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 مواصفات مقرر محاسبة شركات أموال 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 محاسبة شركات أموال :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 الثانً: الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 محاسبة ) أ (، ومحاسبة ) ب ( :(المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة لدراسة   .5

 رٌاضة بحتة، ورٌاضة مالٌة  (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 أعمالإدارة بكالورٌوس محاسبة ، وبكالورٌوس   درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة  لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصــــــــــــــــــــــــلً   نظام الدراسة:  .9

 إنتظـــــــــــــــام  إسلوب الدراسة فً البرنامج :  .11

 كلٌة التجارة واالقتصاد -جامعة صنعاء   مكان تدرٌس المقرر :  .11

 د/ عبدهللا دمحم حمود الثـــــالٌا        معد)ي( مواصفات المقرر:  .12

 عبدهللا شرٌم أحمدد/ إبراهٌم   إسم مراجع مواصفات المقرر:  .13

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .14

 

II. :وصف المقرر 

 األموال بماهٌة شركات إللمامةالالزمة  النظرٌة والعملٌةتزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات  إلى ٌهدف المقرر 

المساهمة، وبالمفاهٌم  شركات س أموالها خصوصائوتكوٌنها، وتركٌبة ر ، ومراحلالرئٌسة ها وسماتهاأنواع

ات والمعالجات المحاسبٌة لمرض السندات. جرا اإلسبٌة لتكوٌنها وإنمضائها وتصفٌتها، وبوالمعالجات المحا

ات تكوٌن شركات المساهمة وتسجٌلها وإشهارها إجرا تتناول دراسة الممرر لتحمٌك كفا ة علمٌة وعملٌة فاعلة. 

ات والمعالجات المحاسبٌة لتكوٌنها )منذ تلمً اإلكتتابات جرا اإللدى الجهات الرسمٌة وفما للموانٌٌن النافذة، وكافة 

والمعالجات واإلجرا ات فً األسهم حتى سداد لٌمتها(، وزٌادات وتخفٌض رأسمالها، وحساباتها الختامٌة، 

 المحاسبٌة لمرض السندات التً تصدرها الشركة. 

 

   .III :لادرعلى أن  الطالب ٌكون سوف الممرر دراسة من االنتها  بعدمخرجات التعلم

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر المقصودة من البرنامجمخرجات التعلم 

Aوالفهم . المعرفة 

A2.  ٌظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالٌة وكٌفٌة
لٌدها وترحٌلها وترصٌدها فً الدفاتر المحاسبٌة 
 بمختلف الوحدات االلتصادٌة العامة والخاصة.

a1  ها، وعلى أنواعوما  األموالٌشرح ماهٌة شركات .

 والنظام المساهمة وجة الخصوص شركات
 لها. المحاسبى المالئم

A2.  ٌظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالٌة وكٌفٌة
لٌدها وترحٌلها وترصٌدها فً الدفاتر المحاسبٌة 

  .a2المستخدمة والمستندٌة الدفترٌة ٌبٌن المجموعة 
 دورتها المستندٌة وطرقو شركات المساهمة فى
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واستخراج التمارٌر المالٌة )الحسابات  إعداد بمختلف الوحدات االلتصادٌة العامة والخاصة.
 الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة(.

  .a3 تكوٌن لعملٌات كافة المعالجات المحاسبٌة ٌُعرف 
المساهمة عند التؤسٌس وعند المرار  شركات

بزٌادة رأس المال وكذلن عند تخفٌض رأس 
 المال وعند إنمضا  الشركة.

A1 والمفاهٌم . ٌظهر المعرفة والفهم للمبادئ
والفروض والسٌاسات المحاسبٌة المختلفة التً 

النظري للمحاسبة، ومعاٌٌر  طارٌتضمنها اإل
المحاسبة والمراجعة المختلفة، والعلوم 

ذات العاللة  خري اآلٌة دارااللتصادٌة واإل
بمجاالت المحاسبة والمراجعة، وبما ٌتناسب مع 

 فً المنشآت المختلفة والترتٌبات األعمالبٌئة 
 التعالدٌة.

  .a4 لتكوٌن الشركة وعمد الالزمة ات جرا اإلٌوضح
 ً واندماج وانفصالساستؤسٌسها ونظامها األ

 المساهمة. شركات وتصفٌة

 .B الذهنٌة رات المها 

B2.   خري اآلٌحلل المعامالت المالٌة واألحداث 
 لتحدٌد األطراف المدٌنة والدائنة.

 

b1 فً المالٌة والمحاسبٌة المختلفة العملٌاتٌحلل   

  المساهمة. شركات

b2لشركات المحاسبى النظام عناصر بٌن ٌفرق   .

 . األشخاصالمساهمة وشركات 

B3.  ٌحلل الموائم المالٌة للمنشآت المختلفة، والبدائل
المرارات،   تخاذالاالستثمارٌة، والبدائل المتاحة 

بما ٌمكنه من استنتاج مدلوالت ومإشرات تفٌد 
 المرارات.  اتخاذفً 

المساهمة بما ٌمكن  ٌحلل الموائم المالٌة لشركات  b3

  اتخاذمن تمدٌم المإشرات التً تفٌد فً 
ومعالجتها وفما للمانون وللمعاٌٌر  المرارات.

 .الدولٌة للمحاسبة

 

.C  والعملٌة المهارات المهنٌة 

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

 ،IASsوالخاصة وفما لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
، IFRSوالمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 

 .والمعاٌٌر والمواعد المحاسبٌة ذات العاللة

c1 ٌجري المعالجة المحاسبٌة لكافة المعامالت المالٌة.

