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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 ساعات 3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى √ متطلب قسم  متطلب كلية  متطلب جامعة أ.

   اختياري √ إجباري  ب.

 : . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3

 الثانيالمستوى 

 

  ال توجد: )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 : ال توجد)إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 %90 ساعة 40.5 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 %10 ساعة 4.5 التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 40.5 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو  2

  دروس إضافية 3

 ساعة 4.5 التعليم اإللكتروني)تذكر(أخرى  4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة 15 ساعات االستذكار 1

 ساعة 30 الواجبات 2

  المكتبة  3

 ساعة 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعة 15 )سكاشن عملية(أخرى  5

 ساعة 75 اإلجمالي 

ذكاري  * هي مقدار الوقت المـستثمر في النـشاطات التي تـسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرري ويـشمل  لم: جميع أنـشطة التعلمي مثل: ـساعات االـست

 المكتبةإعداد المشاريعي والواجباتي والعروضي والوقت الذي يقضيه المتعلم في 
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يبحث هذا المقرر في محاسبة المشاريع الفردية الخدمية والتجاريةي ويتناول تعريف المحاسبة المالية وتطورها والتعرف على 

مراحل الدورة المحاسبية )التسجيل فروض ومبادئ المحاسبة ووظائف المحاسبة وفروعها ومعادلة الميزانيةي والتعرف على 

وإعداد القوائم المالية الختامية للمشروع(؛ واعداد التسويات الجردية الخاصة -إعداد ميزان المراجعـة-الترصيد -الترحيل –

 باإليرادات والمصروفاتي وأخيرا التعرف على عمليات تسجيل البضاعة محاسبياً.

 . الهدف الرئيس للمقرر:2

المنهج على المدخل الحديث للمحاســبة والذي يبدأ بدراســة قائمة المركز المالي لتمكن الطالب من معرفة يســتند هذا  •

المعادلة األســاســية لقائمة المركز المالي ومن مم تمكين الطالب من معرفة قواعد تســجيل العمليات المالية المختلفة  

  .وتحليلها إلى طرفيها المديد والدائن

مصــروفات ومعرفة كيفية إعداد ورقة العمل في شــكليها المبســط بدون تســويات وبعد  لم يتم دراســة اإليرادات وال •

اســتكمال الدورة المحاســبية والتعرف على التســويات الجردية نهاية الفترة وإعداد القوائم المالية. يلي  لم دراســة 

ــوـيات ــتكـمال اـلدورة   المنشــــلت التـجارـية وـما يرتبط بـها من مـعامالت ومجموـعة دفترـية وـكذـلم التســ الالزـمة الســ

 المنشلت.المحاسبية في هذا النوع من 

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 

 المرتبط للبرنامج 

 A المعارف 1

المحاسبة؛  أن يعرف الطالب المفاهيم األساسية للمحاسبة المالية؛ المبادئ المحاسبيةي واستخدام معادلة   1.1

وان يكتسب الطالب المعرفة بالدورة المحاسبية من خالل تبويب االحداث االقتصادية؛ امبات القيود 

المحاسبية؛ التسجيل الترحيل والترصيد في الدفاتر والسجالت المحاسبية كدفتر اليوميةي واألستا  

 العام؛ والدفاتر المساعدة؛

A1 

1...   

 B المهارات 2

يكون الطالب قادرا على تطبيق الدورة المحاسـبية في المنشـلت الخدمية والتجارية؛ والمقدرة على  ان  2.1

 كيفية القيد في السجالت التحليلية.

B1 

2...   

 C&D الكفاءات 3

أن يصـــبل الطالب قادراً على العمل اإليجابي مع زمالئه في المجموعةي وكذلم المشـــاركة في تقســـيم وتقاســم  3.1

العمل مع زمالئهي وأن يصــبل مســعوال عن ما يتم إيكاله إليه من عمل مع مجموعته من خالل بحثه عن المادة 

ــيل المعلومات  ــبل قادرا على تبادل األفكار والنقا  وتوصــ ــوع الموكل لمجموعتهي وأن يصــ الالزمة للموضــ

 موعته.لزمالئه من خالل المناقشة ومن خالل المشاركة في تقديم العروض الخاصة بمج

C1 

أن يتحمل الطالب مـسؤولية تعلمه الذاتي ويـستطيع أن يحدد ويـستخدم وـسائل إيجاد المعلومات الجديدة   3.2

 أو أساليب التحليل الالزمة إلنجاز المهام المسندة إليه.

