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اسم المادة

المحاسبة اإلدارية

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

التعريف بالمحاسبة اإلدارية ودورها في خدمة اإلدارات العليا وبشكل خاص
مساعدة االدارة في التخطيط والرقابة وتقييم كفاءة االداء كذلك في اعداد
البيانات الخاصة بالق اررات قصيرة االجل وفي اعداد الموازنات التخطيطية

التفاصيل االساسية للمادة

تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والبرح  ,االساليب العلمية في مجال
متخذي الق اررات االدارية قصيرة االجل ,تقييم المشروعات االستثمارية,
اعداد الموازنات الراس مالية  /التخطيط باستخدام الموازنات الشاملة ,
محاسبة المسؤولين

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

المحاسبة االدارية المرحلة الرابعة  /قسم المحاسبة د .جاسم محسن
الحبيطي
المحاسبة االدارية الدكتور اسامة الحارس
المحاسبة االدارية ايطار نرري اساليب علمية للدكتور احمد محمد بسيوني
المحاسبة االدارية الدكتور علي عبد الغني واخرون
المحاسبة االدارية الدكتور عزيز الحافر

الجامعة :
الكلية :المعارف الجامعة
اسم القســم :علوم مالية ومصرفية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :جاسم محمد عويد
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :ماجستير محاسبة مالية وتكاليف
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي
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التاريخ

المادة النظرية

 8112/11/8-9/82مقدمة ومفهوم المحاسبة االدارية
نشأت المحاسبة االدارية
8112/11/9-5
وتطورها
تعريف المحاسبة االدارية
8112/11/11-18
واهدافها
 8112/11/82-19عالقة المحاسبة االدارية بالعلوم
االخرى
مفاهيم وسلوك التكاليف
8112/11/21-81
مفاهيم كلفوية وسلوك التكاليف
8112/11/1-8
الفرق بين التكلفة والمصروف
8112/11/12-9
والخسارة والضياع
 8112/11/81-11تحليل العالقة بين التكلفه والحجم
والربح
 8112/11/87-82تحليل التعادل – المفهوم واالهمية
والفرضيات
طرق احتساب حجم التعادل
8112/18/4-11/21
 8112/18/11-7اثر التغير في بعض العوامل على
الحجوم
استخدامات تحليل التكلفه
8112/11/12-14
العالقة بين الربح والخسارة
8112/18/85-81
التكاليف المالئمة وقرارات
8112/18/21-82
المفاضلة بين البدائل
قرار قبول او رفض الطلبات
8114/1/2-4
الخاصة قرارات الصنع والشراء
قرار إضافة آو استبعاد احد
8114/1/15-11
خطوط اإلنتاج وقرارات التسعير

المادة العلمية
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توقيع األستاذ :

عطلة نصف السنة
قرار اختيار أسلوب اإلنتاج –
تمارين
قرار اختيار المزيج األمثل
لإلنتاج –قرار بيع البضاعة
الموازنات الشاملة -تعرفيها –
أهمية إعدادها
موازنة المبيعات – اإلنتاج
موازنة المواد المطلوبة لالستخدام
والمواد المطلوب شرائها
موازنة األجور والتكاليف
الصناعية غير المباشرة
موازنة المخزون السلعي و تكلفة
البضاعة المباعة
الموازنه النقدية وقائمة المركز
المالي
الموازنه النقدية وقائمة المركز
المالي
تقييم مشرعات استثمارية
طرق تقييم االستثمارات –طريقة
فترة االسترداد
طريقة العائد المحاسبي ومعدله
,صافي القيمة الحالية ,معدل
العائد الداخلي
محاسبة المسؤولية الطبيعة
واألهمية
مقومات محاسبة المسؤولية
,تقارير األداء
التكاليف المعيارية –المفاهيم
طرق احتساب التكاليف المعيارية
توقيع العميد :

