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2016-2015 
  نموذج توصیف المقرر

  

 ام القرى: جامعة المؤسسة التعلیمیة 12/12/1436:تاریخ التقریر

 المالیة اإلسالمیة و العلوم االقتصادیةلكلیة: ا  المحاسبة :القسم

  تحدید المقرر ومعلومات عامة عنھ  أ.        

 2-106163 :اسبة  المالیة  محال مبادئ   عنوان المقرر ورمزه: .１

  

  2. الساعات المعتمدة: ٢

  

(إذا كان المقرر یُقدم كمادة اختیاریة ضمن برامج متعددة، یرجى اإلشارة   . البرنامج أو البرامج التي یتم تقدیم المقرر ضمنھا٣

  إلى ذلك بدالً من تعداد البرامج.): 

  احمد القرني المقرر:  .  اسم عضو ھیئة التدریس المسؤول عن تدریس٤

  ىاألول السنة .  المستوى أو السنة التي یُقدم فیھا ھذه المقرر:٥

   :.  المتطلب السابق لھذه المقرر ٦

  . المتطلب المصاحب لھذه المقرر (إن وجد): ال یوجد٧

  السالمیةالمالیة ا. مكان تدریس المقرر إن لم یكن في المقر الرئیسي للمؤسسة التعلیمیة: مبنى كلیة العلوم االقتصادیة و٨

  

 في المكان المناسب):  . أنماط التعلیم (ضع إشارة ٩

 

              100              النسبة المئویة                                 أ.  الفصل الدراسي التقلیدي                             

 

                                  النسبة المئویة                                      ب. التعلیم المدمج (التقلیدي واإللكترونیة              

 

                                  النسبة المئویة                                                ج.  التعلیم عن بعد                                        

 

                        النسبة المئویة                                                  د.  المراسلة                                               

 

                                النسبة المئویة                                          ھـ. طرق  أخرى                                         

  

  ال یوجد مالحظات:

  ب.  األھداف        
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 الھدف الرئیس لھذا المقرر؟ما  .１

لیكون جاھزا لفھم التخصص تزوید الطالب بأساسیات علم  المحاسبة و مبادئھا -  

تمكین الطالب من اعداد القوائم المالیة و فھو عملیات المؤسسة و تسجیلھا -  

  قدرة الطالب على فھم الموازانات -

.  صف باختصار أي خطط یتم تنفیذھا لتطویر وتحسین المقرر. مثال  : ٢  

 - المرا جعة الدوریة للمقرر

    

 - متابعة المؤتمرات العلمیة وورش العمل

 التوافق مع ما تقدمھ المؤسسات التعلیمیة المماثلة في التخصص -

  وصف المقرر  -ج

  

 الوصف العام كما یظھر في دلیل أو نشرة البرنامج):. الوصف العام للمقرر (مالحظة: ینبغي إرفاق ١

  

      :قائمة الموضوعات التي ینبغي تغطیتھا. ٢

ساعات   عدد األسابیع  قائمة المواضیع

  التدریس

  2  1  المحاسبة: المفھوم و المبادئ

  6  3  معادلة المحاسبة وأثر العملیات علیھا

  4  2  قاعدة القید المزدوج و التسجیل في دفتر  الیومیة

  2  1  أولاختبار دوري    

  6  3  الترحیل و الترصید و اعداد میزانیة المراجعة

  2  1  ثاني اختبار دوري    

  اعداد القوائم المالیة وورقة العمل

  التسویات و استكمال الدورة المحاسبیة

  المحاسبة عن عملیات المبیعات و المشتریات

5  10  

 2  1  درجةستون اختبار نھائي    

  

  

 ساعة 30 المعتمدة خالل الفصل الدراسي): الفعلیة والساعات.  مكونات المقرر (مجموع ساعات التدریس ٣

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافیة
  المحاضرة

30 - - - - 30 

ساعات 

التدریس 

  الفعلیة

2 - - - - 2 

الساعات 

  المعتمدة
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                 2  . ساعات المذاكرة أو التعلم اإلضافیة المتوقعة من الطالب في األسبوع     ٤

  

. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت وموائمتھا مع طرق التقویم واستراتیجیات ٥

  التدریس.

