اسى انًمزر:

انًحاسثح انًانيح تانهغح اإلَجهيشيح

ريش انًمزر:
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انثزَايج:

انًحاسثح

انمسى انعهًي:

انًحاسثح

انكهيح:

انعهىو اإلداريح

انًؤسسح:

جايعح َجزاٌ

انًحرىياخ
أ .انرعزيف تانًمزر انذراسي3..................................................................................................... :
ب -هذف انًمزر ويخزجاذه انرعهيًيح3.......................................................................................... :
 .1الْصف الؼبم للومشس3 ................................................................................................................. :
 .2الِذف الشئ٘ظ للومشس 3 .................................................................................................................
 .3هخشخبد التؼلن للومشس3 ............................................................................................................... :
ج .يىضىعاخ انًمزر 4.............................................................................................................
د .انرذريس وانرمييى4............................................................................................................... :
 .1سثظ هخشخبد التؼلن للومشس هغ كل هي اعتشات٘د٘بد التذسٗظ ّطشق التم٘٘ن 4 ................................................
 .2أًشطخ تم٘٘ن الطلجخ 5 .....................................................................................................................
هـ  -أَشطح اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالتي5............................................................................... :
و – يصادر انرعهى وانًزافك5..................................................................................................... :
 .1لبئوخ هصبدس التؼلن5 ................................................................................................................... :
 .2الوشافك ّالتدِ٘ضاد الوطلْثخ5 ...................................................................................................... :
س .ذمىيى جىدج انًمزر6............................................................................................................ :
ح .اعرًاد انرىصيف 6...............................................................................................................
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أ .انرعزيف تانًمزر انذراسي:
 3ساعاخ

 .1انساعاخ انًعرًذج:
َ .7ىع انًمزر
هتطلت كل٘خ
هتطلت خبهؼخ
أ.
إخجبسٕ √
ب.
 .3انسُح  /انًسرىي انذي يمذو فيه انًمزر

أخشٓ

هتطلت لغن √
اخت٘بسٕ

الوغتْٕ الشاثغ

 . 4انًرطهثاخ انساتمح نهذا انًمزر (إى ّخذد)
 101زغت3-

 .5انًرطهثاخ انًرشايُح يع هذا انًمزر (إى ّخذد)
ال ْٗخذ

ًَ .6ط انذراسح
ًَط انذراسح
و
انًحاضزاخ انرمهيذيح
1
انرعهيى انًذيج
2
انرعهيى اإلنكرزوَي
3
انرعهيى عٍ تعذ
4
أخزي
5
(اختش كل هب ٌٗطجك)

 .2ساعاخ
و
هسبضشاد
1
هؼول أّ إعتْدْٗ
2
دسّط إضبف٘خ
3
أخشٓ (تزكش)
4
اإلجًاني

عذد انساعاخ انرذريسيح

انُسثح

36
9
-

%80
%20
-

االذصال(ػلٔ هغتْٓ الفصل الذساعٖ)

انُشاط

ساعاخ انرعهى
45
45

ب -هذف انًمزر ويخزجاذه انرعهيًيح:
 .1انىصف انعاو نهًمزر:
ٗستْٕ الومشس ػلٖ ششذ للوؼبدلخ الوسبعجخ ّلبػذح الم٘ذ الوضدّج ّالذّسح الوسبعج٘خ ثبللغخ اإلًدل٘ضٗخ كوب ٗستْٕ ػلٖ تؼشٗف
ثؤُن الوصطلسبد ّاالختصبساد الوسبعج٘خ ثبللغخ االًدل٘ضٗخ ّك٘ف٘خ إػذاد المْائن الوبل٘خ ثبللغخ االًدل٘ضٗخ.

 .7انهذف انزئيس نهًمزر
أى ٗتؼرشف الطبلرت فرٖ ُرزٍ الومررشس ػلرٔ همذهرخ فرٖ الوسبعررجخ الوبل٘رخ ّتشرول هؼبدلرخ الوسبعررجخ ّلبػرذح الم٘رذ الورضدّج ّالررذّسح
الوسبعج٘خ ثبللغخ اإلًدل٘ضٗخ لجل االًخشاط فٖ ػول الششكبد التٖ تغتخذم الجشاهح الوسبعج٘خ ثبللغخ اإلًدل٘ضٗرخ فمرظ .كورب ٗتؼرشف
الطبلت فٖ ُزٍ الومشس ػلٔ أُن الوصطلسبد ّاالختصبساد الوسبعج٘خ ثبللغخ االًدل٘ضٗخ الْاخت ػلٔ الطبلت هؼشفتِب.
 .3يخزجاخ انرعهى نهًمزر:

يخزجاخ انرعهى نهًمزر
1
1.1
1.2

3

ريش
يخزج انرعهى
انًزذثط نهثزَايج

انًعزفح وانفهى
يذكز أًْاع المْائن الوبل٘خ فٖ الوٌشآد الوختلفخ ّػٌبصشُب ثبللغخ االًدل٘ضٗخ.
ع4
يعذد هفربُ٘ن الوسبعرجخ ّأُرذافِب ّهجبدئِرب ّالوغرتف٘ذٗي هٌِرب ّالرذّسح الوسبعرج٘خ ثبللغرخ االًدل٘ضٗرخ ع4
ّالوصطلسبد ّاالختصبساد الوسبعج٘خ.