  .داخل شركات المساهمة تتم التى

C2.  ٌعد الموائم المالٌة للمنشآت المختلفة العامة
 ،IASsوالخاصة وفماً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

، IFRSوالمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 
 والمعاٌٌر والمواعد المحاسبٌة ذات العاللة.

c2.الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة لشركة اباتٌعد الحس  

  . المساهمة

.D  والمنقولة العامة المهارات 

D1.   بفعالٌة، وٌشارن فً فرق  اآلخرٌنٌتواصل مع
العمل بكفا ة، وبما ٌمكنه من العمل فً مختلف 

 وظائف المحاسبة والمراجعة.

d1.ًبها والمهام المكلف العمل فرق ٌشارن ف.   

D3تخدام تكنولوجٌا المعلومات والحاسب . ٌجٌد اس
فً المجاالت المختلفة، والمهارات البحثٌة،  اآللً

 والتحلٌلٌة. 

d2.للتواصل اإلنترنتوشبكة  اآللً ٌستخدم الحاسب   

الالزمة والمعلومات الهامة و البٌانات عن وللبحث
 لتسهٌل مهامه. 
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة )المعارف والفهم( بأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر 

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة   

a1  وما  األموالٌشرح ماهٌة شركات .

ها، وعلى وجة الخصوص أنواع
 والنظام المساهمة شركات

 لها. المحاسبى المالئم

 المحاضرات. 

 الحوار والنماش. 

  ًطرح األسئلة المفاجئة ف
 المحاضرة على الطالب. 

  والمشاركةالحضور. 

 ًتمٌٌم تمارٌر النزول المٌدان. 

 تمٌٌم الحضور والتفاعل. 

 .ًاإلمتحان النصفً والنهائ 

  .a2والمستندٌة الدفترٌة ٌبٌن المجموعة 
 شركات المساهمة فى المستخدمة

 إعداد دورتها المستندٌة وطرقو
واستخراج التمارٌر المالٌة 

)الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة 
 العمومٌة(.

 المحاضرات. 

 الحوار والنماش. 

  ًطرح األسئلة المفاجئة ف
 المحاضرة على الطالب. 

 الحضور والمشاركة. 

 ًتمٌٌم تمارٌر النزول المٌدان. 

 تمٌٌم الحضور والتفاعل. 

 .ًاإلمتحان النصفً والنهائ 

  .a3 كافة المعالجات المحاسبٌةٌشرح 
المساهمة  شركات تكوٌن لعملٌات

المرار بزٌادة عند التؤسٌس وعند 
رأس المال وكذلن عند تخفٌض 

 رأس المال وعند إنمضا  الشركة.

 المحاضرات. 

 الحوار والنماش. 

  ًطرح األسئلة المفاجئة ف
 المحاضرة على الطالب. 

  الحضور والمشاركة. 

 ًتمٌٌم تمارٌر النزول المٌدان. 

 تمٌٌم الحضور والتفاعل. 

 .ًاإلمتحان النصفً والنهائ 

  .a4 لتكوٌن الالزمة ات جرا اإلٌوضح
الشركة وعمد تؤسٌسها ونظامها 

 ً واندماج وانفصالساساأل
 المساهمة. شركات وتصفٌة

 المحاضرات. 

 الحوار والنماش. 

  ًطرح األسئلة المفاجئة ف
 المحاضرة على الطالب. 

 الحضور والمشاركة. 

 ًتمٌٌم تمارٌر النزول المٌدان. 

 تمٌٌم الحضور والتفاعل. 

  ًاإلمتحان النصفً والنهائ. 

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

B التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة   مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 المالٌة والمحاسبٌة  العملٌاتٌحلل   

  لمساهمة.ا شركات فً المختلفة

  المحاضرات والعروض
 االٌضاحٌة

 والتحضٌر المنزلً  عداداإل
 الذاتً.

 المشاركة والحوار والمنالشة. 

 .تطبٌك حاالت عملٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ..حل المشاكل  

  اإلمتحانات النصفٌة
 والنهائٌة.

 .تمٌٌم التحصٌل المسبك 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة. 

  تمٌٌم عروض التكلٌف
 .المٌدانً

  التحضٌر والتفاعلتمٌٌم. 

  حصر وفحص التمارٌر
 المسلمة.

b2المحاسبى النظام عناصر بٌن ٌفرق   .

المساهمة وشركات  لشركات
 . األشخاص

  المحاضرات والعروض
 االٌضاحٌة

 والتحضٌر المنزلً  عداداإل
 الذاتً.

 المشاركة والحوار والمنالشة. 

 .تطبٌك حاالت عملٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ..حل المشاكل 

  اإلمتحانات النصفٌة
 والنهائٌة.

 .تمٌٌم التحصٌل المسبك 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة. 

  تمٌٌم عروض التكلٌف
 .المٌدانً

  والتفاعلتمٌٌم التحضٌر. 

  حصر وفحص التمارٌر
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 المسلمة.

ٌحلل الموائم المالٌة لشركات   b3

المساهمة بما ٌمكن من تمدٌم 
  اتخاذالمإشرات التً تفٌد فً 

ومعالجتها وفما للمانون  المرارات.
 .وللمعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة

  المحاضرات والعروض
 االٌضاحٌة

 والتحضٌر المنزلً  عداداإل
 الذاتً.

 المشاركة والحوار والمنالشة. 

 .تطبٌك حاالت عملٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ..حل المشاكل 

  اإلمتحانات النصفٌة
 والنهائٌة.

 .تمٌٌم التحصٌل المسبك 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة. 

  تمٌٌم عروض التكلٌف
 .المٌدانً

  والتفاعلتمٌٌم التحضٌر. 

  حصر وفحص التمارٌر
 المسلمة.

 التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 Cالمهنٌة  المقرر/المهارات مخرجات
 والعملٌة

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1 ٌجري المعالجة المحاسبٌة لكافة.

داخل  تتم المعامالت المالٌة التى
  .شركات المساهمة

  .المحاضرات 

 والتحضٌرالذاتً. عداداإل 

 المشاركة والحوار والمنالشة. 

 .تطبٌك حاالت عملٌة 

 .ًالعصف الذهن 

  واالستنتاجالتحلٌل. 

  إختبارات تحرٌرٌة، حاالت

 عملٌة.

 .تمٌٌم التحصٌل المسبك 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة. 

 تمٌٌم الحاالت التطبٌمٌة. 

 تمٌٌم التحضٌر والتفاعل. 

 .تمٌٌم التمارٌر المستلمة 

c2.الختامٌة والمٌزانٌة  ٌعد الحسابات  

  . المساهمة العمومٌة لشركة

  .المحاضرات 

 الذاتً. والتحضٌر عداداإل 

  والمنالشةالمشاركة والحوار. 

 .تطبٌك حاالت عملٌة 

 .ًالعصف الذهن 

  واالستنتاجالتحلٌل. 

 تحرٌرٌة، حاالت  اختبارات

 عملٌة.

 .تمٌٌم التحصٌل المسبك 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة. 

 تمٌٌم الحاالت التطبٌمٌة. 

 تمٌٌم التحضٌر والتفاعل. 

 .تمٌٌم التمارٌر المستلمة 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة العامة( برابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات 

D التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر/ المهارات العامة 

d1.ًوالمهام  العمل فرق ٌشارن ف   

 .بها المكلف

 .ًالتعلٌم الذات 

 .ًالعصف الذهن 

 .ًالتعلٌم التعاون 

 .الحوار والمنالشة الجماعٌة 

 األدا  والتنفٌذ المهنً. تمٌٌم 

  تمٌٌم المدرة على المتابعة
 والتحدٌث والتطوٌر.

d2.وشبكة  اآللً ٌستخدم الحاسب   

 عن وللبحث للتواصل اإلنترنت
والمعلومات الهامة  البٌانات

 لتسهٌل مهامه. الالزمة و

 .ًالتعلٌم الذات 

 .ًالعصف الذهن 

 .ًالتعلٌم التعاون 

 .الحوار والمنالشة الجماعٌة 

  األدا  والتنفٌذ المهنً.تمٌٌم 

  تمٌٌم المدرة على المتابعة
 والتحدٌث والتطوٌر.
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V. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع  كتابة
 تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات / مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

قم
لر
ا

 

وحـــــــــــــــــــــــــ
ــــــدات 

 موضوعات المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

د 
عد

ٌع 
اب
س
أل
ا

ت  
عا
سا
اال

ٌة
عل
لف
ا

 

مخرجات تعلم 
 المقرر

 الشركات التجارٌة 1

 طبٌعة الشركة كوحدة محاسبٌة.

 الملكٌة المشتركة:نظرٌة  -أ

 معادلة المٌزانٌة.  -1  
 لٌاس الربـــــــــــــــــح.   -2  
 الذمة المالٌة.  -3  
 الشركة.دارة الصفة المانونٌة إل  -4  

 نظرٌة الشخصٌة اإلعتبارٌة المستملة: -ب

 معادلة المٌزانٌة.  -1  
 لٌاس الربـــــــــــــــــح.   -2  
 الكٌان المستمل.  -3  
الشخصٌة المنفصلة عن شخصٌة   -4  

 الشركا .
 الذمة المالٌة المستملة للشركة عن الذمة  -5  

 المالٌة للشركا  أو المساهمٌن.       
 .األموالشــــــــــركات 

 ها.أنواعشركات المساهمة و - 1 

 شركات التوصٌة باألسهم. - 2 

الشركات ذات المسئئولٌة المحدودة. -  3 

1 3 
a1, a4,  b3, 

d2 

2 

 شركة المساهمة:
 تعرٌفها -  
 طبٌعتها -  
 خصائصها -  
ات إجراء -  

 تكوٌنها
 تهاإداركٌفٌة  -  

 طبٌعة شركة المساهمة وتعرٌفها.  ((11))

 خصائص شركة المساهمة:  ((22))

 المسئولٌة المحدودة. -

 سهولة تداول رأس المال. -

 ة.دارإنفصال الملكٌة عن اإل -

 اإلستمرارٌة. -

 المال.الحد األدنى للمساهمٌن ولرأس  -

 ات تكوٌن شركة المساهمة:إجراء  ((33))

 ات تؤسٌس الشركة.إجرا  -

 ات تنظٌم اإلكتتاب فً رأس المالإجرا  -

 الجمعٌة التؤسٌسٌة للشركة. -

 شركة المساهمة:إدارة   ((44))

 الشركة.إدارة مجلس  -

 الجمعٌة العامة للمساهمٌن. -

العادٌة  وغٌر العادٌة.    

1 3 

 
 
 
 

a1, a4, 
b2,c1, d2 



 

 

 

                                                                                             

 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

 مراقب الحسابات.  ((55))

3 
رأس مال شركة 
 المساهمة: 
 تكوٌن الشركة 

 مفاهٌم ومصطلحات رأس المال:  ((11))

 رأس المال المصرح بة. -

 رأس المال المصدر. -

 رأس المال المدفوع. -

 األسهم: أنواع  ((22))

 تعرٌف السهم. -

 خصائص السهم. -

 األسهم من حٌث: أنواع -

أسهم نمدٌة وأسهم  -طرٌمة السداد -  

 عٌنٌة.