واستراتیجیات التدریس مع بعضھا البعض في منظومة موحدة تعمل كل من مخرجات التعلّم للمقرر وطرق التقویم 

  ومتكاملة تعبر مجتمعة عن اتفاق متناسق بین تعلم الطالب، والتقویم، والتدریس.

یوفّر اإلطار الوطني للمؤھالت خمس مجاالت للتعلّم، ینبغي تحدید مخرجات تعلم للمقرر، وعادةً ال یجب أن یتعدى عدد 

لواحد ثمانیة مخرجات تكون متوائمة مع مجال أو أكثر من مجاالت التعلم الخمسة. قد تتضمن مخرجات التعلم للمقرر ا

بعض المقررات الدراسیة مخرج واحد أو أكثر للبرنامج مدمجة مع مخرجات التعلم للمقرر وذلك إلظھار الموائمة بین 

ات تعلم البرنامج أي من مخرجات مخرجات التعلم للمقرر ومخرجات التعلم للبرنامج. تحدد  مصفوفة تخطیط مخرج

  التعلم للبرنامج مدمجة مع مقررات دراسیة معینة.

  في الجدول التالي تم إدراج مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤھالت مرقمة في العمود األیمن.

  یرجى التقید بالخطوات التالیة عند تعبئة الجدول:

 والقابلة للقیاس والمطلوب تحققھا في مجاالت التعلم المالئمة (انظر األمثلةأدرج مخرجات التعلم المناسبة  أوالً:

  أدرج استراتیجیات التدریس المساندة المتالئمة مع طرق التقویم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانیاً:الجدول).  المقترحة ت

نبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم  للمقرر أدرج طرق التقویم المناسبة والتي تقیس وتُقیَم مخرج التعلم بدقة. ی ثالثاً:

  وكل طریقة تقویم وكل استراتیجیة تدریس أن تتناغم سویاً وبشكل منطقي كعملیة تعلم وتعلیم متكاملة.

 ً في حال إدراج أي مخرجات تعلم للبرنامج العلمي ضمن مخرجات التعلم للمقرر الدراسي یرجى وضع عالمة *  :رابعا

  أمام المخرج المعني. 

  لیس بالضرورة أن یتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

 

  

 أسالیب التقویم المستخدمة في المقرر
استراتیجیات تدریس 

 المقرر
 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 

 ١.٠  المعرفة
ات الفصلیة و النھائیةالختبا را - 

محاضرةوتقویم اثناء ال  تحصیلیة أسئلة  
- 

المنزلیة تقییم الواجبات  - 
 
 

       -   المحاضرات 
لةالمناقشات وطرح األسئ  

-                       
التعلم الذاتي -        

لب بنھایة تدریس المقرر ینبغي أن یكون الطا
:على أن ارً داق  
  ة المحاسبة في المؤسساتیتعرف على أھمی -

تبویب العملیاتیتعرف على كیفیة   -  

١.١ 

 االختبا رات الفصلیة و النھائیة -
أسئلة تحصیلیة  وتقویم اثناء  -

 المحاضرة 
 تقییم الواجبات المنزلیة  -
 
  

       -   المحاضرات
المناقشات وطرح األسئلة -                          
التعلم الذاتي  -  
  

دلیل في استخدام  اتالمھاریستعرض   -
  االرشادات الخاص بمختلف المعاییر

القیام اإلحصائیة و رامجعلى استعمال الب یتعرف
 بتطبیقات

  

١.٢ 

 ٢.٠ المھارات اإلدراكیة
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 - االختبا رات الفصلیة و النھائیة 

ةالفردیة و الجماعی تقییم الواجبات  - 
المحاضرة تقییم المشاركة في  -     

التعاونيالتعلم  - 
الذھنيالعصف   - 

سة الحالة اد ر -  

الب قاد بنھایة تدریس المقرر ینبغي أن یكون الط 
:ًرا على أن   

من خالل  بھایحلل البیانات ویبو  - 
تطبیق المعاییر المحاسبیة   
 

٢.١ 

 
 - االختبا رات الفصلیة و النھائیة 

ةتقییم الواجبات الفردیة و الجماعی  - 
 تقییم المشاركة في المحاضرة

  التعلم التعاوني-
 العصف الذھني -
 سة الحالةدرا -

یمیز بین المبادئ المختلفة المستخدمة في  -
 التطبیقبرنامج 

  
  
