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  : مقرر  توصيف العلوم إلادارية والانسانية كلية:

 النظام املحاسبي املوحد 
 احملاسبة واملراجعةقسم: 

 
  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 النظام المحاسبي الموحد :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب ليعم سمنار محاضرة

 1 -- 2 -- 3 

 الفصل الدراسي األول –الرابع  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2( +)1مبادئ المحاسبة المالية ) :()إن وجدت المقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدت لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج بكالوريوس المحاسبة والمراجعة. :رالمقرفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

11.  
جامعة االندلس للعلوم  –كلية العلوم اإلدارية واإلنساااااااانية  :مكان تدريس المقرر

 والتقنية

 حمد البياضيد. أحمد م      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
تعريف الطالب بقواعد ومبادئ النظام المحاسببببببو الموحد المطب  هذا المقرر هو تدريس الهدف من 

القطاعين العام والمختلط فو الجمهورية اليمنية يشتمل هذا المقرر على مدخل نظري  فو مؤسبسبا 
لمحاسبببببو الموحد، ودليل بو الموحد، والمجموعة المسببببتندية والدفترية للنظام افو النظام المحاسبببب

لحسبببابا  النظام المحاسببببو بو الموحد، المعالجا  المحاسببببية الخاصبببة بالنظام المحاسبببالحسبببابا  
الموحد ) حسبببابا  اخسببببتخداما   ، حسبببابا  الموارد، حسببببابا  الموجودا ، حسببببابا  المطاليب  

 ا  اعداد الحسابا  الختامية والميزانية العمومية.باإلضافة الى إجراء

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على 

 :المعرفة والفهم
بين واالختالفات  واالسس والقواعد التي يعتمد عليها. اهداف النظام المحاسبي الموحد وخصائصه  يعرف  -1

 حاسبي الموحد والحسابات القومية.النظام الم

 هم  المعالجات المحاسبية لحسابات االستخدامات .يف  -2
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 :مقرر توصيف

 المعالجا  المحاسبية لحسابا  الموارد.فهم  ي -3
 المعالجا  المحاسبية لحسابا  الموجودا .يفهم   -4
 المعالجا  المحاسبية لحسابا  المطاليب.يفهم   -5
 عمليا  الجارية وكذلك الميزانية العمومية.إعداد  حساب الإجراءا  يفهم   -6

 

 :المهارات الذهنية
 يستنبط تعريف النظام المحاسبي الموحد وأهدافه واألسس والقواعد التي يعتمد عليها. -1

 يميز الفروق بين النظام المحاسبي الموحد والحسابات القومية. -2

 لموجودات، المطاليب.يميز بين ترميز حسابات كل من االستخدامات، الموارد، ا -3

 يميز بين القياس واالفصاح المحاسبي لحسابات كل من االستخدامات، الموارد، الموجودات، المطاليب. -4
 

 :المهارات العملية المهنية
 لعمليات المتعلقة بحسابات االستخدامات.بالقياس واالفصاح المحاسبي عن ا يقوم -1

 عمليات المتعلقة بحسابات الموارد.يقوم بالقياس واالفصاح المحاسبي عن ال -2

 يقوم بالقياس واالفصاح المحاسبي عن العمليات المتعلقة بحسابات الموجودات. -3

 يقوم بالقياس واالفصاح المحاسبي عن العمليات المتعلقة بحسابات المطاليب. -4

 يعد حساب العمليات الجارية، والميزانية العمومية. -5
 

 :المهارات العامة
 . بالنظام الحاسبي الموحدفي المناقشات الجماعية المتعلقة ببحث القضايا الخاصة  كيشار -1

 يستفيد من القدرات المتنوعة لألشخاص . -2

 على العمل المشترك ضمن فريق.يقدر  -3

 
 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

A - التدريس والتقويم الفهم( باستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف و:  
استراتيجية   مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 التدريس

 استراتيجية التقويم

واألسس والقواعد الخاصة بالنظام المحاسبي يلم بالمفاهيم  -1
 الموحد.

 .المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

 .المحاضرات .بالنظام المحاسبي الموحديعرف دليل الحسابات الخاص  -2

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

عمليات المتعلقة بحسابات يفهم طرق المعالجة المحاسبية لل -3
 كل من االستخدامات ، الموارد، الموجودات، المطاليب.

 .المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

الجارية ، والميزانية ت داد حساب العملياإجراءات إعيفهم  -4
 العمومية.

