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 :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 المحاسبة : قسم (2) بةمحاسمبادئ ال  : مقرر  توصيف العلوم اإلداريةكلية:  
 

 

 أوال: المعلومات العامة عن المقرر: 

  (2)مبادئ المحاسبة   :المقرراسم   .1

 2212112  رمز المقرر ورقمه:  .2

 3 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تمارين عملي سمنار محاضرة

2   1 3 

 الثاني/ الفصل  األولالمستوى   المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2212112مقرر رقم ) المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .2

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

 جميع برامج البكالوريوس داخل الكلية البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

  فصلي نظام الدراسة:  .9

 حضور أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 قاعات قسم المحاسبة في الجامعة مكان تدريس المقرر:  .11

 علي محمد هارب      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 ثانيا: وصف المقرر:

إيضاح خطوات الدورة المحاسبية وتصنيف حسابات القوائم الماليةة ببقةال لمفهةوم الفتةرة الماليةةض وإيضةاح المحاسةبة 

والخالف بينهماض ودراسة التسةويات المحاسةبية فةي في ظل أساس االستحقاق وفي ظل األساس النقدي وأوجه الفرق 

ظل أساس االستحقاق مع كيفية إعداد القوائم المالية بعد التسويات الجردية وتحديد الربح والخسارة ومةن ثةم الوضةع 

 المالي لمنظمات األعمال.

 ثالثا: مخرجات التعلم:

 :)حسب مصفوفة أهداف البرنامج( نأن يكون قادرا على أالمقرر بنجاح كمال إيتوقع من الطالب عند 

A .المعرفة والفهم: 

 الطرق المحاسبية.أشهر والجرديةض  األساسية للجرد والتسوياتالمفاهيم  عرفي .1

 واإلهالكات والديون المعدمة وغيرها.  معنى المقدمات والمستحقات والمخصصات والمجمعاتيشرح  .2

 .وفرض الدورية االستحقاقإعداد القوائم وفق أساس أسس وأدوات وأساليب يستوعب  .3

B .المهارات الذهنية: 

 .وفق أساس االستحقاق المختلفةلألحداث المالية المحاسبية بيانات اليحلل  .1

 .أساس االستحقاق واألساس النقديبين يفرق  .2

 .يحدد الطرق الصحيحة والسهلة لتصحيح األخطاء المحاسبية عند اكتشافها .3
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 :مقرر توصيف

C .المهارات العملية المهنية: 

 .التسويات الجرديةقيود بإعداد  قومي .1

 .والقوائم المالية على أرصدة الحسابات المختلفة عالجة آثار التسويات الجرديةميتقن  .2

 يقة اإليطالية والفرنسية واإلنجليزية واألمريكية.الطربؤدي جميع مراحل الدورة المحاسبية ي .3

D . العامةالمهارات: 

المطلوبة منه بروح الفريق الواحد وفق المبادئ العامة والقوانين يتعاون مع زمالئه في انجاز المهام  .1

 واللوائح واألنظمة.

 التدريس والتقويم رابعا: مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات

Aالتدريس والتقويم: : مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية  

المعرفة 

 والفهم
 استراتيجية التدريس

 استراتيجية التقويم

   

A1  األبحاث –المناقشة  -المحاضرة 
 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

A2  األبحاث –المناقشة  -المحاضرة 
 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

A3  األبحاث –المناقشة  -المحاضرة 
 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

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

المهارات 

 الذهنية 

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

B1 
 - المناقشة – حل المشكالت - المحاضرة

 التطبيق العملي - لتدريباتا

 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

B2 
 - المناقشة – حل المشكالت - المحاضرة

 التطبيق العملي - لتدريباتا

 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

B3 
 - المناقشة – حل المشكالت - المحاضرة

 التطبيق العملي - لتدريباتا

 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

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

 المهنية

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

C1 
 – التطبيق العملي - لتدريباتا - المحاضرة

 المشاريع –المجموعات 

 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

C2 
 – التطبيق العملي - لتدريباتا - المحاضرة

 المشاريع –المجموعات 

 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

C3 
 – العمليالتطبيق  - لتدريباتا - المحاضرة

 المشاريع –المجموعات 

 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي

Dالتدريس والتقويم: ة: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي                                                            

المهارات 

 العامة

 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية 

D1 
 – التطبيق العملي - لتدريباتا - المحاضرة

 المشاريع –المجموعات 

 - االختبار النصفي - األنشطة –التكاليف 

 االختبار النهائي
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ا: موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد خامس

 الساعات المعتمدة لها.  

