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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي
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 (1) توصٌف مقرر: مبادئ المحاسبة
 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

 (1) مبادئ المحاسبة  المقرراسم   .1

  المقرر ورقمه رمز  .2

 الساعات المعتمدة  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار/تمارٌن محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى األول الفصل االول المستوى والفصل الدراسً  .4

 ال ٌوجد  (المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ---- (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس محاسبة درس له المقررٌالبرنامج الذي   .7

 انتظام                                   

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر   .8

 فصلً نظام الدراسة  .9

 انتظام أسلوب الدراسة  .11

 ا.د عبدالملن إسماعٌل حجر   معد)و( توصٌف المقرر  .11

 أ.م.د/ٌوسف عبده الرباعً مراجع التوصٌف  .12

 كلٌة التجارة وااللتصاد –جامعة صنعاء  المكان الذي ٌدرس فٌه المقرر  .13

 م0202 تأرٌخ اعتماد توصٌف المقرر  .14

 جامعة صنعاء االلتصاد مجلس لسم المحاسبة بكلٌة التجارة و الجهة التً اعتمدت التوصٌف  .15

 

II. وصف المقررCourse Description : 

التً  نططةتؤسٌس بنٌة معرفٌة للطالب فً مجال مبادئ المحاسبة من حٌث تعرٌفها واأل إلىٌهدف ممرر المحاسبة المالٌة 
الفكري للموائم المالٌة ذات الغرض العام الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة  طارٌة وفما لإلساسومفاهٌمها األ تمارسها
ذلن  إلىباإلضافة  للمعامالت المالٌة المختلفة.للتسجٌل المحاسبً  الرئٌسةكما ٌتناول هذا الممرر المواعد . IASBالدولٌة 

ات العمل المحاسبً فً المراحل المختلفة للدورة المحاسبٌة. وفضالً عن ذلن ٌوضح إجراءٌبٌن مراحل الدورة المحاسبٌة و
ات إجراءاألخطاء المحاسبٌة و أنواعالمعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة. وعالوة على ما سبك ٌوضح طبٌعة و

ً ٌنالش الموائم المالٌة والتً تمثل المخرجات  تلن الموائم للمحاسبة المالٌة، إذ ٌنالش  الرئٌسةاكتطافها وتصحٌحها. وختاما
 من حٌث الهدف والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة المٌاس والعرض بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة.

 

III.  ٌتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات الممرر للمقرر: المقصودةمخرجات التعلم 

 المعرفة والفهم :  

 مخرجات البرنامج )معرفة وفهم(   مخرجات المقرر)معرفة وفهم(

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:
بعد االنتهاء من هذا البرناامج ساٌكون الطالاب قاادراً علاى 

 أن:

a-1 المالٌة المعامالت ؤنواعب والفهم المعرفة ٌظهر 
للتسجٌل  الرئٌسةوالمواعد  واألحداث االلتصادٌة المالٌة 

 المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة ومراحل الدورة
 .السٌما المنطآت التجارٌة األعمالالمحاسبٌة لمنطآت 

A1النظري للمحاسبة  طار. ٌظهر المعرفة والفهم باإل
محاسبة والمراجعة المختلفة، والمراجعة، ومعاٌٌر ال

، والموانٌن خري اآلٌة داروالعلوم االلتصادٌة واإل
ذات العاللة بمجاالت المحاسبة والمراجعة، وبما 
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فً المنطآت المختلفة  األعمالٌتناسب مع بٌئة 
 والترتٌبات التعالدٌة.

a-2  ومفاهٌمها ٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنططتها
ً لإلساساأل للمحاسبة وفروع  الفكري طارٌة وفما

  خري اآلببعض العلوم االجتماعٌة المحاسبة وعاللتها 

 A2 ،ظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالٌة وغٌر المالٌة
ات المحاسبة عنها بمختلف الوحدات إجراءو

 االلتصادٌة العامة والخاصة.

a-3  من حٌث الهدف  الرئٌسةالموائم المالٌة  أنواعٌطرح
والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة المٌاس )األولى( 

 والعرض بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة.

A3 . الموائم والتمارٌرالمالٌة  إعدادات إجراءٌوضح
وغٌرها من التمارٌر لمختلف الوحدات االلتصادٌة 
العامة والخاصة وكٌفٌة تحلٌل وتفسٌر تلن الموائم 

 لألغراض االستثمارٌة والضرٌبٌة وغٌرها.

 :المهارات الذهنٌة

 مخرجات البرنامج )مهارات ذهنٌة(       مخرجات المقرر)مهارات ذهنٌة(  

بعد االنتهاء من هاذا البرناامج ساٌكون الطالاب قاادراً علاى  بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:
 أن:

b-1   ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن
 لكل معاملة تمهٌداً لمٌدها فً السجالت المحاسبٌة.

B1ات إجراءوالنظم المحاسبٌة و سالٌبواأل الطرق . ٌحدد
، وطرق منطؤةال نطاط لطبٌعة المراجعة المالئمة

 ومناهج البحث العلمً فً المحاسبة والمراجعة.

b-2   المناسبة إلثبات المعامالت  سالٌبات واألجراءاإلٌحدد
وعلى وجه الخصوص  األعمالالمالٌة المتعلمة بمنطآت 

 المنطآت التجارٌة.

