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 (1ٌة )دارمواصفات مقرر المحاسبة اإل

 معلومات عامة عن المقرر  -1

 (1) ٌةدارالمحاسبة اإل أسم الممرر 1

  رمز الممرر ورلمه  2

 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرات الساعات المعتمدة  3

43    43 

 الفصل الدراسً األول :المستوى الرابع المستوى والفصل الدراسً  4

 محاسبة تكالٌف أ، ب المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت( 5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت( 6

 درجة البكالورٌوس فً المحاسبة. البرنامج الذي ٌدرس له الممرر 7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس الممرر  8

 نظام الفصول الدراسٌة نظام الدراسة   9

 أ.م. د. دمحم علً جبران معد توصٌف الممرر 11

 د. خالد المطري مراجعة  11

 جامعة صنعاء –االقتصاد كلٌة التجارة و المكان الذي ٌدرس فٌه الممرر 12

  الجهة التً اعتمدت التوصٌف  13

 

 وصف المقرر   -2

  اتخاذٌة ودورها فً دارفً مجال المحاسبة اإلالالزمة تزوٌد الطالب بالعارف والمهارات  إلىممرر ٌهدف هذا ال
المستحدثة للتعامل مع تلن المشاكل، ومنها  سالٌبٌة واألدارالمشاكل المعاصرة فً المحاسبة اإلالمرارات، وٌتناول 

تخطٌط  وتسعٌر المنتجات، تحلٌل سلسة المٌمة وتمٌٌم  أسالٌبالتكلفة وعاللتها بسلون التكلفة، إدارة دراسة مفاهٌم 
ٌة  دار، كذلن ٌتناول تطور المحاسبة اإلمنشؤةال أهدافالنشاط كؤداة لتحمٌك  أساسات على األداء، استخدام الموازن

 األعمالخالل السنوات الماضٌة والناتج عن التغٌر فً احتٌاجات المستخدمٌن للمعلومات نتٌجة التغٌر فً بٌئة 
ٌة لعملٌات دارلجوانب التمنٌة واإل. وٌتناول هذا الممرر دراسة كافة اٌةداروانعكاس ذلن على وظٌفة المحاسبة اإل

ة توضٌحٌة أمثلومنالشة الفرص البدٌلة للمرارات التشغٌلٌة، والمٌزانٌة التخطٌطٌة و نتا التخطٌط فً تحدٌد تكلفة اإل
 . الرئٌسةالكثٌر من الجداول التً تكون أو تشكل المٌزانٌة  إعدادلتفاصٌل 

 

 مخرجات التعلم المقصودة للمقرر  -3
 االنتهاء من دراسة هذا المقرر ٌتوقع أن ٌكون الطالب قادر على معرفة المواضٌع التالٌة:بعد 

 : اوالً: مخرجات التعلٌم المتعلقة بالمعرفة والفهم

a1 العام لها وتطورها فً مراحلها المختلفة، ودورها فً التخطٌط والرلابة.   طارٌة واإلدارٌُعرف المحاسبة اإل 

a2 
التكالٌف والعاللة بٌن التكلفة / الحجم / الربح ودورها فً التسعٌر والرلابة على عناصر التكلفة ، ٌشرح سلون 

 المرارات لصٌر األجل.  اتخاذفً دارة وفً مساعدة اإل

a3 
ها بما فً ذلن الموازنة الرأسمالٌة واستخدامها فً الرلابة على أنواعالموازنات التمدٌرٌة بكل  إعدادٌبٌن كٌفٌة 
ا فً وضع الخطط المالٌة أهمٌته، وفً تمٌٌم المشروعات االستثمارٌة، لائمة التدفمات النمدٌة ومنشؤةموارد ال

 .منشؤةلل

 ثانٌاً: مخرجات التعلٌم المتعلقة بالمهارات الذهنٌة :

b1 
من تحمٌك  منشؤةٌة والمحاسبة المالٌة ودورهما فً توفٌر المعلومات التً تمكن الدارٌمٌز بٌن المحاسبة اإل

 ها. أهداف

b2 المختلفة. األعمالوالرلابة فً منشآت   ٌحدد دور الموازنات التمدٌرٌة فً التخطٌط 
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b3 
الموازنة الرأسمالٌة وكٌفٌة استخدام كل منها فً تمٌٌم المشارٌع فً منشآت  عدادٌمارن بٌن الطرق المختلمة إل

