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الفصل األول
كلية المجتمع ببريدة
نبذة عن الكلية
 أنشئت كلية المجتمع ببريدة بقرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم /1402أ الصادر بتاريخ 1426/8/8هـ؛ لتسهم في تحقيقالتنمية البشرية في منطقة القصيم ،من خالل إعداد كوادر بشرية متخصصة عصرية قادرة على تلبية متطلبات المجتمع
السعودي ،وتمكن الكوادر المتخرجة من العمل في ظروف اقتصاد السوق والمنافسة الكاملة وعولمة االقتصاد العالمي ،من
خالل معرفتهم بالنظريات العلمية الحديثة وتطبيقاتها بالتوازي مع مثيالتها في الجامعات العلمية المعتمدة المتقدمة.
 وإيمانا من الكلية بأهمية التطوير في العملية التعليمية فقد قامت الكلية بإعداد خطة استراتيجية طموحة تسعى من خاللهالتحقيق األهداف التالية:


االرتقاء بالمستوى العلمي والعملي للطالب الكلية.



المواءمة بين مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل المحلي والوطني.



التطوير المستمر لقدرات أعضاء هيئة التدريس.



إقامة شراكة مع القطاعين العام والخاص.



بناء جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع المحلي والوطني.

 تم إنشاء الكلية تلبية لسد احتياج المجتمع المحيط سواء العام أو الخاص وتماشيا مع االتجاهات العالمية الحديثة للتدريس ،حيثحصلت الكلية على االعتماد األكاديمي ( )COEمن قبل هيئة التعليم المهني األمريكية ويأتي انطالق الكلية المبارك لمواكبة
السياسة التعليمة للجامعة التي من أهدافها ربط مخرجات التعليم بمخططات التنمية والنهضة التعليمية التي تتبناها المملكة
العربية السعودية ،وتماشيا مع رؤية المملكة .2030
 كما تسعى الكلية لالرتقاء بالمستوى العلمي والعملي لطالب الكلية ،والتطوير المستمر لقدرات أعضاء هيئة التدريس ،وإقامةشراكة مع القطاعين العام والخاص ،وبناء جسور التواصل مع فئات المجتمع ،والمواءمة بين مخرجات الكلية ومتطلبات
سوق العمل.
 كما تهدف الكلية إلى إعداد خريجين مؤهلين لتزويد سوق العمل باحتياجاته من ذوي الخبرات والتخصصات ،وذلك من خاللدمج الدراسة األكاديمية بالتدريب الميداني.
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رؤية الكلية
كلية مجتمع متميزة وطنيَّا في التعليم  ،مسهمة في التنمية المحلية.

رسالة الكلية
تنمية القدرات المعرفية والتطبيقية للطالب بتعليم متطور ومعتمد  ،لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي من الكفاءات المؤهلة ،
وتوفير فرص مالئمة إلكمال الدراسة الجامعية ،وذلك لتوفير بيئة عمل محفزة وتنمية الموارد والشراكة مع األطراف ذات
الصلة .

أهداف الكلية
 .1تنمية وتطوير قدرات الطالب وتعزيز معارفهم علميا وعمليا إلعداد خريجين يلبون احتياجات سوق العمل.
 .2الدعم والتطوير المستمر ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التعليمية والبحثية لتوظيفها في
خدمة مجتمع المعرفة.
 .3إنتاج البحوث العلمية المميزة ذات الجودة العالية التي تسهم في التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.
 .4التعاون وبناء الشراكات وتفعيلها مع الجهات الحكومية والمؤسسات واألفراد ،وتقديم المبادرات لتحقيق المنافع المجتمعية.
 .5االرتقاء ببيئة العمل الداخلية برفع األداء اإلداري والتقني المؤسسي.
 .6الحصول على االعتماد األكاديمي الوطني لجميع برامج الكلية لتحقيق وضمان الجودة الشاملة.
 .7تطوير مناهج وخطط البرامج ،والتوسع في استحداث برامج جديدة حسب احتياجات سوق العمل ومواكبة لرؤية المملكة
.2030

شروط القبول بالكلية
ت ّم تحديد شروط قبول الطالب بالبرنامج على النحو التالي:


حصول الطالب على الثانوية العامة أو ما يعادلها.



اجتياز الطالب اختبارات القدرات العامة.



اجتياز الطالب المقابلة الشخصية في التخصصات التي يطلب لها مقابلة شخصية.



أن يكون الطالب الئقا طبيا.



تفرغ الطالب للدراسة بالكامل في الفترات الزمنية التي تقتضيها الدراسة سواء كانت صباحية أم مسائية.
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أقسام الكلية والبرامج الدراسية
تقدم الكلية البرامج التعليمية التأهيلية المختلفة ،كما تسعى لتطوير البرامج التدريبية لخدمة المجتمع المحيط وتقوم البرامج التي
تقدمها الكلية بدور هام وفعال لخدمة المجتمع المحيط ،وللحصول على القسط الكافي من التعليم ،وإكساب الطالب المهارات
والمعارف والخبرات التي تساعدهم على زيادة كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية ،سواء لالندماج في سوق العمل أم لمواصلة
تعليمهم العالي.
وتضم كلية المجتمع ببريدة األقسام التالية:

 -1قسم العلوم اإلدارية واإل نسانية ،ويشمل:
ـ برنامج إدارة الموارد البشرية (تأهيلي).
ـ برنامج إدارة المبيعات (تأهيلي).
برنامج دراسات إسالمية ( انتقالي) موقف.برنامج اقتصاد وإدارة (انتقالي) موقف.-برنامج اللغة اإلنجليزية (انتقالي) موقف.

 -2قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية ،ويضم:
ـ برنامج األمن السيبراني (تأهيلي).
الشبكات واإلنترنت ( غير مفعل ).-برنامج الوسائط المعتددة ( غير مفعل ).
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رموز البرامج التي تقدمها أقسام الكلية
يمنح البرنامج التأهيلي الخريج الدرجة العلمية المتوسطة (درجة الدبلوم المشارك).
جدول  .1رموز البرامج التي تقدمها أقسام الكلية

القسم
العلوم اإلدارية واإلنسانية

الرمز

البرنامج
إدارة الموارد البشرية

موارد

HR

إدارة المبيعات

مبيعات

SALE

األمن السيبراني

أمس

CYS

العلوم الطبيعية والتطبيقية

آلية تطوير الخطط الدراسية:
يراجع القسم الخطط الدراسية لجميع البرامج بصفة دورية كل سنتين (أو عند تخرج دفعة من البرنامج) وفق التوصيات التالية:
 -1التوصيات الناتجة عن تقارير أدوات القياس غير المباشرة التي تشمل (استبانة تقويم المقرر ،استبانة خبرة الطالب ،استبانة
الخريجين ،استبانة أرباب التوظيف).
 -2تقارير المقررات.
 -3تقارير البرنامج الفصلي.
 -4تقارير المراجعة المستقلة من مستند التقييم الذاتي للبرنامج.
 -5التوصيات المرفوعة من وحدة التطوير والجودة بالكلية.
 -6التوصيات المرفوعة من لجنة الخطط والبرامج بالقسم والكلية.
وترفع التوصيات بعد اعتمادها من مجلس الكلية إلى إدارة الخطط بالجامعة لعرضها على األقسام المرجعية المختصة.
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الفصل الثاني
قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
نبذة عن القسم
تم إنشاء قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية ضمن أقسام كلية المجتمع ببريدة ،وكانت بداية العمل به في الفصل الدراسي األول من
العام 1428/1427هـ ،في ثالثة برامج انتقالية (الدراسات اإلسالمية ـ االقتصاد واإلدارة ـ اللغة اإلنجليزية) ،وبرنامجين
تأهيليين (إدارة الموارد البشرية ـ إدارة المبيعات) ،ويضم القسم اآلن البرامج التأهيلية فقط ،ويهدف القسم إلى التنمية المستدامة
للبرامج ،واستحداث برامج جديدة ،ومنها برنامج المحاسبة.

رؤية القسم
قسم علمي متميز في تعليم العلوم اإلدارية واإلنسانيةُ ،مسهم في تعزيز رسالة الكلية.

رسالة القسم
تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تزود الطالب بالمعارف والمهارات واألدوات األساسية في مجاالت العلوم اإلدارية
واإلنسانية التي يطلبها سوق العمل المحلي.

أهداف القسم
 -1إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطالب للدراسة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
 -2إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات البيئة السعودية.
 -3تطوير البرنامج التعليمي في القسم ،بما يتماشى مع التطورات الحديثة في وسائل التقنية.
 -4رفع مستوى األداء التدريسي بما يتماشى مع متطلبات القسم في المستقبل عن طريق استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة.

البرامج الحالية التي يقدمها القسم:


برنامج إدارة الموارد بشرية.



برنامج إدارة المبيعات.
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الفصل الثالث
برنامج الدبلوم المتوسط في المحاسبة
نبذة عن البرنامج:
رؤية البرنامج
الريادة وطنيا للدبلوم في التعليم وخدمة المجتمع في المجاالت المحاسبيّة.

رسالة البرنامج
تقديم تعليم متطور في تخصص دبلوم المحاسبة في بيئة أكاديمية محفزة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي ،وإلكمال الدراسة
الجامعية ،ولخدمة المجتمع بما يحقق النجاح والتميز وطنيا.

شروط القبول
تحدد شروط القبول في ضوء المواد من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم،
باإلضافة إلى ما يصدر من مجلس الجامعة من قرارات بهذا الشأن.

األهداف الرئيسة للبرنامج
الهدف :1تنمية قدرات ومهارات الطالب في المجال المحاسبي.
الهدف :2تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس األكاديمية والبحثية بما يسهم في تحقيق رؤية ورسالة البرنامج.
الهدف :3تفعيل الشراكة مع األطراف ذات الصلة المحلية لخدمة المجتمع.
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األهداف التعليمية للبرنامج (مخرجات التعلم)
جدول  2مخرجات التعلم
1

المعرفة والفهم

1-1

أن يتعرف الطالب على المفاهيم والمبادئ والنظريات األساسية في المجاالت المختلفة للمحاسبة.

1-2

أن يستوعب الطالب األسس النظرية والتطبيقية في المجاالت المختلفة للمحاسبة.

1-3

صص المحاسبة.
أن يدرك الطالب المعايير الحديثة لتخ ّ
المهارات

1-2

أن يطبق الطالب اإلجراءات المحاسبية في المنشآت المختلفة.

2-2

أن يحلل الطالب المعلومات المحاسبية المرتبطة بمهنة المحاسبة.

3-2

أن يكون لدى الطالب مهارات في االتصاالت المكتوبة في مجاالت المحاسبة.

4-2

أن يستخدم الطالب تطبيقات الحاسوب في مجاالت المحاسبة المختلفة.

3

القيم

1-3

أن يكون لدى ّ
الطالب القدرة على العمل ضمنَ فرق ذات صلة بمجاالت المحاسبة.

2-3

أن يمتلك الطالب القدرة الكافية في التعامل مع القضايا المرتبطة والمشكالت ذات الصلة بمهنة
المحاسبة.

3-3

أن يتكون لدى ّ
ي بأهم أخالقيّات المهنة المحاسبية.
الطالب وع ُّ

خصائص خريجي البرنامج:
القدرة على تخطيط موارد المنشأة.القدرة على تصنيف المستندات المالية وتبويبها.القدرة على المعالجة المحاسبية للبيانات المالية.-القدرة على استخراج النتائج ( المعلومات المحاسبية ) في التقارير ،وإيصالها للمستخدم.
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متطلبات التخرج
إكمال دراسة ( )69وحدة دراسية معتمدة موزعة على ( )4مستويات دراسية.

الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب
درجة الدبلوم المتوسط في المحاسبة،

الفرص الوظيفية
تشمل المهن  /الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها وفقا لتصنيف الموارد البشرية للبرنامج ،وهي كالتالي:
 -1محصل إيرادات

 -8أمين مستودع

 -2مأمور مبيعات

 -9مفتش تموين

 -3كاتب حسابات (في اإلدارة المالية)

 10ـ مأمور مشتريات

 -4مساعد مدرب (في مجال التخصص).

 11ـ مراقب تجاري

 -5مأمور عهدة

 12ـ مدقق مشتريات

–6مراقب عهدة

 13ـ مساعد محاسب

 –7مراقب مخزن

 14ـ أمين صندوق
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

مسوغات استحداث برنامج دبلوم المحاسبة
يعتبر برنامج دبلوم المحاسبة من البرامج التي كانت تنظمها عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم في
الفترة المسائية في نطاق محدود  ،وقد تقدمت كلية المجتمع ببريدة بمقترح تقديم برنامج متطور لدبلوم
المحاسبة بالكلية يواكب التطورات في مجال المحاسبة ويلبي إحتياجات سوق العمل السعودي  ،وقد وافقت
اللجنة الدائمة للبرامج والخطط الدراسية بالجامعة على اإلقتراح  .وبناء على هذه الموافقة الكريمة فقد طلب
سعادة عميد كلية المجتمع ببريدة بموجب الخطاب رقم  37512وتاريخ  1441/1/3هـ بتشكيل لجنة مشتركة
بين كلية االقتصاد واإلدارة (القسم المرجعي ) وكلية المجتمع ببريدة إلعداد خطة حديثة متطورة للدبلوم
المتوسط في المحاسبة وتم تشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء (  5أعضاء من قسم المحاسبة بكلية االقتصاد
واإلدارة  +عضو من كلية المجتمع ببريدة ) وقامت اللجنة ببناء الخطة المطورة وفقا للمبررات التالية :


الخاص بأهمية دبلوم المحاسبة لسوق العمل السعودي
البعد
ّ



الخاص بتطوير الخطة الدراسية للبرنامج لتواكب التطورات في مجال المحاسبة
البعد
ّ



خريج برنامج دبلوم المحاسبة له مجاالت متعددة في العمل ،حسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية.

المقارنة المرجعية للبرنامج مع البرامج المناظرة
جدول  :3المقارنة المرجعية مع البرامج المناظرة.
الجامعة
وجه المقارنة

الملك خالد

MANCHWSTER

JAMESTOWN

Cambrian

COMMUNITY

COMMUNITY

college

COLLEGE

COLLEGE

79

85

87

71

62

91

4

6

4

5

6

4

4

4

√

√

√

√

√

القصيم

(بنات/
أبها)

مجموع الساعات
المعتمدة
عدد المستويات
يحتوي البرنامج على
تدريب ميداني

69

أال تق ّل عن
80

الملك
سعود

الملك فيصل

جازان

نتائج الدراسة:
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

باستعراض مقررات البرامج المطروحة في البرامج الدراسية أعاله نجد أن معظمها يتوافق مع مقررات دبلوم المحاسبة
المقترح .ولكي يتميز الدبلوم عن غيره فقد تم إضافة مواد مهمة جدا في سوق العمل ،مثل :مقرر تخطيط موارد المنشأة ،ومقرر
اللغة اإلنجليزية في األعمال.

ترقيم وترميز المقررات الدراسية في البرنامج
مدلوالت وأرقام المقررات في برنامج المحاسبة
جدول  :4مدلول رموز مقررات البرنامج.

القسم

البرنامج

العلوم اإلدارية واإلنسانية

دبلوم المحاسبة

الرمز
باللغة العربية

باللغة اإلنجليزية

حسب

ACCT

 :XXXتعني رقم المقرر ،ويشير إلى تسلسل المقرر ضمن مقررات القسم ،ويفسر كالتالي:
رقم المقرر :وهو ما يشير إلى تسلسل المقرر ضمن مقررات القسم ،ويتكون من ثالثة أرقام كما هو مبين في الجدول التالي.
جدول  :5مدلول أرقام مقررات البرنامج.
الداللة

الخانة
المئات

ترمز إلى السنة الدراسية التي يدرس فيها المقرر :السنة األولى( ،)1السنة الثانية (.)2

العشرات

ترمز إلى المجال (التصنيف الداخلي للتخصص داخل القسم).

اآلحاد

ترمز إلى تسلسل المقرر في التخصص الواحد.

جدول :6تفسير أرقام العشرات في برنامج الدّبلوم:
أرقام العشرات

التخصص

1

المحاسبة المالية

2

التخصصات المحاسبية غير المالية

فعلى سبيل المثال :مقرر (تدريب ميداني) ،المر ّمز بالكود ( ،)ACCT 225فاألحـرف ( )ACCTتشير إلى أن هذا المقرر هو
من مقررات برنامج المحاسبة ،ويشير الرقم األول ) 2من اليسار) إلى أنه يدرس في العام الدراسي الثاني بالدبلوم ،والرقم الذي
يليه ( )2يشير إلى مجموعــة المقررات في التخصص الفرعي (موارد عام) ،أما الرقم األخير ( )5فيشير إلى ترتيب المقرر
13

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

صص الفرعي (موارد عام) ،وذلك بناء على توصيات الخطط التدريسية لسنة  2013م
داخل مجموعة المقررات في التخ ّ
المعتمدة من الهيئتين العالميتين .ACM/IEEE
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

جدول  .7المقررات اإلجبارية من داخل التخصص(38ساعة)

رقم ورمز
المقرر

 111حسب
 112حسب
 221حسب
 121حسب

توزيع الوحدات الدراسية

اسم المقرر

Course title

Code/No

ACCT
111

مبادى المحاسبة
الماليّة

ACCT
112
ACCT
221
ACCT
121

المحاسبة
المتوسطة

Principles of
Financial
Accounting
Intermediate
Accounting

المحاسبة اإلدارية

المحاسبة الحكومية

Managerial
Accounting
Cost
Accounting
Governmental
Accounting

محاسبة الزكاة
والضريبة

& Zakat
Taxation
Acctouting

 123حسب

ACCT
123

 213حسب

ACCT
213

المتطلب

محاسبة التكاليف

نظري

تدريب

3

1

3

3

111حسب

3

3

111حسب

سابق

3

3

111حسب

سابق

3

3

111حسب

سابق

3

تطبيقات الحاسب
في المحاسبة

3

ACCT
224
ACCT
211

المراجعة الداخليّة

Internal Audit

تحليل التقارير
المالية

 214حسب

ACCT
214

محاسبة المنشآت
المالية

 223حسب

ACCT
223

نظم المعلومات
المحاسبية

 225حسب

ACCT
225

تدريب ميداني

Analysis of
Financial
Statements
Accounting for
Financial
Institutions
Accounting
Information
system
Field
Training

 212حسب

 224حسب
 211حسب

المجموع

15

4
سابق

Computer
Applications in
Accounting

ACCT
212

عملي

المعتمدة

نوع
المتطلب

3

1

111حسب

سابق

221حسب

سابق

4

3

3

112حسب

سابق

3

3

112حسب

سابق

3

3

111حسب

سابق

3

3

111حسب

سابق

0

3

0

3

اجتياز 50
ساعة

33

4

1

38

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

جدول .8المقررات اإلجبارية من خارج التخصص ( 31ساعة)
توزيع الوحدات الدراسية

رقم
ورمز
المقرر

Code/No

اسم المقرر

Course title

 111تقن

CIT 111

مبادئ الحاسب
وتقنية المعلومات

Principles of
Computers and
Information
Technologies

 104نما

MIS 104

تخطيط موارد
المنشأة

 356نظم

LAW 356

القانون التجاري
السعودي

 107فقه

FAGH 107

فقه المعامالت

المتطلب
نظري

0

1

المعتمدة

4

--

Enterprise
Resource
Planning

3

3

-

Saudi
Commercial
Law

2

3

--

Jurisprudence
of Transactions

2

2

--

 113دار

BUS 113

أخالقيات المهنة

Professional
ethics

2

2

 103دار

MGMT
103

مهارات االتصال

Communication
Skills

2

2

101
نجل
211
نجل

ENG 101

اللغة اإلنجليزية ()1

English
)Language (1

3

3

ENG 211

اللغة اإلنجليزية في
األعمال

English for
Business

3

3

 112دار

BUS 112

مبادئ اإلدارة
والتنظيم

111
قصد
110كمي

3

تدريب

عملي

Principles of
Management
and
Organization

3

3

ECON 111

مبادئ االقتصاد

Principles of
Economics

3

3

QUN 110

مبادئ اإلحصاء

Principles of
Statistics

المجموع

16

نوع
المتطلب

3

1

0

4

29

1

1

31

101نجل

---

---

سابق

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

الخطة االسترشادية لبرنامج دبلوم المحاسبة
جدول  .9المستوى األول:
رقم ورمز
المقرر

Code/No

 107فقه

FIGH 107

112دار

BUS 112

111تقن

CIT 111

113دار

BUS 113

111حسب

ACCT111

 356نظم

LAW 356

Course title

توزيع الوحدات الدراسية

اسم المقرر

Jurisprudence of
Transactions

فقه المعامالت

Principles of
Management
and
Organization

مبادئ اإلدارة
والتنظيم

Principles of
Computers and
Information
technologies
Professional
ethics
Principles of
Financial
Accounting
Saudi
Commercial law

نظري

تدريب

عملي

المعتمدة

2

0

0

2

3

نوع
المتطلب

3

--

مبادئ الحاسب وتقنية
المعلومات

3

0

1

4

--

أخالقيات المهنة

2

0

0

2

--

مبادئ المحاسبة
المالية

3

1

القانون التجاري
السعودي

المجموع

4

2

0

0

2

15

1

1

17

--

--

ملحوظة* :حتتسب كل وحدة معتمدة (نظري) خبمسني دقيقة.
*حتتسب كل وحدة معتمدة (عملي أو تدريب) مبائة دقيقة.

