
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحاسثح انثُىن وانرأييٍ  اسى انًمزر:
 1-حسة136 ريش انًمزر:
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 انًحرىياخ
 1 ..................................................................................................... أ. انرعزيف تانًمزر انذراسي:

 1 .......................................................................................... هذف انًمزر ويخزجاذه انرعهيًيح: -ب

 3 ................................................................................................................. ىطف انؼبو نهًمشس:ان. 1

 3 ................................................................................................................. . انهذف انشئُظ نهًمشس2

 3 ............................................................................................................... س:. يخشجبد انزؼهى نهًمش3

 4 ............................................................................................................. ج. يىضىعاخ انًمزر

 4 ............................................................................................................... د. انرذريس وانرمييى:

 4 ................................................ ًمشس يغ كم يٍ اعزشارُجُبد انزذسَظ وؽشق انزمُُىسثؾ يخشجبد انزؼهى نه . 1

 5 ..................................................................................................................... . أَشطخ رمُُى انطهجخ2

 5 ............................................................................... أَشطح اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالتي: -هـ 

 5 ..................................................................................................... يصادر انرعهى وانًزافك: –و 

 5 ................................................................................................................... . لبئًخ يظبدس انزؼهى:1

 6 ...................................................................................................... . انًشافك وانزجهُضاد انًطهىثخ:2

 6 ............................................................................................................ س. ذمىيى جىدج انًمزر:

 6 ............................................................................................................... ح. اعرًاد انرىصيف
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  انذراسي:انرعزيف تانًمزر أ. 

 ساعح 45 انًعرًذج:انساعاخ . 3

 انًمزرَىع . 2

   أخشي √ يزطهت لغى   هُخيزطهت ك   يزطهت جبيؼخ أ.

    اخزُبسٌ √  إججبسٌ ب.

انًغزىٌ : يمذو فيه انًمزر انذي/ انًسرىي  انسُح. 1

 انغبدط

 

 وجذد( إٌ). انًرطهثاخ انساتمح نهذا انًمزر 4

 2 المحاسبة مبادئ 3-حسة233

 وجذد( )إٌانًرطهثاخ انًرشايُح يع هذا انًمزر . 5

 

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَط انذراسح . 6

 انُسثح  عذد انساعاخ انرذريسيح انذراسح ًَط و

 %22 9 انًحاضزاخ انرمهيذيح 1

   انرعهيى انًذيج  2

 %02 36  اإلنكرزوَيانرعهيى  3

 - -  عٍ تعذانرعهيى  4

 - -  أخزي 5
 

 يغزىي انفظم انذساعٍ( )ػهً االذصال ساعاخ. 7

 ساعاخ انرعهى انُشاط و

 45 يحبػشاد 1

 ـــ إعزىدَىأو يؼًم  2

 ـــ إػبفُخدسوط  3

 ـــ )رزكش(ي أخش 4

 45 اإلجًاني 
 

 انرعهيًيح:انًمزر ويخزجاذه  هذف -ب

 هًمزر:انعاو نىصف ان. 3

كًب َمذو نًحخ ػٍ اَىاع انجُىن ووظُفخ كم يُهب ثبإلػبفخ انٍ  ,نًفبهُى انًزؼهمخ ثبنجُىن وششكبد انزأيٍَُزُبول انًمشس ا

رفظُم انًؼبنجبد انًحبعجُخ انًزؼهمخ ثبنجُىن وششكبد انزأيٍُ خظىطب فٍ يجبل انًحبعجخ ػٍ خطبثبد انؼًبٌ واالػزًبداد 

 انًغزُذَخ وػًهُبد انزبيٍُ واػبدح انزبيٍُ

  انهذف انزئيس نهًمزر. 2
 فٍ يجبل انجُىن وششكبد انزبيٍُ كًب َهذف انٍ رًكٍُ انطبنت يٍ يجًىػخ يؼبسف  رؼشَف انطبنت ثبنًفبهُى االعبعُخَهذف انًمشس انً 

