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جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :جامعــة الف ـ ـرات االوسـ ـ ـ ــط التقنيـ ـ ـ ـ ــو

الكلية /المعهد :المعه ــد التقن ــي – نجـ ــف
القسم العلمي  :قســم المحاس ــبو
تاريخ ملء الملف 2012 / 5 / 23 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم  :ضرغام اسماعيل عبد المجيد

اسم المعاون العلمي  :احمد ط ـ ــو عبدالساده الجياشي

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهح األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضح انرؼهًٛٛح

خايؼــح انفـــشاخ االٔصـــػ انرمُٛــــّ

 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز
 .3اصى انثشَايح األكاد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓادج انُٓائٛح
 .5انُظاو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يمشساخ /أخشٖ
 .6تشَايح االػرًاد انًؼرًذ
 .7انًؤثشاخ انخاسخٛح األخشٖ
 .8ذاسٚخ إػذاد انٕصف

َظــــاو يحاصـــث ٙيــــٕحــــــــــذ
دتهـــــــــــٕو ذمُــــــــٙ
صـــــــــــــــــُٕ٘
AACSB
ُْان ػاللّ ٔثٛمّ تضٕق انؼًم انز ٘ ٚضرمثم خشٚدُٛا ار ٚرى أخز سأ٘
صٕق انؼُم تانًُاْح انذساصّٛ
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 .9أْذاف انثشَايح األكادًٙٚ
اػذاد يالكاخ ذمُ ّٛلادسِ ػهٗ ذُفٛز يٓاو انذٔسِ انًحاصثٔ ّٛانرذلٛم ّٛف ٙانمطاػاخ االلرصاد ّٚانؼايّ ٔانخاصّ
تانًُاْح أٔ غٛش انٓادفّ نهشتح

الصفحت 1

 .11يخشخاخ انثشَايح انًطهٕتح ٔغشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛح
أ -1تٛاٌ يثادئ انًحاصثّ ٔاْذافٓا
أ -2انًؼهشفّ انرايّ تانًصاسٚف ٔاالٚشاداخ ٔانًٕخٕداخ ٔانًطهٕتاخ .
أ -3يؼشفح االصش انؼهًٔ ّٛانمٕاػذ ٔاالخشاءاخ انًحاصثّٛ
أ-4
أ-5
أ-6
ب – األْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانثشَايح
ب  – 1ذُظٛى انًضرُذاخ ٔانكشٕفاخ انًانٔ ّٛكٛفٛح اػذادْا
ب  – 2ذُظٛى انضدالخ انًحاصثٔ ّٛاخشاء انًطاتماخ
ب  - 3انؼًم ف ٙانمضى انًانٔ ٙتكافح ٔحذاذّ ٔحذاذّ
غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
( انًحاظشِ  ,انًخرثــش  ,انرذسٚـــة انصٛفـــ) ٙ
غشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انشفٓ , ّٛاالخرثاساخ انرحشٚش , ّٚااليرحاَاخ انفصه , ّٛااليرحاَاخ انُٓائ , ّٛانرمٛى انٕٛيٙ
ج -األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح .
ج -1ػًهٛاخ انرحهٛم انؼانٙ
ج -2ذمٛٛى كفــاءج االداء
ج-3
ج-4
غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
( انًحاظشِ  ,انًخرثــش  ,انرذسٚـــة انصٛفـــ) ٙ
غشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انشفٓ , ّٛاالخرثاساخ انرحشٚش , ّٚااليرحاَاخ انفصه , ّٛااليرحاَاخ انُٓائ , ّٛانرمٛى انٕٛيٙ

الصفحت 2

د -انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخص.)ٙ
د -1االداسِ اندٛـــذِ ناللضـــاو انًانٛـــــــــــــّ
د -2لٛـــــــــــــادج اندًاػــــــــــــّ
د -3
د- 4
غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
( انًحاظشِ  ,انًخرثــش  ,انرذسٚـــة انصٛفـــ , ٙاالَرشَٛـد  ,انزٚــاساخ انؼهًٛـــّ )

غشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انشفٓ , ّٛاالخرثاساخ انرحشٚش , ّٚااليرحاَاخ انفصه , ّٛااليرحاَاخ انُٓائ , ّٛانرمٛى انٕٛيٙ

 .11تُٛح انثشَايح
انًشحهح انذساصٛح

سيز انًمشس أٔ انًضاق

اصى انًمشس أٔ انًضاق

انضاػاخ انًؼرًذج
َظش٘

االٔل
انثاَـٙ

َظاو يحاصث ٙيٕحـــذ

.12انرخطٛػ نهرطٕس انشخصٙ
الصفحت 3

ػًهٙ

.13يؼٛاس انمثٕل (ٔظغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ انًؼٓذ)
 المعـــــــــــدل -الفــرع المتخـرج منــه فــي االعــداديـــــه