 ملكٌة او طرٌمة سداد السهم -  

 أسهم إسمٌة وأسهم لحاملها. -     

 أسهم من حٌث حموق للسهم: -  

 أسهم عادٌة.  -أ     

 أسهم ممتازة:  -ب   

  رباحمن ناحٌة األامتٌاز  -1     

، رباحأسهم ممتازة مشتركة فً األ         

 أسهم

ممتازة مجمعة وغٌر مجمعة          

 .رباحلأل

 .األصولمن ناحٌة االمتٌاز  -2     

 دارة من ناحٌة اإلاالمتٌاز  -3     

 أسهم تمتع.  -ج   

 القٌم المختلفة للسهم(3)  

 المٌمة اإلسمٌة للسهم. -

 السهم. لٌمة إصدار -

 المٌمة الدفترٌة للسهم. -

 المٌمة الحمٌمٌة للسهم. -

 المٌمة السولٌة للسهم. -

 المعالجات المحاسبٌة إلصدار األسهم(4)  

 رأس المال. إلثبات

3 9 

 
 
 
 
 

  
 
 

a1, a4, b1, 
b2, c1,  c2, 

d1, d2 

4 
 تعدٌل رأس مال
 شركة المساهمة

 زٌادة رأس المال:(1)  

 جدٌدة.بإصدار أسهم  -1

 المسٌبماة. رباحواألاالحتٌاطٌات بضم  -2 

أسهم. إلىتحوٌل السندات  - 3 

 تخفٌض رأس المال:(2)  

 الطرق المتبعة للتخفٌض. -1

3 9 

 
 
 

a1, a3, a4 
,b1, b2, b3, 
c2, d1, d2, 



 

 

 

                                                                                             

 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

 تخفٌض المٌمة اإلسمٌة للسهم  -2

 بمٌمة الخسارة.    

 إلغا  عدد من األسهم. -3 

شرا  عدد من األسهم. - 4 

 رأس المال:استهالك (3)  

بٌن تخفٌض رأس المال وبٌن مقارنة   ((44))

رأس المال.استهالك  

5 
المعالجة 

المحاسبٌة لقرض 
 السندات

 خصائص السند وإختالفة عن السهم.(1)  

تدعو الشركة لتفضٌل األسباب التً (2)  

 اصدار السندات عن إصدار األسهم.

 السندات. أنواع(3)  

 من حٌث الملكٌة. -

 من حٌث الضمان الممدم لحملة السندات. -

 من حٌث العائد على السند. -

 أسهم. إلىالسندات المابلة للتحوٌل  -

 إصدار السندات(4)  

 بسعر المساواة. -

 إصدار السندات بعالوة إصدار. -

 إصدار السندات بخصم إصدار.  -

 فوائد السندات  ((55))

 فوائد السندات.احتساب  -

 لسط السداد السنوي للمرض. -

 الفوائد المستحمة. -

 المستحمة.عدد كوبونات الفوائد  -

 ح.وتحدٌد فترة السما  

فوائد السندات عند اإلصدار بسعر أوال: 

 المساواة

 فوائد السندات واإلصدار بعالوة إصدار. ثانٌا:

فوائد السندات واإلصدار بخصم إصدار.  ثالثا:

2 6 

 
 
 
  
 

a1, a3, a4 
,b1, b2, b3, 
c2, c4, d1, 

d2 

6 
سداد قرض 

 السندات

السداد النقدي للسندات بالقٌمة الحالٌة .  ((11))

حالة سداد المٌمة األسمٌة دفعة واحدة.  -

 حالة سداد لمٌمة اإلسمٌة على ألساط. -

 النقدي بخصم سداد.السداد (2)  

حالة السداد بخصم سداد دفعة واحدة.  -

 حالة السداد بخصم سداد على ألساط. -

 السداد النقدي بعالوة سداد.(3)  

السداد بعالوة سداد دفعة واحدة.حالة   -

 حالة السداد بعالوة سداد على ألساط. -

1 3 

 
 

a1, a3, a4 
,b1, b2, b3, 
c2, d1, d2. 



 

 

 

                                                                                             

 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

تطبٌقات وحلول عملٌة ومسائل لكل حالة   ((44))

عامة. ةأمثلمن الحاالت. وحل  

7 

الحسابات الختامٌة 
والمٌزانٌة 

العمومٌة لشركة 
 المساهمة

الحسابات الختامٌة.   ((11))

 حساب المتاجرة. -

 والخسائر. رباححساب األ -

والخسائر.ومنة  رباححساب توزٌع األ -

 ل:

 ( حساب اإلحتٌاطً المانونً.1) 

 النظامٌة.االحتٌاطٌات ( حسابات 2) 

 -الموزعة  رباح( حساب األ3) 

 للمساهمٌن.

( حساب مكافؤة رئٌس وأعضا  4) 

 ة.دارمجلس اإل

المستبماة  -المحتجزة رباح( حساب األ5) 

او المرحلة  

المٌزانٌة العمومٌة. .  ((22))

 :. وتتكون مناألصولحسابات أوال: 

 المتداولة. األصول( مجموعة 1) 

خري اآل( مجموعة الحسابات المدٌنة 2) 

. 

 الثابتة. األصول( مجموعة 3) 

 :حسابات الخصوم. وتتكون منثانٌا: 

 لصٌرة األجل.االلتزامات ( مجموعة 1) 

 .خري اآل( مجموعة الحسابات الدائنة 2) 

 طوٌلة األجل.االلتزامات ( مجموعة 3) 

( مجموعة حسابات حموق الملكٌة. 4) 

1 3 

 
 
 
 
 

a1, a2, a3, 
a4 ,b1, b2, 
b3, c2,  d1, 

d2. 

