
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 في المحاسبة الكمي لمدخلامواصفات المقرر الدراسي: 

I.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 الكمي في المحاسبةخل لمدا :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي ريبتد عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث / الفصل الدراسي الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

 رياضة بحتة :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت  .6

 المراجعةبكالوريوس المحاسبة و البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 منتظم  الدراسة في البرنامج:أسلوب   .11

 جامعة صنعاء –كلية التجارة واالقتصاد  مكان تدريس المقرر:  .11

        فضل لطف عبيدان د.   معد مواصفات المقرر:  .12

 مجيب الرحمن احمد مصلح د.  مراجع مواصفات المقرر:  .13

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. :وصف المقرر 

الكمية في المحاسبة للمفاضلة بين بدائل اتخاذ  ساليبالى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة في األمقرر هذا اليهدف 
لنقل، ومشاكل التعيين، ونماذج القرارات، والتنبؤ، ويتناول المقرر البرمجة الخطية، والمشكلة المبدلة وتحليل الحساسية، ومشاكل ا

المخزون، والتنبؤ بالكمية االقتصادية للمخزون في ظل المخاطرة، واستخدام جداول المدخالت / المخرجات في التنبؤ، وكل هذه 
، وكل تعتبر مفيدة في فحص وتحديد المتغيرات القرارية، والمفاضلة بين مختلف البدائل المتاحة الختيار أفضل بديل ممكن ساليباأل

تساعد المحاسب باعتباره مجهزا للبيانات والمعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات اإلدارية المختلفة على توفير  ساليبهذه األ
 البيانات والمعلومات المناسبة التي تساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.

III. :أهداف المقرر 

 :يهدف هذا المقرر الى

 كمية في المحاسبة، واستخدامها في المفاضلة بين بدائل اتخاذ القرار.ال ساليبتعريف الطالب باأل .1

تعريف الطالب بنماذج البرمجة الخطية، والمشكلة المبدلة وتحليل الحساسية، ومشاكل النقل، ومشاكل التعيين، ونماذج المخزون،  .2
 / المخرجات في التنبؤ.والتنبؤ بالكمية االقتصادية للمخزون في ظل المخاطرة، واستخدام جداول المدخالت 

 جمع البيانات والمعلومات الالزمة التخاذ القرارات الرشيدة. أساليبتعريف الطالب ب .3

 اكساب الطالب مهارات المفاضلة بين البدائل المتاحة، واختيار البديل المناسب التخاذ القرار. .4

 اكساب الطالب مهارات اتخاذ القرارات الرشيدة. .5

 

IV. نتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادرا على أن:مخرجات التعلم: بعد اال 

 
 يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:
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a:المعرفة والفهم : 
a1.  تيار البديل الكمية المستخدمة في المفاضلة بين البدائل المتاحة التخاذ القرارات االدارية، واخ ساليبيعرف أبرز النماذج واأل

 .األفضل من بينها
a2. الكمية في المساعدة على اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة. ساليبيوضح طرق استخدام األ 
b:المهارات الذهنية : 
b1. األعمالالكمية المناسبة لكل مشكلة من المشاكل المختلفة التي تواجهها منشآت  ساليبيناقش النماذج واأل. 
b2. الكمية المناسبة لكل منها، والبيانات والمعلومات الالزمة.   ساليبخاذ القرارات اإلدارية، والنماذج واأليحلل البيئات المختلفة الت 
c:المهارات المهنية والعملية : 
c1. .يعد البيانات والمعلومات المحاسبية المناسبة لمتخذي القرارات اإلدارية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة 
c2. الكمية. ساليبمن األأسلوب للمفاضلة بين البدائل المتاحة، واختيار البديل المناسب من بينها، لكل  األساسية يحدد الخطوات 
d:المهارات العامة واالنتقالية : 
d1. فريق المهام المكلف بها. إدارةيشارك في فرق العمل، و 
d2. األعمالالتي تواجهها منشآت  الكمية في حل المشاكل ساليبيستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في األ. 

