
 
                                                                                      

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 (1) إداريةمحاسبة  :نموذج مواصفات مقرر

I.  معلومات عامة عن المقرر 

 (1) داريةالمحاسبة اإل أسم المقرر 1

 لم يتم تحديده رمز المقرر ورقمه  2

 يمجمالاإل تدريب عملي سمنار محاضرات الساعات المعتمدة  3

43    43 

 الفصل الدراسي األول/ مستوى الرابعال المستوى والفصل الدراسي  4

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن  5
 وجدت(

 يف أ، بمحاسبة تكال

  المتطلبات المصاحبة )إن وجدت( 6

 درجة البكالوريوس في المحاسبة. البرنامج الذي يدرس له المقرر 7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر  8

 نظام الفصول الدراسية نظام الدراسة   9

 أ.م. د. محمد علي جبران معد توصيف المقرر 10

 د. خالد المطري مراجعة  11

 جامعة صنعاء –كلية التجارة واالقتصاد  ان الذي يدرس فيه المقررالمك 12

  الجهة التي اعتمدت التوصيف  13

 

II.   وصف المقرر 

ودورها في اتخاذ القرارات،  داريةيهدف هذا المقرر لتزويد الطالب بالعارف والمهارات الالزمة في ممجال المحاسبة اإل
المستحدثة للتعامل مع تلك المشاكل، ومنها دراسة مفاهيم  ساليبواأل داريةالمشاكل المعاصرة في المحاسبة اإلويتناول 
ام تخطيط  وتسعير المنتمجات، تحليل سلسة القيمة وتقييم األداء، استخد أساليبالتكلفة وعالقتها بسلوك التكلفة،  إدارة

خالل السنوات   داريةسبة اإل، كذلك يتناول تطور المحاالمنشاة أهدافالموازنات على أساس النشاط كأداة لتحقيق 
ذلك على  وانعكاس عمالالماضية والناتج عن التغير في احتيامجات المستخدمين للمعلومات نتيمجة التغير في بيئة األ

كلفة لعمليات التخطيط في تحديد ت دارية. ويتناول هذا المقرر دراسة كافة المجوانب التقنية واإلداريةوظيفة المحاسبة اإل
الكثير من  عدادإة توضيحية لتفاصيل أمثلشة الفرص البديلة للقرارات التشغيلية، والميزانية التخطيطية وومناق نتا اإل

 المجداول التي تكون أو تشكل الميزانية الرئيسية. 

 

III.  مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 
 لتالية:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادر على معرفة المواضيع ا

 : : مخرجات التعليم المتعلقة بالمعرفة والفهمأوالا 

a1 العام لها وتطورها في مراحلها المختلفة، ودورها في التخطيط والرقابة.   طارواإل داريةيُعرف المحاسبة اإل 

a2 
صر ايشرح سلوك التكاليف والعالقة بين التكلفة / الحمجم / الربح ودورها في التسعير والرقابة على عن

 في اتخاذ القرارات قصير األمجل. دارةالتكلفة ، وفي مساعدة اإل

a3 
ها بما في ذلك الموازنة الرأسمالية واستخدامها في الرقابة أنواعالموازنات التقديرية بكل  إعداديبين كيفية 

ع الخطط وضتها في أهميعلى موارد المنشأة، وفي تقييم المشروعات االستثمارية، قائمة التدفقات النقدية و
 المالية للمنشأة.

 ثانياا: مخرجات التعليم المتعلقة بالمهارات الذهنية :

b1 
والمحاسبة المالية ودورهما في توفير المعلومات التي تمكن المنشأة من تحقيق  داريةيميز بين المحاسبة اإل

 ها. أهداف

b2 المختلفة. عمالاألوالرقابة في منشآت   يحدد دور الموازنات التقديرية في التخطيط 

b3 
الموازنة الرأسمالية وكيفية استخدام كل منها في تقييم المشاريع في منشآت  عداديقارن بين الطرق المختلقة إل

 المختلفة. عمالاأل

 ثالثاا: مخرجات التعليم المهارات العملية والمهنية :
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 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

c1 شآت المختلفة.والموازنة الرأسمالية للمن يعد الموازنات التقديرية المختلفة 

c2 
لفة  في منشآت البدائل المخت يمجهز البيانات المتعلقة بتحليل التكلفة / الحمجم/ الربح بما يمكن من المفاضلة بين

  في األمجل القصير واختيار البديل االفضل. عمالاأل

c3 
تقييم قدرة فقات، وة التي أسهمت في تحقيق تلك التدنشطيعد قائمة التدفقات النقدية بما يمكن من تحديد األ

 المنشأة على الوفاء بالتزاماتها.