جدول  .10المستوى الثاني
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز
المقرر

Code/No

Course title

المتطلب

اسم المقرر
نظري

111قصد

ECON111

Principles of
Economics

مبادئ االقتصاد

 110كمي

QUN110

Principles of
Statistics

مبادئ اإلحصاء

 121حسب

ACCT 121

Cost
Accounting

محاسبة التكاليف

17

تدريب

عملي

3
3
3

المعتمدة

نوع
المتطلب

3
1

0

4
3

111حسب

سابق

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

 112حسب

ACCT 112

Intermediate
Accounting

المحاسبة
المتوسطة

3

3

111حسب

سابق

 122حسب

ACCT 122

Governmental
Accounting

المحاسبة
الحكومية

3

3

111حسب

سابق

 103دار

MGMT103

مهارات االتصال

2

0

17

2

Communication
Skills
المجموع

2

0

18

ملحوظة* :حتتسب كل وحدة معتمدة (نظري) خبمسني دقيقة.
*حتتسب كل وحدة معتمدة (عملي أو تدريب) مبائة دقيقة.

جدول  .11المستوى الثالث:
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز
المقرر

Code/No

 221حسب

ACCT 221

101نجل

ENG101

 213حسب

ACCT 213

 223حسب

ACCT 223

 104نما

MIS 104

 214حسب

ACCT 214

Course title

اسم المقرر

Principles of
Managerial
Accounting

المحاسبة اإلدارية

English
Language

نظري

اللغة اإلنجليزية ()1

تدريب

عملي

المتطلب

نوع
المتطلب

111حسب

سابق

المعتمدة

3

3

3

3

& Zakat
Taxation
Acctounting

محاسبة الزكاة
والضريبة

3

3

111حسب

سابق

Accounting
Information
Systems
Enterprise
Resource
Planning

نظم المعلومات
المحاسبية

3

3

111حسب

سابق

تخطيط موارد
المنشأة

3

3

111حسب

سابق

محاسبة المنشآت
المالية

3

3

111حسب

سابق

18

18

Accounting
for Financial
Institutions
المجموع

ملحوظة* :حتتسب كل وحدة معتمدة (نظري) خبمسني دقيقة.
*حتتسب كل وحدة معتمدة (عملي أو تدريب) مبائة دقيقة.
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

جدول  .12المستوى الرابع:
توزيع الوحدات ا لدراسية

رقم ورمز
المقرر

المتطلب

Code/No

Course title

اسم المقرر

 215حسب

ACCT
215

Computer
Applications
in
Accounting

تطبيقات الحاسب
في المحاسبة

3

201نجل

ENG201

English For
Business

اللغة اإلنجليزيّة
في األعمال

3

 224حسب

ACCT
224

Internal
Audit

المراجعة الداخليّة

3

 216حسب

ACCT
216

Analysis of
Financial
Statements

تحليل التقارير
المالية

3

 225حسب

ACCT 225

Field
Training

تدريب ميداني

نظري

المجموع
*حتسب كل وحدة معتمدة (نظري) خبمسني دقيقة.
*حتسب كل وحدة معتمدة (عملي أو تدريب) مبائة دقيقة.

19

تدريب

عملي

1

0

0

0

0

المعتمدة

نوع
المتطلب
سابق

4

 221حسب

3

101نجل

سابق

3

112
حسب

سابق

3

112
حسب

سابق

0

3

0

3

12

3

1

16

اجتياز 50
ساعة
معتمدة

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

الفصل الرابع
الخطة التشغيلية
اإلمكانات المتوفرة واالحتياجات المطلوبة لقسم العلوم اإلدارية واإلنسانية (برنامج المحاسبة)
الجدول التالي يبين اإلمكانات المتوفرة واالحتياجات المطلوبة لقسم العلوم اإلدارية واإلنسانية (برنامج المحاسبة) في كلية
المجتمع ببريدة.
جدول :13اإلمكانات المتوفرة واالحتياجات المطلوبة لقسم العلوم اإلدارية واإلنسانية (برنامج المحاسبة).
القسم

االحتياج الفعلي

المتوفر

النقص

أعضاء هيئة التدريس

10

24

-

الفنيون

1

1

-

اإلداريون

2

2

-

المعامل

3

3

-

20

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

قائمة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الجدول التالي يبين جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم اإلدارية واإلنسانية بكلية المجتمع ببريدة.
جدول  :14قائمة بأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم اإلدارية واإلنسانية.

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اسم العضو
د .عبد العزيز بن صالح الصمعاني
د .محمد بن عبد هللا الشتوي
د .الطاهر أحمد محمد علي
د .محمد بن صالح الراشد
د .علي بن عبد الرحمن السحيباني
د .منصور بن جربوع القفاري
د .سليمان بن عبد المحسن السعوي
د .جابر بن عبد هللا السريع
د .بدر بن سليمان المقبل
د .حمدي محمد سالم
د .السيد أحمد عبد الحليم
د .رشدي عبد الغني إسماعيل
د .السماني عطا المنان
د .خالد عبد العزيز حسن
د .محمد نشوان الواكي
د .علي حسن فيتروني
د .خالد بن محمد العتيبي
د .بدر بن سليمان النصيان
أ .حمد بن عبد هللا اللحيدان
أ.ثامر بن عبد هللا الراشد
أ .عبد هللا بن سليمان الحجيالن
أ.أحمد بن محمد الكريديس
أ.حميدان بن عبد هللا الحميدان
أ .فهد بن سعد الحربي

الدرجة العلمية
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محاضر
معيد
محاضر
معيد
معيد
معيد

الرقم الوظيفي
26390
19711
76908
24429
25410
26079
26707
24257
33078
75200
74004
57102
75594
75768
74973
74942
26487
25878
24179
20352
24065
28827
26178
28811

21

التخصص العام
اللغة االنجليزية
محاسبة
إدارة أعمال
شريعة
اللغة اإلنجليزية
رياضيات
شريعة
لغة عربية
إدارة أعمال
إحصاء
محاسبة
إدارة أعمال
محاسبة
اقتصاد
إدارة أعمال
إدارة و اقتصاد
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
اللغة اإلنجليزية
إدارة أعمال
نظم معلومات
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية

التخصص الدقيق
اللغويات
مراجعة داخلية
موارد بشرية
تفسير
اللغة واالتصال
رياضات متقطعة
أنظمة
نحو وصرف
تسويق
إحصاء رياضي
نظم معلومات محاسبية
موارد بشرية
محاسبة مالية
اقتصاد وتمويل
موارد بشرية
إدارة موارد بشرية
لغويات
رياضيات
مبتعث
لغويات
مبتعث
إدارة مالية متقدمة
إدارة نظم المعلومات مبتعث
لغويات
لغويات
لغويات

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

موافقة مجلسي القسم والكلية
وافق مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية على الخطة الدراسية المقترحة لبرنامج دبلوم المحاسبة في:
رقم الجلسة :السابعة عشرة
رقم التوصية :الثالثة
تاريخ1441/9/12 :هـ الموافق 2020/5/5م
رئيس القسم :د .محمد صالح الراشد
التوقيع:

التاريخ1441/9/12 :هـ

وافق مجلس كلية المجتمع ببريدة على الخطة الدراسية المقترحة لبرنامج دبلوم المحاسبة المشارك في:
رقم الجلسة :الرابعة عشرة
رقم التوصية41/60/14/2 :ـ42
تاريخ1441/9/18 :هـ الموافق 2020/5/11م
عميد الكلية :د .فهد بن عبدالرحمن الحميضي
التوقيع:

التاريخ1441/9/18 :هـ
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

الفصل الخامس
توصيفات المقررات الدراسية
حسب نماذج الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي باللغة العربية

اسم المقرر:

مبادئ المحاسبة المالية

رمز المقرر:

 111 ACCT111حسب

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة4:
(3نظري2+تمارين)
 .2نوع المقرر
متطلب جامعة
متطلب كلية √
أ.
اختياري
إجباري √
ب.
 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
األول )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) ال يوجد

متطلب قسم

أخرى

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
5

للمقرر(على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو استوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر) تمارين
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45
30
75
10
10
5

25

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا المقرر  -وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ( - )IFRSالمبادئ والمفاهيم األساسية للمحاسبة المالية التي تشمل:
دراسة مفهوم المعادلة المحاسبية ،خطوات الدورة المحاسبية ،أساس االستحقاق واألساس النقدي ،إعداد القوائم المالية ،قياس
وعرض وإفصاح عناصر القوائم المالية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:
 تقديم المعرفة العلمية والعملية للمبادئ واملفاهيم األساسية للمحاسبة املالية.
 دراسة مفهوم المعادلة المحاسبية ،خطوات الدورة المحاسبية ،أساس االستحقاق واألساس النقدي.
 إعداد القوائم المالية ،وقياس وعرض وإفصاح عناصر القوائم المالية.
 تطوير المهارات التحليلية والفكرية لدى الطالب.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

المعارف
يحدد ماهية المحاسبة وأهميتها وعالقتها بالعلوم األخرى ودورها في توصيل المعلومات.
يحدد مفاهيم ومبادئ وفروض المحاسبة المالية بشكل عام.
يحلييل األحييداث المالييية باسييتخدام المعادليية المحاسييبية ،ويوضييح كيفييية اسييتخدام معلومييات القييوائم
المالية في اتخاذ القرارات.
ينفييذ خطييوات الييدورة المحاسييبية ميين خييالل :تحليييل األحييداث المالييية والتسييجيل بييدفتر اليومييية
والترحيل لحسابات األستاذ وإعداد ميزان المراجعة.
يميييز بييين األسيياس النقييدي وأسيياس االسييتحقاق فييي المحاسييبة ،ويطبييق أسيياس االسييتحقاق علييى
المصروفات واإليرادات.
يعد القوائم المالية.
يقيس عناصر األصول.
يعرض ويفصح عناصر القوائم المالية.
المهارات
إستخدام األهداف والمفاهيم والمبادئ والمعايير المحاسبية في مجال المحاسبة
تشغيل البيانات المحاسبية وتطبيق اإلجراءات الالزمة إلعداد التقارير المالية الختامية
توصيل المعلومات المحاسبية للمستخدمين المتنوعين
الكفاءات
العمل الجماعي بروح الفريق

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
م1
م2
م2
ك1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6

قائمة الموضوعات

اإلطار الفكري للمحاسبة والقوائم المالية
تسجيل معامالت المنشأة.
المحاسبة على أساس االستحقاق
عرض القوائم المالية
الرقابة الداخلية والنقدية وحسابات المدينين
المحاسبة عن عمليات البضاعة وإعداد القوائم المالية بالمنشآت التجارية
المجموع
25

ساعات االتصال

5
20
20
10
10
10
75

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0
المعارف
يحييدد ماهييية المحاسييبة وأهميتهييا وعالقتهييا بييالعلوم
1
األخرى ودورها في توصيل المعلومات.
يحييدد مفيياهيم ومبييادئ وفييروض المحاسييبة المالييية
2
بشكل عام.
يحلل األحداث الماليية باسيتخدام المعادلية المحاسيبية
ويوضح كيفية استخدام معلومات القيوائم الماليية فيي
3
اتخاذ القرارات.
ينف يذ خطييوات الييدورة المحاسييبية ميين خييالل :تحليييل
األحداث المالية والتسيجيل بيدفتر اليوميية والترحييل
4
لحسابات األستاذ وإعداد ميزان المراجعة.
يميييز بييين األسيياس النقييدي وأسيياس االسييتحقاق فييي
المحاسييييييبة ،ويطبييييييق أسيييييياس االسييييييتحقاق علييييييى
5
المصروفات واإليرادات
يعد القوائم المالية.
6
يقيس عناصر األصول.
7
يعرض ويفصح عناصر القوائم المالية
8
2.0
المهارات
إسيييتخدام األهيييداف والمفييياهيم والمبيييادئ والمعيييايير
2.1
المحاسبية في مجال المحاسبة
تشيييغيل البيانيييات المحاسيييبية وتطبييييق اإلجيييراءات
2.2
الالزمة إلعداد التقارير المالية الختامية
توصيييييييل المعلومييييييات المحاسييييييبية للمسييييييتخدمين
2.3
المتنوعين
3.0
الكفاءات( القيم)
العمل الجماعي بروح الفريق
3.1
 .2أنشطة تقييم الطلبة

م

أنشطة التقييم

1
2
3
4

االختبار الفصلي األول
االختبار الفصلي الثاني
الواجبات المنزلية والمشاركات والمشروعات الجماعية
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم

المحاضرات المباشرة

االختبارات التحريرية

المحاضرات المباشرة

االختبارات التحريرية

المحاضرات المباشرة

االختبارات التحريرية

المحاضرات المباشرة

االختبارات التحريرية

المحاضرات المباشرة

االختبارات التحريرية

المحاضرات المباشرة
المحاضرات المباشرة
المحاضرات المباشرة

االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية

المحاضرات النظرية
التمارين العملية
المحاضرات النظرية
الواجبات الجماعية
توقيت التقييم
(باألسبوع)

السابع
الثالث عشر
خالل الفصل الدراسي
االختبار النهائي

االختبييييييييارات التحريرييييييييية
والواجبات
االختبييييييييارات التحريرييييييييية
والواجبات
االختبييييييييارات التحريرييييييييية
والواجبات
المناقشة والحوار الجماعي
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
% 20
% 20
%10
% 50

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر

والتر؛ تشارلز؛ وليام؛ ثمن ( )2019المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية،
الطبعة التاسعة – (الطبعة العربية الخامسة) ،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المراجع المساندة

كيسيو؛ كيميييل؛ ويجانييت .)2014( .مبييادئ المحاسييبة .الطبعية العاشييرة .جييون ويلييي وأبنائيه.
(ترجمة د  /مصطفى أبو عمارة ،د /نزار الشويمان ) دار المريخ

 http://www.ifac.orgاالتحاد الدولي للمحاسبين
httb://www.socpa.org.saالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المصادر اإللكترونية

 httb://www.fasb.orgمجلس معايير المحاسبة المالية
نظام إدارة التعلم اإللكتروني (البالك بورد)

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

ـ القاعات الدراسية مجهزة بسبورة عادية وجهاز عرض البيانات
ـ المكتبة
ـ جهاز عرض البيانات
ـ المكتبة اإللكترونية
ــ

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون
مباشر
مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئية التيدريس وقييادات
مباشر
البرنامج

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

المحاسبة المتوسطة

رمز المقرر:

 112حسب ACCT 112

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة3:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
الثاني )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
مبادئ المحاسبة المالية (  111حسب )

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
3

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45

45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر-وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية -إجراءات إعداد القوائم المالية واالجراءات المحاسبية من حيث القياس
والعرض واإلفصاح لجميع عناصر األصول وااللتزامات وحقوق الملكية ...كما يتناول هـذا المقرر موضـوعات أخرى ،مثل:
المحاسبة عن االلتـزامات طويلة األجـل والمحاسبة عن عقـود اإليجـارات طويلة األجــل واالعتراف باإليرادات والمحاسبة عن
التغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
بعد االنتهاء من دراسة هذاالمقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
 .1يعد ويبوب كال من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية.
 .2يطبق االجراءات المحاسبية المرتبطة بقياس عناصر األصول وااللتزامات وحقوق الملكية.
 .3يميز متطلبات العرض واإلفصاح لعناصر األصول وااللتزامات وحقوق الملكية.
 .4يطبق ويقارن بين حاالت وطرق االعتراف باإليرادات لمختف األنشطة االقتصادية.
 .5المعالجة المحاسبية للتغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

المعارف
يعد ويبوب كل من قائمة المركز الميالي وقائمية اليدخل وقائمية التيدفقات النقديية وقائمية التغيير فيي
حقوق الملكية.
يطبق اإلجراءات المحاسبية المرتبطة بقياس عناصر األصول وااللتزامات وحقوق الملكية.
يميز متطلبات العرض واإلفصاح لعناصر األصول وااللتزامات وحقوق الملكية.
يطبق ويقارن بين حاالت وطرق االعتراف باإليرادات لمختلف األنشطة االقتصادية.
يحدد المعالجة المحاسبية للتغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية.
المهارات
استخدام البيانات والمعلومات المحاسبية في إعداد قائمة التدفقات النقديية وقائمية التغيير فيي حقيوق
الملكية
قياس عناصر األصول واإللتزامات وحقوق الملكية
المعالجة المحاسبية للتغيرات التي تطرأ على القوائم المالية
الكفاءات
العمل بروح الفريق
المقارنات وتحليل البيانات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
م1
م2
م2
ك1
ك1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6

قائمة الموضوعات

إعداد القوائم المالية :قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية.
المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجل واألصول الثابتة واألصول غير الملموسة.
المحاسبة عن االلتزامات طويلة األجل.
حقوق الملكية في شركات المساهمة.
االعتراف باإليرادات.
المحاسبة عن التغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية.
المجموع
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6
9
6
9
6
9
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كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
الرمز
مخرجات التعلم
التدريس
1.0
المعارف
يعد ويبوب كال من قائمة المركز الميالي وقائمية اليدخل وقائمية
المحاضرات
1.1
التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية.
يطبق اإلجراءات المحاسبية المرتبطة بقياس عناصر األصيول
المحاضرات
1.2
وااللتزامات وحقوق الملكية.
يمييييييز متطلبيييييات العيييييرض واإلفصييييياح لعناصييييير األصيييييول
المحاضرات
…
وااللتزامات وحقوق الملكية.
يطبيييق ويقيييارن بيييين حييياالت وطيييرق االعتيييراف بييياإليرادات
المحاضرات
لمختلف األنشطة االقتصادية.
يحييييدد المعالجيييية المحاسييييبية للتغيييييرات فييييي تطبيييييق المبييييادئ
المحاضرات
المحاسبية.
2.0
المهارات
استتتتخدام البيانتتتات والمعلومتتتات المحاستتتبية فتتتي إعتتتداد قائمتتتة
2.1
المحاضرات
التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية
قياس عناصر األصول واإللتزامات وحقوق الملكية
المحاضرات
2.2
المعالجة المحاسبية للتغيرات التي تطرأ على القوائم المالية
المحاضرات
2.3
3.0
الكفاءات
العمل بروح الفريق
واجبات جماعية
3.1
المقارنات وتحليل البيانات
دائرة الحوار
3.2

طرق التقييم
االمتحانات التحريرية
االمتحانات التحريرية
االمتحانات التحريرية
االمتحانات التحريرية
االمتحانات التحريرية
االمتحانات التحريرية
االمتحانات التحريرية
االمتحانات التحريرية
المناقشات
التحاور

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

النسبة
توقيت التقييم
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%20
6
%20
13
خيييالل الفصييييل %10
الدراسي
%50

أنشطة التقييم
اختبار فصلي ()1
اختبار فصلي ()2

الواجبات المنزلية والمشاركات والمشروعات الجماعية
اختبار نهائي

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 -3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

والتر؛ تشارلز؛ وليام؛ ثمن ( )2019المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية،
الطبعة التاسعة – (الطبعة العربية الخامسة) ،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

القاعة الدراسية
جهاز عرض البيانات

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون
مباشر
مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئية التيدريس وقييادات
مباشر
البرنامج

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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اسم المقرر:

