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 (1)توصيف مقرر: مبادئ المحاسبة 
 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

 (1المحاسبة )  اسم المقرر  .1

  المقرر ورقمه رمز  .2

 الساعات المعتمدة  .3

محاضر
 ة

سمنار/تمار
 ين

اإلجمال تدريب عملي
 ي

3 - - - 3 

 األولالفصل  األولالمستوى  يرأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

  (وجدت
 ال يوجد

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

 بكالوريوس محاسبة درس له المقرريالبرنامج الذي   .7

 انتظام                                   

 العربية لغة تدريس المقرر   .8

 فصلي ةرأسنظام الد  .9

 انتظام ةرأسالد إسلوب  .10

 ا.د عبدالملك إسماعيل حجر   معد)و( توصيف المقرر  .11

 أ.م.د/يوسف عبده الرباعي مراجع التوصيف  .12

 واالقتصاد كلية التجارة –جامعة صنعاء  المكان الذي يدرس فيه المقرر  .13

 م2020 تأريخ اعتماد توصيف المقرر  .14

15.  
مجلس قسم المحاسبة بكلية التجارة واالقتصاد جامعة  الجهة التي اعتمدت التوصيف

 صنعاء 

 

II. وصف المقررCourse Description : 

يهدف مقرر المحاسبة المالية إلى تأسيس بنية معرفية للطالب في مجال مبادئ المحاسبة من حيث تعريفها 
الفكري للقوائم المالية ذات الغرض العام الصادر عن  طارومفاهيمها األساسية وفقا لإل ة التي تمارسهانططواأل

ة للتسجيل المحاسبي للمعامالت الرئيسكما يتناول هذا المقرر القواعد . IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية 
ات العمل المحاسبي في المراحل ءإجراالمحاسبية ويبين مراحل الدورة باإلضافة إلى ذلك  المالية المختلفة.

المختلفة للدورة المحاسبية. وفضالً عن ذلك يوضح المعالجة المحاسبية لمختلف المعامالت المالية. وعالوة 
ات اكتطافها وتصحيحها. وختاماً يناقش القوائم ءإجرااألخطاء المحاسبية و أنواععلى ما سبق يوضح طبيعة و

تلك القوائم من حيث الهدف والعناصر ة للمحاسبة المالية، إذ يناقش الرئيسثل المخرجات المالية والتي تم
 المكونة لكل منها، وكيفية القياس والعرض بما يتفق والمعايير الدولية للتقارير المالية.

 

III.  يتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر للمقرر: المقصودةمخرجات التعلم 

 المعرفة والفهم :  
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 مخرجات البرنامج )معرفة وفهم(   مخرجات المقرر)معرفة وفهم(

بعد االنتهاء من هذا المقرر سييييييييكون الطالب قادرا  
 على أن:

بعد االنتهاء من هذا البرنامج سيكون الطالب قادرا  
 على أن:

a-1 المالية المعامالت أنواعب والفهم المعرفة يظهر 
ة الرئيسوالقواعد  واألحداث االقتصادية المالية 

للتسجيل المحاسبي للمعامالت المالية المختلفة 
السيما  األعمال منطآتالمحاسبية ل ومراحل الدورة

 .التجارية منطآتال

A1النظري  طار. يظهر المعرفة والفهم باإل
للمحاسبة والمراجعة، ومعايير المحاسبة 
والمراجعة المختلفة، والعلوم االقتصادية 

، والقوانين ذات العالقة خرىية اآلدارواإل
بمجاالت المحاسبة والمراجعة، وبما يتناسب مع 

ات المختلفة والترتيب منطآتفي ال األعمالبيئة 
 التعاقدية.

a-2 هيمها ومفاتها أنططيبين طبيعة المحاسبة المالية و
ً لإل للمحاسبة وفروع  الفكري طاراألساسية وفقا

االجتماعية ببعض العلوم المحاسبة وعالقتها 
  خرىاآل

A A2 يظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالية .
ات المحاسبة عنها ءإجراوغير المالية، و

 بمختلف الوحدات االقتصادية العامة والخاصة.

a-3  من حيث  ةالرئيسالقوائم المالية  أنواعيطرح
الهدف والعناصر المكونة لكل منها، وكيفية القياس 

يتفق والمعايير الدولية ى( والعرض بما األول)
 للتقارير المالية.

A3 . القوائم والتقاريرالمالية  إعدادات ءإجرايوضح
وغيرها من التقارير لمختلف الوحدات االقتصادية 
العامة والخاصة وكيفية تحليل وتفسير تلك القوائم 

 االستثمارية والضريبية وغيرها. غراضلأل

 

 :المهارات الذهنية

 مخرجات البرنامج )مهارات ذهنية(       المقرر)مهارات ذهنية(مخرجات   

بعد االنتهاء من هذا المقرر سييييييييكون الطالب قادرا  
 على أن:

بعد االنتهاء من هذا البرنامج سييييييكون الطالب قادرا  
 على أن:

b-1   يحلل المعامالت المالية لتحديد الطرف المدين
والدائن لكل معاملة تمهيداً لقيدها في السجالت 

 المحاسبية.