ا: المهارات العانة  رابعا

d1 .يشارك بكفاءة وفاعلية ضمن فرق العمل في إنمجاز المهام المختلفة 

d2 
ل ، وفي حل المشاكداريةالمحاسبة اإل أساليبيستخدم أمجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في تطبيق ادوات و

 .عمالفي منشآت األ ارةدالتي توامجهها اإل

 

I.:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر
مخرجات تعلم 

 البرنامج

 a:المعرفة والفهم : 

a.
1 

العام لها وتطورها في مراحلها المختلفة، ودورها  طارواإل داريةيُعرف المحاسبة اإل
 في التخطيط والرقابة.  

A1 

a.
2 

سلوك التكاليف والعالقة بين التكلفة / الحمجم / الربح ودورها في التسعير يشرح 
 ةفي اتخاذ القرارات قصير دارةوالرقابة على عناصر التكلفة ، وفي مساعدة اإل

 األمجل.
A1,A2 

a3 
ها بما في ذلك الموازنة الرأسمالية أنواعالموازنات التقديرية بكل  إعداديبين كيفية 

ابة على موارد المنشأة، وفي تقييم المشروعات االستثمارية، واستخدامها في الرق
 تها في وضع الخطط المالية للمنشأة.أهميقائمة التدفقات النقدية و

A1,A2 

 b:المهارات الذهنية : 

b.
1 

والمحاسبة المالية ودورهما في توفير المعلومات التي  داريةيميز بين المحاسبة اإل
 ها. أهدافتمكن المنشأة من تحقيق 

B1 

b.
2 

 B4 لفة.المخت عمالوالرقابة في منشآت األ  يحدد دور الموازنات التقديرية في التخطيط

b3 
الموازنة الرأسمالية وكيفية استخدام كل منها في  عداديقارن بين الطرق المختلقة إل
 المختلفة. عمالتقييم المشاريع في منشآت األ

B4 

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 والموازنة الرأسمالية للمنشآت المختلفة. يعد الموازنات التقديرية المختلفة C3 

c.2 
 يمجهز البيانات المتعلقة بتحليل التكلفة / الحمجم/ الربح بما يمكن من المفاضلة بين

  في األمجل القصير واختيار البديل االفضل. عمالالبدائل المختلفة  في منشآت األ
C3 

c3 
تلك  ة التي أسهمت في تحقيقنشطفقات النقدية بما يمكن من تحديد األيعد قائمة التد

 التدفقات، وتقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها.
C2 

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.
1 

 يشارك بكفاءة وفاعلية ضمن فرق العمل في إنمجاز المهام المختلفة. 
D1 

d.
2 

المحاسبة  أساليبمج المتاحة في تطبيق ادوات ويستخدم أمجهزة الحاسوب والبرا
 .عمالفي منشآت األ دارة، وفي حل المشاكل التي توامجهها اإلداريةاإل

D3 

 

IV.  ربط مخرجات التعليم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

 التدريس والتقييماستراتيجية : ربط مخرجات تعلم المقرر / المعرفة ب أوالا 
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 ة للمقرر.مخرجات التعليم المقصود
A:بعد استيفاء الطالب متطلبات المقرر سيكون قادر على. 

 ييمالتقاستراتيجية  التدريساستراتيجية 

a1 
العام لها  طارواإل داريةيُعرف المحاسبة اإل

وتطورها في مراحلها المختلفة، ودورها في 
 التخطيط والرقابة.  

-النقاش  –المحاضرات 
 -التدريب –الحوار 
 –وامجبات ال –التكاليف 
 التطبيقات.

  –امتحانات فصلية
 وامتحانات نهائية

a2 

يشرح سلوك التكاليف والعالقة بين التكلفة / الحمجم 
/ الربح ودورها في التسعير والرقابة على عناصر 

في اتخاذ القرارات  دارةالتكلفة ، وفي مساعدة اإل
 قصير األمجل.

-النقاش  –المحاضرات 
 -التدريب –الحوار 
 –الوامجبات  – التكاليف

 التطبيقات.