 المختلفة. األعمال

 المهارات العملٌة والمهنٌة :ثالثاً: مخرجات التعلٌم 

c1 والموازنة الرأسمالٌة للمنشآت المختلفة. ٌعد الموازنات التمدٌرٌة المختلفة 

c2 
البدائل المختلفة  فً منشآت  ٌجهز البٌانات المتعلمة بتحلٌل التكلفة / الحجم/ الربح بما ٌمكن من المفاضلة بٌن

  .فضلفً األجل المصٌر واختٌار البدٌل األ األعمال

c3 
التً أسهمت فً تحمٌك تلن التدفمات، وتمٌٌم لدرة  نشطةٌعد لائمة التدفمات النمدٌة بما ٌمكن من تحدٌد األ

 على الوفاء بالتزاماتها. منشؤةال

 رابعاً: المهارات العانة

d1 .ٌشارن بكفاءة وفاعلٌة ضمن فرق العمل فً إنجاز المهام المختلفة 

d2 
ٌة، وفً حل المشاكل دارالمحاسبة اإل أسالٌبوالبرامج المتاحة فً تطبٌك ادوات و ٌستخدم أجهزة الحاسوب

 .األعمالفً منشآت دارة التً تواجهها اإل

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

مخرجات تعلم  مخرجات تعلم المقرر
 البرنامج

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
العام لها وتطورها فً مراحلها المختلفة، ودورها  طارٌة واإلدارٌُعرف المحاسبة اإل

 فً التخطٌط والرلابة.  
a1 

a.2 
ٌشرح سلون التكالٌف والعاللة بٌن التكلفة / الحجم / الربح ودورها فً التسعٌر 

المرارات لصٌر   اتخاذفً دارة والرلابة على عناصر التكلفة ، وفً مساعدة اإل
 األجل.

a1,a2 

a3 
ها بما فً ذلن الموازنة الرأسمالٌة أنواعالموازنات التمدٌرٌة بكل  إعدادٌبٌن كٌفٌة 

، وفً تمٌٌم المشروعات االستثمارٌة، منشؤةواستخدامها فً الرلابة على موارد ال
 .منشؤةا فً وضع الخطط المالٌة للأهمٌتهلائمة التدفمات النمدٌة و

a1,a2 

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
ٌة والمحاسبة المالٌة ودورهما فً توفٌر المعلومات التً داربٌن المحاسبة اإلٌمٌز 
 ها. أهدافمن تحمٌك  منشؤةتمكن ال

b1 

b.2 المختلفة. األعمالوالرلابة فً منشآت   ٌحدد دور الموازنات التمدٌرٌة فً التخطٌط b4 

b3 
الموازنة الرأسمالٌة وكٌفٌة استخدام كل منها فً  عدادٌمارن بٌن الطرق المختلمة إل

 المختلفة. األعمالتمٌٌم المشارٌع فً منشآت 
b4 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 والموازنة الرأسمالٌة للمنشآت المختلفة. ٌعد الموازنات التمدٌرٌة المختلفة c3 

c.2 
 الربح بما ٌمكن من المفاضلة بٌن ٌجهز البٌانات المتعلمة بتحلٌل التكلفة / الحجم/

  .فضلفً األجل المصٌر واختٌار البدٌل األ األعمالالبدائل المختلفة  فً منشآت 
c3 

c3 
التً أسهمت فً تحمٌك تلن  نشطةٌعد لائمة التدفمات النمدٌة بما ٌمكن من تحدٌد األ

 على الوفاء بالتزاماتها. منشؤةالتدفمات، وتمٌٌم لدرة ال
c2 

 d ::المهارات العامة واالنتقالٌة 

d.1  .ٌشارن بكفاءة وفاعلٌة ضمن فرق العمل فً إنجاز المهام المختلفة d1 

d.2 
المحاسبة  أسالٌبٌستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة فً تطبٌك ادوات و

 .األعمالفً منشآت دارة ٌة، وفً حل المشاكل التً تواجهها اإلداراإل
d3 
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 ربط مخرجات التعلٌم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم  -4

 التدرٌس والتقٌٌم استراتٌجٌة أوالً : ربط مخرجات تعلم المقرر / المعرفة ب

 مخرجات التعلٌم المقصودة للمقرر.
A:بعد استٌفاء الطالب متطلبات المقرر سٌكون قادر على. 

 التقٌٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

a1 
العام لها وتطورها  طارٌة واإلدارالمحاسبة اإل ٌُعرف

 فً مراحلها المختلفة، ودورها فً التخطٌط والرلابة.  
-النماش  –المحاضرات 

التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 
 التطبٌمات. –الواجبات  –

  –امتحانات فصلٌة
 وامتحانات نهائٌة

a2 

ٌشرح سلون التكالٌف والعاللة بٌن التكلفة / الحجم / 
الربح ودورها فً التسعٌر والرلابة على عناصر 

المرارات   اتخاذفً دارة التكلفة ، وفً مساعدة اإل
 لصٌر األجل.

-النماش  –المحاضرات 
التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 

 التطبٌمات. –الواجبات  –

  –امتحانات فصلٌة 
 وامتحانات نهائٌة

a3 

ها بما أنواعالموازنات التمدٌرٌة بكل  إعدادٌبٌن كٌفٌة 
فً ذلن الموازنة الرأسمالٌة واستخدامها فً الرلابة 

، وفً تمٌٌم المشروعات منشؤةعلى موارد ال
ا فً وضع أهمٌتهاالستثمارٌة، لائمة التدفمات النمدٌة و

 .منشؤةالخطط المالٌة لل

-النماش  –المحاضرات 
التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 

 التطبٌمات. –الواجبات  –

  –صلٌة امتحانات ف
 وامتحانات نهائٌة

 

 التدرٌس والتقٌٌم استراتٌجٌة ثانٌاً: ربط مخرجات تعلٌم المقرر / المهارات الذهنٌة ب

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة /
B بعد استٌفاء الطالب لمتطلبات المقرر سٌكون قادر .

 على:
 التقٌٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

b1 
ٌة والمحاسبة المالٌة دارالمحاسبة اإلٌمٌز بٌن 

من  منشؤةودورهما فً توفٌر المعلومات التً تمكن ال
 ها. أهدافتحمٌك 

-النماش  –المحاضرات 
التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 

 التطبٌمات. –الواجبات  –

  –امتحانات فصلٌة 
 وامتحانات نهائٌة

b2 
  ٌحدد دور الموازنات التمدٌرٌة فً التخطٌط

 المختلفة. األعمالوالرلابة فً منشآت 
-النماش  –المحاضرات 

التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 
 التطبٌمات. –الواجبات  –

  –امتحانات فصلٌة 
 وامتحانات نهائٌة

b3 
الموازنة  عدادٌمارن بٌن الطرق المختلمة إل

الرأسمالٌة وكٌفٌة استخدام كل منها فً تمٌٌم 
 المختلفة. األعمالالمشارٌع فً منشآت 

-النماش  –المحاضرات 
التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 

 التطبٌمات. –الواجبات  –

  –امتحانات فصلٌة 
 وامتحانات نهائٌة

 

 التدرٌس والتقٌٌم : استراتٌجٌة ثالثاً : ربط مخرجات تعلٌم المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة ب

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة /
C بعد استٌفاء الطالب لمتطلبات المقرر سٌكون قادر .

 على:
 التقٌٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1 
والموازنة الرأسمالٌة  ٌعد الموازنات التمدٌرٌة المختلفة

 للمنشآت المختلفة.
-النماش  –المحاضرات 

التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 
 التطبٌمات. –الواجبات  –

  –امتحانات فصلٌة 
 وامتحانات نهائٌة

c2 

ٌجهز البٌانات المتعلمة بتحلٌل التكلفة / الحجم/ الربح 
البدائل المختلفة  فً  بما ٌمكن من المفاضلة بٌن

فً األجل المصٌر واختٌار البدٌل  األعمالمنشآت 
  .فضلاأل

-النماش  –المحاضرات 
التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 

 التطبٌمات. –الواجبات  –

  –فصلٌة امتحانات 
 وامتحانات نهائٌة

c3 
 نشطةٌعد لائمة التدفمات النمدٌة بما ٌمكن من تحدٌد األ

التً أسهمت فً تحمٌك تلن التدفمات، وتمٌٌم لدرة 
-النماش  –المحاضرات 

التكالٌف  -التدرٌب –الحوار 
  –امتحانات فصلٌة 

 نات نهائٌةوامتحا
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 التطبٌمات. –الواجبات  – على الوفاء بالتزاماتها. منشؤةال

 

 التدرٌس والتقٌٌم استراتٌجٌة رابعاً : ربط مخرجات تعلٌم المقرر/ المهارات العامة  ب

 مخرجات المقرر/ والمهارات العامة
D.  بعد استٌفاء الطالب لمتطلبات المقرر سٌكون قادر

 على:
 التقٌٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

d1 

العمل فً إنجاز ٌشارن بكفاءة وفاعلٌة ضمن فرق 
 المهام المختلفة.