B2 فً  خري اآل.  ٌحلل المعامالت المالٌة واألحداث
المنطآت المختلفة بما ٌمكن من التسجٌل المحاسبً 

التمارٌر المالٌة لها وغٌرها من  إعدادلها، و
 التمارٌر.

b-3  ٌبوب عناصر الموائم المالٌة بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة
 من للتمارٌر المالٌة وبطكل ٌمكن مستخدمً تلن الموائم 

 المرارات.  اتخاذ فً تفٌد ومإطرات مدلوالت استنتاج

B3 ٌحلل الموائم المالٌة للمنطآت المختلفة، والبدائل .
االستثمارٌة، بما ٌمكنه من استنتاج مدلوالت 

المرارات وتمدٌم   اتخاذمإطرات تفٌد فً و
 االستطارات فً المجاالت ذات العاللة.

 :  المهارات العملٌة والمهنٌة

 ٌتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر

 مخرجات البرنامج )مهارات عملٌة ومهنٌة(   مخرجات المقرر )مهارات عملٌة ومهنٌة(

بعد االنتهاء من هاذا البرناامج ساٌكون الطالاب قاادراً علاى  الطالب لادراً على أن:بعد االنتهاء من هذا الممرر سٌكون 
 أن:

c-1 ٌجري المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة :
من عملٌات رأس المال وعملٌات النمدٌة، وعملٌات 
الطراء والبٌع، واكتطاف ومعالجة األخطاء المحاسبٌة 

ة ولواعد التسجٌل النظرٌة للمحاسب سسفً ضوء األ
 المحاسبً.

C1 . ٌجري المعالجات المحاسبٌة للمعامالت المالٌة
للمنطآت المختلفة العامة  خري اآلواألحداث 

 ،IASsوالخاصة وفما لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
والمعاٌٌر ، IFRSوالمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 
 والمواعد المحاسبٌة ذات العاللة.

 c-2 بغرض تحدٌد النتٌجة النهائٌة  الرئٌسةالمالٌة  الموائم ٌعد
خسارة عن الفترة المحاسبٌة،  من ربح أو منطؤةلنطاط ال

وكذا تصوٌر المركز المالً وبمٌة الموائم المالٌة فً 
 نهاٌة الفترة المالٌة.

C2 ٌعد الموائم المالٌة للمنطآت المختلفة العامة والخاصة .
ً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة  والمعاٌٌر  ،IASsوفما

والمعاٌٌر والمواعد ، IFRSالدولٌة للتمارٌر المالٌة 
 المحاسبٌة ذات العاللة.

c-3 ٌصمم المجموعة الدفترٌة /والمستندٌة التً تستخدم:
وتؤٌٌدها السٌما فً المنطآت لحصر المعامالت المالٌة 

 التجارٌة الفردٌة.

C3 ًٌعد الموازنات التخطٌطٌة، وتمارٌر األداء المال .
ي، وتصمٌم الدورات المستندٌة، ونظم دارواإل

المعلومات المحاسبٌة، والمفاضلة بٌن البدائل 
المتاحة، بما ٌتوافك مع طبٌعة النطاط فً المنطآت 

 المختلفة.
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 ة )العامة(:المهارات االنتقالٌ

 مخرجات البرنامج )مهارات انتقالٌة )عامة((   مخرجات المقرر)مهارات انتقالٌة )عامة((

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج ساٌكون الطالاب قاادراً علاى بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:
 أن:

d1 المحاسبٌة : ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب
 المختلفة بكفاءة وفاعلٌة. دوارالمالٌة والمٌام باأل

D1 بفعالٌة، وٌطارن فً فرق  اآلخرٌن. ٌتواصل مع
العمل بكفاءة، وبما ٌمكنه من العمل فً مختلف 

 وظائف المحاسبة والمراجعة.

d2والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر  األنظمةو بالموانٌن : ٌتمٌد
المهنً ذات الصلة  السلون ٌاتأخاللو المالٌة وبمواعد

 بالمحاسبة.

D2ولواعد وآداب السلون األنظمة. ٌلتزم بالموانٌن و ،
 المهنً الدولٌة، وغٌرها من المواعد ذات العاللة.

d3 المحاسبٌة التً تموم على استخدام  األنظمة: ٌجٌد استخدام
الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجٌا المعلومات 
ذات العاللة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على 

 مستخدمٌها. إلىالمخرجات من التمارٌر واٌصالها 

D3 اآللً. ٌجٌد استخدام تكنولوجٌا المعلومات والحاسب 
لمختلفة، فً مجاالت المحاسبة والمراجعة ا

 والمهارات البحثٌة، والتحلٌلٌة.  

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

 :التدرٌس والتقٌٌم استراتٌجٌة : ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم باوالً 

 مٌٌالتق استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  التعلم المقصودة للمقررمخرجات   

a-1 المالٌة المعامالت ؤنواعب والفهم المعرفة ٌظهر 
للتسجٌل  الرئٌسةوالمواعد  واألحداث االلتصادٌة

 المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة ومراحل الدورة
 .السٌما المنطآت التجارٌة األعمالالمحاسبٌة لمنطآت 

a-2  ومفاهٌمها ٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنططتها
ً لإلساساأل للمحاسبة وفروع  الفكري رطاٌة وفما

  .خري اآلببعض العلوم االجتماعٌة المحاسبة وعاللتها 

 

 محاضرات 

 الواجبات واألبحاث 

 الحوار والمنالطة 

 

  أثناءأسئلة تموٌمٌة 
  المحاضرة.

 تمٌٌم الواجبات المنزلٌة. 

 .االختبارات التحرٌرٌة 
 

a-3  من حٌث الهدف  الرئٌسةالموائم المالٌة  أنواعٌطرح
والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة المٌاس )األولى( 

 والعرض بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة.