محاسبة التكاليف

رمز المقرر:

 121 ACCT 121حسب

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

3

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
الثاني )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر
مبادئ المحاسبة المالية (  111حسب )

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

( ال يوجد)

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100
ــ
ــ
ــ
ــ

عدد الساعات التدريسية
3
ــ
ــ
ــ
ــ

للمقرر( 45ساعة)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (النقاش والحوار والعمل الجماعي)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45
ــ
ــ
ــ
45
10
10
3
5
7
35

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر التعريف بأصول محاسبة التكاليف ،مع دراسة تحليل عناصر التكاليف بهدف تحديد تكلفة الوحدة للمنتج
النهائي (سلعة أو خدمة) ،في ظل نظام األوامر والمراحل اإلنتاجية ،وكذلك ضبط ورقابة عناصر التكاليف.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 تعريف الطالب بأصول محاسبة التكاليف. تعريف الطالب بالعالقة بين التكلفة والحجم والربح. تعريف الطالب بأهم المصطلحات التي تساعده على فهم طرق حساب التكاليف وإعداد قوائم التكاليف في ظلالنظريات المختلفة.
 تعريف الطالب بأنواع نظم تحديد التكلفة (األوامر – المراحل اإلنتاجية). تعريف الطالب بطرق تخصيص التكاليف اإلضافية.ـ تعريف الطالب بالفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية وتحليل االنحرافات.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

المعارف
التعرف على مفاهيم وأهداف محاسبة التكاليف المختلفة لألغراض المختلفة
التعرف على التصنيفات المختلفة لعناصر التكاليف
التعرف على العالقة بين التكلفة والحجم والربح
التعرف على النظريات المختلفة لحساب تكلفة المنتج
التعرف على تكاليف األوامر والمراحل اإلنتاجية
التعرف على إجراءات تحليل التعادل وتخطيط الربح
التعرف على طرق تخصيص التكاليف اإلضيافية غيير المباشيرة (اإلجماليية ،المباشيرة ،التنيازلي،
التبادلي)
التعرف على تحليل وتفسير انحرافات التكاليف
المهارات
استخدام مفاهيم التكلفة في تصنيف وتبويب عناصر التكاليف وتحدييد العالقية بيين التكلفية والحجيم
والربح
استخدام مفاهيم التكاليف واالجيراءات المحاسيبية لقييلس التكلفية الفعليية للمنتجيات وتحدييد تكياليف
األوامر والمراحل اإلنتاجية
استخدام الطرق المختلفة لتخصيص التكاليف اإلضافية
تطبيق االجراءات المناسبة لقياس التكلفة المعيارية وتحليل اإلنحرافات
الكفاءات
العمل الجماعي
القدرة على القياس والتحليل

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
م1
م1
م1
م2
ك1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4

قائمة الموضوعات

المفاهيم األساسية للتكلفة
تصنيف وتبويب التكلفة
عالقات التكلفة والحجم والربح
قوائم التكاليف

ساعات االتصال

3
3
6
6
35
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5
6
7
8
9

6
6
6
6
3
45

تكاليف األوامر
تكاليف المراحل
تخصيص التكلفة اإلضافية
التكلفة المعيارية وتحليل االنحرافات
مراجعة على المقرر
المجموع

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

مخرجات التعلم

1.0

المعارف
التعيييرف عليييى مفييياهيم وأهيييداف محاسيييبة التكييياليف
المختلفة لألغراض المختلفة
التعرف على التصنيفات المختلفة لعناصر التكاليف
التعرف على العالقة بين التكلفة والحجم والربح
التعيييرف عليييى النظرييييات المختلفييية لحسييياب تكلفييية
المنتج
التعرف على تكاليف األوامر والمراحل اإلنتاجية
التعييرف عليييى إجيييراءات تحلييييل التعيييادل وتخطييييط
الربح
التعييرف علييى طييرق تخصيييص التكيياليف اإلضييافية
غيييير المباشيييرة (اإلجماليييية ،المباشيييرة ،التنيييازلي،
التبادلي)
التعرف على تحليل وتفسير انحرافات التكاليف
المهارات
استخدام مفاهيم التكلفة في تصنيف وتبويب عناصير
التكاليف وتحديد العالقة بين التكلفة والحجم والربح
اسييتخدام مفيياهيم التكيياليف واالجييراءات المحاسييبية
لقييييلس التكلفييية الفعليييية للمنتجيييات وتحدييييد تكييياليف
األوامر والمراحل اإلنتاجية
اسييييتخدام الطييييرق المختلفيييية لتخصيييييص التكيييياليف
اإلضافية
تطبيق االجراءات المناسبة لقيياس التكلفية المعياريية
وتحليل اإلنحرافات
الكفاءات (القيم)
العمل الجماعي

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
2.0

2.1
2.2

2.3
2.4
3.0

3.1
3.2

استراتيجيات التدريس

القدرة على القياس والتحليل

طرق التقييم

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات
المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية
االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

المحاضرات

االختبارات الفصلية والنهائية

الواجبيييييييات والمناقشيييييييات
الجماعية
الحوار الجماعي
دوائرة الحوار
المناقشات

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

6
12
خالل الفصل الدراسي

اختبار تحريري فصلي أول
اختبار تحريري فصلي ثان
الواجبات المنزلية والمشاركات والمشروعات الجماعية
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من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

م
4
5

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

16

اختبار تحريري نهاية الفصل الدراسي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%50

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذو إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين وتشجيعهم على االستمرار في التفوق والتوصية إلى إدارة الكلية لمكافأتهم.

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

المرجع الرئيس للمقرر

محاسبة التكاليف ـ الجزء األول ،د .وابل بن علي الوابل ،دار وابل للنشر ،اإلصدار الخامس
 1426 ،هـ  2005 /م( .ردمك 3ـ 4ـ  9468ـ )9960

المراجع المساندة

محاسييبة التكيياليف ـ مييدخل إداري ـ الجييزء األول والثيياني ،تشييارلز هييورنجرن وآخييرون،
(ترجمة أ .د .أحمد حامد حجاج) ،دار المريخ للنشر ،الرياض  2009،م.

المصادر اإللكترونية

http://www.sst5.com2
Horngren C.T., S. M. Dater, and G.M. Faster, (2010), Cost
Accounting- A Managerial Emphasis, Prentice Hall.

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

ـ القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة العرض.
ـ المكتبة
جهاز عرض البيانات ،المكتبة اإللكترونية

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون
مباشر
غير مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئية التيدريس وقييادات
مباشر
البرنامج
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مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5

اسم المقرر:

المحاسبة اإلدارية

رمز المقرر:

 221حسب ACCT 221

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة3:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب كلية

إجباري √

متطلب قسم √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر  :السنة
الثانية /المستوى الثالث
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
مبادئ المحاسبة المالية (  111حسب )
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
45

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45

45
10
5
5
5
25

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يسعى هذا المقرر إلى التعريف بطبيعة المحاسبة اإلدارية ،وأوجه االختالف بينها وبين المحاسبة المالية ومحاسبة
التكاليف ،وبيان كيفية إعداد الموازنات التخطيطية التشغيلية والموازنة الرأسمالية ،والتعريف بدور بيانات التكاليف
وأدوات المحاسبة اإلدارية في مساعدة اإلدارة في مجاالت التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في األجل القصير
واألجل الطويل.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 1ـ إلقاء الضوء على ماهية المحاسبة اإلدارية ،وعالقتها بكل من محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية.
 2ـ تمكين الطالب من التعرف على الوظائف األساسية للمحاسبة اإلدارية.
 - 3دراسييية المفييياهيم األساسيييية للتكييياليف وتبوييييب بنودهيييا بميييا يسييياعد الطاليييب عليييى التعيييرف عليييى البيانيييات والمعلوميييات
المالئمة لعملية اتخاذ القرارات.
 4ـ إيضاح دور المعلومات المحاسبية المالئمة في عملية اتخاذ القرارات.
 5ـ دراسة العالقة بين التكلفة والحجم والربح ،واستخدام التكاليف في قرارات التسعير ،والتعرف على طرق التسعير المبنية
على التكاليف.
 6ـ مساعدة الطالب على إعداد الموازنات التخطيطية والموازنات الرأسمالية.
 7ـ التعرف على األساليب الحديثة في مجال المحاسبة اإلدارية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

المعارف
يبيييين طبيعييية المحاسيييبة اإلداريييية ووظائفهيييا ومفاهيمهيييا ،وعالقتهيييا بكيييل مييين محاسيييبة التكييياليف
والمحاسبة المالية.
يحلل العالقة بين التكلفة والحجم والربح في المنشآت المختلفة.
يعد الموازنات التشغيلية (الثابتة والمرنة) والرأسمالية.
يحدد ويفسراالنحرافات الخاصة باإليرادات والتكاليف.
يستخدم المعلومات المحاسبية المالئمة في المفاضلة بين البدائل واتخاذ القرار األفضل.
المهارات
استخدام المفاهيم والمادئ والهداف الرئسية للمحاسبة اإلدارية في ترشيد القرارات
استخدام المفاهيم والمبادئ المحاسبية في تحليل العالقة بيين التكلفية والحجيم واليربح وتحدييد نقطية
التعادل وتخطيط الربح
قياس التكاليف واإليرادات المالئمة التخاذ القرارات اإلدارية
الكفاءات
العمل بروح الفريق
اتخاذ القرارات المناسبة لحل المشاكل

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
م1
م1
م2
ك1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

ماهيييية المحاسيييبة اإلداريييية – األهيييداف الرئيسيييية للمحاسيييبة اإلداريييية – المحاسيييبة اإلداريييية والماليييية
والتكاليف  -أوجه االختالف بين المحاسبة المالية واإلدارية
6
دراسة سلوك عناصر التكاليف والتكاليف المالئمة ،واتخاذ القرارات قصيرة األجل
6
تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح وتطبيقاتها.
6
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التكاليف واإليرادات المالئمة التخاذ القرارات اإلدارية:
تعريف اتخاذ القرار – أنواع القرارات اإلداريية – مراحيل اتخياذ القيرارات اإلداريية – حياالت عمليية 12
التخاذ القرارات اإلدارية
6
المفاهيم األساسية إلعداد الموازنات التشغيلية وأهدافها وكيفية إعدادها
المفيياهيم األساسييية إلعييداد الموازنييات الرأسييمالية وأهييدافها وكيفييية إعييدادها ،والقيميية الزمنييية للنقييود،
6
وطرق تقييم المشاريع الرأسمالية
3
األساليب الحديثة في مجال المحاسبة اإلدارية
45
المجموع

4
5
6
7

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
1.4

استراتيجيات
التدريس

المعارف
يبييين طبيعيية المحاسييبة اإلدارييية ووظائفهييا ومفاهيمهييا وعالقتهييا بكييل
من محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية.
يحلل العالقة بين التكلفة والحجم والربح في المنشآت المختلفة.
ـ المحاضرات
ـ الحوار والمناقشة
يعد الموازنات التشغيلية (الثابتة والمرنة) والرأسمالية.
يحدد ويفسراالنحرافات الخاصة باإليرادات والتكاليف.
يسييتخدم المعلومييات المحاسييبية المالئميية فييي المفاضييلة بييين البييدائل
واتخاذ القرار األفضل.

2.0

المهارات

2.1

استخدام المفاهيم والمتادئ والهتداف الرئستية للمحاستبة اإلداريتة فتي
ترشيد القرارات
ـ المحاضرات
استخدام المفاهيم والمبادئ المحاسبية في تحليتل العالقتة بتين التكلفتة ـ الحوار والمناقشة
والحجم والربح وتحديد نقطة التعادل وتخطيط الربح
قياس التكاليف واإليرادات المالئمة التخاذ القرارات اإلدارية

3.0

الكفاءات

3.1
3.2

العمل بروح الفريق
اتخاذ القرارات المناسبة لحل المشاكل

2.2
2.3

طرق التقييم

ـي اختبيارات تحريرييية
فصلية ونهائية

ـي اختبيارات تحريرييية
فصلية ونهائية

الواجبات الجماعية
حاالت عملية

المناقشة والحوار
تقييم الحاالت

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

6ـ 7
12ـ13
خالل الفصل الدراسي
فترة االختبارات النهائية

اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثان
الواجبات المنزلية والمشاركات والمشروعات الجماعية
اختبار نهائي

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
4ـ تحديد ساعات مكتبية لمقابلة الطالب ،وكتابتها في جدول المرشد الطالبي ،وإعالنها للطالب.
 5ـ جعل حوافز لالنتظام في الساعات المكتبية.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع الرئيس للمقرر

المحاسبة اإلدارية ،وابل بن علي الوابل ،دار وابل للنشر 2005 ،م.
المحاسبة اإلدارية ،جاريسون ونورين ،ترجمة عصام زايد وأحمد حجاج ،دار المريخ ،الرياض 2009 ،م.

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

قاعة محاضرات
معمل حاسب
أجهزة حاسبات وجهاز عرض البيانات ونظام BLACK BOARD

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

المقيمون
الطالب
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
قيادات البرنامج

طرق التقييم
تقييم غير مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

محاسبة المنشآت المالية

رمز المقرر:

 214حسب ACCT 214

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة3:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب كلية

إجباري √

متطلب قسم √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
الثالث )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت )
مبادئ المحاسبة المالية (  111حسب )

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
45

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر) تعليم الكتروني
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45

45
10
5
5
5
5
30

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر اإلطار العام للمحاسبة عن بعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة (كالبنوك والمصارف والتأمين) من خالل
التعرف على المعالجات المحاسبية للعمليات المالية في البنوك والمصارف التجارية ،باإلضافة إلى المعالجات المحاسبية
للعمليات المالية في شركات التأمين بأنواعها المختلفة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
ـ تنمية معارف ومهارات وقيم واتجاهات الطالب عن الوظائف والخدمات التي تقوم بها البنوك التجارية وشركات التأمين
والمؤسسات المالية األخرى.
ـ تنمية معرفة الطالب عن مفاهيم البنوك والتأمين ،واكتساب نظرة متعمقة حول الخدمات المالية المقدمة من البنوك التجارية
وشركات التأمين.
ـ تزويد الطالب باألدوات الالزمة ليكونوا قادرين على تفسير التقارير المالية في أدوارها في المستقبل كمديرين.
 تنمية مهارات وكفاءات الطالب التي تمكنهم من التواصل بوضوح وفعالية ،والتفكير اإلبداعي والنقدي وتحديد المشاكلوحلها.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

2
2.1

3

المعارف
يبين المعالجات المحاسبية ألنشطة البنوك التجارية وشركات التأمين
يحدد ويناقش المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالبنوك التجارية وشركات التأمين.
يعد القوائم المالية للبنوك التجارية وشركات التأمين.
يحلل البيانات المالية للبنوك التجارية وشركات التأمين.
يبين المعالجات المحاسبية ألنشطة البنوك التجارية وشركات التأمين

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

المهارات
يحليل ويفسيير وينيياقش الحياالت المحاسييبية للبنييوك التجارييية وشيركات التييأمين لتقييييم األداء المييالي 1-2
لها واتخاذ القرارات.
الكفاءات

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3

قائمة الموضوعات

مقدمة في البنوك وأنواعها ووظائفها.
النظام المحاسبي في البنوك التجارية.
عمليات قسم النقدية.

ساعات االتصال

3
3
3
45

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

عمليات قسم الحسابات الجارية والحسابات المصرفية األخرى
عمليات قسم المقاصة
عمليات قسم األوراق التجارية
عمليات قسم خطابات الضمان
عمليات قسم االعتمادات المستندية
عمليات قسم األوراق المالية
الحسابات الختامية والميزانية العمومية في البنوك التجارية
مقدمة في التأمين
النظام المحاسبي في شركات التأمين
عمليات قسم التأمينات العامة
الحسابات الختامية والميزانية العمومية في شركات التأمين
المعايير المحاسبية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين
المجموع

45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0

2.1

3.0

المعارف
يبين المعالجات المحاسبية ألنشيطة البنيوك التجاريية
وشركات التأمين
يحييدد وينيياقش المعييايير المحاسييبية الدولييية الخاصيية
للبنوك التجارية وشركات التأمين.
يعيييد القيييوائم الماليييية للبنيييوك التجاريييية وشيييركات
التأمين.
يحلييل البيانيييات المالييية للبنيييوك التجارييية وشيييركات
التأمين.
يبين المعالجات المحاسبية ألنشيطة البنيوك التجاريية
وشركات التأمين
المهارات
يحلييل ويفسيير وينيياقش الحيياالت المحاسييبية للبنييوك
ـ المحاضرة
التجارييية وشييركات التييأمين لتقييييم األداء المييالي له يا
ـ الحوار والمناقشة
واتخاذ القرارات.
ـ المحاضرة
ـ الحوار والمناقشة
ـ المحاضرة
ـ الحوار والمناقشة
ـ المحاضرة
ـ الحوار والمناقشة
ـ المحاضرة
ـ الحوار والمناقشة
ـ المحاضرة
ـ الحوار والمناقشة

طرق التقييم
ـيييي االختبييييارات التحريرييييية
الفصلية والنهائية
ـيييي االختبييييارات التحريرييييية
الفصلية والنهائية
ـيييي االختبييييارات التحريرييييية
الفصلية والنهائية
ـيييي االختبييييارات التحريرييييية
الفصلية والنهائية
ـيييي االختبييييارات التحريرييييية
الفصلية والنهائية
ـ حالة دراسية

الكفاءات

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

10
9
13
نهاية الفصل

االختبار الفصلي
حالة عملية عن البنوك
حالة عملية عن التأمين
االختبار النهائي

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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النسبة
من إجماليدرجة التقييم
%30
%10
%10
%50

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
4ـ تحديد ساعات مكتبية لمقابلة الطالب ،وكتابتها في جدول المرشد الطالبي ،وإعالنها للطالب.
 5ـ جعل حوافز لالنتظام في الساعات المكتبية.

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

محاسيييبة المؤسسيييات الماليييية :البنيييوك التجاريييية وشيييركات التيييأمين ،د .محميييد الهالليييي ود.
عبدالرازق شحادة  ،دار المناهج للنشر والتوزيع ـ عمان  ،األردن  1429 ( .هـ ـ  2009م)
المحاسبة في المنشآت المالية ،زكريا محمد نوفل ،تجارة بنها ،قسم المحاسبة2008 ،م
البرامج التي تعتمد على الحاسيب ـيـ المعيايير المهنيية واألنظمية ـيـ القيوانين الخاصية بيالبنوك
التجارية وشركات التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات أخرى

(تبعا لطبيعة التخصص)

فصل دراسي بسعة  40طالبا
أجهزة حاسب وأجهزة عرض
نظام BLACKBOARD

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مصادر التعلم

المقيمون
أعضاء هيئة التدريس
رأي الطالب
أعضاء هيئة التدريس
قيادات البرنامج

طرق التقييم
مباشر
غير مباشر
مباشر
مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

نظم المعلومات المحاسبية

رمز المقرر:

 223حسب ACCT 223

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة3:
 .2نوع المقرر
أ.

متطلب جامعة

ب.

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
الثالث )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) ال يوجد
مبادئ المحاسبة المالية ( 111حسب)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
45

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

ساعات التعلم

النشاط

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر) حاالت عملية على الحاسب
5
اإلجمالي

35
10
45
10
5
5
5
5
30

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر طبيعة نظم المعلومات المحاسبية من حيث تصميم وتشغيل وتقييم النظم المحاسبية وإجراءات الرقابة المالئمة
لها ،وذلك بناء على العمليات األساسية داخل المنشاة؛ لضمان أن إعداد جميع التقارير المالية يتم وفقا للمعايير المحاسبية
واحتياجات اإلدارة .كما يتناول كيفية استخدام التقنيات الحديثة في بناء وتطوير نظم المعلومات المحاسبية في إطار قواعد
البيانات المتعددة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
*معرفة طبيعة نظم المعلومات المحاسبية من حيث تصميم وتشغيل وتقييم النظم المحاسبية وإجراءات الرقابة المالئمة لها.
*كيفية استخدام التقنيات الحديثة في بناء وتطوير نظم المعلومات المحاسبية في إطار قواعد البيانات المتعددة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

المعارف
يشرح المفاهيم األساسية لنظام المعلومات المحاسبية
يعد دليل الحسابات
يصف العمليات الرئيسية داخل المنشأة واإلجراءات داخل تلك العمليات والتقرير عنها
يحدد الوثائق والمستندات للعمليات التجارية ويقوم بإعداد خرائط التدفق الخاصة بها
يحدد إجراءات الرقابة الداخلية ألجزاء النظام المحاسبي
يحدد نقاط القوة والضعف في نظام المعلومات المحاسبي
يصمم نظام معلومات محاسبي يدوي.
المهارات
يصمم قاعدة بيانات محاسبية إلكترونية.

