
 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 مواصفات مقرر: الحسابات القومٌة وتحلٌل البٌانات
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 الحسابات القومٌة وتحلٌل البٌانات

2 
 ورقمهرمز المقرر 

  Course Code and 
Number  

 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

6 - - 6 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 ./ الفصل األول الثالث المستوى 

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
مبادئ االلتصاد الجزئً + مبادئ االلتصاد الكلً + النظرٌة 

 االلتصادٌة الجزئٌة والنظرٌة االلتصادٌة الكلٌة

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 بكالورٌوس التصاد .

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة.

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام / الفصل الدراسً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 عده كلٌب أ.م.د. علً سٌف

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى دراسة ماهٌة الحسابات االلتصادٌة المومٌة ومضامٌنها و أهمٌة وظائفها وأهدافها، وأبعادها واتساع نطاق 
استخداماتها، باإلضافة الى دراسة الطرق واالسالٌب االحصائٌة والفنٌة الخاصة بمٌاس ومعالجة مشاكل تمدٌرات الدخل والناتج المومً 

نظم واجراءات اعداد الحسابات المومٌة، وٌحتوي الممرر على االدوات واالسالٌب الخاصة بعرض وتصوٌر  . وكذا منالشة أهم
الجداول والبٌانات اإلحصائٌة التً تظهرها منظومة الحسابات االلتصادٌة المومٌة،  و على كٌفٌة  تركٌب وأطر اعداد الحسابات 

لٌل جداول المدخالت/ المخرجات، ونظم التدفمات المالٌة و عاللتها بنظام الحسابات المطاعٌة والهٌكلٌة المومٌة . الى جانب دراسة وتح
 المومٌة. 

 

III. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1- .ٌعرف المفاهٌم واألسالٌب العلمٌة والمعرفٌة الالزمة لإلعداد الحسابات المومٌة االلتصادٌة التجمٌعٌة 

-a2 .ٌشرح مجمل العاللات االلتصادٌة للمطاعات الرئٌسٌة المكونة لهٌكل النشاط االلتصادي للمجتمع  
-a3  عناصر النشاط  االلتصادي ومتغٌرات حسابات الدخل والناتج  التعامالت والمبادالت النمدٌة والسلعٌة والتدفمات لمجامٌع ٌوضح
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 المومً.
-b1 .ًٌحلل األسالٌب  والمشاكل النظرٌة والعملٌة المتعلمة بمٌاس حسابات  الناتج/ الدخل الموم 
-b2 نوع  وحجم النشاط ٌمارن بٌن المفاهٌم النظرٌة  لنظام الحسابات االلتصادٌة المطاعٌة والمومٌة، مبٌناً المتغٌرات المؤثرة ف ً

 االلتصادي الكلً.
- c1  ٌوظف ما توفره منظومة الحسابات المومٌة من البٌانات والمعلومات االحصائٌة والمحاسبٌة وما تعكسه من مؤشرات ودالالت

 .التصادٌة واجتماعٌة على مكونات نشاط ووالع المجتمع االلتصادي واالجتماعً
- c2 ٌ الرئٌسٌة والفرعٌة التً تمارس  أنشطتها داخل المجتمع مستخدماً تمنٌة المعلومات.صنف المطاعات االلتصادٌة 
-c3 .ًٌساهم بكفاءة عالٌة بإعداد األطر العامة لهٌكل الحسابات المومٌة على المستوٌٌن المطاعً والموم 

- d1  االستراتٌجً المومً، وإجراء الممارنات الدولٌة.ٌشارن فً اعداد الدراسات االلتصادٌة المٌاسٌة التجمٌعٌة، وعملٌات التخطٌط 
- d2  ،ٌعمل منفرداً أو ضمن فرٌك موظفاً ما تعكسه البٌانات واإلحصائٌات من مؤشرات التصادٌة فً تموٌم األداء االلتصادي

 والكشف عن  اماكن الموة والضعف فً  تكوٌناته واستنتاج سبل تطوٌره.
- d3 والعملٌة من خالل إعداد التمارٌر والبحوث العلمٌة لتحمٌك التمٌز واإلبداع فً إطار مهام  ٌنمً لدراته ومهاراته العلمٌة

 تخصصه وفً محٌطه المهنً والمجتمعً.

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1- 
 
 

-a2 

ٌعرف المفاهٌم واألسالٌب العلمٌة والمعرفٌة الالزمة 
 االلتصادٌة التجمٌعٌة.لإلعداد الحسابات المومٌة 

 
ٌشرح مجمل العاللات االلتصادٌة للمطاعات الرئٌسٌة 

  المكونة لهٌكل النشاط االلتصادي للمجتمع.

