.

 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تسيتقيم بهيا ة يرة الميتعلم لليى الإليوا واإلةسياا والحيياة وتموايده بالم يا يم
األساسية الت تجعله معتماً بدانه قادراً على الدعوة لليه والدفاع عنه.
 .3تمإلين االةتماء الح ألمة اإلسالم الحاملة لرااة التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالم العام والوطن الخاص المملإلة العربية السعوداة.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما احقق أ داف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية الت إلير العلم لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدراب والتتبع المنهج واسيتخدام المراجيع وتعيود
طرق الدراسة السليمة.
 .7لعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوااتها المختل ة ف مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل ف ميادان الحياة بمستوى الئق.
 .9تخراج عدداً من المتعلمين والمؤ لين مسلإلياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوع األسري لبناء أسرة لسالمية سليمة.
ي ه
 .11رعااة المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشإلالتهم ال إلراة واالة عالية ومساعدتهم على اجتييا
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12لكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من اال دااد مين العليم النيافع والعميل الصيالت واسيتقالل أوقيات
ال راغ على وجه م يد تمد ر به شخصية ال رد وأحوال المجتمع .
 .13تإلوان الوع اإلاجاب ال ي اواجه به المتعلم األفإلار الهدامة واالتجا ات المضللة.

توقيع مدارة المدرسة/
.......................................................
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الهدف العام

تمواييد المييتعلم بالمعرفيية والمهييارات اإلدارايية الضييروراة التي تمإلنييه ميين ممارسيية العمييل اإلداري واإلشييراف في
المؤسسات المختل ة بإل اءة وفعاليية ولعيداد ك ياءات وطنيية وكيوادر بشيراة قيادرة عليى التواصيل في التخصي
ه الإل اءات.
الدراس أو العمل ف المجال اإلداري الستإلمال احتياجات المجتمع السعودي من













األ داف الثاةواة
التعرف على مفهوم اإلدارة.
التمييز بين مفهوم اإلدارية كممارسة ومفهومها كعلم.
التعرف على مكونات العملية اإلدارية.
القدرة على تعريف كل مكون من مكونات العملية اإلدارية.
القدرة على تطبيق الخطوات العلمية لحل المشكالت.
القدرة على تطبيق خطوات صنع القرار.
اكتساب مهارة التخطيط.
اكتساب مهارة إدارة االتصاالت.
اكتساب المهارات األولية للشراء.
اكتساب المهارة األولية في الشراء عن طريق اإلنترنت.
اكتساب المهارات األولية للتسويق.
اكتساب المهارة األولية في التسويق عن طريق اإلنترنت..

توقيع مدارة المدرسة/
........................................

..
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

.

المســرد
م

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

.

توزيع منهج مادة العلوم اإلدارية ()3
األسبوع

التاريخ
من

الفصل االلدراسي األول
الدروس

إلى

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

 المحاسبة (نشأتها ،تعريفها ،أهدافها)  -فرضيات ومبادئ علم المحاسبة

2

األحد 1439/1/29

الخميس 1440/1/3

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1440/1/10

4

األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/17

 تابع فرضيات ومبادئ علم المحاسبة
 خصائص المعلومات المحاسبية واألطراف المستفيدة منها -فروع علم المحاسبة وعالقتها بالعلوم
األخرى
 المعادلة المحاسبية وتحليل العمليات المالية

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

 العمليات المالية وبيان أثرها على المعادلة المحاسبية  -النظام المحاسبي (تعريفه ،أقسامه ،عناصره)

6
7
8

األحد 1440/1/27
األحد 1440/2/5
األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/2
الخميس 1440/2/9
الخميس 1440/2/16

 استخدام النظام المحاسبي ( - )1تابع استخدام النظام المحاسبي ()1
 استخدام النظام المحاسبي ()2
 تابع استخدام النظام المحاسبي ( - )2عمليات شراء البضاعة

