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T6. Course Specification (CS): :توصيف لمقرر                    محاسبة إدرية  

 

Institution    المؤسسة: :هـ  Date                        28/7/1439                               جـامـعـة نجـران  :  

 التاريخ

                                                             

College/Department                                               محاسبةـ  كلية العلوم اإلدارية  الكلية/ القسم   :

 

A. Course Identification and General Information عنه:التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة    

1.  Course title and code    3حسب ـ  332محاسبة إدارية  : الدراسياسم ورمز المقرر        

2.  Credit hours                                                                                                ساعات   3:  عدد الساعات المعتمدة

3.  Program(s) in which the course is offered.  

(If general elective available in many programs indicate this rather than list programs) 

 إدارة أعمالالمقرر الدراسي.  ايقدم ضمنه التيالبرنامج أو البرامج  .1

بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج( ذلكاختياري عام في عدة برامج, بيّن  يقدم كمقرراذا كان المقرر)  

 

4.  Name of faculty member responsible for the course:                             : لتدريس المسؤول عن اسم عضو هيئة ا

 المقرر 

سناء  علي محمد و أ / محمد الفالح عبد هلل د.   

5.  Level/year at which this course is offered:                                        المقرر  قدم فيهاالتي ي السنة ى أو مستوال

:المستوي السابع  : الدراسي  

6.  Pre-requisites for this course (if any: )      3 ـ حسب 101  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر                                   

                  

7.  Co-requisites for this course (if any) )إن                                     ال توجد   :ذا المقررله المصاحبةالمتطلبات  

  وجدت(
 

8.  Location if not on main camp  بنين ــ بنات(معة:المدينة الجامعية لم يكن داخل المقر الرئيس للجاموقع تقديم المقرر إن(  

  

9.  Mode of Instruction (mark all that apply) مة عل  كل ما ينطب((نمط التدريس )ضع عال   

    a. Traditional classroom                الفصل الدراسي التقليدي   What percentage النسبة المئوية ? 

  

     b. Blended (traditional and online)                              What percentage النسبة المئوية ? 
+ عبر االنترنت(      التعليم المدمج ) التقليدى   

 

     c.  e-learning    التعليم االلكترون                                           What percentage النسبة المئوية ? 

 

     d. Correspondence   )التعليم بالمراسلة )عن بعد                           What percentage النسبة المئوية ? 

 

     f.   Other  طرق أخرى                                                        What percentage النسبة المئوية ? 

    

 

 

 

Comments  

                                                               %100ينطب(  طرق التعليم المدمج  )التقليدي وعبر االنترنت ( بنسبة        التعلي(

√ 

 

 
 

100% 
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B.  Objectives  األهداف 

 

1.  What is the main purpose for this course? ؟                                             ما هو الهدف األساسي من هذا المقرر 

  
ودورها في اتخاذ القرارات والمفاضلة بين البدائل ويصنف التكاليف و يحلل  المحاسبة اإلداريةبالمفاهيم ونطاق الطالب  تعريف

 .االنحرافات حلليواألداء  يميقيوها قيس,و يلموازناتالتعادل ويخطط اإلرباح , ويعد  ا
 

 

2.  Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented.  (e.g. 

increased use of IT or web based reference material,  changes in content as a result of new research in 

the field) 
قنية المعلومات أو مراجع صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لت

.اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(  

استخدام وسائل التدريس الحديثة في عرض المقرر. -  

 ــ  تفعيل استخدام البالك بورد

استخدام المراجع الحديثة في التدريس . -  

تخصصةمتابعة المؤتمرات العلمية وورش العمل الم  -  
 

C.  Course Description (Note:  General description in the form used in the Bulletin or handbook should be 

attached) (.وصف المقرر الدراسي )مالحظة: ينبغي إرفاق وصف عام كما يظهر في النشرة التعريفية أو الدليل   

 

  :Course Description                                                                                :                               وصف المقرر

  

1. Topics to be Covered:                                                                                       : الموضوعات التي ينبغي

  تغطيتها
 

List of Topics                        قائمة الموضوعات 
No. of Weeks 

 عدد األسابيع

Contact Hours 

الفعلية  ساعاتال

 للتدريس

ةاإلداري لمحاسبةاونطاق  طبيعة  
6 

2 

 الفرق بين المحاسبة اإلدارية وفروع المحاسبة األخرى
3 

1 

, التصنيف والسلوك التكلفة : المفاهيم  
6 

2 

وتخطيط األرباحتحليل التعادل   
6 

2 

 اتخاذ القرار والمفاضلة بين البدائل
6 

2 

وكيفيه اعدادها وأهميتها في اتخاذ  ووأنواعهاتعريفها,  : الموازنة
 القرار

6 2 
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األداء وتحليل االنحرافاتقياس وتقييم   
6 