A1 .والنظرٌات االلتصادٌة والمالٌة. .  األسس والمبادئ ٌبٌن 

-a3   التعامالت والمبادالت النمدٌة والسلعٌة والتدفمات ٌوضح
االلتصادي ومتغٌرات حسابات لمجامٌع عناصر النشاط  

 الدخل والناتج المومً

A2  ٌوضح المضاٌا والظواهر واألزمات االلتصادٌة .
 والمالٌة المعاصرة.

-b1  ٌحلل األسالٌب  والمشاكل النظرٌة والعملٌة المتعلمة بمٌاس
 حسابات  الناتج/ الدخل المومً.

B1 ..ٌحلل  الظواهر والمضاٌا االلتصادٌة والمالٌة. 
 

- b3  أتنااااء المحاضااارات مااان خاااالل المنالشاااة ٌناااالي وٌتفاعااال
 واإلجابة على ما ٌطرح من أسئلة

B3 . ٌحدد  نظرٌاً وكمٌاً العاللات  بٌن  المتغٌرات، وٌتنبأ
 بمستمبل الظواهر والعاللات االلتصادٌة الوالعٌة.

- b2  ٌمارن بٌن المفاهٌم النظرٌة  لنظام الحسابات االلتصادٌة
والمومٌة، مبٌناً المتغٌرات المؤثرة فً نوع  وحجم  المطاعٌة

 النشاط االلتصادي الكلً.

B4 . ٌمارن بٌن النظرٌات والمدارس الفكرٌة االلتصادٌة
والمالٌة، وٌنمد وٌتخذ  المرار االستثماري وااللتصادي 

 والمالً المناسب.

- c1  ٌوظااف مااا تااوفره منظومااة الحسااابات المومٌااة ماان البٌانااات
والمعلومااااات االحصااااائٌة والمحاساااابٌة ومااااا تعكسااااه ماااان 
مؤشرات ودالالت التصادٌة واجتماعٌة على مكونات نشااط 

 .ووالع المجتمع االلتصادي واالجتماعً

C1 الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واالحصاء . ٌوظف
 والمحاسبة والمانون واالدارة فً المجال االلتصادي

 

- c2  ٌ االلتصادٌة الرئٌسٌة والفرعٌة التً صنف المطاعات
 تمارس  أنشطتها داخل المجتمع مستخدماً تمنٌة المعلومات.

C2 . ًٌستخدم التكنولوجٌا وتطبٌمات الحاسب اآللً ف
 االلتصاد.

-c3 ٌساهم بكفاءة عالٌة بإعداد األطر العامة لهٌكل 
 الحسابات المومٌة على المستوٌٌن المطاعً والمومً.     

C4 .  ٌضع السٌاسات االلتصادٌة والخطط والبرامج االنمائٌة 
 وفك االسلوب العلمً       

- d1 
 

ٌشارن فً اعداد الدراسات االلتصادٌة المٌاسٌة التجمٌعٌة، 
وعملٌات التخطٌط االستراتٌجً المومً، وإجراء الممارنات 

 الدولٌة.

D1.ٌساهم فً حل المشكالت االلتصادٌة للمجتمع . 
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- d2 
 

ٌعمل منفرداً أو ضمن فرٌك موظفاً ما تعكسه البٌانات 
واإلحصائٌات من مؤشرات التصادٌة فً تموٌم األداء 
االلتصادي، والكشف عن  اماكن الموة والضعف فً  

 تكوٌناته واستنتاج سبل تطوٌره.

D3 ٌتواصل بفاعلٌة مع الوحدات والمؤسسات االلتصادٌة .
 والمالٌة والبٌئة المحٌطة.

- d3  ٌنمً لدراته ومهاراته العلمٌة والعملٌة من خالل إعداد   
 التمارٌر والبحوث العلمٌة لتحمٌك التمٌز واإلبداع فً     

 إطار مهام تخصصه وفً محٌطه المهنً والمجتمعً.

D5-  ٌبتكر وٌبدع وٌنظم العمل الفردي، متحلٌاً بالموضوعٌة
 واألمانة وأخالق المهنة.

 

 التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌممواءمة مخرجات 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المقرر/ المعرفة والفهممخرجات 
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 -   ٌعرف المفاهٌم واألسالٌب العلمٌة والمعرفٌة
الالزمة لإلعداد الحسابات المومٌة االلتصادٌة 

 التجمٌعٌة.

