
 برنامج بكالوريوس المحاسبة قسموصف مقررات 
 

 حسب 201الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 مبادئ المحاسبة والتقرير المالي المقرر:اسم  -متطلب سابق: 

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بعلم المحاسبة مع التركيز على النظام المحاسبي وأسس وإجراءات المحاسبة المالية وإعداد التقارير 
 التعريف بمبادئ تحليل التقارير المالية. إلىباإلضافة  والتجارية،المالية في المنشآت الفردية الخدمية 

 

 حسب 202الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 مبادئ التكاليف والمحاسبة اإلدارية المقرر:اسم  حسب 201متطلب سابق: 

الدور الذي تلعبه معلومات التكاليف  علىالتعريف بمبادئ محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية بالتركيز  إلىيهدف هذا المقرر 
وكيفية إعداد قوائم  والربح،وتحليل العالقة بين التكلفة والحجم  تبويبها،والمحاسبة اإلدارية في بيئة األعمال، ومفاهيم التكاليف وأسس 

ومعالجة مشاكل قياس التكلفة المتعلقة بكل من  المباشرة،التكاليف ألغراض القياس واتخاذ القرار، وكيفية تخصيص التكاليف غير 
 األوامر اإلنتاجية والعقود والمقاوالت والمراحل اإلنتاجية.

 

 حسب 311الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 المحاسبة الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح المقرر:اسم  حسب 201متطلب سابق: 

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمفاهيم المحاسبة والتقارير المالية وفقا لنظرية األموال في الوحدات الحكومية والمنظمات غير الهادفة 
 الوحدات الحكومية.للربح والنظام المحاسبي في 

 

 حسب 317الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 (1المحاسبة المتوسطة ) المقرر:اسم  حسب201متطلب سابق: 

يهدف هذا المقرر إلى التعريف باإلطار الفكري للمحاسبة المالية وتعميق الفهم للمشاكل المحاسبية المتعلقة بقياس وعرض األصول 
 التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية المقبولة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.واإلفصاح عنها في 

 

 حسب 318الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 (2المحاسبة المتوسطة ) المقرر:اسم  حسب 317متطلب سابق: 

التعريف بأسس قياس وعرض واإلفصاح عن االلتزامات وحقوق الملكية، بصفة خاصة في شركات األموال،  إلىيهدف المقرر 
بعض الموضوعات المحاسبية ذات الطبيعة الخاصة مثل التغيرات المحاسبية وتصحيح األخطاء، والمعالجة المحاسبية  إلىباإلضافة 

 دية.لحاالت خاصة لالعتراف باإليراد، وقائمة التدفقات النق

 

 حسب 401الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 المحاسبة المتقدمة المقرر:اسم  حسب 318متطلب سابق: 

وبصفة خاصة المعالجة المحاسبية  بها،يهدف هذا المقرر إلى التعريف بعمليات االندماج واالستحواذ والعمليات المحاسبية المرتبطة 
 المالية،لعمليات االقتناء التي يترتب عليها دمج الشركات أو التي يترتب عليها السيطرة على تلك الشركات مما يتطلب توحيد القوائم 

 أجنبية،الت باإلضافة إلى ذلك يهدف المقرر إلى التعريف بأسس المحاسبة عن المنشآت ذات الفروع والمحاسبة عن العمليات بعم
 وكذلك أسس المحاسبة في شركات األشخاص.

 

 حسب 414الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 المحاسبة عن الزكاة والضريبية المقرر:اسم  حسب318متطلب سابق: 

ً لنظام جباية  توضيح المفاهيم األساسية للزكاة والمحاسبية الضريبية وإعداد التقارير الزكوية إلىيهدف هذا المقرر  والضريبية وفقا
 الزكاة ونظام ضريبة الدخل في المملكة واإللمام بعناصر الدخل الخاضعة والمعفاة والمصروفات الواجبة الحسم.

 

 حسب 415الرقم والرمز:  (0+0+3) 3الساعات: 

 تحليل التقارير المالية المقرر:اسم  حسب318متطلب سابق: 

ييم يهدف هذا المقرر إلى تعميق فهم الطالب باألسس النظرية والتطبيقية ألساليب تحليل التقارير المالية وكذلك أساليب التنبؤ المالي ولتق
المنشآت. باإلضافة إلى تناول االستخدامات العديدة للتحليل األساسي مع التركيز على تحليل الربحية، ودور التحليل المالي في عمليات 

 واالندماج. االئتمان،اذ القرارات، وخاصة تلك المتعلقة باالستثمار في األوراق المالية، ومنح اتخ

 

 حسب 421الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 المحاسبة في المنشآت المتخصصة المقرر:اسم  حسب318متطلب سابق: 

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بأسس قياس وعرض واإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في بعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصةة فةي 
 ومنها البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات إنتاج البترول والمنشآت العقارية والمنشآت الفندقية. السعودية،بيئة األعمال 

 



 حسب 433الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 المحاسبة اإلدارية واتخاذ القرارات المقرر:اسم  حسب 318متطلب سابق: 

