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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

 3ساعات معتمدة

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

اختياري

المستوى الرابع

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا

أخرى

المقرر (إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
أو التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
√

النسبة
%100

√

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45
45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهدف المقرر إلى التعريف بعلم المحاسبة مع التركيز على النظام المحاسبي وأسس وإجراءات المحاسبة المالية وإعداد التقارير
المالية في المنشآت الفردية الخدمية والتجارية ،إضافة إلي التعريف بمبادئ تحليل التقارير المالية.
 .2الهدف الرئيسي للمقرر
تعميق فهم الطالب نظريا ً وتطبيقيا ً للمشاكل المحاسبية المتعلقة باألصول واإللمام بمعايير المحاسبة ذات الصلة بالتركيز على
جميع ما يتعلق بمحاسبة األصول وكيفية تقييمها وإظهارها في قائمة المركز المالي
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم
معرفة اإلطار الفكري للمحاسبة

1.2

معرفة المبادئ والفروض المحاسبية

1.3
1.4
1.5
2

معرفة المصطلحات المحاسبية المرتبطة بالمقرر
معرفة األصول النقدية واألصول الثابتة واألصول الغير ملموسة ومعرفة أنواع أوراق القبض
المهارات

2.1

القدرة على المقارنة واالستنباط

2.2

القدرة على التحليل واعداد القوائم المالية والتقارير المالية

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

فهممم طممري تقيمميم الملممعو اللمملعق والممكلا طممري االاممول المتعلقممة باارممو ال ا تممة والم موارد

2.3

الطبيعية

3.4
3.1
3.2
3.3

القيم
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.

ج .موضوعات المقرر
م

1

2
3
4
5

4

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

المحاسبة :المفهوم والمبادئ
التعاريف والمصطلحات المحاسبية – نشأة المحاسبة – تعريف المحاسبة – األطراف المستفيدة من
المعلومات المحاسبية – خصائص المعلومات المحاسبية – فروع المحاسبة
– أهداف ووظائف المحاسبة المالية – مبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
معادلة المحاسبة( :معادلة الميزانية) نقطة البداية
مفهوم معادلة الميزانية – أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية – الحسابات كأساس للقيد المحاسبي
– قاعدة القيد المزدوج
النظام المحاسبي :المقومات واإلجراءات مقومات النظام المحاسبي  -دفتر اليومية  -دفتررر األسررتاذ -
ميزان المراجعة
النظام المحاسبي :القوائم المالية قائمة المركز المالي  -قائمة الدخل  -قائمة التدفقات النقدية
التسويات واستكمال الدورة المحاسبية
أساس االستحقاق واألساس النقدي  -األنواع الرئيسية لقيود التسوية  -ورقة العمل وإعداد قيود التسوية
 استخدامات ورقة العمل  -ملخص الدورة المحاسبيةالمجموع

9

9

9
9
9

45

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

الرمز
1.1

المعرفة والفهم
معرفة اإلطار الفكري للمحاسبة

1.2

معرفة المبادئ والفروض المحاسبية

1.0

1.3
1.4

استراتيجيات التدريس

معرفة المصطلحات المحاسبية المرتبطة بالمقرر
معرفة األصول النقدية واألصول الثابتة واألصول
الغير ملموسة ومعرفة أنواع أوراق القبض

المحاضرات
الواجبات

طرق التقييم

االختبارات
متابعة الواجبات

1.5
2.0

2.1
2.2

المهارات
القدرة على المقارنة واالستنباط

الواجبات

القدرة على التحليل واعداد القوائم المالية والتقارير

المناقشات

المالية

تقييم الواجبات
تقييم المناقشات

فهم طري تقييم الملعو الللعق والكلا طري

2.3
3.0

3.1
3.2

االاول المتعلقة باارو ال ا تة والموارد
الطبيعية
القيم
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور
بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.

عروض الطالب
حل المشكالت
مجموعات العمل

تقييم العروض
أسئلة تحتوي على مشكالت
تقويم العروض

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

أنشطة التقييم
تمارين – واجبات – تكاليف
الحضور والمشاركة بالمناقشات
االختبار الشهري األول
االختبار الشهري الثاني
االختبار النهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

مستمر
مستمر
7
13
نهاية الفصل

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
اشراف أستاذ المقرر علي الطالب أثناء التكليفات والواجبات والبحوث.
الساعات المكتبية المخصصة (ساعتان أسبوعيا) من قبل أستاذ المقرر.
تواصل أستاذ المقرر مع الطالب عبر البالك بورد.

5

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%10
%20
%20
%40

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

المرجع الرئيس للمقرر

أس سسلمحاسبةسس س -حاجس ساألمح

-حاس سسر وابم حن سسيمن سسبم س س محااحن سسيم–محاط عس س محاثةاثس س -م

 2001مم1422ه س
أسلمحاسبةسس منسسلبمحاة واس م حاوط لس -مز واسسةميواسسرم سسرحا وة م–بكسسونمرسسابنم ا س -م

المراجع المساندة

مبسادم سومبة لسى-مجرةم1434هس
المجالت العلمية والتقارير وغيرها  -موقع المكتبة الرقمية السعودية

المصادر اإللكترونية

ما يستجد من تحديثات مواكبة للمعايير المحاسبية من المعاهد والجمعيااات المينيااة

أخرى

بالتركيز علي موقع الييئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

قاعة مجيزة :بروجكتور وجياز كمبيوتر كافية لا  30طالب
جياز كمبيوتر متصل بشبكة االنترنت وجياز عرض.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية التدريس
فعالية المقرر الدراسي

الطالب
لجنة المراجعة الداخلية

تطبيق استبانة تقويم المقرر
المراجعة الداخلية للمقرر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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قسم المالية
الثامنة
 1443/04/05هـ