  

التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة المهارات الذهنٌة ب/ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر    

التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة مٌٌالتق استراتٌجٌة    

b-1  ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن
 لكل معاملة تمهٌداً لمٌدها فً السجالت المحاسبٌة.

 .محاضرات 

 .منالطة وحوار 

 .تكلٌفات منزلٌة 

 .تمٌٌم التكلٌفات المنزلٌة 

 .االختبارات التحرٌرٌة 
b-2  المناسبة إلثبات المعامالت  سالٌبات واألجراءاإلٌحدد

وعلى وجه  األعمالالمالٌة المتعلمة بمنطآت 
 الخصوص المنطآت التجارٌة.

b-3  ٌبوب عناصر الموائم المالٌة بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة
 للتمارٌر المالٌة وبطكل ٌمكن مستخدمً تلن الموائم 

  اتخاذ فً تفٌد ومإطرات مدلوالت استنتاج من
 المرارات.
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 التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة مخرجات تعلم المقرر/المهارات المهنٌة والعملٌة ب ثالثا: ربط  
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مٌٌالتق استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة  

c-1 المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة : ٌجري المعالجة
من عملٌات رأس المال وعملٌات النمدٌة، وعملٌات 

الطراء والبٌع، واكتطاف ومعالجة األخطاء المحاسبٌة 
النظرٌة للمحاسبة ولواعد التسجٌل  سسفً ضوء األ

 المحاسبً.

 ة أمثلمحاضرات و
 عملٌة.

  تكالٌف منزلٌة
 جماعٌة.

 الطالب فً  إطران
منالطة جماعٌة 

 وحوارات.

 .تمٌٌم التكالٌف المنزلٌة 

 .االختبارات التحرٌرٌة 
 

 c-2بغرض تحدٌد النتٌجة  الرئٌسةالمالٌة  الموائم : ٌعد
خسارة عن الفترة  من ربح أو منطؤةالنهائٌة لنطاط ال

المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً فً نهاٌة الفترة 
 المالٌة.

  

c-3 ٌصمم المجموعة الدفترٌة/ المستندٌة التً تستخدم:
لحصر المعامالت المالٌة وتؤٌٌدها السٌما فً المنطآت 

 التجارٌة الفردٌة.
  

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

 مٌٌالتق استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  )العامة(مخرجات المقرر/ المهارات االنتقالٌة   

d1 ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبٌة :
 المختلفة بكفاءة وفاعلٌة. دوارالمالٌة والمٌام باأل

 .لماءات جماعٌة 

 .الحوار والمنالطة 

 ًالتعلم التعاون 

 ًالتعلم الذات 

  ًتمٌٌم المطاركة ف
 اللماءات الجماعٌة.

  المساهمة فً تمٌٌم
 الحوار والمنالطة

d2 :والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة  األنظمةو بالموانٌن ٌتقٌد
المهنً ذات الصلة  السلون ٌاتأخاللو وبمواعد

 .بالمحاسبة
  

d3 المحاسبٌة التً تموم على استخدام  األنظمة: ٌجٌد استخدام
الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجٌا المعلومات ذات 

العاللة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على 
 مستخدمٌها. إلىالمخرجات من التمارٌر واٌصالها 

  

 

V.  المقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم
 الساعات الفعلٌة لها.

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 جانب نظري وعملً

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

 المحاسبة المالٌة إلىمدخل  1

 ,a1,a2, a3, d1 6 2 طبٌعة المحاسبة
d2 تعرٌف المحاسبة المالٌة   

    المحاسبة المالٌة أنططة

المحاسبة المالٌة والموائم المالٌة ذات 
 الغرض العام
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 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

    الموائم المالٌة ذات الغرض العام

    هدف الموائم المالٌة ذات الغرض العام

المعاٌٌر المحاسبٌة أداة المحاسبة المالٌة 
 الموائم المالٌةللحصول على 

   

    المعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة  

    :الخصائص النوعٌة للمعلومات المالٌة  
    ٌةساسالخصائص النوعٌة األ  
    الخصائص النوعٌة الداعمة  

    المٌود على توفٌر المعلومات المالٌة  

 
مفاهٌم االعتراف والمٌاس )الفروض،  

 والمبادئ(:
   

    الرئٌسةالفروض   
    المبادئ المحاسبٌة  

    فروع المحاسبة وفرص العمل المتاحة  

 
عاللة المحاسبة ببعض العلوم االجتماعٌة  

 خري اآل
   

2 
للتسجٌل  الرئٌسةالمواعد 

المحاسبً للمعامالت المالٌة 
 .المختلفة

 6 2 مفهوم لواعد التسجٌل المحاسبً.
a1,b1, b2, 

c1,d3 

    :التسجٌل المحاسبً لواعد

    أوالً: لاعدة معادلة المٌزانٌة

لتسجٌل  ؤساسثانٌاً: لاعدة الحسابات ك
 المعامالت

   

    لاعدة المٌد المزدوج ثالثاً:

رابعاً: لاعدة المٌد المفرد والسجالت غٌر 
 المنتظمة

   

 الدورة المحاسبٌة. 4

   مفهوم الدورة المحاسبٌة.
a1,b1, b2, c1, 

c3,d3 

    :الدورة المحاسبٌةمراحل 

المرحلة األولى: حصر وتحلٌل المعامالت 
 المالٌة

0 6  

المرحلة الثانٌة: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة 
 العامة

   

    ستاذدفتر األ إلىالمرحلة الثالثة: الترحٌل 

    المرحلة الرابعة: ترصٌد الحسابات

    مٌزان المراجعة إعدادالمرحلة الخامسة: 