 .المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

 

B - التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية 
استراتيجية  رات الذهنية مخرجات المقرر/ المها

 التدريس

 استراتيجية التقويم  

. المحاضرات يميز بين النظام المحاسبي الموحد والحسابات القومية. -1

 .المناقشة والحوار

. المشاركة في المحاضرات

 .النقاشات

العمليات المرتبطة  المحاسبية لمعالجة اإلجراءاتيميز بين  -2
ت الموارد وحسابات االستخدامات، وحسابابحسابات 

 .الموجودات، وحسابات المطاليب

. المحاضرات

. حاالت دراسية

 .المناقشة والحوار

. المشاركة في المحاضرات

 .النقاشات

المحاسبية لمعالجة  اإلجراءات ستنتج االختالفات بيني -3
العمليات المرتبطة بحسابات  االستخدامات، وحسابات الموارد 

. 

. المحاضرات

. يةحاالت دراس

 .المناقشة والحوار

. المشاركة في المحاضرات

 .النقاشات
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 :مقرر توصيف

المحاسبية لمعالجة  اإلجراءات يستنتج االختالفات بين - 4
العمليات المرتبطة بحسابات  الموجودات،  وحسابات المطاليب 

. 

. المحاضرات

. حاالت دراسية

 .المناقشة والحوار

. المشاركة في المحاضرات 

 .النقاشات

إجراءات اقفال حسابات االستخدامات والموارد في يلم   -5

 حساب العمليات الجارية، وإعداد الميزانية العمومية.

. المحاضرات

. حاالت دراسية

 .المناقشة والحوار

. المشاركة في المحاضرات 

 .النقاشات

 

C - )التدريس والتقويم استراتيجيةب مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

 العملياتيقوم بالقياس واالفصاح المحاسبي عن  -1
المرتبطة بحسابات االستخدامات وحسابات الموارد 

 وحسابات الموجودات وحسابات المطاليب.

حاالت . المحاضرات

  .المناقشة والحوار. دراسية

الواجب . ل بعض الحاالتح

االمتحانات . المنزلي

 .التحريرية
 

يعد الحسابات الختامية والقوائم المالية وفقا  -2
لقواعد النظام المحاسبي الموحد  ) حسب العمليات 

 الجارية والميزانية العمومية(

حاالت . المحاضرات

  .المناقشة والحوار. دراسية

الواجب . حل بعض الحاالت 

متحانات اال. المنزلي

 .التحريرية

 D - التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي:                                                            
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

اقشات الجماعية المتعلقة ببحث يشارك في المن -1

 .بالنظام المحاسبي الموحدالقضايا الخاصة 

حاالت . المحاضرات

 .المناقشة والحوار. دراسية

الواجب . حل بعض الحاالت

 .االمتحانات. المنزلي

 يستفيد من القدرات المتنوعة لألشخاص . -2

 

حاالت . المحاضرات

 .المناقشة والحوار. دراسية

 .حل بعض الحاالت

 .االمتحانات

حاالت . المحاضرات يقدر  على العمل المشترك ضمن فريق.  -3

  .المناقشة والحوار. دراسية

التطبيق . حل بعض الحاالت

 .العملي

 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : خامسا

 .  المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                           أوال:

الر

 قم

وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

األس

 ابيع

الساع

ات 

 الفعلية

رموز 

مخرجا

ت تعلم 

 المقرر

1 

 
مدخل للنظام 
 المحاسبو الموحد

 ل تمهيدي،: فص
 الحسابا  القومية

 .مقارنة بين المحاسبة المالية والمحاسبة القومية 

 .الفر  بين مفهوم الدخل القومو واخنفا  القومو 

 .مكونا  دليل الحسابا  للنظام المحاسبو الموحد 

 .تعريف وخصائص النظام المحاسبو الموحد 

   النظام المحاسبو الموحدنطا  تطبي. 

 بو الموحد.تقييم النظام المحاس 

2-1 6 
A1,A2,

B1,D1,

D2 

2 

 

حسابا  
 اخستخداما  

 

 .المرتبا  واألجور 

 .المستلزما  السلعية 

 .المستلزما  الخدمية 

 .المشتريا  بغرض البيع 

 .المصروفا  الجارية التحويلية 

 المصروفا  المخصصة 

6-3 21  

A1,A3,

B1,B2,

B3,C1, 

D1,D2,

D3 
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 :مقرر توصيف

3 

 حسابا 
 الموارد

 .إيرادا  النشاط الجاري 

  ،وايرادا  األورا  المبببباليببببة ، اإليرادا  المتنوعببببة
 واخيرادا  الجارية التحويلية.