 -النماش –المحاضرات
 -الحوار التدرٌب 

 –الواجبات –التكالٌف
 التطبٌمات.

 -المالحظات–المتابعة
اختبارات وتمٌٌم 
 وتصحٌح التكالٌف .

d2 

ٌستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة فً 
ٌة، وفً حل دارالمحاسبة اإل أسالٌبتطبٌك ادوات و
 .األعمالفً منشآت دارة تواجهها اإل المشاكل التً

 -النماش –المحاضرات
 -الحوار التدرٌب 

 –الواجبات –التكالٌف
 التطبٌمات.

 -المالحظات–المتابعة
اختبارات وتمٌٌم 
 وتصحٌح التكالٌف .

 

والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة ( وربطها بمخرجات التعلٌم المقصودة مع  الرئٌسةكتابة مواضٌع المقرر   -5
 الساعات الفعلٌة لها تحدٌد

 كتابة وحدات / مواضٌع محتوى المقرر

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات
عدد 

 االسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
مخرجات تعلٌم 

 المقرر

تطور المحاسبة 
 ٌة ووظائفهاداراإل

ٌة ،تطور المحاسبة دارتعرٌف المحاسبة اإل
ٌة ، دار، مراحل تطور المحاسبة اإلٌةداراإل

ٌة فً المنشآت الخدمٌة، آداب دارالمحاسبة اإل
 ٌة  .داروسلون مهنة المحاسبة اإل

1 3 a1,b1,d1 

دور معلومات 
ٌة فً دارالمحاسبة اإل

 التخطٌط والرلابة.

التخطٌط بفاعلٌة والتركٌز على االنحرافات، 
 سالٌبتوجٌه عملٌات المشروع، المفاهٌم واأل

ٌة دارالتً أوجدت الحاجة للمحاسبة  اإل
 الحدٌثة،    

1 3 a1,.b1,d1 

 تحلٌل سلون التكالٌف
سلون التكالٌف، أهمٌة تحدٌد سلون  أنماط

 التكالٌف، طرائك تحلٌل سلون التكالٌف، 
1 3 a2,b1,c2,d1 

تحلٌل العاللة بٌن 
 -الحجم –التكلفة 

 الربح.

طرائك تحدٌد نمطة التعادل، استخدامات 
الربح فً تحلٌل العاللة بٌن التكلفة /الحجم/ 

ٌة. نمطة التعادل فً ظل تعدد دارالمرارات اإل
المنتجات. اثر الضرائب على تحدٌد نمطة 
التعادل. الفروض التً ٌموم علسها تحلٌل 

 الربح. -الحجم –العاللة بٌن التكلفة 

2 6 a2,b1,c2,d2 

التكالٌف المالئمة 
المرارات فً   تخاذال

 األجل المصٌر

ٌة لصٌرة دارالمرارات اإلالتكالٌف المالئمة. 
لرار  -األجل. )لرار لبول طلبٌات خاصة

لرار  -لرارات التسعٌر -التصنٌع أو الشراء
 – نتا اضافة أو التخلص من أحد خطوط اإل

 لرار تخصٌص الموارد النادرة(.

2 6 a1,a2,b3,c2,d2 

 الموازنات التمدٌرٌة
 أنواعتعرٌف الموازنات التمدٌرٌة . 

 إعدادات إجراءالموازنات  التمدٌرٌة. 
3 9 a3,b2,c1,d1 
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الموازنات التمدٌرٌة. الرلابة بواسطة 
الموازنات إدارة الموازنات التمدٌرٌة. 

التمدٌرٌة . نماذ  الموازنات 
 إعدادالتمدٌرٌة.االتجاهات الحدٌثة فً 

 الموازنات .

 الموازنة الرأسمالٌة

الموازنة  إعدادطبٌعة الموازنة الرأسمالٌة. 
لرارات الموازنة   اتخاذالرأسمالٌة، طرائك 

الموازنة  إعدادالرأسمالٌة. أثر الضرائب عند 
التً تإثر على  خري اآلالرأسمالٌة. العوامل 

 لرارات الموازنة الرأسمالٌة.