B1والنظم المحاسبية  واألساليب الطرق . يحدد
المنطاة،  نطاط لطبيعة ات المراجعة المالئمةءإجراو

وطرق ومناهج البحث العلمي في المحاسبة 
 والمراجعة.

b-2  ات واألساليب المناسبة إلثبات ءجرايحدد اإل
 األعمال منطآتالمعامالت المالية المتعلقة ب

 التجارية. منطآتوعلى وجه الخصوص ال

B2في  خرى.  يحلل المعامالت المالية واألحداث اآل
المختلفة بما يمكن من التسجيل المحاسبي لها،  منطآتال
 التقارير المالية لها وغيرها من التقارير. إعدادو

b-3  يبوب عناصر القوائم المالية بما يتفق والمعايير
الدولية للتقارير المالية وبطكل يمكن مستخدمي 

 ومؤطرات مدلوالت استنتاج من تلك القوائم 
 اتخاذ القرارات. في تفيد

B3ائل المختلفة، والبد منطآت. يحلل القوائم المالية لل
االستثمارية، بما يمكنه من استنتاج مدلوالت 
ومؤطرات تفيد في اتخاذ القرارات وتقديم االستطارات 

 في المجاالت ذات العالقة.

 

 :  المهارات العملية والمهنية

 يتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر

 البرنامج )مهارات عملية ومهنية(مخرجات    مخرجات المقرر )مهارات عملية ومهنية(
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بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على 
 أن:

بعد االنتهاء من هذا البرنامج سيييييكون الطالب قادرا  
 على أن:

c-1 يجري المعالجة المحاسبية لمختلف المعامالت :
المال وعمليات النقدية،  رأسالمالية من عمليات 

وعمليات الطراء والبيع، واكتطاف ومعالجة 
األخطاء المحاسبية في ضوء األسس النظرية 

 للمحاسبة وقواعد التسجيل المحاسبي.

C1 . يجري المعالجات المحاسبية للمعامالت المالية
المختلفة العامة والخاصة  منطآتلل خرىواألحداث اآل

والمعايير  ،IASsوفقا لمعايير المحاسبة الدولية 
والمعايير والقواعد ، IFRSالدولية للتقارير المالية 
 المحاسبية ذات العالقة.

 c-2 ة بغرض تحديد النتيجةالرئيسالمالية  القوائم يعد 
خسارة عن  النهائية لنطاط المنطأة من ربح أو

وكذا تصوير المركز المالي  الفترة المحاسبية،
 وبقية القوائم المالية في نهاية الفترة المالية.

C2المختلفة العامة  منطآت. يعد القوائم المالية لل
ً لمعايير المحاسبة الدولية   ،IASsوالخاصة وفقا

والمعايير ، IFRSوالمعايير الدولية للتقارير المالية 
 والقواعد المحاسبية ذات العالقة.

c-3 يصمم المجموعة الدفترية /والمستندية التي:
تستخدم لحصر المعامالت المالية وتأييدها 

 التجارية الفردية. منطآتالسيما في ال

C3داء. يعد الموازنات التخطيطية، وتقارير األ 
ي، وتصميم الدورات المستندية، ونظم دارالمالي واإل

ة، حالمعلومات المحاسبية، والمفاضلة بين البدائل المتا
 لفة.المخت منطآتبما يتوافق مع طبيعة النطاط في ال

  

 المهارات االنتقالية )العامة(:

 مخرجات البرنامج )مهارات انتقالية )عامة((   مخرجات المقرر)مهارات انتقالية )عامة((

بعد االنتهاء من هذا المقرر سييييييييكون الطالب قادرا  
 على أن:

سييييييكون الطالب قادرا  بعد االنتهاء من هذا البرنامج 
 أن: على

d1 : يعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب
المختلفة  دوارالمحاسبية المالية والقيام باأل

 بكفاءة وفاعلية.

D1 يتواصل مع اآلخرين بفعالية، ويطارك في فرق .
العمل بكفاءة، وبما يمكنه من العمل في مختلف وظائف 

 المحاسبة والمراجعة.

d2 :والمعايير الدولية  نظمةواأل بالقوانين يتقيد
 يات السلوكأخالقو للتقارير المالية وبقواعد

 .المهني ذات الصلة بالمحاسبة

D2وقواعد وآداب السلوك نظمة. يلتزم بالقوانين واأل ،
 المهني الدولية، وغيرها من القواعد ذات العالقة.

d3المحاسبية التي تقوم على  نظمة: يجيد استخدام األ
استخدام الكمبيوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجيا 
المعلومات ذات العالقة بإدخال البيانات وتجهيزها 
والحصول على المخرجات من التقارير وايصالها 

 الى مستخدميها.

D3 يجيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسب .
لمختلفة، اآللي في مجاالت المحاسبة والمراجعة ا

 والمهارات البحثية، والتحليلية.  

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

 :التدريس والتقييم : ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم باستراتيجيةاوال  

 ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس التعلم المقصودة للمقررمخرجات   
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a-1 المالية المعامالت أنواعب والفهم المعرفة يظهر 
ة للتسجيل الرئيسوالقواعد  واألحداث االقتصادية

المحاسبي للمعامالت المالية المختلفة ومراحل 
 منطآتالسيما ال األعمال منطآتالمحاسبية ل الدورة

 .التجارية
a-2 مها ومفاهيتها أنططيبين طبيعة المحاسبة المالية و

ً لإل للمحاسبة وفروع  الفكري رطااألساسية وفقا
ببعض العلوم االجتماعية المحاسبة وعالقتها 

  .خرىاآل

 

 محاضرات 

  الواجبات
 بحاثواأل

  الحوار
 والمناقطة

 

  أسئلة تقويمية اثناء
  المحاضرة.