 م
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 األسابيع المواضيع التفصيلية

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 
 األخطاء المحاسبية

 والتسويات الجردية

األخطاء المحاسبية وأنواعهاض أسبابهاض مفهوم 

الجرد مقدمة في ض ض تدريباتبرق تصحيحها

 الجردية, والتسويات

1 3 
A1,A3,B2,

B3,D1 

2 
تسوية جرد و

 المقدمات والمستحقات

المصروفات المستحقةض المصروفات المقدمةض 

 اإليرادات المستحقةض اإليرادات المقدمة
2 6 

A1,A2,A3,

B1,B2,C1,

C2, 

3 
جرد وتسوية حسابات 

 المدينين 

مفهوم المدينينض أنواع الديونض برق معالجة 

الديون المعدومةض الديون المعدومة المحصلةض 

 .مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاض تدريبات

2 6 

A1,A2,A3,

B1,B2,C1,

C2, 

4 
جرد وتسوية األصول 

 النقدية

جرد وتسوية الصندوقض تسوية حساب البنكض جرد 

وتسوية أوراق القبضض جرد وتسوية األوراق 

 المالية 

2 6 

A1,A2,A3,

B1,B2,C1,

C2, 

2 
جرد وتسوية 

 المخزون

مفهوم المخزون ومكوناتهض جرد المخزون بالنظام 

تقييم رد المخزون بالنظام المستمرض الدوريض ج

 مخزون آخر المدة.

2 6 

A1,A2,A3,

B1,B2,C1,

C2, 

6 
جرد وتسوية األصول 

 الثابتة

مفهوم األصول الثابتة وخصائصهاض مفهوم اإلهالك 

وبرقهض المعالجة المحاسبية لإلهالكض برق أخرىض 

االستغناء عن األصول الثابتة بالتخريد أو البيع أو 

 ض تدريبات عامة.االستبدال

2 6 

A1,A2,A3,

B1,B2,C1,

C2, 

7 

ميزان المراجعة 

والقوائم المالية بعد 

 التسويات

إعداد ميزان المراجعة بعد التسويةض قيود اإلقفالض 

 إعداد القوائم المالية.
1 3 

A1,A2,A3,

B1,B2,C1,

C2, 

 الطرق المحاسبية 8
الطريقة اإليطاليةض الطريقة الفرنسيةض الطريقة 

 اإلنجليزيةض الطريقة األمريكية.
1 3 A1, ,C3 

 -- 39 13 والساعاتإجمالي األسابيع 

 سادسا: استراتيجية التدريس:

المحاضرةض حل المشكالتض المجموعاتض المناقشةض التدريباتض التطبيق العمليض األبحاث والمشاريعض مناقشة جماعيةض 

 تكاليف فردية وجماعية

 التعيينات والتكليفات:

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاب الرقم

1 
تدريبات وحدات المرجع حل 

 الرئيسي
 جميع المخرجات

نهاية كل وحدة 

 موضوعية

 درجات 11

 %11بنسبة 
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 : تقويم التعلم:اسابع

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

 جميع المخرجات %11 11 جميع األسابيع التكاليف 1

 جميع المخرجات %11 11 جميع األسابيع األنشطة 2

 جميع المخرجات %21 21 8األسبوع  االختبار النصفي 3

 جميع المخرجات %61 61 األسبوع األخير االختبار النهائي 4

 جميع المخرجات %111 111 ---- المجموع 

 :تعلملمصادر اثامنا: 

 :ةجع الرئيساالمر

ض تمارين وامتحانات محلولة في المحاسبة المالية )ب(ض مركز 2112يوسف الرباعيض محمد جبرانض محسن بابقيض  .1

 األمين للنشر والتوزيعض صنعاء.

ض من منشورات المالية الجزء الثانيمحاسبة الض 2111 عبد الوهاب عبد الرحمن الشامي ضمناضل عبد الجبار السالم .2

 صنعاء. ضجياوالعلوم والتكنولجامعة 

 المساعدةالمراجع 

ض مركز الثانيالجزء أصول المحاسبة الماليةض ض 2112ض سعد شريمد يعب عبد الحميد مانع الصيحض ضعلي الربيديمحمد  .1

 ض صنعاء.للنشر والتوزيعاألمين 

 غير منشورض جامعة األندلسض صنعاءـ –( 2ض أساسيات المحاسبة المالية )2114علي محمد هارب حجوريض  .2

 وإنترنت: مواد إلكترونية

 أي مواقع  الكترونية متخصصة

 : الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.تاسعا

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

1.  
الطالب ويحرم من دخول من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن  %22اذا تغيب الطالب  الحضور والغياب: 

 امتحان المادة النهائي.

