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 دراسات محاسبية  مواصفات المقرر الدراسي:

 

 المعلومات العامة عن المقرر:

 دراسات محاسبية في المنشآت المتخصصة  : اسم المقرر 

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 األول المستوى الرابع / الفصل  الدراسي: المستوى والفصل  

 محاسبة مالية أ، ومحاسبة مالية ب  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 ال يوجد  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 بكالوريوس المحاسبة  البرنامج الذي يتم فيه تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  نظام الدراسة: 

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  

 قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة واالقتصاد  مكان تدريس المقرر: 

 محسن بابقي عبد القادر  د.  اسم معد مواصفات المقرر: 

 فضل لطف عبيدان د.  اسم مراجع مواصفات المقرر: 

  الجامعة: تاريخ اعتماد مجلس  

 

 وصف المقرر: 

يهدف المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المحاسبية لمعالجة أبرز القضايا المحاسبية في المنشآت المتخصصة  

اليمنية، ويحتوي هذا المقرر على المعالجات المحاسبية في المنشآت ذات األقسام، والمنشآت ذات الفروع  األعمالالموجودة في بيئة 

قلة، والمحاسبة في المستشفيات الهادفة للربح، كما يتناول المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بكل من  بنوعيها المستقلة وغير المست

 مبيعات التقسيط، وبضاعة األمانة. 

 

 

 

 

 

 

 مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج: 

 أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادرا على  
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم

 تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات  

A استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم 

يشرح المشكالت المحاسبية الخاصة بالمنشآت  

ذات االقسام والمنشآت ذات الفروع  

والمستشفيات الهادفة للربح، وعمليات البيع  

بالتقسيط، وعمليات بضاعة األمانة. وأسس 

 معالجتها محاسبياً.  وقواعد

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

يذكر أهداف المحاسبة في المنشآت ذات 

الفروع والمستشفيات  األقسام، والمنشآت ذات 

الهادفة للربح، وعمليات البيع بالتقسيط،  

 وعمليات بضاعة األمانة. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

يوضح الفرق بين الفروع غير المستقلة،  

والفروع المستقلة، والتنظيم المحاسبي المناسب  

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

مخرجات   مخرجات المقرر

 البرنامج 

a :المعرفة والفهم : 

يبين المشكالت المحاسبية الخاصة بالمنشآت ذات االقسام والمنشآت ذات الفروع والمستشفيات الهادفة للربح، 

 معالجتها محاسبياً.  وعمليات البيع بالتقسيط، وعمليات بضاعة األمانة. وأسس وقواعد

يذكر أهداف المحاسبة في المنشآت ذات األقسام، والمنشآت ذات الفروع والمستشفيات الهادفة للربح، وعمليات البيع 

 بالتقسيط، وعمليات بضاعة األمانة. 

يشرح الفرق بين الفروع غير المستقلة، والفروع المستقلة، والتنظيم المحاسبي المناسب لكل منها، والتنظيم  

 المحاسبي المناسب لكل منشأة من المنشآت المتخصصة.

b:المهارات الذهنية : 

 يحلل المشاكل المحاسبية المتعلقة بالمنشآت المتخصصة.

التي تواجهها المنشآت المتخصصة بما يتفق مع المبادئ المحاسبية، ومعايير  يحدد طرق وإجراءات معالجة المشاكل 

 المحاسبة الدولية.

مبيعات   إيراداتيقارن بين أسس توزيع المصروفات المشتركة في المنشآت ذات األقسام، وطرق االعتراف ب

 التقسيط، واختيار الطريقة المناسبة المتفقة مع المبادئ المحاسبية. 

c المهنية والعملية: : المهارات 

 . لمشاكل التي تواجهها المنشآت المتخصصةيجري المعالجة المحاسبية السليمة ل

يجهز البيانات والمعلومات المحاسبية المناسبة لمتخذي القرارات اإلدارية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات  

 اقتصادية رشيدة. 

 مستوى األقسام والفروع، والقوائم المالية في المنشآت المتخصصة. يعد القوائم المالية الختامية التحليلية على 

d :المهارات العامة واالنتقالية : 

 فرق المهام المكلف بها. إدارةيتواصل بفاعلية، ويشارك في فرق العمل، و

في حل المشاكل التي تواجهها المنشآت المتخصصة، واعداد القوائم  اإلنترنتيجيد استخدام أجهزة الحاسوب وشبكة 

 لبحث عن البيانات والمعلومات ذات الصلة بموضوعات المقرر.المالية لها ، وفي ا
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لكل منها، والتنظيم المحاسبي المناسب لكل  

 منشأة من المنشآت المتخصصة. 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

B استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

يحلل المشاكل المحاسبية المتعلقة بالمنشآت  

 المتخصصة. 