  تقييم الواجبات
 .المنزلية

  االختبارات
 التحريرية.

 
 

a-3  من حيث الهدف ةالرئيسالقوائم المالية  أنواعيطرح 
ى( ولاألوالعناصر المكونة لكل منها، وكيفية القياس )

 والعرض بما يتفق والمعايير الدولية للتقارير المالية.

  

 

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

ميياستراتيجية التق استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية  

b-1  يحلل المعامالت المالية لتحديد الطرف المدين
والدائن لكل معاملة تمهيداً لقيدها في السجالت 

 المحاسبية.

 .محاضرات 

  مناقطة
 وحوار.

  تكليفات
 منزلية.

  تقييم التكليفات
 المنزلية.

  االختبارات
ات واألساليب المناسبة إلثبات ءجرايحدد اإل b-2 التحريرية.

 األعمال منطآتالمعامالت المالية المتعلقة ب
 التجارية. منطآتوعلى وجه الخصوص ال

b-3  يبوب عناصر القوائم المالية بما يتفق والمعايير
الدولية للتقارير المالية وبطكل يمكن مستخدمي 

 تفيد ومؤطرات مدلوالت استنتاج من تلك القوائم 
 اتخاذ القرارات. في

 

 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  

c-1 يجري المعالجة المحاسبية لمختلف :
المال  رأسالمعامالت المالية من عمليات 

وعمليات النقدية، وعمليات الطراء 
والبيع، واكتطاف ومعالجة األخطاء 
المحاسبية في ضوء األسس النظرية 

 للمحاسبة وقواعد التسجيل المحاسبي.

 ة أمثلمحاضرات و
 عملية.

  تكاليف منزلية
 جماعية.

 في  إطراك الطالب
مناقطة جماعية 

 وحوارات.

  تقييم التكاليف
 المنزلية.

 .االختبارات التحريرية 
 

 c-2ة بغرض تحديد الرئيسالمالية  القوائم : يعد
 النتيجة النهائية لنطاط المنطأة من ربح أو

  خسارة عن الفترة المحاسبية، وكذا 
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تصوير المركز المالي في نهاية الفترة 
 المالية.

c-3 المجموعة الدفترية/ المستندية التي :يصمم
تستخدم لحصر المعامالت المالية 

التجارية  منطآتوتأييدها السيما في ال
 الفردية.

  

 

 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 بجوانب
المختلفة  دوارالمحاسبية المالية والقيام باأل

 بكفاءة وفاعلية.

 .لقاءات جماعية 

 .الحوار والمناقطة 

 التعلم التعاوني 

 التعلم الذاتي 

  تقييم المطاركة في
 اللقاءات الجماعية.

 تقييم المساهمة في 
 الحوار والمناقطة.

 

d2 :والمعايير الدولية  نظمةواأل بالقوانين يتقيد
 يات السلوكأخالقو للتقارير المالية وبقواعد

 .المهني ذات الصلة بالمحاسبة
  

d3المحاسبية التي تقوم على  نظمة: يجيد استخدام األ
استخدام الكمبيوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجيا 
المعلومات ذات العالقة بإدخال البيانات 
وتجهيزها والحصول على المخرجات من 

 التقارير وايصالها الى مستخدميها.

  

 

V.  المقصودة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم
 للمقرر مع تحديد الساعات الفعلية لها.

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 جانب نظري وعملي

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

مخرجات تعلم 
 المقرر

 مدخل إلى المحاسبة المالية 1

 ,a1,a2, a3 6 2 طبيعة المحاسبة
d1, d2 تعريف المحاسبة المالية   

    ة المحاسبة الماليةأنطط

المحاسبة المالية والقوائم المالية ذات 
 الغرض العام

   

    القوائم المالية ذات الغرض العام

    هدف القوائم المالية ذات الغرض العام
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المعايير المحاسبية أداة المحاسبة 
 القوائم الماليةالمالية للحصول على 

   

    المعايير الدولية للتقارير المالية  

    :الخصائص النوعية للمعلومات المالية  
    الخصائص النوعية األساسية  
    الخصائص النوعية الداعمة  

    القيود على توفير المعلومات المالية  

 
مفاهيم االعتراف والقياس )الفروض،  

 والمبادئ(:
   

    ةالرئيسالفروض   
    المبادئ المحاسبية  

    فروع المحاسبة وفرص العمل المتاحة  

 
عالقة المحاسبة ببعض العلوم  

 خرىاالجتماعية اآل
   

2 
ة للتسجيل الرئيسالقواعد 

المحاسبي للمعامالت المالية 
 .المختلفة

 6 2 مفهوم قواعد التسجيل المحاسبي.
a1,b1, b2, 

c1,d3 

    :التسجيل المحاسبيقواعد 

    أوالً: قاعدة معادلة الميزانية

ثانياً: قاعدة الحسابات كأساس لتسجيل 
 المعامالت

   

    قاعدة القيد المزدوج ثالثاً:

رابعاً: قاعدة القيد المفرد والسجالت 
 غير المنتظمة

   

