
 

 

 هـ4135/4131لثانيا الفصل الدراسي                                                              جامعة  الملك سعود
 إدارة األعمالكلية 

 قسم المحاسبة 

 الخطة التدريسية للمقرر
 تطبيقات محاسبية بالحاسوب/  حسب165

 
 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 

 حسب #165
 الشعبة :

 /الدور األول20Aقاعة  44-8: يوم االثنين وقت المحاضرة
 أو عن طريق تحديد موعد مسبق. 41-44/االثنين  9-8الخميس -الثالثاء-األحد الساعات المكتبية :

 
 

 :  هدف المقرر
 احتاجها عند ممارستهتب اآللي والتي قد ساسية في الحاسعلى بعض المهارات األ ةيهدف المقرر إلى تدريب الطالب 

المحاسبة في الواقع العملي، حيث يركز المقرر على الجوانب العملية لتطبيقات الحاسب المكتبية الخاصة بالمحاسبين 
 .واالستفادة منها بما يسهل علي المحاسب عمله في المنشآت التجارية

  

 النسبة الدرجة البيــــــــــــــــــــــان
 %15 15 41/3/1141الموافق  46/5/4135 االثنين        : اختبار فصلي أول أوالا 

 %15 15  18/1/1141الموافق  18/6/4135االثنين         ثانيفصلي  اختبارثانياا : 
 %41 41 .واجبات و تطبيقات وانضباط اثناء المحاضرةثالثاا : 

 %11 11 )يحدد فيما بعد(رابعاا : امتحان نهائي  
ميل في أبكر في حالة عدم القدرة على حضور االمتحان لظروف طارئة يرجى إبالغ االستاذة عن طريق اإلي ياسة االمتحان الفصلي: س

 الموضوع علماا بأنه لن يتم إعادة أي امتحان بدون سبب وجيه . وقت ممكن ليتم معالجة
 :  المراجع المستخدمة 

 المحاسبة باستخدام الحاسب ، تطبيقات إدارية، تأليف د. نبيه الجبر  و د. فهيم أبو العزم .المرجع االول :  -4

المرجع الثاني : الحاسب اآللي وتطبيقاته في العلوم االدارية ، تأليف : د . عثمان السلوم و د. علي الجمعة و د. وليد  -1
 الشباني.
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 موضوعات المقرر:
 

 المرجع الموضوع األسبوع

 األول 
 

 التعريف بالخطة 

 

 الثاني
 

 مقدمة في التطور التقني ألجهزة الحاسب اآللي والبرامج الطبيقية

 

 المرجع األول

 الثالث
 

 المدخل لبرنامج الجداول اإللكترونية )برنامج األكسل(

 

 المرجع األول

 الرابع

 

ج بناء نوذج تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح/نقطة التعادل )حالة منت

 وحيد(

 

 المرجع األول

 الخامس

 

بناء نوذج تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح/نقطة التعادل)حالة تعدد 

 المنتجات(

 

 المرجع األول

 السادس
 

 (بناء نماذج تخصيص التكاليف الغير مباشرة )مباشر/تنازلي

 

 المرجع األول

 السابع
 

 نموذج تحليل االنحدار 

 

 المرجع الثاني

 منالثا
 

  61/5/6345االمتحان الفصلي األول 

 

 التاسع
 

 نموذج استهالك األصول الثابتة

 

 المرجع الثاني

 العاشر
 

 بناء نموذج تقييم المشروعات الرأسمالية

 

 المرجع الثاني

الحادي 

 عشر

 

 بناء نموذج تحليل انحرافات المواد واألجور

 

 المرجع األول

 

 الثاني عشر
 ئم الماليةبناء نموذج إعداد القوا

 

 المرجع األول

 

 الثالث عشر
 6/7/5341االمتحان الفصلي الثاني 

 

 الرابع عشر
 

 بناء نوذج إعداد القوائم المالية 

 

 المرجع األول

الخامس 

 عشر
 مراجعة شاملة

 

 

 مالحظات:

الغياب إال إذا كان مصدق من الرجاء االلتزام بحضور االمتحانات ف موعدها المحدد وفي حال التغيب عن االمتحان لن يقبل عذر  -5

 شئون الطالبات.

 الرجاء االلتزام بتسليم الواجبات في موعدها المحدد مع العم أن عدم تسليمك في الموعد سوف يفقدك الدرجة المستحقة عليه. -2
 

 
 

 
 


