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 كلية الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 وصف مختصر

 نسخة الطالب

 

 

 

 

آمنة  تبقىهذا المقرر الدراسي لكل طالب مسجل في هذا المقرر. يجب أن  خطةيتم توفير نسخة واحدة من 

  واالحتفاظ بها لالستخدام في المستقبل.

 القسم:المحاسبة

 الخطة الدراسية

 المحاسبة اإلدارية المتقدمة
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 معلومات المقرر .1

 الرقم البند الوصف

 1 عنوان المقرر المحاسبة اإلدارية المتقدمة

 2 رمز المقرر 0403718

 3 عدد الساعات 3

 4 متطلب سابق ال يوجد

مشترك متطلب ال يوجد  5 

  

 معلومات المدرس .2

 الرقم البند الوصف

 1 المحاضر 

 2 المكتب 

 3 الهاتف 

 4 االيميل 

 5 الساعات المكتبية 

 

 الساعات المكتبية ومكان االنعقاد .3

 الرقم البند الوصف

 1 ايام المحاضرات 

 2 وقت المحاضرة 

 3 رقم القاعة 
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5.B المراجع المساندة 

ةرقم الطبع اسم الكتاب  الوصف المؤلف/ المؤلفين 

Management Accounting 
6th ed 

2011 

 Atkinson, 

A., R. Banker., S. 

Kaplan., and S. 

Young. 

Prentice-Hall International, New 

Jersey, INC, USA 

Managerial Accounting 

First 

Edition 

2012 

Charles E. Davis 

& Elizabeth 

Davis 

John wiley & sons, Inc. 

Website of the book, 
www.wiley.com/college/sc/davis 
 

  

 سياسات المقرر .4

غير ، فيما يتعلق بحضور الفصل ؛ االلتزام بالمواعيد واالمتحانات واالمتحانات  المقرر ذاالجامعة على هيتم تطبيق لوائح 

تلك والمشاريع. يجب أن يكون الطالب على دراية بكل  الواجباتوسياسات  ،عقوبات الغش ؛؛ الغياب بإذن تكميلية

 .باإلضافة إلى القواعد واللوائح األخرى التعليمات

5.  A .المرجع الرئيسي 

 اسم الكتاب
رقم 

 الطبعة

 المؤلف/ المؤلفين
 الوصف

Managerial Accounting 15th ed 

Garrison, R.H. 

and Noreen, 

E.W.and Peter 

H.Brewer,and 

Rania,U.Mardini 

McGraw-Hill. (The web site of the 

book is www.mcgraw-

hill.co.uk/textbooks/garrison2e_mea). 
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 وصف المساق .6

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بصورة تفصيلية بدور المحاسبة اإلدارية في تحليل العالقة بين التكاليف ومستوى 

التكاليف و المنتجات المشتركة والثانوية وأنظمة تكاليف الوقت المحدد  ، والتكاليف على النشاط واألرباح ،أنظمة 

أساس األنشطة في مشروعات الخدمات والتجارة والصناعة والتكاليف المستهدفة إضافة إلى التعرف على بطاقة األداء 

ة ، قياس األداء ،كما تشمل على قرارات المتوازنة ، أنظمة الموازنات ومحاسبة المسؤولية ،الموازنة الثابتة المرن

التسعير والربحية وإدارة التكاليف والتكاليف النوعية واإليرادات وانحرافاتها وتحليل الربحية إلى جانب التعرف على 

 األساليب الكمية المستخدمة في المحاسبة اإلدارية.

 

 . أهداف التعلم7

 # الوصف

 1 مصطلحات ومفاهيم التكلفة المختلفة.أن تكون قادًرا على التمييز بين 

 2 . في الوقت المحددتكاليف الأن تكون قادًرا على إعداد 

 3 أن تكون قادًرا على تحليل سلوك التكلفة واستخدام سلوك التكلفة في التنبؤ بالتكلفة.

 4 فهم تحليالت التعادل واستخدامه في صنع القرار.

 5 فهم خطوات إعداد الميزانية.

 6 .مختلفةالدخل بصيغة  قائمةفهم 

أن تكون قادًرا على استخدام التكلفة على أساس النشاط في صنع القرار ، واستخدام تقنيات المحاسبة 

 اإلدارية في صنع القرار.

7 

ن تكون قادًرا على استخدام الميزانية الرأسمالية في صنع القرار ، وفهم خطوات ومعنى بطاقة قياس ا

 المتوازن.األداء 

8 
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 . طرق التدريس8

 قد تشمل طرق التدريس ، على سبيل المثال ال الحصر:

 الطريقة # الطريقة #

 العرض التقديمي .5 محاضرات .1

PowerPoint .6 مناقشة وحلول مشاكل .2 محاضرة باستخدام   

 دراسة حالة .7 الواجبات الفردية .3

مع الطالب متنوعة مناقشة .4 بالمقررإعداد ورقة حول موضوع متعلق  .8   

 

 المقررتقويم / تقويم تعلم  .9

 ا المقرر:يب التالية لتقييم التعلم في هذسيتم استخدام األسال

 التقييم النسبة الوصف #

a 
 اسئلة اختيار من متعدد

 اسئلة مقالية وحاالت دراسية

30% 

40% 

 

 االمتحان النصفي

 االمتحان النهائي

b 

اختيارات متعددةأسئلة   

 إجابات صحيحة / خاطئة أو قصيرة

 حل المشاكل

10% 

 

 أنشطة مثل االختبارات القصيرة

 

c 

مطالبة الطالب بإعداد ورقة بحثية حول 

موضوع أو مشكلة تتعلق بالمقرر الدراسي 

 ومناقشتها في الفصل

10% 

 

 مشروع بحث

d المشاركة التقديمي ضالعر %10 مشاركة الطالب / 

 المجموع 100%  
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10. Course Schedule/Calendar  

# Week Course  

# 

Unit 

1. Managerial Accounting  : An Overview  

2. Managerial Accounting and Cost Concepts  

3. Job – Order Costing  

4. Cost – Volume – Profit Relationships  

5. Variable Costing and Segment Reporting: Tools for Management  

6. Activity-Based Costing: A tool to Aid Decision Making  

7. Mid Exam  

8. Profit Planning  

9. Profit Planning  

10. Performance Measurement in Decentralized Organizations  

11. Performance Measurement in Decentralized Organizations  

12. Differential Analysis: The Key to Decision Making  

13. Differential Analysis: The Key to Decision Making  

14. Review and Discussion  

15. Review and Discussion  

 


