
   جامعة الملك سعود            

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

                قسم المحاسبة

  حسب1102- 2-اخلطة التدروسية ملقرر مبادئ احملاسبة املالية 

 هـ1438\1437الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 

 احملاسبة القسم

 1102حماسبة مالية  اسم املادة

ر ـن زقــى بـــنه.أ اسم أستاذة املادة

  131 مكتب 1  الدور 1مبين  املكتب

 Nbinzager@ksu.edu.sa الربود االلكرتوني

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات املعتمدة

 الثالثاء-  االثنني   اليوم

 11-8 "األساسية" موعد احملاضرة

 12:50-11 موعد حماضرة التطبيقات

 11- 8األحد من  الساعات املكتبية

 http://fac.ksu.edu.sa/nbinzager املوقع
  

 : الكتاب  والمرجع األساسي  للمقرر 

 2 الجزء الثاني، طبعة –  المحاسبة مبادئها وأسسها –عبد هللا بن محمد الفيصل . د.كتاب أ.  

 
 :هدف المقرر 

يتبع هذا المقرر ما انتهى به الجزء األول من مبادئ المحاسبة بالتركيز على مفهوم محاسبة الرواتب واألجور والتعرف على المعالجة المحاسبية 
 . لمختلف أنواع الشركات ومعرفة كيفية تحليل التقارير المالية باإلضافة إعطاء لمحة عن المحاسبة في الوحدات الحكومية 

 
 : تقييم الطالبة 

  
 الدرجة البيــــان

 5 الحضور
 10 أنشطة صفية 

 25 االمتحان الفصلي األول
 20 االمتحان الفصلي الثاني

mailto:Nbinzager@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nbinzager


 :         توزيع األسبوعي للمقرر 

 الموضوع الفصل التاريخ
هـ1438 / 5/ 9-10  محاسبة الرواتب واألجور  
هـ1438 / 5/ 16-17  محاسبة الرواتب واألجور  الحادي عشر  
هـ1438 / 5/  23-24  محاسبة الرواتب واألجور  الحادي عشر  
هـ1438 / 5-6 / 30-1  المحاسبة في شركات التضامن  الثاني عشر 
اختبار قصير+ المحاسبة في شركات التضامن  الثاني عشر   هـ1438 / 6 /  7-8  
 االختبار الدوري األول  هـ1438 / 6 / 14-15
 المحاسبة في شركات مساهمة الثالث عشر   هـ1438 /6 / 21-22
اختبار قصير+ المحاسبة في شركات مساهمة  الثالث عشر   هـ1438 /6 / 28-29  

 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
 المحاسبة في الشركات الصناعية الخامس عشر  هـ1438 /7/ 13-14
 المحاسبة في الشركات الصناعية  الخامس عشر  هـ1438 /7/ 20-21
اختبار قصير+ مراجعة للفصل الخامس عشر  الخامس عشر  هـ1438 /7/ 27-28  
 االختبار الدوري الثاني   هـ1438 /8/ 5-6
 تحليل التقارير المالية   السادس عشر   هـ1438 /8/ 12-13
االختبار البديل نهاية المحاضرة+ النظام المحاسبي الحكومي  الثامن عشر   هـ1438 /8/ 19-20  
 مراجعه عامة  الثامن عشر   هـ1438 /8/ 26-27

  

      : السياسات الواجب االلتزام بها كل طالبة
  االلتزام بموعد المحاضرة و  يسمح بدخول الطالبة بعد بدء المحاضرة ولكن يسمح لها بالدخول و االستفادة ولكنها تعتبر غائبة 
 يحرم الطالبة من دخول االختبار النهائي ( من مجموع المحاضرات % 25 )تجاوز نسبة الغياب عن الحد المسموح به. 
 البد من توفر  اآللة الحاسبة في جميع المحاضرات واالختبارات ولن يسمح بتداولها بين الطالبات . 
  جميع االلتزام بحضور االختبارات الفصلية ولن يتم إعادة أي اختبار بدون عذر طبي من مستشفى حكومي واإلعادة ستكون في

 . فصول المنهج في نهاية الفصل
 اصطحاب البطاقة الجامعية أثناء االختبار ، ولن ُيسمح للطالبة بدخول قاعة االختبار بدون بطاقة الجامعة. 

:سياسات تقييم أخرى  

ستقسم الطالبات إلى مجموعات اإلتمام بعض األنشطة وستحدد عدد الطالبات في كل مجموعه حسب إجمالي عدد 

.طالبات الشعبة  