 الحوار والمناقشة

 عروض تقديمية 

 .تكاليف فردية

 العصف الذهني 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 تقييم التكاليف 

يحدد طرق وإجراءات معالجة المشاكل التي  

تواجهها المنشآت المتخصصة بما يتفق مع  

 المبادئ المحاسبية، ومعايير المحاسبة الدولية. 

 الحوار والمناقشة

 عروض تقديمية 

 .تكاليف فردية

 العصف الذهني 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 تقييم التكاليف 

توزيع المصروفات المشتركة  يقارن بين أسس 

في المنشآت ذات األقسام، وطرق االعتراف  

مبيعات التقسيط، واختيار الطريقة  إيراداتب

 المناسبة المتفقة مع المبادئ المحاسبية. 

 الحوار والمناقشة

 عروض تقديمية 

 .تكاليف فردية

 العصف الذهني 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 تقييم التكاليف 

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم: 

C   مخرجات المقرر/ المهارات المهنية

 والعملية

 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس

لمشاكل  يجري المعالجة المحاسبية السليمة ل

 . التي تواجهها المنشآت المتخصصة

 الحوار والمناقشة

 عروض تقديمية 

 .تكاليف فردية

 العصف الذهني 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 تقييم التكاليف 

والمعلومات المحاسبية  يجهز البيانات  

المناسبة لمتخذي القرارات اإلدارية، بما  

يساعدهم على اتخاذ قرارات اقتصادية 

 رشيدة.

 الحوار والمناقشة

 عروض تقديمية 

 .تكاليف فردية

 العصف الذهني 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 تقييم التكاليف 

يعد القوائم المالية الختامية التحليلية على  

مستوى األقسام والفروع، والقوائم المالية في 

 المتخصصة.  المنشآت

 الحوار والمناقشة

 عروض تقديمية 

 .تكاليف فردية

 العصف الذهني 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 التكاليف تقييم 

 

 رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

D استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المهارات العامة 

يتواصل بفاعلية، ويشارك في فرق العمل،  

 .فرق المهام المكلف بها إدارةو

التعلم الذاتي وتكليف الطالب 

 بإعداد بحث محاسبي. 

 العصف الذهني 

 تقييم المشاركات 
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 التعلم التعاوني

 المناقشة الجماعية 

يجيد استخدام أجهزة الحاسوب وشبكة  

في حل المشاكل التي تواجهها   اإلنترنت

المنشآت المتخصصة، واعداد القوائم المالية 

لبحث عن البيانات والمعلومات  لها ، وفي ا

 ذات الصلة بموضوعات المقرر.

 التعلم الذاتي 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 المناقشة الجماعية 

تقييم استخدام الحاسوب في اعداد القوائم المالية 

 الختامية 

 

مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات   تحديد وكتابة

 المعتمدة لها. 

 

 كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر 

 الرقم 
وحدات/ موضوعات  

 المقرر 
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع 

الساعات 

 الفعلية
 مخرجات تعلم المقرر 

1 
المحاسبة في المنشآت ذات  

 األقسام

 اهداف محاسبة المنشآت ذات االقسام.

 التنظيم المحاسبي في المنشآت ذات االقسام.

المعالجة المحاسبة للبضاعة المحولة بين  

 بالتكلفة األقسام عند تسعيرها 

المعالجة المحاسبة للبضاعة المحولة بين  

 األقسام عند تسعيرها بأعلى من التكلفة 

 بين االقسام  اإليراداتتوزيع المصروفات و

القوائم المالية الختامية في المنشآت ذات 

 االقسام

2 6 
a1, a2, b1, b2, b3 

, c1,c2,d1, d2 

2 

المحاسبة في المنشآت ذات  

 المستقلةالفروع غير 

 

 اهداف محاسبة المنشآت ذات الفروع.

 التنظيم المحاسبي في الفروع غير المستقلة.

 ارسال البضاعة للفروع بالتكلفة: 

الحساب  أسلوب قياس نتيجة نشاط الفرع ب

 الواحد 

الحسابات  أسلوب قياس نتيجة نشاط الفرع ب

 المتعددة

 ارسال البضاعة للفروع بسعر البيع:

الحساب  أسلوب نشاط الفرع بقياس نتيجة 

 الواحد 

الحسابات  أسلوب قياس نتيجة نشاط الفرع ب

 المتعددة

3 9 
a1, a2, a3, b1, b2, 

c1, c2,d1, d2 

3 

المحاسبة في المنشآت ذات  

 الفروع المستقلة

 

 التنظيم المحاسبي في الفروع المستقلة.

