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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 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

املحاسبية واملتعلقة بحسابات التكاليف وحسابات املخزون يتناول املقرر مواضيع متقدمة في العمليات 

 .والتحليل الكمي والحدي للقوائم املالية وحسابات األصول وااللتزامات .

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدف هذا املقرر إلى تعزيز قدرات ومهارات الطالب باملحاسبة السياحية والفندقية وتطبيقاتها وإجراءاتها 
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املختلفة وذلك من خالل التركيز على مواضيع متقدمة في املحاسبة السياحية والفندقية واملتعلقة بحسابات 

املخزون وحسابات التكاليف والتحليل املالي للقوائم املالية وكل ذلك من خالل تطبيقات عملية على املنشآت 

 والفندقية.السياحية 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  ديون مشكوك فيها، والتنبؤ بالديون املعدومة كنسبة من املبيعات اآلجلةيبين  1.1

طححرا التنبححؤ بالححديون املعدومححة كنسححبة مححن حسححابات املححدينين، وطريقححة تقححاد  يوضحح   1.2

 .حسابات املدينين

 

  .احتساب تكلفة املمتلكات واملعدات والشراء بسعر موحدعملية  ناقشي 1.3

  .االلتزامات املعروفة وضرائب املبيعات املستحقة واوراا الدفع قصيرة األجليشرح  1.4

  .املطالبات القانونية املتوقعة ذكري 1.5

  المهارات 2

  .قائمة الدخل بصورة مختصرة في الشركات السياحية والفنادايميز  2.1

  .التجارية العملياتفي املحاسبة  ملعرفة يوظف النظريات املتنوعة 2.2

  .والوارد ظل طريقة التعيين املحدد فيتكلفة املخزون يقارن بين  2.3

  الدوريظل نظا  الجرد  فيقيود اليومية العرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  .واستردادهاعالجة الديون املعدومة ملطرا  صممي 2.5

  القيم 3

 املخححححححزون وتكلفححححححة املبيعححححححات فححححححي الشححححححركات واملؤسسححححححات السححححححياحية مسلللللل  ل ة يتحملللللل   3.1

 ويظهر االلتزا  والقدرة على التكيف مع املتغيرات.

 

 يلتللللأخ قيات  للللات  .واملسححححتمر  الححححدوريالجححححرد   نظححححامياسححححتعرا   يةموضححححوعبيحححححاور  3.2

 . الفعال ات  الفندقي قالقطاع الس احياملهنة قك  ما يتص  

 

يتقبللللل  النقلللللد  .حاسحححححبة الشحححححركات السحححححياحية املسحححححاهمةمملعرفحححححة بحححححروح الفريححححح  ل يعمححححح 3.3

  يحترخ آراء اآلارين

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 املحاسبة عن العمليات التجارية 1

 3 واملستمر  الدوريالجرد   نظامياستعرا   2

 3 الدوريظل نظا  الجرد  فيقيود اليومية  3

 6 قائمة الدخل بصورة مختصرة في الشركات السياحية والفنادا 4
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 3 املخزون وتكلفة املبيعات في الشركات واملؤسسات السياحية 5

  فيتحديد تكلفة املخزون  6
ً
 صادر اوال

ً
 3 .ظل طريقة التعيين املحدد، والوارد اوال

 صادر  فيتحديد تكلفة املخزون  7
ً
،ظل طريقة الوارد اخيرا

ً
 3 .واملتوسط املرج  اوال

 6 املحاسبة عن املدينين 8

 6 املحاسبة عن األصول طويلة األجل في الشركات السياحية 9

 6 املحاسبة عن االلتزامات قصيرة األجل في الشركات السياحية 10

 3 املساهمةاملحاسبة عن الشركات السياحية  11

 ساعة 45 المجموع
 

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

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
ديححححون مشححححكوك فيهححححا، والتنبححححؤ بالححححديون املعدومححححة يبححححين 

 املبيعات اآلجلة كنسبة من

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.2 
طحححححححرا التنبحححححححؤ بالحححححححديون املعدومحححححححة كنسحححححححبة محححححححن يوضححححححح  

 .حسابات املدينين، وطريقة تقاد  حسابات املدينين

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 

املمتلكححححححات واملعححححححدات عمليححححححة احتسححححححاب تكلفححححححة ينححححححاقش 

 .والشراء بسعر موحد

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.4 
االلتزامحححححححححححححححات املعروفحححححححححححححححة وضحححححححححححححححرائب املبيعحححححححححححححححات يشحححححححححححححححرح 