3

الكفاءات

2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
4-2

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

قائمة الموضوعات

مدخل إلى نظم المعلومات المحاسبية
نماذج تدفق الموارد بين العمليات التجارية
تصميم النظم الفرعية لنظم المعلومات المحاسبية (دورات النظام المحاسبي)
أنظمة الرقابة على المعلومات من أجل مصداقية األنظمة (أنظمة الرقابة والضبط الداخلي)
تطبيقات الحاسب اآللي في بناء قاعدة البيانات المحاسبية
مقومات نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية
مدخل إلى تطوير وتحليل نظم المعلومات المحاسبية
المجموع
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ساعات االتصال

6
3
15
3
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3
3
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3

المعارف
يشيييييرح المفييييياهيم األساسيييييية لنظيييييام المعلوميييييات
المحاسبية
يقوم بإعداد دليل الحسابات
يصف العمليات الرئيسية داخل المنشأة واإلجراءات
داخل تلك العمليات والتقرير عنها
يحدد الوثائق والمسيتندات للعملييات التجاريية ويقيوم
ـ المحاضرات
بإعداد خرائط التدفق الخاصة بها
يحيييدد إجيييراءات الرقابييية الداخليييية ألجيييزاء النظيييام
المحاسبي
يحييدد نقيياط القييوة والضييعف فييي نظييام المعلومييات
المحاسبي
يصمم نظام معلومات محاسبي يدوي

2.1

المهارات
يصمم قاعدة بيانات محاسبية إلكترونية.

3.0

الكفاءات

2.0

ـ المحاضرات
ـ التعليم اإللكتروني التفاعلي

طرق التقييم

ـيييييي االختبييييييارات الفصييييييلية
والنهائية

حالييه عملييية عيين تصييميم نظييام
معلومات محاسبي يدوي
مشروع تصميم نظام معلومات
محاسبي إلكتروني

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3

توقيت التقييم

أنشطة التقييم
اختبار فصلي
حالة عملية 1
حالة عملية 2
اختبار نهائي

(باألسبوع)

10
خالل الفصل
خالل الفصل
فترة االختبارات النهائية

النسبة
من إجماليدرجة التقييم
25
10
15
50

4
تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
4ـ تحديد ساعات مكتبية لمقابلة الطالب ،وكتابتها في جدول المرشد الطالبي ،وإعالنها للطالب.
 5ـ جعل حوافز لالنتظام في الساعات المكتبية.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر

نظم المعلومات المحاسبية  ،نضال محمود الرمحي  ،زياد عبد الحليم  ،دار المسيرة ـ عميان
ـ الطبعة الثانية (  1435هـ ـ  2014م ) .

المراجع المساندة

نظم المعلوميات المحاسيبية ،بيول .ج .سيتينبارت ،مارشيال رومنيي ،تعرييب د .قاسيم إبيراهيم
الحسيني ،دار المريخ ـ الرياض ( 1430هـ ـ  2009م) .ردمك99 60 -24-666-3 :

المصادر اإللكترونية

البرامج التي تعتمد على الحاسب

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

قاعة محاضرات
معمل حاسب
أجهزة حاسبات وجهاز عرض البيانات ونظام BLACKBOARD

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

المقيمون
الطالب
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
قيادات البرنامج

طرق التقييم
تقييم غير مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

المحاسبة الحكومية

رمز المقرر:

 ACCT 122حسب 122

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

 3ساعات

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

المستوى الثاني

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
مبادئ المحاسبة المالية (  111حسب )

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط

45

45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا المقرر عرضا لمبادئ المحاسبة الحكومية ،وكيفية تطبيقها على المـــال العام ،ودراســة المـيــزانية العامــة للدولة من
حيث أهميتهـــا ،والقواعد التي تحكم إعدادهــا ،وطرق تبويبها ،وتقدير بنودها .كما يتم التعرف على اإلطار العام لنظــام
المحاسبة الحكوميـــة ،والمعالجات المحاسبية الخاصة للمال العام في المملكــة ،واستعراض طــرق إعداد الحســــــابات
الختاميـــة للدولة ،وعرضا ألنظمة الرقابة الحكومية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
*التعرف على المبادئ المحاسبـــــة الحكوميــــــــــــة ،وكيفيــة تطبيقها على المـــال العام ،ودراســة المـيــزانية العامــة للدولة
من حيث أهميتهـــا ،والقواعد التي تحكم إعدادهــا ،وطرق تبويبها ،وتقدير بنودها.
*التعرف على اإلطـــــــار العام لنظــام المحاسبة الحكوميـــة ،والمعالجات المحاسبية الخاصة للمال العام في المملكــة.
*استعراض طــرق إعداد الحســــــابات الختاميـــة للدولة ،وعرض ألنظمة الرقابة الحكومية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

المعارف
 .1يصف بيئة المنشآت الحكومية وغير الهادفة للربح.
 .2يشرح الدورة المحاسبية في القطاع الحكومي.
 .3يحدد طرق إعداد الموازنة الحكومية ،وطرق تقديرها ،وتبويب بنودها.
 .6يصف أنواع الرقابة على المال العام.
 .7يمارس المعالجة المحاسبية للمصروفات واإليرادات والتسويات.
 .8يحدد التقارير المالية والحسابات الختامية على مستوى الدولة والوحدات اإلدارية الحكومية.
المهارات
 .4يعد تقريرا عن الموازنة الحكومية.
 -5يطبق مهارات االتصال الشفوي لعرض الحاالت المحاسبية.

3

الكفاءات

2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
3-2

2-2

ج .موضوعات المقرر
م

0
1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

تقديم للمقرر
نظرة عامة عن بيئة المحاسبة الحكومية.
قواعد بناء نظام المحاسبة الحكومية.
طرق إعداد الموازنة العامة للدولة ،وكيفية إعدادها في المملكة.
طرق تبويب بنود الموازنة العامة ،وطرق تقديرها.
أنظمة الرقابة على المال العام وحسابات الدولة.
شرح األسس المحاسبية التي يمكن االعتماد عليها في المحاسبة الحكومية.
المعالجة المحاسبية للمصروفات واإليرادات والتسويات.
أسس إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية والتسويات في مؤسسات الدولة.
المجموع
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3
3
3
3
3
3
3
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6
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

المعارف
 .1يصييف بيئيية المنشييآت الحكومييية وغييير الهادفيية
للربح.
 .2يشرح الدورة المحاسبية في القطاع الحكومي.
 .3يحييدد طييرق إعييداد الموازنيية الحكومييية ،وطييرق
تقديرها ،وتبويب بنودها.
 .6يصف أنواع الرقابة على المال العام.
 .7يميييييارس المعالجييييية المحاسيييييبية للمصيييييروفات
واإليرادات والتسويات.
 .8يحدد التقيارير الماليية والحسيابات الختاميية عليى
مستوى الدولة والوحدات اإلدارية الحكومية.
المهارات
 .4يعد تقريرا عن الموازنة الحكومية.
 -5يطبييييييييييييييييييييق مهييييييييييييييييييييارات االتصييييييييييييييييييييال
الشفوي لعرض الحاالت المحاسبية.

3.0

الكفاءات

2.0

طرق التقييم

المحاضرات

االختبارات

المحاضرات
المحاضرات

االختبارات
االختبارات

المحاضرات
المحاضرات

االختبارات
االختبارات

المحاضرات

االختبارات

المحاضرات

تقرير كتابي

المحاضرات

العروض الشفوية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

10
9
13

االختبار الفصلي
دراسة حالة 1
دراسة حالة 2
عرض شفوي

اتفاق بين االستاذ
والطلبة
فترة االمتحانات
النهائية

اختبار نهائي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
% 25
%10
%10
%5
% 50

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

المحاسبة الحكومية ،تأليف األستاذ سعد الهويمل2019 ،م.
المحاسبة الحكومية ،تأليف الدكتور سلطان بن محمد بن علي السلطان 1424 -هـ

المصادر اإللكترونية
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات أخرى

القاعات الدراسية مجهزة بسبورة عادية
جهاز عرض البيانات

(تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون
مباشر
مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطييالب وأعضيياء هيئيية التييدريس وقيييادات
مباشر
البرنامج

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

المراجعة الداخلية

رمز المقرر:

 224حسب ACCT 224

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 3:ساعات
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
الرابع )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
المحاسبة المتوسطة (  112حسب )

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
3

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45

45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة.
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية للمراجعة بشكل عام ويركز بشكل خاص على المراجعة الداخلية ،ودورها في القطاعات
الحكومية والخاصة ،فينطلق من مفهوم وأهداف المراجعة الخارجية والداخلية  ،وأخالقيات وآداب مهنة المراجعة ،والمفاهيم
األساسية لها ،ثم يتناول اإلطار العام لمهنة المراجعة الداخلية ،الذي يشتمل على األنظمة والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية،
كما يتناول عالقة المراجع الداخلي بدراسة وتقييم أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ،وصوال إلى عمليات
توصيل النتائج لألطراف المختلفة ،ومتابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
*مفهوم وأهداف المراجعة الخارجية والداخلية  ،وأخالقيات وآداب مهنة المراجعة ،والمفاهيم األساسية لها.
* إعطاء الطالب لمحة عن دور المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية والخاصة.
*دراسة وتقييم أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ألغراض المراجعة الداخلية.
* توصيل نتائج المراجعة الداخلية لألطراف المختلفة.
* متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

2
2.1

3

المعارف
يحدد مفهوم وأهداف المراجعة الخارجية والداخلية والمفاهيم األساسية لها.
يبين أخالقيات وآداب مهنة المراجعة بشكل عام .
يبين كيفية تقييم أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ألغراض المراجعة الداخلية.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1

يعطي الطالب لمحة عن دور المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية والخاصة
المهارات
يعد تقارير مكتوبة لعمليات المراجعة الداخلية ،ويقوم بإجراءات المتابعة .
يطبق مهارات االتصال الشفوي لعرض نتائج المراجعة لألطراف ذات العالقة.

3-2
2-2

الكفاءات
كفاءة أخالقيات المهنة

2-3

1-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6

قائمة الموضوعات

مقدمة في المراجعة.
أخالقيات المحاسبين المهنيين ومسؤوليات المراجع
المفاهيم األساسية للمراجعة.
المفاهيم واألسس واألهداف للمراجعة الداخلية ودورها في القطاعات الحكومية والخاصة.
اإلطار العام للممارسات المهنية لوظيفة المراجعة الداخلية.
المراجعة الداخلية والحوكمة.
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ساعات االتصال

3
3
3
6
6
6
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

7
8
9

6
6
6
45

المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والرقابة.
تقارير المراجعة الداخلية وتوصيل النتائج لألطراف المختلفة.
متابعة اإلجراءات الالحقة لتوصيات المراجعة الداخلية.
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

استراتيجيات
التدريس

مخرجات التعلم
المعارف
يحييدد مفهييوم وأهييداف المراجعيية الخارجييية والداخلييية والمفيياهيم
األساسية لها.
يبين أخالقيات وآداب مهنة المراجعة بشكل عام .

يعطتتتي الطالتتتب لمحتتتة عتتتن دور المراجعتتتة الداخليتتتة فتتتي
القطاعات الحكومية والخاصة.
2
3-2

المحاضرات

يبيييين كيفيييية تقيييييم أنظمييية الحوكمييية وإدارة المخييياطر والرقابييية
الداخلية ألغراض المراجعة الداخلية .
المهارات
يعد تقارير مكتوبة لعملييات المراجعية الداخليية ،ويوصيل النتيائج
دراسة حالة عن
لألطراف ذات العالقة ،ويقوم بإجراءات المتابعة.
إجراءات
المراجعة الداخلية

2-2

يطبيييق مهيييارات االتصيييال الشيييفوي لعيييرض نتتتتائج المراجعتتتة
لألطراف ذات العالقة.

3
2-3

الكفاءات
كفاءة أخالقيات المهنة

دراسة حالة عن
تقرير المراجعة
الداخلية.

دراسة حالة عن
أخالقيات المهنة

طرق التقييم

االختبار الفصلي واالختبار
النهائي

تقييم التقرير الكتابي عن دراسة
الحالة ،والتقييم من خالل مدى
تحقيق السمات المختلفة لمهارة
االتصال الكتابي
العرض الشفوي والتقييم من خالل
مدى تحقيق السمات المختلفة
لمهارة االتصال الشفوي.

التقييم من خالل مدى تحقيق
السمات المختلفة ألخالقيات المهنة

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
3
4
5
6

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

حالة دراسية 1
اختبار فصلي
تقرير كتابي عن إجراءات المراجعة الداخلية
عرض شفوي عن تقرير المراجعة الداخلية
االختبار النهائي

4
9
11
اتفاق بين األستاذ والطلبة
فترة االمتحانات النهائية

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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من إجماليدرجة التقييم
% 10
%30
%10
%10
%40
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم إرشاد الطالب خالل الساعات المكتبية التي تكون بمقدار نصف عدد ساعات التدريس ،باإلضافة إلى إجابة
االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني.

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

المرجع الرئيس للمقرر

 -1المراجعة الداخلية2019 ،م ،د صالح بن حمد الشنيفي
-1

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

-2
-1
-2

أساسيييات المراجعيية ومعاييرهييا ،د .أحمييد الصييباغ  ،د .كامييل العشييماوي ،د .عييادل
عبدالرحمن أحمد ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة.2009،
نظام ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية.
الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين www.iia.org.sa
الموقييييييييييييع الرسييييييييييييمي لمعهييييييييييييد المييييييييييييراجعين الييييييييييييداخليين األمريكييييييييييييي
https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

ـ القاعات الدراسية مجهزة بسبورة عادية وجهاز عرض البيانات
ـ المكتبة
ـ جهاز عرض البيانات
ـ المكتبة اإللكترونية

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون

تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئية التيدريس وقييادات
تقييم مباشر
البرنامج

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

تطبيقات الحاسب في المحاسبة

رمز المقرر:

 215حسب ACCT 215

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة4:ساعات
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

المستوى الرابع

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
المحاسبة اإلدارية 221حسب

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

مبادئ المحاسبة المالية (  111حسب )

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
75

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط

45
30
75

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر الجوانب المختلفة الستخدامات وتطبيقات الحاسب اآللي في مجال المحاسبة ،من خالل دراسة كيفية استخدام
برنامج  Excelفي حل بعض المشاكل في فروع المحاسبة المختلفة ،وكذلك دراسة البرامج الحاسوبية المحاسبية الجاهزة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر إلى أن يكون الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر قادرا على أن:
 .1يطبق الدوال الجاهزة ببرنامج  Excelلحل بعض مشاكل المحاسبة المالية.
 .2يستخدم برنامج  Excelكقاعدة بيانات في المحاسبة.
 .3يستخدم برنامج  Excelفي إعداد وتحليل القوائم المالية.
 .4يعد نموذجا ببرنامج Excelلتقدير التكاليف شبه المتغيرة (االنحدار الخطي).
 .5يعد نموذجا ببرنامج  Excelلحل بعض المشاكل المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية.
 .6يعد نموذجا ببرنامج  Excelلتخصيص وتوزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة
 .7يستخدم برامج محاسبية حاسوبية جاهزة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3
3
3...

المعارف
1-1
تمكين الطالب من التعرف على المفاهيم األساسية في تطبيقات الحاسب اآللي في المحاسبة.
1-1
تمكين الطالب من شرح وتلخيص المبادئ األساسية في تطبيقات الحاسب اآللي في المحاسبة.
تطبيق الطالب النظريات والممارسات ذات الصلة لحاالت العمل فيي تطبيقيات الحاسيب اآلليي فيي 1-1
المحاسبة.
المهارات
مهارة استخدام تطبيقات الحاسوب
اكتساب الطالب مهارة استخدام الميزات األساسية لتطبيقات الحاسب اآللي في مجال المحاسبة
اكتساب الطالب القدرة على إنتاج محتوى منظم بشكل جيد ومفيد باستخدام تكنولوجيا المعلومات
تطبيق الطالب مهارات تكنولوجيا المعلومات في المجاالت الوظيفية
الكفاءات

4-2
4-2
4-2

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1
2
3
4

مقدمة عن برنامج .Excel
اإلهالك باستخدام برنامج .Excel
برنامج  Excelكقاعدة بيانات في المحاسبة.
إعداد وتحليل القوائم المالية باستخدام برنامج Excel
اسييتخدام برنييامج  Excelفييي بنيياء نمييوذج االنحييدار الخطييي لفصييل التكيياليف المتغيييرة عيين التكيياليف
الثابتة.
استخدام برنامج  Excelفي إعداد نموذج لتحليل التعادل.
نموذج  Excelلتخصيص وتوزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة.
استخدام برامج محاسبية حاسوبية جاهزة
المجموع

3
3
6
6

5
6
7
8
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1
1.2
1-3
2.0

2.1
2.2
2.3
3.0

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

المعارف
تمكين الطالب مين التعيرف عليى المفياهيم األساسيية
في تطبيقات الحاسب اآللي في المحاسبة.
تمكين الطالب من شرح وتلخيص المبادئ األساسيية
المحاضرات
في تطبيقات الحاسب اآللي في المحاسبة.
تطبيق الطاليب النظرييات والممارسيات ذات الصيلة
بحييياالت العميييل فيييي تطبيقيييات الحاسيييب اآلليييي فيييي
المحاسبة.
المهارات
مهارة استخدام تطبيقات الحاسوب
اكتساب الطاليب مهيارة اسيتخدام المييزات األساسيية
لتطبيقات الحاسب اآللي في مجال المحاسبة
اكتسيياب الطالييب القييدرة علييى إنتيياج محتييوى ميينظم المحاضييييرات العملييييية علييييى
الحاسب اآللي
بشكل جيد ومفيد باستخدام تكنولوجيا المعلومات
تطبيييق الطالييب مهييارات تكنولوجيييا المعلومييات فييي
المجاالت الوظيفية
الكفاءات

طرق التقييم

االختبارات العملية

تصحيح االختبارات والتقيييم
ميييين خييييالل مييييدى تحقييييييق
السييييمات المختلفيييية لمهييييارة
استخدام تطبيقات الحاسب

3.1
3.2
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

6
9
11
14

اختبارعملي1
اختبار عملي2
اختبار عملي3
اختبار عملي4

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%25
%25
%30

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم إرشاد الطالب خالل الساعات المكتبية التي تكون بمقدار نصف عدد ساعات التدريس ،باإلضافة إلى إجابة
االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني.
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كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

د .محمييد عبييد الشييكور شييحاته ( ،)2016التطبيقييات المحاسييبية والتحليييل المييالي باسييتخدام
الحاسب اآللي ،النشر العلمي والترجمة ،جامعة القصيم.
الحاسب والمحاسبة ،د .عبد الرحمن التويجري ،دار وابل .2009
د .نبيه بن عبد الرحمن الجبر ،د .فهيم أبو العزم محمد (2004م)" ،المحاسبة باستخدام
الحاسب – تطبيقات إدارية" ،الجمعية السعودية للمحاسبة ،اإلصدار .16
برنامج  M.S Excelمن حزمة Office 2010
البرنامج المحاسبي المحدد

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

معمل حاسب آلي
جهاز عرض البيانات

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

المقيمون
الطالب
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
قيادات البرنامج

طرق التقييم
تقييم غير مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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اسم المقرر:

تحليل التقارير المالية

رمز المقرر:

 216حسب ACCT 216

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 3:ساعات
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
الرابع )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
المحاسبة المتوسطة (  112حسب )

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
3

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45

45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية واألدوات التحليلية الالزمة لتحليل وتفسير القوائم المالية للشركات ،وكيفية استخدام
المعلومات المحاسبية في تقييم أداء الشركة المالي ،بغرض المساعدة في اتخاذ القرارات االقتصادية ،و تحديد سعر السهم
العادل للشركة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
بعد االنتهاء من دراسة هذاالمقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
 .1يحدد المفاهيم األساسية واألدوات التحليلية الالزمة لتحليل وتفسير القوائم المالية.
 .2يحلل ويفسر القوائم المالية للشركات.
 .3يطبق ويفسر النسب المالية للشركات.
 .4يربط مفاهيم التحليل المالي األساسية بسوق تداول األوراق المالية.
 .5يستخدم معلومات القوائم المالية والنسب المالية في المفاضلة بين األداء المالي للشركات ،واتخاذ قرار بشأنها ،وتحديد سعر
السهم العادل للشركة.
.6يشارك بفعالية ونشاط في بيئة فريق عمل.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1

المعارف
 .1يحدد المفاهيم األساسية واألدوات التحليلية الالزمة لتحليل وتفسير القوائم المالية.
 .2يحلل ويفسر القوائم المالية للشركات.
 .3يطبق ويفسر النسب المالية للشركات.
 .4يربط مفاهيم التحليل المالي األساسية بسوق تداول األوراق المالية.
المهارات
 .1أن يكون لدى الطالب مهارات في التفكير النقدي في المجال المحاسبي.
 .2يستخدم معلومات القوائم المالية والنسب المالية في المفاضلة بين األداء المالي للشركات،
واتخاذ قرار بشأنها ،وتحديد سعر السهم العادل للشركة.

