بسم ﷲ الرحمن الرحيم
إستخدام الحاسب في المحاسبة
 451حسب
الفصل الصيفي من العام الجامعي 1431/1430
مد ّرس المقرر :خالد العديم )أستاذ مساعد في قسم المحاسبة(
بريد إليكتروني) khalidaladeem@yahoo.com :سيكون البريد اإلليكتروني وسيلة اإلتصال الرئيسية(
رقم المكتب113 2 A :
رقم ھتف المكتب(01) 467 4232 :
الساعات مكتبية: :األحد و الثاللثاء 1-12 :ظھرا بإستثناء وقت صالة الظھر
اإلثنين 12:30 - :بعد صالة الظھرا حتى الساعة  3عصرا
كما يمكن التنسيق للحصول على موعد.
وصف المقرر:
في ھذا المقرر يتعلم الطالب مھارات استخدام الحاسب في المحاسبة ،سيكون التركيز على اس تخدام برن امج إكس ل
)  ( Excelلحل مشاكل و حاالت في المحاسبة المالية و اإلدارية و محاس بة التك اليف ،كم ا أن ه س يتم عم ل تحلي ل
مالي باستخدام برنامج إكسل .سيتم االعتماد قدر اإلمكان على الدوال التي يوفرھا برنامج إكسل.
كما إنه سيشجع الطالب على تعلم مھارات أخرى تضيف له قيمة ،فمثال سيشجع الطالب على عرض النتائج الت ي
يصل إليھا باستخدام برنامج باور بونت )  .( PowerPointكذلك للطالب أن يتعلم ما يتعدى م ا ي تم التع رض ل ه
أثناء المحاضرة و مشاركة زمالئه ما تعلمه.
الكتب المقررة:
مالحظة :الطالب مسؤول من كل ما يتم شرحه و التعرض له أثناء المحاضرات.
المحاسبة باستخدام الحاسب :تطبيقات إدارية د .نبيه الجبر و د .فھيم محمد دار وابل للنشر.1425/2004
الحاسب اآللي و تطبيقاته في العلوم اإلدارية .د .عثمان السلوم ،د .علي الجمعه ،د .و ليد الشباني ،مكنية
الرشد:ناشرون.
تقييم األداء و توزيع الدرجات:
النشاط
العمل في مجموعة على تقديم عرض:
• مدة العرض لكل مجموعة  10دقائق .أي زيادة تعرض المجموعة لفقد
درجات.
• كل أفراد المجموعة تشارك في العمل و كذلك غي التقديم)غير مسموح
بالراكب المجاني(.
• سيقوم كل فرد من أفراد المجموعة بتقييم باق أعضاء المجموعة ،و ستكون
درجة كل عضو ھي متوسط الدرجة التي أضعھا للمجوعة و الدرجات التي
يضعھا باقي األعضاء.
• البد من استخدام شرائح العرض ) .( PowerPoint
واجبات
تمارين يتم حلھا في المحاضرة.
االختبار الفصلي األحد  20شعبان 1431
االمتحان النھائي :سيحدد من قبل الكلية
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
جدول زمني مبدئي للموضوعات التي ستدرس:
األسبوع
األول و
الثاني
الثالث

الموضوع
• تفديم برنامج إكسل ) ( Excel
• شرح وظائف البرنامج المھمة للمحاسب.
• تطبيقات من المحاسبة اإلدارية:
تحليل االنحدار

 .نبيه الجبر و د.
فھيم محمد
الفصل الثاني

د .عثمان السلوم ،د .علي
الجمعه ،د .و ليد الشباني
الفصل الثالث 119-89

الفصل الثالث

الفصل الثالث 139-125
الفصل الثالث ص -157
171

االختبار الفصلي األول
 20شعبان  1431األحد
الفصل الخامس و
تطبيقات متقدمة من المحاسبة اإلدارية
الرابع
السادس
الفصل الرابع
تطبيقات من محاسبة التكاليف
تطبيقات محاسبة مالية
الخامس و
السادس
الفصل الثامن
تحليل مالي
السابع
اإلمتحانات النھائية ) تمنياتي للجميع بالتوفيق(
 22رمضان 1431
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الفصل الثالث ص -173
186
الفصل الثالث155-141