امتحانات فصلية 
وامتحانات   –

 نهائية

a3 

ها نواعأالموازنات التقديرية بكل  إعداديبين كيفية 
بما في ذلك الموازنة الرأسمالية واستخدامها في 

الرقابة على موارد المنشأة، وفي تقييم المشروعات 
ي تها فأهمياالستثمارية، قائمة التدفقات النقدية و

 الخطط المالية للمنشأة. وضع

-النقاش  –المحاضرات 
 -التدريب –الحوار 
 –الوامجبات  –التكاليف 
 التطبيقات.

امتحانات فصلية 
وامتحانات   –

 نهائية

 

 التدريس والتقييماستراتيجية ثانياا: ربط مخرجات تعليم المقرر / المهارات الذهنية ب

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية /
Bتيفاء الطالب لمتطلبات المقرر سيكون قادر . بعد اس

 على:
 مالتقيياستراتيجية  التدريساستراتيجية 

b1 
والمحاسبة المالية  داريةيميز بين المحاسبة اإل

ودورهما في توفير المعلومات التي تمكن المنشأة 
 ها. أهدافمن تحقيق 

-النقاش  –المحاضرات 
 -التدريب –الحوار 
 –الوامجبات  –التكاليف 
 التطبيقات.

  –امتحانات فصلية 
 وامتحانات نهائية

b2 
  يحدد دور الموازنات التقديرية في التخطيط

 المختلفة. عمالوالرقابة في منشآت األ

-النقاش  –المحاضرات 
 -التدريب –الحوار 
 –الوامجبات  –التكاليف 
 التطبيقات.

  –امتحانات فصلية 
 وامتحانات نهائية

b3 
الموازنة  عدادختلقة إليقارن بين الطرق الم

الرأسمالية وكيفية استخدام كل منها في تقييم 
 المختلفة. عمالالمشاريع في منشآت األ

-النقاش  –المحاضرات 
 -التدريب –الحوار 
 –الوامجبات  –التكاليف 
 التطبيقات.

  –امتحانات فصلية 
 وامتحانات نهائية

 

ا : ربط مخرجات تعليم المقرر/ المهارات المه  التدريس والتقييم :استراتيجية نية والعملية بثالثا

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية /
C بعد استيفاء الطالب لمتطلبات المقرر سيكون قادر .

 على:
 التقييماستراتيجية  التدريساستراتيجية 

c1 
والموازنة  يعد الموازنات التقديرية المختلفة
 الرأسمالية للمنشآت المختلفة.

-النقاش  –المحاضرات 
 -التدريب –الحوار 
 –الوامجبات  –التكاليف 
 التطبيقات.

  –امتحانات فصلية 
 وامتحانات نهائية

c2 

يمجهز البيانات المتعلقة بتحليل التكلفة / الحمجم/ 
لفة  البدائل المخت الربح بما يمكن من المفاضلة بين

في األمجل القصير واختيار  عمالفي منشآت األ
  فضل.البديل اال

-النقاش  –المحاضرات 
 -التدريب –الحوار 
 –الوامجبات  –التكاليف 
 التطبيقات.

  –امتحانات فصلية 
 وامتحانات نهائية
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c3 
يعد قائمة التدفقات النقدية بما يمكن من تحديد 

ة التي أسهمت في تحقيق تلك التدفقات، نشطاأل
 وتقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها.

-النقاش  –ت المحاضرا
 -التدريب –الحوار 
 –الوامجبات  –التكاليف 
 التطبيقات.

  –امتحانات فصلية 
 وامتحانات نهائية

 

ا : ربط مخرجات تعليم المقرر/ المهارات العامة  ب  التدريس والتقييماستراتيجية رابعا

 مخرجات المقرر/ والمهارات العامة
D. قادر بعد استيفاء الطالب لمتطلبات المقرر سيكون 

 على:
 التقييماستراتيجية  التدريساستراتيجية 

d1 
يشارك بكفاءة وفاعلية ضمن فرق العمل في 

 إنمجاز المهام المختلفة.

 -النقاش –المحاضرات
 -الحوار التدريب 

 –الوامجبات –التكاليف
 التطبيقات.