3

الكفاءات
 .1أن يكون لدى الطالب كفاءة في العمل في فرق العمل ذات الصلة بمجاالت المحاسبة
 .2.يشارك بفعالية ونشاط في بيئة فريق عمل.

2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
1-1
1-1
1-2

1-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
.....

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

نظرة عامة على تحليل التقارير المالية التـي سوف يتم تغطية طبيعة ومنهجية تحلييل التقيارير الماليية،
باإلضافة إلى جودة التقارير المالية.
تحليييل القيييوائم المالييية األربعييية الرئيسييية ،وهيييي :الميزانييية العموميييية ،والييدخل ،والتيييدفقات النقديييية،
15
والتغيرات في حقوق المساهمين.
تقييم األداء المالي للشركات اليذي يتضيمن تحلييل السييولة ،وتحلييل الميالءة الماليية ،وتحلييل الربحيية،
10
وتحليل كفاءة التشغيل ،وتحليل النمو ،وتحليل المخاطر ،وتحليل مقاييس السوق المالية.
10
التحليل المالي المستقبلي ،ويتكون من التنبؤ المالي ،وتقييم األسهم.
10

45

المجموع
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
…

2.0

2.1

المعارف
 .1يحييييدد المفيييياهيم األساسييييية واألدوات التحليلييييية المحاضرات
الحوار والنقاش
الالزمة لتحليل وتفسير القوائم المالية.
المحاضرات
 .2يحلل ويفسر القوائم المالية للشركات.
الحوار والنقاش
المحاضرات
 .3يطبق ويفسر النسب المالية للشركات.
الحوار والنقاش
 .4يييربط مفيياهيم التحلييييل المييالي االساسييية بسيييوق المحاضرات
الحوار والنقاش
تداول األوراق المالية.
المهارات
 .5يستخدم معلومات القوائم المالية والنسب المالية
المحاضرات
في المفاضلة بين األداء المالي للشركات ،واتخاذ
الحوار والنقاش
قرار بشأنها ،وتحديد سعر السهم العادل للشركة.

3.0

الكفاءات

3.1

.6يشارك بفعالية ونشاط في بيئة فريق عمل.

المحاضرات
الحوار والنقاش
اجتماعات الفريق

طرق التقييم
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية

مشروع بحثي فردي

*مشروع بحثي جماعي
*تقييم فريق العمل للعضو
*محضر اجتماعات الفريق

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

توقيت التقييم

أنشطة التقييم
اختبار فصلي

(باألسبوع)

9
12&5

تقييم أعضاء فريق العمل
(مرحلة تحديد الهدف من تحليل األداء المالي للشركة،
وإدخال بيانات القوائم المالية وتنسيقها ،ومرحلة تحليل األداء
المالي للشركة ،واستخالص النتائج)
داء
األ
م
وتقيي
لتحليل
المحاضرة
حالة دراسية فردية في وقت
13
المالي لعدد من الشركات ،وكذلك تحديد سعر السهم العادل لها
اختبار نهائي
في فترة االمتحانات النهائية

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
25
20

15
40

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
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الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

د .أحمد بن محمد السيلمان .تحلييل القيوائم الماليية 2016 .النشير العلميي والترجمية ،جامعية
القصيم.

 واهلين ،جيييمس م.؛ باغنسيكي ،سييتيفن ب ،.برادشييو ،ميارك .)2011( .التقرييير المييالي،
تحليل الحاالت المالية :نظرة إستراتيجية .الطبعة السابعة.
 السهلي ،محمد سلطان .التحليل المالي :نظرة محاسبية.
 عبدالسالم ،محمود إبراهيم .تحليل التقارير المالية.

المصادر اإللكترونية
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

القاعة الدراسية
جهاز عرض البيانات

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون
مباشر
مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئية التيدريس وقييادات
مباشر
البرنامج

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

محاسبة الزكاة والضريبة

رمز المقرر:

 213حسب ACCT 213

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

 3ساعات

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر )السنة الثانية
ـ المستوى الثالث )

 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

(إن وجدت)

مبادئ المحاسبة المالية (  111حسب )
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
3

النسبة
%100

للمقرر(على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو استوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر) تمارين
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)حل حالة دراسية
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط

45

45
6
4
6
16

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
يغطي هذا المقرر اإلطار الفكري للزكاة والضرائب ،وكذلك الهيكل التنظيمي لهيئة الزكاة والدخل .ويغطي هذا المقرر أيضا
التطبيق العملي لنظام الزكاة والضريبة في المملكة ،مع بيان التطبيق العملي لبعض حاالت المنازعات عند التحاسب الزكوي
والضريبي التي تتم بين المكلفين وهيئة الزكاة والدخل بالمملكة .ويغطي كذلك المعالجة المحاسبية للزكاة والضرائب في ضوء
المعايير الدولية المعترف فيها في المملكة العربية السعودية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:
*معرفة اإلطار الفكري للزكاة والضرائب وكذلك الهيكل التنظيمي لهيئة الزكاة والدخل.
* معرفة التطبيق العملي لنظام الزكاة والضريبة في المملكة.
* معرفة المعالجة المحاسبية للزكاة والضرائب في ضوء المعايير الدولية المعترف فيها في المملكة العربية السعودية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1

المعارف
يحدد اإلطار الفكري للزكاة والضرائب.
يعرف الهيكل التنظيمي لهيئة الزكاة والدخل.
يطبق نظام الزكاة والضريبة في المملكة.
يطبق المعالجات المحاسبية للزكاة والضريبة.
يعد اإلقرارات الزكوية والضريبية

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

2

المهارات
يقدم شفويا الحلول الممكنة لحاالت المنازعات الزكوية والضريبية.

2-2

3

الكفاءات
يحدد ويدرك أهمية اخالقيات المهنة.
يحدد ويدرك أهمية المسؤولية االجتماعية.

2-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6

قائمة الموضوعات

اإلطار الفكري للزكاة والضريبة
الهيكل التنظيمي لهيئة الزكاة والدخل
نظام الزكاة في المملكة وتطبيقاته
نظام ضريبة الدخل والقيمة المضافة في المملكة وتطبيقاتهما
نظام ضريبة الدخل والقيمة المضافة والئحتهما التنفيذية
معيار محاسبة الزكاة (المعدل) ،ومعيار الضرائب الدولي
المجموع
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ساعات االتصال

3
3
15
15
6
3
45

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

2.0

المعارف
يحدد اإلطار الفكري للزكاة والضرائب.

المحاضرات المباشرة

يعرف الهيكل التنظيمي لهيئة الزكاة والدخل.
يطبق نظام الزكاة والضريبة في المملكة.
يطبق المعالجات المحاسبية للزكاة والضريبة.
يعد اإلقرارات الزكوية والضريبية
المهارات
يقيييدم شيييفويا الحليييول الممكنييية لحييياالت المنازعيييات
المحاضراتوالحاالت الدراسية
الزكوية والضريبية

طرق التقييم
االختبيييييارات التحريريييييية +
دراسة حالة

تقديم عرض شفوي

…
3.0

الكفاءات
يحدد ويدرك أهمية اخالقيات المهنة.

المحاضيييييرات والبحيييييث فيييييي
المصادر اإللكترونية
المحاضيييييرات والبحيييييث فيييييي
دراسة حالة
المصادر اإللكترونية
دراسة حالة

يحدد ويدرك أهمية المسؤولية االجتماعية.
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م
1
2

االختبار الفصلي
الحالة الدراسية األولى – في الزكاة والضريبة
الحالة الدراسية الثانية – إعداد إقرار زكوي وإقرار ضريبي

4

الحالة الدراسية الثالثة – المنازعات الزكوية والضريبية
العرض الشفهي

3

5
6

اختبار نهاية الفصل

النسبة
توقيت التقييم
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
25%
العاشر
5%
السادس
السابع – الثالث 10%
عشر
15%
الثاني عشر
الثيياني عشيير – 5%
الرابع عشر
االختبييييييييييييييييييار 40%
النهائي

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر

المحاسبة الضيريبية والزكويية فيي المملكية العربيية السيعودية .أ .سيعد محميد الهويميل .معهيد
اإلدارة العامة2013 ،م.

المراجع المساندة

 حقيبيية مييادة الزكيياة والضييريبة  ،المييواد التدريبييية الختبييار الزماليية  ،الهيئيية السييعودية
للمحاسبين القانونيين.
 معيار محاسبة الزكاة المعدل  ،الهيئة السعودية للمحاسبين.
 السييلطان  ،سييلطان محمييد .)2004( .المحاسييبة الضييريبية :النظرييية والتطبيييق .الطبعيية
الثالثة .دار وابل للنشر.
 السلطان  ،سلطان محمد .الزكياة :أحكيام وتطبييق محاسيبي .الطبعية الحاديية عشيرة .دار
وابل للنشر.
اللوائح الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة.
 https://gazt.gov.sa/الهيئة العامة للزكاة والدخل

المصادر اإللكترونية

httb://www.socpa.org.saالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
https://www.vat.gov.sa/ضريبة القيمة المضافة

نظام إدارة التعلم اإللكتروني (البالك بورد)

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات أخرى

(تبعا لطبيعة التخصص)

ـ القاعات الدراسية مجهزة بسبورة عادية وجهاز عرض البيانات
ـ المكتبة
ـ جهاز عرض البيانات
ـ المكتبة اإللكترونية
ــ

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون
مباشر
مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئية التيدريس وقييادات
مباشر
البرنامج

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

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

تدريب ميداني

رمز المقرر:

 225 ACCT 225حسب

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 3:ساعات
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
الرابع )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
انهاء  50ساعة

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

محاسبة مالية  111 ( 1حسب )

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية

النسبة

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب عمليا لفترة محددة في إحدى المنشآت الحكومية أو الخاصة؛ ليتمكن من تطبيق ما تمت
دراسته ،ولتنمية مهارته ،وإكسابه خبرات عملية في أحد مجاالت تخصص المحاسبة .ويندرج ضمن اإلطار العام لبرنامج
التدريب الميداني عدد من اإلجراءات ذات العالقة بمدته ،وشروط االلتحاق به ،واختيار جهات التدريب ،وخطته ،وأعماله،
وتقويم الطالب من قبل المشرف المهني ،ومتابعة الطالب ميدانيا بعقد لقاءات دورية من قبل عضو هيئة التدريس المشرف.
وسينتهي التدريب العملي بتقرير يعده الطالب وفق نموذج معين يعرض فيه تسلسل األعمال التدريبية التي قام بها ،والمخرجات
التعليمية التي تحققت.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
*تدريب الطالب عمليا لفترة محددة في إحدى المنشآت الحكومية أو الخاصة ،ليتمكن من تطبيق ما تمت دراسته ،ولتنمية
مهارته ،وإكسابه خبرات عملية في أحد مجاالت تخصص المحاسبة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3

المعارف
يطبق المفاهيم والمبادئ المحاسبية التي تم تعلمها داخل القاعات الدراسية.
المهارات
يعد تقريرا كتابيا عن التدريب العملي
يقدم عرضا شفويا عن الجوانب العملية والمهارات التي اكتسبها.
الكفاءات
يشارك بفعالية ونشاط في بيئة فريق العمل.
يحدد ويدرك أهمية أخالقيات المهنة.
يحدد ويدرك أهمية المسؤولية االجتماعية.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1

2-2
1-2
1-3
2-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

1
2
3
4
5
6
المجموع

80

ساعات االتصال

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

المعارف
يطبيق المفيياهيم والمبيادئ المحاسييبية التيي تييم تعلمهييا
الشرح والمالحظة
داخل القاعات الدراسية.

طرق التقييم
تقييم المشرف المهنيي عين معرفية
الطالب بالجوانب المحاسبية

1.2
…
2.0

2.1
2.2

المهارات
يعد تقريرا كتابيا عن التدريب العملي

الشرح والمالحظة

تقرييييييير كتييييييابي عيييييين التييييييدريب
الميداني
عيييييرض شيييييفوي عييييين التيييييدريب
الميداني

يقدم عرضا شفويا عن الجوانب العمليية والمهيارات الشرح والمالحظة
التي اكتسبها.

…
3.0

3.1

الكفاءات
يشارك بفعالية ونشاط في بيئة فريق العمل.

الشرح والمالحظة

يحدد ويدرك أهمية أخالقيات المهنة.

الشرح والمالحظة

تقييم المشيرف المهنيي عين تعاميل
الطالب مع اآلخرين
تقييم المشرف المهني عن التزام
الطالب بأخالقيات المهنة
(التزاميييييه ميييييع أنظمييييية وقيييييوانين
الشركة)
تقييم المشرف المهني عن التزام
الطالب بمسؤوليته االجتماعية
(حضوره ،ومظهره ،وقدرته على
تحمل المسؤولية)

3.2
الشرح والمالحظة

يحدد ويدرك أهمية المسؤولية االجتماعية.
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

تقييم المشرف المهني عن معرفة الطالب بالجوانب المحاسبية
تقييم المشرف المهني عن التزام الطالب بمسؤوليته االجتماعية
(حضوره ،ومظهره ،وقدرته على تحمل المسؤولية)
تقييم المشرف المهني عن التزام الطالب بأخالقيات المهنة
(التزامه مع أنظمة وقوانين الشركة)
تقييم المشرف المهني عن تعامل الطالب مع اآلخرين
تقرير كتابي عن التدريب الميداني
عرض شفوي عن التدريب الميداني

النسبة
من إجماليدرجة التقييم

13

20

13

10

13

10

13
15
14

10
30
20

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

--------------

المراجع المساندة

---------------

المصادر اإللكترونية

---------------

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التدريب العملي لدى جهة عمل في القطاع الخاص أو العام

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

تجهيزات أخرى

(تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

طرق التقييم

المقيمون
مباشر
مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئية التيدريس وقييادات
مباشر
البرنامج
المقيمون
الطالب وقيادات البرنامج

طرق التقييم
مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5

82

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

English Language 1

Course Title:

ENG101

Course Code:

Intermediate Diploma IN Accounting

Program:

Department of Administrative and Human sciences

Department:

Buraydah Community College

College:

Qassim University

Institution:

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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A. Course Identification
1. Credit hours:
3
2. Course type
University
College √
Department
a.
Required √
Elective
b.
3. Level/year at which this course is offered: Level 3
4. Pre-requisites for this course (if any): NA

Others

5. Co-requisites for this course (if any): NA

6. Mode of Instruction (mark all that apply)
No
Mode of Instruction
1
Traditional classroom
2
Blended
3
E-learning
4
Correspondence
5
Other

Contact Hours
√

Percentage
80%

√

20%

7. Actual Learning Hours (based on academic semester)
No
Activity
Contact Hours
1
Lecture
2
Laboratory/Studio
3
Tutorial
4
Others (specify)
Total
Other Learning Hours*
1
Study
2
Assignments
3
Library
4
Projects/Research Essays/Theses
5
Others(specify)
Total

Learning Hours
45 hours

45 hours
35 hours
10 hours

45 hours

* The length of time that a learner takes to complete learning activities that lead to achievement of course learning
outcomes, such as study time, homework assignments, projects, preparing presentations, library times
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B. Course Objectives and Learning Outcomes
1. Course Description
The course presents the basic concepts related to the English language in general. It teaches
students how to learn speaking, reading and writing.
2. Course Main Objective
The course is intended to accomplish its goal in one full academic semester of 15 weeks
through developing students’ language skills to:
1. Read and understand simple texts and a range of high frequency vocabulary in
context.
2. Talk about aspects of personal and everyday life, using appropriate stress,
intonation, and rhythm, and understand simple, spoken texts on familiar topics.
3. Write simple cohesive paragraphs on familiar topics.
4. Demonstrate some control of essential grammatical structures with occasional
inconsistencies.
3. Course Learning Outcomes
AlignedP
LOs

CLOs
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1

3.2

Knowledge:
Students are able to read, understand, and write short simple personal
emails
Students are able to and answer simple questions about himself/herself and
other people where they live, what they do, family and what they have.
Skills:
Students are able to ask for, provide, and write personal information,
incorporating correct spelling, punctuation and capitalization
Students are able to order a meal from a simple menu.
Competence:
Students are able to ask and answer simple Yes/No questions related to
his/her or other
people’s routine and free time
Students are able to ask and tell the time using half past, quarter, five, ten,
twenty, twenty five, to/past and about and accurately spell times of day.

3
2

1*2*3
2
2*4

2

C. Course Content
No
1
2
3
4
5
6
7

List of Topics
Unit 1: Hello Everybody
Unit 2: Meeting People
Unit 3: The World of Work
Unit 4: Take it easy!
Unit 5: Where Do You Live?
Unit 6: Can You Speak English?
Unit 7: Then and now
Total
85

Contact
Hours
6
6
6
6
6
6
9
45
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D. Teaching and Assessment
1. Alignment of Course Learning Outcomes with Teaching Strategies and Assessment
Methods
Code
Assessment Methods
Course Learning Outcomes
Teaching Strategies
1.0

1.1

1.2

Knowledge
Students are able to read, understand,
Lectures/Assignment
and write short simple personal emails
Students are able to and answer simple
questions about himself/herself and
Lectures/Assignment
other people where they live, what
they do, family and what they have.

Exams/Quizzes

…
2.0

2.1

2.2

Skills
Students are able to ask for, provide,
and write personal information,
Lectures/Assignment
incorporating correct spelling,
punctuation and capitalization
Students are able to order a meal from
Group talk
a simple menu.

…
3.0

3.1

3.2

Competence
Students are able to ask and answer
simple Yes/No questions related to
Discussion
his/her or other people’s routine and
free time
Students are able to ask and tell the
time using half past, quarter, five, ten,
Group talk
twenty, twenty five, to/past and about
and accurately spell times of day.

…
2. Assessment Tasks for Students
#
1
2
3
4
5

Assessment task*

Week Due

First exam
Second exam
Participation/Quiz
Final exam
Total

7th
13th
2nd to 14th
15th

Percentage of Total
Assessment Score

20
20
10
50
100

*Assessment task (i.e., written test, oral test, oral presentation, group project, essay, etc.)

E. Student Academic Counseling and Support
Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student
consultations and academic advice:
Each faculty member is assigned as an academic consultant to a group of students.
Academic consultants…
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Are available for consultation during published weekly office hours.
Support students as they establish goals, objectives, and educational plans.
Help students to monitor their academic performance and recommend, when appropriate,
strategies or programs to support success.

F. Learning Resources and Facilities
1.Learning Resources
Required Textbooks

New Headways Plus- Special Edition – (Elementary student's book)
by Liz and Johan Soars. Published by Oxford University Press

Essential References
Materials
Electronic Materials
Other Learning
Materials
2. Facilities Required
Item

Resources

Accommodation
(Classrooms, laboratories, demonstration
rooms/labs, etc.)

Technology Resources
(AV, data show, Smart Board, software, etc.)

