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 التعريف بالمقررأ. 

 عدد الشعب مكان تقديم المقرر التدريسهيئة  أعضاء/عضو م
 عدد الطالب

 الذين أنهوا المقرر الذين بدأوا المقرر

1 
د. جعفر عثمان الشريف عبد 

 العزيز
 17 18 1 حوطة سدير

 

 المقرر تنفيذ. ب

 )على مستوى الفصل الدراسي(المقرر  ساعات. 1

 الفعلية المخطط لها النشاط م

 45 45 محاضرات 1

 0 0 أستوديوأو معمل  2

 0 0 إضافيةدروس  3

 0 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 45 المجموع

 

 يتم تغطيتها . الموضوعات التي لم2

 الموضوعات
 أسباب

 عدم التغطيةاالختالف/ 

 مدى تأثيرها 

 مخرجات التعلمعلى 
 *اإلجراءات التعويضية

    ال توجد

 التعويضية التي تم اتخاذها بالفعل أو المقترحة اإلجراءات* 

 

 التدريس ات. استراتيجي3

 المخطط لها استراتيجيات التدريس
الصعوبات التي واجهت  هل تم تطبيقها

  تطبيقها
 اإلجراءات المقترحة

 ال نعم

 ال توجد ال توجد  نعم التدريس عن طريق المحاضرات

 ال توجد ال توجد  نعم إعطاء الطلبة تمارين محلولة في نهاية كل موضوع 

 ال توجد ال توجد  نعم إعطاء الطلبة واجبات منزلية

 ال توجد ال توجد  نعم أثناء سير المحاضرة المناقشات

 ال توجد ال توجد  نعم إعطاء الطلبة اختبارات فصلية ونهائية

 

   التقييم طرق /أنشطة. 4

 المخطط لها التقييم طرق/أنشطة
الصعوبات التي واجهت  هل تم تطبيقها

  تطبيقها
 اإلجراءات المقترحة

 ال نعم

 ال توجد ال توجد  نعم المحاضرات

 ال توجد ال توجد  نعم الواجبات

 ال توجد ال توجد  نعم التمارين

 ال توجد ال توجد  نعم المناقشات

 ال توجد ال توجد  نعم االختبارات

 

  الطالبمصداقية نتائج التحقق من . 5

 االستنتاجات  طرق التحقق

مراجعة درجات االختبارات عن طريق 

 عضو هيئة تدريس في نفس التخصص

 

 

 . التوصيات6
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 مراجعة رصد درجات االختبار النهائي بواسطة عضو هيئة تدريس في نفس التخصص.

 

  الطالب. نتائج ج

 

 . توزيع التقديرات1

 
 توزيع الحاالت التقديرات

 مستمر محروم هـ د د+ ج ج+ ب ب+ أ أ+
غير 

 مكتمل
 منسحب راسب ناجح

 1 2 15 0 0 0 2 3 2 5 2 2 0 1 0 الطالبعدد 

 6 12 88 0 0 0 12 17 12 29 12 12 0 6 0 النسبة المئوية

 

 الطالب. التعليق على نتائج 2
 (-وجدتن إ -لتي أثرت على النتائج العوامل ا ا  )متضمن

مقرر أحد %، وسبب ارتفاع نسبة النجاح يعزي إلى أن ال12% ، ونسبة الرسوب 88في المقرر بلغت نسبة نجاح الطلبة 

 .مقررات مسار اإلدارة المالية والذي يلتحق به الطالب المتميزين اكاديميا  

 . التوصيات3

 .لدراسي لترسيخ الفهم لدى الطلبةالتركيز على الحاالت العملية والواجبات أثناء الفصل ا

 

 مخرجات التعلم للمقرر. د

 

 لمقررا. نتائج قياس مخرجات تعلم 1

 مقررال مخرجات تعلم

رمز 

مخرج 

تعلم ال

 للبرنامج

 طرق التقييم

التعليق  نتيجة التقييم

على 

نتائج 

 القياس

المستوى 

المستهد

 ف

المستوى 

 الفعلي

 المعرفة والفهم 1

1.1 

 قصيرةأن يكون الطالب ملما  بعناصر االلتزامات 

 وطويلة األجل، وعناصر حقوق الملكية

K2  المحاضرات + الواجبات

والتمارين+ االختبارات 

 الفصلية والنهائية

80 85%  

2.1 

أن يتعرف الطالب على أنواع األسهم وكيفية 

 معالجتها محاسبيا .