 -المالحظات–المتابعة
اختبارات وتقييم 

 وتصحيح التكاليف .

d2 

سوب والبرامج المتاحة في يستخدم أمجهزة الحا
 ، وفيداريةالمحاسبة اإل أساليبتطبيق ادوات و

في منشآت  دارةحل المشاكل التي توامجهها اإل
 .عمالاأل

 -النقاش –المحاضرات
 -الحوار التدريب 

 –الوامجبات –التكاليف
 التطبيقات.

 -المالحظات–المتابعة
اختبارات وتقييم 

 وتصحيح التكاليف .

 

V.  مقرر الرئيسية والفرعية )النظرية والعملية ( وربطها بمخرجات التعليم المقصودة مع تحديد كتابة مواضيع ال
 الساعات الفعلية لها

 كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر

 المواضيع التفصيلية وحدات
عدد 

 االسابيع
الساعات 

 الفعلية
مخرجات تعليم 

 المقرر

تطور المحاسبة 
 داريةاإل

 ووظائفها

،تطور  داريةحاسبة اإلتعريف الم
، مراحل تطور داريةالمحاسبة اإل
 دارية، المحاسبة اإل داريةالمحاسبة اإل

في المنشآت الخدمية، آداب وسلوك مهنة 
 .  داريةالمحاسبة اإل

1 3 a1,b1,d1 

دور معلومات 
 داريةالمحاسبة اإل

في التخطيط 
 والرقابة.

التخطيط بفاعلية والتركيز على 
ه عمليات المشروع، االنحرافات، تومجي

التي أومجدت الحامجة  ساليبالمفاهيم واأل
 الحديثة،     داريةللمحاسبة  اإل

1 3 a1,.b1,d1 

تحليل سلوك 
 التكاليف

ة تحديد أهميسلوك التكاليف،  أنماط
سلوك التكاليف، طرائق تحليل سلوك 

 التكاليف، 
1 3 a2,b1,c2,d1 

تحليل العالقة بين 
 -الحمجم –التكلفة 

 الربح.

طرائق تحديد نقطة التعادل، استخدامات 
تحليل العالقة بين التكلفة /الحمجم/ الربح 

. نقطة التعادل في داريةفي القرارات اإل
ظل تعدد المنتمجات. اثر الضرائب على 
تحديد نقطة التعادل. الفروض التي يقوم 

 –علسها تحليل العالقة بين التكلفة 
 الربح. -الحمجم

2 6 a2,b1,c2,d2 

ليف المالئمة التكا
التخاذ القرارات 
 في األمجل القصير

 داريةالتكاليف المالئمة. القرارات اإل
قصيرة األمجل. )قرار قبول طلبيات 

 -قرار التصنيع أو الشراء -خاصة
2 6 a1,a2,b3,c2,d2 
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قرار اضافة أو  -قرارات التسعير
قرار  – نتا التخلص من أحد خطوط اإل
 تخصيص الموارد النادرة(.

زنات الموا
 التقديرية

 أنواعتعريف الموازنات التقديرية . 
 إعدادات إمجراءالموازنات  التقديرية. 

الموازنات التقديرية. الرقابة بواسطة 
الموازنات  إدارةالموازنات التقديرية. 

التقديرية . نماذ  الموازنات 
 إعدادالتقديرية.االتمجاهات الحديثة في 

 الموازنات .

3 9 a3,b2,c1,d1 

ازنة المو
 الرأسمالية

 إعدادطبيعة الموازنة الرأسمالية. 
الموازنة الرأسمالية، طرائق اتخاذ 
قرارات الموازنة الرأسمالية. أثر 

الموازنة الرأسمالية.  إعدادالضرائب عند 
العوامل األخرى التي تؤثر على قرارات 

 الموازنة الرأسمالية.

2 6 a3,b3,c1,d1,d2 

قائمة التدفقات 
 النقدية

ر قائمة التدفقات النقدية. مفهوم تطو
قائمة التدفقات  إعدادألغراض  موالاأل

ة قائمة التدفقات التقذية. أهميالنقدية. 
تصنيف التدفقات النقدية. شكل قائمة 

قائمة التدفقات  إعدادالتدفقات النقدية . 
قائمة التدفقات النقدية  إعدادالنقدية. 

