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الفصل الدراسي األول -الثاني :المستوى والفصل الدراسي
٢(، ) ١(مبادئ  المحاسبة المالیة :)إن وجدت(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(
ال یوجد):إن وجدت(المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر      
برنامج بكالوریوس المحاسبة والمراجعة :التي یتم فیھا تدریس المقرر/البرنامج
اللغة العربیة:لغة تدریس المقرر
االنتظام:نظام الدراسة
المحاضرات:أسلوب الدراسة في البرنامج


جامعة األندلس  -كلیة العلوم اإلداریة واإلنسانیة :مكان تدریس المقرر

للعلوم والتقنیة
حمید عبدهللا مسواك/ د:     اسم معد مواصفات المقرر
تاریخ اعتماد مجلس الجامعة:  

:وصف المقرر: ثانیا
تعتبر شركات األشخاص أحد أنواع الشركات التجاریة التي تقوم في تأسیسھا على العالقة الشخصیة 
والثقة المتبادلة بین الشركاء، ولذلك یھدف ھذا المقرر إلى التعرف على طبیعة الشركات التجاریة 
وأنواعھا وإجراءات تكوینھا، والمعالجة المحاسبیة المتعلقة بتقدیم رأس المال، والعملیات المؤثرة على 
الحسابات الجاریة للشركاء في شركة التضامن ، باالضافة إلى إعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة 
العمومیة في شركة التضامن ، كذلك المعالجة  المحاسبیة المتبعة عند إعادة تنظیم شركة التضامن ، 
واالجراءات المحاسبیة المتبعة عند تصفیة شركة التضامن، وكذلك المعالجة المحاسبیة لتقدیم رأس المال 
في شركة التوصیة البسیطة وإجراءات تصفیتھا، وتقدیم راس المال في شركة المحاصة والحسابات 

. الجاریة للشركاء واالرباح والخسائر في الشركة المحاصة
:مخرجات التعلم:        ثالثا
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:یتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان یكون قادرا على 
a  - المعرفة والفھم :

a.1 معرفة طبیعة الشركات التجاریة وأنواعھا وإجراءات تكوینھا، في ظل قانون الشركات التجاریة 
.م١٩٩٧لسنة ) ٢٢(الیمني رقم 

a.2  ،فھم المعالجة المحاسبیة لتقدیم رأس المال، والعملیات المؤثرة على الحسابات الجاریة للشركاء
.وإعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة في شركة التضامن

a.3 معرفة طبیعة الشھرة وطرق تقدیرھا واإلعتراف بھا في الدفاترالمحاسبیة
a.4 فھم المعالجات المحاسبیة المتبعة عند إعادة تنظیم شركة التضامن، سواءً فیما یتعلق بتغییر نسبة 

) وفاة(توزیع االرباح والخسائر أو زیادة وتخفیض رأس المال أو انضمام شریك للشركة، أو انفصال
.شریك عن الشركة

a.5اإللمام  باإلسالیب المحاسبیة المتبعة عند تصفیة شركة التضامن  .
a.6فھم المعالجة المحاسبیة لتقدیم رأس المال في شركة التوصیة البسیطة وإجراءات تصفیتھا.
a.7 فھم المعالجة المحاسبیة لتقدیم راس المال والحسابات الجاریة للشركاء واألرباح والخسائر في شركة 

.المحاصة

-bالمھارات الذھنیة:
b.1یستنبط الفروق بین أنواع وإجراءات تكوین الشركات التجاریة .
b.2المقارنة بین طرق تقدیم رأس المال في شركة التضامن.
b.3 تحلیل العملیات المؤثرة على حساب جاري الشركاء في شركة التضامن، وكذلك حساب توزیع 

األرباح والخسائر 
b.4تحلیل أسباب ظھور الشھرة وطرق تقدیرھا .
b.5سواءً تغییر . یُمیز بین المعالجات المحاسبیة المتبعة في الحاالت المتعلقة بإعادة تنظیم شركة التضامن

) وفاة(نسبة توزیع االرباح والخسائر او زیادة وتخفیض رأس المال أو انضمام شریك للشركة، أو انفصال
.شریك عن الشركة

b.6یُمیز بین أسالیب التصفیة في شركة التضامن .
b.7  المقارنة بین المعالجة المحاسبیة المتبعة في شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة فیما یتعلق