2 6 a3,b3,c1,d1,d2 

 لائمة التدفمات النمدٌة

 األموالتطور لائمة التدفمات النمدٌة. مفهوم 
لائمة التدفمات النمدٌة. أهمٌة  إعدادألغراض 

لائمة التدفمات التمذٌة. تصنٌف التدفمات 
 إعدادالنمدٌة. شكل لائمة التدفمات النمدٌة . 

لائمة التدفمات  إعدادلائمة التدفمات النمدٌة. 
النمدٌة باستخدام ورلة العمل. فوائد لائمة 

 التدفمات النمدٌة.

2 6 a3,b3,d1,d2 

  43 14 عدد األسابٌع والساعاتإجمالً 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس   -6

 منالشات 

 دراسة حاالت

 المحاضرات

 التعلٌم الذاتً

 التعلٌم التعاونً

 منالشة وحوار

 تكالٌف فردٌة وجماعٌة

 التوضٌحٌة والرسومات شكالاستخدام األ

 

    نشطةاأل -7

 الدرجة االسبوع مخرجات التعلم النشاط/ التكلٌف الرقم 

 a2,b1,b2,b3- d4 2-14 11 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة ومنالشتها 1

 a1,b1,b2,b3- d4 1-14 11 الحضور والمشاركة فً الحوار  2

 22 المجموع 3

 

 تقٌٌم التعلٌم  -8

 الوزن النسبً الدرجة االسبوع موضوعات التقٌٌم الرقم 
المخرجات التً 

 ٌحققها

 a,b,c,d %21 21 كل أسبوع التكلٌف/ نشطةالواجبات/األ .2

 a,b,c %21 21 األسبوع السابع االختبار النصفً .3

 ,a,b,c %61 61 نهاٌة الفصل االختبار النهائً 4
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  %122 122 المــجموع

   : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(المراجع الرئٌسة -9

 األمٌنمركز ٌة )الجزء األول( داراإل(، المحاسبة 2119أ.د/ الصٌح، عبدالحمٌد مانع، أ.د / جبران ، دمحم علً) -1
  م2118الجمهورٌة الٌمنٌة  –للتوزٌع والنشر، صنعاء 

ٌة" دار المرٌخ للنشر، دار، " المحاسبة اإل2111ون، ترجمة د/ دمحم عصام الدٌن آخردي إتش جارٌسون و -2
 المملكة العربٌة السعودٌة –الرٌاض 

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

 

  :)ال تقل عن أربعة المراجع المساعدة: -12

 –ٌة"  دار المرٌخ للنشر، الرٌاض دارحامد "المحاسبة اإل أحمدون، ترجمة د. آخرد. لٌستري هٌتجر و -1
 المملكة العربٌة السعودٌة

 –: الدار الجامعٌة للطباعة والنشر  اإلسكندرٌةٌة، دارم المحاسبة اإل2112ون، آخرأ.د زٌنات محرم و -2
 مصر.

،  اإلسكندرٌةالمرارات" مطبعة متولً،   اتخاذٌة ودارم " المحاسبة اإل1988زٌد، كمال خلٌفة أبود.  -3
 مصر

الدار الجامعٌة للطباعة والنشر  ٌة، دار( مبادئ المحاسبة اإل2113ون)آخردمحم و أحمدأ.د نور،  -4
 مصر. – اإلسكندرٌة

  اإلسكندرٌةالجودة ،  -التكلفة  -الولت إدارة الحدٌثة :  األعمالٌة فً بٌئة داررشٌد الجمال ، المحاسبة اإل -5
 .2117الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ، 

: لسم المحاسبة ، كلٌة  اإلسكندرٌةٌة المتمدمة ، دار، المحاسبة اإل2115حسٌن على حسٌن ،  أحمدد.  -6
 ،مصر. اإلسكندرٌةالتجارة ، جامعة. 

، اإلسكندرٌةٌة، دار التعلٌم الجامعً، دار(المدخل المعاصر فً المحاسبة اإل 2113أ.د دمحم راضً،) -7
 مصر.

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 

 :    مجالت مإتمرات   اإلنترنتفً دارة الدخول لموالع اإل
- http: // onlinelibarary.wiley.com. 
- http: // www.amazon.com. 

I.  المتبعة فً الممرر.الضوابط والسٌاسات 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً  أستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25حال تجاوز الغٌاب 

  : آخرالحضور المت   .2
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زٌادة عن تؤخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 
   الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أستاذثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

 ضوابط االمتحان:  .3

 الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً  ستاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 لعال  الحالة.

