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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألهؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي هحا ي
ويراحبه وصف لكل مقخر ضسؽ  احةقج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستالظالب تحكيقها مبخهشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 ادارة اعسال  / السخكد القدؼ العمسي

 محاسبة متؾسظة  او السهشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكمؾريؾس ادارة  اسؼ الذهادة الشهائية 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

    كؾرسات                                 

  السؤثخات الخارجية األخخى      

            12/9/1212                  تاريخ إعجاد الؾصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي

 تداعج الظالب عمى قخاءة وفهؼ الكذؾفات السالية  والقؾائؼ السالية .2

ى السعالجات السحاسبية التي تؤدي الى عهؾر االرصجة في تمػ القؾائؼ بالذكل التي تدميط الزؾء عم .1  
 هي عميه



 

    
 

 
 

  

  3 . 

  4.. 

  5 . 

  6. 

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 االهداف المعرفية

 

  العسل عمى -2أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشه مؽ دقة السالحغة واالستقراء. أسمؾبالتفكيخ ب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -1أ

 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بدهؾلة لمستعمؼاستخجام المؾحة وال -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 جلخاصة بالبخناما السهاراتية األهجاف ب

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 2ب 



 

    
 

 
 

  

 تؾعيف االمثمة السالئسة. 1ب 

 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   

 وفق طخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة ،عل بيشهساويخكد عمى الستعمؼ والتفا  

 السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.  

 

 طرائق التقييم

 يةالرف. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذهخية 1االختبارات اليؾمية  .2
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 الؾججانية والكيسية. األهجاف -ج      

 حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف. طخح االسئمة -2ج             

 لجراسية.طخح اسئمة يقؾم الظالب بحمها لمفرؾل ا -1ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

 عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.إتكميف الظمبة ب -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             



 

    
 

 
 

  

 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات الكتابية .1
 الحزؾر اليؾمي .3

 السشقؾلة )السهارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأهيميةعامة د. السهارات ال 
 
 أداء....... ان يتقؽ الظالب 2د 
 .......القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 1د 
 ........ ان يحافظ الظالب عمى3د
 ........معمؾماته عؽ . ان يظؾر الظالب4د
 

 

 ؼ طخائق التعميؼ والتعم 

 الظخيقة االستقخائية .2
 الظخيقة الكياسية .1
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السهارية .2
 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات اليؾمية .3

 . بنية البرنامج22



 

    
 

 
 

  

السخحمة 
 الجراسية 

 الداعات السعتسجة     اسؼ السقخر أو السداق رمد السقخر أو السداق

 عسمي نغخي      

  1 محاسبة متؾسظة    الثانية  

 

 التخظيط لمتظهر الذخري

 إعجاد مشهج اكاديسي .2

 بجقة. البخنامج.متابعة 1

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورها .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعهج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل           

 معيار القبؾل السخكدي            

 أهؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج

 المحاسبة المالية المتهسظة لممؤلفين إ .د طالل دمحم الججاوي  و أ .د حيدر عمي المدعهدي 

 ـ السحاسبة الستؾسظة  لمسؤلف كيدؾ

 



 

    
 

 
 

  

 

 مخظط مهارات السشهج        

 عات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼيخجى وضع اشارة في السخب                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 أساسي اسؼ السقخر رمد السقخر الدشة / السدتؾى 

 أم اختياري 

 يةالسهاراتاألهجاف  ة يالسعخفاألهجاف 
 بخنامج الخاصة بال

األهجاف الؾججانية 
 والكيسية 

والتأهيمية ارات العامة السه
األخخى  السشقؾلة )السهارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 (والتظؾر الذخري

 4د 3د 1د 2د 4ج 3ج 1ج 2ج 4ب 3ب 1ب 2ب 4أ 3أ 1أ 2أ

    * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   

                    

                   



 

    
 

 
 

  

 سؾذج وصف السقخرن

 لسقخروصف ا

 

