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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري √ إجباري ب.

  : السادسيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 (1محاسبة التكاليف )

  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 يوجد ال

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 36 المحاضرات التقليدية 1

 %20 9 التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىالتعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15                 ساعات االستذكار 1

 15                 الواجبات 2

 15                 المكتبة 3

 15                 المشاريع /إعداد البحوث 4

                   ()تذكرأخرى  5

 105                اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 واتخاذ القراراتداء وتقييم األ الموازنات التقديرية التشغيلية والرأسماليةتحليل التعادل واعداد بكيفية القيام  يستعرض المقرر

  باالعتماد على المعلومات المحاسبية.  

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

التقديرية واتخاذ القرارات قصيرة  عداد الموازنات إوللمحاسبة االدارية  النظري االطار بالطالب  تعريفيهدف هذا المقرر إلى 

 .م التقنيات الحديثة في تحقيق ذلكواستخدا داء وتقييم األ حتحليل التعادل وتخطيط األرباو وطويلة االجل،

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 1ع اإلدارية ومفاهيم الالمركزية ومحاسبة المسئوليةاالطار النظري للمحاسبة  يوضح 1.1

 2ع جلوطويلة األالقرارات قصيرة واتخاذ يعدد أنواع الموازنات واسس اعدادها  1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م بين التكلفة والحجم والنشاط. يحلل العالقة 2.1

 2م األداء. وقياس يعد الموازنات التشغيلية والرأسمالية 2.2

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

 1ك .يعمل بفعالية في مجموعة عمل ألعداد الموازنات التقديرية 3.1

 2ك القرارات وتقييم األداء. اتخاذيستخدم أساليب المحاسبة اإلدارية في  3.2

3.3   

3...   
 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

لمحاسبة االدارية ل االطار العام 1  3 

المفاهيم ، التصنيف والسلوك   -التكلفة 2  3 

(التعادل  تحليل لنشاط )تحليل العالقة بين التكلفة والحجم وا 3  6 

 6 اتخاذ القرار والمفاضلة بين البدائل  4

انواعها واعدادها( –الموازنات التشغيلية )الموازنة  5  9 

 6 قياس وتقييم االداء  6

الساكنة –والموازنة الثابتة  الموازنة المرنة 7  3 

 3 الالمركزية ومحاسبة المسئولية  8

 6 الموازنة الرأسمالية  9

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يوضححح االطار النظري للمحاسححبة اإلدارية ومفاهيم 

 الالمركزية ومحاسبة المسئولية

 المحاضرة -

 المناقشة

ةاالختبارات الفصلي  

 النهائيةاالختبارات 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الواجبات المنزلية  

1.2 
يعححدد أنواع الموازنححات واسححححححس اعححدادهححا واتخححاذ 

 القرارات قصيرة وطويلة األجل

 المحاضرة

 المناقشة

ةاالختبارات الفصلي  

 النهائيةاالختبارات 

 الواجبات المنزلية 

…    

 المهارات 2.0

 يحلل العالقة بين التكلفة والحجم والنشاط. 2.1

 المحاضرة  -

واألنشطة الواجبات  -  

 

ةاالختبارات الفصلي  

 والنهائية

واجححححبححححات الححححتححححقححححيححححيححححم  -

 والمناقشات 

2.2 
يعد الموازنات التشححححححغيلية والرأسححححححمالية وقياس 

 األداء.

 المحاضرة  -

واألنشطة الواجبات  -  

 

ةاالختبارات الفصلي  

 والنهائية

واجححححبححححات الححححتححححقححححيححححيححححم  -

 والمناقشات

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 

يعمل بفعالية في مجموعة عمل ألعداد الموازنات 

 التقديرية.

 ـ المناقشات 

 ـ الواجبات الجماعية 

تقييم مناقشة مجموعة -

 العمل

تقويم ما أسهم به كل فرد  -

 في المجموعة

3.2 
يسححححححتخدم أسححححححاليب المحاسححححححبة اإلدارية في اتخاذ 

 القرارات وتقييم األداء.
 الواجبات واالنشطة 

تقييم االعمححال العلميححة التي 

 يقدمها الطالب 

…  
 

 
 

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 7ــ  6 اختبار فصلي أول 1

 %20 11ــ  10 اختبار فصلي ثاني 2

 %10 على مدار الفصل الواجبات واالنشطة 3

 %50 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي 4

5    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 على الطالب أثناء التكليف بالواجبات والتقارير األستاذالمباشر من قبل  اإلشراف. 

  األكاديمي. واإلرشادالساعات المكتبية 

  والواتس آب. بورد البالكونظام  اإللكترونيالتواصل عبر البريد 

 إعطاء بعض الطالب ذوي الظروف الخاصة رقم هاتفي للتواصل. 

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
الرياض  ،دار وابل للنشححححر بن علي الوابل، المحاسححححبة اإلدارية، االصححححدار الرابع، وابل -1

 هـ1436



 

 
6 

 المساندةالمراجع 

جامعة القاهرة  ،ولى، المحاسبة اإلدارية، الطبعة األصالح بسيوني عيد وآخرون -2

م.2017 – 2016  

رة عن الجمعية السعودية للمحاسبة.مجلة المحاسبة الصاد -3  

 .السعودية للمحاسبين القانونيين الهيئةالمحاسبون الصادرة عن  مجلة -4

 اإللكترونيةالمصادر 
 www.rsscrs.infoملتقى البحث العلمي        -

 Http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary المكتبة الرقمية للجامعة الرابط   -

 البالك بورد ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  25قاعة دراسية تتسع ل  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 السبورة الذكية، البرمجيات()جهاز عرض البيانات، 

 داتا شو جهاز عرض البيانات

  تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر الطالب فاعلية التدريس

 مباشر المراجع النظيرو  التدريسأعضاء هيئة  فاعلية طرق تقييم الطالب

 مباشر البرنامجقيادات  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة
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