 

8 
إنقضاء شركات 

 المساهمة

( من قانون الشركات 313وفقا للمادة )
م، تنحل شركة 1991لسنة  33الٌمنً رقم 
 :وتصفى فً األحوال التالٌةالمساهمة 

إنتها  المدة المحددة لها المنصوص فً   ((11))
ً او انتها  الغرض او ساسنظامها األ

لة أو جالهدف الذي تم تؤسٌس الشركة من ا
 .إتمامه باستحالة

الصادر من بمرار األغلبٌة المطلمة   ((22))
 الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة للشركة.

 .آخري الشركة بشركة  اندماج  ((33))

فً جمٌع الحاالت المنصوص علٌها فً   ((44))
 الشركة.نظام المانون وفً 

1 3 

 
 

a4, b3, c3, 
c4, 
d2. 

 W15 3 a, b, c, d الجوانب النظرٌة للمقرر.  ((11)) مراجعة 9



 

 

 

                                                                                             

 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

ة أمثلالجوانب العملٌة للمقرر، حل   ((22))
 شاملة.

 42 14 األسابٌع والساعات إجمالً
 

 

VI.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 المحاضرات  ((11))

 الحوار والمناقشة  ((22))

 دراسات الحالة العملٌة  ((33))

 النزول المٌدانً  ((44))

 العصف الذهنً  ((55))

 حل الشاكل  ((66))

 واالستنتاجالتحلٌل   ((77))

 بساتاالتعلٌم التعاونً الجماعً فً مجموعات على الو  ((88))

 حصر تقارٌر النزول المٌدانً المستلمة  ((99))

 النزول المٌدانً المسلمة تقٌٌم تقارٌر  ((1111))

 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

والحوار المشاركة فً المناقشة  3   a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, 
b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, 

d3, d4, d5, d6  

 11 أسبوعٌا

 ,a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2 عملٌة واجبات وتمارٌن 4
b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, 

d2, d3, d4, d5, d6 

 كل نهاٌة
 موضوع
 عملً

11 

 31   المجموع  

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم

نسبة 

 إلىالدرجة 

درجة  

التقوٌم 

  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

ً  وتكالٌف أنشطة          1  كل المخرجات %22 20 أسبوعٌا

%22 22 8 الدراسًإختبار منتصف الفصل  5  لكل المخرجات 

%62 62 16 إختبار نهاٌـــــــة الفصل الدراسً 6  لكل المخرجات 

%111 111  المجموع الكلً =   

 
  



 

 

 

                                                                                             

 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

IX. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المإلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

- الثانً  الجز  – الشـــــــركات محاســــبة م، 2215 السادسة الطبعة ٌن،آخرو عمر، أحمد بامشموس، .1
 .الٌمنٌة الجمهورٌة – صنعا  والتوزٌع، للنشر األمٌن مركز ،األموال شركات

 المراجع المساعدة

 ، مــــــركز جامعة العـــــلوم األموالمحاســــبة شــــــركات م، 2213ٌوسف ، الطبعة األولى  أحمدعثمان،  .1
 (.2212 -959) ٌداعالجمهورٌة الٌمنٌة. رلم اإل -والتكنولوجٌا للكتاب الجامعً، صنعا  

 ، دار المٌسرة األموال شركات– الشـــــــركات  محاســــبةم ، 2222ون، آخرالمكشة، وائل عوض و .2
 الهاشمٌة.ٌة األردنالمملكة  -للنشر والتوزٌع والطباعة. عمان 

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

1- 
2- 

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

   ر الفعالٌات التعلٌمٌة:`سٌاسة حضو  .1
 ونسبته، ومتى ٌعد الطالب محروماً من الممررتحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد الغٌاب وكٌفٌته 

 : تأخر لحضور الما   .3
 الطالب عن حضور الفعالٌات التعلٌمٌةتؤخر ٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاالت تكرار   

  ضوابط االمتحان:  .3
الطالب تؤخر تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت الغٌاب عن االمتحان و توصٌف السٌاسة المتبعة فً حاالت 

  عن االمتحان.

  التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
 .ستاذاأل إلىتحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت تؤخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ومتى ٌجب أن تسلم 

  الغــــــــــش:  .5
تحدد هنا السٌاسات المتبعة فً حاالت الغش إما فً االمتحانات أو فً التكالٌف بؤي وسٌلة أو طرٌمة من 

 طرائك الغش.

  االنتحال:  .6
 .المتبعة فً حالة حدوثهواإلجرا ات ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته 

 : آخري سٌاسات   .1
 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات 

 

  



 

 

 

                                                                                             

 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

 األموالمحاسبة شركات خطة الممرر الدراسً: 

 

.I :معلومات عن مدرس المقرر 

 /اسبوعٌا(3الساعات المكتبٌة ) د/ عبدهللا دمحم حمود الثالٌا اإلســــــــــــــــــــــم

 الخمٌس األربعاء الثالثاء االثنٌن األحـــــد السبت 226266616 -صنعا   المكان ورقم الهاتف

       Altholaya@gmail.com الـبرٌد اإللكـــترونً

 

.II :معلومات عامة عن المقرر 

 األموالمحاسبة شركات  إســــــــم المقـــــــــــرر:  .1

  رمز المقرر ورقمة: .3

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .  3

 /اسبوعٌا(3الساعات المكتبٌة )
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 الثانً: الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: .4

 محاسبة ) أ (، ومحاسبة ) ب ( السابقة لدراسة المقرر:المتطلبات  .5

 رٌاضة بحتة، ورٌاضة مالٌة  المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر: .5

