.

وا

حدو و حلعوا ةااوة ال
 .1متابعة تحقق الوالء
خالصة لاللهه حمستقي ة لى شر ه.
 .2د ووا العقي و س ايةوولمية الت و تسووتقيا بهووا وورس
ال ووتعلا ىلوووى الاوووالن حاي سوووان حالحيووواس حت ح ووو و
بال فاهيا الةاةية الت تجعله معت اً ب نوه اوادًاً
لى ال الس ىليه حال ااع نه.
 .3ت اوويا اء ت ووا الحو لمووة ايةوولل الحاملووة لرا ووة
التالدي .
 .4تحقيووق الالاووا للووالالا ايةوولم العووال حالووالالا
الخاص ال لاة العربية السعالد ة.
 .5تعهوو اوو ًام ال ووتعلا حاةووتع اداته حتالليههووا ل ووا
حقق أه اف التربية ايةلمية.
 .6تن يووة التفايوور العل و ل و م ال ووتعلا حتع يووق ًح
البحوووا حالتووو ً ت حالتتبووو ال نهجووو حاةوووتخ ال
ال رال حتعالد الرق ال ًاةة السلي ة.
 .7ى اد ال تعلا القادً ل الاصلة ال ًاةوة ب سوتال اتها
ال ختلفة ا مختلف التخصصام.
 .8تهيئووة ةووالر ال تعل وويا للع ووا او ميوواد ا الحيوواس
ب ستالم ءلق.
داً ما ال تعل يا حال ؤهليا مسلاياً حانيواً
 .9تخر ج
لس دالة البلد.
الةوورء لبنووا أةوورس ىةوولمية
 .11تحقيووق الووال
ةلي ة.
 ً .11ا ووة ال تعل وويا لووى أةوواو ايةوولل ح وول
مشووالتها الفار ووة حاء فعاليووة حمسووا تها لووى
التياز هذو ال ردلة ما دياتها بنجا حةلل.
 .12ىةسووابها مهوواًس ال ةالعووة النااعووة حالر بووة مووا
اءزد اد ما العلا النواا حالع وا الصوالا حاةوت ل
لوى حلوه مفيو ت دهور بوه شخصوية
أحاام الفورا
.
الفرد حأدالا ال جت
اي جواب الوذء الالوه بوه ال وتعلا
 .13تاال ا الال
الاااً اله امة حاءتجاهام ال ضللة.

تالاي م رس ال

ًةة/

.......................................................

.

اله ف العال
ت ح و ال ووتعلا بال عراووة حال هوواًام ايداً ووة الضوورحً ة التو
ت انه ما م اًةة الع ا ايداًء حايشراف ا ال ؤةسوام
ال ختلفة بافا س حاعالية حى اد ةفا ام حالنية حةوالادً بشور ة
اادًس لى التالاصوا او التخصول ال ًاةو أح الع وا او
ال جا ايداًء ءةتا ا ادتيالوام ال جت و السوعالدء موا
هذو الافا ام.

اله اف الثا ال ة













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 مديرة المدرسة/
..........................................

.

معلومات عن المعلمة

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

.

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

.

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة العلوم اإلدارية ()3

الفصل الدراسي األول

التاريخ

األسبوع
من

1

األحد 1439/12/22

2

األحد 1439/1/29

الدروس

إلى

الخميس   1439/12/26المحاسبة (نشأتها ،تعريفها ،أهدافها)  -فرضيات
ومبادئ علم المحاسبة
الخميس 1440/1/3
 تابع فرضيات ومبادئ علم المحاسبة

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1440/1/10

 خصائص المعلومات المحاسبية واألطراف المستفيدة
منها -فروع علم المحاسبة وعالقتها بالعلوم األخرى

4

األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/17

 المعادلة المحاسبية وتحليل العمليات المالية

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

6

األحد 1440/1/27

الخميس 1440/2/2

7

األحد 1440/2/5

الخميس 1440/2/9

 استخدام النظام المحاسبي ()2

8

األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/16

 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

 أنواع الحسابات

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

 قائمة الدخل
 قائمة المركز المالي

14

األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28

 أهمية الحاسب في معالجة العمليات المحاسبية

15

األحد 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

 مراحل استخدام الحاسب في معالجة العمليات
المحاسبية
 مجاالت استخدام الحاسب في معالجة المعلومات
المحاسبية


الخميس 1440/4/20

 االختبارات

 17+16األحد 1440/4/9

.

