
 

 

 هـ1435/1436لثانيا الفصل الدراسي                                                              جامعة  الملك سعود
 إدارة األعمالكلية 

 قسم المحاسبة 

 الخطة التدريسية للمقرر
 تطبيقات محاسبية بالحاسوب/  حسب465

 
 هـــنـــاء بنت علي المغامس  أستاذة المقرر :

 (3S46)الدور الثاني /قسم المحاسبة مكتب رقم  3نى مب المكتب:

halmughamis@ksu.edu.sa: Email  

 :  الموقع اإللكتروني
http://faculty.ksu.edu.sa/26557/default.aspx 

: @hana_mug terTwit 
 8051976رقم هاتف المكتب : 

 38825 الشعبة :
 /الدور األول20Aقاعة  11-8: يوم االثنين وقت المحاضرة

 أو عن طريق تحديد موعد مسبق. 12-11/االثنين  10-9الخميس -الثالثاء-األحد الساعات المكتبية :
 

 
 :  هدف المقرر

 احتاجها عند ممارستهتساسية في الحاسب اآللي والتي قد مهارات األعلى بعض ال ةيهدف المقرر إلى تدريب الطالب 
المحاسبة في الواقع العملي، حيث يركز المقرر على الجوانب العملية لتطبيقات الحاسب المكتبية الخاصة بالمحاسبين 

قة بهذه إضافة لبعض المشاكل المتعل .واالستفادة منها بما يسهل علي المحاسب عمله في المنشآت التجارية
 التطبيقات وكيفية معالجتها.

 أهداف المقرر التفصيلية : 
 في المجاالت التالية: Excelيهدف المقرر لتنمية وتقوية مهارات الطالبات في استخدام برنامج 

 . Excelكيفية التعامل مع التطبيقات المختلفة لبرنامج  -1

 المنتجات. بناء نموذج تحليل التعادل في حالة وجود منتج وحيد او تعدد  -2

 .اعداد القوائم المالية -3

 تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة. -4

 بناء نموذج تحليل االنحدار. -5

 حساب استهالك األصول الثابتة  بطرقه المختلفة. -6

 .تقييم المشروعات الرأسمالية باستخدام تطبيقات عملية على الحاسب   -7

نشاء نماذج انحرافات المواد واالجور. -8  فهم وا 
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 :  جع المستخدمة المرا
 المرجع االول : المحاسبة باستخدام الحاسب ، تطبيقات إدارية، تأليف د. نبيه الجبر  و د. فهيم أبو العزم . -1

المرجع الثاني : الحاسب اآللي وتطبيقاته في العلوم االدارية ، تأليف : د . عثمان السلوم و د. علي الجمعة و د. وليد  -2
 الشباني.

 :مهمة جدا   تواريخ
 التاريخ: المشروع/االختبار:

 2015-3-9/  هـ1436جماد األول  18الموافق  األثنينيوم  االختبار الفصلي األول
 2015-3-30/هـ1436 جماد ثاني 10الموافق  األثنينيوم  تسليم مشروع إعداد القوائم المالية

 2015-4-20/هـ1436 رجب  1الموافق  ألثنينيوم ا االختبار الفصلي الثاني
 2015-4-23/هـ1436 رجب   4الموافق  الخميسيوم  اخر موعد لتسليم حاالت عملية إضافية في االكسل 

 2015-4-27/ هـ1436 رجب 8الموافق  ثنينيوم األ  عرض ومناقشة الحاالت العملية في االكسل
 

 توزيع الدرجات :
 يتم توزيع الدرجات على النحو التالي :

 
   النشاط درجةال

 فصلي أول اختبار  22

 اختبار فصلي ثاني  20

 إعداد القوائم الماليةع و مشر  5

 الحاالت العملية في االكسل  5
 وواجبات  وتطبيق مشاركة 8

 االختبار النهائي  40
 المجموع  100

 
 قواعد هامة:

 

 الغياب: 

  لالئحة ٪ من إجمالي عدد المحاضرات خالل الفصل الدر٢٥يسمح بتغيب الطالبة بما ال يزيد عن ً اسي. ووفقا

الدراسة واالختبارات بجامعة الملك سعود، فإن الفصل الدراسي هو "مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاً، 

 وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية".

 وبعد ذلك، في في حال غياب الطالبة، فإن الطالبة تتحمل مسؤولية تعويض محتوى المحاضرة التي تغيبت عنها .

حال كانت لديها أسئلة محددة في بعض النقاط، فإنه يمكنها مراجعة أستاذة المادة أثناء الساعات المكتبية. الغياب 

هو مسؤولية الطالبة وحدها. علماً بأن أستاذة المادة ستكون سعيدة باإلجابة على االستفسارات المحددة للطالبة لكن 

 ويض عن المحاضرات التي تغيبت عنها الطالبة. لن تقدم محاضرات إضافية أو تع
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 التواصل مع أستاذة المادة: 

  ،يعد البريد اإللكتروني هو الوسيلة األمثل للتواصل مع أستاذة المادة. ولضمان قراءة األستاذة لبريدكم اإللكتروني

 يرجى أن يخضع عنوان البريد اإللكتروني المرسل من قبل الطالبة للشروط التالية:

o حسب أو  46٥باسم المقرر "  اإللكتروني أن يبدأ عنوان البريدACC 465  " 

o  البريد اإللكترونيأن يحتوي العنوان على جملة تختصر بوضوح محتوى . 