Classroom
Blackboard platform, computer, speakers

Other Resources
(Specify, e.g. if specific laboratory
equipment is required, list requirements or
attach a list)

G. Course Quality Evaluation
Evaluation
Evaluators
Areas/Issues
Effectiveness of teaching and
Program Leaders
assessment
Extent of achievement of
Program Leaders
course learning outcomes

Evaluation Methods
Direct
Indirect

Evaluation areas (e.g., Effectiveness of teaching and assessment, Extent of achievement of course learning
outcomes, Quality of learning resources, etc.)
Evaluators (Students, Faculty, Program Leaders, Peer Reviewer, Others (specify)
Assessment Methods (Direct, Indirect)

H. Specification Approval Data
Council / Committee
Reference No.
Date

Council of the department of Administrative and
human sciences
17
5/5/2020
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English for business

Course Title:

)نجل ENG201 (201

Course Code:

Intermediate Diploma IN Accounting

Program:

Department of administrative and human sciences

Department:

Buraydah Community College

College:

Qassim University

Institution:

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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A. Course Identification
1. Credit hours:
3
2. Course type
University
College
Department √
a.
Required √
Elective
b.
3. Level/year at which this course is offered: Level 4
4. Pre-requisites for this course (if any): English ENG101

Others

5. Co-requisites for this course (if any): NA

6. Mode of Instruction (mark all that apply)
No
Mode of Instruction
1
Traditional classroom
2
Blended
3
E-learning
4
Correspondence
5
Other

Contact Hours
√

Percentage
80%

√

20%

7. Actual Learning Hours (based on academic semester)
No
Activity
Contact Hours
1
Lecture
2
Laboratory/Studio
3
Tutorial
4
Others (specify)
Total
Other Learning Hours*
1
Study
2
Assignments
3
Library
4
Projects/Research Essays/Theses
5
Others(specify)
Total

Learning Hours
45 hours

45 hours
35 hours
10 hours

45 hours

* The length of time that a learner takes to complete learning activities that lead to achievement of course learning
outcomes, such as study time, homework assignments, projects, preparing presentations, library times
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B. Course Objectives and Learning Outcomes
1. Course Description
The course presents the basic concepts related to English in business. It teaches students how
to develop their skills in reading, writing, speaking and listening.
2. Course Main Objective
The course is intended to accomplish its goal in one full academic semester of 15 weeks
through developing students’ language skills to:
1. Read/listen and understand simple texts and a range of high frequency vocabulary in
business-related contexts.
2. Talk about aspects of personal and everyday business life, using appropriate vocabulary and
sentences.
3. Write simple cohesive sentences on business topics.
4. Demonstrate some control of essential grammatical structures with occasional
inconsistencies.
3. Course Learning Outcomes
AlignedP
LOs

CLOs
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3

Knowledge:
Students are able to understand and use vocabulary and sentences in
business-related contexts.
Students are able to ask and answer simple questions about themselves and
other people in business-related contexts.
Students are able to use essential grammatical and linguistic structures.
Skills:
Students demonstrate clear, concise, and correct oral and written business
communications.
Students demonstrate effective oral presentation skills.
Students apply written and oral concepts involved in job materials and
successful interviewing, negotiating, reporting and effective
communicating.

1-1
1-2
1-3
1*2*3
2
3

Competence:
Students are able to efficiently use vocabulary and sentences in business- 2*4
related contexts in speaking and writing.
Students are able to correctly use essential grammatical and linguistic
2
structures.
Students are able to listen and read and understand simple business
conversations and texts.
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C. Course Content
No
1
2
3
4
5
6
7
8

List of Topics
Essential grammar
Business telephoning
A company visit
Job Information
Meetings
Emailing
Introduction to accounting
Accounting and financial statements

Contact
Hours
3
3
3
6
6
6
9
9

45

Total

D. Teaching and Assessment
1. Alignment of Course Learning Outcomes with Teaching Strategies and Assessment
Methods
Code
Assessment Methods
Course Learning Outcomes
Teaching Strategies
1.0

1.1

1.2

1.3

Knowledge
Students are able to understand and
Lectures and
use vocabulary and sentences in
discussions
business-related contexts.
Students are able to ask and answer
simple questions about themselves and
Lectures and
other people in business-related
discussions
contexts.
Students are able to use essential
Lectures/Assignments
grammatical and linguistic structures.

2.0

Skills
Students demonstrate clear, concise, and

2.1

correct oral and written business
communications.

2.2

2.3

Lectures/Discussions/
Group talk/
assignments
Lectures/Discussions/
Group talk

Students demonstrate effective oral
presentation skills.
Students apply written and oral
concepts involved in job materials and
successful interviewing, negotiating,
reporting and effective
communicating.

Lectures/Assignments
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Exams/Quizzes
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Course Learning Outcomes

Teaching Strategies

Competence
Students are able to efficiently use
vocabulary and sentences in business3.1
related contexts in speaking and
writing.
Students are able to correctly use
3.2
essential grammatical and linguistic
structures.
Students are able to listen and read and
3.3
understand
simple
business
conversations and texts.
2. Assessment Tasks for Students

Assessment Methods

3.0

#
1
2
3
4
5
6
7

Lectures/Discussion

Exams/Quizzes

Lectures/Group talk

Exams/Quizzes

Lectures/Discussions/
Group talk/recordings

Exams/Quizzes

Assessment task*

Week Due

First exam
Second exam
Listening exam
Oral presentation
Written report
Final exam
Total

6th
12th
5th & 10th
13th
14th
16th

Percentage of Total
Assessment Score

15
15
10
10
10
40
100

*Assessment task (i.e., written test, oral test, oral presentation, group project, essay, etc.)

E. Student Academic Counseling and Support
Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student
consultations and academic advice:
Each faculty member is assigned as an academic consultant to a group of students.
Academic consultants:
 Are available for consultation during weekly office hours.
 Support students as they establish goals, objectives, and educational plans.
 Help students to monitor their academic performance and recommend, when appropriate,
strategies or programs to support success.

F. Learning Resources and Facilities
1.Learning Resources

Required Textbooks

Essential References
Materials

Frendo, E. (2011). Oxford Business English: English for
Accounting.3rd eds. Oxford: Oxford University Press.
Badger, I. (2003). English for Work: Everyday Business English
(General Professional English). London: Longman.
Mackenzie, I. (2010). English for Business Studies.3rd eds.
Cambridge: Cambridge University Press.
Soars, L. and J. (2011). New Headways Plus. Special Edition
(Elementary student's book). Oxford: Oxford University Press.
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Learn English: http://www.learnenglish.de/
Free English now: http://www.freeenglishnow.com/
Electronic Materials

BBC Online Learning
http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml
www.Longman-elt.com , www.Pearson.com

Other Learning
Materials

2. Facilities Required
Item

Resources

Accommodation
(Classrooms, laboratories, demonstration
rooms/labs, etc.)

Technology Resources
(AV, data show, Smart Board, software, etc.)

Classrooms
Blackboard platform, Computers and speakers

Other Resources
(Specify, e.g. if specific laboratory
equipment is required, list requirements or
attach a list)

G. Course Quality Evaluation
Evaluation
Areas/Issues
Effectiveness of teaching
Effectiveness of assessment

Evaluators
Program leaders and students
Program leaders and peer
reviewers

Direct

Employers

Indirect

Extent of achievement of
course learning outcomes
Learning recourses

Evaluation Methods

Program leaders,
and students

academics

Direct

Direct

Evaluation areas (e.g., Effectiveness of teaching and assessment, Extent of achievement of course learning
outcomes, Quality of learning resources, etc.)
Evaluators (Students, Faculty, Program Leaders, Peer Reviewer, Others (specify)
Assessment Methods (Direct, Indirect)

H. Specification Approval Data
Council / Committee
Reference No.
Date

Council of the department of Administrative and human sciences
17
5/5/2020
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اسم المقرر:

مبادئ االقتصاد

رمز المقرر:

111 ECON111قصد

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

كلية المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف

94

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 3:ساعات
 .2نوع المقرر
متطلب جامعة
متطلب كلية √
اختياري
إجباري √

أ.
ب.

متطلب قسم

أخرى

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
المستوي الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(نوجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعات التعلم الفعلية للمقرر

النسبة
%100
-

عدد الساعات التدريسية
45
-

(على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
1
محاضرات
2
معمل أو أستوديو
3
دروس إضافية
4
أخرى (تذكر)
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
1
ساعات االستذكار
2
الواجبات
3
المكتبة
4
إعداد البحوث /المشاريع
5
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45
45
-

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة باالقتصاد ومبادئه ،وتوازن السوق والعرض والطلب ،كما يقدم لمحة معمقة عن
سلوك المستهلك وتوازن المستهلك (ومرونة الطلب) ،ونظريات اإلنتاج والتكاليف ،وأنواع األسواق المنافسة الكاملة واالحتكار
والمنافسة االحتكارية واحتكار القلة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:
 تأسيس مفهوم االقتصاد ،والنظريات االقتصادية.
 معرفة الطالب لمفهوم االقتصاد والطلب والعرض ونظريات اإلنتاج والتكاليف بشكل مفصل؛ ليتسنى للطالب تعميق
مفهوم االقتصاد.
 معرفة الطالب لمراحل تطور مفهوم االقتصاد ،والنظريات االقتصادية.
 معرفة الطالب لمراحل تطور النظرية االقتصادية.
 معرفة الطالب عن توازن العرض والطلب (أسواق المنافسة واالحتكار) ،ومعرفة عناصر اإلنتاج.
 معرفة الطالب عن توازن العرض والطلب (أسواق المنافسة واالحتكار) ،ومعرفة عناصر اإلنتاج.
 التطبيقات والتمارين واألمثلة على اإلنتاج والتكاليف وتوازن السوق.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1

2
2.1
2.2
2.1

3

المعارف
المعرفة الشاملة بالمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد بشكل عام ،وإدارة الموارد
البشرية بشكل خاص
اإللمام بالجديد والمستحدث في مجال االقتصاد ،والمعرفة بالقضايا المعاصرة
استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد في حل مشكالت االقتصاد قي بيئات
العمل المختلفة
تطبيق مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم والتحفيز والرقابة والمتابعة واالتصال
لالقتصاد في المؤسسات التي يعملون فيها
المهارات

1-1
1-1
1-1
1-1

م1
م2

استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد في حل مشكالت االقتصاد قي بيئات العمل المختلفة
تطبيق مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم والتحفيز والرقابة والمتابعة واالتصال لالقتصاد في
المؤسسات التي يعملون فيها
استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد في حل مشكالت االقتصاد قي بيئات العمل المختلفة

م1

العمل بروح الفريق
إدارة الموارد بفاعلية

ك1
ك2

الكفاءات

3.1
3.2

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

3
3
6
6
6

مفاهيم أساسية
عناصر اإلنتاج
توازن السوق والعرض والطلب
المرونة
سلوك المستهلك
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3
6
3
3
3
3

 6نظرية اإلنتاج
 7نظرية التكاليف
 8أسواق المنافسة الكاملة
 9أسواق االحتكار
 .10المنافسة االحتكارية واحتكار القلة
 11احتكار القلة

45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
الرمز
مخرجات التعلم
التدريس
1.0
المعارف
المحاضرات
المعرفة الشاملة بالمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال
1.1
االقتصاد بشكل عام ،وإدارة الموارد البشرية بشكل خاص
المحاضرات
اإللمام بالجديد والمستحدث في مجال االقتصاد ،والمعرفة
1.2
بالقضايا المعاصرة
المحاضرات
استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد
…1.3
في حل مشكالت االقتصاد في بيئات العمل المختلفة
تطبيق مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم والتحفيز المحاضرات
والرقابة والمتابعة واالتصال لالقتصاد في المؤسسات التي
يعملون فيها
2.0

2.1
2.2
2.1
3.0

طرق التقييم
االختبارات التحريرية
والواجبات
االختبارات التحريرية
والواجبات
االختبارات التحريرية
والواجبات
االختبارات التحريرية
والواجبات

المهارات
استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد في
حل مشكالت االقتصاد قي بيئات العمل المختلفة
تطبيق مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم والتحفيز
والرقابة والمتابعة واالتصال لالقتصاد في المؤسسات التي
يعملون فيها.
استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد في
حل مشكالت االقتصاد قي بيئات العمل المختلفة

واجبات

االختبارات

اوراق النشاط

الحوار والمناقشة

واجبات

االختبارات

الكفاءات

3.1

العمل بروح الفريق.

3.2

إدارة الموارد بفاعلية.

التكليفات الجماعية االختبارات الشفهية
التكليفات الفردية المناقشات الجماعية

 .أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
3

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

السابع
التاسع
الثاني عشر
بعد األسبوع الخامس عشر

االختبار الفصلي األول
واجبات وأنشطة صفية
االختبار الفصلي الثاني
االختبار النهائي

أنشطة التقييم (اختبار تحريري شفهي ،عرض تقديمي مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
-

-

يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد ،يتم من خاللها تقسيم المستويات األربعة إلى شعب.
تكليف كل أستاذ باإلشراف على شعبة أو مجموعة من الطالب ،واإلعالن على القاعة الدراسية ومكتب األستاذ وموقع
الكلية ،وتحدد الساعات المكتبية في اإلعالن ،وتتراوح ساعات اإلرشاد األكاديمي بين  4ساعات و 6ساعات.
يقوم كل أستاذ بدراسة الطالب وتصنيفهم إلى طالب متفوقين ،وطالب ضعاف التحصيل ،وطالب منذرين أكاديميا.
يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة كل فئة من الفئات الثالث ،ويضع لهم طرق العالج.
في نهاية كل فصل دراسي يعمل تقرير إحصائي يرفع إلى رئيس وحدة اإلرشاد.

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية
أخرى

 أ .د .عبد المنعم بن إبراهيم العبد المنعم ،مبادئ االقتصاد التحليل الجزئي ،جامعة
القصيم للنشر.
د .عفاف عبد الجبار سعيد ،مقدمة في التحليل االقتصادي الجزئي ،دار وائل للنشر.
مقرر إلكتروني على البالك بورد /الشبكة العنكبوتية.
-------------

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

-

القاعات الدراسية المجهزة بأجهزة العرض.

جهاز عرض البيانات

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق التقييم
فاعلية اإلرشاد األكاديمي

المقيمون

طرق التقييم

الطالب وقيادات البرنامج
الطالب وقيادات البرنامج
الطالب

غير مباشر
غير مباشر
مباشر والطالب وقيادات البرنامج الغير
مباشر
مباشر وغير مباشر

قيادات البرنامج المراجع النظير

جودة مصادر التعلم

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

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

17
2020/5/5
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اسم المقرر:
رمز المقرر:

أخالقيات المهنة
 113BUS 113دار

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

كلية المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 2:ساعة
 .2نوع المقرر
متطلب جامعة
متطلب كلية √
اختياري
إجباري √

أ.
ب.

متطلب قسم

أخرى

(السنة األولى ـ المستوى األول )

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

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى التعلم التعاوني

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة

عدد الساعات التدريسية
30

%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
1
محاضرات
2
معمل أو ستوديو
3
دروس إضافية
4
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط

30

30

ساعات التعلم األخرى*
1
2
3
4
5

ساعات االستذكار
الواجبات
المكتبة
إعداد البحوث /المشاريع
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بمفهوم األخالق وأخالقيات اإلدارة وأخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية
وأخالقيات األعمال في إطار أنشطة المنظمة والوظائف اإلدارية .باإلضافة إلى التطرق إلى القضايا المعاصرة في أخالقيات
األعمال.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 التعرف على األسس والقواعد واألنظمة الخاصة بأخالقيات وقيم العمل والمهن الرئيسية وأهميتها.
 تحليل الفجوة واتساع نطاقها بين أساسيات األطر األخالقية من جانب والممارسات الفعلية لمنظميات األعميال مين
جانب آخر ،وتحليل حاالت الفساد اإلداري ،واتخاذ القرارات المناسبة لحلها ضمن أطر أخالقية مناسبة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم
المرتبط للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

المعارف
التعييرف علييى األسييس والقواعيييد واألنظميية الخاصيية بأخالقيييات وقييييم العمييل والمهيين الرئيسيييية
وأهميتها.
التعرف على نطاق الفجوة التي يمكن أن تحدث بين المفهوم النظري لألطر األخالقيية والممارسية
الفعلية في منظمات األعمال
التعرف على القضايا المعاصرة في أخالقيات األعمال.

التعرف على ااىاليب اذىال القىرار ىم األطىر األخالقيىة واسسىلولية االجتماعيىة على اسسىتويني

2.2

التىىدريب العملىىي على اعىىا امىىاالأل العمليىىة ألخالقيىىاأل العمىىل حى يىىتم

2.3

تعليم الطالب كيفية العطف الذهني.

اسهاراأل اسطلواة سماراة وظائف اإلدارة.

3.1
3.2

1-1
1-1

المهارات

الفردي واجلماعي

3

1-1

الطىىالم مى تعلى

م1
م1
م1

الكفاءات
التعيرف عليى أساسييات األطير األخالقيية ميين جانيب والممارسيات الفعليية لمنظميات األعميال مين
جانب آخر.
تحليل حاالت الفساد اإلداري واتخاذ القرارات المناسبة لحلها ضمن أطر أخالقية مناسبة.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ج .موضوعات المقرر
م

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

مفهوم األخالق
بيئة األعمال والمجتمع
أخالقيات اإلدارة
المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال
أخالقيات العمل
األخالقيات في الوظيفة العامة
األخالق الوظيفية المحمودة
األخالق الوظيفية المذمومة
المخالفات المهنية ووسائل التغلب عليها
شروط المهنة في اإلسالم
المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في إطار أنشطة المنظمة والوظائف اإلدارية
المجموع
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0
1.1
1.2

المعارف
التعييييرف علييييى األسييييس والقواعييييد واألنظميييية الخاصيييية
بأخالقيات وقيم العمل والمهن الرئيسية وأهميتها.
التعييرف علييى نطيياق الفجييوة التييي يمكيين أن تحييدث بييين
المفهوم النظري لألطر األخالقية والممارسية الفعليية فيي
منظمات األعمال
التعرف على القضايا المعاصرة في أخالقيات األعمال.

1.3
2.0

المهارات

2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
4
30

طرق التقييم

المحاضرات

االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية

2.1

تعليم الطالب مهارة التخطيط للعمل.

المحاضرات

االختبارات

2.2

تعريف الطالب كيفية التنظيم ومبادئه.

أوراق النشاط

الحوار والمناقشة

2.3

تعليم الطالب كيفية العطف الذهني.

الواجبات الجماعية

المناقشة

3.0
3.1
3.2

الكفاءات
التعيييرف عليييى أساسييييات األطييير األخالقيييية مييين جانيييب المحاضرات
الحوار والنقاش
والممارسات الفعلية لمنظمات األعمال من جانب آخر
تحليل حاالت الفسياد اإلداري واتخياذ القيرارات المناسيبة المحاضرات
الحوار والنقاش
لحلها ضمن أطر أخالقية مناسبة.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%15
%10
%10
%50

توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
السابع
االختبار الفصلي األول
1
الثاني عشر
االختبار الفصلي الثاني
2
9
حالة 1
3
13
حالة 2
4
بعد األسبوع الخامس عشر
االختبار النهائي
5
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد األكاديمي ،يتم من خاللها حصر جميع شعب البرنامج.
 يكلف كل عضو هيئة تدريس باإلشراف على شعبة واحدة ،واإلعالن على القاعة الدراسية ومكتب عضو هيئة
التدريس ،وموقع الكلية ،ويحدد في اإلعالن ساعات اإلرشاد األكاديمي التي تتراوح بين  4و 6ساعات.
 يقوم كل عضو هيئة تدريس بدراسة الطالب وتصنيفهم إلى طالب متفوقين ،وطالب ضعاف التحصيل ،وطالب
منذرين أكاديميا.
 يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة كل فئة من الفئات الثالث ،ويضع الحل المناسب لمشكالتهم .وفي نهاية كل فصل
دراسي يعمل تقريرا إحصائيا لجميع الطالب ،يرفع للمرشد األكاديمي للبرنامج.
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

صالح العامري ،طاهر الغالبي ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال (األعمال والمجتمع)،
دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،المجلد ،1األردن ،عمان2018،م
أخالقيات المهنة في اإلسالم .من كتاب (أخالقيات المهنة د .عصام الحميدان).

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)
تجهيزات أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

القاعات الدراسية
جهاز عرض البيانات

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية طرق تقييم الطالب

الطالب ،قيادات البرنامج

مباشر
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كلية المجتمع ببريدة

مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية التدريس

الطالب ،قيادات البرنامج

مباشر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

غير مباشر

قيادات البرنامج ،المراجع النظير
مصادر التعلم
مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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
مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

17
2020/5/5
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

مبادئ اإلدارة والتنظيم

رمز المقرر:

112 BUS 112دار

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

كلية المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 3:ساعات
 .2نوع المقرر
متطلب جامعة
متطلب كلية √
اختياري
إجباري √

أ.
ب.