 العمليات المالية وبيان أثرها على المعادلة
المحاسبية  -النظام المحاسبي (تعريفه ،أقسامه،
عناصره)
 استخدام النظام المحاسبي ( - )1تابع استخدام
النظام المحاسبي ()1

عمليات بيع البضاعة
عمليات شراء وبيع األصول الثابتة
عمليات المصروفات
عمليات اإليرادات

مالحظات

مادس :العلوم اإلدارية ()3
العنالان :الوحدة األولى
ال ستالم :الخامس – النظام الفصلي للتعليم
ال الضالع :تعريف بعلم المحاسبة وأهدافها
الثانوي
الفترس ال منية:
الخةالس الحلى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
اله اف الرة ية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تشرح نشأة علم المحاسبة وتطوره.
 تعرف علم المحاسبة.
 تحدد أهم العناصر المكونة لمفهوم علم المحاسبة.
 توضح أهداف علم المحاسبة.
 تشرح فرضيات علم المحاسبة.
 توضح المبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة.
 تحدد خصائص المعلومات المحاسبية واألطراف المستفيدة منها.
 تحدد فروع علم المحاسبة.
 تشرح عالقة علم المحاسبة ببعض العلوم األخرى.
الةئلة الةاةية:
الاااً الابرم (الاهال البااية)
ةتفها الةالبة أن:
الفكرة الكبرى:
ظهر االهتمام بالمحاسبة نتيجة لحاجة اإلنسان لها منذ
القدم.
األفهام الباقية:
 تقوم المحاسبة على مجموعة من الفرضيات
والمبادئ التي تساعد في تحديد إطارها وتساهم في
تسهيل أداء وظائفها وتبسيط إجراءاتها ،وهذه

الفرضيات والمبادئ هي التي تساعد على تفهم
الكثير من اإلجراءات والمفاهيم المحاسبية ،وتعد
بمثابة الركيزة التي يركن إليها المحاسب في معالجة

البيانات.
 يجب ان يتوافر في المعلومات المحاسبية عدد من
الخصائص األساسية وذلك وفق األسس المحاسبية

المتعارف عليها حتى يمكن االستفادة منها.
 لقد تطورت المحاسبة بتطور الحياة االقتصادية
للوحدات والمؤسسات الصناعية والتجارية
والخدمية ،وظهر إلى جانب المحاسبة المالية – التي
تعتبر المحاسبة األم – التي تعتمد عليها جميع
المؤسسات في عملياتها المالية عدد من األنواع
األخرى.


.

من خالل دراستك لمراحل نشأة المحاسبة وتطورها.
اشرحي تطور المحاسبة خالل مرحلة الثورة
الصناعية.
من أهداف المحاسبة :الحكم على كفاءة إدارة
المشروع .وضحي كيف يمكن الحكم على كفاءة
إدارة المشروع من خالل المعلومات المحاسبية؟
من فرضيات علم المحاسبة :فرضية استمرار
المشروع .وضحي المقصود بهذه الفرضية وأهميتها
للمشروع.
من أهم المبادئ المحاسبية :مبدأ الحيطة والحذر .ما
المقصود بهذا المبدأ؟ وما الفائدة من تطبيقه؟