ريش
يخزج انرعهى
انًزذثط نهثزَايج

يخزجاخ انرعهى نهًمزر
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2

انًهاراخ
يطثك الوؼبدلخ الوسبعجخ ًّظشٗخ الم٘ذ الوضدّج فٖ تغد٘ل الؼول٘بد الوبل٘خ ثبلذفبتش الوسبعج٘خ.
يعذ ه٘ضاى الوشاخؼخ ّ المْائن الوبل٘خ.

و7
و7

انميى
يمىد فشٗك الؼول ثوشًّخ ّفؼبل٘خ.
ق1
يسرخذو الطبلت تمٌ٘بد هتمذهخ فٖ تطْٗش زلرْ لوغربئل هؼمرذح هشتجطرخ ثبلتخصرا أّ الوٌِرخ أّ ق1
هدب الؼول.

3.3
3...

ج .يىضىعاخ انًمزر
و

لائًح انًىضىعاخ

ساعاخ االذصال

1
2

Introduction to Financial Accounting
The Basic Accounting Equation & Concept of Double Entry
Journal Entries & Posting Journal Entries to Ledger Accounts & Trial
Balance
Adjusting and Closing Entries
Financial Statements
Common Accounting Words and Abbreviation
انًجًىع

6
6
12

3
4
5
6

6
9
6
45

د .انرذريس وانرمييى:
 .1رتط يخزجاخ انرعهى نهًمزر يع كم يٍ اسرزاذيجياخ انرذريس وطزق انرمييى
انزيش
1.0

1.1

1.2

يخزجاخ انرعهى

اسرزاذيجياخ انرذريس

انًعزفح وانفهى
يذذذكز أًررْاع المررْائن الوبل٘ررخ فررٖ الوٌشررآد الوختلفررخ  -الشررشذ الوجبشررش هرري خ ر
الوسبضشاد.
ّػٌبصشُب ثبللغخ االًدل٘ضٗخ.
 زلمبد الٌمبػ ّالوٌبلشخ ثر٘يالط ة.
 التؼلن الزاتٖ.يعذذذذذذذذد هفررررررربُ٘ن الوسبعرررررررجخ ّأُرررررررذافِب ّهجبدئِرررررررب  -الشررشذ الوجبشررش هرري خ ر
ّالوغرررررتف٘ذٗي هٌِرررررب ّالرررررذّسح الوسبعرررررج٘خ ثبللغرررررخ الوسبضشاد.
االًدل٘ضٗررررررررررخ ّالوصررررررررررطلسبد ّاالختصرررررررررربساد  -زلمبد الٌمبػ ّالوٌبلشخ ثر٘ي
الط ة.
الوسبعج٘خ.
 -التؼلن الزاتٖ

طزق انرمييى

االختجبساد الفصل٘خ-االختجبساد الٌِبئ٘خ

االختجبساد الفصل٘خ-االختجبساد الٌِبئ٘خ

…
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2.0

انًهاراخ

2.1

يطثك الوؼبدلخ الوسبعجخ ًّظشٗخ الم٘رذ الورضدّج فرٖ
 الوسبضشحتغد٘ل الؼول٘بد الوبل٘خ ثبلذفبتش الوسبعج٘خ.
 -الْاخجبد ّاألًشطخ

االختجبساد الفصل٘خّالٌِبئ٘خ
-تم٘٘ن الْاخجبد

انزيش

يخزجاخ انرعهى
يعذ ه٘ضاى الوشاخؼخ ّ المْائن الوبل٘خ.

2.2

اسرزاذيجياخ انرذريس
 الوسبضشح -الْاخجبد ّاألًشطخ

طزق انرمييى
االختجبساد الفصل٘خّالٌِبئ٘خ
-تم٘٘ن الْاخجبد

…
3.0

3.1

3.2

انميى
ػشّض تمذٗو٘خ للوشبسٗغيمىد فشٗك الؼول ثوشًّخ ّفؼبل٘خ.
 -تم٘٘ن هٌبلشخ هدوْػخالجسث٘خ
الؼول.
زلمبد ًمبش٘خ ّاعتخذام تمٌ٘رخ تمْٗن هب أعرِن ثرَ كرل فرشدالوؼلْهرررررررربد فررررررررٖ التسل٘ررررررررل
فٖ الودوْػخ.
ّػشض التمبسٗش.
يسذذرخذو الطبلررت تمٌ٘رربد هتمذهررخ فررٖ تطررْٗش زلررْ -زلمبد ًمبش٘خ ّاعتخذام تمٌ٘رخ
لوغررربئل هؼمرررذح هشتجطرررخ ثبلتخصرررا أّ الوٌِرررخ أّ الوؼلْهرررررررربد فررررررررٖ التسل٘ررررررررل  -الشّثشكظ.
ّػشض التمبسٗش.
هدب الؼول.