 .يشرجطخ ثبنًؼبنجبد انًحبعجُخ فٍ انجُىن انزجبسَخ وششكبد انزبيٍُ وكُفُخ اػذاد انمىائى انًبنُخ 
 

 

 نهًمزر:يخزجاخ انرعهى . 1

 يخزجاخ انرعهى نهًمزر
  ريش

انًزذثط انرعهى يخزج 

  نهثزَايج

  انًعزفح وانفهى 1

 3ع .انجُىن وششكبد انزبيٍُ وجم انًؼبيالد انزٍ رمىو ثهب نًؼبنجزهب يحبعجُبػهً أَىاع انطبنت  يرعزف 1.1

 4ع فٍ يجبل يحبعجخ انجُىن وانزبيٍُ. خ وأهذافهب ويجبدئهبًُفبهُى انًحبعجانانطبنت  يعذد 1.2

1.3   

1...   
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 يخزجاخ انرعهى نهًمزر
  ريش

انًزذثط انرعهى يخزج 

  نهثزَايج

  انًهاراخ 2

 2و يجبل يحبعجخ انجُىن وششكبد انزبيٍُ.فٍ انًهبساد واالعبنُت وانًًبسعبد انًزمذيخ  يطثك 2.1

 2و .انمىائى انًبنُخ نششكبد انزبيٍُ ادػذانًهبساد وانزمُُبد انزٍ رؼهًهب إل يىظف 2.2

2.3   

2...   

  انميى 3

 1ق .ويربطها ببعزها في مجال محاسبة البشوك والتامين السدائل والسذاكل الجديدة شخصي 3.1

 1ق .رمُُبد يزمذيخ فٍ رطىَش حهىل نًغبئم يؼمذح يشرجطخ ثًجبل يحبعجخ انجُىن وانزبيٍُ يسرخذو 3.2

3.3   

3...   
 

  انًمزر يىضىعاخج. 

 االذصالساعاخ  لائًح انًىضىعاخ و

 3 وظبئفهب, يظبدس ايىانهب وانُظبو انًحبعجٍ انخبص ثهبَشأرهب ,رطىسهب, اَىاػهب, -رؼشَف انجُىن 1

 3 لغى انخضَُخ وانحغبثبد انجبسَخ  2

 3 يحبعجخ انًمبطخ 3

 3 يحبعجخ االوساق انزجبسَخ وانًبنُخ 4

 3 انًحبعجخ ػٍ خطبثبد انؼًبٌ 5

 3 انًحبعجخ ػٍ االػزًبداد انًغزُذَخ 6

 3 انمىائى انًبنُخ فٍ انجُىن انزجبسَخ 7

0 
يفهىيهووب, َشووأرهب وظبئفهووب, يفووبهُى انًحبعووجخ انًبنُووخ فووٍ انًظووبسف االعوواليُخ -انجُووىن االعوواليُخ 

 وخظبئض انًؼبَُش انًحبعجُخ

3 

 3 انًحبعجخ ػٍ ػًهُبد انًشاثحخ 9

 3 انًحبعجخ ػٍ ػًهُبد انًشبسكخ 12

 3 فٍ ششكبد انزأيٍُيفهىو انزأيٍُ, اَىاػه, خظبئض ػمذ انـزأيٍُ واؽشافه وانُظبو انًحبعجٍ  11

 6 فشع انحُبح -انًؼبنجخ انًحبعجُخ فٍ ششكبد انزأيٍُ 12

 3 فشع انزأيٍُ انؼبيخ -انًؼبنجخ انًحبعجُخ فٍ ششكبد انزأيٍُ 13

 3 انمىائى انًبنُخ فٍ ششكبد انزأيٍُ 14

 45 انًجًىع
 

 وانرمييى:انرذريس  د.
 يى يانرم وطزقيخزجاخ انرعهى نهًمزر يع كم يٍ اسرزاذيجياخ انرذريس  رتط . 3