ال عراة حال هاًام الرليسة الت ةتاتسبها الةالبة بع تعلُّا الالد س
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة ... :
 شرح نشأة علم المحاسبة وتطوره.
 المحاسبة (نشأتها ،تعريفها ،أهدافها).
 تعريف علم المحاسبة.
 فرضيات ومبادئ علم المحاسبة.
 خصائص المعلومات المحاسبية واألطراف المستفيدة  تحديد أهم العناصر المكونة لمفهوم علم المحاسبة.
 توضيح أهداف علم المحاسبة.
منها.
 شرح فرضيات علم المحاسبة.
 فروع المحاسبة وعالقتها بالعلوم األخرى.
 توضيح المبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة.
 تحديد خصائص المعلومات المحاسبية واألطراف
 تركيز مهاري.1
المستفيدة منها.
 تحديد فروع علم المحاسبة.
 شرح عالقة علم المحاسبة ببعض العلوم األخرى.
البراهيا حالدلة لى تحقق الاتج التعلا
الخةالس الثا ية :تح
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن تعريف بعلم المحاسبة وأهدافها تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن المبادئ التي
يقوم عليها علم المحاسبة.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه ( مبتدئ  ،نام  ،كفء  ،متميز) .
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة  ،التذكير األكاديمي  ،اختبارات طويلة  ،المفكرات )"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخةالس الثالثة :خبرام التعليا حالتعلا
األنشطة التعليمية التعلمية:
 سأبدأ بسؤال تمهيدي (كيف نشأ علم المحاسبة؟).
 أقدم األسئلة األساسية و أناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (تعريف بعلم المحاسبة وأهدافها).
 مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (علم
المحاسبة.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن علم المحاسبة ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن
ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح المقصود بتعريف علم المحاسبة.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن أهم العناصر المكونة لمفهوم علم المحاسبة  ،تشاهد الطالبات العرض بتركيز
وانتباه  ،ومن ثم يقمن بمناقشته  ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة
من وراء العرض.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن أهداف علم المحاسبة  ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد
على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج
بمفهوم شامل عن مضمون الخريطة.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن فرضيات علم
المحاسبة  ،تصنف الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها
في مقال بشكل منظم ودقيق.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن خصائص المعلومات المحاسبية واألطراف
المستفيدة منها  ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها  :حددن خصائص المعلومات المحاسبية واألطراف

.

المستفيدة منها  ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع
توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح فروع علم المحاسبة ،أكلف الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم
بكتابة تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم و التي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن المبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة،مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

.

(ال ووه ة الداليووة)
اةا الالد س :تعر ف بعلا ال حاةبة حأه ااها
ال ستالم :الخامس  -الن ال الفصل

للتعليا الثا الء

تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن المبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :كتابة بحث عن المبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة.
ف
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.

الدور:
أنتِ باحثة مدققة.
لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة ؛ لتتناولي المبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة

ر

على شكل بحث علمي دقيق.
وظيفتك :بيان المبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
تحتاج إلى :توعية الجمهور بالمبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة.
التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض :بحث علمي توضحين فيه المبادئ التي يقوم عليها علم المحاسبة.
معايير ومحكات النجاح:

و
ق
ا
ع

.

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

لغة طغت
عليها األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
خالية من
األخطاء
اإلمالئية

لغة فصيحة خالية
من األخطاء
النحوية

عناصر البحث

تناول بعض
عناصر البحث
وإهمال الباقي
 افتقادالربط الجيد
بين عناصر
البحث

تناول أغلب
عناصر البحث
 لم يكن الربطبين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر
البحث  -لم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر البحث -
الربط بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

أسلوب غير
علمي –
ركاكة في
الصياغة

أسلوب علمي
– ركاكة في
الصياغة

أسلوب
علمي –
صياغة
بشكل جيد

أسلوب علمي
مشوق – صياغة
راقية إبداعية

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد

تناول
الموضوع من
أكثر من جانب

تناول أغلب
جوانب
الموضوع
مع إهمال
تفاصيل
دقيقة
وحيوية

تناول جميع
جوانب الموضوع
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

.

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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

.