C3 

 D1 المحاسبية.ان يكون لدى الطالب القدرة على توظيف المهارات العددية عند تطبيق الدورة  3.4

أن يتواـصل الطالب بفعالية ـشفهياً وكتابياًي ويختار ويستخدم أشكال العرض المناسبة للقضايا المختلفة  3.5

 وللمتلقين المختلفين.

D2 

أن يصبل لدى الطالب القدرة في الحصول على المعلومات من المواقع اإللكترونيةي وكذلم القدرة على   3.6

 المرئية باستخدام برامج العروض باستخدام الحاسب اآللي.تقديم العروض 

D3 

3...   

 ج. موضوعات المقرر 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

والمبادئ.المفهوم  المحاسبة: 1  6 

.خصائص المعلومات المحاسبيةي وفروع المحاسبة 2  6 

البداية.نقطة  الميزانية:معادلة  3  3 

.المقومات واإلجراءات المحاسبي:النظام  4  3 

.الحسابات كأساس للقيد المحاسبي 5  3 
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.القوائم المالية المحاسبي:النظام  6  3 

.التسجيل في دفتر اليومية 7  3 

.الترحيل إلى دفتر األستا  8  3 

. ميزان المراجعة 9  3 

.قائمة الدخل وقائمة المركز المالي 10  3 

المحاسبية.التسويات واستكمال الدورة  11  6 

.المحاسبة عن عمليات البضاعة 12  6 

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

يعرف الطالب المفاهيم األساسية للمحاسبة المالية؛ أن   1.1

المبادئ المحاسبيةي واستخدام معادلة المحاسبة؛ وان 

يكتسب الطالب المعرفة بالدورة المحاسبية من خالل 

تبويب االحداث االقتصادية؛ امبات القيود المحاسبية؛ 

التسجيل الترحيل والترصيد في الدفاتر والسجالت 

ليوميةي واألستا  العام؛ والدفاتر المحاسبية كدفتر ا

 المساعدة؛

 .المحاضرات •

المناقشات  •

 الجماعية

 

 االختبارات. •

 المشاركة. •

1…    

 المهارات 2.0

ان يكون الطالب قادرا على تطبيق الدورة المحاســبية  2.1

في المنشلت الخدمية والتجارية؛ والمقدرة على كيفية 

 القيد في السجالت التحليلية.

 .المحاضرات •

 النقا . •

 حاالت عملية. •

 االختبارات. •

 المشاركة. •

 الواجبات. •

2...    

 الكفاءات 3.0

3.1 

ــبل الطـالـب قـادراً على العمـل اإليجـابي مع  أن يصــ

ــيم ي وكذلم زمالئه في المجموعة ــاركة في تقسـ المشـ

ــم العمل مع زمالئه ــعوال عما  ي وأن يصــبلوتقاس مس

يتم إيـكاـله إلـيه من عـمل مع مجموعـته من خالل بحـثه 

ه  ل لمجموعـت ــوع الموـك ة للموضــ ادة الالزـم ي عن الـم

قادرا على تبادل األفكار والنقا  وتوصيل وأن يصبل  

اقشـــــة ومن خالل  ه من خالل المـن ات لزمالـئ المعلوـم

 المشاركة في تقديم العروض الخاصة بمجموعته.

  .حاالت عملية •

 يع البحثيةالمشار •

 .الجماعية

 النقا . •

 الواجبات. •

المالحظة  •

 المباشرة.

 المشاركة. •

 

 

3.2 

ــتطيع  ــؤولية تعلمه الذاتي ويسـ أن يتحمل الطالب مسـ

أن يحدد ويســـتخدم وســـائل إيجاد المعلومات الجديدة  

ــندة  ــاليب التحليل الالزمة إلنجاز المهام المســ أو أســ

 إليه.