.14أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايح
انخطـــــــّ انرطــــٕٚـــــشٚــــــّ نهمــضـــــــى

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

األهذاف الوعرفُت

أ1

أ2

أ3

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهح

أ4

األهذاف الىخذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

االولـــــــــــــً
الثانُــــــــــــه

نظام هحاسبٍ
هىحـــــــذ

اســاســـــــٍ

 

الصفحت 5

الصفحت 6

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤصضح انرؼهًٛٛح

خايؼح انفشاخ االٔصػ انرمُ / ّٛانًؼٓذ انرمُ / ٙانُدــف

 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

لضــــى انًحاصــــــــــثّ

 .3اصى  /سيز انًمشس

َظـــاو يحاصـــث ٙيــٕحــــذ

 .4أشكال انحعٕس انًراحح

لــــاػـــاخ  ,يخرثــــــــشاخ

 .5انفصم  /انضُح
 .6ػذد انضاػاخ انذساصٛح (انكه)ٙ

انضـــــــــــــُٕ٘
(  ) 4صـــاػاخ اصـــثٕػٛـــــا

 .7ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف
 .8أْذاف انًمشس
تعليم الطلبه االسس وادلفاهيم العامـه للنظام احملاسيب وكيفية اثبــات ادلعاجلــات القيـديــه وم ـسـك السـجالت اخلـاص هبـا واعـداد
احلسابات اخلتـاميـه وكـذلـك كيفيــة مســك الســجالت اخلـاصـه بالنظـام وادلعاجلــات القيـدي ــه وف ــق النظـام احملاسـيب ادلوح ـد

الصفحت 7
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يخشخاخ انًمشس ٔغشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛح
أ -1تٛاٌ يثادئ انًحاصثّ ٔاْذافٓا
أ -2انًؼهشفّ انرايّ تانًصاسٚف ٔاالٚشاداخ ٔانًٕخٕداخ ٔانًطهٕتاخ .
أ -3يؼشفح االصش انؼهًٔ ّٛانمٕاػذ ٔاالخشاءاخ انًحاصثّٛ
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب  -األْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس.
ب - 1ذُظٛى انًضرُذاخ ٔانكشٕفاخ انًانٔ ّٛكٛفٛح اػذادْا
ب  – 2ذُظٛى انضدالخ انًحاصثٔ ّٛاخشاء انًطاتماخ
ب  - 3انؼًم ف ٙانمضى انًانٔ ٙتكافح ٔحذاذّ ٔحذاذّ
غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
( انًحاظشِ  ,انًخرثــش  ,انرذسٚـــة انصٛفـــ) ٙ
غشائك انرمٛٛى

ج -األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح
ج -1ػًهٛــاخ انرحهٛـــم انًــــانــــٙ
ج -2ذمٛٛـــى كفـــــــــــــــاءج االداء
ج-3
ج-4
غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
( انًحاظشِ  ,انًخرثــش  ,انرذسٚـــة انصٛفـــ) ٙ
غشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انشفٓ , ّٛاالخرثاساخ انرحشٚش , ّٚااليرحاَاخ انفصه , ّٛااليرحاَاخ انُٓائ , ّٛانرمٛى انٕٛيٙ

الصفحت 8

د  -انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخص.) ٙ
د -1االداسِ اندٛـــذِ ناللضـــــــــاو انًانٛــــــــّ
د -2لٛــــــــــــــادج اندًـــــــاػــــــــــــّ
د- 3
د- 4

