، األزمنة الفصول االفتراضية بحسب أو ينبغي على الطالب أن يحرص على حضور اللقاءات التعليمية 

 والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت المناسب. 

 يسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر في حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر. 

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: 

 د. الوقت المحد. يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في 1

 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان. 2

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

 .االختبار بدرجة كاملة. في حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له 4

 . يعد الطالب الغائب في اختبار الفصل راسباً في المقرر الذي تغيب فيه. 5

4. 

 المهام / التكاليف / التعيينات: يتعين على الطالب االلتزام باآلتي: 

محتوى المقرر للدارسين عبر الفصول  إدارةصفحة أو اإليميل تقديم الواجبات في الوقت المحدد تماماً وترسل عبر 

تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن لدية لقاءات تعليمية مباشرة، وإذا ما واجهته مشكلة في تقديم الواجبات  أو االفتراضية 

 المطلوبة منه عليه االتصال بأستاذ المقرر لكي يتفق معه على موعد آخر، وبناًء على تعليمات أستاذه يمكن أن يعدل ويقرر

 الموعد اآلخر للتسليم. 

 أن يقدم عرضاً تفصيلياً لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. 

على قبول  األستاذ إذا وافق  إالا إذا تأخر الطالب عن تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعد أسبوعين من التأخير لن يقبل 

 التأخير، بناًء على ظروف قاهرة يتم شرحها وكتابتها خطياً. 

 المشاريع:

 ( 4)ال تقل عن  المراجع المساعدة:

مراجعة  ( "نظرية محاسبية"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، تعريب رياض العبدهللا، 2009بلقاوي، أحمد رياحي، )

 عمان، األردن.الججاوي، طالل، 

 ، تعريب كمال خليفة أبو زيد، اإلسكندرية. 4(، "النظرية المحاسبية"، ط1990هندريكسن، الدون س.، )

(، "نظرية المحاسبة، ترجمة كاجيجي، خالد علي احمد وآخرون، دار  2012ارتل و كاثي، جاك )شرويدر، ريتشارد و كالرك، م

 المريخ للنشر. 

 مواد إلكترونية وإنترنت 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية         رئيس القسم   
 د. القاسم العباس          د. هدى العماد    د. مشعل الريفي         د. ناصر الطويل  د. محمد سعيد الحاج      

طالب أوكل فريق أن يعد ويقدم تلك يتم تحديد عناوين بمشاريع بحثية وبيبرات مصغرة أثناء المحاضرات، وعلى كل 

 البيبرات.

5. 

 :الغش

 . يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته. 1

محاولة استخدام أو اإلشارة أو غيره النظر في ورقة أو . لن يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحديث 2

 أية وسيلة من وسائل الغش.

 الشروع فيه يجعل الطالب راسباً في المقرر. أو . الغش في االمتحان 3

الذي ضبط متلبساً فيه والمقرر الذي قبله وفي حالة كون  . الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من مقررين هما: المقرر 4

 المقرر الذي ضبط متلبساً فيه الطالب بالغش آخر مقرر في االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله. 

 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل من الدراسة.5

6. 

 : االنتحال

يقوم بتقديمها كأنها  أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو . يعرف االنتحال باسم "النسخ 1

 خاصة به". 

 سرقة أعمال غيره. أو . على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، وأالا يلجأ أبداً إلى الغش 2

 ل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك، دون التشهير به أمام زمالئه. . الطالب الناق3

( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون  37.الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحان تطبق عليه المادة )4

ري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته  الطالب، وهو "الفصل" ويكون بقرار من الجهات المعنية.. وتس

 لنفس الغرض. 

7. 

 سياسات أخرى: 

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 . تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي.1

 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين. أسلوب . التزامه ب2

 أثناء سير االمتحان. أو ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، . 3

 .إذا سلك الطالب سلوكاً غير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرير عن ذلك.4

 