5 

التسجٌل المحاسبً لعملٌات 
رأس المال والنمدٌة والطراء 

 سسوالبٌع، فً ضوء األ
النظرٌة للمحاسبة ولواعد 

 .التسجٌل المحاسبً

 أوالً :عملٌات رأس المال
1 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

    ثانٌاً : العملٌات النمدٌة

 ثالثاً: عملٌات الطراء والبٌع
1 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

6 
طبٌعة األوراق التجارٌة 

 ات تسجٌلها محاسبٌاً إجراءو
    طبٌعة األوراق التجارٌة

 a1, b2   الدورة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة
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 قسم إدراة االعمال
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,c1,c3,d2 

  6 2 المعالجة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة:

المعالجة المحاسبٌة ألوراق المبض )فً 
 دفاتر الدائن(

   

المعالجة المحاسبٌة ألوراق الدفع )فً 
 دفاتر المدٌن(

   

7 

األخطاء المحاسبٌة التً تحدث 
خالل الفترة المحاسبٌة 

 وتصحٌحها فً نفس الفترة.

 األخطاء المحاسبٌة أنواعطبٌعة و
  

a1, b2 
,c1,d2,d3 

  6 2 اكتطاف األخطاء المحاسبٌة

    تصحٌح األخطاء المحاسبٌة

8 

    تحدٌد نتٌجة النطاط -اوالا  الموائم المالٌة

لائمة الربح أو الخسارة والدخل الطامل 
 .خراآل

2 6 a3, b3,c2, d3 

    حـ/ملخص الربح أو الخسارة.

تصوٌر المركز المالً )لائمة  -ثانٌاً 
 المركز المالً(

   

 Total number of weeks and إجمالً عدد األسابٌع والساعات
hours 

14 42  

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس   

 الحوار والمنالطة. 

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً. 

 التعلٌم التعاونً.

 المنالطة والحوار.

 تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة.  

 

VII. نشطةاأل Tasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
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  

6-8 02 

 b2,b3. c3, , d2 1-6 02 الحضور والمطاركة  2

 02   المجموع 3

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التقٌٌم الرقم
 الوزن النسبً 

درجة  التمٌٌم  إلى)نسبة الدرجة 
 النهائً(

المخرجات التً 
 ٌحققها

ً /  نشطةالواجبات / األ  .1  جمٌع المخرجات %02 02 اسبوعٌا
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 التكالٌف

 االختبار النصفً  .0
نصف 
 الفصل

 جمٌع المخرجات 02% 02

5 
نهاٌة  االختبار النهائً

 الفصل
 جمٌع المخرجات 62% 62

  100% 100 المجموع

 

VIII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

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

النظرٌة والعملٌة للمحاسبة المالٌة: الجزء األول"،  األصول(، "0202اإلرٌانً، دمحم فضل و حجر، عبدالملن إسماعٌل ) -0
 ، المإلفان، صنعاء، الجمهورٌة الٌمنٌة.0202طبعة 

 (، "أصول المحاسبة المالٌة"، األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدنمارن، الدنمارن.0222الحٌالً، ولٌد ناجً، ) -0

II. تحدد مركزٌاً من لبل عمادة الكلٌة(الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر( 

1. 

 الحضور والغٌاب:
فززً الحضززور، وضززرورة حضززور ) نظززام واالن وانتهائهززا. االلتزززام بالمواعٌززد المحززددة للمحاضززرات فززً بززدئها 0

 % ( من ساعات المحددة للماءات التعلٌمٌة أو الفصول االفتراضٌة22
%( من ساعات المحددة ٌعد محروماً من حضور الممرر. إالّ إذا كان 32. إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن )0

بززه بسززبب مززرض أو بعززذر لززاهر تمبلززه عمززادة الكلٌززة، وبموجززب وثززائك رسززمٌة ومعمززدة، وبمززا ال ٌزٌززد عززن غٌا
 %( من ساعات الممرر.52)

2. 

 :آخرالحضور المت
ة زمنززٌنبغززً علززى الطالززب أن ٌحززرص علززى حضززور اللمززاءات التعلٌمٌززة أو الفصززول االفتراضززٌة بحسززب األ .0

 والتوارٌخ المحددة، والمطاركة فً منالطة موضوعات الممرر فً الولت المناسب. 
 أسززتاذفززً حززدود ربززع سززاعة فمززط وبعززذر ممبززول لززدى تززؤخر بززدخول المحاضززرة إذا تززؤخر ٌسززمح للطالززب الم .0

 الممرر.

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 لاعة االمتحان فً الولت المحدد. إلى. ٌجب على الطالب الوصول 0
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.0
 من الماعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحان إالّ بعد مرور نصف ولت االختبار. بالخروجٌسمح للطالب . ال 3
 .له االختبار بدرجة كاملة. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر ممبول ٌعاد 4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً الممرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب االلتزام باآلتً:
محتوى الممرر للدارسزٌن عبزر إدارة او صفحة  ٌمٌلتمدٌم الواجبات فً الولت المحدد تماماً وترسل عبر اإل .0

مطكلة  إذا واجهته لماءات تعلٌمٌة مباطرة، و لدٌهالفصول االفتراضٌة أو تسلم للمدرس مباطرة بالنسبة لمن 
، وبنزاًء علزى آخزرالممرر لكً ٌتفزك معزه علزى موعزد  ؤستاذفً تمدٌم الواجبات المطلوبة منه علٌه االتصال ب

 للتسلٌم. خرلموعد اآله ٌمكن أن ٌعدل وٌمرر اأستاذتعلٌمات 
 ٌة.أساسأن ٌمدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار  .0
الطالب عن تمدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد أسبوعٌن مزن التزؤخٌر لزن ٌمبزل إالّ إذا وافزك تؤخر إذا  .3

ً  ستاذاأل  .على لبول التؤخٌر، بناًء على ظروف لاهرة ٌتم طرحها وكتابتها خطٌا

  المراجع المساعدة:

للنطر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌن"، مركز 0(، "تمارٌن فً المحاسبة المالٌة 0202الرباعً، ٌوسف عبده راطد، ) -0
 الجمهورٌة الٌمنٌة.