 يىيانرم طزق انرذريس اسرزاذيجياخ يخزجاخ انرعهى  زيشان

 انًعزفح وانفهى 1.0

1.1 

انجُووىن وشووشكبد انزووبيٍُ ػهووً أَووىاع انطبنووت  يرعررزف
 خاللانششح انًجبشش يٍ  - .وجم انًؼبيالد انزٍ رمىو ثهب نًؼبنجزهب يحبعجُب

 .انًحبػشاد

حهمبد انُمبػ وانًُبلشخ   -

 .ثٍُ انطالة

 

 انزؼهى انزارٍ. -

 انًحبػشح -

 انًُبلشبد -

 انزمىَى انزكىٍَُ يٍ خالل

االخزجبساد انزحشَشَخ )ػمذ 

ٍ أػًبل انغُخ خالل اخزجبسَ

 ٍ(.انفظم انذساع

انزموىَى انُهوبئٍ يوٍ خوالل  -

 .االخزجبس انُهبئٍ

انفظهُخاالخزجبساد رمُُى  -  

انًشبسكخ )انشوثشكظ( -  

 انُهبئُخاالخزجبساد رمُُى  -

1.2 

فوٍ  خ وأهوذافهب ويجبدئهوبًُفوبهُى انًحبعوجانانطبنت  يعذد

 يجبل يحبعجخ انجُىن وانزبيٍُ.

…    

 انًهاراخ 2.0
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 يىيانرم طزق انرذريس اسرزاذيجياخ يخزجاخ انرعهى  زيشان

2.1 

انًهووبساد واالعووبنُت وانًًبسعووبد انًزمذيووخ  يطثررك

 يجبل يحبعجخ انجُىن وششكبد انزبيٍُ.فٍ 

 انزؼهى انزؼبوٍَ

 انىاججبد

انزكهُفووووووبد ثذساعووووووخ ثؼووووووغ 

 انحبالد 

 رمُُى االخزجبساد انفظهُخ -

 رمُُى انىاججبد -

 رمُُى انزكهُفبد  -

2.2 

 ادػوووذانًهوووبساد وانزمُُوووبد انزوووٍ رؼهًهوووب إل يىظرررف

 .انمىائى انًبنُخ نششكبد انزبيٍُ

 انزؼهى انزؼبوٍَ

 انىاججبد

انزكهُفووووووبد ثذساعووووووخ ثؼووووووغ 

 انحبالد 

 رمُُى االخزجبساد انفظهُخ -

 رمُُى انىاججبد -

 رمُُى انزكهُفبد  -

…    

 انميى 3.0

3.1 
فااااي مجااااال  السدااااائل والسذاااااكل الجدياااادة شخخخخخصي

 .ويربطها ببعزها محاسبة البشوك والتامين

 انًُبلشبد. -

 انىاججبد انجًبػُخ. -

 الخزجبساد انمظُشحا -

 يُبلشخ يجًىػخ انؼًم -

3.2 
رمُُووبد يزمذيووخ فووٍ رطووىَش حهووىل نًغووبئم  يسرررخذو

 .يؼمذح يشرجطخ ثًجبل يحبعجخ انجُىن وانزبيٍُ

 انًُبلشبد. -

 انىاججبد انجًبػُخ. -

 الخزجبساد انمظُشحا -

 يُبلشخ يجًىػخ انؼًم -

…    

 انطهثح  ذمييى أَشطح. 2

 يىيانرم أَشطح و
 ذىليد انرمييى
 )ثبألعجىع(

 انُسثح 

 يىيانرمدرجح  إجًانييٍ 

 %22 0ــ  7 اخزجبس فظهٍ أول 3

 %22 11ــ  12 ثبٍَاخزجبس فظهٍ  2

 %12 ػهً يذاس انفظم انىاججبد وانزكهُفبد 1

 %52 َهبَخ انفظم انذساعٍ انُهبئٍخزجبس اال 4
 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ,  ,رمذًٍَػشع  شفهٍ, ,رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 انطالتي:األكاديًي وانذعى  اإلرشادأَشطح  -هـ 

 ػهً انطبنت أثُبء انزكهُف ثبنىاججبد وانزمبسَش األعزبرانًجبشش يٍ لجم  اإلششاف. 

