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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات معتمدة

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

السادس

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ACC342

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

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

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
45

النسبة
%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:
يعرف المقرر بأسس قياس وعرض اإلفصاح عن االلتزامات وحقوق الملكية ،بصفة خاصة في شركات األموال ،إضافة إلى
بعض الموضوعات المحاسبية الت الطبيعة الخاصة مثل التغييرات المحاسبية وتصحيح األخطاء ،والمعالجة المحاسبية لحاالت
خاصة لالعتراف باإليراد ،وقائمة التدفقات النقدية

 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى تطبيق مبادئ المحاسبة التي درسها الطالب في المقررات المحاسبية السابقة على شركات التضامن
وشركات المساهمة .كما أنه يتضمن بعض الموضوعات الحيوية األخرى التي تخدم اإلطارة النظري للمحاسبة.
زيادة الجانب البحثي في هذا المقرر بتكليف الطالب بعمل بحوث في مجال تطور مفهوم المحاسبة المالية وأشكال تطبيقها في
الواقع العملي ،باإلضافة الى التركيز على الجانب التطبيقي ،من خالل تكليف الطالب القيام بالحصول على معايير المحاسبة
السعودية المرتبطة بالموضوعات التي يتم دراستها وتلخيص ما ورد فيها من معالجات محاسبية .كما سيتم التوجه أكثر
للحصول على معايير المحاسبة الدولية واألمريكية ومقارنتها بالمعايير السعودية ،وكذل حصول الطالب على بعض التقارير
المالية المنشورة لبعض الشركات ومقارنتها بما يتم دراسته نظريا بحيث يكون الطالب قادر على وضع تصور علمي وربط هذا
المقرر مع الواقع العملي.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.4
3.1
3.2
3.3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
إطار المحاسبة في شركات التضامن وشركات المساهمة وعقود اإليجار طويلة األجل واالعتراف
باإليرادات وتحليل األخطاء والتغيرات المحاسبية

المهارات
مهارات إدراكية في كيفية قياس وتسججججيل المعامالت المالية المرتبطة بحقوق الملكية في شجججركات
التضججججججامن وشججججججركات المسججججججاهمة وعقود اإليجار طويلة األجل واالعتراف باإليرادات وتحليل
األخطاء والتغيرات المحاسبية

القيم
مهارات عددية من خالل القدرة على التحليل المحاسبي.

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

قائمة الموضوعات
مشاكل قياس وعرض حقوق الملكية:
رأس المال المساهم به
األرباح المحتجزة
األوراق المالية القابلة للتحويل
ربحية السهم العادي
بعض المشاكل المتعلقة بقياس الدخل:
االعتراف باإليراد
التغييرات المحاسبية وتحليل األخطاء
عقود اإليجار طويلة األجل
بعض المشاكل المتعلقة بعرض المعلومات واالفصاح عنها
قائمة التدفق النقدي
المجموع
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ساعات االتصال
3
6
6
3
6
3
6
6
3
45

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

مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم
إطار المحاسبة في شركات التضامن وشركات
المساهمة وعقود اإليجار طويلة األجل واالعتراف
باإليرادات وتحليل األخطاء والتغيرات المحاسبية.

1.1

استراتيجيات التدريس

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0

2.1

طرق التقييم

محاضرات

المهارات
مهارات إدراكية في كيفية قياس وتسجيل المعامالت
المالية المرتبطة بحقوق الملكية في شركات
التضامن وشركات المساهمة وعقود اإليجار طويلة
األجل واالعتراف باإليرادات وتحليل األخطاء
والتغيرات المحاسبية

محاضرات

اختبار

اختبار

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.0

3.1

القيم
مهارات عددية من خالل القدرة على التحليل
المحاسبي

مناقشات عروض واجب
منزلي

3.2
 .2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م
1
2
3

اعمال فصلية
اختبار فصلي اول
اختبار فصلي الثاني
االختبار النهائي
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االختبار النهائي

4

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
توزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات االرشاد األسبوعية
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توقيت التقييم
(باألسبوع)

خالل الفصل
السادس
األسبوع العشر
األسبوع
الخامس عشر

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

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

المرجع الرئيس للمقرر

المحاسجججبة المتوسجججطة – الجزء الثاني د .إسجججماعيل جمعة و د .سجججامي راضجججي إصجججدارات الجمعية
السعودية للمحاسبة  1417هـ

المراجع المساندة

المحاسبة المتوسطة دونالد كيسو وجيري ويجانت ،ترجمة د .كمال الدين سعيد دار المريخ 200م

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

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

تجهيزات

متطلبات المقرر

قاعة دراسية
سبورة ذكية

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية التدريس
فعالية المقرر الدراسي

الطالب
الطالب

تطبيق استبانة تقويم المقرر
استبانة خبرة الطالب

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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مجلس القسم
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