يصل لبريد أعضاء هيئة التدريس الكثير من اإليميالت يومياً. لذا فإن االلتزام باستخدام شروط عنوان البريد 

 .  أستاذة المادة البريد اإللكتروني المرسل من الطالبة وتستجيب له أوالً  اإللكتروني يضمن أن تحدد

 

 الواجبات:

  أي ملف إلكتروني يرسل لألستاذة، سواء كان متعلقاً بالواجبات أو االختبارات يجب أن يحتوي عنوان الملف على

ة المادة وعنوان االيميل يذكر اسم الطالبة ورقمها التسلسلي الذي يمنح لها خالل الفصل الدراسي من قبل أستاذ

 فيه رقم ورمز المقرر )كما ذكر سابقاً(.

  جميع الواجبات يجب إرسالها عبر نظام البالك بورد وفي حال تعثر عليك استخدامه يمكنك ارسال الواجب عن

عة . أي واجب تستلمه األستاذة بعد السا11، الساعة ألحدطريق االيميل ، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم ا

"، فإنه يعتبر واجب متأخر ولن يتم اخذه في  األحدمساء من اليوم الذي يسبق موعد المحاضرة " مساء  11

 االعتبار .

 

 المشاريع:

 إعداد القوائم المالية: هو مشروع فردي تقوم فيه الطالبة بالبحث حول إعداد القوائم المالية باستخدام ع ومشر

قائمة مالية تحددها أستاذة المادة. يهدف هذا المشروع لتنمية مهارات  اكسل، ومن ثم تطبيق هذه المعرفة على

 البحث واالعتماد على الذات في الحصول على المعلومات واستخدامها.

  حاالت عملية على االكسل : هو مشروع جماعي تقوم فيه الطالبات بحل حاالت إضافية على االكسل كتطبيق  لما

. ومن ثم سيتم هـ14٣6رجب   4الموافق  لخميسسوف تقوم بتسليمه يوم اتم دراسته خالل الفصل الدراسي و

 .هـ14٣6 رجب  8الموافق  األثنينيوم عرض ومناقشة الحاالت مع كل مجموعة في موعد المحاضرة 

 

 االختبارات: 

 عيد يتم تحديد مواعيد االختبارات الفصلية في بداية الفصل الدراسي من قبل أستاذة المادة. يتم إعالن موا

 االختبارات في الخطة الدراسية للمقرر.  

  لقوانين القسم فيما يختص باالختبارات البديلة، فإن االختبار البديل يكون في كامل المنهج، ولن يعقد ً تطبيقا

االختبار إال بعذر طبي مصدق من شؤون الطالبات. وفي حال غياب الطالبة عن االختبارين الفصلين، فإن االختبار 

 وف يكون بديالً ألحد االختبارين فقط.البديل س

  االختبارات، سوف تتم باستخدام نظام البالك بورد وذلك بالحل على ملف اكسل تقوم الطالبة بارفاقة في نهاية

االمتحان في الرابط المخصص له في نظام البالك بورد وتستخدم النظام في اإلجابة عن األسئلة المطلوبة منها . إن 

ف االختبار لألستاذة بشكل صحيح تقع على عاتق الطالبة بشكل رئيسي، وعلى كل طالبة التحقق مسؤولية وصول مل

من تمام وصحة الملف المحفوظ قبل ارفاقه في النظام وأتمنى إعادة ارساله الى ايميل أستاذة المقرر من باب التأكيد 

 ن اخبار أستاذة المقرر بذلك  .أيضاً، و في حال عدم تمكن الطالبة من ارساله عن طريق االيميل البد م
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 موضوعات المقرر:
 

 المرجع الموضوع ابيع الدراسيةاألس

 األول 
 

 مقدمة-التعريف بالخطة 

 

 الثاني
 

 مصطلحات هامة في الحاسب والمحاسبة 

 

 المرجع األول

 الثالث
 

 عرض تطبيقات عملية لبرنامج األكسل

 

 المرجع األول

 الرابع
 

 التعادل )حالة منتج وحيد(نموذج تحليل 

 

 المرجع األول

 الخامس
 

 نموذج تحليل التعادل )حالة تعدد المنتجات(

 

 المرجع األول

 السادس
 

 (الغير مباشرة )مباشر/تنازلي الصناعية تخصيص التكاليف

 

 المرجع األول

 السابع
 

 1436-5-18االمتحان الفصلي األول 

 

 

 الثامن
 نموذج تحليل االنحدار 

 

 جع الثانيالمر

  إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التاسع

 العاشر
 

 نموذج استهالك األصول الثابتة

 

 المرجع الثاني

 الحادي عشر
 

 نموذج تقييم المشروعات الرأسمالية 

 

 المرجع الثاني

 الثاني عشر
 

 بناء نموذج تحليل انحرافات المواد واألجور

 

 المرجع األول

 الثالث عشر
 1/7/14٣٥الفصلي الثاني االمتحان 

 

 

  مناقشة الحاالت العملية )المشروع الجماعي( الرابع عشر

 الخامس عشر
 تدريبات إضافية

 

 

  مراجعة شاملة السادس عشر

 
 تحتفظ أستاذة المادة بالحق في تعديل محتوى الخطة الدراسية متى لزم األمر 

 

 
 