2 

وتقييم القرارات االستثمارية الموازنة الرأسمالية  
6 

2 

ااسبوع    45  ساعة 15 

 

 

2. Course components (total contact hours and credits per semester):  

:المعتمدة لكل فصل دراسي (الوحدات والساعات الفعلية  اجمالي عددمكونات المقرر )  

 
Lecture 

 المحاضرة

Tutorial 

مجموعات 

 صغيرة

Laboratory or 

studio 

أو االستديو المعمل  

Practical 

 التطبيقي

Other: 

 أخرى

Total 

 االجمالي

Contact 

Hours 

 الساعات الفعلية

3 

 
 45 ال يوجد ال ينطب( ال ينطب( ال ينطب(

Credit 

 الوحدات المعتمدة

  ال ينطب( ال ينطب( ال ينطب( 3

 ال يوجد

3 

 

3-Additional private study/learning hours expected for students per week 

ساعات3  : أسبوعيا  من الطالب/ساعات التعلم  اإلضافية المتوقعة  ساعات الدراسة الخاصة    
 

 

4. Course Learning Outcomes in NQF Domains of Learning and Alignment with Assessment Methods 

and Teaching Strategy. 

 .لتقييم واستراتيجيات التدريسا أساليبواتساقها مع باالطار الوطني للمؤهالت تعلم المقرر وفقاً لمجاالت التعلم  مخرجات

تعبر بشكل  كوحدة واحدة  متماسك, يجب  أن تعمل في وحدة متناغمة والتدريس  وإستراتيجيةمخرجات التعلم وأساليب التقييم, 

 بين تعلم الطالب والتقييم والتدريس. وتناس( اتفاق في جماعي 

التي ومخرجات  يةثمان   لكل مقرر عل  التعلم مخرجات أال تتجاوز جب لتعلم. ويليوفر إطار عمل المؤهالت الوطنية خمسة مجاالت 

 مع واحد أو أكثر من مجاالت التعلم الخمسة.  وتتواف( تتالءم

 البرنامج . مصفوفة  المخرجات لتكون تكامل وت برنامج المخرجات تعلم من أو أكثر  اً واحدقد تغطي بعض المقررات 

 

 

On the table below are the five NQF Learning Domains, numbered in the left column.  

  .يسرالعمود األ فييوجد خمس مجاالت للتعلم مرقمة  أدناهالجدول الموضح  يف

First, insert the suitable and measurable course learning outcomes required in the appropriate learning 

domains (see suggestions below the table)  

 .أدناه(الجدول  فيانظر المقترحات )امام مجال التعلم المناسب  لة للقياسان توضع مخرجات تعلم المقرر القاب يجب ,أوال

Second, insert supporting teaching strategies that fit and align with the assessment methods and intended 

learning outcomes.  

 التعلم المستهدفة مخرجاتادخل استراتيجيات التدريس الت  تتماش  وتتس( مع اساليب التقييم و ,اثاني
Third, insert appropriate assessment methods that accurately measure and evaluate the learning outcome. 

Each course learning outcomes, assessment method, and teaching strategy ought to reasonably fit and 

flow together as an integrated learning and teaching process. (Courses are not required to include learning 

outcomes from each domain). 
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واستراتيجية التدريس  تقييمهلمقرر واسلوب تعلم ل مخرجالتعلم . كل  مخرجبدقة  وتقيم تقيس التيالمناسبة ضع اساليب التقييم  ,ثالثا

من  مجال تعلم من كل مخرجاتعل   اتمقررتحتوى الان  الضروريليس من . )ة للتعلم والتعلمتكاملعملية ميجب ان تتس( مع بعضها ك

 .(مجاالت التعلم

 

Code#مسلسل NQF Learning Domains 

 And Course Learning Outcomes 

الوطني للمؤهالت ومخرجات  طاروف( اإل مجاالت التعلم

 تعلم المقرر

Course Teaching 

Strategies 

  استراتيجيات التدريس

Course Assessment 

Methods 

  أساليب التقييم

1.0 Knowledge    المعرفة 

ـ يوضح المفاهيم األساسية للمحاسبة اإلدارية ووظائفها  1.1

. @ وأساسيات التخطيط واستراتيجية  

  ةالمحاضر/1

العصف الذهني/ 2  

 االختبار النهائي  -1

  االختبار الفصلي -2

 

واساليب  التقييم  الموازناتـ . أنواع ــ يحدد التكاليف  و 1.2

@ في االنفاق الرأسمالي  

/المحاضرة 1  

العصف الذهني/ 2  

 االختبار النهائي  -1

االختبار الفصلي -2   

2.0 Cognitive Skills   المهارات اإلدراكية 

يحلل المشاكل اإلدارية والمالية التي تواجه ــ  2.1
.@المؤسسات في القطاع العام والخاص  

/المحاضرة 1  

العصف الذهني/ 2  

 االختبار النهائي  -1

االختبار الفصلي -2   

ـ يطب( حساب واستخدام تحليل التعادل في اتخاذ القرارات  2.2

@والتخطيط  

/المحاضرة 1ا   

العصف الذهني/ 2  

 الختبار النهائي ا -1

االختبار الفصلي -2  
 

3.0 Interpersonal Skills & Responsibility مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل والمسئولية 

 

في مجموعات بروح الفري( الواحد  مع   يعمل ــ   3.1

بالبحث عن معلومات جديدة وتسليم التكليفات  ةالمسؤولي

@في األوقات المناسبة.   