…
 .7أَشطح ذمييى انطهثح
و
1
7
3
4

ذىليد انرمييى

أَشطح انرمييى
اختجبس فصلٖ أّ
اختجبس فصلٖ ثبًٖ
الْاخجبد ّاألًشطخ
االختجبس الٌِبئٖ

(ثبألعجْع)

 6ــ 7
 10ــ 11
ػلٔ هذاس الفصل
ًِبٗخ الفصل الذساعٖ

انُسثح
يٍ إجًاني درجح انرمييى
%20
%20
%10
%50

أًشطخ التم٘٘ن (اختجبس تسشٗشٕ،شفِٖ ،ػشض تمذٗوٖ،هششّع خوبػّٖ ،سلخ ػول الخ)

هـ  -أَشطح اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالتي:
 اإلششاف الوجبشش هي لجل األعتبر ػلٔ الطبلت أثٌبء التكل٘ف ثبلْاخجبد ّالتمبسٗش .
 الغبػبد الوكتج٘خ ّاإلسشبد األكبدٗوٖ.
 التْاصل ػجش الجشٗذ اإللكتشًّٖ ًّظبم الج ن ثْسد
 6 عبػبد إسشبد ّ 6عبػخ هكتج٘خ

و – يصادر انرعهى وانًزافك:
 .1لائًح يصادر انرعهى:

انًزجع انزئيس نهًمزر

انًزاجع انًساَذج
انًصادر اإلنكرزوَيح

Thomas P. Edmonds, Frances M. McNair,. Philip R. Olds; Edward E.
Milam, Fundamental financial accounting concepts, 8th ed. Published
by McGraw-Hill/Irwin, 2013.
Introduction to Financial Accounting/ Henry Dauderis and David
Annand - Second Edition, Published by Valley Educational Services
Ltd, Printed and bound in Canada by Athabasca University,
December 2014.
www.rsscrs.info
هلتمٔ الجسث الؼلوٖ
الوكتجخ الشلو٘خ للدبهؼخ الشاثظ –Http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary
 هْاد تؼل٘و٘خ أخشٓ هثل الجشاهح الوؼتوذح ػلٔ السبعت اٙلٖ/األعطْاًبد الوذهدخ،ّالوؼبٗ٘ش الوٌِ٘خ أّ اللْائر التٌظ٘و٘خ ّالجشهد٘بد.
 -الج ن ثْسد.

أخزي
 .7انًزافك وانرجهيشاخ انًطهىتح:
انعُاصز

5

يرطهثاخ انًمزر

يرطهثاخ انًمزر

انعُاصز
انًزافك
(المبػبد الذساع٘خ ،الوختجشاد ،لبػبد الؼشض ،لبػبد الوسبكبح  ...إلخ)

انرجهيشاخ انرمُيح

(خِبص ػشض الج٘بًبد ،الغجْسح الزك٘خ ،الجشهد٘بد)

ذجهيشاخ

أخزي(تجؼب ً لطج٘ؼخ التخصا)

لبػخ دساع٘خ تتغغ

 25طبلت

خِبص ػشض الج٘بًبد داتب شْ
عجْسح ث٘ضبء ّأل م ّهبعسخ

س .ذمىيى جىدج انًمزر:
يجاالخ انرمىيى
فبػل٘خ التذسٗظ
فبػل٘خ طشق تم٘٘ن الط ة
هذٓ تسص٘ل هخشخبد التؼلن للومشس

انًميًىٌ

طزق انرمييى

الط ة
أػضبء ُ٘ئخ التذسٗظ ّ الوشاخغ الٌظ٘ش
ل٘بداد الجشًبهح

هجبشش
هجبشش
هجبشش

هدبالد التمْٗن (هثل .فبػل٘خ التذسٗظ ،فبػلخ طشق تم٘٘ن الط ة ،هذٓ تسص٘ل هخشخبد التؼلن للومشس ،هصبدس التؼلن  ...إلخ)
الوم٘وْى(الطلجخ ،أػضبء ُ٘ئخ التذسٗظ ،ل٘بداد الجشًبهح ،الوشاخغ الٌظ٘ش،أخشٓ(ٗتن تسذٗذُب)
طشق التم٘٘ن (هجبشش ّغ٘ش هجبشش)

ح .اعرًاد انرىصيف
جهح االعرًاد
رلى انجهسح
ذاريخ انجهسح
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هدلظ لغن الوسبعجخ
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