 حاالت عملية.  •

 .البحوث •

 النقا . •

 الواجبات.  •

 العروض. •

 المشاركة. •

3.4 

ــبل الـطاـلب ـقادراً على التعبير عن الرأي في  أن يصــ

 المسائل المحتملة ألكثر من رأى.
 حاالت عملية.  •

 .البحوث •

 النقا . •

 الواجبات.  •

 العروض. •

 المشاركة.  •

3.5 

ــائية من  القدرة على تنمية المهارات العددية واالحصـ

ــبية  ــى مع هذل المهارات خالل تطبيقات محاسـ تتماشـ

ــول عليهـا؛ و لـم عنـد تطبيق نمـا ج  المراد الحصــ

 بحوث العمليات؛

 حاالت عملية.  •

 البحوث. •

 النقا . •

 الواجبات.  •

 العروض. •

 المشاركة. •

3.6 

ــفهياً وكتابياًي ويختار   ــل الطالب بفعالية شـ أن يتواصـ

ويسـتخدم أشـكال العرض المناسـبة للقضـايا المختلفة 

 وللمتلقين المختلفين.

 حاالت عملية.  •

 البحوث. •

 النقا . •

 الواجبات.  •

 العروض. •

 المشاركة. •



 

 
6 

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

3.7 

 

درة في  اـلب الـق دى الـط ــبل ـل ــول على أن يصــ الحصــ

القـدرة   ي وكـذلـماإللكترونيـةالمعلومـات من المواقع 

ــدام برامج  ــتخ ــاســ ــة ب ــديم العروض المرئي على تق

 العروض باستخدام الحاسب اآللي.

 حاالت عملية.  •

 .البحوث •

 النقا . •

 الواجبات.  •

 العروض. •

 المشاركة. •

…    

 . أنشطة تقييم الطلبة2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 التقييممن إجمالي درجة 

 %20 7 1اختبار دوري أعمال فصلية/ 1

 %20 13 2اختبار دوري أعمال فصلية / 2

3 

التقييم المستمر للحضور ومشاركات الطالب في المناقشات الشفوية 

حول موضوع المحاصرةي وإعداد االبحاث ومناقشتهاي وحل الواجبات 

 المنزليةي واالختبارات القصيرة

 %10 خالل الفصل

 %50 األسبوع األخير اختبار نهاية الفصل 4

5    

6    

7    

8    

 أنشطة التقييم )اختبار تحريريي شفهيي عرض تقديميي مشروع جماعيي ورقة عمل الخ(

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:-هـ 
واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع  كر مقدار ترتيبات إتاحة أعضاء هيعة التدريس والهيعة التعليمية لالستشارات 

   .الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيعة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(

تخصيص مرشد أكاديمي خاص بقسم المحاسبة يتولى اإلجابة على مختلف التساؤالت الخاصة بنظام الدراسة والحياة  •

 الجامعية؛

 مكتبية أسبوعيا لكل عضو هيعة تدريس؛ساعات  4تخصيص  •

التزام أعضاء وحدة اإلرشاد األكاديمي بالتواجد طوال أيام التسجيل في بداية الفصل الدراسي للقيام باإلرشاد األكاديمي  •

 للطالب؛

 تحديد ساعات مكتبية لكل شعبة ساعة على األقل في األسبوع. •

 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 علم:. قائمة مصادر الت1

 الطبعة الثالثة. يالجزء األول –أسس المحاسبة ي 2001ي د. وابل الوابل للمقرر المرجع الرئيس

  المراجع المساندة

 المصادر اإللكترونية

يتم إرشـاد الطالب للمواقع المتخصـصـة على الشـبكة العنكبوتية لالسـتعانة بها في  •

 فهم واستيعاب واستكمال متطلبات المقرر؛

 ؛(SOCPA) الهيعة السعودية للمحاسبين القانونينموقع  •

 موقع الجمعية السعودية للمحاسبة؛ •

د. جمال عبد العزيز صــابري بحوث العمليات في المحاســبةي كلية التجارةي جامعة  •

اهرةي  اهرةي الـق ت    – 2009الـق الي على االنترـن ــور على الموقع الـت اب منشــ الكـت

http://www.kutub.info/library/book/6615 

 ؛MS PowerPoint برنامج العروض باوربوينت • أخرى 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 )القاعات الدراسيةي المختبراتي قاعات العرضي قاعات المحاكاة ... إلخ( 

قاعة تتسـع للطالب المسـجلين بالمقرر مجهزة بحاسـب  لي مزود ببرنامج  

 (.Projectorي جهاز عرض )MS PowerPointالعروض باوربوينت 
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 متطلبات المقرر العناصر

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتي السبورة الذكيةي البرمجيات(

ـبرنــاـمج اـلـعروض • ـيوـتر ـمزود ـب ـمـب ؛ (POWERPOINT) ـجهــاز ـك

 الذكية والبرامج األخرى.وبرنامج السبورة 

 ال تنطبق )تبعاً لطبيعة التخصص(  أخرىتجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر: 
 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

اســتراتيجيات الحصــول على    .1

التغــذيــة الراجعــة من الطالب 

 .بخصوص فعالية التدريس

 

 الطالب. •

حلـقات نـقا  مع الطالب حول  •

مــدى ـجودة اـلـمـقرري ومــدى 

ــتـــدريـــسي مـــدى  جـــودة الـ

 االستفادة من المقرر.