  األكبدًٍَ. واإلسشبدانغبػبد انًكزجُخ 

 رحذَذ انىلذ انخبص ثبنًمشس 

  رحذَذ انغبػبد انًكزجُخ 

 ًٍَحظش انطالة انًزؼغشٍَ واثالؽ وحذح االسشبد االكبد 

  ثىسد انجالنوَظبو  اإلنكزشوٍَانزىاطم ػجش انجشَذ . 

 َزى وػغ انجذول انذساعٍ ػهً ثبة انًكزت 

 .إػطبء ثؼغ انطبنت روٌ انظشوف انخبطخ سلى هبرفٍ نهزىاطم

 
  وانًزافك:يصادر انرعهى  –و 
 انرعهى:يصادر لائًح . 3

 نهًمزر انًزجع انزئيس
ػجذانشصاق  –انجُىن انزجبسَخ وششكبد انزبيٍُ   ربنُف د/ دمحم انهالنٍ  –يحبعجخ انًؤعغبد انًبنُخ 

 2229 -االسدٌ–ػًبٌ  –داس انًُبهج نهُشش وانزىصَغ  – شحبدح

 2217-داس انًغُشح  –د. حغٍُ دمحم عًحبٌ  –يحبعجخ انًظبسف االعاليُخ  انًساَذجانًزاجع 

 اإلنكرزوَيحانًصادر 

 www.rsscrs.infoممتقى البحث العمسي       
 Http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary–السكتبة الرقسية لمجامعة الرابط 

 

http://www.rsscrs.info/
http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary
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   يأخز

 

 انًطهىتح:انًزافك وانرجهيشاخ . 2

 يرطهثاخ انًمزر انعُاصز

 المرافق
)القاعات الدراسية، السختبرات، قاعات العرض، 

 قاعات السحاكاة ... إلخ(
 ؽبنجب   25لبػخ دساعُخ عؼخ 

 التجهيزات التقنية
)جهاز عرض البيانات، الدبورة الذكية، 

 البرمجيات(
 جهبص ػشع انجُبَبد دارب شى

 ويبعحخ والالوثُؼبء عجىسح  )تبعًا لطبيعة التخرص( أخرى  تجهيزات
 

 نًمزر:اجىدج  ذمىيىس. 

 يىميطزق انر ىٌانًميً يجاالخ انرمىيى

 يجبشش انطالة فبػهُخ انزذسَظ
 يجبشش اػؼبء هُئخ انزذسَظ, انًشاجغ انُظُش فبػهُخ انطالة

 يجبشش لُبداد انجشَبيج يذٌ رحظُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس
   

   

   

   

 إنخ(يظبدس انزؼهى ...  نهًمشس,يخشجبد انزؼهى فبػهخ ؽشق رمُُى انطالة, يذي رحظُم , فبػهُخ انزذسَظ )يثم.يجبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ,ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج,لُبداد  انزذسَظ,أػؼبء هُئخ  )انطهجخ, ىٌانًمًُ
 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز ؽشق

 

 . اعرًاد انرىصيف ح

 يجهظ لغى انًحبعجخ جهح االعرًاد

 هـ1442 -هـ1441انؼبو انذساعٍ  –اجزًبع يجهظ انمغى انخبيظ  انجهسحرلى 

 و12/11/2222هـ انًىافك 24/3/1442 ذاريخ انجهسح

 


