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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) المستوى الثالث (

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعت 10 ساعات االستذكار 1
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 8 )تذكر(أخرى  5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

السياحية والفندقية وطرق تسجيل العمليات املالية في يتناول املقرر املفاهيم األساسية في املحاسبة 

السجالت املحاسبية املختلفة واعداد ميزان املراجعة والتسويات الجردية واعداد القوائم املالية والتحليل 

 .املالي واملعالجة املحاسبية للرواتب واألجور في املنشآت السياحية والفندقية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

على املفاهيم األساسية املستخدمة في املحاسبة السياحية وعمليات قيد وتسجيل العمليات املالية في التعرف 

السجالت املحاسبية املختلفة واعداد القوائم املالية وقيود التسوية الجردية واملعالجة املحاسبية للرواتب 

 واألجور وتحليل التكاليف وااليرادات السياحية.

 لمقرر:لمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .اهمية ودور النظام املحاسبي في املؤسسات السياحية والفندقيةيبين  1.1

  .السجالت املحاسبية املختلفة وكيفية التعامل معهايوضح  1.2

  املحاسبي وتطبيقاتهانظرية القيد املزدوج في النظام  ناقشي 1.3

  املصطلحات واملفاهيم املختلفة في موضوع املحاسبة السياحية والفندقيةيشرح  1.4

  واألجور.األساليب املحاسبية في التعامل مع الرواتب  ذكري 1.5

  المهارات 2

  .أنواع الحسابات ومعادلة توازن امليزانيةيميز  2.1

  .نظام الرواتب واألجور في املؤسسات السياحيةمعايير  يوظف النظريات املتنوعة 2.2

  .مكافاة نهاية الخدمة حسب نظام العمل والعمال في اململكةيقارن بين  2.3

  .العمليات املالية في السجالت املحاسبيةعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  .اعداد القوائم املالية في الشركات السياحيةم صمي 2.5

  القيم 3

العمليات املالية فيي السيجالت املحاسيبية للشيركات واملؤسسيات  إبرازيتحمل مسؤولية  3.1

 ويظهر االلتزام والقدرة على التكيف مع املتغيرات. ،والفندقيةالسياحية 

 

 .مخرجييات النظييام املحاسييبي واعييداد مقارنييات مالييية بييين الشييركات يةموضييوعبيحيياور  3.2

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفندقيويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل 

 

يتقبييل  والفندقييةالنظييام املحاسيبي فييي املنشيآت السييياحية ملعرفية بيروح الفرييي  ل يعمي 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين النقد 

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م
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 3 االساسية في املحاسبة السياحية والفندقية املفاهيم 1

 3 نظرية القيد املزدوج وتحليل العمليات املالية 2

 3 قيد العمليات املالية في دفتر اليومية 3

 6 الترحيل والتصنيف والفرز في دفتر االستاذ 4

 6 اعداد القوائم املالية 5

 3 اعداد قيود التسوية الجردية 6

 6 اإليرادات واملصروفات وحساب األرباح والخسائر في املنشآت الفندقيةاعداد قيود  7

 6 املعالجة املحاسبية للرواتب واالجور  8

 6 املوازنات التقديرية والتحليل املالي 9

 3 مراجعة عامة 10
 ساعة 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
اهمييية ودور النظييام املحاسييبي فييي املؤسسييات يبييين 

 .السياحية والفندقية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.2 
السيييييييجالت املحاسيييييييبية املختلفييييييية وكيفيييييييية يوضيييييييح 

 .التعامل معها

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
نظرييية القيييد املييزدوج فييي النظييام املحاسييبي ينيياقش 

 وتطبيقاتها

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.4 
املصييييييييييييطلحات واملفيييييييييييياهيم املختلفيييييييييييية فييييييييييييي يشييييييييييييرح 

 موضوع املحاسبة السياحية والفندقية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.5 
األسيييييييييياليب املحاسييييييييييبية فييييييييييي التعامييييييييييل مييييييييييع يييييييييييذكر 

 واألجور.الرواتب 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
 التعلم التعاوني .أنواع الحسابات ومعادلة توازن امليزانيةيميز 

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

2.2 
نظيييييام الرواتيييييب معيييييايير  يوظفففففف النظريفففففات املتنوعفففففة

 .واألجور في املؤسسات السياحية

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

   التكليفات حل املشكالت نهاييييييية الخدميييييية حسييييييب نظييييييام  مكافيييييي ةيقييييييارن بييييييين  2.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .البحوث والتقارير .العمل والعمال في اململكة

2.4 
العملييات عرفية مل يوظف وسيائل التقنيية الحديثية

 .املالية في السجالت املحاسبية

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

2.5 
اعيييييييييييداد القيييييييييييوائم املاليييييييييييية فيييييييييييي الشيييييييييييركات م صيييييييييييمي

 .السياحية

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي 

  بطاقة املتابعة
 القيم 3.0

3.1 

العملييييييييييييات املاليييييييييييية فيييييييييييي  إبيييييييييييرازيتحمفففففففففففل مسفففففففففففؤولية 

السيييييييييييجالت املحاسييييييييييييبية للشييييييييييييركات واملؤسسييييييييييييات 

ويظهييييير االلتيييييزام والقيييييدرة  ،والفندقييييييةالسيييييياحية 

 املتغيرات.على التكيف مع 

املالحظة من قبل  إدارة فري  العمل

املشرف على 

 التدريب امليداني

3.2 

مخرجييييييات النظييييييام املحاسييييييبي  يةموضييييييوعبيحيييييياور 

ويلتفففففففففزم  .واعييييييييداد مقارنيييييييييات مالييييييييية بيييييييييين الشييييييييركات

بالقطففففاع السففففياحي بأخالقيففففات املهنففففة بكففففل مففففا يتصففففل 

 .والفعاليات والفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
النظييييام املحاسييييبي فييييي ملعرفيييية بييييروح الفرييييي  ل يعميييي

 ويحترم آراء اآلخرين .املنشآت السياحية والفندقية
 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس الفصلي االول االختبار  1

 %20 العاشر االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 اسبوعيا الواجبات 3

 %40 الخامس عشر االختبار النهائي  4

 % 100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي -محاسبة مالية  املرجع الرئيس للمقرر 

 ال يوجد املساندةاملراجع 

 ال يوجد اإللكترونيةاملصادر 

 ال يوجد  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املراف 

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( قاعات املحاكاة، العرض

 مو عرض مباشر من خالل برنامج زو 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 جهاز كمبيوتر

 لوحة عرض ذكية

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسي  املقررات

تصييييييييييييييييييييحي  أسييييييييييييييييييييئلة االختبييييييييييييييييييييارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجيييييييات اليييييييتعلم ميييييييدى تحصييييييييل 

 للمقرر 

 التييييييييدريس،أعضيييييييياء هيئيييييييية  الطلبيييييييية،

 البرنامجقيادات 

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

يالقيام بواجبييييييييييييات إضيييييييييييييافية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

   

   
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 

 