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.21ممدار )تؤخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. أستاذٌحدد     -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

فً تؤخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر إذا  -
 تسلٌمه.

 الغش:   .5

 ن الطالب.ئوبالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شفً حال ثبوت لٌام الطالب  -

فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة  -
 لذلن.

 االنتحال:   .6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

 : آخري سٌاسات   .7
 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ. آخري أي سٌاسات 
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 (1ٌة )دارخطة المقرر الدراسً: المحاسبة اإل

I. علومات عن مدرس المقرر: 

،د/ خالد  أ.م.د/ دمحم علً جبران / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 المطري 

 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ٌة )أ(دارالمحاسبة اإل اسم المقرر:   .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الرابع / األول الدراسً:المستوى والفصل   .4

 محاسبة تكالٌف )أ( +محاسبة تكالٌف )ب( :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالورٌوس المحاسبة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

المرارات،   اتخاذٌة ودورها فً دارفً مجال المحاسبة اإلالالزمة ٌهدف هذا الممرر لتزوٌد الطالب بالعارف والمهارات 
إدارة المستحدثة للتعامل مع تلن المشاكل، ومنها دراسة مفاهٌم  سالٌبٌة واألدارالمشاكل المعاصرة فً المحاسبة اإلوٌتناول 

تخطٌط  وتسعٌر المنتجات، تحلٌل سلسة المٌمة وتمٌٌم األداء، استخدام الموازنات على  أسالٌبالتكلفة وعاللتها بسلون التكلفة، 
ل السنوات الماضٌة والناتج عن التغٌر ٌة  خالدار، كذلن ٌتناول تطور المحاسبة اإلمنشؤةال أهدافالنشاط كؤداة لتحمٌك  أساس

. وٌتناول هذا ٌةداروانعكاس ذلن على وظٌفة المحاسبة اإل األعمالفً احتٌاجات المستخدمٌن للمعلومات نتٌجة التغٌر فً بٌئة 
للمرارات  ومنالشة الفرص البدٌلة نتا ٌة لعملٌات التخطٌط فً تحدٌد تكلفة اإلدارالممرر دراسة كافة الجوانب التمنٌة واإل

 . الرئٌسةالكثٌر من الجداول التً تكون أو تشكل المٌزانٌة  إعدادة توضٌحٌة لتفاصٌل أمثلالتشغٌلٌة، والمٌزانٌة التخطٌطٌة و

 

IV. :بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر سوف ٌصبح الدارس لادرا على أن: مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 : بالمعرفة والفهماوالً: مخرجات التعلٌم المتعلقة  

a1 العام لها وتطورها فً مراحلها المختلفة، ودورها فً التخطٌط والرلابة.   طارٌة واإلدارٌُعرف المحاسبة اإل 

a2 
ٌشرح سلون التكالٌف والعاللة بٌن التكلفة / الحجم / الربح ودورها فً التسعٌر والرلابة على عناصر التكلفة ، 

 المرارات لصٌر األجل.  اتخاذفً دارة وفً مساعدة اإل

a3 
ها بما فً ذلن الموازنة الرأسمالٌة واستخدامها فً الرلابة على أنواعالموازنات التمدٌرٌة بكل  إعدادٌبٌن كٌفٌة 
ا فً وضع الخطط المالٌة أهمٌته، وفً تمٌٌم المشروعات االستثمارٌة، لائمة التدفمات النمدٌة ومنشؤةموارد ال

 .منشؤةلل
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 ثانٌاً: مخرجات التعلٌم المتعلقة بالمهارات الذهنٌة :

b1 
من تحمٌك  منشؤةٌة والمحاسبة المالٌة ودورهما فً توفٌر المعلومات التً تمكن الدارٌمٌز بٌن المحاسبة اإل

 ها. أهداف

b2 المختلفة. األعمالوالرلابة فً منشآت   ٌحدد دور الموازنات التمدٌرٌة فً التخطٌط 

b3 
الموازنة الرأسمالٌة وكٌفٌة استخدام كل منها فً تمٌٌم المشارٌع فً منشآت  عدادبٌن الطرق المختلمة إلٌمارن 
 المختلفة. األعمال

 ثالثاً: مخرجات التعلٌم المهارات العملٌة والمهنٌة :

c1 والموازنة الرأسمالٌة للمنشآت المختلفة. ٌعد الموازنات التمدٌرٌة المختلفة 

c2 
البدائل المختلفة  فً منشآت  البٌانات المتعلمة بتحلٌل التكلفة / الحجم/ الربح بما ٌمكن من المفاضلة بٌنٌجهز 
  .فضلفً األجل المصٌر واختٌار البدٌل األ األعمال

c3 
 منشؤةالتً أسهمت فً تحمٌك تلن التدفمات، وتمٌٌم لدرة ال نشطةٌعد لائمة التدفمات النمدٌة بما ٌمكن من تحدٌد األ

 على الوفاء بالتزاماتها.