متطلب قسم

أخرى

(السنة األولى ـ المستوى األول )

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

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م
1
2
3
4
5

نمط الدراسة

عدد الساعات التدريسية
45

المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى التعلم التعاوني

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة

%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
1
محاضرات
2
معمل أو ستوديو
3
دروس إضافية
4
أخرى (تذكر)

ساعات التعلم

النشاط

45

اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
1
ساعات االستذكار
2
الواجبات
3
المكتبة
4
إعداد البحوث /المشاريع
5
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

45
15
10
5
30

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بماهية اإلدارة ومبادئها ،وتطور الفكر اإلداري ،كما يقدم لمحة معمقة عن
الوظائف اإلدارية (التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار والقيادة والرقابة) ووظائف المنظمة من إدارة اإلنتاج ،وإدارة التسويق،
وإدارة األفراد واإلدارة المالية .باإلضافة إلى التطرق إلى القضايا المعاصرة في اإلدارة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 تأسيس معنى اإلدارة ،ومن ثم إدارة األعمال ومبادئها .
 معرفة الطالب لوظائف اإلدارة بشكل مفصل؛ ليتسنى له تعميق مفهوم اإلدارة.
 معرفة الطالب لمراحل تطور الفكر اإلداري.
 معرفة معمقة عن الوظائف اإلدارية (التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار والقيادة والرقابة) ووظائف المنظمة من إدارة
اإلنتاج ،وإدارة التسويق ،وإدارة األفراد واإلدارة المالية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1
1.1

المعارف
تعريف المفاهيم األساسية المتعلقة بماهية اإلدارة ومبادئها

1.2

تعريف الطالب بمهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

1-1

1.3

معرفة الطالب لمراحل تطور الفكر اإلداري

1-1

2

1-1

المهارات

2.1

اس تتتخدام المف تتاهيم والمب تتادا والنظري تتات ف تتي مج تتاال اإدارة ف تتي تتل مشت ت الت دارة

م1

2.2

تطبيت تتا مهت تتارات التخطت تتيط والتنظتتتيم والتوجيتتته والرقاا تتة والتنقت تتيا والتقي تتيم والتحفي ت ت

م1

2.3

استخدام األساليب العلمية في اتخاذ الق اررات و ل المش الت في مجاال دارة الموارد

م1

الموارد البشرية في بيئات العمل المختلفة

والمتااعة واالتصاال للموارد البشرية في المؤسقات التي يعملون فيها
البشرية
3

الكفاءات

3.1

العمل بروح الفريق

ك1

3.2

إدارة الموارد بفاعلية

ك2
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ج .موضوعات المقرر
م

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

مفهوم اإلدارة ومجاالتها

3

تطور الفكر اإلداري

5

التخطيط

3

اتخاذ القرارات

3

التنظيم

4

التنسيق

3

االختبار الفصلي األول

3

القيادة اإلدارية

3

الدافعية والحوافز

3

االختبار الفصلي الثاني

3

االتصاالت اإلدارية

3

الرقابة

6

وظائف المنظمة

3
45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0
2.1

المعارف
تعريف المفاهيم األساسية المتعلقة بماهية اإلدارة ومبادئها
تعرييييف الطيييالب بمهيييارات التخطييييط والتنظييييم والتوجييييه
والرقابة.
معرفة الطالب لمراحل تطور الفكر اإلداري
المهارات

اس تتتخدام المف تتاهيم والمب تتادا والنظري تتات ف تتي مج تتاال

اإدارة فتتي تتل مشت ت الت دارة المت توارد البشت ترية ف تتي
بيئات العمل المختلفة

2.2

المحاضرات

االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية

محاضرات/احث
قصير

تطبيتتا مهتتارات التخطتتيط والتنظتتيم والتوجيتته والرقااتتة

محاضرات/احث

والتنقت ت تتيا والتقيت ت تتيم والتحفي ت ت ت والمتااعت ت تتة واالتصت ت تتاال

قصير
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

الرمز

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

طرق التقييم

للموارد البشرية في المؤسقات التي يعملون فيها
2.3

استتتخدام األستتاليب العلميتتة فتتي اتختتاذ الق ت اررات و تتل

3.0

الكفاءات
العمل بروح الفريق
إدارة الموارد بفاعلية

محاضرات/احث

المش الت في مجاال دارة الموارد البشرية
3.1
3.2

قصير

الواجبات الجماعية
الواجبات الجماعية

االختبارات التحريرية
الحوار والمناقشة
الحوار والمناقشة

 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20

م

أنشطة التقييم

1

االختبار الفصلي األول

السابع

2

االختبار الفصلي الثاني

الثاني عشر

%20

3

اختبارات فجائية

على مدار الفصل الدراسي

%10

4

االختبار النهائي

بعد األسبوع الخامس عشر

%50

(باألسبوع)

%100

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد األكاديمي ،يتم من خاللها حصر جميع شعب البرنامج.
 يكلف كل عضو هيئة تدريس باإلشراف على شعبة واحدة ،ويتم اإلعالن على القاعة الدراسية ومكتب عضو هيئة التدريس،
وموقع الكلية ،ويحدد في اإلعالن ساعات اإلرشاد األكاديمي التي تتراوح بين  4و 6ساعات.
 يقوم كل عضو هيئة تدريس بدراسة الطالب وتصنيفهم إلى طالب متفوقين ،وضعاف التحصيل ،ومنذرين أكاديميا.
 يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة كل فئة من الفئات الثالث ،ويضع الحل المناسب لمشكالتهم .وفي نهاية كل فصل دراسي يعمل
تقريرا إحصائيا لجميع الطالب يرفع للمرشد األكاديمي للبرنامج.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

مبادئ اإلدارة الحديثة :النظريات ،العمليات اإلدارية ،وظائف المنظمة ،تأليف د .حسين حريم ،الطبعة الثانية2010 ،م.
مبادئ إدارة األعمال واالتجاهات الحديثة ،تأليف د .أحمد بن عبدالرحمن الشميمري )
المكتبة الغلكترونية وصفحات الشبكة العنكبوتية

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

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

متطلبات المقرر
القاعات الدراسية
جهاز عرض البيانات
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية طرق تقييم الطالب

الطالب ،قيادات البرنامج

مباشر

فاعلية التدريس

الطالب ،قيادات البرنامج

مباشر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

غير مباشر

مصادر التعلم

قيادات البرنامج ،المراجع النظير

غير مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

17
2020/5/5

اسم المقرر:

مهارات االتصال

رمز المقرر:

 103 MGMT 103دار

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

كلية المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف

111

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 2ساعة

 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب كلية

متطلب جامعة
إجباري

√

√

متطلب قسم

أخرى

اختياري

(السنة األولى ـ المستوى الثاني )

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

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى التكليفات الفردية والجماعية وورش العمل

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة

عدد الساعات التدريسية
2
-

%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
1
محاضرات
2
معمل أو استوديو
3
دروس إضافية
4
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط

30

30

ساعات التعلم األخرى*
1
2
3
4
5

ساعات االستذكار
الواجبات
المكتبة
إعداد البحوث /المشاريع
أخرى (تذكر)

10
10
10

اإلجمالي

30

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
بناء وتنمية معرفة الطالب عن مفهوم االتصاالت اإلدارية وأهميتها -تعريف الطالب بأشكال وأنواع االتصاالت ومقومات
نجاحها والمهارات الالزمة -إكساب الطالب مهارات التعامل مع اآلخرين من الرؤساء والمرؤوسين والزمالء  -بناء وتنمية
مهارات الطالب في التحدث والحوار واالستماع وكتابة التقارير والمقابالت – تنمية مهارة الطالب في عملية إدارة االجتماعات
والتفاوض مع اآلخرين.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
بناء وتنمية معارف الطالب ،وإكسابهم المهارات الالزمة ألنواع االتصاالت المختلفة
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1...
2
2.1
2.2
2...
3
3.1

رمز
مخرج التعلم
المرتبط للبرنامج

المعارف
التعرف على مفاهيم االتصال وأشكاله ،مثل :االستماع والمقابلة واالجتماعات
التعرف على معوقات االتصال

1-1
1-1

المهارات
إكساب الطالب مهارة التحدث واالستماع والحوار والعرض الفعال
إكساب الطالب مهارة إعداد التقارير

2-2
3-2

الكفاءات
إعداد
ية
كيف
و
،
والزمالء
والمرؤوسين
الرؤساء
من
اآلخرين
مع
التعامل
في
الكفاءة
الطالب
إكساب
1-3
االجتماعات والمقابالت الشخصية

3...
ج .موضوعات المقرر
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات
مقدمة في االتصال ومكوناته
االتصاالت التنظيمية واإلدارية في عصر المعلومات والتكنولوجيا
االتصال في ظل ثقافات مختلفة
االستماع
االتصال غير اللفظي
إدارة االجتماعات واللجان
مشاكل االجتماعات وعالجها
المقابالت الشخصية
مهارة الكتابة
مهارة القراءة
مهارة العرض الشفهي
مهارات إعداد التقارير
المجموع

4
3
4
4
3
3
3
3
3
30
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

المعارف
التعيييرف عليييى مفييياهيم االتصيييال وأشيييكاله ،مثيييل:
المحاضرة النظرية
االستماع والمقابلة واالجتماعات
المحاضرة النظرية
التعرف على معوقات االتصال
المحاضرة النظرية
المهارات
إكساب الطالب مهيارة التحيدث واالسيتماع والحيوار المحاضرة النظرية
والحوار والنقاش
والعرض الفعال
المحاضرة النظرية
إكساب الطالب مهارة إعداد التقارير
والحوار والنقاش

3.0

الكفاءات
إكساب الطالب الكفاءة في التعامل ميع اآلخيرين مين
المحاضرة النظرية
الرؤسييياء والمرؤوسيييين واليييزمالء ،وكيفيييية إعيييداد
والحوار والنقاش
االجتماعات والمقابالت الشخصية

1.1
1.2
…
2.0

تمكين الطالب من إعداد التقارير والعرض الفعال
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

طرق التقييم
اختبار شفهي
اختبار شفهي
اختبار شفهي
عرض شفهي
تقديم تقرير كتابي

*مشروع جماعي
*محضر االجتماعات
*تقييم الفريق للعضو

التعلم التعاوني وورش العمل
توقيت التقييم
(باألسبوع)
10
14
13
14
الخامس عشر

أنشطة التقييم
اختبار فصلي أول
مشروع جماعي
عرض شفوي
تقديم تقرير كتابي فردي
اختبار نهائي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%15
%5
%10
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
توجد أنشطة متعددة لكل فئة من الطالب المتعثرين والمنذرين أكاديميا والمتفوقين والموهوبين ،ويخصص مرشد أكاديمي لكل
فئة ،يقوم بدراسة مشكالت الطالب ،وإيجاد الحلول المناسبة والحد من ظاهرة التسرب األكاديمي ،ورعاية المتفوقين
والموهوبين.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع الرئيس للمقرر

كيف ترفع مهارتك اإلدارية في االتصال ،د .أحمد ماهر

المراجع المساندة
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض،
قاعات المحاكاة  ...إلخ)
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية،
البرمجيات)

القاعات الدراسية
جهاز عرض البيانات

تجهيزاتأخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية طرق تقييم الطالب
فاعلية التدريس
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

المقيمون
الطالب قيادات البرنامج
الطالب –قيادات البرنامج
أعضاء هيئة التدريس -قيادات البرنامج
قيادات البرنامج المراجع النظير

طرق التقييم
مباشر
مباشر
غير مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

17
2020/5/5
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

فقه المعامالت

رمز المقرر:

 107 FIGH 107فقه

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واالنسانية

الكلية:

كلية المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

متطلب جامعة

متطلب كلية

إجباري

√

متطلب قسم

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر المستوي
االول
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إنوجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
30

للمقرر(على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
30

30
15
5
5
5
30

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يحتوي المقرر على التعريف بالمعامالت المالية ،وتقسيمات عقودها ،واألصل في المعامالت ،وحقيقة البيع وأحكامه،
والخيارات وشروط البيع ،وبيع األصول والثمار ،وحقيقة الربا والصرف وأحكامهما ،وحقيقة السلم واالستصناع وأحكامهما،
وحقيقة القرض وأحكامه ،وحقيقة الرهن والضمان والكفالة وأحكامها ،وحقيقة الحوالة وأحكامها ،وحقيقة العارية وأحكامها،
وحقيقة الوديعة وأحكامها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
-1تعريف المصطلحات والبيوع بأنواعها والربا والصرف والسلم والقرض والرهن.
-2ذكر أحكام البيع والربا والمصارف والسلم والقرض والرهن.
-3تكوين الملكة الفقهية التي تمكن من استنباط األحكام الشرعية للبيوع بأنواعها والربا والصرف والسلم والقرض والرهن من
أدلتها التفصيلية وتنزيلها على أرض الواقع.
-4التحلي بآداب ومهارات التعامل مع المخالفين في المسائل الخالفية.
-5االستفادة من التقنية الحديثة في الوصول للمعلومات في مسائل المقرر.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1

المعارف
أن يعرف مصطلحات ومفاهيم البيع والربا والصرف والسلم والقرض والرهن والضمان والكفالة
والعارية والوديعة.
أن يذكر األحكام الفقيه للبيع.
أن يستنبط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية للبيع والربا والصرف والسلم والقرض والرهن
أن يتحلى بآداب التعامل مع المخالفين في المسائل
المهارات
أن يستنبط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية للبيع والربا والصرف والسلم والقرض والرهن
أن ينزل األحكام الفعلية للبيع والربا والصرف والسلم والقرض.

م1

2.2
2.3

أن ينزل االحكام الفعلية للبيع والربا والصرف والسلم والقرض .
أن يتحلى بآداب التعامل مع المخالفين في المسائل

م1
م1

2

1-1
1-1
1-1
1-1

1-2

3

الكفاءات

3.1

العمل بروح الفريا .

ك1

3.2

التركي على خدمة العمالء

ك4

ج .موضوعات المقرر
م

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

6
6
6
6
2
4
30

التعريف بالمقرر وأهدافه
1
تعريف البيع وشروطه
2
بيع األصول والثمار
3
الربا والصرف وأحكامهما وحقيقة السلم واالستصناع
4
القرض وأحكامه
5
 .....الرهن والكفالة وأحكامهما
المجموع
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
…

2.0

المعارف
أن يعرف مصطلحات ومفاهيم البيع والربا والصرف
والسلم والقرض والرهن والضمان والكفالة والعارية
والوديعة.
أن يذكر األحكام الفقيه للبيع.
أن يستنبط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية للبيع
والربا والصرف والسلم والقرض والرهن
أن يتحلى بآداب التعامل مع المخالفين في المسائل

2.1

3.0

الكفاءات

3.1
3.2

العمل بروح الفريق .
التركيز على خدمة العمالء

2.3

المحاضراتالحوار والنقاشالمحاضراتالحوار والنقاشالمحاضرات-الحوار والنقاش

أن يستنبط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية للبيع
والربا والصرف والسلم والقرض والرهن
أن ينزل األحكام الفعلية للبيع والربا والصرف والسلم
والقرض.
المهارات
أن يستنبط االحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية للبيع
والربا والصرف والسلم والقرض والرهن
أن ينزل االحكام الفعلية للبيع والربا والصرف والسلم
والقرض .
أن يتحلى بآداب التعامل مع المخالفين في المسائل

2.2

المحاضرات-الحوار والنقاش

المحاضرات-الحوار والنقاش

طرق التقييم
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية

بحث فردي

المحاضرات

االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية
تقييم البحث

الوجبات
بحث

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1
2
3
4
5
6
7
8

اختبار تحريري
واجبات منزلية
بحث فردي
اختبار نهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
الساعات المكتبية لإلرشاد األكاديمي.
 نظام البالك بورد من رسائل أخبار المقرر. -التواصل من خالل البريد اإللكتروني والجوال ووسائل التواصل االجتماعي.
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النسبة
من إجمالي درجة التقييم
30
10
10
50
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر

المغني في الفقه البن قدامة المقدسي
كشف القناع للبهوتي

المراجع المساندة

مجلة البحوث العلمية
مجلة الدراسات اإلسالمية
موقع الشبكة الفقهية
خرائط ذهنية في الشبكة العنكبوتية ذات الصلة

المصادر اإللكترونية

1ـ برنامج المكتبة الشاملة
 2ـ برنامج جامع الفقه اإلسالمي

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر

حاسب آلي مكتبي أو محمول وهاتف حديث

المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

برنامج  Blackboardالخاص بأجهزة الحاسب أو المحمول

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية البرمجيات)

تجهيزات أخرى

(تبعا لطبيعة التخصص)

أو تطبيق الجوال Blackboard Collaborate™ Mobile

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية التدريس
فاعلة طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

الطلبة ،قيادات البرنامج
التحليل اإلحصائي
أعضاء هيئة التدريس
الطلبة

غير مباشر
غير مباشر
مباشر
مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

تخطيط موارد المنشأة

رمز المقرر:

 104 MIS 104نما

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 3:ساعات
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب كلية

متطلب جامعة

√

إجباري

√

متطلب قسم

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر ( المستوى
الثالث )
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 111حسب

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر
 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

ساعات التعلم

النشاط
م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

45

45
15
10
5
10
40

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشمل ذلك :جميع أنشطة التعلم ،مثل :ساعات االستذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر موضوعات نظم التخطيط لموارد المنشأة ،التي تتضمن معرفة هيكلية نظم التخطيط لموارد المنشأة ،وكيفية
تخطيط وتنفيذ نظم التخطيط لموارد المنشأة (دورة حياة النظام) .باإلضافة إلى تدريب الطالب على استخدام أحد برامج تخطيط
موارد المنشأة ،واستخدام الجانب المحاسبي في أحد برامج تخطيط موارد المنشأة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة هيكلية نظم التخطيط لموارد المنشأة ،وكيفية تخطيط وتنفيذ نظم التخطيط لموارد المنشأة (دورة حياة النظام).
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
يميز بين النظم المتكاملة والنظم المستقلة.
يبين هيكلية نظم التخطيط لموارد المنشأة
يخطط تنفيذ نظم التخطيط لموارد المنشأة (دورة حياة النظام)

1-1
1-1
1-1

المهارات
استخدام نظم التخطيط الشاملة في تخطيط موارد المنشأة

2ـ1

الكفاءات
يستخدم أحد برامج تخطيط موارد المنشأة
يستخدم الجانب المحاسبي في أحد برامج تخطيط موارد المنشأة

2-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

نظم التخطيط الشامل لموارد المنشأة
1
دورة حياة النظام
2
اختيار البرمجيات
3
خطوات تكامل النظم
4
معمارية النظم المتكاملة لتخطيط موارد المنشأة
5
الشركات الموردة للنظم المتكاملة لتخطيط موارد المنشأة
6
برامج تخطيط موارد المنشأة
7
المجموع
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6
6
6
6
6
9
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
…
2.0

2.1

المعارف
يميز بين النظم المتكاملة والنظم المستقلة.
يبين هيكلية نظم التخطيط لموارد المنشأة
يخطط تنفيذ نظم التخطيط لموارد المنشأة (دورة
حياة النظام)
المهارات
استخدام نظم التخطيط الشاملة في تخطيط موارد
المنشأة

طرق التقييم

المحاضرات
المحاضرات

االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية
حاالت عملية

المحاضرات

2.2
…
3.0

3.1
3.2

الكفاءات
يستخدم أحد برامج تخطيط موارد المنشأة
يستخدم الجانب المحاسبي في أحد برامج تخطيط
موارد المنشأة

المحاضرات

االختبارات العملية

المحاضرات

االختبارات العملية

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1
2
3
4

اختبار فصلي ( )1نظري
اختـبار فصلي ( )2عملي
اختـبار فصلي ( )3عملي
اختبار نهائي نظري  +عملي
المجموع

توقيت التقييم
(باألسبوع)

4
8
12
15

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
20%
20%
20%
40%
100%

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
1ـ فرز طالب الشعبة حسب سجالتهم األكاديمية إلى :ذوي إنذارات ـ ضعاف ومتعثرين ـ متميزين وموهوبين.
 2ـ عقد جلسات مقابلة للطالب المنذرين وضعاف التحصيل للتعرف على أسباب الضعف واإلنذار ،والعمل على مساعدتهم في
حل مشكالتهم ،وتشجيعهم على بذل جهد أكبر.
 .3متابعة الطالب المتميزين والموهوبين ،وتشجيعهم على االستمرار في التفوق ،وتوصية إدارة الكلية بمكافأتهم.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر

تخطيط موارد المؤسسات ـ الجزء األول .المؤلف /المهدي محمد جبريل

المراجع المساندة

برنامج  Oodoo ERBالخاص بالتطبيقات المحاسبية

المصادر اإللكترونية

برنامج  Oodoo ERBالخاص بالتطبيقات المحاسبية

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات أخرى

(تبعا لطبيعة التخصص)

القاعة الدراسية
جهاز عرض البيانات ،برنامج Oodoo ERB
معمل حاسبات

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئة التدريس وقيادات
البرنامج

مباشر
مباشر
غير مباشر

مصادر التعلم

مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

مبادئ الحاسب وتقنية المعلومات

رمز المقرر:

111تقن CIT 111

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 4:ساعات
 .2نوع المقرر
متطلب جامعة
متطلب كلية √
اختياري
إجباري √

أ.
ب.