 :    مجالت مإتمرات   اإلنترنتالدخول لموالع 
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 جامعة صنعاء
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 قسم إدراة االعمال
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 المطارٌع:
. سٌتم تمدٌم لائمة عناوٌن بمطارٌع بحثٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحداً من العناوٌن الممدمة لهم. 0   

ً كبٌراً على فرٌك من الطلبة مع توزٌع المس ً بحثٌا لٌة فٌما بٌنهم، ئووٌمكن توزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئا
ة من جمٌع أعضاء الفرٌك، وعلى كل طالب أوكل فرٌك أن ٌمدم تمرٌراً عن موضوعه، والتؤكد من المطاركة الفاعل

 وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:
. ٌلتزم الطلبة بمبزادئ النزاهزة األكادٌمٌزة، التزً تعنزً: أن ٌكزون الطالزب صزادلاً مزع نفسزه، ومزع زمالئزه ومزع 0

 أساتذته.
أو  اإلطززارةأو  ورلززة غٌززره. لززن ٌززتم التسززامح مززع الغززش وهززو: محاولززة الطالززب الغززش بالحززدٌث أو النظززر فززً 0

 محاولة استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 . الغش فً االمتحان أو الطروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً الممرر.3
الزذي ضزبط متلبسزاً فٌزه والممزرر الزذي لبلزه . الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ممزررٌن همزا: الممزرر 4

ممزرر فزً االمتحزان فٌحزرم منزه ومزن الممزرر  آخروفً حالة  كون الممرر الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش 
 الذي لبله .

 الواحدة ٌطبك علٌه حكم الفصل من الدراسة. االختبارٌة.إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 5

6. 

 االنتحال:
ه أو ٌمزوم بتمزدٌمها إنتاجزأو أفكاره وٌدعً أنها من  آخر. ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات طخص 0

 كؤنها خاصة به".
الغزش أو سزرلة  إلزىالبحزث العلمزً، وأاّل ٌلجزؤ أبزداً  ٌزاتأخالل. على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌزة و0

 أعمال غٌره.
دون التوثٌك ٌحرم من الدرجة وٌعنف علزى فعلتزه تلزن، دون التطزهٌر بزه أمزام  آلخرٌنا. الطالب النالل ألفكار 3

 زمالئه.
( الفمرة )و( مزن الالئحزة الموحزدة 32أداء االمتحان تطبك علٌه المادة ) أثناء آخر.الطالب المنتحل صفة طالب 4

نفسزها علزى الطالزب الزذي  لطئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكزون بمزرار مزن الجهزات المعنٌزة.. وتسزري العموبزة
 انتحلت طخصٌته لنفس الغرض.

7. 

 :آخري سٌاسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

 المنالطات والعمل الجماعً. أثناء. تحمل وتمبل اآلراء المختلفة 0
 .اآلخرٌنوالحوار البناء مع  اإلٌجابًبؤسلوب النماش  االلتزام. 0
 سٌر االمتحان. أثناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضرة، أو  ال ٌسمح باستخدام. 3
 الالزم، مطفوعاً بتمرٌر عن ذلن.  تخاذالالجهات المعنٌة  إلى.إذا سلن الطالب سلوكاً غٌر ممبول فإنه ٌُحال 4
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 (1) مبادئ المحاسبةخطة مقرر 
 

 معلومات عن مدرس المقرر:

 االسم

 حسب لرار مجلس لسم المحاسبة:
 ا.د عبدالملن إسماعٌل حجر
 أ.م.د/عبدالحمٌد مانع الصٌح
 أ.م.د/ٌوسف عبده الرباعً

 د/حمٌد ممبل نصر
 د/محسن بابمً عبدالمادر

 / اسبوعٌاً(3الساعات المكتبٌة ) 

كلٌة التجارة–لسم المحاسبة  –صنعاء  المكان ورقم الهاتف  الخمٌس األربعاء الثالثاء االثنٌن األحد السبت 

 إللكترونًاالالبرٌد 

ahajar@deloitte.com 
alsyeh@yahoo.com 

hamoudyyy442@gmail.com 
hamidmokbal@gmail.com 

  √    

 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

  (1)مبادئ المحاسبة  اسم المقرر  .1

  المقرر ورقمه رمز  .2

 الساعات المعتمدة  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار/تمارٌن محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى األول الفصل االول المستوى والفصل الدراسً  .4

 الٌوجد  (لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة   .5

 ---- (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس محاسبة درس له المقررٌالبرنامج الذي   .7
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II. وصف المقررCourse Description : 

 التً تمارسها نططةتؤسٌس بنٌة معرفٌة للطالب فً مجال مبادئ المحاسبة من حٌث تعرٌفها واأل إلىٌهدف ممرر المحاسبة المالٌة 
كما ٌتناول . IASBالفكري للموائم المالٌة ذات الغرض العام الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  طارٌة وفما لإلساسومفاهٌمها األ

ات إجراءٌبٌن مراحل الدورة المحاسبٌة وذلن  إلىباإلضافة  للتسجٌل المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة. الرئٌسةهذا الممرر المواعد 
للدورة المحاسبٌة. وفضالً عن ذلن ٌوضح المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت المالٌة. وعالوة  العمل المحاسبً فً المراحل المختلفة

ً ٌنالش الموائم المالٌة والتً تمثل إجراءاألخطاء المحاسبٌة و أنواعسبك ٌوضح طبٌعة و على ما ات اكتطافها وتصحٌحها. وختاما
الموائم من حٌث الهدف والعناصر المكونة لكل منها، وكٌفٌة المٌاس والعرض بما ٌتفك تلن للمحاسبة المالٌة، إذ ٌنالش  الرئٌسةالمخرجات 

 والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة.