 رابعاً: المهارات العانة

d1  .ٌشارن بكفاءة وفاعلٌة ضمن فرق العمل فً إنجاز المهام المختلفة 

d2 
ٌة، وفً حل المشاكل التً دارالمحاسبة اإل أسالٌبٌستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة فً تطبٌك ادوات و

 .األعمالفً منشآت دارة تواجهها اإل

 

I. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
ٌة دارتطور المحاسبة اإل

 ووظائفها

، ٌةدارٌة ،تطور المحاسبة اإلدارتعرٌف المحاسبة اإل
ٌة فً دارٌة ، المحاسبة اإلدارمراحل تطور المحاسبة اإل

ٌة  دارآداب وسلون مهنة المحاسبة اإل المنشآت الخدمٌة،
. 

W1 3 

2 
دور معلومات المحاسبة 

ٌة فً التخطٌط داراإل
 والرقابة.

التخطٌط بفاعلٌة والتركٌز على االنحرافات، توجٌه 
التً أوجدت  سالٌبعملٌات المشروع، المفاهٌم واأل

 ٌة الحدٌثة،    دارالحاجة للمحاسبة  اإل
W2 3 

 تحلٌل سلوك التكالٌف 3
سلون التكالٌف، أهمٌة تحدٌد سلون التكالٌف،  أنماط

 طرائك تحلٌل سلون التكالٌف، 
W3 3 

4 
 –تحلٌل العالقة بٌن التكلفة 

 الربح. -الحجم

طرائك تحدٌد نمطة التعادل، استخدامات تحلٌل العاللة 
ٌة. نمطة داربٌن التكلفة /الحجم/ الربح فً المرارات اإل

المنتجات. اثر الضرائب على التعادل فً ظل تعدد 
تحدٌد نمطة التعادل. الفروض التً ٌموم علسها تحلٌل 

 الربح. -الحجم –العاللة بٌن التكلفة 

W4+w5 6 

5 
  تخاذالالتكالٌف المالئمة 

 القرارات فً األجل القصٌر

ٌة لصٌرة األجل. دارالتكالٌف المالئمة. المرارات اإل
 -التصنٌع أو الشراءلرار  -)لرار لبول طلبٌات خاصة

لرار اضافة أو التخلص من أحد  -لرارات التسعٌر
 لرار تخصٌص الموارد النادرة(. – نتا خطوط اإل

W6+w7 6 

 W8 3 االختبار النصفً  6

 الموازنات التقدٌرٌة 6
الموازنات   أنواعتعرٌف الموازنات التمدٌرٌة . 

الموازنات التمدٌرٌة. الرلابة  إعدادات إجراءالتمدٌرٌة. 
W9-w11 9 
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

الموازنات التمدٌرٌة إدارة بواسطة الموازنات التمدٌرٌة. 
. نماذ  الموازنات التمدٌرٌة.االتجاهات الحدٌثة فً 

 الموازنات . إعداد

 الموازنة الرأسمالٌة 7

الموازنة الرأسمالٌة،  إعدادطبٌعة الموازنة الرأسمالٌة. 
لرارات الموازنة الرأسمالٌة. أثر   اتخاذطرائك 

الموازنة الرأسمالٌة. العوامل  إعدادالضرائب عند 
 التً تإثر على لرارات الموازنة الرأسمالٌة. خري اآل

W12+w13 6 

 قائمة التدفقات النقدٌة 8

ألغراض  األموالتطور لائمة التدفمات النمدٌة. مفهوم 
لائمة التدفمات النمدٌة. أهمٌة لائمة التدفمات  إعداد

التمذٌة. تصنٌف التدفمات النمدٌة. شكل لائمة التدفمات 
لائمة  إعدادلائمة التدفمات النمدٌة.  إعدادالنمدٌة . 

التدفمات النمدٌة باستخدام ورلة العمل. فوائد لائمة 
 التدفمات النمدٌة.