9

األحد 1440/2/19

الخميس 1440/2/23

 تابع عمليات شراء البضاعة

10

األحد 1440/2/26

الخميس 1440/2/30

11

األحد 1440/3/3

الخميس 1440/3/7

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

14

األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28

15

األحد 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

 17+16األحد 1440/4/9

الخميس 1440/4/20














مالحظات

عمليات بيع البضاعة
عمليات شراء وبيع األصول الثابتة
عمليات المصروفات
عمليات اإليرادات
أنواع الحسابات
قائمة الدخل
قائمة المركز المالي
أهمية الحاسب في معالجة العمليات المحاسبية
مراحل استخدام الحاسب في معالجة العمليات المحاسبية
مجاالت استخدام الحاسب في معالجة المعلومات المحاسبية
تطبيقات استخدام الحاسب في النظم المحاسبية
االختبارات

.

الـمـادة
التهيئة
الوسائل المساعدة

العلوم اإلدارية
()3
هل المحاسبة علم من العلوم؟
الـدرس

1

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تذكر الطالبة نبذة
تاريخية مبسطة عن
نشاة علم المحاسبة.

الموضوع

المحاسبة (نشأتها ،تعريفها ،أهدافها)

المكتسبات

المحاسبة (نشأتها ،تعريفها ،أهدافها)

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
نشأة علم المحاسبة:
ظهر االهتمام بالمحاسبة نتيجة لحاجة اإلنسان لها منذ القدم ،ويمكن
وتطور علم المحاسبة من خالل المراحل التالية:
تقسيم نشأة
ّ
أوالً :الحضارات القديمة
حيث ظهرت بعض النشاطات االقتصادية واإلدارية في الحضارة
البابلية والحضارة الرومانية ،تبيّن كيفية تسجيل العمليات المالية
واألحداث االقتصادية ،كما في شريعة حمورابي حيث عُثر على لوائح
توضح عمليات التسجيل في
فخارية يعود تاريخها إلى ( 2600ق.م)
ّ
المعامالت التجارية.
ثالثاً :بداية القرن الرابع عشر
في بداية القرن الرابع عشر أصبحت إيطاليا مركزاً تجاريا ً واقتصاديا ً
متطوراً يربط بين الشرق وبين بقية دول أوروبا ،وظهر في هذه
الفترة استخدام طريقة القيد المزدوج في السجالت المحاسبية ،وكان
كتاب "لوقا باتشيليو" هو أول كتاب يبحث في قواعد وطرق
التسجيل باتباع القيد المزدوج ،كما أُسست في هذه الفترة أول جمعية
للمحاسبين في عام 1581م ،وكان ذلك نهاية القرن الخامس عشر
الميالدي.
رابعاً :ظهور الثورة الصناعية
تطور مسك الدفاتر المحاسبية إلى علم له قواعده ومبادئه ،كما
تطورت أهداف واستخدامات النظم والمعلومات المحاسبية وظهرت
فروع متعددة وجديدة للمحاسبة ،وما زال تطور ونمو المحاسبة حتى
اآلن بسبب ظهور أجهزة الحاسبات اآللية والوسائل التقنية المختلفة.

اإلجراءات وأنشطة التعلم
أتناقش مع الطالبات حول نشاة علم المحاسبة،
أعمل على توضيح مضمون الفكرة للطالبات
بشكل مبسط ،ثم أسمح لهن بطرح مجموعة من
األسئلة حول الموضوع ،ومن خالل التفاعل بين
الطالبات في محاولة اإلجابة على تلك األسئلة
يتوصلن لتكوين مفهوم شامل عن الفكرة محل
النقاش.

التقويم
اذكري نبذة تاريخية مبسطة
عن نشاة علم المحاسبة.

.

أن تعرف الطالبة
المقصود بعلم المحاسبة.