 .التغير فو المخزون 

7-8  6 

A1,A3, 

B1,B2,

B3,C1, 

D1,D2,

D3 

4 

 حسابا 
 الموجودا  الثابتة والمشروعا  قيد التنفيذ.  الموجودا 

 .11-9 حسابا  الموجودا  األخرى  6 

A1,A3, 

B2,B4,

C1, 

D1,D2,

D3 

5 

 حسابا 
 مصادر التمويل الداخلو.  المطاليب

 .3 11 مصادر التمويل الخارجو 

A1,A3, 

B2,B4,

C1, 

D1,D2,

D3 

6 

الحسابا  
 الختامية
والقوائم 
 المالية

 .حساب العمليا  الجارية 

 3 12 الميزانية العمومية 

A1,A3,

A4, 

B2,B4,

B5,C1,

C2,D1,

D2,D3 

 36 12 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: سادسا

 .المحاضرة

 تدريبا  عملية فو المحاضرة

 الحوار والمناقشة

 واجبا  منزلية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط قمالر

 11 كل وحدة موضوعيةنهاية  المخرجاتجميع  واجبا  منزلية 1

 تقويم التعلم:: سابعا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

3/4،  0/4 % 11 11 أثناء الفصل الدراسي . ةالحضور والمناقشة والمشارك 1  

 الواجبات المنزلية 2
كل وحدة نهاية 

6/4،  0/4 % 11 11 موضوعية  

3/4، 6/4،  0/4 % 21 21 6 االمتحان النصفي 3  

4 
نهاية الفصل  االمتحان النهائي

 الدراسي

61 61 % 0/4  ،6/4 ،3/4 ،

4/4  

  %111 111  المجموع 
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 :مقرر توصيف

 :تعلملمصادر ا ثامنا:
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
النظام المحاسبي الموحد،  (:2117)منصور ياسين االديمي، د. حميد مقبل نصر خالد،محمد علي الربيدي، د. د.  -1

 .، صنعاءاألمين للنشر والتوزيع

 المساعدةالمراجع 

م، األصول النظرية والعملية للمحاسبة المالية، 2118محمد فضل االرياني، د. عبدالملك أسماعيل حجر،  د. -1

 صنعاء. الجزء األول،

م،  أصول المحاسبة المالية، الجزء 2112ميد مانع الصيح، د. عبيد سعد شريم، عبدالحد. محمد علي الربيدي، د.  -2

 لثاني، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء.ا

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
 مواقع الكترونية متخصصة في المحاسبة.أية 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: تاسعا
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1
رفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة من المحاضرات بدون عذر ي %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.
 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
 د من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.يسلم الطالب التكاليف في المحد

 :الغش   .5
 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6
 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 سبي الموحدالنظام المحاخطة مقرر: 
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 :مقرر توصيف

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 النظام المحاسبي الموحد :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 وعالمجم

 تدريب عملي سمنار نظري

1 - 2 - 3 

 الثانيالفصل الدراسي  –ثالثال المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2( +)1مبادئ المحاسبة المالية ) :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 برنامج بكالوريوس المحاسبة والمراجعة. :يها تدريس المقررالبرنامج/ البرامج التي يتم ف  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

9.  
جامعة االندلس للعلوم  –كلية العلوم اإلدارية واإلنسااانية  مكان تدريس المقرر: 

 والتقنية

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

لنظام المحاسببببو الموحد المطب  فو مؤسبببسبببا  الهدف من تدريس هذا المقرر هو تعريف الطالب بقواعد ومبادئ ا
القطاعين العام والمختلط فو الجمهورية اليمنية يشببتمل هذا المقرر على مدخل نظري فو النظام المحاسبببو الموحد، 
والمجموعة المسبببتندية والدفترية للنظام المحاسببببو الموحد، ودليل الحسبببابا  الخاصبببة بالنظام المحاسببببو الموحد، 

حاسبببية  لحسببابا  النظام المحاسبببو الموحد ) حسببابا  اخسببتخداما   ، حسببابا  الموارد، حسببابا  المعالجا  الم
 الموجودا ، حسابا  المطاليب  باإلضافة الى إجراءا  اعداد الحسابا  الختامية والميزانية العمومية.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ادرا على:بعد إكمال المقرر يتوقع من الطالب أن يكون ق