 حث العمسيوزارة التعميؼ العالي والب  السؤسدة التعميسية

 ادارة اعسال  / السخكدالقدؼ العمسي

 محاسبة متؾسظة  اسؼ / رمد السقخر

 أو ألكتخوني دوام رسسي )نغامي(   أشكال الحزؾر الستاحة

 الثانية السخحمة    الفرل / الدشة

 1   عجد الداعات الجراسية )الكمي(

                   تاريخ إعجاد هحا الؾصف 

 السقخر أهجاف        

 القؾائؼ السالية والكذؾفات السالية فهؼ .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشه مؽ 2

في القؾائؼ والكذؾفات السالية وعمى بتحميل السعمؾمات الؾاردة .تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة 1
 وفق السعاييخ السحاسبية الجولية 

 لسادة السحاسبة السالية   العامة االهجاف بأهؼتدويج الظمبة .3 

 السادة لديادة فهؼ القؾائؼ السالية .  مفخداتعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 

يؾفخ وصف السقخر هحا إيجازًا مقتزيًا ألهؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقها 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشها وبيؽ وصف التعمؼ مبخهشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 
 ؛البخنامج.



 

    
 

 
 

  

 الخاصة بسادة السحاسبة الستؾسظة معخفة السشاهج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 ان يكؾن لجى الظالب القجرة عمى التعامل مع  .4

 لتعميؼ والتعمؼ والتقييؼمخخجات السقخر وطخائق ا

 األهجاف السعخفية  

 استيعاب وفهؼ السادة -2أ

 استخجام المؾحة والقمؼ -1أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األهجاف السهاراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

 وسائل التؾضيح – 2ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 1ب
     سارسة مهارات االترال االلكتخون م –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ 

 . طخيقة العرف 4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 1.طخيقة السشاقذة 2 

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحهشي      

                         

 طخائق التقييؼ 

 االختبارات الذهخية –االختبارات الذفؾية  –فية السشاقذات الر –االختبارات اليؾمية   



 

    
 

 
 

  

 

 

 السشقؾلة )السهارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري( والتأهيميةد. السهارات العامة  
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .2د
 )االنتخنيت( قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية تشسية .1د
 . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

   

 

 المرحمة الثانية الكهرس االول  –: المحاسبة المتهسظة  بنية المقرر

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

طخيقة 
 التعميؼ

 طخيقة التقييؼ

 معخفة مهارية ساعة 1 األول 
االطار الشغخي 
 لمسحاسبة السالية

 
 يؾمي اختبار  فخدية 

 الثاني 
ساعة 1  

 التدؾيات القيجية  معخفة مهارية
 فخدية

 يؾمي اختبار 

 

 الثالث

ساعة 1  

 معخفة مهارية
 

السراريف .
السجفؾعة مقجمًا 

 والسدتحقة 
 

 فخدية

 يؾمي اختبار 

 الخابع 

ساعة 1   
 

 معخفة مهارية
 

 
االيخادات السدتمسة 
 مقجمًا والسدتحقة 

  فخدية
 
 يؾمي  اختبار

 

 فخدية



 

    
 

 
 

  

 

 الخامذ 

ساعة 1   
 

 معخفة مهارية
 

الكذؾفات السالية 
 قائسة الجخل 

 

  فخدية
 
 يؾمياختبار 
 

 فخدية

 الدادس 

ساعة 1  
 

 معخفة مهارية
 

 
كذف التجفق 

 الشقجي
 

 فخدية
 
 شهخي  اختبار

 

 الدابع
ساعة 1   

 عخفة مهاريةم
قائسة السخكد 

 السالي

  فخدية
 يؾمياختبار  

 

 الثامؽ 
ساعة 1 قائسة التغيخ في  معخفة مهارية 

 حقؾق السمكية

يؾمي اختبار فخدية  

 التاسع
ساعة 1  معخفة مهارية 

 أوراق العسل
يؾمي اختبار فخدية  

 العاشخ
ساعة 1 السحاسبة عؽ  معخفة مهارية 

 الشقجية

يؾمي اختبار فخدية  

 حادي عذخ ال
ساعة 1 كذف مظابقة  معخفة مهارية 

 البشػ

يؾمي  اختبار فخدية  

 الثاني عذخ 
ساعة 1 الدحب عمى  معخفة مهارية 

 السكذؾف

شهخي  اختبار فخدية  

 الثالث عذخ 
ساعة 1 الكياس واالفراح  معخفة مهارية 

السحاسبي الوراق 
 الكبض

يؾمي اختبار فخدية  



 