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة. الحضور المتأخر:  .2

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

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

 المحدد.

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

 يفصل سنه من الدراسة. االنتحال:  .6

 تحددها الئحة شؤون الطالب سياسات أخرى:   .7
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 (6المحاسبة )مبادئ خطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت  المكان ورقم الهاتف

        البريد اإللكتروني

II.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 (2)مبادئ المحاسبة  : اسم المقرر  .1

 2212112 رمز المقرر ورقمه:   .2

 3الساعات المعتمدة:   .3
 اإلجمالي تمارين عملي سمنار محاضرة

2   1 3 

 الثاني/ الفصل  األولالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:   .4

 (2212112مقرر رقم ) المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .2

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

 جميع برامج البكالوريوس داخل الكلية البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي  نظام الدراسة:  .9

 حضور أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 قاعات قسم المحاسبة في الجامعة مكان تدريس المقرر:  .11

 علي محمد هارب      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

III. الدراسي وصف المقرر: 

إيضاح خطوات الدورة المحاسبية وتصنيف حسابات القوائم الماليةة ببقةال لمفهةوم الفتةرة الماليةةض وإيضةاح المحاسةبة 

التسةويات المحاسةبية فةي في ظل أساس االستحقاق وفي ظل األساس النقدي وأوجه الفرق والخالف بينهماض ودراسة 

ظل أساس االستحقاق مع كيفية إعداد القوائم المالية بعد التسويات الجردية وتحديد الربح والخسارة ومةن ثةم الوضةع 

 المالي لمنظمات األعمال.

IV. المقصودة للمقرر مخرجات التعلم: 

 :)حسب مصفوفة أهداف البرنامج( نأن يكون قادرا على أكمال المقرر بنجاح إيتوقع من الطالب عند 

A .المعرفة والفهم: 

 األساسية للجرد والتسويات الجرديةض وأشهر الطرق المحاسبية.المفاهيم  يعرف .1

 واإلهالكات والديون المعدمة وغيرها.  معنى المقدمات والمستحقات والمخصصات والمجمعاتيشرح  .2

 .االستحقاق وفرض الدوريةإعداد القوائم وفق أساس أسس وأدوات وأساليب يستوعب  .3

B .المهارات الذهنية: 

 .وفق أساس االستحقاق المختلفةلألحداث المالية المحاسبية بيانات اليحلل  .1

 يفرق بين أساس االستحقاق واألساس النقدي. .2

 .يحدد الطرق الصحيحة والسهلة لتصحيح األخطاء المحاسبية عند اكتشافها .3

C .المهارات العملية المهنية: 

 بإعداد قيود التسويات الجردية. قومي .1

 .معالجة آثار التسويات الجردية على أرصدة الحسابات المختلفة والقوائم الماليةيتقن  .2
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 يؤدي جميع مراحل الدورة المحاسبية بالطريقة اإليطالية والفرنسية واإلنجليزية واألمريكية. .3

D . العامة:المهارات 

المطلوبة منه بروح الفريق الواحد وفق المبادئ العامة والقوانين يتعاون مع زمالئه في انجاز المهام  .1

 واللوائح واألنظمة.

 

V. :محتوى المقرر 

 الجانب النظري:

 بوعاألس المواضيع التفصيلية وحدات المقرر م
 الساعات

 الفعلية

1 
 األخطاء المحاسبية

 والتسويات الجردية

األخطاء المحاسبية وأنواعهاض أسبابهاض مفهوم 

برق تصحيحهاض تدريباتض مقدمة في الجرد 

 والتسويات الجردية,

1 3 

2 
جرد وتسوية المقدمات 

 والمستحقات
 3 2 .المصروفات المستحقةض المصروفات المقدمة

3 
جرد وتسوية المقدمات 

 والمستحقات
 3 3 اإليرادات المستحقةض اإليرادات المقدمة

4 
جرد وتسوية حسابات 

 المدينين 

مفهوم المدينينض أنواع الديونض برق معالجة 

ض عدومةض الديون المعدومة المحصلةالديون الم

 تدريبات.