الحوار  -المحاضرة  -
 والمنالشة

 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -

المنالشة والتكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -

a2-   ٌشرح مجمل العاللات االلتصادٌة للمطاعات
الرئٌسٌة المكونة لهٌكل النشاط االلتصادي 

  للمجتمع.

 والمنالشةالحوار  -المحاضرة 
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -

المنالشة والتكالٌف الفردٌة 
 والجماعٌة

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -

-a3   التعامالت والمبادالت النمدٌة والسلعً ٌوضح
والتدفمات لمجامٌع عناصر النشاط  االلتصادي 

 المومً.ومتغٌرات حسابات الدخل والناتج 

 الحوار والمنالشة -المحاضرة 
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -

المنالشة والتكالٌف الفردٌة 
 والجماعٌة

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1–   ٌحلل األسالٌب  والمشاكل النظرٌة والعملٌة
 المتعلمة بمٌاس حسابات  الناتج/ الدخل المومً.

 

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من  -

 لبل الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة  -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 مهام بحثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 اختبارات تحرٌرٌة -
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b2 
ٌمارن بٌن المفاهٌم النظرٌة  لنظام الحسابات  -

االلتصادٌة المطاعٌة والمومٌة، مبٌناً المتغٌرات 
المؤثرة فً نوع  وحجم النشاط االلتصادي 

 الكلً
 
 
 
 

 المحاضرة  -
االٌضاحٌة من العروض  -

 لبل الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة  -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 مهام بحثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 اختبارات تحرٌرٌة -

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1- 

ٌوظف ما توفره منظومة الحسابات المومٌة من 
البٌانات والمعلومات االحصائٌة والمحاسبٌة 
وما تعكسه من مؤشرات ودالالت التصادٌة 

واجتماعٌة على مكونات نشاط ووالع المجتمع 
 .االلتصادي واالجتماعً

 المحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
 المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة -
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -
 دراسة الحاالت  -

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 المشاركة فً لاعة الدرس -

C2- 
صنف المطاعات االلتصادٌة الرئٌسٌة ٌ

والفرعٌة التً تمارس  أنشطتها داخل المجتمع 
 مستخدماً تمنٌة المعلومات.

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -

 اختبارات  تحرٌرٌة. -
 اختبارات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -
 المشاركة فً لاعة الدرس. -

-c3 
ٌساهم بكفاءة عالٌة بإعداد األطر العامة لهٌكل 

الحسابات المومٌة على المستوٌٌن المطاعً 
 والمومً.

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
 والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة.     
 التدرٌس المصغر - -

 اختبارات  تحرٌرٌة. -
 اختبارات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -
 المشاركة فً لاعة الدرس -

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1- 

ٌشارن فً اعداد الدراسات االلتصادٌة المٌاسٌة 
التجمٌعٌة، وعملٌات التخطٌط االستراتٌجً 

 المومً، وإجراء الممارنات الدولٌة.
 

 المحاكاة  -
 التطبٌك العملً.    -
 المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة -
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -

 .دراسة الحاالت -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 والتكالٌف واألنشطةتمٌٌم التمارٌر  -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

d2-  مالحظة االداء.   - المحاكاة    -ٌعمل منفرداً أو ضمن فرٌك موظفاً ما تعكسه 
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البٌانات واإلحصائٌات من مؤشرات التصادٌة 
فً تموٌم األداء االلتصادي، والكشف عن  

اماكن الموة والضعف فً  تكوٌناته واستنتاج 
 سبل تطوٌره

 التطبٌك العملً.    -
 المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة -
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -

 دراسة الحاالت

 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 المٌدانًتمٌٌم النزول 

d3- 

ٌنمً لدراته ومهاراته العلمٌة والعملٌة من 
خالل إعداد التمارٌر والبحوث العلمٌة لتحمٌك 
التمٌز واإلبداع فً إطار مهام تخصصه وفً 

 محٌطه المهنً والمجتمعً.

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
والتغذٌة المفكرة الٌومٌة   -

 الراجعة
 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االختبارات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 

V.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
للتعرٌف بماهٌة  ممدمة 

 .الحسابات المومٌة

 تعرٌف الحسابات المومٌة  
 مضامٌن نظام الحسابات المومٌة

وظائف وأهمٌة الحسابات 
 االلتصادٌة المومٌة 

عاللة الحسابات االلتصادٌة المومٌة 
 بالعلوم األخرى 

نشأة وابعاد تطور مفاهٌم  
 الحسابات االلتصادٌة المومٌة .