.برأس المال وإجراءات التصفیة
b.8یُمیز بین طرق إثبات عملیات المحاصة في  شركة المحاصة.

c -  المھارات العملیة المھنیة:
c.1 القیاس واالفصاح المحاسبي عن رأس المال و العملیات المؤثرة على حساب جاري الشركاء و إعداد 

.الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة في شركة التضامن
c.2 اإلعتراف المحاسبي  بالشھرة في الدفاتر المحاسبیة.
c.3سواءً المتعلقة بتغییر نسبة .القیاس واالفصاح المحاسبي للحاالت المتعلقة بإعادة تنظیم شركة التضامن

) وفاة(توزیع االرباح والخسائر او زیادة وتخفیض رأس المال أو انضمام شریك للشركة، أو انفصال
.شریك عن الشركة

c.4القیام باالجراءات المحاسبیة  لتصفیة شركة التضامن وتحدید نتیجة التصفیة .
c.5القیاس واالفصاح المحاسبي عن رأس المال في  شركة التوصیة البسیطة وإجراءات تصفیتھا .
c.6 القیاس واالفصاح المحاسبي عن رأس المال والحسابات الجاریة للشركاء واألرباح والخسائر في 

.شركة المحاصة

d - المھارات العامة:
المشاركة في المناقشات الجماعیة المتعلقة ببحث بعض القضایا المحاسبیة المتعلقة بالشركات التجاریة  -

.وإیجاد الحلول البناءه 
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مواءمة مخرجات التعلم باستراتیجیات التدریس والتقویم: رابعا
a : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المعارف والفھم(مواءمة مخرجات تعلم المقرر :

المعرفة والفھم/ مخرجات المقرر  استراتیجیة التدریس استراتیجیة التقویم

رصد مشاركات الطالب أثناء  -
.المحاضرة

اختبارات فصلیة -
اختبارات نھائیة -

المحاضرات -
.الحوار والمناقشة -

a.1 معرفة طبیعة الشركات التجاریة
.وأنواعھا وإجراءات تكوینھا

a.2 فھم المعالجة المحاسبیة المتعلقة 
بتقدیم رأس المال ، والعملیات المؤثرة 
على الحسابات الجاریة للشركاء 
وإعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة 

.العمومیة في شركة التضامن

 a.3 معرفة طبیعة الشھرة وطرق 
تقدیرھا واإلعتراف بھا في 

.الدفاترالمحاسبیة

a.4 فھم المعالجة المحاسبیة المتبعة 
عند إعادة تنظیم شركة التضامن سواءً 
فیما یتعلق بتغییر نسبة توزیع االرباح 
والخسائر أو زیادة وتخفیض رأس 
المال أو انضمام شریك للشركة، أو 

.شریك عن الشركة) وفاة(انفصال

a.5 اإللمام باإلسالیب المحاسبیة 
.المتبعة عند تصفیة شركة التضامن

a.6 فھم المعالجة المحاسبیة لتقدیم   
رأس المال في شركة التوصیة 

.البسیطة وإجراءات تصفیتھا

a.7 فھم المعالجة المحاسبیة لتقدیم 
رأس المال والحسابات الجاریة 
للشركاء واألرباح والخسائر في شركة 

. المحاصة

b : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المھارات الذھنیة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر                                                     :
استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریسالمھارات الذھنیة / مخرجات المقرر
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b.1 یستنبط الفروق بین أنواع
وإجراءات تكوین الشركات 

.التجاریة

b.2 المقارنة بین طرق تقدیم
.رأس المال في شركة التضامن

b.3 تحلیل العملیات المؤثرة على
حساب جاري الشركاء، وحساب 

توزیع األرباح والخسائر

b.4 تحلیل أسباب ظھور الشھرة
.وطرق تقدیرھا

b.5 یُمیز بین المعالجات
المحاسبیة المتبعة في الحاالت 
المتعلقة بإعادة تنظیم شركة 
التضامن، سواءً تغییر نسبة 
توزیع االرباح والخسائر او زیادة 
وتخفیض رأس المال أو انضمام 

) وفاة(شریك للشركة، أو انفصال
.شریك عن الشركة

b.6 یُمیز بین أسالیب تصفیة
.شركة التضامن

b.7 المقارنة بین المعالجة
المحاسبیة المتبعة في شركة 
التضامن وشركة التوصیة 
البسیطة فیما یتعلق برأس المال 