 

V. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
الكمية المستخدمة في المفاضلة بين البدائل  ساليبيعرف أبرز النماذج واأل

 يار البديل األفضل من بينها.المتاحة التخاذ القرارات االدارية، واخت
A5 

a.2 
الكمية في المساعدة على اتخاذ القرارات  ساليبيوضح طرق استخدام األ

 اإلدارية المناسبة.  
A5 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
الكمية المناسبة لكل مشكلة من المشاكل المختلفة  ساليبيناقش النماذج واأل

 .األعمالالتي تواجهها منشآت 
B5 

b.2 
الكمية  ساليبيحلل البيانات المختلفة التخاذ القرارات اإلدارية، والنماذج واأل

 المناسبة لكل منها، والبيانات والمعلومات الالزمة.
B5 

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 
يعد البيانات والمعلومات المحاسبية المناسبة لمتخذي القرارات اإلدارية، بما 

 ذ قرارات اقتصادية رشيدة.يساعدهم على اتخا
C3 

c.2 
للمفاضلة بين البدائل المتاحة، واختيار البديل المناسب  األساسيةيحدد الخطوات 
 .الكمية ساليبمن األأسلوب من بينها، لكل 

C5 

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 فريق المهام المكلف بها. إدارةيشارك في فرق العمل، و D1 

d.2 
الكمية في حل المشاكل  ساليبأجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في األيستخدم 

 .األعمالالتي تواجهها منشآت 
D3 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

VI. :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم 

  أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:

a / استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  المعرفة والفهم مخرجات المقرر 
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 a1 ساليبيعرف أبرز النماذج واأل 
الكمية المستخدمة في المفاضلة بين 
البدائل المتاحة التخاذ القرارات االدارية، 

 واختيار البديل األفضل من بينها.

 المحاضرات 

 الحوار والمناقشة 

 دراسات الحالة 

 النصفية والنهائية(. االختبارات التحريرية( 

 تقييم الحوار والمناقشة 

 تقييم دراسة حالة 

 a2 ساليبيوضح طرق استخدام األ 
الكمية في المساعدة على اتخاذ القرارات 

 اإلدارية المناسبة.  

 المحاضرات 

 الحوار والمناقشة 

 دراسات الحالة 

 .)االختبارات التحريرية )النصفية والنهائية 

 ةتقييم الحوار والمناقش 

 تقييم دراسة حالة 

 

          ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:                                            

  b استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 الكمية  اليبسيناقش النماذج واأل
المناسبة لكل مشكلة من المشاكل 

 .األعمالالمختلفة التي تواجهها منشآت 

  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 تكاليف فردية. 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة حالة 
 تقييم التكاليف 
 رفع تقارير 

b2    يحلل البيانات المختلفة التخاذ
 ساليبالقرارات اإلدارية، والنماذج واأل

الكمية المناسبة لكل منها، والبيانات 
 والمعلومات الالزمة. 

  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 تكاليف فردية. 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة حالة 
 تقييم التكاليف 
 رفع تقارير 

 

 ات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:ثالثا: مواءمة مخرج

   c مخرجات المقرر/ المهارات المهنية
 والعملية

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

c1  يعد البيانات والمعلومات المحاسبية
المناسبة لمتخذي القرارات اإلدارية، بما 

ات اقتصادية يساعدهم على اتخاذ قرار
 رشيدة.

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 دراسة الحاالت 

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 

 c2  للمفاضلة  األساسيةيحدد الخطوات
بين البدائل المتاحة، واختيار البديل 

من أسلوب المناسب من بينها، لكل 
 . الكمية ساليباأل

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 دراسة الحاالت 

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 .)االختبارات التحريرية )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة حالة تقييم دراسة الحالة 

 

                                                        :رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم

d استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المهارات العامة 

d1 فريق  إدارةيشارك في فرق العمل، و
 المهام المكلف بها.

  .التعلم الذاتي 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 تكاليف والواجبات.تقييم ال 

 تقييم الحوار والمناقشة 
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  الحوار والمناقشة 

d2  يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج
الكمية في حل  ساليبالمتاحة في األ

 .األعمالالمشاكل التي تواجهها منشآت 

  .التعلم الذاتي 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
  الحوار والمناقشة 

 .تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم الحوار والمناقشة 

 

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

VII. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة  تحديد وكتابة
 للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 الجانب النظري:                        أوال:

 فصيليةالمواضيع الت وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع
الساعات 
 الفعلية