 مفهوم  وأهداف وخصائص ودليل وأسس وقواعد النظام المحاسبي الموحد. ة معرف .1

 للعمليات المتعلقة بحسابات االستخدامات .بالقياس واالفصاح المحاسبي القيام  .2

 . القيام بالقياس واالفصاح المحاسبي للعمليات المتعلقة بحسابات الموارد.3

 ح المحاسبي للعمليات المتعلقة بحسابات الموجودات.. القيام بالقياس واالفصا4

 . القيام بالقياس واالفصاح المحاسبي للعمليات المتعلقة بحسابات المطاليب.5

إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاصة بالنظام المحاسبي الموحد وتشمل ) حساب العمليات الجارية ،  .3

 الميزانية العمومية(.
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 :مقرر توصيف

V. ى المقرر:محتو 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

 
مدخل للنظام 
المحاسبو 
 الموحد

 : فصل تمهيدي،
الحسابا  
 القومية

 .مقارنة بين المحاسبة المالية والمحاسبة القومية 

 .الفر  بين مفهوم الدخل القومو واخنفا  القومو 

 الحسابا  للنظام المحاسبو الموحد. مكونا  دليل 

 .تعريف وخصائص النظام المحاسبو الموحد 

 . نطا  تطبي  النظام المحاسبو الموحد 

 .تقييم النظام المحاسبو الموحد 

2-1 6 

2 

 
حسابا  
 اخستخداما 

 

 .المرتبا  واألجور 

 .المستلزما  السلعية 

 .المستلزما  الخدمية 

 .المشتريا  بغرض البيع 

 لجارية التحويلية.المصروفا  ا 

 المصروفا  المخصصة 

6-3 21  

3 

 حسابا 
 الموارد

 .إيرادا  النشاط الجاري 

   وايرادا  األورا  المببباليببببة ،  ،المتنوعببببةاإليرادا
 واخيرادا  الجارية التحويلية.

 .التغير فو المخزون 

7-8  6 

4 
 حسابا 
 الموجودا 

 التنفيذ. الموجودا  الثابتة والمشروعا  قيد 

 .حسابا  الموجودا  األخرى 
9-11  6 

5 
 حسابا 
 المطاليب

 .مصادر التمويل الداخلو 

 .مصادر التمويل الخارجو 
11 3 

6 

الحسابا  
الختامية 
والقوائم 
 المالية

 .حساب العمليا  الجارية 

 الميزانية العمومية 
12 3 

 36 12 عدد األسابيع والساعات

 

                             الجانب العملي:                

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.  
عملييوجد  ال   

  

2.    

   إجمالي األسابيع والساعات
 

 

VI. استراتيجية التدريس 

 .المحاضرة .1

 التدريبات العملية.. 2

 الواجبات المنزلية. .3

 المناقشة الجماعية..4



 

01 

 

 :مقرر توصيف

 
 
 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 11 كل وحدة موضوعيةنهاية  واجبات منزلية 1
 

 

 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة موعد التقويم/ اليوم والتاريخ موضوعات التقويم الرقم

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

 النهائي(

الحضور والمناقشة والمشاركة   .1

. 

 % 11 11 لفصل الدراسيا أثناء

 الواجبات المنزلية  .2

 

 

 

 

 

 

 كل وحدة موضوعيةنهاية 

 

 

11 11 % 

 % 21 21 6 االمتحان النصفي .3

 % 61 61 نهاية الفصل الدراسي االمتحان النهائي .4

 % 111 111 المجموع 
 

IX. :مصادر التعلم 

 . المراجع األساسية:1

ألمين للنشر محمد علي الربيدي، د. منصور ياسين االديمي، د. حميد مقبل نصر خالد، النظام المحاسبي الموحد، اد. -

 م.2117والتوزيع، صنعاء، 

 المراجع المساعدة:. 2

م، األصول النظرية والعملية للمحاسبة المالية، الجزء 2118محمد فضل االرياني، د. عبدالملك أسماعيل حجر،  د. -1

 صنعاء. األول،

م،  أصول المحاسبة المالية، 2112ميد مانع الصيح، د. عبيد سعد شريم، عبدالحد. محمد علي الربيدي، د.  -2

 لثاني، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء.االجزء 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت:.3

 .محاسبةالكترونية متخصصة في الع مواقأية 
 

X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   .1
 من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة النهائي. %52اذا تغيب الطالب 

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.  الحضور المتأخر:  .5

 كما في الالئحة. :ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.   :المشاريعو لتكليفات / المهاما  .4

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.   :لغشا   .2

 يفصل سنه من الدراسة.  :نتحالاال  .6

 :سياسات أخرى   .7
 

 

 