  
  

٢.٢ 

 ٣.٠ مھارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولیة
وريالجماعیة بشكل د تقویم المناقشات  

- 
  التقییم الذاتى

  تقییم الواجبات
 الفردیة والجماعیة

االق ا رنتقییم   

 - التعلم التعاوني
المناقشة والحوار  - 
  الذاتيالتعلم  -

 

لتطویر ا رواستمرا مسؤولیة التعلمالطالب  یثبت-
 الذاتي والمھني

 
 

٣.١ 

  
 

 التعلم التعاوني  -
 المناقشة والحوار -
 التعلم الذاتي -
  

المناقشات الجماعیة  القدرة على  الطالب ثیت ی -
 في موضوعات المقرر  

بأخالق على المستوى الشخصي یثبت التحلي  -
  -والعام

٣.٢ 

 ٤.٠ مھارات االتصال وتقنیة المعلومات والمھارات الحسابیة

 -اختبارات الموقف داخل القاعات
  تقییم األنشطة المشاركة بھا كل طالب -

التعلم التعاوني    -      
التعلم  

           -االلكتروني
 العمل الجماعي 

- 

ات شبكیثیب القدرة على  استخدام  - 
بما یخدم المقرر االلكترونیة     
  

٤.١ 

اختبارات الموقف داخل   
   -القاعات

البتقییم األنشطة المشاركة بھا كل ط    
- 

التعاوني التعلم  - 
التعلم االلكتروني  - 
  العمل الجماعي -

مھارات العمل الجماعي واالتصال ثبتی -      
  

٤.٢ 

 ٥.٠ النفس حركیةالمھارات 

 ٥.١ ینطبقال   

 ٥.٢ ینطبقال   

  

  األفعال المستخدمة في صیاغة مخرجات التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت،

 واقتراحات حول طرق التقویم واستراتیجیات التدریس

  األفعال المقترحة

  مجاالت التعلم

وفق اإلطار الوطني 

  للمؤھالت

یُعّرف، یضع إسماً، یستعرض، یذكر، یصف، یتذَكر، یحفظ، ینسخ، یُعدَد، یُسَمي، یُسّجل، 

  یتعّرف على، یُخبر، یكتب
  المعرفة

یُقدّر، یشرح، یُلَخص، یكتب، یُقارن، یُفّرق، یُمثَل برسم بیاني، یُقّسم الى فروع، یُفَرق بین، 

، یشرح، یتنبأ، یُبَرر، ینتقد، یحسب، یُحلَل، یُؤلَف، یَُطور، یُنشئ، یُعد، یُعید بناء، یُعید ترتیب

  یُقیَم، یُقدَر، یُخًطط، یُصَمم، یقیس، یحكم على، یُفَسر، یُخَمن

  المھارات اإلدراكیة
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یُثبت، یحكم، یختار، یُوّضح، یُعدَل أو یُغیَر، یُبیَن، یستخدم، یُقدّر، یُقیَم، یُبَرر، یُحلَل، یتساءل،  

  یكتب

مھارات التعامل مع 

  األشخاص وتحمل المسؤولیة 

  یُثبت، یحسب، یُوَضح، یُفَسر، یبحث، یتساءل، یُشغّل، یُقدّر، یُقیَم، ینتقد

مھارات االتصال وتقنیة 

المعلومات والمھارات 

  الحسابیة 

یُثبت، یُظھر، یُوَضح، یُؤدي، یُعَبر بطریقة مسرحیة درامیة، یُّوظف مھارات أو أدوات، 

بیاني، یتفحص، یبني أو یُشَكل، یُرّكب، یُجرب، یتالعب، یُشغّل، یُعد، یُنتج، یرسم، یُمثل برسم 

  یُعید بناء

  المھارات النفس حركیة

  

  عند كتابة مخرجات التعلم التي یمكن قیاسھا وتقییمھا.عدم استخدامھا األفعال التي یُقترح 