باستخدام ورقة العمل. فوائد قائمة 
 فقات النقدية.التد

2 6 a3,b3,d1,d2 
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VI.   استراتيجيات التدريس 

 مناقشات 

 دراسة حاالت

 المحاضرات

 التعليم الذاتي

 التعليم التعاوني

 مناقشة وحوار

 تكاليف فردية ومجماعية

 استخدام االشكال التوضيحية والرسومات

 

VII. ة   نشطاأل 

 الدرجة االسبوع مخرجات التعلم شاط/ التكليفالن الرقم 

 a2,b1,b2,b3- d4 2-14 10 التكاليف الفردية والمجماعية ومناقشتها 1

 a1,b1,b2,b3- d4 1-14 10 الحضور والمشاركة في الحوار  2

 20  الممجموع

 

VIII.  تقييم التعليم 
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 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 الوزن النسبي الدرجة االسبوع موضوعات التقييم الرقم 
 المخرجات التي

 يحققها

 a,b,c,d %20 20 كل أسبوع ة/ التكليفنشطالوامجبات/األ .1

 a,b,c %20 20 األسبوع السابع االختبار النصفي .2

 ,a,b,c %60 60 نهاية الفصل االختبار النهائي .3

  %100 100 المــجموع

 

IX. ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة ( :   

مركز )المجزء األول(  دارية(، المحاسبة اإل2019مجبران ، محمد علي) أ.د/ الصيح، عبدالحميد مانع، أ.د /.1
  م2008المجمهورية اليمنية  –للتوزيع والنشر، صنعاء  األمين

" دار المريخ للنشر، دارية، " المحاسبة اإل2000دي إتش مجاريسون واخرون، ترمجمة د/ محمد عصام الدين .2
 المملكة العربية السعودية –الرياض 

- Charles T. Horngren et.al, Introduction to Management Accounting” 16th Ed., 
by, global edition, 2014. 

X. :ال تقل عن أربعة المرامجع المساعدة(:  

ة المملك –"  دار المريخ للنشر، الرياض داريةحامد "المحاسبة اإل أحمدد. ليستري هيتمجر واخرون، ترمجمة د.  -1
 العربية السعودية

 مصر. –ية : الدار المجامعية للطباعة والنشر اإلسكندر، داريةم المحاسبة اإل2012ت محرم واخرون، أ.د زينا -2
 ية ، مصراإلسكندرواتخاذ القرارات" مطبعة متولي،  داريةم " المحاسبة اإل1988د. أبوزيد، كمال خليفة  -3
 يةاإلسكندرة للطباعة والنشر الدار المجامعي ، دارية( مبادئ المحاسبة اإل2003محمد واخرون) أحمدأ.د نور،  -4
 مصر. –
ة  الدار ياإلسكندرالمجودة ،  -التكلفة  -الوقت  إدارةالحديثة :  عمالفي بيئة األ داريةرشيد المجمال ، المحاسبة اإل -5

 .2007المجامعية للطباعة والنشر ، 
اسبة ، كلية التمجارة ية : قسم المحاإلسكندرالمتقدمة ،  دارية، المحاسبة اإل2005حسين على حسين ،  أحمدد.  -6

 ية،مصر. اإلسكندر، مجامعة. 
 ية، مصر.اإلسكندر، دار التعليم المجامعي، دارية(المدخل المعاصر في المحاسبة اإل 2013أ.د محمد راضي،) -7

8- Kevin R. Callahan & others, 2007 "Project Management Accounting” John 
Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey-  Canada 

9- David Dugdale & others, 2006, "Contemporary Management Accounting 
Practices in UK Manufacturing"   Integra Software Services Pvt. Ltd, 
Pondicherry, India 

10- Paul M. Collier, 2003, "Accounting for Managers: Interpreting accounting 
information for decision-making" John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern 
Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England 

 :    ممجالت مؤتمرات   اإلنترنتفي  دارةالدخول لمواقع اإل
- http: // onlinelibarary.wiley.com. 
- http: // www.amazon.com. 

 

I. رر الضوابط والسياسات المتبعة في المق 

 بعد الرمجوع للوائح المجامعة يتم تنفيذ السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باالتي :

1 
سياسة حضور الفعاليات التعليمية :تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب، وكيفيته ونسبته . ومتى يعد 

 الطالب محروماا من المقرر.

 الت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعليات التعليمية.الحضور المتأخر: يتم تحديد السياسة المتبعة في ح 2



 
                                                                                      

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

3 
ضوابط االمتحانات: تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في 

 حاالت تأخر الطالب عن االمتحان.

4 
 إلى لم ع، ومتى يجب أن تسالتكليفات والمشاريع: تحدد السياسات المتبعة في حالت تسليم التكاليف والمشاري

 األستاذ.