1 3 a1, a2, b1, b2 

2 
مفاهٌم ومحددات تدفك 

النشاط االلتصادي 
 ومتغٌرات الدخل المومً:

تعرٌف مفهوم ومجتمع النشاط 
 االلتصادي 

تمٌٌز السلع والمنتجات المتصلة  
 بالنشاط  

 السلع االلتصادٌة وغٌر االلتصادٌة  
 السلع المادٌة وغٌر المادٌة   

المنتجات النهائٌة والمنتجات 
 الوسٌطة 

النموذج الدائري لتدفمات النشاط  
االلتصادي واجمالٌات إحصاءاته 

المطاعٌة وحساباته المومٌة ) الدخل 
 ، الناتج ، االنفاق ( 

محددات توازن وعوامل تطور 
 النشاط االلتصادي والدخل المومً.

1 3 a1, b2, c2,  
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3 

مفاهٌم وطرق لٌاس 
وتموٌم النشاط االلتصادي 
الكلً ) الدخل المومً 

 والناتج المومً (.
. 

طرٌمة الدخل المومً: تعرٌف 
مكونات الدخل  -الدخل المومً  

طرق لٌاس الدخل  -المومً  
 المومً.

طرٌمة الناتج المومً: تعرٌف الناتج  
  -مكونات الناتج المومً  -المومً 

 طرق لٌاس الناتج المومً. 
طرٌمة االنفاق المومً : تعرٌف 

االنفاق  مكونات  -االنفاق المومً   
 المومً 

 كٌفٌة حساب االنفاق الكلً.  -
اسالٌب لٌاس مكونات االنفاق  - 

المومً : مكونات ولٌاس االنفاق 
مكونات  -االستهالكً الخاص 

ولٌاس االنفاق االستهالكً 
مكونات ولٌاس االنفاق   -الحكومً 

مكونات ولٌاس  -االستثماري  
مكونات   -التغٌر فً المخزون 

ولٌاس االنفاق على الصادرات 
 والواردات. 

2 6 
a1, a2, b1, 

b2, c1, c2, d1, 
d3 

4 

مشاكل تموٌم ولٌاس 
مكونات النشاط االلتصادي 

 والدخل المومً .
 

 تحدٌد إطار األنشطة االلتصادٌة 
االزدواجٌة المتمثلة فً تكرار 

 العملٌات المحاسبٌة  
التحوٌالت العائلٌة والتحوٌالت 

 االدارٌة او الحكومٌة 
 اهالن رأس المال 

 أثار التغٌر فً األسعار. 

1 3 
a1, a2, b2, c2, 
d1, d2 

5 

أسس تمسٌم المعامالت 
والمكونات التنظٌمٌة 
للمطاعات االلتصادٌة 
لغرض اعداد وتصور 
هٌاكل نظام الحسابات 

 المطاعٌة المومٌة .

 أسس تمسٌم المعامالت االلتصادٌة .
 التمسٌم حسب النشاط االلتصادي 

التمسٌم على حسب موضوع 
 التعامل 

التمسٌم على حسب المطاعات 
 المائمة بالمعاملة. 

المكونات التنظٌمٌة للمطاعات 
االلتصادٌة:   لطاع االعمال ) 

المطاع العائلً )  -لطاع االنتاج (  
 لطاع االستهالن(

لطاع العالم   -المطاع الحكومً   -
 الخارجً.

 

1 3 
a1, a2, b2, c2,  

d1, d2 

6 

اعداد وتصوٌر منظومة 
الحسابات المومٌة هٌاكل 

 المطاعٌة:
 
 

الحسابات المومٌة المطاعٌة 
ومكوناتها : حساب لطاع األعمال 

حساب المطاع  -)حساب اإلنتاج( 
  -العائلً )حساب التخصص(  

حساب   -حساب المطاع الحكومً  
حساب   -لطاع العالم الخارجً  

االستثمار واالدخار )حساب تكوٌن/ 

1 3 
C1،c2،c3,d1, 

d2, d4 
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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

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

 راس المال(  
  بنود الحسابات لواعد تسجٌل

المطاعٌة عند أعداد الحسابات 
 .المومٌة

7 
عرض هٌاكل الحسابات 

 المومً المطاعٌة : 
. 

عرض الحسابات المطاعٌة  
 الخاصة  

 مصفوفة المدخالت والمخرجات  
البٌان التوازنً الموحد للحسابات 

 المومٌة.