    
 

 
 

  

 ثانيالمرحمة الثانية الكهرس ال – : المحاسبة المتهسظة بنية المقرر

 األسبؾع
 عجد الداعات 

مخخجات التعمؼ 
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 فخدية
 طخيقة التقييؼ

 األول 
ساعة 1  

 السجيشؾن  معخفة مهارية
 

 فخدية
 يؾمياختبار 

 الثاني 

ساعة 1  

 معخفة مهارية

طخق تقجيخ 
مخرص الجيؾن 
السذكؾك في 
 تحريمها  

 فخدية

 يؾمياختبار 

 

 الثالث

ساعة 1  

 معخفة مهارية
 

 شظب الجيؾن  
 

 فخدية

 يؾمياختبار 

 الخابع 

ساعة 1   
 

 معخفة مهارية
 

 
 السخدون 

  فخدية
 
 يؾمي  اختبار

 

 فخدية

 

 الخامذ 

ساعة 1   
 

 معخفة مهارية
 

طخق تقييؼ 
 السخدون 

 

  فخدية
 
 يؾمياختبار 
 

 فخدية

 الدادس 

ساعة 1  

 
 خفة مهاريةمع

 

 
الفخق بيؽ الشغام 
الجوري والجخد 

 السدتسخ 
 

 فخدية
 
 شهخي  اختبار

 



 

    
 

 
 

  

 الدابع
ساعة 1  

 
 معخفة مهارية

تقييؼ مخدون اخخ 
 السجة 

  فخدية
 يؾمياختبار  

 

 الثامؽ 
ساعة 1 السؾجؾدات غيخ  معخفة مهارية 

 الستجاولة 

يؾمي اختبار فخدية  

 التاسع
ساعة 1  معخفة مهارية 

 ثار طخق االنج
يؾمي اختبار فخدية  

 العاشخ
ساعة 1 استبجال وبيع  معخفة مهارية 

 السؾجؾدات 

يؾمي  اختبار فخدية  

 الحادي عذخ 
ساعة 1  معخفة مهارية 

 االستثسارات السالية 
شهخي  اختبار فخدية  

 الثاني عذخ 
ساعة 1 استثسارات السمكية  معخفة مهارية 

 / االسهؼ 

شهخي  اختبار فخدية  

  الثالث عذخ
ساعة 1 استثسارات الجيؽ /  معخفة مهارية 

 سشجات 

يؾمي  اختبار فخدية  

  

 البشية التحتية

ـ الكتب السقخرة 2
 السظمؾبة

 السحاسبة السالية الستؾسظة لمسؤلفيؽ إ .د طالل دمحم الججاوي  و أ .د حيجر عمي السدعؾدي

ـ السخاجع الخئيدية 1
 )السرادر(

 السحاسبة الستؾسظة  لمسؤلف كيدؾ



 

    
 

 
 

  

 
 

 

  خظة تظؾيخ السقخر الجراسي

اضافة بعض المفردات إلى  والعسل عمى تظبيقها في سج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشهجتان يع  
ـ تمخيص 0ـ تقارير عممية تخص بعض مفردات المادة 2المنهج والعمل عمى تظبيقها تكميف الظمبة بعمل :

 ـ القاء محاضرة تخص مهضهع معين .3فرل من مردر قيم . 
 

 

اـ الكتب والسخاجع التي 
 يؾصى بها

االطالع عمى كتاب السحاسبة الستؾسظة لمسؤلف د فؤاد الجبؾري وكتاب السحاسبة الستؾسظة .
 لمسؤلف أ.د بذخى السذهجاني و م. حكيؼ الداعجي و م.د بذخى الظائي 

ب ـ السخاجع 
االلكتخونية، مؾاقع 

 االنتخنيت ....

 