 التعلم التعاوني/1

التعلم الذاتي/2  

 المالحظة المباشرة

يتحمل مسؤولية التعليم واستمرار التطوير الذاتي  3.2

والتصرف بأخالق وبمسؤولية في العالقات الشخصية 

@ .والعامة  

 /التعلم التعاوني1

/2 التعلم الذاتي  

 المالحظة المباشرة

4.0 Communication, Information Technology, Numerical   مهارات االتصال و تقنية المعلومات والمهارات 

@يتصل بفعالية شفويا وكتابيا.  4.1  /التعلم التعاوني1 

/التعلم الذاتي2  

 المالحظة المباشرة
 

ـ يستخدم المعلومات و التواصل التقني واألساليب  4.2

@الرياضية واإلحصائية والمحاسبية .   

 /التعلم التعاوني1

لذاتي/ التعلم ا2      

  المالحظة المباشرة

5.0 Psychomotor :    حركية المهارات النفس  

 ال توجـــــــــــــد ال توجـــــــــــــد ال توجـــــــــــــد 5.1

 

 

 

5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester 

 الدراسيالفصل  أثناء الطلبةي يقيم من خاللها التللمهام  الجدول الزمني

 Assessment task (e.g. essay, test, Quizzes, group project, examination, 

speech, oral presentation, etc.) 

اختبار –مشروع جماعي  -اختبارات قصيرة –اختبار  –كتابة مقال مثل: )مهام التقييم 

........الخ(خطبة, عرض تقديمي شفوي –نهائي   

Week Due 

أسبوع استحقاق 

 التقييم

Proportion of Total 

Assessment 

 النسبة من التقييم الكل 

1 

 
الفصلي األول: االختبار  أوال %15تمثل            درجة15 6    
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2 

 
الفصلي الثانيثانيا: االختبار  تمثل    %  درجة15 12   15 

3 

 
تمثل   درجة10 طوال الفصل ثالث : الواجبات  المعروضة.  

10  %      

4 

 
. النهائيرابعا :االختبار  % 60تمثل    درجة60 الرابع عشر     

 

D. Student Academic Counseling and Support رشاد االكاديمي والدعم الطالبياإل  

 

1. Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student consultations and academic 

advice. (include amount of time teaching staff are expected to be available each week) 

 

)أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله  للطلبة الفردي  أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي اتاحة ضمان ترتيبات

 سبوع(.أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أ

ساعات ارشاد اكاديمي5  
 

 

E. Learning Resources در التعلممصا  

 

1. List Required Textbooks:                                                                                     :  قائمة الكتب المقررة المطلوبة  

م  ــ 2005ل , المحاسبة اإلدارية  , الرياض , دار وابل للنشر, األصدار الخامس المرجع المقرر: وابل علي الواب المرجع المقرر: -1

 هـ .1426رجب 
 

2. List Essential References Materials (Journals, Reports, etc.) 

 وغيرها ( –والتقارير  -العلمية ) الدوريات األساسيةالمراجع قائمة 

 

 .هـ1426م  ــ رجب 2005دار الخامس حاسبة اإلدارية  , الرياض , دار وابل للنشر, األصالمرجع المقرر: وابل علي الوابل , الم -2
 

3. List Electronic Materials Web Sites, Facebook, Twitter, etc. 

...الخ, تويتر ,فيس بوك ,اإللكترونية, مواقع اإلنترنت المصادرقائمة   

 المواد االلكترونية ومواقع االنترنت... الخ: -3

   

  :https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx :السعودية المكتبة الرقميةرابط  -4

عل  البالك بورد:                                                                رابط المقرر

https://lms.nu.edu.sa/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1 

 

 

4. Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards or regulations and 

software. 

 .البرمجياتواللوائح التنظيمية أو  ةعايير المهنيوالممواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عل  الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة, 

 ال توجــــــــــــد

 

 

F. Facilities Required المراف( الالزمة 

 

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
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Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (i.e. number of seats 

in classrooms and laboratories, extent of computer access etc.) 