مخرجات تعلم 
 المقرر

 البرمجة الخطية 1

 مقدمة. -
خطوات صياغة نموذج البرمجة  -

 الخطية.
أمثلة على صياغة نموذج البرمجة  -

 الخطية.
 الصيغة العامة لنموذج البرمجة الخطية. -
 طرق حل نماذج البرمجة الخطية. -

 طريقة الحل البياني. .1
البرمجة وخصائص حلول  أنواع -

 الخطية.
طريقة السمبلكس )الطريقة  .2

 المبسطة(.
 المتغيرات الصناعية. -
 أمثلة محلولة. -
 مالحظات عامة. -
 تمارين. -

4 12 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2 

2 
المشكلة المبدلة وتحليل 
 الحساسية

 مقدمة. -
 أوال: المشكلة المبدلة. -
العالقة بين المشكلة األصلية والمشكلة  -

 المبدلة.
 المشكلة المبدلة.حل  -
الداللة االقتصادية للنموذج الثنائي  -

 )المشكلة المبدلة(.
 ثانيا: تحليل الحساسية. -
 أمثلة وتمارين. -

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2 

 نماذج النقل 3
 مقدمة. -
 مفاهيم أساسية في نموذج النقل. -
التي يقوم عليها  األساسيةاالفتراضات  -

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2 
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 نموذج النقل.
 اكل النقل وطرق حلها.مراحل حل مش -
 الصيغة الجدولية لمشاكل النقل. -
ى: إيجاد الحل األساس األولالمرحلة  -

 ي الممكن.األول
 طريقة الركن الشمالي الشرقي. .1
 طريقة أقل التكاليف. .2
 طريقة فوجل التقريبية. .3

المرحلة الثانية: تحسين الحل األساسي  -
 والوصول الى الحل األمثل.

 طريقة الحجر المتنقل. .1
 ة التوزيع المعدل.طريق .2

 عدم توازن مشكلة النقل. -
 التحلل في مشاكل النقل. -
 تعدد الحلول المثلى لمشاكل النقل. -
 أمثلة وتمارين. -

 3 1  امتحان منتصف الفصل 4
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1 

 نماذج التعيين 5

 مقدمة. -
 طرق حل مشاكل التعيين. -
 د. قة العالحل بطري .1
 الطريقة الهنغارية. .2
خطوات الحل األمثل بالطريقة الهنغارية  -

 في حالة تخفيض التكاليف.
خطوات الحل األمثل بالطريقة الهنغارية  -

 د. في حالة تعظيم العوائ
 حاالت خاصة في مشاكل التعيين. -
 أمثلة وتمارين. -

1.5 4.5 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2 

 نماذج المخزون 6

 .مقدمة -
 الرقابة على المخزون. أهمية -
تكاليف الطلب وتكاليف االحتفاظ  -

 بالمخزون.
 كمية الطلب )الشراء( االقتصادية. -
نظام الرقابة على المخزون ذو الفترة  -

 الثابتة.
االستالم الفوري )زيادة الكمية المستلمة  -

 عن المستخدمة(.
 د. التخطيط للعجز والنفا -
 أمثلة. -

1.5 4.5 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2 

 ,a1, a2, b1 3 1 د. تمهي -الكمية االقتصادية للمخزون  7
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 مخزون )هامش( األمان. - في ظل المخاطرة
 احتساب هامش األمان بمعرفة تكاليفه. -
احتساب هامش األمان بدون معرفة  -

 تكاليفه.
 أمثلة. -

b2, c1, c2, 
d1, d2 

8 
التنبؤ باستخدام جداول 
 المدخالت / المخرجات 

 د. تمهي -
 المخرجات. –مكونات جدول المدخالت  -
 مصفوفة المعامالت الفنية. -
 مصفوفة الطلب النهائي. -
 مصفوفة القيمة اإلضافية. -
استخدام جداول المدخالت / المخرجات  -

 في التنبؤ.
إيجاد مقلوب المصفوفة بطريقة  .1

 المحددات والمرافقات.
إيجاد مقلوب المصفوفة بطريقة جاوس  .2

 جوردن )الطريقة المختصرة(.
استخدام طريقة كرامر للتنبؤ بالطلب  .3

 الكلي مباشرة.
 أمثلة. -

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2 

 3 1  االمتحان النهائي 9
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1 
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VIII. :استراتيجية التدريس 

 . المحاضرات.1
 . الحوار والمناقشات.2
 . دراسات الحالة.3
 المهام والتكاليف. .8
 . العصف الذهني.5
 . التعلم التعاوني.6
 . التعلم الذاتي.7