 

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

 

 

 م
مخرجات التعلم  مخرجات التعلم المقصودة للمقرر

 المقصودة للبرنامج  

a-1 
 الرئٌسةوالمواعد  واألحداث االلتصادٌة المالٌة المعامالت ؤنواعب والفهم المعرفة ٌظهر

 األعمالالمحاسبٌة لمنطآت  للتسجٌل المحاسبً للمعامالت المالٌة المختلفة ومراحل الدورة
 .السٌما المنطآت التجارٌة

A1 

a-2 
ً لإلساسومفاهٌمها األٌبٌن طبٌعة المحاسبة المالٌة وأنططتها   للمحاسبة  الفكري طارٌة وفما

  خري اآلببعض العلوم االجتماعٌة وفروع المحاسبة وعاللتها 
A2 

a-3 
تلن الموائم من حٌث الهدف والعناصر المكونة وٌنالش  الرئٌسةالموائم المالٌة  أنواعٌطرح 

 )األولى( والعرض بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة. لكل منها، وكٌفٌة المٌاس
A3 

b-1 
ٌحلل المعامالت المالٌة لتحدٌد الطرف المدٌن والدائن لكل معاملة تمهٌداً لمٌدها فً السجالت 

 المحاسبٌة.
B1 

b-2 
 األعمالالمناسبة إلثبات المعامالت المالٌة المتعلمة بمنطآت  سالٌبات واألجراءاإلٌحدد  

 وعلى وجه الخصوص المنطآت التجارٌة.
B2 

b-3  
ٌبوب عناصر الموائم المالٌة بما ٌتفك والمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة وبطكل ٌمكن 

 المرارات.  اتخاذ فً تفٌد ومإطرات مدلوالت استنتاج من مستخدمً تلن الموائم 
B3 

c-1 
المالٌة من عملٌات رأس المال وعملٌات ٌجري المعالجة المحاسبٌة لمختلف المعامالت 

 سسالنمدٌة، وعملٌات الطراء والبٌع، واكتطاف ومعالجة األخطاء المحاسبٌة فً ضوء األ
 النظرٌة للمحاسبة ولواعد التسجٌل المحاسبً.

C1 

c-2 
خسارة  من ربح أو منطؤةبغرض تحدٌد النتٌجة النهائٌة لنطاط ال الرئٌسةالمالٌة  الموائم ٌعد 

 لفترة المحاسبٌة، وكذا تصوٌر المركز المالً وبمٌة الموائم المالٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة.عن ا
C2 

c-3 
ٌصمم المجموعة الدفترٌة/ والمستندٌة التً تستخدم لحصر المعامالت المالٌة وتؤٌٌدها السٌما 

 فً المنطآت التجارٌة الفردٌة.
C3 

d-1  
المختلفة بكفاءة  دوارالمحاسبٌة المالٌة والمٌام باأل ٌعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب

 وفاعلٌة.
D1 

d-2 
المهنً  السلون ٌاتأخاللو والمعاٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة وبمواعد األنظمةو بالموانٌن ٌتمٌد

 ذات الصلة بالمحاسبة.
D2 

  d-3 
المحاسبٌة التً تموم على استخدام الكمبٌوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجٌا  األنظمةٌستخدم 

المعلومات ذات العاللة بإدخال البٌانات وتجهٌزها والحصول على المخرجات من التمارٌر 
 مستخدمٌها.   إلىواٌصالها 

D3 
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II.  المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم
 الفعلٌة لها.

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 جانب نظري وعملً

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 مخرجات تعلم المقرر الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة

1 
المحاسبة  إلىمدخل 

 المالٌة

 W1+w2 6 طبٌعة المحاسبة
a1,a2, a3, d1, d2 

   تعرٌف المحاسبة المالٌة

    المحاسبة المالٌة أنططة

المحاسبة المالٌة والموائم المالٌة ذات الغرض 
 العام

   

    الموائم المالٌة ذات الغرض العام

    هدف الموائم المالٌة ذات الغرض العام

المعاٌٌر المحاسبٌة أداة المحاسبة المالٌة 
 الموائم المالٌةللحصول على 

   

    المعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة

    :الخصائص النوعٌة للمعلومات المالٌة

    ٌةساسالخصائص النوعٌة األ

    الخصائص النوعٌة الداعمة

    المٌود على توفٌر المعلومات المالٌة

مفاهٌم االعتراف والمٌاس )الفروض، 
 والمبادئ(:

   

    الرئٌسةالفروض 

    المبادئ المحاسبٌة

    فروع المحاسبة وفرص العمل المتاحة

عاللة المحاسبة ببعض العلوم االجتماعٌة 
 خري اآل

   

2 
للتسجٌل  الرئٌسةالمواعد 

المحاسبً للمعامالت 
 .المالٌة المختلفة

 W3+w4 6 a1,b1, b2, c1,d3 مفهوم لواعد التسجٌل المحاسبً.