1 3 
c1،c2،c3,d1, 

d2, d4 
 

8 
المومٌة ونظام  الحسابات

 -التدفمات المالٌة :  
 

مفهوم وطبٌعة عاللة نظام التدفمات 
 المالٌة بالحسابات المومٌة  

المٌزانٌة المومٌة ونظام التدفمات 
 المالٌة  

االدخار واالستثمار فً نظام 
 التدفمات المالٌة والحسابات المومٌة

1 3 
c1،c2،c3,d1, 

d2, d4 
 

9 
االنتاج الخفً/غٌر 
المشروع واالنتاج غٌر 
 المنظم

االنتاج الخفً/غٌر المشروع 
 واالنتاج غٌر المنظم

2 6 
c1،c2،c3,d1, 

d2, d4 
 

10 
االنتاج فً اطار االسر 
المعٌشٌة ) المطاع 
 العائلً(.

االنتاج فً اطار االسر المعٌشٌة ) 
 المطاع العائلً(.

1 3 
c1،c2،c3,d1, 

d2, d4 
 

11 
لضاٌا ومشكالت فً إعداد 
 الحسابات المومٌة.

لضاٌا ومشكالت فً إعداد 
 الحسابات المومٌة.

1 3 
c1،c2،c3,d1, 

d2, d4 
 

12 
منهجٌة إعداد الحسابات 
 المومٌة فً الٌمن.

منهجٌة إعداد الحسابات المومٌة فً 
 الٌمن.

1 3 
c1،c2،c3,d1, 

d2, d4 
 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
47 42 === 
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 
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                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course ILOs 

4 
تطبٌمات  8 – 6بٌن تتراوح تطبٌمات وتمارٌن مصاحبة للممرر 

 ٌموم بها المعٌد ساعاتها مضمنة فً ساعات المحاضرة
=== === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 المنالشة والحوار 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
 المهام البحثٌة 
 المحاكاة ولعب االدوار 
 الزٌارة الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

I. والتكالٌف األنشطة Tasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 ,a1, b1, c1, c2, d1 الناتج والدخل المومًتكلٌف الطلٌة بممارنة طرق حساب  1
d2 

W4 2 

 a1, b1, c1, c2, d1 W6 2 إعداد بحوث مصغرة عن االنشطة االلتصادٌة فً الٌمن 2

 a2, b1, c1,c2, d1, d3 W10 3 الحسابات المومٌة للٌمنتحلٌل  3

 a2, b1, c1,c2, d1, d3 W12 3 تحلٌل جدول المدخالت والمخرجات . 4

 01   المجموع  

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessme
nt Tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة إلى 

درجة  التمٌٌم 
 النهائً(

Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 W4-W14 10 10% تكالٌف وانشطة 1
+ a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2,c3,d1,d2,d3 
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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

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

 

II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 د. لائد عائض العمٌثلً ، الحسابات المومٌة وتحلٌل البٌانات ، جامعة صنعاء ، غٌر منشور .   -
الحسابات المومٌة األصول النظرٌة والتطبٌمٌة ، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر  ،1988د. األخرس عبدالملن،  -

 .سورٌا، دمشك. 

 المراجع المساعدة

 ، الحسابات المومٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك ، جامعة صنعاء 1990د .عباس السٌد ابراهٌم ،  -
 مؤسسة شباب الجامعة،  المحاسبة الحكومٌة والمومٌة ، ، 1992د. الملٌجً فواد السٌد ، د. سراٌا دمحم السٌد ،  -

 جمهورٌة مصر العربٌة، االسكندرٌة. 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 .https// www- 4motion.com pdf-9، أسس ومبادئ الحسابات المومٌة ،  2018د. المرشً حاتم ، -1
 org. https//m.marefaالمعروفه ، -حسابات لومٌة -2
 .UNSD-the, unstatsum. org, UNSD-the, series p UNالحسابات المومٌة ممدمة عملٌة ، -3

 

VI. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.58ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.58

 :Tardyالحضور المتأخر  5

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  6

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 52ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  7

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  8

  الطلب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق اللئحة الخاصة بذلك 

 W1-W15 10 10% حضور 2
a1+a2+a3+b1 
b2+c1+c2,c3 

 
 W7 20 20% a1, a2, b2, c1, d1 اختبار نصفً 3

 

 W16 60 60% االختبار النهائً 4
a1,a2, b1,b2, c1,c2, 

c3,d1,d2,d3 

 Total  100 100%المجموع 
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 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  ويٌرهوا ٌحوددها اسوتاذ المقورر فوً المحاضورة أي سٌاسات أخرى مثول اسوتخدام الموباٌول أو مواعٌود تسولٌم التكلٌفوات
 األولى.