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

واجبات تمارين عملية بعد االنتهاء  1
 من كل موضوع

a1, a2, b1, b2, c1, c2, 
d1, d2 

نهاية كل موضوع 
 عملي

 درجات 11



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 
 

X. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة 
إلى درجة 
  التقويم النهائي

المخرجات التي 
 يحققها

%11 11 أسبوعيا   الحضور والمشاركة في المناقشات الصفية. 1  
A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, 
D1, D2 

%21 21 التاسع اختبار منتصف الفصل 2  
A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, 
D1 

 التكاليف والواجبات. 3
نهاية كل 
 موضوع عملي

11 11%  
A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, 
D1, D2 

%61 61 السادس عشر االختبار النهائي 4  
A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, 
D1 

%111 111  المجموع    

 

 

XI. تعلم:لمصادر ا 

 ر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النش

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

مدخل محاسبي إداري، مركز األمين  –الكمية واتخاذ القرارات  ساليبم، األ2111منصور ياسين األديمي، وآخرون،  د. أ. .1
 الجمهورية اليمنية.   –للنشر والتوزيع، صنعاء 

 المراجع المساعدة

مرفت طلعت  د. دمحم توفيق البلقيني،  د. ، ترجمة وتعريب اإلدارةلكمية في ا ساليبم، األ2116ديفيد أندرسون، وآخرين،  .1
 المحالوي، دار المريخ للنشر، الرياض المملكة العربية السعودية.

الكمية في اتخاذ القرارات االدارية، دار صفاء للنشر  ساليبم، األ2118ى األولأكرم دمحم عرفان المهتدي، الطبعة  .2
 ردن.األ –والتوزيع، عمان 

تطبيقات باستخدام الحاسب، الدار الجامعية،  –م، مدخل معاصر في بحوث العمليات 2118فتحي رزق السوافيري،  د.  .3
 جمهورية مصر العربية. –االسكندرية 

 مواد إلكترونية وإنترنت: )إن وجدت(

 .اإلنترنتالكمية على شبكة  ساليبمواقع بحوث العمليات واأل -1

 

2     

IX. تكليفات:التعيينات وال 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 

XII. المتبعة في المقرر. الضوابط والسياسات 

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

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

 لمتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليميةتحديد السياسة ا يتم الحضور المتأخر:   .2

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر الطالب  ضوابط االمتحان:  .3
  عن االمتحان.

 التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ.تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم  التعيينات والمشاريع:  .8

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات  الغش:  .5

 .يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه االنتحال:  .6

 مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأو رى مثل استخدام الموبايل أي سياسات أخسياسات أخرى:   .7

 
  



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 الكمية في المحاسبة ساليباألخطة المقرر الدراسي: 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
 االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

اإللكترونيالبريد          

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 الكمية في المحاسبة ساليباأل اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثالث / الفصل الدراسي الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

 رياضة بحتة :(لسابقة لدراسة المقرر )إن وجدتالمتطلبات ا  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت  .6

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

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 ة واالقتصادكلية التجار –جامعة صنعاء  مكان تدريس المقرر:   .9

 

III. :وصف المقرر 

الكمية في المحاسبة للمفاضلة بين بدائل اتخاذ  ساليبالى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة في األمقرر هذا اليهدف 
ونماذج  القرارات، والتنبؤ، ويتناول المقرر البرمجة الخطية، والمشكلة المبدلة وتحليل الحساسية، ومشاكل النقل، ومشاكل التعيين،

المخزون، والتنبؤ بالكمية االقتصادية للمخزون في ظل المخاطرة، واستخدام جداول المدخالت / المخرجات في التنبؤ، وكل هذه 
، وكل تعتبر مفيدة في فحص وتحديد المتغيرات القرارية، والمفاضلة بين مختلف البدائل المتاحة الختيار أفضل بديل ممكن ساليباأل

اعد المحاسب باعتباره مجهزا للبيانات والمعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات اإلدارية المختلفة على توفير تس ساليبهذه األ
 البيانات والمعلومات المناسبة التي تساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.