متطلب قسم

أخرى

المستوى األول

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

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
5

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45
30
75

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا المقررمعارف ومعلومات ومهارات عن مبادئ ومفاهيم تقنية المعلومات ،وتقنية االتصاالت وشبكات الحاسب اآللي،
والتقنية وتأثيرها على حياة اإلنسان ،والموارد التقنية وسبل استخدامها لحل المشاكل اإلدارية ،ومفاهيم أمن المعلومات وحقوق
الملكية ،وقواعد البيانات ،والتجارة اإللكترونية ،والحكومة اإللكترونية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .1يتعرف على مفاهيم تقنية المعلومات.
 .2يتعرف ويشرح تقنيات االتصاالت وشبكات الحاسب اآللي.
 .3يتعرف على أمن المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
 .4يتعرف ويشرح قواعد البيانات.
 .5يتعرف ويشرح التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية.
 .6يستخدم برنامج معالج النصوص والجداول اإللكترونية والعروض التقديمية.
 .7يستخدم برنامج أكسس إلنشاء قواعد البيانات والتعامل معها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم
المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3

المعارف
يتعرف على مفاهيم تقنية المعلومات.
يتعرف ويشرح تقنيات االتصاالت وشبكات الحاسب اآللي.
يتعرف على التقنية ومواردها ،وتأثيرها على حياة االنسان ،وسبل استخدامها لحل المشكالت اإلدارية.
يتعرف على أمن المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
يتعرف ويشرح قواعد البيانات.
يتعرف ويشرح التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية.
المهارات
مهارات على استخدام تطبيقات الحاسوب
يستخدم برنامج معالج النصوص والجداول اإللكترونية والعروض التقديمية.
يستخدم برنامج أكسس إلنشاء قواعد البيانات والتعامل معها.
الكفاءات

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

4-2
4-2

ج .موضوعات المقرر
م

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

مفاهيم تقنية المعلومات
1
تقنية االتصاالت وشبكات الحاسب اآللي
2
تأثير التقنية على حياة االنسان وسبل التعامل معها
3
الموارد التقنية وسبل استخدامها لحل المشكالت اإلدارية
4
أمن المعلومات وحقوق الملكية الفكرية
5
قواعد البيانات
6
التجارة اإللكترونية
7
الحكومة اإللكترونية
8
مراجعة عامة
9
المجموع
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
الرمز
مخرجات التعلم
التدريس
1.0
المعارف
المحاضرات
يتعرف على مفاهيم تقنية المعلومات.
1.1
يتعرف ويشرح تقنيات االتصاالت وشبكات الحاسب اآللي.
1.2
المحاضرات
1.3

يتعرف على التقنية ومواردها ،وتأثيرها على حياة االنسان،
وسبل استخدامها لحل المشكالت اإلدارية.
يتعرف على أمن المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.

1.5

يتعرف ويشرح قواعد البيانات.

1.6

يتعرف ويشرح التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية.

2

المهارات
مهارات على استخدام تطبيقات الحاسب
المحاضرات
يستخدم برنامج معالج النصوص والجداول اإللكترونية
باستخدام الحاسب
والعروض التقديمية.
يستخدم برنامج أكسس إلنشاء قواعد البيانات والتعامل معها .المحاضرات
باستخدام الحاسب
الكفاءات

1.4

2.1
2.2
3.0

المحاضرات

طرق التقييم
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية

المحاضرات

االختبارات التحريرية

االختبارات العملية الفصلية
والنهائية
االختبارات العملية الفصلية
والنهائية

…
 .2أنشطةتقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1
2
3
4
5
8

االختبار األول
االختبار الثاني
اختبار عملي1
اختبار عملي2
االختبار النهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

7
13
8
14
16

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
20
20
10
10
40

100

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار
الوقت الذي يتوقع أن يوجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد ،يتم من خاللها تقسيم المستويات األربعة الى شعب. يكلف كل أستاذ باإلشراف على شعبة أو مجموعة من الطالب ،ويتم اإلعالن على القاعة الدراسية ومكتب األستاذ وموقعالكلية ،وتحدد الساعات المكتبية في اإلعالن ،وتتراوح ساعات اإلرشاد األكاديمي بين  4و 6ساعات.
 يقوم كل أستاذ بدراسة الطالب وتصنيفهم إلى طالب متفوقين ،وطالب ضعاف التحصيل ،وطالب منذرين أكاديميا. يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة كل فئة من الفئات الثالث ويضع لهم طرق العالج.وفي نهاية كل فصل دراسي يعمل تقريرا إحصائيا يرفع للمرشد األكاديمي للبرنامج.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر

*مقدمة في الحاسب اآللي وتقنية العلومات-دار الوطن للنشر-الرياض 1420هـ تأليف /طارق
عبد هللا الشدي.

المراجع المساندة

*مقدمة في الحاسب واإلنترنت ،الطبعة الخامسة1428 ،هـ تأليف أ.د/عبد هللا بن عبد العزيز
الموسى.
*الكمبيوتر واإلنترنت ،ياسر شعبان عبد العزيز ،القاهرة2010/

المصادر اإللكترونية
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى(تبعا لطبيعة التخصص)

القاعة الدراسية
جهاز عرض البيانات
معمل حاسب

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون
مباشر
مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج والمراجع النظير
جهات التوظيف
الطالب وأعضاء هيئية التيدريس وقييادات
مباشر
البرنامج

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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
الدبلوم المتوسط في المحاسبة

جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

اسم المقرر:

القانون التجاري السعودي

رمز المقرر:

 356نظم ـ LAW 356

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

متطلب جامعة
إجباري

√

متطلب كلية
√ اختياري

متطلب قسم

أخرى

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

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا 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
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

ساعات التعلم

النشاط
م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

30

30

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشمل ذلك :جميع أنشطة التعلم ،مثل :ساعات االستذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
هذا المقرر يشمل تعريف القانون التجاري ونطاق تطبيقه ،وذلك من خالل معرفة معايير التفرقة بين القانون التجاري والمدني.
كما يشمل تعريف التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر وااللتزامات المترتبة عليه .ودراسة عقد الشركة وأركانه وخصائصه
مع بيان أنواع الشركات ،ودراسة خاصة ألحكام شركات األشخاص وشركات األموال ،وأسباب انقضاء الشركة وتصفيتها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تمكين الﻄالﺐ مــﻦ معﺮفة أنﻮاع األعﻤال الﺘﺠارية وما يﻤﻴﺰها ،وتﺤﺪيﺪ الﻨﻈام القانﻮني لألعﻤال الﺘﺠارية وصفة الﺘاجﺮ
وااللﺘﺰامات الﺨاصة بالﻤهﻨة الﺘﺠارية.
تمكين الﻄالﺐ مــﻦ معﺮفة كﻴفﻴة حﻞ الﻤﻨازعات الﻤﺘعلقة بالﺸــﺮكات ،ويعﻄﻴه القــﺪرة على تﺤلﻴﻞ الﻨﺼــﻮص القانﻮنﻴة
الﻤﺘعلقــة بالﺸــﺮكات وكﻴفﻴــة صﻴاغــة القﻮاعﺪ الﺘي تﺘعلق بﺈدارتها.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

المعارف
معﺮفة أنﻮاع األعﻤال الﺘﺠارية ومايﻤﻴﺰها وتﺤﺪيﺪ الﻨﻈام القانﻮني لألعﻤال الﺘﺠارية
معﺮفة صفة التاجر وااللتزامات المترتبة عليه
معرفة أحكامقانون الشركات
معﺮفــة أنﻮاع الﺸﺮكات الﻤﺨﺘلفة وكﻴفﻴة الﺘفﺮقة بﻴﻨها وبين األحﻜام الﺘي تﺨﻀع لها كﻞ شــﺮكة
معﺮفة اإلجﺮاﺀات الالزمة لﺘأسﻴﺲ الﺸﺮكات الﻤﺨﺘلفة

2

المهارات
مهارات التفكير النقدي
معﺮفة كﻴفﻴة حﻞ الﻤﻨازعات الﻤﺘعلقة بالﺸــﺮكات ويعﻄﻴه القــﺪرة على تﺤلﻴﻞ الﻨﺼــﻮص
القانﻮنﻴة الﻤﺘعلقــة بالﺸــﺮكات وكﻴفﻴــة صﻴاغــة القﻮاعﺪ الﺘي تﺘعلق بﺈدارتها

2.1
2.3
3
3...

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

1-2

الكفاءات

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

تعﺮيﻒ القانﻮن الﺘﺠاري وتاريﺨه وتﻄﻮرﻩ ونطاقه وتطبيقه ومصادره
معرفة أنواع األعمال التجارية وما يميزها
معرفة شروط اكتساب صفة التاجر .
معرفــة أنــواع الشــركات وشــروط عقدالشركة وشروط تأسيس كل شركة.
الشخصية االعتبارية للشركة ونتائجها
أسباب انقضاﺀ الشركة وأحكام تصفيتها

5

2
3
4
5
6
المجموع
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.0

2.1

المعارف
معﺮفة أنﻮاع األعﻤال الﺘﺠارية وما يﻤﻴﺰها وتﺤﺪيﺪ
الﻨﻈام القانﻮني لألعﻤال الﺘﺠارية
معﺮفة صفة التاجر وااللتزامات المترتبة عليه
معرفة أحكام قانون الشركات
معﺮفــة أنﻮاع الﺸﺮكات الﻤﺨﺘلفة وكﻴفﻴة الﺘفﺮقة
بﻴﻨها واألحﻜام الﺘي تﺨﻀع لها كﻞ شــﺮكة
معﺮفة اإلجﺮاﺀات الالزمة لﺘأسﻴﺲ الﺸﺮكات
الﻤﺨﺘلفة
المهارات
معﺮفة كﻴفﻴة حﻞالﻤﻨازعات الﻤﺘعلقة بالﺸــﺮكات
ويعﻄﻴه القــﺪرة على تﺤلﻴﻞ الﻨﺼــﻮص القانﻮنﻴة
الﻤﺘعلقــة بالﺸــﺮكات وكﻴفﻴــة صﻴاغــة القﻮاعﺪ
الﺘي تﺘعلق بﺈدارتها

طرق التقييم

المحاضرات

االمتحانات التحريرية

المحاضرات
المحاضرات

االمتحانات التحريرية
االمتحانات التحريرية

المحاضرات

االمتحانات التحريرية

المحاضرات

االمتحانات التحريرية

المحاضرات
والحوار والنقاش

ورقة عمل

2.2
…
3.0

الكفاءات

3.1
3.2
…
 .2أنشطةتقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1
2
3
4
5
6
7
8

اختبار قصير
اختبار تحريري
مشاركة
ورقة عمل
اختبارنهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الرابع
التاسع
طوال الفصل
العاشر
الرابع

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%8
%20
%5
%7
%60

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد  ،يتم من خاللها تقسيم المستويات األربعة إلى شعب.
يكلف كل أستاذ باإلشراف على شعبة أو مجموعة من الطالب  ،وتحدد الساعات المكتبية بواقع  6 – 4ساعات أسبوعيا ،ويعلن
عنها في القاعة الدراسية وموقع الكلية ومكتب األستاذ .
يقوم كل أستاذ بدراسة الطالب وتصنيفهم إلى متفوقين ،وضعاف التحصيل ،ومنذرين أكاديميا .
يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة الطالب وتشخيص مشكالتهم ومحاولة عالج هذه المشاكل.
يتم عمل تقرير يرفع إلى رئيس وحدة اإلرشاد.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
القانون التجاري السعودي  ،د .نايف الشريف  ،د .زياد القرشي ،دار حافظ للنشر والتوزيع
( الطبعة السابعة ).

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات أخرى

القاعة الدراسية
جهاز عرض البيانات

(تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

المقيمون
الطالب
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
قيادات البرنامج

طرق التقييم
تقييم غير مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر
تقييم مباشر

مجاالت التقويم (مثل :فاعلية التدريس ،فاعلية 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

مجلس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
17
2020/5/5
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اسم المقرر:

مبادئ اإلحصاء

رمز المقرر:

110كميQUN110

البرنامج:

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

القسم العلمي:

العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكلية:

المجتمع ببريدة

المؤسسة:

جامعة القصيم

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات المقرر
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
ز .تقويم جودة المقرر:
ح .اعتماد التوصيف
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة 4:ساعات
 .2نوع المقرر
متطلب جامعة
متطلب كلية √
أ.
اختياري
إجباري √
ب.
 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر (السنة األولى
ـ المستوى الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

متطلب قسم

أخرى

ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إنوجدت)

ال يوجد

 .نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
75

للمقرر(على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر) تدريب
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
45
30

75

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل ذليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 اإللمام بالمفاهيم األساسية في علم اإلحصاء.
 التمييز بين أنواع البيانات اإلحصائية ،ومميزات كل منها ،ومجاالت استخدامها ،وإعداد الجداول التكرارية والرسوم البيانية.
 التعرف على المقاييس اإلحصائية المناسبة لوصف البيانات اإلحصائية بأنواعها.
 استخدام معامالت االرتباط المناسبة لوصف العالقة بين الظواهر المختلفة.
 دراسة االحتماالت وأهميتها في اإلحصاء.
 دراسة المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية وربطها بالظواهر المختلفة.
 التطبيق العملي لألرقام القياسية والسالسل الزمنية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 تعريف الطالب بالمفاهيم اإلحصائية األساسية.إكساب الطالب مهارة تحديد طريقة المعاينة المناسبة. إكساب الطالب مهارة تلخيص البيانات اإلحصائية وعرضها بطرق مختلفة ،واستخالص بعض النتائج وتفسيرها. .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3

المعارف
المعرفة الشاملة للمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال اإلحصاء.
اإللمام بالجديد والمستحدث في مجال اإلحصاء والمعرفة بالقضايا المعاصرة.
تطبيق النظريات اإلحصائية بما يخدم وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة للميوارد
البشرية في المؤسسات التي يعملون بها .
المهارات
تطبيق مهارات التخطييط والتنظييم والتوجييه والتقيييم والتحفييز والرقابية والمتابعية واالتصيال مين
خالل دراسات الحالة الموجودة نهاية كل فصل في المقرر
الكفاءات

3.1

العمل بروح الفريق
التركيز علي خدمة العمالء

2
2.1
3
3.2

1-1
1-1
1-1
م2

ك1
ك4

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات
طرق جمع البيانات :العينات العشوائية (البسيطة  ،المنتظمة ،الطبقية ،المجموعات) ،االستبانات
طرق تبويب البيانات :جدول التوزيع التكراري ،جدول التوزيع التكراري النسبي
طرق عرض البيانات :المدرج التكراري ،المضلع التكراري ،المنحنى المتجمع الصاعد،
الدائرة ،األعمدة البيانية
مقاييس النزعة المركزية (بيانات مبوبة وغير مبوبة) :الوسط الحسابي  ،الوسيط  ،المنوال
مقاييس التشتت (بيانات مبوبة وغير مبوبة ) :المدى ،االنحراف المتوسط  ،التباين واالنحراف
المعياري
بعض المصطلحات االحتمالية :الظاهرة العشوائية  ،التجربة العشوائية ،المحاولة اإلحصائية،
األحداث العشوائية :مؤكد ،مستحيل ،بسيط ،مركب
طرق العد  :قاعدة الضرب ،التباديل ،التوافيق
تعريف االحتمال وحسابه  ،األحداث المتنافية  ،بعض قواعد االحتماالت البديهية
األحداث المستقلة  ،االحتماالت المشتركة والشرطية  ،المتغيرات العشوائية  ،أنواع المتغيرات
العشوائية ،دوال االحتمال
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
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متوسط وتباين المتغير العشوائي  ،خواص التوقع والتباين
توزيع ذو الحدين وتوزيع بواسون
التوزيع المعتدل
األرقام القياسية البسيطة ،األرقام القياسية المرجحة ،األرقام القياسية ذات األساس المتحرك
السالسل الزمنية
تطبيقات إضافية ( للمراجعة )
اإلجمالي

5
5
5
5
5
5
75

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0
المعارف
المعرفية الشياملة للمفياهيم والمبيادئ والنظرييات فيي
1.1
مجال اإلحصاء.
اإللمييام بالجديييد والمسييتحدث فييي مجييال اإلحصييياء
1.2
المحاضرات
والمعرفة بالقضايا المعاصرة.
تطبييييق النظرييييات اإلحصيييائية بميييا يخيييدم وظيييائف
اإلدارة من تخطيط وتنظيم ورقابية ومتابعية للميوارد
…
البشرية في المؤسسات التي يعملون بها .
2.0
المهارات
تطبيق مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم
2.1
والتحفيتتز والرقابتتة والمتابعتتة واالتصتتال متتن ختتالل
المحاضرات
دراستتتات الحالتتتة الموجتتتودة نهايتتتة كتتتل فصتتتل فتتتي
المقرر
3.0
الكفاءات
3.1
العمل بروح الفريق
الواجبات الجماعية
3.2
العمالء
خدمة
علي
التركيز
حاالت عملية
 .2أنشطةتقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4

7
12
خالل الفصل
16

اختبار فصلي اول
اختبار فصلي ثان
مشاركة
االختبار النهائي

طرق التقييم

اختبارات تحريرية

اختبارات تحريرية

متابعة المناقشة والحوار
تقييم الحاالت
النسبة
من إجماليدرجةالتقييم
%20
%20
%10
%50

أنشطة التقييم (اختبارتحريري،شفهي ،عرض تقديمي،مشروع جماعي ،ورقة عماللخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد  ،يتم من خاللها تقسيم المستويات األربعة إلى شعب.
يكلف كل أستاذ باإلشراف على شعبة أو مجموعة من الطالب  ،وتحدد الساعات المكتبية بواقع  6 – 4ساعات أسبوعيا ،ويعلن
عنها في القاعة الدراسية وموقع الكلية ومكتب األستاذ .
يقوم كل أستاذ بدراسة الطالب وتصنيفهم إلى متفوقين – ضعاف التحصيل – منذرين أكاديميا .
يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة الطالب وتشخيص مشكالتهم ومحاولة عالج هذه المشاكل.
يتم عمل تقرير يرفع إلى رئيس وحدة اإلرشاد.
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جامعة القصيم
كلية المجتمع ببريدة

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

اإلحصاء في اإلدارة ،تأليف  :لنكولن تشاو  ،ترجمة  :عبد المرضي عزام
مبادئ اإلحصاء ،تأليف أ.د  .صبحي أبو صالح و أ.د .عدنان عوض
المكتبة اإللكترونية

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى(تبعا لطبيعة التخصص)

القاعة الدراسية
بروجكتور
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية طرق تقييم الطالب
فاعلية التدريس
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

المقيمون
غير مباشر
غير مباشر
مباشر
غير مباشر

الطالب وقيادات البرنامج
 الطالب وقيادات البرنامج االختبارات الفصلية والنهائيةأعضاء هيئة التدريس وقيادات البرنامج
قيادات البرنامج  -المراجع النظيير–وحيدة
غير مباشر
مصادر التعلم

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(يتمتحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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