 
 4إلنجلٌزٌة )
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 كلٌة التجارة واالقتصاد
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 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  
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 الحسابات القومٌة وتحلٌل البٌانات  :خطة مقرر
 

I.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name 

 قاٌد عاٌض العمٌثلً
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 لسم االلتصاد والمالٌة 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MO
N 

الثلثا
 ء

TUE 

 األربعاء
WED 

الخمٌ
 س

THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 الحسابات القومٌة وتحلٌل البٌانات

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 ./ الفصل األول الثالث المستوى 

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
النظرٌة االلتصادٌة مبادئ االلتصاد الجزئً + مبادئ االلتصاد الكلً + 
 الجزئٌة والنظرٌة االلتصادٌة الكلٌة

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 ال توجد

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 بكالورٌوس التصاد .

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة.

9 
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء. –مبنى كلٌة التجارة وااللتصاد 

 

III.  وصف المقررCourse Description: 

وأبعادهاا واتسااع نطااق ٌهدف هذا الممرر إلى دراسة ماهٌاة الحساابات االلتصاادٌة المومٌاة ومضاامٌنها و أهمٌاة وظائفهاا وأهادافها، 
استخداماتها، باإلضافة الاى دراساة الطارق واالساالٌب االحصاائٌة والفنٌاة الخاصاة بمٌااس ومعالجاة مشااكل تمادٌرات الادخل والنااتج 
المااومً . وكااذا منالشااة أهاام نظاام واجااراءات اعااداد الحسااابات المومٌااة، وٌحتااوي المماارر علااى االدوات واالسااالٌب الخاصااة بعاارض 

داول والبٌانات اإلحصائٌة التاً تظهرهاا منظوماة الحساابات االلتصاادٌة المومٌاة،  و علاى كٌفٌاة  تركٌاب وأطار اعاداد وتصوٌر الج
الحسابات المطاعٌة والهٌكلٌة المومٌة . الى جانب دراساة وتحلٌال جاداول المادخالت/ المخرجاات، ونظام التادفمات المالٌاة و عاللتهاا 

 بنظام الحسابات المومٌة.



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 

IV.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1- .ٌعرف المفاهٌم واألسالٌب العلمٌة والمعرفٌة الالزمة لإلعداد الحسابات المومٌة االلتصادٌة التجمٌعٌة 

-a2 للمطاعات الرئٌسٌة المكونة لهٌكل النشاط االلتصادي للمجتمع. ٌشرح مجمل العاللات االلتصادٌة  
-a3  التعامالت والمبادالت النمدٌة والسلعٌة والتدفمات لمجامٌع عناصر النشاط  االلتصادي ومتغٌرات حسابات الدخل  ٌوضح

 والناتج المومً.
-b1   الناتج/ الدخل المومً.ٌحلل األسالٌب  والمشاكل النظرٌة والعملٌة المتعلمة بمٌاس حسابات 
-b2  ٌمارن بٌن المفاهٌم النظرٌة  لنظام الحسابات االلتصادٌة المطاعٌة والمومٌة، مبٌناً المتغٌرات المؤثرة فً نوع  وحجم النشاط

 االلتصادي الكلً.
- c1 ه من مؤشرات ودالالت ٌوظف ما توفره منظومة الحسابات المومٌة من البٌانات والمعلومات االحصائٌة والمحاسبٌة وما تعكس

 .التصادٌة واجتماعٌة على مكونات نشاط ووالع المجتمع االلتصادي واالجتماعً
- c2 ٌ.صنف المطاعات االلتصادٌة الرئٌسٌة والفرعٌة التً تمارس  أنشطتها داخل المجتمع مستخدماً تمنٌة المعلومات 
-c3 .ًٌساهم بكفاءة عالٌة بإعداد األطر العامة لهٌكل الحسابات المومٌة على المستوٌٌن المطاعً والموم 

- d1  ٌشارن فً اعداد الدراسات االلتصادٌة المٌاسٌة التجمٌعٌة، وعملٌات التخطٌط االستراتٌجً المومً، وإجراء الممارنات
 الدولٌة.