 الدورة المحاسبية. 4

   مفهوم الدورة المحاسبية.
a1,b1, b2, 
c1, c3,d3 

    :الدورة المحاسبيةمراحل 

ى: حصر وتحليل األولالمرحلة 
 المعامالت المالية

2 6  

المرحلة الثانية: التسجيل في دفتر 
 اليومية العامة

   

المرحلة الثالثة: الترحيل إلى دفتر 
 ستاذاأل

   

    المرحلة الرابعة: ترصيد الحسابات

ميزان  إعدادالمرحلة الخامسة: 
 المراجعة

   

5 

التسجيل المحاسبي لعمليات 
المال والنقدية والطراء  رأس

والبيع، في ضوء األسس 
النظرية للمحاسبة وقواعد 

 .التسجيل المحاسبي

 المال رأسأوالً :عمليات 
1 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

    ثانياً : العمليات النقدية

 ثالثاً: عمليات الطراء والبيع
1 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 
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6 

التجارية  األوراقطبيعة 
 ات تسجيلها محاسبياً ءإجراو

    التجارية األوراقطبيعة 

 الدورة المحاسبية لألوراق التجارية
  

a1, b2 
,c1,c3,d2 

  6 2 المعالجة المحاسبية لألوراق التجارية:

المعالجة المحاسبية ألوراق القبض 
 )في دفاتر الدائن(

   

المعالجة المحاسبية ألوراق الدفع )في 
 دفاتر المدين(

   

7 

األخطاء المحاسبية التي 
تحدث خالل الفترة 

المحاسبية وتصحيحها في 
 نفس الفترة.

 األخطاء المحاسبية أنواعطبيعة و
  

a1, b2 
,c1,d2,d3 

  6 2 اكتطاف األخطاء المحاسبية

    تصحيح األخطاء المحاسبية

8 

    تحديد نتيجة النطاط -اوالا  القوائم المالية

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الطامل 
 .اآلخر

2 6 
a3, b3,c2, 

d3 

    حـ/ملخص الربح أو الخسارة.

 ً تصوير المركز المالي )قائمة  -ثانيا
 المركز المالي(

   

 Total number of weeks إجمالي عدد األسابيع والساعات
and hours 

14 42  

 

VI. استراتيجيات التدريس   

 الحوار والمناقطة. 

 المحاضرات.  

 التعليم الذاتي. 

 التعليم التعاوني.

 المناقطة والحوار.

 تكاليف منزلية فردية وجماعية.  

 

VII. ة نشطاألTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكليف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

1 
 التكاليف الفردية و الجماعية 

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

d2, d3  
6-8 10 

 b2,b3. c3, , d2 1-6 10 الحضور والمطاركة  2

 20   المجموع 3
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I. :تقييم التعلم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التقييم الرقم
 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقييم النهائي(

المخرجات التي 
 يحققها

1.  
ة / نشطالواجبات / األ

 التكاليف
 جميع المخرجات %20 20 اسبوعيا  

 االختبار النصفي  .2
نصف 
 الفصل

 جميع المخرجات 20% 20

5 
نهاية  االختبار النهائي

 الفصل
 جميع المخرجات 60% 60

  100% 100 المجموع
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VIII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

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

(، "األصول النظرية والعملية للمحاسبة 2019اإلرياني، محمد فضل و حجر، عبدالملك إسماعيل ) .1
 صنعاء، الجمهورية اليمنية.، المؤلفان، 2019"، طبعة األولالمالية: الجزء 

(، "أصول المحاسبة المالية"، األكاديمية العربية المفتوحة في 2007الحيالي، وليد ناجي، ) .2
 الدنمارك، الدنمارك.

 

 

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

1. 

 الحضور والغياب:
الحضيييييور  . االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضيييييرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في 1

 ( من ساعات المحددة للقاءات التعليمية أو الفصول االفتراضية %70وضرورة حضور ) 
( من سييييييياعات المحددة يعد محروما  من %30تجاوز نسيييييييبة طياب الطالب عن ) إذا. 2

كان طيابه بسبب مرض أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية  وبموجب  إذاحضور المقرر. إالّ 
 ( من ساعات المقرر.%50وبما ال يزيد عن )وثائق رسمية ومعمدة  

2. 

 الحضور المتأخر:
ينبغي على الطالب أن يحرص على حضور اللقاءات التعليمية أو الفصول االفتراضية  .1

بحسيييب االزمنة والتواريخ المحددة  والمشييياركة في مناقشييية موضيييوعات المقرر في 
 الوقت المناسب. 

تأخر في حدود ربع سيييياعة فقط وبعذر  إذايسييييمط للطالب المتأخر بدخول المحاضييييرة  .2
 المقرر. أستاذمقبول لدى 

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 . يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في الوقت المحدد.1
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2
القاعة االمتحانية بعد بدء جلسييية االمتحان إالّ بعد مرور يسيييمط للطالب الخرون من . ال 3

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

4. 

 يتعين على الطالب االلتزام باآلتي:المهام / التكاليف / التعيينات: 
ة محتوى إدارتقديم الواجبات في الوقت المحدد تماما  وترسيييل عبر االيميل او صيييفحة  .1

المقرر للدارسين عبر الفصول االفتراضية أو تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن لدية 
ة منه ما واجهته مشييييييكلة في تقديم الواجبات المطلوب إذالقاءات تعليمية مباشييييييرة  و

المقرر لكي يتفق معه على موعد آخر  وبناء  على تعليمات  أسيييييييتاذعليه االتصيييييييال ب
 ه يمكن أن يعدل ويقرر الموعد اآلخر للتسليم.أستاذ

 أن يقدم عرضا  تفصيليا  لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. .2

  المراجع المساعدة:

للنطر  مين"، مركز األ1(، "تمارين في المحاسبة المالية 2019الرباعي، يوسف عبده راطد، ) -1
 والتوزيع، صنعاء، الجمهورية اليمنية.