في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل الفصول الدراسية والمختبرات,  الدراسي بما متطلبات المقرر حدد

 ...إلخ(.  المطلوب توفيرهاوعدد أجهزة الحاسب اآللي 

 

1.  Accommodation (Classrooms, laboratories, demonstration rooms/labs, etc.) 

 ...الخ(:حجرات / معامل العروض )قاعات المحاضرات, المختبرات, المراف( التعليمية

 .اً طالب 25قاعات دراسية  تتسع لــ  -1

 

 

 

2. Computing resources (AV, data show, Smart Board, software, etc.) 

 .)البرمجيات(السوفت وير -الذكيةالسبورة  –الداتا شو  -أجهزة الصوت والصورة) التجهيزات الحاسوبية
 توفير أجهزة العرض االلكتروني لعرض النقاط الرئيسة. - -1

 
 خصوصا إذا تم إعداد المقرر إليكترونيا ليكون منسوخا عل  قرص مضغوط. أجهزة الكمبيوترتوفير  -2

 

3. Other resources (specify, e.g. if specific laboratory equipment is required, list requirements or attach 

list) (مصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إل  تجهيزات مختبر معينة, اذكرها, أو أرف( قائمة بها . 

 ال يوجـــــــــــد
 

 

G. Course Evaluation and Improvement Processes  تحسينهتقييم المقرر الدراسي وعمليات : 

 

1. Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching 

 :استراتيجيات الحصول عل  التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس

قييم الطالب المقرر: يتم التعرف عل  ذلك ف  إطار ما يعرف بإستراتيجيات التغذية الراجعة ت  

 

2.  Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the department. 

عضو هيئة التدريس أو القسم من قبلالتدريس  عملية استراتيجيات أخرى لتقييم  

قياس فعالية التعليم من خالل )استبيانات للطالب لمعرفة أرائهم حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس ومن الممكن طرح هذه 

لجامعةاالستبانه عن طري( الموقع اإللكتروني ل  

3.  Processes for Improvement of Teaching                                                                     التدريس تحسينعمليات   

تشجيع الطالب عل  المناقشات الجماعية. -  

تعزيز الجوانب اإلبداعية لدى الطالبة. -  

ارات حولها.طرح القضايا الفكرية للنقاش وإجراء حو -  

والمعدات  لألجهزةتوفير الصيانة الدورية –توفير أجهزه حاسب حديثة  -  

 

4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (e.g. check marking by an independent  

member teaching staff of a sample of student work, periodic exchange and remarking of tests or a sample 

of assignments with staff at another institution) 

مستقلين, وتبادل   من قبل أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقي( تصحيح عينة من أعمال الطلبة  الطلبةنجاز مستويات اعمليات التحق( من 

 ( أعمال الطلبة بصفة دورية تصحيح االختبارات أو عينة من 

.جعة الدرجات النهائية من قبل أستاذة أخرىمرا -  
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5. Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for 

improvement                           :ن ط للتحسيصف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطي  

-تعتمد خطة تحسين التعليم بالنسبة للمقرر عل  مايل  :  

 ـــ تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة ف  تقديم المقرر 

 ـــ تدريب الطالب علي استخدام برامج وتطبيقات الحاسب

 ــ حضور أستاذ المادة دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس

ة لتوجيهات لجنة المقررات الدراسية والبرامج األكاديمية بوحدة الجودة بالكليةــ استشارة واالستجاب  

 ــ استشارة واالستجابة لتوجيهات منس( القسم حول أداء عضو هيئة التدريس بناء علي المالحظة المباشرة

 ــ ورش عمل للمختصين في طرق التدريس

 ــ تشجيع عمليات التعلم الذاتي لدي الطالب

لطالب علي القراءات الخارجيةــ تشجيع ا  

 ــ تشجيع الطالب عل  المناقشات الجماعية

 ــ تشجيع الطالب عل  التقديم وااللقاء

 

 

Name of instructor آل سيف  محمد الفالح. أ  : استاذ المقرراسم    

Signature                                                                                                                                              :التوقيع   

 Name of instructor :                                                                                           سناء علي محمد د. المقرر ةاسم استاذ   

Signature                                                                                                                                                                      

   التوقيع:

                                                        Date Report Completed                            هـ28/7/1439  :تاريخ إكمال التقرير   

 د.   -1  عضو لجنة المراجعة:

أ :  -2                               
 Name of field experience teaching staff :                                             اسم أعضاء هيئة تدريس   د : حمد السالومي

: الخبرة الميدانية  
Name of field experience teaching staff :                                     ليلي قائد: د.هيئة تدريس الخبرة الميدانية عضواتاسم  

Program coordinator                                                                                 : محمد الحسن شريف محمد  د.منس( البرنامج  

Program coordinator                                                                          .أماني عليمنسقة البرنامج : د            I 

Signature التوقيع: __________________     Date received                        28 /7/1439            هـ     تاريخ االستالم : 

 