- d2  تعكسه البٌانات واإلحصائٌات من مؤشرات التصادٌة فً تموٌم األداء االلتصادي، ٌعمل منفرداً أو ضمن فرٌك موظفاً ما
 والكشف عن  اماكن الموة والضعف فً  تكوٌناته واستنتاج سبل تطوٌره.

- d3  ٌنمً لدراته ومهاراته العلمٌة والعملٌة من خالل إعداد التمارٌر والبحوث العلمٌة لتحمٌك التمٌز واإلبداع فً إطار مهام
 خصصه وفً محٌطه المهنً والمجتمعًت

 

V. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة

Con. H 

4 
ممدمة للتعرٌف بماهٌة  

 .الحسابات المومٌة

 تعرٌف الحسابات المومٌة  
 مضامٌن نظام الحسابات المومٌة

 وظائف وأهمٌة الحسابات االلتصادٌة المومٌة 
 عاللة الحسابات االلتصادٌة المومٌة بالعلوم األخرى 

 نشأة وابعاد تطور مفاهٌم الحسابات االلتصادٌة المومٌة . 

W1 3 

5 
مفاهٌم ومحددات تدفك 

االلتصادي ومتغٌرات النشاط 
 الدخل المومً:

 تعرٌف مفهوم ومجتمع النشاط االلتصادي 
 تمٌٌز السلع والمنتجات المتصلة بالنشاط   
 السلع االلتصادٌة وغٌر االلتصادٌة  
 السلع المادٌة وغٌر المادٌة   

 المنتجات النهائٌة والمنتجات الوسٌطة 
اجمالٌات النموذج الدائري لتدفمات النشاط االلتصادي و 

إحصاءاته المطاعٌة وحساباته المومٌة ) الدخل ، الناتج ، 
 االنفاق ( 

محددات توازن وعوامل تطور النشاط االلتصادي والدخل 
 المومً.

W2 3 

3 

مفاهٌم وطرق لٌاس وتموٌم 
النشاط االلتصادي الكلً ) 

الدخل المومً والناتج المومً 
.) 
. 

مكونات  -المومً  طرٌمة الدخل المومً: تعرٌف الدخل 
 طرق لٌاس الدخل المومً. -الدخل المومً  

مكونات الناتج  -طرٌمة الناتج المومً: تعرٌف الناتج  المومً 
 طرق لٌاس الناتج المومً.   -المومً 

مكونات   -طرٌمة االنفاق المومً : تعرٌف االنفاق المومً   

W3,w4 6 
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 االنفاق المومً 
 كٌفٌة حساب االنفاق الكلً.  -
لٌب لٌاس مكونات االنفاق المومً : مكونات ولٌاس اسا - 

مكونات ولٌاس االنفاق  -االنفاق االستهالكً الخاص 
مكونات ولٌاس االنفاق االستثماري    -االستهالكً الحكومً 

مكونات ولٌاس   -مكونات ولٌاس التغٌر فً المخزون  -
 االنفاق على الصادرات والواردات. 

4 

ولٌاس مكونات مشاكل تموٌم 
النشاط االلتصادي والدخل 

 المومً .
 

 تحدٌد إطار األنشطة االلتصادٌة 
 االزدواجٌة المتمثلة فً تكرار العملٌات المحاسبٌة  

 التحوٌالت العائلٌة والتحوٌالت االدارٌة او الحكومٌة 
 اهالن رأس المال 

 أثار التغٌر فً األسعار. 

W5 3 

5 

أسس تمسٌم المعامالت 
والمكونات التنظٌمٌة 
للمطاعات االلتصادٌة 

لغرض اعداد وتصور هٌاكل 
نظام الحسابات المطاعٌة 

 المومٌة .
. 

 أسس تمسٌم المعامالت االلتصادٌة .
 التمسٌم حسب النشاط االلتصادي 

 التمسٌم على حسب موضوع التعامل 
 التمسٌم على حسب المطاعات المائمة بالمعاملة. 