    :لواعد التسجٌل المحاسبً

    أوالً: لاعدة معادلة المٌزانٌة

لتسجٌل  ؤساسثانٌاً: لاعدة الحسابات ك
 المعامالت

   

    لاعدة المٌد المزدوج ثالثاً:

رابعاً: لاعدة المٌد المفرد والسجالت غٌر 
 المنتظمة

   

 الدورة المحاسبٌة. 4

   مفهوم الدورة المحاسبٌة.
a1,b1, b2, c1, 

c3,d3 

    :الدورة المحاسبٌةمراحل 

المرحلة األولى: حصر وتحلٌل المعامالت 
 المالٌة

W5+w6 6  

   المرحلة الثانٌة: التسجٌل فً دفتر الٌومٌة 
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 العامة

    ستاذدفتر األ إلىالمرحلة الثالثة: الترحٌل 

    المرحلة الرابعة: ترصٌد الحسابات

    مٌزان المراجعة إعدادالمرحلة الخامسة: 

5 

التسجٌل المحاسبً 
رأس المال لعملٌات 

والنمدٌة والطراء والبٌع، 
النظرٌة  سسفً ضوء األ

للمحاسبة ولواعد 
 .التسجٌل المحاسبً

 أوالً :عملٌات رأس المال
W7 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

    ثانٌاً : العملٌات النمدٌة

 عملٌات الطراء والبٌعثالثاً: 
W8 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

 W9 3  االمتحان النصفً 6
a1, a2, a3, b1, 

b2, b3, d1, d2, d3 

      

7 
طبٌعة األوراق التجارٌة 

ات تسجٌلها إجراءو
 محاسبٌاً 

    طبٌعة األوراق التجارٌة

 a1, b2 ,c1,c3,d2   الدورة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة

  W10+w11 6 المعالجة المحاسبٌة لألوراق التجارٌة:

المعالجة المحاسبٌة ألوراق المبض )فً دفاتر 
 الدائن(

   

المعالجة المحاسبٌة ألوراق الدفع )فً دفاتر 
 المدٌن(

   

8 

األخطاء المحاسبٌة التً 
تحدث خالل الفترة 

المحاسبٌة وتصحٌحها فً 
 نفس الفترة.

 a1, b2 ,c1,d2,d3   األخطاء المحاسبٌة أنواعطبٌعة و

  W12+w13 6 اكتطاف األخطاء المحاسبٌة

    تصحٌح األخطاء المحاسبٌة

 الموائم المالٌة 9

    تحدٌد نتٌجة النطاط -اوالا 

لائمة الربح أو الخسارة والدخل الطامل 
 .خراآل

W14+w15 6 a3, b3,c2, d3 

    حـ/ملخص الربح أو الخسارة.

تصوٌر المركز المالً )لائمة المركز  -ثانٌاً 
 المالً(

   

 االمتحان النهائً 10
 

W16 3 
a1, a2, a3, b1, 

b2, b3, d1, d2, d3 

 Total number of weeks and إجمالً عدد األسابٌع والساعات
hours 

16 48  

 

III. استراتٌجٌات التدرٌس   

 الحوار والمنالطة. 

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً. 
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 التعلٌم التعاونً.

 المنالطة والحوار.

 تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة.  

 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 02 8-6 التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة 1

 02 6-1 الحضور والمطاركة 2

 02  المجموع 3

 

III.  التعلم:تقٌٌم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التقٌٌم الرقم
 الوزن النسبً 

درجة  التمٌٌم  إلى)نسبة الدرجة 
 النهائً(

المخرجات التً 
 ٌحققها

1.  
/  نشطةالواجبات / األ

 التكالٌف
 جمٌع المخرجات 5% 5 2-5

ً  المحاضرة أثناءالمشاركة   .0  جمٌع المخرجات %5 5 اسبوعٌا

 جمٌع المخرجات %02 02 الفصلنصف  االختبار النصفً  .3

 
 جمٌع المخرجات %02 02 نهاٌة الفصل االختبار النهائً

  100% 100 المجموع

 

IV. تعلملمصادر اLearning Resources : 

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

النظرٌة والعملٌة للمحاسبة المالٌة: الجزء  األصول(، "0202اإلرٌانً، دمحم فضل و حجر، عبدالملن إسماعٌل ) -0
 ، المإلفان، صنعاء، الجمهورٌة الٌمنٌة.0202األول"، طبعة 

 (، "أصول المحاسبة المالٌة"، األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدنمارن، الدنمارن.0222الحٌالً، ولٌد ناجً، ) -0

IV. تحدد مركزٌاً من لبل عمادة الكلٌة(الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر( 

1. 

 الحضور والغٌاب:
فززً الحضززور، وضززرورة حضززور ) نظززام واالن وانتهائهززا. االلتزززام بالمواعٌززد المحززددة للمحاضززرات فززً بززدئها 0

 % ( من ساعات المحددة للماءات التعلٌمٌة أو الفصول االفتراضٌة22
%( من ساعات المحددة ٌعد محروماً من حضور الممزرر. إالّ إذا كزان 32. إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن )0

%( 52به بسبب مرض أو بعذر لاهر تمبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائك رسمٌة ومعمدة، وبمزا ال ٌزٌزد عزن )غٌا
 من ساعات الممرر.

  (4)ال تقل عن  المراجع المساعدة:

للنطر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌن"، مركز 0(، "تمارٌن فً المحاسبة المالٌة 0202الرباعً، ٌوسف عبده راطد، ) -0
 الجمهورٌة الٌمنٌة.