 

IV. :مخرجات التعلم: بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادرا على أن 
 
 توقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:ي

a:المعرفة والفهم : 
a1.  الكمية المستخدمة في المفاضلة بين البدائل المتاحة التخاذ القرارات االدارية، واختيار البديل  ساليبيعرف أبرز النماذج واأل

 .األفضل من بينها
a2. ية في المساعدة على اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة.الكم ساليبيوضح طرق استخدام األ 
b:المهارات الذهنية : 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

b1. األعمالالكمية المناسبة لكل مشكلة من المشاكل المختلفة التي تواجهها منشآت  ساليبيناقش النماذج واأل. 
b2. كل منها، والبيانات والمعلومات الالزمة.  الكمية المناسبة ل ساليبيحلل البيئات المختلفة التخاذ القرارات اإلدارية، والنماذج واأل 
c:المهارات المهنية والعملية : 
c1. .يعد البيانات والمعلومات المحاسبية المناسبة لمتخذي القرارات اإلدارية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة 
c2.  الكمية. ساليبمن األأسلوب اسب من بينها، لكل للمفاضلة بين البدائل المتاحة، واختيار البديل المن األساسيةيحدد الخطوات 
d:المهارات العامة واالنتقالية : 
d1. فريق المهام المكلف بها. إدارةيشارك في فرق العمل، و 
d2. األعمالالكمية في حل المشاكل التي تواجهها منشآت  ساليبيستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في األ. 

 
 

V.  :محتوى المقرر 

 :ريالجانب النظ

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 البرمجة الخطية 1

 مقدمة. -
خطوات صياغة نموذج البرمجة  -

 الخطية.
أمثلة على صياغة نموذج  -

 البرمجة الخطية.
الصيغة العامة لنموذج البرمجة  -

 الخطية.
طرق حل نماذج البرمجة  -

 الخطية.
 طريقة الحل البياني. .1

وخصائص حلول البرمجة  أنواع -
 الخطية.

طريقة السمبلكس )الطريقة  .2
 المبسطة(.

 المتغيرات الصناعية. -
 أمثلة محلولة. -
 مالحظات عامة. -
 تمارين. -

4 12 

 المشكلة المبدلة وتحليل الحساسية 2

 مقدمة. -
 أوال: المشكلة المبدلة. -
العالقة بين المشكلة األصلية  -

 والمشكلة المبدلة.
 حل المشكلة المبدلة. -
داللة االقتصادية للنموذج ال -

 الثنائي )المشكلة المبدلة(.
 ثانيا: تحليل الحساسية. -
 أمثلة وتمارين. -

2 6 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
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 نماذج النقل 3

 مقدمة. -
 مفاهيم أساسية في نموذج النقل. -
التيي يقيوم  األساسيةاالفتراضات  -

 عليها نموذج النقل.
مراحل حيل مشياكل النقيل وطيرق  -

 حلها.
 الصيغة الجدولية لمشاكل النقل. -
ى: إيجيييياد الحييييل األولييييالمرحليييية  -

 ي الممكن.األولاألساس 
طريقييييية اليييييركن الشيييييمالي  .1

 الشرقي.
 طريقة أقل التكاليف. .2
 طريقة فوجل التقريبية. .3

المرحلييية الثانيييية: تحسيييين الحيييل  -
األساسيييي والوصيييول اليييى الحيييل 

 األمثل.
 طريقة الحجر المتنقل. .1
 طريقة التوزيع المعدل. .2

 عدم توازن مشكلة النقل. -
 مشاكل النقل. التحلل في -
تعييييدد الحلييييول المثلييييى لمشيييياكل  -

 النقل.
 أمثلة وتمارين. -

2 6 

 3 1  امتحان منتصف الفصل 4

 نماذج التعيين 5

 مقدمة. -
 طرق حل مشاكل التعيين. -

 د. الحل بطريقة الع .1
 الطريقة الهنغارية. .2

خطيييوات الحيييل األمثيييل بالطريقييية  -
الهنغارييييية فييييي حاليييية تخفيييييض 

 التكاليف.
بالطريقييية خطيييوات الحيييل األمثيييل  -

الهنغاريييييية فيييييي حالييييية تعظييييييم 
 د. العوائ

حييييياالت خاصييييية فيييييي مشييييياكل  -
 التعيين.

 أمثلة وتمارين. -

1.5 4.5 

 نماذج المخزون 6

 مقدمة. -
 الرقابة على المخزون. أهمية -
تكاليف الطلب وتكياليف االحتفياظ  -

 بالمخزون.