یضمن               یُكبّر                           یعتبر                  یُضخم أو یزید                     یُكمل              یُراجع          

  یفھم

              یحافظ أو یُبقي        یعكس                              یفحص            یُقَوي                  یسكتشف           یُشَجع      

  یُعّمق 

 مال أو مقاییس معینة.یمكن استخدام بعض ھذه األفعال اذا كانت ذات عالقة  بأع

  

 طرق التقویم و استراتیجیات التدریس المقترحة ھي:

من المطلوب وفقا لألبحاث وأفضل الممارسات استخدام طرق متعددة ومستمرة للتحقق من تعلم الطالب، وتشمل التوجھات 

ضمنھا أنظمة قیاس أداء الطالب على ) من Rubricsالحالیة مجموعة واسعة من أدوات التقییم باستخدام سلم التقدیر اللفظي (

) ومؤشرات األداء Benchmarks) والمقارانات المعیاریة (Rubricsالشبكة العنكبوتیة والتي تستخدم سلم التقدیر اللفظي (

 Qualitative) مفید بشكل خاص في التقییم النوعي (Rubrics) والتحلیل، ویعتبر سلم التقدیر اللفظي (KPIsالرئیسیة (

Evaluation أما استراتیجیات التقییم المراعیة والمبینة للفروقات فتشمل ما یلي: االختبارات، ملف الطالب، المقاالت الطویلة .(

والقصیرة، دفاتر المتابعة أو سجالت التعلم، التقاریر التحلیلیة، العروض الفردیة والجماعیة، الملصقات، الیومیات، دراسة 

، (Learning Logs)یو، التقاریر الجماعیة، تقریر معمل، المناظرات، الخطب، سجالت التعلم الحالة، مذكرة معمل، تحلیل فید

تقییم الزمالء، التقییم الذاتي، عمل فیدیو، عمل رسومات، األداء الدرامي، عمل جداول، العروض التوضیحیة، المنظمات 

)، سجل مالحظات Learning Contracts)تعلم ، منتدیات النقاش، المقابالت، عقود ال (Graphic Organizers) البصریة

) (ماذا أعرف؟ ماذا أرید أن أعرف؟ ماذا KWL، األعمال الفنیة، جداول التعلم (Anecdotal Notes)المعلم على الطالب (

  تعلمت؟)، خرائط المفاھیم.  

سي واحتیاجات الطالب یجب اختیار استراتیجیات التدریس المراعیة للفروقات بحیث تتناسب مع محتوى المقرر الدرا

ومخرجات التعلم المرجوة. تشمل استراتیجیات التدریس ما یلي: المحاضرة، المناظرة، العمل في مجموعات صغیرة، المناقشة 

مع الفصل بشكل عام أو في مجموعات نقاش صغیرة، النشاطات البحثیة، الشرح العملي في المعمل، المشاریع، المناظرات، لعب 

تقدیم العروض الفردیة، العصف الذھني، ومجموعة واسعة  الحالة، االستعانة بضیف متحدث، الحفظ، الفكاھة،األدوار، دراسة 

 متنوعة من أنشطة التعلم العملیة.

  

 

  

  

  

  

  

  . جدول المھام والتكالیف التي یتم فیھا تقییم الطلبة خالل الفصل الدراسي٦
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  النسبة من التقییم النھائي
موعد تسلیم المھمة أو 

  التكلیف

  مھمة التقویم

(مثالً: مقالة، امتحان، مشروع جماعي، اختبار 

  فصلي، خطبة، عرض شفھي، ... إلخ)

 

 أ. الواجبات  خالل الفصل الدراسي  10%

 ب مشاركة في المحاضرات خالل الفصل الدراسي 10%

 ج. امتحان  دوري أول األسبوع السابع  10%

  د  ثانيامتحان  دوري   األسبوع  الحادي عشر 10%

 و امتحان نھائي  وفقا للتقویم األكادیمي 60%

  ه  المجموع    100%

  د.  اإلرشاد األكادیمي والدعم المقدم للطلبة:        

(حدد المدة   . ترتیبات تواجد أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم لتقدیم المشورة واإلرشاد األكادیمي الفردي للطالب.١

  المتوقع تواجد أعضاء ھیئة التدریس خاللھا في األسبوع)الزمنیة 

ید ساعتان أسبوعیة موزعة على أیام األسبوع وفي أوقات الفراغ بین المحاضرات , كما یمكن التواصل من خالل البر

 . االلكتروني , كما یتم تحدید مرشدین للطالب خالل فترة التسجیل

  مصادر التعلّم:ھـ.          

