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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم √ ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري √ إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثاني 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %80 36 المحاضرات التقليدية 1

 %20 9 التعليم المدمج  2

 ـــ ـــ اإللكترونيالتعليم  3

 ـــ ـــ عن بعدالتعليم  4

 ـــ ــ أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 ـــ إستوديوأو معمل  2

 ـــ إضافيةدروس  3

 ـــ )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 45 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 - المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 105 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

قدرات  تنميةالمحاسبة باللغة االنجليزية ومصطلحات للمحاسبة و اإلطار النظريالطالب ب يهدف هذا المقرر إلى تعريف

الخدمية  تسجيل العمليات المالية وإعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية في المنشآت الطالب على كيفية القيام بعملية

 .والتجارية

 يهدف المقرر إلى  :للمقررالهدف الرئيس . 2

 المحاسبة.و أهدافها ومفهوم معادلة  وخصائصها  ةيالمحاسب مفاهيمال أن يتعرف الطالب على

 .المزدوج القيد قاعدة باستخدام المحاسبية الدفاتر في لتسجيلا

 .الخدمية والتجارية المنشآت في المالية القوائم وكيفية إعداد النقدية والبضاعة لعملياتا
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 س - 1ع يعرف اإلطار النظري للمحاسبة. 1.1

 س - 2ع يذكر خصائص المعلومات المحاسبية والمفاهيم والمبادئ المحاسبية. 1.2

  المهارات 2

 س -1م العمليات.يطبق معادلة المحاسبة وتحليل  2.1

 س -2م يوظف المهارات اإلدراكية والفنية المتطورة إلعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية. 2.2

  الكفاءات 3

 س -1ك العمل الفعال بشكل جماعي. 3.1

 س -2ك استخدام تقنيات متقدمة في تطوير حلول لمسائل مرتبطة بالمحاسبة. 3.2
 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعات قائمة م

1 
ر خصبائص )مفهبوم المحاسببة وأهبدافهار فبروع علبم المحاسببة مقدمة في اإلطار النظري للمحاسببة

 (ة والمفاهيم والمبادئ المحاسبيةالمعلومات المحاسبي
3 

2 
عليهبا معادلة المحاسبة وقاعدة القيد المبزدوج والتطبيبق ) معادلة المحاسبة وتحليل العمليات المالية

 ر العمليات المالية وتقسيمها وأنواع الحسابات (
6 

 9 تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية 3

 6 الترحيل الى دفتر االستاذ والترصيد وأعداد ميزان المراجعة 4

 6 العمليات النقدية )عمليات الصندوق والبنك( 5

 6 عمليات البضاعة 6

 9 قبل التسويات المحاسبية  –أعداد القوائم المالية في المنشآت الخدمية والتجارية  7

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 يعرف اإلطار النظري للمحاسبة . 1.1
 المحاضرة -

 المناقشات -

ةاالختبارات الفصليتقييم -  

المشاركة )الروبركس( -  

 النهائيةاالختبارات تقييم  -
1.2 

يذكر خصائص المعلومات المحاسبية و المفباهيم و 

 المبادئ المحاسبية .

 المهارات 2.0

 المحاضرة  - .يطبق معادلة المحاسبة وتحليل العمليات  2.1

الواجبات المنزلية  -  

 التكليفات  -

 ليةاالختبارات الفصتقييم  -

 والنهائي

ة تقييم الواجبات المنزلي -  

 التكليفات تقييم و-

2.2 

المهببببارات اإلدراكيببببة والفنيببببة المتطببببورة  يوظببببف

 .يزان المراجعة و القوائم الماليةم ادإلعد

 الكفاءات 3.0

 المناقشات ـ  - .جماعيالفعال بشكل العمل  3.1

 واجبات جماعية ـ 

 تقييم االختبارات القصيرة  - -

 تقييم مناقشة مجموعة العمل- -

تقويم ما أسبهم ببه كبل فبرد فبي  -

 المجموعة

3.2 

استخدام تقنيبات متقدمبة فبي تطبوير حلبول لمسبائل 

 بالمحاسبة . مرتبطة
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 الطلبة تقييمأنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة إجماليمن 

 %20 8ــ  7 اختبار فصلي أول 1

 %20 11ــ  10 اختبار فصلي ثاني 2

 %10 على مدار الفصل الواجبات والتكليفات 3

 %50 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي 4
 

 ل((عمالورقة مشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 على الطالب أثناء التكليف بالواجبات والتقارير األستاذالمباشر من قبل  اإلشراف. 

  األكاديمي. واإلرشادالساعات المكتبية 

  بورد البالكونظام  اإللكترونيالتواصل عبر البريد 

  هاتفي للتواصلإعطاء بعض الطالب ذوي الظروف الخاصة رقم. 

 

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 م2014 –د/ مجبور جابر محمود النمري  الطبعة االولى  -ـ اسس المحاسبة 1

  هــ 2016دار وابل للنشر ـ  –د/ وابل بن علي الوابل  –ـ اسس المحاسبة 2 

 المساندةالمراجع 
 مجلة المحاسبة الصادرة عن الجمعية السعودية للمحاسبة 

 مجلة المحاسبون الصادرة عن الهيئه السعودية للمحاسبين القانونيين

 اإللكترونيةالمصادر 

 www.rsscrs.infoملتقى البحث العلمي       
 Http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary–المكتبة الرقمية للجامعة الرابط 

 

 نظام البالك بورد ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  25قاعة دراسية تتسع ل  إل((...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

 التجهيزاتالتقنية
 الذكية،البرمجيات(السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البياناتر السبورة الذكية

 ــــــــ تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات

 

 

 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

http://www.rsscrs.info/
http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر الطلبةر فاعلية التدريس

 مباشر المراجع النظيرو التدريسأعضاء هيئة  فاعلة طرق تقييم الطالب

 مباشر البرنامجقيادات  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

   

 إل((مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيفح

 مجلس قسم إدارة االعمال جهة االعتماد

 هـ1441-3/3/3/1440رقم  رقم الجلسة

 هـ17/2/1441 الـموافق االربعاء تاريخ الجلسة

 