.وإجراءات التصفیة

b.8 یمیز بین طرق إثبات
عملیات المحاصة في  شركة 

.المحاصة

المحاضرات -
الحوار والمناقشة -

رصد مشاركات الطالب أثناء المحاضرة -

c:  باستراتیجیة التدریس والتقویم )المھارات المھنیة والعملیة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر:
المھارات المھنیة / مخرجات المقرر

والعملیة
استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریس
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c.1 القیاس واالفصاح المحاسبي
عن رأس المال والعملیات 
المؤثرة على حساب جاري 

وإعداد الحسابات . الشركاء
الختامیة والمیزانیة العمومیة في 

.شركة التضامن

c.2  اإلعتراف المحاسبي
.بالشھرة في الدفاتر المحاسبیة

c.3 القیاس واالفصاح المحاسبي
للحاالت المتعلقة بإعادة تنظیم 
شركة التضامن، سواءً تغییر 
نسبة توزیع االرباح والخسائر 
أو زیادة وتخفیض رأس المال 
أو انضمام شریك للشركة، أو 

شریك عن ) وفاة(انفصال
.الشركة

c.4  القیام باإلجراءات المحاسبیة
لتصفیة شركة التضامن وتحدید 

. نتیجة التصفیة

c.5 القیاس واالفصاح المحاسبي
المحاسبیة لتقدیم رأس المال في 
شركة التوصیة البسیطة 

.وإجراءات تصفیتھا

c.6 القیاس واالفصاح المحاسبي
عن رأس المال والحسابات 
الجاریة للشركاء واألرباح 

. والخسائر في شركة المحاصة

تقییم الواجبات والتكلیفات المنزلیة -التدریبات العملیة في المحاضرة -
.اختبارات فصلیة -
.اختبارات نھائیة -

d : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المھارات العامة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر:                                                           
استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریسالمھارات العامة / مخرجات المقرر

المشاركة في المناقشات الجماعیة  -
المتعلقة ببحث بعض القضایا 
المحاسبیة المتعلقة بالشركات 

.التجاریة وإیجاد الحلول البناءه

الحوار والمناقشة وتشجیع  -
الطالب على طرح االفكار الجدیدة 

العروض الطالبیة أثناء  -
المحاضرة

ً أثناء الممارسة  - ً أو سلبیا تقییم المھارات إیجابیا
الفعلیة لھذه المھارة

وربطھا بمخرجات التعلم ) النظریة والعملیة(موضوعات المقرر الرئیسة والفرعیة : خامساً 
.  المقصودة للمقرر مع تحدید الساعات المعتمدة لھا

مواضیع محتوى المقرر/وحدات 
6 الجانب النظري والعملي                                                       



عدد األسابیعالمواضیع التفصیلیةموضوعات المقرر/ وحدات
الساعا
ت 

الفعلیة

رموز 
مخرجا

ت تعلم 
المقرر

الشركات التجاریة
طبیعة الشركات التجاریة وأنواعھا وإجراءات  -

.تكوینھا
طبیعة الشركات التضامنیة وإجراءات تكوینھا  -
طرق تقدیم رأس المال في شركات التضامن -

13

a ١، a
٢

b1,b2
c1

الحسابات الجاریة للشركاء 
في شركة التضامن

.تعریف الحساب الجاري للشریك -
:العملیات المؤثرة على الحساب الجاري للشریك -
مسحوبات الشریك وفائتھا -  
قرض الشریك وفائتھ -  
فائدة رأس المال -  
مكافأة الشریك المدیر -  
فائدة أرصدة الحسابات الجاریة للشركاء -  
توزیع االرباح والخسائر -  

26
a2
b3
c1

الحسابات الختامیة والمیزانیة 
العمومیة

حساب المتاجرة -
حساب االرباح والخسائر-
حساب توزیع االرباح والخسائر -
المیزانیة العمومیة -

١٣a٣
b٣

c1

الشھرة

.تعریف الشھرة -
.تقویم الشھرة -
.طرق تقدیر الشھرة -
.إثبات قیمة الشھرة في الدفاتر -
إھالك الشھرة -