 :    مجالت مؤتمرات   اإلنترنتالدخول لمواقع 
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ين من التأخير تأخر الطالب عن تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعد أسييبوع إذا .3
على قبول التأخير  بناء  على ظروف قاهرة يتم شيييرحها  سيييتاذوافق األ إذالن يقبل إالّ 

 وكتابتها خطيا .
 المشاريع:

ن ي وكل طالب يختار واحدا  مرأس. سيتم تقديم قائمة عناوين بمشاريع بحثية بداية العام الد1   
 لتي تتطلب عبئا  بحثيا  كبيرا  على فريق منالعناوين المقدمة لهم. ويمكن توزيع بعض العناوين ا

فريق  الأعضاء لية فيما بينهم  والتأكد من المشاركة الفاعلة من جميع ئوالطلبة مع توزيع المس
 وعلى كل طالب أوكل فريق أن يقدم تقريرا  عن موضوعه  وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:
تعني: أن يكون الطالب صييادقا  مع نفسييه   . يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية  التي1

 ومع زمالئه ومع أساتذته.
. لن يتم التسيييييييامط مع الغم وهو: محاولة الطالب الغم بالحدين أو النظر في ورقة 2

 أو اإلشارة أو محاولة استخدام أية وسيلة من وسائل الغم. طيره
 رر.با  في المقرأس. الغم في االمتحان أو الشروع فيه يجعل الطالب 3
. الطالب الذي يغم في االمتحان يحرم من مقررين هما: المقرر الذي ضييبط متلبسييا  فيه 4

والمقرر الذي قبله وفي حالة  كون المقرر الذي ضبط متلبسا  فيه الطالب بالغم آخر مقرر 
 في االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله .

ختيييارييية الواحييدة يطبق عليييه حكم تكرر طم الطييالييب أكثر من مرة في الييدورة اال إذا.5
 ة.رأسالفصل من الد

6. 

 االنتحال:
. يعرف االنتحال باسييم لالنسييخ أو سييرقة كلمات شييخص آخر أو أفكاره ويدعي أنها من 1

 إنتاجه أو يقوم بتقديمها كأنها خاصة بهل.
يلجأ أبدا  يات البحن العلمي  وأاّل أخالق. على الطلبة ضيييييييرورة االلتزام باألمانة العلمية و2

 إلى الغم أو سرقة أعمال طيره.
ناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك  3 . الطالب ال

 دون التشهير به أمام زمالئه.
( الفقرة )و( 37االمتحان تطبق عليه المادة ) أداء.الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء 4

الطالب  وهو لالفصييييلل ويكون بقرار من الجهات المعنية.. من الالئحة الموحدة لشييييئون 
 وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس الغرض.

7. 

 :آخرىسياسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 . تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي.1
 النقام االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين. إسلوب. التزامه ب2
 ال يسمط استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة  أو أثناء سير االمتحان.. 3
سلك الطالب سلوكا  طير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم  مشفوعا   إذا.4

 بتقرير عن ذلك.

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

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

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        الطويلد/ناصر   د/صالح المقطري

 
 1المحاسبة مبادئ خطة مقرر 

 

 معلومات عن مدرس المقرر:

 االسم

 حسب قرار مجلس قسم المحاسبة:
 ا.د عبدالملك إسماعيل حجر
 أ.م.د/عبدالحميد مانع الصيح
 أ.م.د/يوسف عبده الرباعي

 د/حميد مقبل نصر
 د/محسن بابقي عبدالقادر

 / اسبوعيا (3الساعات المكتبية ) 

التجارةكلية –قسم المحاسبة  –صنعاء  المكان ورقم الهاتف  الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت 

 البريد االلكتروني

ahajar@deloitte.com 
alsyeh@yahoo.com 

hamoudyyy442@gmail.com 
hamidmokbal@gmail.com 

  √    

 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

  األولالجزء  –مبادئ المحاسبة المالية  اسم المقرر  .1

  المقرر ورقمه رمز  .2

 الساعات المعتمدة  .3

محاضر
 ة

سمنار/تما
 رين

اإلجمال تدريب عملي
 ي

3 - - - 3 

 األولالفصل  األولالمستوى  يرأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة رأسالمتطلبات السابقة لد
  (المقرر)إن وجدت

 اليوجد

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

 بكالوريوس محاسبة درس له المقرريالبرنامج الذي   .7

 انتظام ة في البرنامج:رأسالد إسلوب 

 العربية لغة تدريس المقرر   .8

 فصلي ةرأسنظام الد  .9

 انتظام ةرأسالد إسلوب  .10

 ا.د عبدالملك إسماعيل حجر   معد)و( توصيف المقرر  .11

 أ.م.د/يوسف عبده الرباعي مراجع التوصيف  .12

 كلية التجارة واالقتصاد –جامعة صنعاء  المكان الذي يدرس فيه المقرر  .13

 م2020 تأريخ اعتماد توصيف المقرر  .14

15.  
مجلس قسم المحاسبة بكلية التجارة واالقتصاد جامعة  اعتمدت التوصيفالجهة التي 

 صنعاء 

mailto:ahajar@deloitte.com
mailto:alsyeh@yahoo.com
mailto:hamoudyyy442@gmail.com
mailto:hamidmokbal@gmail.com
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II. وصف المقررCourse Description : 