  المقررة قائمة الكتب .１

 download-internet-pdf-ebooks.com/1346-free-book مبادئ المحاسبة المالیة   : 

  قائمة المراجع المساندة األساسیة ( الدوریات العلمیة، التقاریر، ... إلخ): .２

 كلیة التجارة جامعة المنوفیة - أصول المحاسبة المالیة   .

commerce.menofia.edu.eg/opennew/.../financial%20accounting.pdf  

  یات العلمیة، التقاریر، ... إلخ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة ( الدور٣

  

  . قائمة المصادر اإللكترونیة  (مثالً: مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي، نظام البالك بورد، ... إلخ):/٤

  ة النقد العربي السعوديوقع مؤسسم

  

. مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبیوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاییر أو اللوائح المھنیة أو األنظمة ٥

  ). ال یوجدالبرمجیة: 

 

   و.  المرافق والتجھیزات المطلوبة        

الدراسیة والمعامل (مثالً: عدد المقاعد في الفصول الدراسیة والمعامل، مدى حدد احتیاجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول 

  توافر أجھزة الكمبیوتر، ... إلخ).

 قاعة دراسیة تحتوي على خمسین مقعد ویكون بھا  مكتب لألستاذ ومتطلبات العرض بالحاسب اآللي -

  ال یوجد. المرافق التعلیمیة (مثالً: فصول دراسیة، معامل،  قاعات العرض أو معامل اإلیضاح، ... إلخ): ). ١

  

، أجھزة العرض، السبورات الذكیة، برامج الكمبیوتر، ... (AV). التجھیزات الحاسوبیة (مثالً: أجھزة الصوت والصورة ٢

 إلخ): 
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 ). ال یوجد. موارد أخرى ( مثالً: إذا كان مطلوباً معدات مختبر معینة حدد االحتیاجات أو أرفق قائمة): ٣

  ز.   تقییم المقرر وعملیات التحسین:                 

  . استراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب حول فعالیة عملیة التدریس:١

ب لمعرفة  آ را ئھم حول المقرر ومدى فاعلیة أسلوب التدریساستبیانات توزع على الطال -   

 التواصل عبر البرید اإللكتروني -

  . استراتیجیات أخرى لتقییم عملیة التدریس من قِبَل المدرس في القسم أو في البرنامج:٢

طرق تقویم المعارف المكتسبة - و    

  - الحوار والمناقشة  والتحلیل  

مھارات التواصل، وتقنیة المعلومات 0البحوث والواجبات المنزلیة . مھارة فن اإللقاء والعرض   -  

التدریب المیداني     - 

  االختبارات التحریریة-4

  . عملیات تحسین التدریس:٣

تحدیث مصادر التعلم بناء على توصیات لجنة الخطط والجداول الد راسیة بالقسم والم ا رجعة -         

داخلیة واألساتذة الزائرینال   

      -  تشجیع استخدم التقنیة الحدیثة في تقدیم المقرر الد راسى

تشجیع عملیات التعلم الذاتى  -   

 - تقدیم بحوث علمیة في مجال المقرر

 تشجیع الطالب على التقدیم واإللقاء .  -

  . عملیات التحقق٤

من مستویات إنجاز الطلبة  (مثالً: مراجعة التصحیح من قبل عضو ھیئة تدریس مستقل لعینة من أعمال الطلبة، أو تبادل  

  تصحیح االختبارات أو عینة من الواجبات بصفة دوریة مع عضو ھیئة تدریس في مؤسسة تعلیمیة أخرى):

 مراجعة عینة من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقسم -

 راجعة والتصحیح الجماعي بالقسمالم -

  . صف ترتیبات التخطیط للمراجعة الدوریة لفاعلیة المقرر وللتخطیط للتحسین:٥
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