١٣
a٤

b4
c2

تحریري/ امتحان  نصفي 
١٣

تنظیم شركة التضامن

تغییر نسبة توزیع االرباح والخسائر بین  -
.الشركاء

.زیادة رأس المال -
.تخفیض رأس المال -
.انضمام شریك جدید للشركة -
شریك عن الشركة) وفاة(إنفصال  -

39
a4
b5
c3

تعریف التصفیة -تصفیة شركة التضامن
أسالیب التصفیة -
النتائج المحتملة لعملیة التصفیة -

13
a٥
b6
c4

تعریف شركة التوصیة البسیطة -شركة التوصیة البسیطة
إجراءات تكوین شركة التوصیة البسیطة -
المعالجة المحاسبیة في شركة التوصیة البسیطة -
تصفیة شركة التوصیة البسیطة -

13
a٦
b7
c5

.تعریف شركة المحاصة -شركات المحاصة 
.إجراءات تكوین شركة المحاصة -
المعالجة المحاسبیة في شركة المحاصة -

13
a٧
b8
c5 7



١٢36إجمالي األسابیع والساعات

:استراتیجیة التدریس: تاسعا
.المحاضرات

التدریبات  العملیة 
المناقشة الجماعیة

التعیینات والتكلیفات:
الدرجةاألسبوعمخرجات التعلمالنشاط/التكلیفالرقم

a٧، a٦، a٥، a٤، a٢واجبات منزلیة١
c١ ،c٢ ،c٣ ،c٤ ،c٥ ،c6

٧، ٥، ٤، ٣، ٢
١١، ١٠، ٩، ٨ ،

١٢
١٠

٢
٣
٤
٥

:تقویم التعلم: عاشرا
الرق
الدرجة األسبوعأنشطة التقویمم

نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقویم 

النھائي 
المخرجات التي یحققھا

١
، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢واجبات منزلیة

١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨

١٠١٠%a٢ ،a٤ ،a٥ ،a٦ ،a٧
c ١، c ٢، c ٣، c ٤، c5,

c6

أثناء الفصل الدراسي الحوار والمشاركة أثناء المحاضرة٢
كامل

١٠١٠%a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7
b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7

٣
a%٦٢٠٢٠اختبار نصفي تحریري ١، a ٢، a٣

b1,b2,b3,b4  
c1, c2

٤

a%٦٠٦٠نھایة الفصل الدراسياختبار نھائي ١، a ٢، a ٣، a ٤، a ٥، a ٦، a
٧

b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b
8

c1,c2,c3,c4,c5,c6
d

%١٠٠١٠٠المجموع

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

) ال تزید عن مرجعین: ( المراجع الرئیسة
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.، األمین للتوزیع والنشر، صنعاء"محاسبة الشركات ، شركات األشخاص" ، )٢٠١٤(أحمد عمر بامشموس واخرون، -١.
. ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة"أشخاص، أموال، قابضة -أصول محاسبة الشركات " ،)١٩٩٥(أحمد رجب عبدالعال،  -٢

المراجع المساعدة
.، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة"أشخاص وأموال -المحاسبة في شركات الفطاع الخاص " ،)١٩٨٥(عبدالفتاح الصحن، -١

)إن وجدت:    (مواد إلكترونیة وإنترنت
https//: docs.google.com

.الضوابط والسیاسات المتبعة في المقرر: الثاني عشر
:بعد الرجوع للوائح الجامعة یتم كتابة السیاسة العامة للمقرر فیما یتعلق باآلتي

الحضور والغیاب   :

من المحاضرات بدون عذر یرفع اسمھ لشؤن الطالب ویحرم من دخول امتحان المادة % ٢٥اذا تغیب الطالب 
.النھائي


:  الحضور المتأخر

.یُمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة


: ضوابط االختبارات واالمتحانات

.حسب الالئحة

 والمشاریعالمھام/ التكلیفات    :

.یسلم الطالب التكالیف في الوقت المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غیر مقبولة بعد الوقت المحدد

الغش :

.یُحرم من مقرر الغش ومقرر قبل ومقرر بعد

االنتحال: 

.یُفصل سنھ من الدراسة

 سیاسات أخرى:

9نموذج خطة المقرر الدراسي



جامعة االندلس للعلوم والتقنیة
كلیة العلوم اإلداریة واإلنسانیة 

برنامج بكالوریوس قسم المحاسبة والمراجعة

معلومات عن مدرس المقرر:

)أسبوعیا/ ٣(  الساعات المكتبیة حمید عبدهللا علي مسواك/د االسم

الخمیس األربعاء الثالثا
ء االثنین األحد السبت -٧٧١٣٠٩١٩١أمانة العاصمة  المكان ورقم الھاتف

hem217746@Gmail.com البرید اإللكتروني

معلومات عامة عن المقرر:

محاسبة شركات األشخاص:اسم المقرر

رمز المقرر ورقمھ:

المجموالساعات:الساعات المعتمدة للمقرر
ع عملسمنارنظري

ي
عتدریب

٣-١-٢
الفصل الدراسي األول -الثاني :المستوى والفصل الدراسي

٢(، )١(مبادئ المحاسبة المالیة :)إن وجدت(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(

ال یوجد):إن وجدت(المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر

برنامج المحاسبة والمراجعة:البرامج التي یتم فیھا تدریس المقرر/ البرنامج

العربیة:لغة تدریس المقرر

جامعة األندلس للعلوم -كلیة العلوم االداریة واالنسانیة : مكان تدریس المقرر
والتقنیة

المقرر الدراسيوصف  :
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تعتبر شركات األشخاص أحد أنواع الشركات التجاریة التي تقوم في تأسیسھا على العالقة الشخصیة 

والثقة المتبادلة بین الشركاء، ولذلك یھدف ھذا المقرر إلى التعرف على طبیعة الشركات التجاریة 

وأنواعھا وإجراءات تكوینھا، والمعالجة المحاسبیة المتعلقة بتقدیم رأس المال، والعملیات المؤثرة على 

الحسابات الجاریة للشركاء في شركة التضامن ، باالضافة إلى إعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة 

العمومیة في شركة التضامن ، كذلك المعالجة  المحاسبیة المتبعة عند إعادة تنظیم شركة التضامن ، 

واالجراءات المحاسبیة المتبعة عند تصفیة شركة التضامن، وكذلك المعالجة المحاسبیة لتقدیم رأس المال 

في شركة التوصیة البسیطة وإجراءات تصفیتھا، وتقدیم رأس المال في شركة المحاصة والحسابات 

. الجاریة للشركاء واإلرباح  والخسائر في الشركة المحاصة

مخرجات التعلم المقصودة للمقرر:

معرفة طبیعة الشركات التجاریة وأنواعھا وإجراءات تكوینھا، في ظل قانون الشركات التجاریة الیمني  -١
.م١٩٩٧لسنة ) ٢٢(رقم 

القیاس واإلفصاح المحاسبي عند تقدیم رأس المال، والعملیات المؤثرة على الحسابات الجاریة  -٢
.للشركاء،  وإعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة في شركة التضامن

.معرفة  طبیعة الشھرة وطرق تقدیرھا واإلعتراف بھا في الدفاترالمحاسبیة  -٣
القیاس واإلفصاح المحاسبي عند إعادة تنظیم شركة التضامن، سواءً فیما یتعلق بتغییر نسبة توزیع  -٤

شریك عن ) وفاة(االرباح والخسائر أو زیادة وتخفیض رأس المال أو انضمام شریك للشركة، أو انفصال
.الشركة

. اإللمام  باإلسالیب المحاسبیة المتبعة عند تصفیة شركة التضامن -٥
.القیاس واإلفصاح المحاسبي عند تقدیم رأس المال في شركة التوصیة البسیطة وإجراءات تصفیتھا -٦
القیاس واإلفصاح المحاسبي عند تقدیم رأس المال والحسابات الجاریة للشركاء واألرباح والخسائر في  -٧

.شركة المحاصة

محتوى المقرر
:  الجانب النظري 

االسبوعالمواضیع التفصیلیةوحدات المقرر
الساعا
ت 

الفعلیة

الشركات التجاریة
طبیعة الشركات التجاریة وأنواعھا وإجراءات  -

.تكوینھا
طبیعة الشركات التضامنیة وإجراءات تكوینھا  -
طرق تقدیم رأس المال في شركات التضامن -

13
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الحسابات الجاریة للشركاء 
في شركة التضامن