 الغش: تحدد هذا السياسات في حاالت الغش أما في االمتحانات أو التكاليف بأي طريقة من طرق الغش. 5

 ات المتبعة في حالة حدوثه.جراءاالته واإلحاالنتحال: يحدد تعريف االنتحال و 6

 و مواعيد التكاليف...لخ.سياسات أخرى: أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أ 7

 
  



 
                                                                                      

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 (1) إداريةمحاسبة خطة المقرر الدراسي: 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

أ.م.د/ محمد علي  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
مجبران،د/ خالد 

 المطري 
 االسم

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
المكان ورقم 

 الهاتف

       
البريد 
ياإللكترون  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (1) إداريةمحاسبة  اسم المقرر:  1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الرابع / األول المستوى والفصل الدراسي: 4

 ة تكاليف )أ( +محاسبة تكاليف )ب(محاسب :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 6

 بكالوريوس المحاسبة البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر: 7

 العربية لغة تدريس المقرر: 8

 كلية التجارة واالقتصاد مكان تدريس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسي:  وصف 

ودورها في اتخاذ القرارات،  داريةلمقرر لتزويد الطالب بالعارف والمهارات الالزمة في ممجال المحاسبة اإليهدف هذا ا
المستحدثة للتعامل مع تلك المشاكل، ومنها دراسة مفاهيم  ساليبواأل داريةالمشاكل المعاصرة في المحاسبة اإلويتناول 
دام ط  وتسعير المنتمجات، تحليل سلسة القيمة وتقييم األداء، استختخطي أساليبالتكلفة وعالقتها بسلوك التكلفة،  إدارة

خالل السنوات   دارية، كذلك يتناول تطور المحاسبة اإلالمنشاة أهدافالموازنات على أساس النشاط كأداة لتحقيق 
ذلك على  كاسوانع عمالالماضية والناتج عن التغير في احتيامجات المستخدمين للمعلومات نتيمجة التغير في بيئة األ

كلفة لعمليات التخطيط في تحديد ت دارية. ويتناول هذا المقرر دراسة كافة المجوانب التقنية واإلداريةوظيفة المحاسبة اإل
الكثير من  عدادإة توضيحية لتفاصيل أمثلومناقشة الفرص البديلة للقرارات التشغيلية، والميزانية التخطيطية و نتا اإل

 شكل الميزانية الرئيسية. المجداول التي تكون أو ت

 

I. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 
تطور المحاسبة 

 ووظائفها داريةاإل
،تطور المحاسبة  داريةتعريف المحاسبة اإل

،  دارية، مراحل تطور المحاسبة اإلداريةاإل
W1 3 
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المنشآت الخدمية، آداب في  داريةالمحاسبة اإل
 .  داريةوسلوك مهنة المحاسبة اإل

2 
دور معلومات 

في  داريةالمحاسبة اإل
 التخطيط والرقابة.

التخطيط بفاعلية والتركيز على االنحرافات، 
 بساليتومجيه عمليات المشروع، المفاهيم واأل

 داريةالتي أومجدت الحامجة للمحاسبة  اإل
 الحديثة،    

W2 3 

 يل سلوك التكاليفتحل 3
ة تحديد سلوك أهميسلوك التكاليف،  أنماط

 التكاليف، طرائق تحليل سلوك التكاليف، 
W3 3 

4 
تحليل العالقة بين 

 -الحجم –التكلفة 
 الربح.

طرائق تحديد نقطة التعادل، استخدامات 
تحليل العالقة بين التكلفة /الحمجم/ الربح في 

د ظل تعد . نقطة التعادل فيداريةالقرارات اإل
المنتمجات. اثر الضرائب على تحديد نقطة 
التعادل. الفروض التي يقوم علسها تحليل 

 الربح. -الحمجم –العالقة بين التكلفة 

W4+w5 6 

5 
التكاليف المالئمة 

التخاذ القرارات في 
 األجل القصير

رة قصي داريةالتكاليف المالئمة. القرارات اإل
رار ق -األمجل. )قرار قبول طلبيات خاصة

رار ق -قرارات التسعير -التصنيع أو الشراء
 – نتا اضافة أو التخلص من أحد خطوط اإل

 قرار تخصيص الموارد النادرة(.