يهدف مقرر المحاسبة المالية إلى تأسيس بنية معرفية للطالب في مجال مبادئ المحاسبة من حيث تعريفها 
الفكري للقوائم المالية ذات الغرض العام الصادر عن  طارومفاهيمها األساسية وفقا لإل ة التي تمارسهانططواأل

ة للتسجيل المحاسبي للمعامالت الرئيسكما يتناول هذا المقرر القواعد . IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية 
ات العمل المحاسبي في المراحل ءإجرايبين مراحل الدورة المحاسبية وباإلضافة إلى ذلك  المالية المختلفة.

للدورة المحاسبية. وفضالً عن ذلك يوضح المعالجة المحاسبية لمختلف المعامالت المالية. وعالوة  المختلفة
ات اكتطافها وتصحيحها. وختاماً يناقش القوائم ءإجرااألخطاء المحاسبية و أنواععلى ماسبق يوضح طبيعة و

ر قوائم من حيث الهدف والعناصتلك الالمالية والتي تمثل المخرجات الرئيسية للمحاسبة المالية، إذ يناقش 
 المكونة لكل منها، وكيفية القياس والعرض بما يتفق والمعايير الدولية للتقارير المالية.

  

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

 

 م
مخرجات التعلم  مخرجات التعلم المقصودة للمقرر

 المقصودة للبرنامج  

a-1 
والقواعد الرئيسية  واألحداث االقتصادية المالية المعامالت أنواعب والفهم المعرفة يظهر

 األعمال منطآتالمحاسبية ل للتسجيل المحاسبي للمعامالت المالية المختلفة ومراحل الدورة
 .التجارية منطآتالسيما ال

A1 

a-2 
لمحاسبة ل الفكري طارومفاهيمها األساسية وفقاً لإلتها أنططالمحاسبة المالية ويبين طبيعة  

  خرىببعض العلوم االجتماعية اآلوفروع المحاسبة وعالقتها 
A2 

a-3 
ة تلك القوائم من حيث الهدف والعناصر المكونالقوائم المالية الرئيسية ويناقش  أنواعيطرح 

 والعرض بما يتفق والمعايير الدولية للتقارير المالية.ى( األوللكل منها، وكيفية القياس )
A3 

b-1 
يحلل المعامالت المالية لتحديد الطرف المدين والدائن لكل معاملة تمهيداً لقيدها في 

 السجالت المحاسبية.
B1 

b-2 
 ألعمالا منطآتات واألساليب المناسبة إلثبات المعامالت المالية المتعلقة بءجرايحدد اإل 

 التجارية. منطآتوعلى وجه الخصوص ال
B2 

b-3  
يبوب عناصر القوائم المالية بما يتفق والمعايير الدولية للتقارير المالية وبطكل يمكن 

 اتخاذ القرارات. في تفيد ومؤطرات مدلوالت استنتاج من مستخدمي تلك القوائم 
B3 

c-1 
المال وعمليات  رأسيجري المعالجة المحاسبية لمختلف المعامالت المالية من عمليات 

النقدية، وعمليات الطراء والبيع، واكتطاف ومعالجة األخطاء المحاسبية في ضوء األسس 
 النظرية للمحاسبة وقواعد التسجيل المحاسبي.

C1 

c-2 
خسارة  النهائية لنطاط المنطأة من ربح أوالمالية الرئيسية بغرض تحديد النتيجة  القوائم يعد 

عن الفترة المحاسبية، وكذا تصوير المركز المالي وبقية القوائم المالية في نهاية الفترة 
 المالية.

C2 

c-3 
يصمم المجموعة الدفترية/ والمستندية التي تستخدم لحصر المعامالت المالية وتأييدها 

 التجارية الفردية. منطآتالسيما في ال
C3 

d-1  
لفة المخت دواريعمل ضمن فرق العمل ذات الصلة بجوانب المحاسبية المالية والقيام باأل

 بكفاءة وفاعلية.
D1 

d-2 
المهني  يات السلوكأخالقو والمعاير الدولية للتقارير المالية وبقواعد نظمةواأل بالقوانين يتقيد

 ذات الصلة بالمحاسبة.
D2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 
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II.  المقصودة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم
 للمقرر مع تحديد الساعات الفعلية لها.