للمطاعات االلتصادٌة:   لطاع االعمال ) المكونات التنظٌمٌة 
 المطاع العائلً ) لطاع االستهالن( -لطاع االنتاج (  

 لطاع العالم الخارجً.  -المطاع الحكومً   -

W6 3 

 W7 3 االختبار النصفً 

6 

اعداد وتصوٌر منظومة 
هٌاكل الحسابات المومٌة 

 المطاعٌة:
 
 

الحسابات المومٌة المطاعٌة ومكوناتها : حساب لطاع األعمال 
حساب المطاع العائلً )حساب التخصص(   -)حساب اإلنتاج( 

حساب لطاع العالم الخارجً    -حساب المطاع الحكومً    -
 حساب االستثمار واالدخار )حساب تكوٌن/ راس المال(    -

أعاداد الحساابات لواعد تسجٌل بنود الحساابات المطاعٌاة عناد 
 .المومٌة

W8 3 

7 
عرض هٌاكل الحسابات 

 المومً المطاعٌة : 

 عرض الحسابات المطاعٌة  الخاصة  
 مصفوفة المدخالت والمخرجات  

 البٌان التوازنً الموحد للحسابات المومٌة.
W9 3 

8 
الحسابات المومٌة ونظام 

 -التدفمات المالٌة :  

 مفهوم وطبٌعة عاللة نظام التدفمات المالٌة بالحسابات المومٌة  
 المٌزانٌة المومٌة ونظام التدفمات المالٌة  

االدخااار واالسااتثمار فااً نظااام التاادفمات المالٌااة والحسااابات 
 المومٌة

W10 3 

9 
االنتاج الخفً/غٌر المشروع 

 واالنتاج غٌر المنظم
 غٌر المنظماالنتاج الخفً/غٌر المشروع واالنتاج 

W11,w1
2 

6 

42 
االنتاج فً اطار االسر 

 المعٌشٌة ) المطاع العائلً(.
 W13 3 االنتاج فً اطار االسر المعٌشٌة ) المطاع العائلً(.

44 
لضاٌا ومشكالت فً إعداد 

 الحسابات المومٌة.
 W14 3 لضاٌا ومشكالت فً إعداد الحسابات المومٌة.

45 
منهجٌة إعداد الحسابات 

فً الٌمن. المومٌة  
 W15 3 منهجٌة إعداد الحسابات المومٌة فً الٌمن.

 W16 3 االختبار النهائً 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Cont. H 

1 
تطبٌمات  8 – 6بٌن تتراوح تطبٌمات وتمارٌن مصاحبة للممرر  

 ٌموم بها المعٌد ساعاتها مضمنة فً ساعات المحاضرة
=== === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المنالشة والحوار -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -
 )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة(التعلم الذاتً والتعاونً  -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المهام البحثٌة -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 دراسة الحاالت -

 

I. والتكالٌف األنشطة Tasks and Assignments : 

 الرقم
No 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 W4 2 تكلٌف الطلٌة بممارنة طرق حساب الناتج والدخل المومً 1

 W6 2 إعداد بحوث مصغرة عن االنشطة االلتصادٌة فً الٌمن 2

 W10  3 الحسابات المومٌة للٌمنتحلٌل  3

 W12 3 تحلٌل جدول المدخالت والمخرجات . 4

 01  المجموع 

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment Tasks 

 موعد التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخ
Assessment day & 

date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التمٌٌم النهائً(

Weight 

 W2- W14 10 10% تكالٌف وانشطة 1

 W1- W15 10 10% حضور  2

 W7 20 20% اختبار نصفً 3

 W16 60 60% االختبار النهائً 4

 Total  100 100%المجموع 
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III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 د. لائد عائض العمٌثلً ، الحسابات المومٌة وتحلٌل البٌانات ، جامعة صنعاء ، غٌر منشور .   -
الحسابات المومٌة األصول النظرٌة والتطبٌمٌة ، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر  ،1988د. األخرس عبدالملن،  -

 .سورٌا، دمشك. 

 المراجع المساعدة

 ، الحسابات المومٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك ، جامعة صنعاء 1990د .عباس السٌد ابراهٌم ،  -
 مؤسسة شباب الجامعة،  المحاسبة الحكومٌة والمومٌة ، ، 1992د. الملٌجً فواد السٌد ، د. سراٌا دمحم السٌد ،  -

 جمهورٌة مصر العربٌة، االسكندرٌة. 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 .https// www- 4motion.com pdf-9، أسس ومبادئ الحسابات المومٌة ،  2018د. المرشً حاتم ، -1
 org. https//m.marefaالمعروفه ، -حسابات لومٌة -2
 .UNSD-the, unstatsum. org, UNSD-the, series p UNالحسابات المومٌة ممدمة عملٌة ، -3

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.58ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.58

 :Tardyالحضور المتأخر  5

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  6

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 52ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  7

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  8

  الطلب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق اللئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخرى مثول اسوتخدام الموباٌول أو مواعٌود تسولٌم التكلٌفوات ويٌرهوا ٌحوددها اسوتاذ المقورر فوً المحاضورة أي سٌاسات
 األولى.

 
 