K2  المحاضرات + الواجبات

والتمارين+ االختبارات 

 الفصلية والنهائية

80 85%  

3.1 

شركات  تكوينأن يتعرف الطالب على كيفية 

 المساهمة في المملكة العربية السعودية

K2  المحاضرات + الواجبات

والتمارين+ االختبارات 

 الفصلية والنهائية

80 85%  

 المهارات 2

2.1 

ت أن يقوم الطالب بالمعالجة المحاسبية لاللتزاما

 ، واألسهم والسنداتقصيرة وطويلة األجل

S1  المحاضرات + الواجبات

والتمارين+ االختبارات 

 الفصلية والنهائية

80 85%  

2.2 

سهم أن يفرق الطالب بين المعالجة المحاسبية لأل

 والسندات.

S1  المحاضرات + الواجبات

والتمارين+ االختبارات 

 الفصلية والنهائية

80 85%  

 القيم 3

3.1       
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 . التوصيات2

 المقرر.قياس مخرجات تعلم 

 

 المقررجودة . تقويم هـ

 

 لجودة المقرر الطالب. تقويم 1

 نتيجة التقويم: نسبة المشاركة: :المشاركين عدد :التقويمتاريخ 

 المقررأستاذ  /منسق تعليق الطالب مالحظات

 القوة:جوانب 

  .شعور الطلبة بشكل عام على جودة المقرر 

   العمل في شكل فريقساعد المقرر الطلبة في تحسين مهارات 

 لمشكالت بدالساعدني هذا المقرر على تحسين قدرتي على التفكير وحل ا 

 فقط.من حفظ المعلومات 

 

تمر العمل في تحسين جودة المقرر خالل الفصل سسي

 الدراسي الثاني

 :التي تحتاج إلى تحسينجوانب ال

   زيادة عدد الحاالت العملية والتمارين والواجبات المنزلية 

 

ات عدد الحاالت العملية والتمارين والواجبسيتم زيادة 

 المنزلية.

 التطوير:مقترحات 

  تكثيف الحاالت العملية والتمارين والواجبات المنزلية. 

ات عدد الحاالت العملية والتمارين والواجبسيتم زيادة 

 المنزلية.
 

 

 . التقويمات األخرى2
 قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها( تدريس،هيئة  )أعضاء

 التاريخ: التقويم: طريقة

 المقررأستاذ  /منسق تعليق  مالحظات المقيمين

 القوة:جوانب 
 

 لم  يتم

 :التي تحتاج إلى تحسينجوانب ال

 

 لم يتم 

 التطوير:مقترحات 

 

 لم يتم

 يتم إضافة جداول منفصلة لكل عملية تقويم* 

 

 التوصيات. 3

 إجراء تقويم للمقرر من قبل المراجع النظير

 

 التحديات الصعوبات و. و

 اإلجراءات التي تم اتخاذها التأثير على البرنامج التحديات الصعوبات و

 اإلداريةالجوانب 

 ال توجد ال توجد ال توجد

 مصادر التعلم

 ال توجد ال توجد ال توجد

 التجهيزاتالمرافق و

 ال توجد توجد ال ال توجد
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 . خطة تطوير المقررز

 . إجراءات تطوير المقرر1

 اإلجراءات المقترحة
 اإلجراءات

 التي تم اتخاذها 
 التعليقات النتائج

 أ. توصيات التقرير السابق للمقرر

التركيز على الحاالت 

 العملية والتمارين العملية

تمت زيادة عدد 

الحاالت العملية 

 والتمارين

في فهم الطلبة لبعض تحسن ملحوظ 

 الحاالت والتطبيقات العملية

 

  * ب. اإلجراءات التطويرية األخرى

   
 تدريس ولم تدرج في الخطة التطويرية للمقررالالتي تم اتخاذها أثناء * اإلجراءات التطويرية 

 

 العام القادم /للفصل الدراسي  للمقرر. الخطة التطويرية 2

 التنفيذمسؤولية  اإلجراءات التوصيات

الدعم  التوقيت

المطلو

 ب
 النهاية البداية

تكثيف التمارين والحاالت العملية   .1

 للطلبة.

زيادة عدد الحاالت 

العملية والتمارين 

 التطبيقية

 أستاذ المقرر

بداية 

الفصل 

 الثاني 

 ال يوجد مستمر

 

 