W14+w15 3 

 W16 3 االختبار النهائً  9

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

II.  التدرٌس استراتٌجٌة 

 المحاضرات. – 1

 العروض التقدٌمٌة. – 2

 الحوار والمناقشة. – 3

 دراسات الحالة. – 4

 التوضٌحٌة والرسومات شكالاستخدام األ – 5

 التعلم التعاونً. – 6

 التعلم الذاتً. – 7

 تكالٌف فردٌة وجماعٌة -8

 

III.  / المهام:التكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكلٌف/النشاط الرقم

14-1 الحضور والمشاركة فً الحوار 1  11 

14-2 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة ومنالشتها  2  11 

 21  المجموع 3
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IV. :تقوٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة

 الوزن النسبً 
 إلى)نسبة الدرجة 

درجة  التموٌم 
 النهائً(

 %21 21 كل أسبوع / التكلٌفنشطةالواجبات/األ 

 %21 21 األسبوع السابع االختبار النصفً 

 %61 61 نهاٌة الفصل االختبار النهائً 

 21 كل أسبوع / التكلٌفنشطةالواجبات/األ 

 

   : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(المراجع الرئٌسة -11

مركز ٌة )الجزء األول( دار(، المحاسبة اإل2119عبدالحمٌد مانع، أ.د / جبران ، دمحم علً) أ.د/ الصٌح، -1
  م2118الجمهورٌة الٌمنٌة  –للتوزٌع والنشر، صنعاء  األمٌن

ٌة" دار المرٌخ للنشر، دار، " المحاسبة اإل2111ون، ترجمة د/ دمحم عصام الدٌن آخردي إتش جارٌسون و -2
 ة السعودٌةالمملكة العربٌ –الرٌاض 

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

  :)ال تمل عن أربعة المراجع المساعدة: -12

ٌة"  دار المرٌخ للنشر، الرٌاض دارحامد "المحاسبة اإل أحمدون، ترجمة د. آخرد. لٌستري هٌتجر و -1
 العربٌة السعودٌةالمملكة  –

 –: الدار الجامعٌة للطباعة والنشر  اإلسكندرٌةٌة، دارم المحاسبة اإل2112ون، آخرأ.د زٌنات محرم و -2
 مصر.

،  اإلسكندرٌةالمرارات" مطبعة متولً،   اتخاذٌة ودارم " المحاسبة اإل1988زٌد، كمال خلٌفة أبود.  -3
 مصر

الدار الجامعٌة للطباعة والنشر  ٌة، دارالمحاسبة اإل( مبادئ 2113ون)آخردمحم و أحمدأ.د نور،  -4
 مصر. – اإلسكندرٌة

  اإلسكندرٌةالجودة ،  -التكلفة  -الولت إدارة الحدٌثة :  األعمالٌة فً بٌئة داررشٌد الجمال ، المحاسبة اإل -5
 .2117الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ، 

: لسم المحاسبة ، كلٌة  اإلسكندرٌةٌة المتمدمة ، دار، المحاسبة اإل2115حسٌن على حسٌن ،  أحمدد.  -6
 ،مصر. اإلسكندرٌةالتجارة ، جامعة. 

، اإلسكندرٌةٌة، دار التعلٌم الجامعً، دار(المدخل المعاصر فً المحاسبة اإل 2113أ.د دمحم راضً،) -7
 مصر.

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 

 :    مجالت مإتمرات   اإلنترنتفً دارة الدخول لموالع اإل
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- http: // onlinelibarary.wiley.com. 
-http: // www.amazon.com. 

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
الممترر تمرٌترا بحضتور وغٌتاب الطتالب للمستم وٌحترم الطالتب متن دختول االمتحتان فتً حتال  أستتاذٌمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25تجاوز الغٌاب 

 :Tardyتؤخر الحضور الم 2

تتؤخر لمدة ربع ساعة لتثالث مترات فتً الفصتل الدراستً، وإذا تؤخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذزٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 21ممدار )تؤخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً  -

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

الممتترر نتتوع التعٌٌنتتات فتتً بداٌتتة الفصتتل وٌحتتدد مواعٌتتد تستتلٌمها وضتتوابط تنفٌتتذ التكلٌفتتات  أستتتاذٌحتتدد  -
 وتسلٌمها.

 فً تسلٌمه.تؤخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -
 ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخري سٌاسات  7

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات  -

 