يهدف هذا المقرر إلي تعميق الفهم بأسس ونظم المحاسبة اإلدارية واستخدام البيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات 
التشغيلية والرأسمالية ، حيث يتم التركيز على عرض المداخل المختلفة لدراسة المحاسبة اإلدارية ، و إعداد الموازنات التقديرية ، 

ل االنحرافات باستخدام كل من نظام الموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية ، وكيفية تقويم المقترحات وكيفية قياس وتحلي
انات االستثمارية، وكيفية تقويم األداء باستخدام المقاييس المالية والتشغيلية ، وكيفية تسعير التحويالت الداخلية ، وكيفية استخدام البي

 د عملية اتخاذ القرارات اإلدارية. والمعلومات المحاسبية في ترشي

 

 حسب 444الرقم والرمز:  (2+0+3) 3الساعات: 

 المراجعة وخدمات التأكيد المقرر:اسم  حسب 401متطلب سابق: 

وفقا يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالجوانب النظرية واإلجرائية لعملية مراجعة القوائم المالية والتقرير عن عدالة العرض واإلفصاح 
لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى التعريف بخدمات التأكيد التي نقدمها مكاتب 

 المحاسبة والمراجعة لعمالئها.

 

 حسب 416الرقم والرمز:  (0+0+3) 3الساعات: 

 نظرية المحاسبة المقرر:اسم  حسب401متطلب سابق: 

المحاسبة المالية بشكل خاص وكذلك  علىيهدف هذا المقرر التعريف باإلطار الفكري والفلسفي للمحاسبة بشكل عام مع التركيز 
هذا باإلضافة إلي تناول أهداف المحاسبة مع التركيز على بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة  المحاسبية،التعريف بمداخل بناء النظرية 

 المالية ومعيار العرض واإلفصاح العام الصادرين عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 حسب 435الرقم والرمز:  (0+0+3) 3الساعات: 

 إدارة التكلفة المقرر:اسم  حسب433متطلب سابق: 

البيانات والمعلومات التي توفرها محاسبة  علىتعميق فهم الطالب بكيفية استخدام أدوات إدارة التكلفة في التأثير  إلىيهدف هذا المقرر 
 للتكلفة،والتحليل االستراتيجي  المستمرة،وإجراء التحسينات  التكلفة،وخفض  التكلفة،التكاليف، بغرض تحقيق الدقة في عملية قياس 

 تحقيق الربح. إلىوقياس األداء االستراتيجي وذلك بغرض دعم الميزة التنافسية في منشآت األعمال الهادفة 

 

 حسب 461الرقم والرمز:  (0+0+3) 3الساعات: 

 اسم المقرر: نظم المعلومات المحاسبية حسب 401متطلب سابق: 

المحاسبية من حيث تعريفها، وأهميتها، وأنواعها، ومكوناتها، وكيفية تصميمها يهدف هذا المقرر إلى التعريف بماهية نظم المعلومات 
 وتشغيلها وتقييمها وتطويرها، وقواعد البيانات الخاصة بها، وعالقتها بتكنولوجيا المعلومات، وإجراءات الرقابة المالئمة الخاصة بها.

 

 حسب 465الرقم والرمز:  (0+0+3) 3الساعات: 

 تطبيقات محاسبية بالحاسوب المقرر:اسم  حسب433متطلب سابق: 

يهدف هذا المقرر إلى التدريب على بعض المهارات األساسية في الحاسب اآللي والتي تعتبر ضرورية عند ممارسة المحاسبة في 
االستفادة منها بما يسهل الواقع العملي، حيث يركز المقرر على الجوانب العملية لتطبيقات الحاسب سواء كانت حزم تطبيقات يمكن 

 علي المحاسب عمله في المنشآت التجارية، أو برامج محاسبية متكاملة.

 

 حسب 471الرقم والرمز:  (0+0+3) 3الساعات: 

 الرقابة والمراجعة الداخلية المقرر:اسم  حسب433متطلب سابق: 

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بنظم الرقابة الداخلية )اليدوية واآللية( وكيفية تصميمها وتقيمها كما يهدف المقرر إلى التعريف 
 وذلك من خالل دراسة معايير المراجعة الداخلية وقواعد سلوك وآداب المهنة. الداخلية،بالجوانب النظرية واإلجرائية للمراجعة 

 

 حسب 481الرقم والرمز:  (0+0+3) 3 الساعات:

 المحاسبة الدولية المقرر:اسم  حسب401 سابق:متطلب 

المترتبةة علةى تجميةع  دراسةة مشةاكل المحاسةبة عةن العمليةات الماليةة بعمةالت أجنبيةة، ومشةاكل التقريةر المةالي يهةدف هةذا المقةرر إلةى
األجنبية. كما يتناول المقرر مشاكل المحاسبة والتقرير المةالي التابعة  األعمال الخارجية، والتقرير عن الوحدات ذات الفروع والشركات

 .المشتركة المحلية والخارجية عن الوحدات

 

 حسب  477الرقم والرمز:  (0+0+3) 3 الساعات:

 التدريب التعاوني المقرر:اسم  حسب444متطلب سابق: 

ممةا  األكاديميةة،يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات العملية ومهارات إعداد التقارير بالطرق العلمية بعةد اكتسةابه المهةارات 
 األكاديمية.يؤهله لسوق العمل في منشآت مختارة مع المتابعة 



 