 :    مجالت مإتمرات   اإلنترنتالدخول لموالع 
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2. 

 :آخرالحضور المت
ة زمنززٌنبغززً علززى الطالززب أن ٌحززرص علززى حضززور اللمززاءات التعلٌمٌززة أو الفصززول االفتراضززٌة بحسززب األ .3

 والتوارٌخ المحددة، والمطاركة فً منالطة موضوعات الممرر فً الولت المناسب. 
 الممرر. أستاذفً حدود ربع ساعة فمط وبعذر ممبول لدى تؤخر بدخول المحاضرة إذا تؤخر ٌسمح للطالب الم .4

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 لاعة االمتحان فً الولت المحدد. إلى. ٌجب على الطالب الوصول 0
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.0
 من الماعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحان إالّ بعد مرور نصف ولت االختبار. بالخروجٌسمح للطالب . ال 3
 .له االختبار بدرجة كاملة. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر ممبول ٌعاد 4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً الممرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب االلتزام باآلتً: .0
محتوى الممرر للدارسٌن عبر الفصول إدارة او صفحة  ٌمٌلتمدٌم الواجبات فً الولت المحدد تماماً وترسل عبر اإل .0

مطزكلة فززً تمززدٌم  إذا واجهتززه لمززاءات تعلٌمٌزة مباطززرة، و لدٌززهاالفتراضزٌة أو تسززلم للمزدرس مباطززرة بالنسززبة لمزن 
ه أسزتاذ، وبنزاًء علزى تعلٌمزات آخزرالممرر لكً ٌتفك معه على موعزد  ؤستاذالواجبات المطلوبة منه علٌه االتصال ب

 للتسلٌم. خرالموعد اآلٌمكن أن ٌعدل وٌمرر 
 ٌة.أساسأن ٌمدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار  .3
 سزتاذالطالب عن تمدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعد أسبوعٌن من التزؤخٌر لزن ٌمبزل إالّ إذا وافزك األتؤخر إذا  .4

 على لبول التؤخٌر، بناًء على ظروف لاهرة ٌتم طرحها وكتابتها خطٌاً.
 المطارٌع:

. سٌتم تمدٌم لائمة عناوٌن بمطارٌع بحثٌة بداٌة العام الدراسً وكل طالب ٌختار واحداً مزن العنزاوٌن الممدمزة لهزم. 0   
لٌة فٌمزا بٌزنهم، ئولطلبزة مزع توزٌزع المسزوٌمكن توزٌع بعض العنزاوٌن التزً تتطلزب عبئزاً بحثٌزاً كبٌزراً علزى فرٌزك مزن ا

والتؤكد من المطاركة الفاعلة من جمٌع أعضاء الفرٌك، وعلى كل طالزب أوكزل فرٌزك أن ٌمزدم تمرٌزراً عزن موضزوعه، 
 وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:
زمالئززه ومززع . ٌلتزززم الطلبززة بمبززادئ النزاهززة األكادٌمٌززة، التززً تعنززً: أن ٌكززون الطالززب صززادلاً مززع نفسززه، ومززع 0

 أساتذته.
أو محاولزة  اإلطزارةأو  ورلة غٌره. لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظر فً 0

 استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 . الغش فً االمتحان أو الطروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً الممرر.3
ممررٌن هما: الممرر الذي ضبط متلبساً فٌه والممرر الذي لبله وفزً  . الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من4

ممزرر فزً االمتحزان فٌحزرم منزه ومزن الممزرر الزذي  آخزرحالة  كون الممرر الذي ضبط متلبساً فٌه الطالب بالغش 
 لبله .

 راسة.الواحدة ٌطبك علٌه حكم الفصل من الد االختبارٌة.إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 5

6. 

 االنتحال:
ه أو ٌمزوم بتمزدٌمها إنتاجزأو أفكاره وٌزدعً أنهزا مزن  آخر. ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات طخص 0

 كؤنها خاصة به".
الغزش أو سزرلة  إلزىالبحزث العلمزً، وأاّل ٌلجزؤ أبزداً  ٌزاتأخالل. على الطلبة ضزرورة االلتززام باألمانزة العلمٌزة و0

 أعمال غٌره.
دون التوثٌك ٌحرم مزن الدرجزة وٌعنزف علزى فعلتزه تلزن، دون التطزهٌر بزه أمزام  اآلخرٌن. الطالب النالل ألفكار 3

 زمالئه.
( الفمزرة )و( مزن الالئحزة الموحزدة 32أداء االمتحان تطبك علٌزه المزادة ) أثناء آخر.الطالب المنتحل صفة طالب 4

ت المعنٌزة.. وتسزري العموبزة نفسزها علزى الطالزب الزذي لطئون الطزالب، وهزو "الفصزل" وٌكزون بمزرار مزن الجهزا
 انتحلت طخصٌته لنفس الغرض.

 :آخري سٌاسات  .7



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 
 المنالطات والعمل الجماعً. أثناء. تحمل وتمبل اآلراء المختلفة 0
 .اآلخرٌنوالحوار البناء مع  اإلٌجابًبؤسلوب النماش  االلتزام. 0
 سٌر االمتحان. أثناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضرة، أو  ال ٌسمح باستخدام. 3
 الالزم، مطفوعاً بتمرٌر عن ذلن.  تخاذالالجهات المعنٌة  إلى.إذا سلن الطالب سلوكاً غٌر ممبول فإنه ٌُحال 4

 
 
 