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 جانب نظري وعملي

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية

الساعات 
 الفعلية

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 

مدخل إلى المحاسبة 
 المالية

 ,W1+w2 6 a1,a2, a3 طبيعة المحاسبة
d1, d2 تعريف المحاسبة المالية   

    ة المحاسبة الماليةأنطط

المحاسبة المالية والقوائم المالية ذات 
 الغرض العام

   

    القوائم المالية ذات الغرض العام

هدف القوائم المالية ذات الغرض 
 العام

   

المعايير المحاسبية أداة المحاسبة 
 القوائم الماليةالمالية للحصول على 

   

    المعايير الدولية للتقارير المالية 

 
الخصائص النوعية للمعلومات 

 :المالية
   

    الخصائص النوعية األساسية 

    الخصائص النوعية الداعمة 

    القيود على توفير المعلومات المالية 

 
مفاهيم االعتراف والقياس 

 )الفروض، والمبادئ(:
   

    الفروض الرئيسية 

    المبادئ المحاسبية 

 
فروع المحاسبة وفرص العمل 

 المتاحة
   

 
عالقة المحاسبة ببعض العلوم 

 خرىاالجتماعية اآل
   

2 

القواعد الرئيسية 
للتسجيل المحاسبي 
للمعامالت المالية 

 .المختلفة

 W3+w4 6 مفهوم قواعد التسجيل المحاسبي.
a1,b1, b2, 

c1,d3 

    :قواعد التسجيل المحاسبي

    أوالً: قاعدة معادلة الميزانية

  d-3 
المحاسبية التي تقوم على استخدام الكمبيوتر والتعامل مع وسائل تكنولوجيا  نظمةيستخدم األ

المعلومات ذات العالقة بإدخال البيانات وتجهيزها والحصول على المخرجات من التقارير 
 وايصالها الى مستخدميها.  

D3 
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 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        الطويلد/ناصر   د/صالح المقطري

ثانياً: قاعدة الحسابات كأساس 
 لتسجيل المعامالت

   

    قاعدة القيد المزدوج ثالثاً:

رابعاً: قاعدة القيد المفرد والسجالت 
 غير المنتظمة

   

 الدورة المحاسبية. 4

   مفهوم الدورة المحاسبية.
a1,b1, b2, 
c1, c3,d3 

    :الدورة المحاسبيةمراحل 

ى: حصر وتحليل األولالمرحلة 
 المعامالت المالية

W5+w6 6  

المرحلة الثانية: التسجيل في دفتر 
 اليومية العامة

   

المرحلة الثالثة: الترحيل إلى دفتر 
 ستاذاأل

   

    المرحلة الرابعة: ترصيد الحسابات

ميزان  إعدادالمرحلة الخامسة: 
 المراجعة

   

5 

التسجيل المحاسبي 
المال  رأسلعمليات 

والنقدية والطراء والبيع، 
في ضوء األسس 
النظرية للمحاسبة 
وقواعد التسجيل 

 .المحاسبي

 المال رأسأوالً :عمليات 
W7 3 

a1, b2 
,c1,c3,d2,d3 

    ثانياً : العمليات النقدية

 عمليات الطراء والبيعثالثاً: 

W8 3 
a1, b2 

,c1,c3,d2,d3 

 W9 3  االمتحان النصفي 6
a1, a2, a3, 
b1, b2, b3, 
d1, d2, d3 

      

7 
التجارية  األوراقطبيعة 

ات تسجيلها ءإجراو
 محاسبياً 

    التجارية األوراقطبيعة 

 الدورة المحاسبية لألوراق التجارية
  

a1, b2 
,c1,c3,d2 

المعالجة المحاسبية لألوراق 
 التجارية:

W10+w11 6  

المعالجة المحاسبية ألوراق القبض 
 )في دفاتر الدائن(

   

المعالجة المحاسبية ألوراق الدفع 
 )في دفاتر المدين(

   

8 

األخطاء المحاسبية التي 
تحدث خالل الفترة 

 األخطاء المحاسبية أنواعطبيعة و
  

a1, b2 
,c1,d2,d3 

  W12+w13 6 اكتطاف األخطاء المحاسبية
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المحاسبية وتصحيحها 
 في نفس الفترة.

 تصحيح األخطاء المحاسبية
   

 القوائم المالية 9

    تحديد نتيجة النطاط -اوالا 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
 .الطامل اآلخر

W14+w15 6 
a3, b3,c2, 

d3 

    حـ/ملخص الربح أو الخسارة.

 ً تصوير المركز المالي )قائمة  -ثانيا
 المركز المالي(

   

 االمتحان النهائي 10
 

W16 3 
a1, a2, a3, 
b1, b2, b3, 
d1, d2, d3 

 Total number of إجمالي عدد األسابيع والساعات
weeks and hours 

16 48  

 

III. استراتيجيات التدريس   

 الحوار والمناقطة. 

 المحاضرات.  

 التعليم الذاتي. 

 التعليم التعاوني.

 المناقطة والحوار.

 تكاليف منزلية فردية وجماعية.  

 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكليف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 10 8-6 التكاليف الفردية و الجماعية  1

 10 6-1 الحضور والمطاركة  2

 20  المجموع 3

 

III.  التعلم:تقييم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التقييم الرقم
 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقييم النهائي(

المخرجات التي 
 يحققها

3.  
ة / نشطالواجبات / األ

 التكاليف
 جميع المخرجات 5% 5 2-5

4.  
المشاركة اثناء 

 المحاضرة
 جميع المخرجات %5 5 اسبوعيا  
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 االختبار النصفي  .5
نصف 
 الفصل

 جميع المخرجات 20% 20

5 
نهاية  االختبار النهائي

 الفصل
 جميع المخرجات 70% 70

  100% 100 المجموع

IV. تعلملمصادر اLearning Resources : 

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

(، "األصول النظرية والعملية للمحاسبة 2019اإلرياني، محمد فضل و حجر، عبدالملك إسماعيل ) -1
 ، المؤلفان، صنعاء، الجمهورية اليمنية.2019"، طبعة األولالمالية: الجزء 

(، "أصول المحاسبة المالية"، األكاديمية العربية المفتوحة في 2007الحيالي، وليد ناجي، ) -2
 الدنمارك.الدنمارك، 

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

1. 