4 3 

5 
جرد وتسوية حسابات 

 المدينين
 3 5 مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاض تدريبات.

6 
جرد وتسوية األصول 

 النقدية
 3 6 حساب البنك.جرد وتسوية الصندوقض تسوية 

7 
جرد وتسوية األصول 

 النقدية

جرد وتسوية أوراق القبضض جرد وتسوية األوراق 

 المالية 
7 3 

 جرد وتسوية المخزون 8
مفهوم المخزون ومكوناتهض جرد المخزون بالنظام 

 الدوري.
8 3 

 جرد وتسوية المخزون 9
جرد المخزون بالنظام المستمرض تقييم مخزون آخر 

 المدة.
9 3 

10 
جرد وتسوية األصول 

 الثابتة

مفهوم األصول الثابتة وخصائصهاض مفهوم اإلهالك 

  ة المحاسبية لإلهالكض برق أخرى.وبرقهض المعالج
10 3 

11 
جرد وتسوية األصول 

 الثابتة

االستغناء عن األصول الثابتة بالتخريد أو البيع أو 

 ض تدريبات عامة.االستبدال
11 3 

12 

ميزان المراجعة 

والقوائم المالية بعد 

 التسويات

إعداد ميزان المراجعة بعد التسويةض قيود اإلقفالض 

 إعداد القوائم المالية.
12 3 

 الطرق المحاسبية 13
الطريقة اإليطاليةض الطريقة الفرنسيةض الطريقة 

 اإلنجليزيةض الطريقة األمريكية.
13 3 

 39 12 إجمالي األسابيع والساعات
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 :مقرر توصيف

 العملي:                                            الجانب 

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.  

 ال يوجد 

  

2.    

3.    

4.    

5.    

   

   إجمالي األسابيع والساعات

VI. :استراتيجية التدريس 

التطبيق العمليض األبحاث والمشاريعض مناقشة المحاضرةض حل المشكالتض المجموعاتض المناقشةض التدريباتض 

 جماعيةض تكاليف فردية وجماعية

VII. المهامالتكليفات/: 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاب الرقم

1 
حل تدريبات وحدات المرجع 

 الرئيسي
 نهاية كل وحدة موضوعية

 درجات 11

 %11بنسبة 

VIII. التعلم: تقويم 

  يم النهائيونسبة الدرجة إلى درجة  التق الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

 %11 11 نهاية كل وحدة (11-1تدريبات الوحدات ) 1

 %11 11 جميع األسابيع أنشطة أخرى 2

 %21 21 8األسبوع  (7-1الوحدات ) 3

 %61 61 في االمتحانات (11-1الوحدات ) 4

 %111 111 ---- المجموع 

IX. تعلملمصادر ا: 

 :ةجع الرئيساالمر

ض تمارين وامتحانات محلولة في المحاسبة المالية )ب(ض 2112يوسف الرباعيض محمد جبرانض محسن بابقيض  .1

 مركز األمين للنشر والتوزيعض صنعاء.

ض المحاسبة المالية الجزء الثانيض من 2111مناضل عبد الجبار السالمض عبد الوهاب عبد الرحمن الشامي  .2

 صنعاء. منشورات جامعة العلوم والتكنولوجياض

 المساعدةالمراجع 

ض أصول المحاسبة الماليةض الجزء 2112محمد علي الربيديض عبد الحميد مانع الصيحض عبيد سعد شريمض  .1

 الثانيض مركز األمين للنشر والتوزيعض صنعاء.

 غير منشورض جامعة األندلسض صنعاءـ –( 2ض أساسيات المحاسبة المالية )2114علي محمد هارب حجوريض  .2

 وإنترنت: مواد إلكترونية

 أي مواقع  الكترونية متخصصة
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 :مقرر توصيف

X. والسياسات المتبعة في المقرر. الضوابط 

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

1.  
من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم  %22تغيب الطالب  الحضور والغياب: اذا 

 من دخول امتحان المادة النهائي.

 الحضور المتأخر: يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.  .2

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: كما في الالئحة.   .3

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

 بعد الوقت المحدد.

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

 من الدراسة. ةيفصل سن االنتحال:  .6

 تحددها الئحة شؤون الطالب سياسات أخرى:   .7

 

 