 أعمالإدارة بكالورٌوس محاسبة ، بكالورٌوس   البرنامج الذي ٌدرس فٌة المقرر: .6

 اللغة العربٌة  لغة تدرٌس المقرر: .1

 فصـــــــــــــــــــــــــلً   دراسة المقرر:البرنامج الذي ٌتم فٌة  .8

 إنتظــــــــــــــــــام  نظام الدراسة: .9

 كلٌة التجارة واالقتصاد -جامعة صنعاء   مكان تدرٌس المقرر: .11

 

.III :وصف المقرر 

 

ها أنواع األموال بماهٌة شركات إللمامةالالزمة  والعملٌة النظرٌةتزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات  إلى ٌهدف المقرر 

سبٌة المساهمة، وبالمفاهٌم والمعالجات المحا شركات س أموالها خصوصائوتكوٌنها، وتركٌبة ر ، ومراحلالرئٌسة وسماتها

ات والمعالجات المحاسبٌة لمرض السندات. لتحمٌك كفا ة علمٌة وعملٌة فاعلة. جرا اإللتكوٌنها وإنمضائها وتصفٌتها، وب

ات تكوٌن شركات المساهمة وتسجٌلها وإشهارها لدى الجهات الرسمٌة وفما للموانٌٌن النافذة، إجرا تتناول دراسة الممرر 

ات والمعالجات المحاسبٌة لتكوٌنها )منذ تلمً اإلكتتابات فً األسهم حتى سداد لٌمتها(، وزٌادات وتخفٌض جرا اإلوكافة 

 والمعالجات المحاسبٌة لمرض السندات التً تصدرها الشركة.واإلجرا ات رأسمالها، وحساباتها الختامٌة، 

 

.IV  :مخرجات تعلم المقرر

Aوالفهم . المعرفة 

a1  لها. المحاسبى المالئم والنظام المساهمة ها، وعلى وجة الخصوص شركاتأنواعوما  األموالٌشرح ماهٌة شركات . 

  .a2واستخراج  إعداد دورتها المستندٌة وطرقو شركات المساهمة فى المستخدمة والمستندٌة الدفترٌة ٌبٌن المجموعة
 التمارٌر المالٌة )الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة(.

  .a3 المساهمة عند التؤسٌس وعند المرار بزٌادة رأس المال  شركات تكوٌن لعملٌات كافة المعالجات المحاسبٌةٌشرح
 عند تخفٌض رأس المال وعند إنمضا  الشركة.وكذلن 



 

 

 

                                                                                             

 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

  .a4 شركات وتصفٌة ً واندماج وانفصالساسلتكوٌن الشركة وعمد تؤسٌسها ونظامها األالالزمة ات جرا اإلٌوضح 
 المساهمة.

 .B الذهنٌة رات المها 

b1 المساهمة. شركات فً المالٌة والمحاسبٌة المختلفة العملٌاتٌحلل    

b2األشخاصالمساهمة وشركات  لشركات المحاسبى النظام عناصر بٌن ٌفرق .   .

ومعالجتها وفما  المرارات.  اتخاذٌحلل الموائم المالٌة لشركات المساهمة بما ٌمكن من تمدٌم المإشرات التً تفٌد فً   b3

 .للمانون وللمعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة

.C  والعملٌة المهارات المهنٌة 

c1 داخل شركات المساهمة تتم المعالجة المحاسبٌة لكافة المعامالت المالٌة التىٌجري.  .

c2.المساهمة الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة لشركة ٌعد الحسابات .   

.D  والمنقولة العامة المهارات 

d1.ًبها والمهام المكلف العمل فرق ٌشارن ف.   

d2.لتسهٌل مهامه. الالزمة والمعلومات الهامة و البٌانات عن وللبحث للتواصل اإلنترنتوشبكة  اآللً ٌستخدم الحاسب   

 

.V  :محتـــــــــــوى المقرر

 اوال: الموضوعات النظرٌة

 الرقم
وحـــــــــــــــــــــــــــــــدات 
 )الموضوعات الرئٌسة(

 المواضٌع التفصٌلٌة
 األسبوع
Week 

االساعات 
 الفعلٌة

 الشركات التجارٌة 1

 طبٌعة الشركة كوحدة محاسبٌة.

 نظرٌة الملكٌة المشتركة: -أ

 معادلة المٌزانٌة.  -1  
 لٌاس الربـــــــــــــــــح.   -2  
 الذمة المالٌة.  -3  
 الشركة.دارة الصفة المانونٌة إل  -4  

 الشخصٌة اإلعتبارٌة المستملة:نظرٌة  -ب

 معادلة المٌزانٌة.  -1  
 لٌاس الربـــــــــــــــــح.   -2  
 الكٌان المستمل.  -3  
 الشخصٌة المنفصلة عن شخصٌة الشركا .  -4  
المالٌة  الذمة المالٌة المستملة للشركة عن الذمة  -5  

 للمساهمٌن.
 .األموالشــــــــــركات 

 ها.أنواعشركات المساهمة و - 1 

 شركات التوصٌة باألسهم. - 2 

الشركات ذات المسئئولٌة المحدودة. -  3 

W1 3 



 

 

 

                                                                                             

 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

2 

 شركة المساهمة:
 تعرٌفها -  
 طبٌعتها -  
 خصائصها -  
 ات تكوٌنهاإجراء -  
 تهاإداركٌفٌة  -  

 طبٌعة شركة المساهمة وتعرٌفها.  ((11))

 خصائص شركة المساهمة:  ((22))

 المسئولٌة المحدودة. -

 سهولة تداول رأس المال. -

 ة.دارملكٌة عن اإلإنفصال ال -

 اإلستمرارٌة. -

 الحد األدنى للمساهمٌن ولرأس المال. -

 ات تكوٌن شركة المساهمة:إجراء  ((33))

 ات تؤسٌس الشركة.إجرا  -

 ات تنظٌم اإلكتتاب فً رأس المالإجرا  -

 الجمعٌة التؤسٌسٌة للشركة. -

 شركة المساهمة:إدارة   ((44))

 الشركة.إدارة مجلس  -

للمساهمٌن، العادٌة  وغٌر الجمعٌة العامة  -

العادٌة. 