 الحضور والغياب:
. االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضيييييييرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الحضيييييييور  1

 ( من ساعات المحددة للقاءات التعليمية أو الفصول االفتراضية %70وضرورة حضور ) 
( من سييياعات المحددة يعد محروما  من حضيييور %30تجاوز نسيييبة طياب الطالب عن ) إذا. 2

كان طيابه بسيييييييبب مرض أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية  وبموجب وثائق  إذاالمقرر. إالّ 
 ( من ساعات المقرر.%50رسمية ومعمدة  وبما ال يزيد عن )

2. 

 الحضور المتأخر:
ينبغي على الطالب أن يحرص على حضيييييور اللقاءات التعليمية أو الفصيييييول االفتراضيييييية  .3

بحسب االزمنة والتواريخ المحددة  والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت 
 المناسب. 

سمط للطالب المتأخر بدخول المحاضرة  .4 ساعة فقط وبعذر مقبول  إذاي تأخر في حدود ربع 
 المقرر. أستاذلدى 

3. 

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

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

4. 

 المهام / التكاليف / التعيينات: يتعين على الطالب االلتزام باآلتي: .1
ة محتوى المقرر إدارتقديم الواجبات في الوقت المحدد تماما  وترسيييييييل عبر االيميل او صيييييييفحة  .2

للدارسين عبر الفصول االفتراضية أو تسلم للمدرس مباشرة بالنسبة لمن لدية لقاءات تعليمية 
رر المق أستاذما واجهته مشكلة في تقديم الواجبات المطلوبة منه عليه االتصال ب إذامباشرة  و

  (4)ال تقل عن  المراجع المساعدة:

للنطر  مين"، مركز األ1(، "تمارين في المحاسبة المالية 2019الرباعي، يوسف عبده راطد، ) -1
 والتوزيع، صنعاء، الجمهورية اليمنية.

 :    مجالت مؤتمرات   اإلنترنتالدخول لمواقع 
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ه يمكن أن يعدل ويقرر الموعد اآلخر أستاذكي يتفق معه على موعد آخر  وبناء  على تعليمات ل
 للتسليم.

 أن يقدم عرضا  تفصيليا  لما يتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أساسية. .3
تأخر الطالب عن تقديم واجباته في الموعد الذي حدد له بعد أسبوعين من التأخير لن يقبل إالّ  إذا .4

 على قبول التأخير  بناء  على ظروف قاهرة يتم شرحها وكتابتها خطيا . ستاذق األواف إذا
 المشاريع:

ي وكل طالب يختار واحدا  من رأسيييي. سيييييتم تقديم قائمة عناوين بمشيييياريع بحثية بداية العام الد1   
يا  كبيرا  على  ئا  بحث ناوين التي تتطلب عب ناوين المقدمة لهم. ويمكن توزيع بعض الع ريق من فالع

ق  الفريأعضييياء لية فيما بينهم  والتأكد من المشييياركة الفاعلة من جميع ئوالطلبة مع توزيع المسييي
 وعلى كل طالب أوكل فريق أن يقدم تقريرا  عن موضوعه  وعرضه أمام الطلبة.

5. 

 الغش:
مع نفسه  و. يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية  التي تعني: أن يكون الطالب صادقا  مع 1

 زمالئه ومع أساتذته.
أو  طيره. لن يتم التسييامط مع الغم وهو: محاولة الطالب الغم بالحدين أو النظر في ورقة 2

 اإلشارة أو محاولة استخدام أية وسيلة من وسائل الغم.
 با  في المقرر.رأس. الغم في االمتحان أو الشروع فيه يجعل الطالب 3
االمتحان يحرم من مقررين هما: المقرر الذي ضيييييييبط متلبسيييييييا  فيه . الطالب الذي يغم في 4

والمقرر الذي قبله وفي حالة  كون المقرر الذي ضبط متلبسا  فيه الطالب بالغم آخر مقرر في 
 االمتحان فيحرم منه ومن المقرر الذي قبله .

حكم الفصيييييييل تكرر طم الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه  إذا.5
 ة.رأسمن الد

6. 

 االنتحال:
. يعرف االنتحال باسم لالنسخ أو سرقة كلمات شخص آخر أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه 1

 أو يقوم بتقديمها كأنها خاصة بهل.
يات البحن العلمي  وأاّل يلجأ أبدا  إلى أخالق. على الطلبة ضيييييييرورة االلتزام باألمانة العلمية و2

 أعمال طيره.الغم أو سرقة 
. الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك  دون 3

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

الالئحة الموحدة لشيييئون الطالب  وهو لالفصيييلل ويكون بقرار من الجهات المعنية.. وتسيييري 
 العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس الغرض.

7. 

 :آخرىسياسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي.. تحمل وتقبل 1
 النقام االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين. إسلوب. التزامه ب2
 ال يسمط استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة  أو أثناء سير االمتحان.. 3
سيييلك الطالب سيييلوكا  طير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم  مشيييفوعا   إذا.4

 بتقرير عن ذلك.
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