W6+w7 6 

 W8 3 االختبار النصفي

 الموازنات التقديرية 6

 أنواعتعريف الموازنات التقديرية . 
 إعدادات إمجراءالموازنات  التقديرية. 
لرقابة بواسطة الموازنات التقديرية. ا
الموازنات  إدارةالموازنات التقديرية. 

 التقديرية . نماذ  الموازنات التقديرية.
 الموازنات . إعداداالتمجاهات الحديثة في 

W9-w11 9 

 الموازنة الرأسمالية 7

الموازنة  إعدادطبيعة الموازنة الرأسمالية. 
الرأسمالية، طرائق اتخاذ قرارات الموازنة 

 إعدادثر الضرائب عند الرأسمالية. أ
الموازنة الرأسمالية. العوامل األخرى التي 

 تؤثر على قرارات الموازنة الرأسمالية.

W12+w13 6 

 قائمة التدفقات النقدية 8

تطور قائمة التدفقات النقدية. مفهوم 
قائمة التدفقات  إعدادألغراض  موالاأل

ة قائمة التدفقات التقذية. أهميالنقدية. 
قات النقدية. شكل قائمة تصنيف التدف

قائمة التدفقات  إعدادالتدفقات النقدية . 
قائمة التدفقات النقدية  إعدادالنقدية. 

باستخدام ورقة العمل. فوائد قائمة التدفقات 
 النقدية.

W14+w15 3 

 W16 3 االختبار النهائي

 48 16 عدد األسابيع والساعات

 

II.  التدريساستراتيجية 
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 المحاضرات. – 1

 العروض التقديمية. – 2

 الحوار والمناقشة. – 3

 دراسات الحالة. – 4

 استخدام االشكال التوضيحية والرسومات – 5

 التعلم التعاوني. – 6

 التعلم الذاتي. – 7

 تكاليف فردية ومجماعية -8

 

III. :التكليفات / المهام 

 )إن ومجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

14-1 كة في الحوارالحضور والمشار 1  10 

14-2 التكاليف الفردية والمجماعية ومناقشتها  2  10 

 20 الممجموع

 

IV. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 
درجة  التقويم  إلى )نسبة الدرجة 

 النهائي(

 %20 20 كل أسبوع ة/ التكليفنشطالوامجبات/األ 1

 %20 20 األسبوع السابع االختبار النصفي 2

 %60 60 نهاية الفصل االختبار النهائي 3

 20 كل أسبوع ة/ التكليفنشطالوامجبات/األ 4

 

XI. ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة ( :   

 األمينمركز  )المجزء األول( دارية(، المحاسبة اإل2019أ.د/ الصيح، عبدالحميد مانع، أ.د / مجبران ، محمد علي).1
  م2008المجمهورية اليمنية  –للتوزيع والنشر، صنعاء 

" دار المريخ للنشر، دارية، " المحاسبة اإل2000دي إتش مجاريسون واخرون، ترمجمة د/ محمد عصام الدين .2
 المملكة العربية السعودية –الرياض 

- Charles T. Horngren et.al, Introduction to Management Accounting” 16th Ed., by, 
global edition, 2014. 

XII. :ال تقل عن أربعة المرامجع المساعدة(:  

ة المملكة العربي –"  دار المريخ للنشر، الرياض داريةحامد "المحاسبة اإل أحمدد. ليستري هيتمجر واخرون، ترمجمة د. .1
 السعودية

 مصر. –الدار المجامعية للطباعة والنشر  ية :اإلسكندر، داريةم المحاسبة اإل2012أ.د زينات محرم واخرون، .2
 ية ، مصراإلسكندرواتخاذ القرارات" مطبعة متولي،  داريةم " المحاسبة اإل1988د. أبوزيد، كمال خليفة .3
 مصر. –ية اإلسكندرالدار المجامعية للطباعة والنشر  ، دارية( مبادئ المحاسبة اإل2003محمد واخرون) أحمدأ.د نور، .4
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i. ررالضوابط والسياسات المتبعة في المق Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
لطالب للقستتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تمجاوز يقدم أستتتاذ المقرر تقريرا بحضتتور وغياب ا -

 ويتم اقرار الحرمان من ممجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة  يسمح -
 مقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ ال

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) بدخولال يسمح للطالب  -
 ة.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

 يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها. -
 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درمجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. -

 :heatingCالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرمجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 داء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلكفي حالة ومجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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