 مراقب الحسابات.   ((55))

W2 3 

3 
رأس مال شركة 
 المساهمة: 
 تكوٌن الشركة 

 مفاهٌم ومصطلحات رأس المال:  ((11))

 رأس المال المصرح بة. -

 رأس المال المصدر. -

 رأس المال المدفوع. -

 األسهم: أنواع  ((22))

 تعرٌف السهم. -

 خصائص السهم. -

 األسهم من حٌث: أنواع -

W3 3 

  

 أسهم نمدٌة وأسهم عٌنٌة. -طرٌمة السداد -  

 ملكٌة او طرٌمة سداد السهم -  

 أسهم إسمٌة وأسهم لحاملها. -     

 أسهم من حٌث حموق للسهم: -  

أسهم عادٌة   -أ       

  

 أسهم ممتازة:  -ب    

  رباحمن ناحٌة األامتٌاز  -1    

، أسهم  رباحأسهم ممتازة مشتركة فً األ         

 ممتازة مجمعة وغٌر 

 .رباحمجمعة لأل         

 .األصولمن ناحٌة االمتٌاز  -2     

 دارة من ناحٌة اإلاالمتٌاز  -3     

أسهم التمتع.  -ج   

W4 3 



 

 

 

                                                                                             

 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

 القٌم المختلفة للسهم(3)  

 المٌمة اإلسمٌة للسهم. -

 لٌمة إصدار السهم. -

 المٌمة الدفترٌة للسهم. -

 المٌمة الحمٌمٌة للسهم. -

 السولٌة للسهم.المٌمة  -

 المعالجات المحاسبٌة إلصدار األسهم(4)  

 إلثبات رأس المال.

W5 3 

4 
 تعدٌل رأس مال
 شركة المساهمة

 زٌادة رأس المال:(1)  

 بإصدار أسهم جدٌدة. -1

 المسٌبماة. رباحواألاالحتٌاطٌات بضم  -2 

أسهم. إلىتحوٌل السندات  - 3 

W6 3 

 تخفٌض رأس المال:(2)  

 المتبعة للتخفٌض. الطرق -1

 تخفٌض المٌمة اإلسمٌة للسهم  -2

 بمٌمة الخسارة.    

 إلغا  عدد من األسهم. -3 

 شرا  عدد من األسهم. -4 

W2 3 

 رأس المال:استهالك (3)  

رأس استهالك بٌن تخفٌض رأس المال ومقارنة (4)  

 المال.

W8 3 

 W9 1 إمتحان منتصف الفصل الدراسً : 

5 
المعالجة المحاسبٌة 
 لقرض السندات

 خصائص السند وإختالفة عن السهم.(1)  

تدعو الشركة لتفضٌل اصدار األسباب التً (2)  

 السندات عن إصدار األسهم.

 السندات. أنواع(3)  

 من حٌث الملكٌة. -

 من حٌث الضمان الممدم لحملة السندات. -

 من حٌث العائد على السند. -

 أسهم. إلىالسندات المابلة للتحوٌل  -

 إصدار السندات(4)  

 بسعر المساواة. -

 إصدار السندات بعالوة إصدار. -

 إصدار السندات بخصم إصدار.  -

 فوائد السندات  ((55))

 فوائد السندات.احتساب  -

 لسط السداد السنوي للمرض. -

 الفوائد المستحمة. -

 
 

W12 
 
 
 
 
 

W11 

 
 
3 
 
 
 
 
 
3 



 

 

 

                                                                                             

 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

 عدد كوبونات الفوائد المستحمة. -

 ح.وتحدٌد فترة السما  

 عند اإلصدار بسعر المساواةفوائد السندات أوال : 

 فوائد السندات واإلصدار بعالوة إصدار. ثانٌا:

فوائد السندات واإلصدار بخصم إصدار.  ثالثا:

 سداد قرض السندات 6

السداد النقدي للسندات بالقٌمة الحالٌة .  ((11))

حالة سداد المٌمة األسمٌة دفعة واحدة.  -

 حالة سداد لمٌمة اإلسمٌة على ألساط. -

 السداد النقدي بخصم سداد.(2)  

سداد دفعة واحدة.حالة السداد بخصم   -

 حالة السداد بخصم سداد على ألساط. -

 السداد النقدي بعالوة سداد.(3)  

حالة السداد بعالوة سداد دفعة واحدة.  -

 حالة السداد بعالوة سداد على ألساط. -

تطبٌقات وحلول عملٌة لكل حالة من الحاالت.   ((44))

ة عامة.أمثلوحل  

W12 3 

7 
الحسابات الختامٌة 
والمٌزانٌة العمومٌة 
 لشركة المساهمة

الحسابات الختامٌة.   ((11))

 حساب المتاجرة. -

 والخسائر. رباححساب األ -

 والخسائر.ومنة ل: رباححساب توزٌع األ -

 ( حساب اإلحتٌاطً المانونً.1) 

 النظامٌة.االحتٌاطٌات ( حسابات 2) 

 للمساهمٌن. -الموزعة  رباح( حساب األ3) 

( حساب مكافؤة رئٌس وأعضا  مجلس 4) 

 ة.داراإل

المستبماة او  -المحتجزة رباح( حساب األ5) 

المرحلة  

المٌزانٌة العمومٌة. .  ((22))

 :. وتتكون مناألصولحسابات أوال: 