 .املستحقة واوراا الدفع قصيرة األجل

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.5 
 املحاضرات .القانونية املتوقعةاملطالبات يذكر 

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العرو  التقديمية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
قائمحححححححة الحححححححدخل بصحححححححورة مختصحححححححرة فحححححححي الشحححححححركات يميحححححححز 

 .السياحية والفنادا

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة 

 عر  تقديمي

2.2 
 العمليحاتفحي املحاسحبة ملعرفحة  يوظف النظريات املتنوعلة

 .التجارية

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عر  تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
ظحححححححل طريقحححححححة التعيحححححححين  فحححححححيتكلفحححححححة املخحححححححزون يقحححححححارن بحححححححين 

 .والوارد املحدد
 حل املشكالت 

   التكليفات

 .البحوث والتقارير

 بطاقة املالحظة التعلم التعاوني قيحود اليوميحة العرفحة مل يوظف وسائل التقنية الحديثحة 2.4
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 ملف اإلنجاز حلقات النقاش الدوريظل نظا  الجرد  في

 .عالجة الديون املعدومة واستردادهاملطرا  صممي 2.5
 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عر  تقديمي 

  بطاقة املتابعة
 القيم 3.0

3.1 

املخزون وتكلفة املبيعات في الشركات  مس  ل ة يتحم  

ويظهحححححر االلتحححححزا  والقحححححدرة علحححححى  واملؤسسحححححات السحححححياحية

 التكيف مع املتغيرات.

املالحظة من قبل  إدارة فري  العمل

املشرف على 

 التدريب امليداني

3.2 

 الحححدوريالجحححرد   نظحححامياسحححتعرا   يةموضحححوعبيححححاور 

قالقطلاع  يلتأخ قيات  ات املهنة قك  ما يتصل   .واملستمر 

 . الفعال ات الس احي  الفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
حاسححححححححححححبة الشححححححححححححركات ملعرفححححححححححححة مبححححححححححححروح الفريحححححححححححح  ل يعمحححححححححححح

  يحترخ آراء اآلارينيتقب  النقد  .السياحية املساهمة
 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %20 األسبوع الثالث اختبار اول  1

 %15 األسبوع السادس اختبار ثاني 2

 %15 األسبوع العاشر اختبار ثالث 3

 %15 ما بين األسبوع السابع والتاسع صفحات 4تقرير خطي عن موضوع محدد ال يزيد عن  4

 %5 األسبوع الحادي عشر باملقرر عر  مرئي يقدمه الطالب عن موضوع مرتبط  5

 %5 خالل الفصل الدراسي الحضور واملشاركة في النقاش 6

 %5 األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 7

 % 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 الغر  في كل أسبوع .  اقدمذكر مع  

 ساعات اسبوعيا ثالث ساعات مكتبية بواقع
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 

جحححححون يحححححى وايلحححححد، كحححححين دابليحححححو شحححححاو، بحححححار را شحححححيابيتا، ونسحححححتون كحححححووك،  مبحححححاد  

 2013، عا  20املحاسبة املالية ، الطبعة 

 2005محاسبة الفنادا واملطاعم: خالد مقابلة , دار وائل للنشر 

 للشركات السياحية والفنادا التقارير املالية املساندةاملراجع 

 اإللكتر ن ةاملصادر 
مبحححححاد  محاسحححححبة املنشحححححآت السحححححياحية والفندقيحححححة, درادكحححححة , حمحححححزة واخحححححرون.دار 

 2014االعصار العلمي, عمان, 

 ال يوجد  ى أار 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املراف 

 ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العر  القاعات 

 ... إلخ 

مقعد اضافة إلى  30الفصل الدراس ي 

 اجهزة اللوح الذكي واالنترنت

 التجهيزات التقنية

  جهاز عر  البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات 
 فصل دراس ي

 لطبيعة التخصص  أخرى تجهيزات 
ً
 واالنترنتاجهزة اللوح الذكي  تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسي  املقررات

تصحححححححححححححححححححححي  أسححححححححححححححححححححئلة االختبححححححححححححححححححححارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرا التقييم

مخرجحححححححات الحححححححتعلم محححححححدى تحصحححححححيل 

 للمقرر 

 التححححححححدريس،أعضححححححححاء هيئححححححححة  الطلبححححححححة،

 البرنامجقيادات 

 ح االختبارات الشهرية.1

 ح األسئلة الشفوية. 2

 ح التقويم املستمر. 3

حالقيا  بواجبححححححححححححات إضحححححححححححححافية أو  4
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 أساسية.

   

   

   

   

 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

 