تعريف علم المحاسبة:
اختلفت اآلراء حول تعريف علم المحاسبة وذلك باختالف الزاوية
التي يركز عليها التعريف،
ويمكن أن يتضح مفهوم المحاسبة من خالل التعريفات التالية:
 المحاسبة هي المفاهيم التي تحكم مراحل إمساك الدفاتر
والحسابات لتحليل وتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات ذات
القيمة النقدية.
 هي العلم الذي يتضمن دراسة المبادئ والمفاهيم واإلجراءات
التي تنظم طرق معالجة العمليات المالية وتحليلها وتلخيصها
ووضعها في اإلطار المناسب بقصد التعرف على نتائج العمليات
المالية للمشروع.
 عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات االقتصادية لترشيد
الحكم الشخصي على األمور واتخاذ القرارات عن طريق
المستخدمين لهذه المعلومات.

أوزع طالبات الفصل على ثالث مجموعات بحيث
تشمل كل مجموعة نفس العدد من الطالبات
المتفوقات والمتوسطات دراسياً ،ثم أطلب من كل
مجموعة التعاون فيما بينها لشرح وتوضيح
المقصود بعلم المحاسبة بحيث تقوم كل مجموعة
باختيار طالبة تعبر عن رأيها ،وأقوم بتحية
المجموعات الثالث على نشاطهن.

عرفي المقصود بعلم
المحاسبة.

أن تستخرج الطالبة أهم
العناصر األساسية التي
يتكون منها مفهوم علم
المحاسبة.

نشاط ()1

أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول أهم العناصر األساسية التي يتكون
منها مفهوم علم المحاسبة ،وذلك من خالل
اإلستعانة بالمكتبة المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
وأقوم بتقييم األبحاث وأختيار بحثين ومناقشتهم
مع الطالبات.

استخرجي أهم العناصر
األساسية التي يتكون منها
مفهوم علم المحاسبة.

من خالل التعريفات السابقة لعلم المحاسبة.
استخراج أهم العناصر األساسية التي يتكون منها مفهوم علم
المحاسبة.

.

أن تعدد الطالبة أهداف
علم المحاسبة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفهم الطالبة أهمية
علم المحاسبة.

الـواجــب

أهداف علم المحاسبة:
تهدف المحاسبة إلى تحقيق أغراض وفوائد متعددة منها:
 .1االحتفاظ بسجالت دائمة ومنظمة شاملة لكافة العمليات المالية
التي قامت بها المنشأة للرجوع إليها عند الحاجة.
 .2بيان نتيجة كل عملية مالية واآلثار الناتجة لكافة العمليات على
المركز المالي للمنشأة.
 .3الحكم على كفاءة إدارة المشروع في تحقيق األهداف التي
ترمي إليها المنشأة خالل فترة زمنية معينة ،وذلك عن طريق
التعرف على المركز المالي للمشروع.
 .4تحديد مقدار األرباح والخسائر المحققة ومقدار الزكاة أو
الضرائب المستحقة على المشروع ،وما ينبغي توزيعه من
أرباع على أصحاب المشروع.
 .5المحافظة على ممتلكات المشروع من الضياع والتالعب
واالختالس.
 .6المساعدة في التخطيط لعمليات المشروع المستقبلية.

استخرجي أهم العناصر األساسية التي يتكون منها مفهوم
علم المحاسبة.

أطلب من الطالبات تصميم خريطة مفاهيم توضح
أهداف علم المحاسبة ،يتعاون الطالبات فيما
بينهن بهدف تحديد تصميم مناسب للخريطة
والعمل على تنفيذها بحيث تخرج بالشكل الالئق.

عددي أهداف علم المحاسبة.

أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة
بالدرس ،أكلفهن بقراءة الورقة بتركيز ومن ثم
محاولة حلها بشكل جاد بغرض تقويم الطالبات
لتحصيلهن بشكل رقمي يسهم في تحديد نقاط
القوة ونقاط الضعف والعمل على تالفيها.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

التقويم النهائي

حل أنشطة الدرس.

.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)

.

سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
.

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

.

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
)اي بان(
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
.

سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

.