 المتداولة. األصول( مجموعة 1) 

 .خري اآل( مجموعة الحسابات المدٌنة 2) 

 الثابتة. األصول( مجموعة 3) 

 :حسابات الخصوم. وتتكون منثانٌا: 

 لصٌرة األجل.االلتزامات ( مجموعة 1) 

 .خري اآل( مجموعة الحسابات الدائنة 2) 

 طوٌلة األجل.االلتزامات ( مجموعة 3) 

( مجموعة حسابات حموق الملكٌة. 4) 

W13 3 

 W14 3( من قانون الشركات الٌمنً رقم 313وفقا للمادة ) إنقضاء شركات المساهمة 8



 

 

 

                                                                                             

 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

وتصفى م، تنحل شركة المساهمة 1991لسنة  33
 :فً األحوال التالٌة

إنتها  المدة المحددة لها المنصوص فً   ((11))
ً او انتها  الغرض او ساسنظامها األ

الهدف الذي تم تؤسٌس الشركة من اجلة أو 
 إتمامة.بإستحالة 

بمرار األغلبٌة الصادر من الجمعٌة   ((22))
 العمومٌة غٌر العادٌة للشركة.

 .آخري إندماج الشركة بشركة   ((33))
فً جمٌع الحاالت المنصوص علٌها فً المانون   ((44))

 الشركة.نظام وفً 

 مراجعة 9
 الجوانب النظرٌة للمقرر.  ((33))

 ة شاملة.أمثلالجوانب العملٌة للمقرر، حل   ((44))
W15 3 

النهائًاالمتحان  11  W16 2 إمتحان موحد شامل لمواضٌع المادة الممررة  

 45 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

.VI   التعلٌم والتعلم: استراتٌجٌة 

 المحاضرات  ((11))

 الحوار والمناقشة  ((22))

 دراسات الحالة العملٌة  ((33))

 النزول المٌدانً  ((44))

 العصف الذهنً  ((55))

 حل الشاكل  ((66))

 واالستنتاجالتحلٌل   ((77))

 باتسافً مجموعات على الوالتعلٌم التعاونً الجماعً   ((88))

 حصر تقارٌر النزول المٌدانً المستلمة  ((99))

 النزول المٌدانً المسلمة تقٌٌم تقارٌر  ((1111))

 

XI. :خطة التكلٌفات والواجبات للمقرر 

XII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع النشاط / التكلٌف الرقم

والحوار المشاركة فً المناقشة  3  11 إسبوعٌا  

 11 أسبوعٌا   عملٌة واجبات وتمارٌن 4

 31  المجموع  

 

XIII. :تقٌٌم التعلم 

 مهمات التقٌٌم

الموضوعات الرئٌسة التً ٌشملها 
موعد  التقٌٌم

 التقٌٌم 
  الدرجة

الوزن 
الجانب  النسبً

 النظري
تطبٌقات 
 عملٌة

حلول 
 المشاكل

اإلجادة  
 واإلتقان

  W8 5 %10 - - √ √ : النزول المٌدانً األولالتكلٌفات 1



 

 

 

                                                                                             

 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

 W14 5 - √ √ √ : النزول المٌدانً الثانً         2

3 
 والمشاركة الحضور: الواجبات
 الصفٌة. فً المنالشات    

√ - √ 
- W15-

W1 
5 

%10  

 - √ √ - : واجبات وتمارٌن عملٌة         4
W15-
W1 

5 

W9 20  22% √ √  √ إختبار منتصف الفصل الدراسً 5  

W16 62  62% √ √ √ √ إختبار نهاٌـــــــة الفصل الدراسً 6  

 110% 111 المجموع الكلً  =

 

XIV. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المإلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

- الثانً  الجز  – الشـــــــركات محاســــبة م، 2215 السادسة الطبعة ٌن،آخرو عمر، أحمد بامشموس، .2
 .الٌمنٌة الجمهورٌة – صنعا  والتوزٌع، للنشر األمٌن مركز ،األموال شركات

 المراجع المساعدة

 ، مــــــركز جامعة العـــــلوم األموالمحاســــبة شــــــركات م، 2213ٌوسف ، الطبعة األولى  أحمدعثمان،  .3
 (.2212 -959) ٌداعالجمهورٌة الٌمنٌة. رلم اإل -والتكنولوجٌا للكتاب الجامعً، صنعا  

 ، دار المٌسرة األموال شركات– الشـــــــركات  محاســــبةم ، 2222ون، آخرالمكشة، وائل عوض و .4
 ٌة الهاشمٌة.األردنالمملكة  -للنشر والتوزٌع والطباعة. عمان 

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 

XV. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

   الفعالٌات التعلٌمٌة: رسٌاسة حضو  .8
 تحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد الغٌاب وكٌفٌته ونسبته، ومتى ٌعد الطالب محروماً من الممرر

 : تأخر لحضور الما   .9
 الطالب عن حضور الفعالٌات التعلٌمٌةتؤخر ٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاالت تكرار   

  ضوابط االمتحان:  .11
الطالب تؤخر تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت الغٌاب عن االمتحان و توصٌف السٌاسة المتبعة فً حاالت 

  عن االمتحان.

  التعٌٌنات والمشارٌع:  .11
 .ستاذاأل إلىتحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت تؤخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ومتى ٌجب أن تسلم 

تحدد هنا السٌاسات المتبعة فً حاالت الغش إما فً االمتحانات أو فً التكالٌف بؤي وسٌلة أو  الغــــــــــش:  .13
 طرٌمة من طرائك الغش.

 .المتبعة فً حالة حدوثهواإلجرا ات ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته  االنتحال:  .13

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات : آخري سٌاسات   .14

 