المعالجة المحاسبية لعمليات الفروع المستقلة  

 المحلية

القوائم المالية المجمعة للمركز الرئيسي 

 والفروع.

2 6 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1, d2 
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4 

المحاسبة في المستشفيات  

 الهادفة للربح

 

 التعريف بالمستشفيات الهادفة للربح.

التنظيم المحاسبي في المستشفيات الهادفة  

 للربح.

المستشفيات الهادفة  القوائم المالية الختامية في 

 للربح.

2 6 
a1, a2a3,, b1, b2, 

c1, c2, c3, d1, d2 

5 

المحاسبة عن عمليات البيع  

 بالتقسيط 

 

 التنظيم المحاسبي لعمليات البيع بالتقسيط. 

 المعالجة المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط. 

 طرق االعتراف بإيراد مبيعات التقسيط 

 طريقة أساس االستحقاق 

 طريقة األساس النقدي

 طريقة استرداد التكلفة

 طريقة األرباح المؤجلة 

المعالجة المحاسبية لعمليات استرداد السلعة 

 المباعة بالتقسيط 

2 6 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, d1, d2 

6 
المحاسبة عن بضاعة  

 االمانة 

 التعريف ببضاعة االمانة. 

 التنظيم المحاسبي لعمليات بضاعة االمانة 

 المعالجة المحاسبية لعمليات بضاعة االمانة 

 القيود المحاسبية في دفاتر الموكل

 القيود المحاسبية في دفاتر الوكيل

 

3 9 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, d1, d2 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات 
 

 

 استراتيجية التدريس:

 المحاضرات. – 1

 العروض التقديمية.  – 2

 الحوار والمناقشة.  – 3

 دراسات الحالة. – 4

 العصف الذهني.  – 5

 التعلم التعاوني. – 6

 التعلم الذاتي.  – 7

 التعيينات والتكليفات: 

 

 الدرجة  األسبوع  مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم 

 التكليفات الفردية والجماعية  1
a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, 

c2, c3, d1, d2 
 10 في نهاية كل موضوع 
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2 
الحضور والمشاركة في المناقشات 

 الصفية

a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, 

c2, c3, d1, d2 
 10 أسبوعياً 

 20   المجموع  3

 

 تقويم التعلم:

 الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة الرقم 
نسبة الدرجة إلى درجة 

 النهائيالتقويم 

المخرجات التي  

 يحققها 

 % 20 20 في نهاية كل موضوع  والتكليفات  األنشطةالواجبات و 1

a1, a2, a3,  b1, 

b2, b3, c1, c2, 

c3, d1, d2 

 جميع المخرجات  % 20 20 الثامن  اختبار منتصف الفصل 3

 جميع المخرجات  % 60 60 السادس عشر  االختبار النهائي  4

  % 100 100  المجموع  

 

 تعلم:لمصادر ا

 

 : )ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

  –م، دراسات محاسبية في المنشآت المتخصصة، الطبعة الثانية، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء 2014عبيدان، فضل لطف، 

 الجمهورية اليمنية. 

 :المراجع المساعدة

  -م، المحاسبة المالية الخاصة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان 2004ى األولحسين يوسف القاضي، وآخرين، الطبعة 

 األردن.

م، النظم المحاسبية المتخصصة وتطبيقاتها العملية، دار وائل للنشر والتوزيع،  2003ى األولمحمد مطر، إنعام زويلف، الطبعة 

 األردن.  –عمان 

المستشفيات(، المكتبة العصرية للنشر  –م، محاسبة المنشآت الفندقية )الفنادق 2005ى األولمكرم عبد المسيح باسيلي، الطبعة 

 جمهورية مصر العربية.  –والتوزيع، المنصورة 

 مواد إلكترونية وإنترنت: )إن وجدت( 

1- 

2- 

 

 

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

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: 

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من    سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 

 المقرر 

 يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليمية الحضور المتأخر:  

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر    ضوابط االمتحان: 

 الطالب عن االمتحان. 