1.5 4.5 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد
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كميييييييييية الطليييييييييب )الشيييييييييراء(  -
 االقتصادية.

نظييام الرقابيية علييى المخييزون ذو  -
 ابتة.الفترة الث

االسييتالم الفييوري )زيييادة الكمييية  -
 المستلمة عن المستخدمة(.

 د. التخطيط للعجز والنفا -
 أمثلة. -

7 
الكمية االقتصادية للمخزون في ظل 

 المخاطرة

 د. تمهي -
 مخزون )هامش( األمان. -
احتساب هامش األمان بمعرفة  -

 تكاليفه.
احتساب هامش األمان بدون  -

 معرفة تكاليفه.
 أمثلة. -

1 3 

8 
التنبؤ باستخدام جداول المدخالت / 

 المخرجات 

 د. تمهي -
 –مكونات جدول المدخالت  -

 المخرجات.
 مصفوفة المعامالت الفنية. -
 مصفوفة الطلب النهائي. -
 مصفوفة القيمة اإلضافية. -
استخدام جداول المدخالت /  -

 المخرجات في التنبؤ.
إيجاد مقلوب المصفوفة بطريقة  .1

 المحددات والمرافقات.
اد مقلوب المصفوفة بطريقة إيج .2

جاوس جوردن )الطريقة 
 المختصرة(.

استخدام طريقة كرامر للتنبؤ  .3
 بالطلب الكلي مباشرة.

 أمثلة. -

2 6 

 3 1  االمتحان النهائي 9

 88 16 عدد األسابيع والساعات

 

 

VI. استراتيجية التدريس 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 
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 . المحاضرات.1
 . الحوار والمناقشات.2
 . دراسات الحالة.3
 والتكاليف.. المهام 8
 . العصف الذهني.5
 . التعلم التعاوني.6
 . التعلم الذاتي.7

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 درجات 11 نهاية كل موضوع عملي واجبات تمارين عملية بعد االنتهاء من كل موضوع 1

2    

3    

 

VIII. :تقويم التعلم 

 لتقويمموضوعات ا الرقم
موعييد التقييويم/ 
 اليوم والتاريخ

 الدرجة
 الوزن النسبي 

 )نسبة الدرجة إلى درجة التقويم النهائي(

الحضور والمشاركة في المناقشات  1
 الصفية.

%11 11 أسبوعيا    

%21 21 9 اختبار منتصف الفصل 2  

نهايييييييييية كيييييييييل  التكاليف والواجبات. 3
 موضوع عملي

11 11%  

%61 61 16 االختبار النهائي 4  

 %100 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 .مدخل محاسبي إداري، مركز األمين  –الكمية واتخاذ القرارات  ساليبم، األ2111منصور ياسين األديمي، وآخرون،  د. أ
 الجمهورية اليمنية.   –للنشر والتوزيع، صنعاء 

 المراجع المساعدة: .2

  ،مرفت طلعت  د. دمحم توفيق البلقيني،  د. ، ترجمة وتعريب اإلدارةالكمية في  ساليبم، األ2116ديفيد أندرسون، وآخرين
 المحالوي، دار المريخ للنشر، الرياض المملكة العربية السعودية.

  الكمية في اتخاذ القرارات االدارية، دار صفاء للنشر  ساليبم، األ2118ى األولأكرم دمحم عرفان المهتدي، الطبعة
 األردن. –وزيع، عمان والت

  .تطبيقات باستخدام الحاسب، الدار الجامعية،  –م، مدخل معاصر في بحوث العمليات 2118فتحي رزق السوافيري،  د
 جمهورية مصر العربية. –االسكندرية 

 مواد إلكترونية وإنترنت: )إن وجدت( .3

 اإلنترنتالكمية على شبكة  ساليبمواقع بحوث العمليات واأل. 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 

XIII. ط والسياسات المتبعة في المقرر.الضواب 

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

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من  سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .8
 المقرر

 د السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليميةتحدي يتم الحضور المتأخر:   .9

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر الطالب  ضوابط االمتحان:  .11
  عن االمتحان.

 أخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ.تحديد السياسات المتبعة في حاالت ت التعيينات والمشاريع:  .11

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات  الغش:  .12

 .يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه االنتحال:  .13

 مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأو ي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أسياسات أخرى:   .18

 