اســتمارة اســتبيان حول تقييم   •

المقرر الدراســــيي والبرنامج 

 ككل.

 استمارة رضا الطالب. •

الطالب المتعثرين لقـاءات مع  •

والمتميزين حول فـعالـية طرق  

 واستراتيجيات التعليم والتعلم.

ــتراتيجيـات أخرى لتقويم   .2 اســ

تــدرـيس ـمن ـقبــل  يــة اـل ـل ـم ـع

 .األستا  أو القسم

 

 األستا  أو القسم. •

ــب الـنـجــاح  • مـراجـعــة نســــ

 الموصي بها.

 معدل اجتياز الطالب للمادة. •

 تقرير المراجعة الداخلية. •

 .تطوير التدريسإجراءات  .3

 
 القسم العلمي. •

ربط المقرر بــالتطبيق العملي  •

من خالل اطالع الطالب على  

 واقع الشركات السعودية؛

ــوعــات للطالب   • رفع الموضــ

ع الشـــــخصـــــي  وـق ـم ى اـل ـل ـع

ــهيـل عمليـة  اإللكتروني لتســ

 االستذكار؛

تكثيف الحاالت العملية للطالب   •

ب على   لزيـادة مهـارات الطـاـل

المرتبـطة ـحل ـكاـفة المشــــاـكل 

 بموضوعات المقرر.

ــايير  .4 إجراءات التحقق من مع

 إنجاز الطالب.

 
 القسم العلمي. •

االـستعانة بعـضو هيعة تدريس  •

ــم  ــتقــل من داخــل القســ مســ

ــحيل عينــة من اختبــار  لتصــ

ة  دء في عملـي ل الـب ب قـب الطـاـل

 التصحيل؛

االـستعانة بعـضو هيعة تدريس  •

ــم  ــتقــل من داخــل القســ مســ

ــحيل اختبــارات الطالب  لتصــ

يــة  ـل ن عــم هــاء ـم ـت عــد االـن ـب

 التصحيل.

ــد امتحــان المقرر ألكثر  • توحي

 من عضو هيعة تدريس.

ط  .5 خـطــي ـت ف إجـراءات اـل ــر صـــ

ـلـلـمراـجعــة الــدوريــة ـلمــدى 
 .العلميالقسم  •

مـصادر التعلم الخاـصة تحديث  •

ــالنظر لحــدوث أي  ــالمقرر ب ب
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ـفعــاـليــة اـلـمـقرر الــدراســــي 

 .والتخطيط لتطويرل

ـتعــدـيالت ـنظــاـميــة واـلـترـكـيز  

عـلـى الـمـراجـع  ات الـبـعــد 

 التطبيقي.

اعتماد البحوث كأحد وســــائل  •

التعلم الفـعالي لـتدرـيب الـطاـلب  

ــف  على إعــداد بحوث تتصــ

بـالمنهجيـة العلميـة مع األخـذ 

ـــية  ــوصــ بعين االعتـبار خصــ

 المقرر؛

ــعلــة  • بغيــة اعــداد بنوا األســ

 تعزيز قياس مخرجات التعلم؛

اجراء اختبارات قياسية للتأكد   •

مـن قــابـلـيــة تـحـقـق بـنـوا 

 األسعلة؛

اشــراا الطالب في المســاهمة  •

 بوضع بنوا األسعلة للمقرر.

   

 ... إلخ(مجاالت التقويم )مثل. فاعلية التدريسي فاعلة طرق تقييم الطالبي مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرري مصادر التعلم 

 المقيمون )الطلبةي أعضاء هيعة التدريسي قيادات البرنامجي المراجع النظيري أخرى )يتم تحديدها(

 طرق التقييم )مباشر وغير مباشر(
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