الصفحت 9
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األصثٕع
االٔل

تُٛح انًمشس
انضاػاخ
4
أصـثٕػٛا

يخشخاخ انرؼهى
انًطهٕتح
ذؼشٚف انُظاو

انثاَٙ

انًٕخٕداخ

انثانث

انًٕخٕداخ

انشاتغ

انًٕخٕداخ

انخايش

انًٕخٕداخ

انضادس

انًٕخٕداخ

انضاتغ

انًٕخٕداخ

انثايٍ

انًٕخٕداخ

انراصغ

انًٕخٕداخ

انؼاشش

انًٕخٕداخ

انحاد٘
ػشش

انًخزٌٔ

انثاَ ٙػشش

انًخزٌٔ

انثانث ػشش

انًخزٌٔ

اصى انٕحذج  /أٔ
انًٕظٕع
انُظاو انًحاصثٙ
انًٕحذ ,انذنٛم
انًحاصث, ٙ
انًضرحذثاخ ف ٙانُظاو
انًحاصث ٙانًٕحذ
حضاتاخ انًٕخٕداخ
انثاترّ ٔغشق
انحصٕل ػهٓٛا ,
انششاء ف ٙانضٕق
انًحهّٛ
انششاء ف ٙانضٕق
انخاسخّٛ
االَشاء تٕاصطح
انًمأن ( ٍٛصدالخ
اندّٓ االيشِ تانؼًم )
االَشاء تٕاصطح
انًمأن ( ٍٛصدالخ
اندّٓ انًُفزِ )
انرثشػاخ ٔانٓذاٚا
( صدالخ اندّٓ
انًرثشػّ ٔانًرثشع
نٓا)
انرصُٛغ داخم انًُشأِ
,انرًٕٚم انًشكز٘
اَشاء انًٕخٕداخ
تٕاصطح انهداٌ
انًصشٔفاخ االٚشادّٚ
انًؤخهّ
شطة ٔتٛغ
انًٕخٕداخ انثاترّ
يمذيّ ػٍ حضاتاخ
انًخزٌٔ  ,ششاء
يخزٌٔ انًضرهزياخ
انضهؼ ّٛيٍ انضٕق
انًحهّٛ
ششاء يخزٌٔ
انًضرهزياخ انضهؼّٛ
يٍ انضٕق انخاسخّٛ
يخزٌٔ انًخهفاخ

الصفحت 11

غشٚمح انرؼهٛى

غشٚمح انرمٛٛى

َظش٘ +
ػًهٙ

اصثٕػ+ ٙ
شٓش٘

انشاتغ ػشش

انًخزٌٔ

انخايش
ػشش
انضادس
ػشش
انضاتغ ػشش
انثايٍ ػشش
انراصغ ػشش
انؼششٌٔ

انًخزٌٔ

انحاد٘
ٔانؼششٌٔ
انثاَٙ
ٔانؼششٌٔ
انثانث
ٔانؼششٌٔ
انشاتغ
ٔانؼششٌٔ
انخايش
ٔانؼششٌٔ

انمشٔض

ٔانًضرٓهكاخ
يخزٌٔ انًخهفاخ
ٔانًضرٓهكاخ
يخزٌٔ انثعائغ نذٖ
انغٛش
انمشٔض انًًُٕحّ

انمشٔض انًضرهًّ
انمشٔض
االصرثًاساخ انًانّٛ
االصرثًاساخ
االصرثًاساخ انًانّٛ
االصرثًاساخ
انحضاتاخ انًذُّٚ
انحضاتاخ انًذُّٚ
انًرُٕػّ ٔانذائُّ
انًرُٕػّ تعًُٓا
االٚشاداخ انًضرحمّ
ٔانًضرهًّ يمذيا
انًضرحماخ ٔانًمذياخ انًصاسٚف انًضرحمّ
ٔانًضرهًّ يمذيا
انًضرحماخ ٔانًمذياخ غهثاخ انرؼٕٚط
انفشٔلاخ انُمذّٚ
ٔانًخزَّٛ
انضهف ٔانُمٕد
انضهف
سأس انًال
االَذثاس

انضادس
ٔانؼششٌٔ

انشٔاذة

انضاتغ
ٔانؼششٌٔ

انشٔاذة

انثايٍ
ٔانؼششٌٔ

انًخزٌٔ

انراصغ
ٔانؼششٌٔ
ٔانثالثٌٕ

انرماسٚش انًانّٛ

سأس انًال
ٔاالحرٛاغاخ
يخصص االَذثاس
انًرشاكى  ,يخصص
انذ ٌٕٚانًشكٕن فٙ
ذحصٛهٓا
حضاتاخ انشٔاذة
ٔاالخٕس ٔكم ياٚرؼهك
تٓا
حضاتاخ انشٔاذة
ٔاالخٕس ٔكم ياٚرؼهك
تٓا
يخزٌٔ االَراج انراو
ٔغٛش انراو ذحد انرُفٛز
ٔيخزٌٔ تعائغ
نغشض انثٛغ أل
ٔاخش انًذِ
انحضاتاخ انخرايّٛ
ٔانًٛزاَ ّٛانؼًٕيّٛ
ف ٙظم انُظاو
انًحاصث ٙانًٕحذ

الصفحت 11
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انثُٛح انرحرٛح

1ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح
2ـ انًشاخغ انشئٛضٛح (انًصادس)
اـ انكرة ٔانًشاخغ انرٕٚ ٙصٗ تٓا
( انًدالخ انؼهًٛح  ,انرماسٚش ) ....,
ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔٛح ,يٕالغ االَرشَٛد
....
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خطح ذطٕٚش انًمشس انذساصٙ

ذغٛٛش يُاْح ٔيفاذحـــــــح انهدُـــــــــّ انمطاػٛــــــــــــّ

الصفحت 12