 

 

 

 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      

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ. التعيينات والمشاريع: 

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات  الغش: 

 . يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه االنتحال: 

 مواعيد تسليم التكليفات .... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:  

 

  



 

 

 

 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      

 دراسات محاسبية خطة المقرر الدراسي: 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 االسم فضل عبيدان د.  / أسبوعيا(   3) الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 777266255 السبت األحد االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس

 البريد اإللكتروني        

 

 المعلومات العامة عن المقرر:

 دراسات محاسبية في المنشآت المتخصصة  : اسم المقرر 

  رمز المقرر ورقمه:  

 المعتمدة: الساعات  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 األول المستوى الرابع / الفصل  المستوى والفصل الدراسي:  

 محاسبة مالية أ، ومحاسبة مالية ب  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 ال يوجد  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 بكالوريوس المحاسبة  البرنامج الذي يتم فيه تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  نظام الدراسة: 

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  

 قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة واالقتصاد  مكان تدريس المقرر: 

 محسن بابقي عبد القادر  د.  اسم معد مواصفات المقرر: 

 فضل لطف عبيدان د.  اسم مراجع مواصفات المقرر: 

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  

 

 وصف المقرر: 

يهدف المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المحاسبية لمعالجة أبرز القضايا المحاسبية في المنشآت المتخصصة  

اليمنية، ويحتوي هذا المقرر على المعالجات المحاسبية في المنشآت ذات األقسام، والمنشآت ذات الفروع  األعمالالموجودة في بيئة 

قلة، والمحاسبة في المستشفيات الهادفة للربح، كما يتناول المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بكل من  بنوعيها المستقلة وغير المست

 مبيعات التقسيط، وبضاعة األمانة. 

 

 

 



 

 

 

 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      

 

  مخرجات التعلم:
 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادرا على أن:

a :المعرفة والفهم : 

المشكالت المحاسبية الخاصة بالمنشآت ذات االقسام والمنشآت ذات الفروع والمستشفيات الهادفة للربح، وعمليات البيع  يبين 

 معالجتها محاسبياً.  بالتقسيط، وعمليات بضاعة األمانة. وأسس وقواعد

للربح، وعمليات البيع بالتقسيط،  يذكر أهداف المحاسبة في المنشآت ذات األقسام، والمنشآت ذات الفروع والمستشفيات الهادفة 

 وعمليات بضاعة األمانة. 

يشرح الفرق بين الفروع غير المستقلة، والفروع المستقلة، والتنظيم المحاسبي المناسب لكل منها، والتنظيم المحاسبي المناسب  

 لكل منشأة من المنشآت المتخصصة. 

b:المهارات الذهنية : 

 يحلل المشاكل المحاسبية المتعلقة بالمنشآت المتخصصة.

التي تواجهها المنشآت المتخصصة بما يتفق مع المبادئ المحاسبية، ومعايير المحاسبة  يحدد طرق وإجراءات معالجة المشاكل 

 الدولية. 

مبيعات التقسيط، واختيار  إيراداتيقارن بين أسس توزيع المصروفات المشتركة في المنشآت ذات األقسام، وطرق االعتراف ب

 الطريقة المناسبة المتفقة مع المبادئ المحاسبية. 

c المهنية والعملية: : المهارات 

 . لمشاكل التي تواجهها المنشآت المتخصصةيجري المعالجة المحاسبية السليمة ل

 يجهز البيانات والمعلومات المحاسبية المناسبة لمتخذي القرارات اإلدارية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة. 

 مستوى األقسام والفروع، والقوائم المالية في المنشآت المتخصصة. يعد القوائم المالية الختامية التحليلية على 

d :المهارات العامة واالنتقالية : 

 فرق المهام المكلف بها. إدارةيتواصل بفاعلية، ويشارك في فرق العمل، و

قوائم المالية لها ، في حل المشاكل التي تواجهها المنشآت المتخصصة، واعداد ال اإلنترنتيجيد استخدام أجهزة الحاسوب وشبكة 

 لبحث عن البيانات والمعلومات ذات الصلة بموضوعات المقرر.وفي ا

 

 محتوى المقرر

 : الجانب النظري

 األسبوع  المواضيع التفصيلية وحدات المقرر  الرقم 
الساعات 

 الفعلية

 المحاسبة في المنشآت ذات األقسام  1

 اهداف محاسبة المنشآت ذات االقسام.

التنظيم المحاسبي في المنشآت ذات 

 االقسام.

المعالجة المحاسبة للبضاعة المحولة بين  

 األقسام عند تسعيرها بالتكلفة 

المعالجة المحاسبة للبضاعة المحولة بين  

 األقسام عند تسعيرها بأعلى من التكلفة 

W1+w2 6 



 

 

 

 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      

بين   اإليراداتتوزيع المصروفات و

 االقسام

القوائم المالية الختامية في المنشآت ذات 

 االقسام

2 

المحاسبة في المنشآت ذات الفروع 

 غير المستقلة 

 

 اهداف محاسبة المنشآت ذات الفروع.

التنظيم المحاسبي في الفروع غير 

 المستقلة.