.تعریف الحساب الجاري للشریك -
:العملیات المؤثرة على الحساب الجاري للشریك -
مسحوبات الشریك وفائتھا -  
قرض الشریك وفائتھ -  
فائدة رأس المال -  
مكافأة الشریك المدیر -  
فائدة أرصدة الحسابات الجاریة للشركاء -  
توزیع االرباح والخسائر -  

٢ , 36

الحسابات الختامیة والمیزانیة 
العمومیة

حساب المتاجرة -
حساب االرباح والخسائر-
حساب توزیع االرباح والخسائر -
المیزانیة العمومیة -

٤٣

الشھرة

.تعریف الشھرة -
.تقویم الشھرة -
.طرق تقدیر الشھرة -
.إثبات قیمة الشھرة في الدفاتر -
إھالك الشھرة -

٥٣

تحریري/ امتحان  نصفي 
٦٣

إعادة تنظیم شركة التضامن

تغییر نسبة توزیع االرباح والخسائر بین  -
.الشركاء

.زیادة رأس المال -
.تخفیض رأس المال -
.انضمام شریك جدید للشركة -
شریك عن الشركة) وفاة(إنفصال  -

٧ ، 8, 99

تصفیة شركة التضامن
تعریف التصفیة -
أسالیب التصفیة -
103النتائج المحتملة لعملیة التصفیة -

شركة التوصیة البسیطة

تعریف شركة التوصیة البسیطة -
إجراءات تكوین شركة التوصیة البسیطة -
المعالجة المحاسبیة في شركة التوصیة البسیطة -
تصفیة شركة التوصیة البسیطة -

113

.تعریف شركة المحاصة -شركات المحاصة 
.إجراءات تكوین شركة المحاصة -
المعالجة المحاسبیة في شركة المحاصة -

123

١٢36عدد األسابیع والساعات

استراتیجیة التدریس
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المحاضرات -١
التدریبات العملیة -٢
الحوار والمناقشة الجماعیة -٣

 المھام/ التكلیفات:

)إن وجدت(الدرجة األسبوعالنشاط/التكلیفالرقم

١
، ٧، ٥، ٥، ٤، ٣، ٢واجبات منزلیة

١٢١٠، ١١، ١٠، ٩، ٨

٢
٣

:تقویم التعلم

الرق
/ موعد التقویم موضوعات التقویمم

الدرجة االسبوع

الوزن النسبي 
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقویم 

النھائي 

١
، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢واجبات منزلیة

١١,١٢، ١٠، ٩، ٨

١٠١٠%

أثناء الفصل الدراسي الحوار والمشاركة أثناء المحاضرة٢
كامل

١٠١٠%

%٦٢٠٢٠اختبار نصفي تحریري٣

%٦٠٦٠نھایة الفصل الدراسياختبار نھائي٤

١٠٠%١٠٠المجموع5

مصادر التعلم:

المراجع الرئیسة:

.، األمین للتوزیع والنشر، صنعاء"محاسبة الشركات ، شركات األشخاص" ، )٢٠١٤(أحمد عمر بامشموس واخرون، -١.
. ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة"أشخاص، أموال، قابضة -أصول محاسبة الشركات " ،)١٩٩٥(أحمد رجب عبدالعال،  -٢

المراجع المساعدة  :

- ،مؤسسة شباب الجامعة ، "أشخاص وأموال -المحاسبة في شركات الفطاع الخاص " ،)١٩٨٥(عبدالفتاح الصحن ،
.اإلسكندریة

إن وجدت(    :مواد إلكترونیة وإنترنت(

https//: docs.google.com
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الضوابط والسیاسات المتبعة في المقرر:

الحضور والغیاب  :

من المحاضرات بدون عذر یرفع اسمھ لشئون الطالب ویُحرم من دخول امتحان المادة %) ٢٥(إذا تغیب الطالب 
.  النھائي

الحضور المتأخر:

.  یُمنع الطالب من دخول المحاضرة إذا تكرر حضوره المتأخر أكثر من مرة

ضوابط االختبارات واالمتحانات :

حسب الالئحة

 والمشاریعالمھام/ التكلیفات :

.   یسلم الطالب التكالیف في الوقت المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غیر مقبولة بعد الوقت المحدد

الغش :

یُحرم من مقرر الغش ومقرر قبل ومقرر بعد

االنتحال:

 یُفصل سنة من الدراسة

 سیاسات أخرى:
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