 ارسال البضاعة للفروع بالتكلفة: 

الحساب  أسلوب قياس نتيجة نشاط الفرع ب

 الواحد 

أسلوب  قياس نتيجة نشاط الفرع ب

 الحسابات المتعددة

 ارسال البضاعة للفروع بسعر البيع:

الحساب  أسلوب قياس نتيجة نشاط الفرع ب

 الواحد 

أسلوب  قياس نتيجة نشاط الفرع ب

 الحسابات المتعددة

W3+w4+w5 9 

3 

المحاسبة في المنشآت ذات الفروع 

 المستقلة

 

 الفروع المستقلة.التنظيم المحاسبي في 

المعالجة المحاسبية لعمليات الفروع  

 المستقلة المحلية

القوائم المالية المجمعة للمركز الرئيسي 

 والفروع.

W6+w7 6 

 W8 3  امتحان منتصف الفصل 4

5 

 

المحاسبة في المستشفيات الهادفة  

 للربح

 

 التعريف بالمستشفيات الهادفة للربح.

المستشفيات الهادفة  التنظيم المحاسبي في 

 للربح.

القوائم المالية الختامية في المستشفيات  

 الهادفة للربح.

W9+w10 6 

6 
 المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط 

 

 التنظيم المحاسبي لعمليات البيع بالتقسيط. 

المعالجة المحاسبية لعمليات البيع  

 بالتقسيط. 

 طرق االعتراف بإيراد مبيعات التقسيط 

 أساس االستحقاق طريقة 

 طريقة األساس النقدي

 طريقة استرداد التكلفة

 طريقة األرباح المؤجلة 

المعالجة المحاسبية لعمليات استرداد 

 السلعة المباعة بالتقسيط 

W11+w12 6 



 

 

 

 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      

 المحاسبة عن بضاعة االمانة  7

 التعريف ببضاعة االمانة. 

 التنظيم المحاسبي لعمليات بضاعة االمانة 

المعالجة المحاسبية لعمليات بضاعة  

 االمانة 

 القيود المحاسبية في دفاتر الموكل

 القيود المحاسبية في دفاتر الوكيل

W13+w14+w15 9 

 W16 3  امتحان نهاية الفصل 8

 48 16 إجمالي األسابيع والساعات 

 

 

 استراتيجية التدريس:

 المحاضرات. – 1

 العروض التقديمية.  – 2

 الحوار والمناقشة.  – 3

 دراسات الحالة. – 4

 العصف الذهني.  – 5

 التعلم التعاوني. – 6

 التعلم الذاتي.  – 7

 

 

 التعيينات والتكليفات: 

 

 الدرجة  األسبوع  التكليف/النشاط الرقم 

 10 في نهاية كل موضوع  التكليفات الفردية والجماعية  1

 10 أسبوعيا  الحضور والمشاركة في المناقشات الصفية  2

 20  المجموع  3

 

 الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة الرقم 
نسبة الدرجة إلى درجة التقويم 

 النهائي

 والتكليفات  األنشطةالواجبات و 1
في نهاية كل 

 موضوع 
20 20 % 

 % 20 20 الثامن  اختبار منتصف الفصل 3

 % 60 60 السادس عشر  النهائي االختبار  4



 

 

 

 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      

 % 100 100  المجموع  

 

 تعلم:لمصادر ا

 

 : )ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

  –م، دراسات محاسبية في المنشآت المتخصصة، الطبعة الثانية، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء 2014عبيدان، فضل لطف، 

 الجمهورية اليمنية. 

 :المراجع المساعدة

  -م، المحاسبة المالية الخاصة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان 2004ى األولحسين يوسف القاضي، وآخرين، الطبعة  د. 

 األردن.

م، النظم المحاسبية المتخصصة وتطبيقاتها العملية، دار وائل للنشر 2003ى األولإنعام زويلف، الطبعة  د. محمد مطر،  د. 

 األردن.  –والتوزيع، عمان 

المستشفيات(، المكتبة العصرية للنشر  –م، محاسبة المنشآت الفندقية )الفنادق 2005ى األولمكرم عبد المسيح باسيلي، الطبعة   د.

 جمهورية مصر العربية.  –والتوزيع، المنصورة 

 مواد إلكترونية وإنترنت: )إن وجدت( 

1- 

2- 

 

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

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: 

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من    سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 

 المقرر 

 يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليمية الحضور المتأخر:  

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر    ضوابط االمتحان: 

 الطالب عن االمتحان. 

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ. التعيينات والمشاريع: 

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات  الغش: 

 . عة في حالة حدوثهيحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتب االنتحال: 

 مواعيد تسليم التكليفات .... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:  

 

 

 


