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          كلية :أقتصاديات األعمالالنهرينجامعة :   

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

: مرحلة البكلوريوس / قسم البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 أقتصاديات ادارة االستثمار و الموارد

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

  قسم اقتصاديات ادارة االستثمار و المواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 ( قسم الرقابة القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 قسم ادارة –المحاسبية و المالية _ قسم اقتصاديات ادارة االستثمار و الموارد 

 المصارف)

 : الرابعة  المرحلة:االول    الفصل الدراسي2017- 2016:السنة الدراسية -5

  منذ تأسيس الكليةتاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 : مستويات التقييم -7

 ضعيف مقبول متوسط جيد جيدجدا أمتياز
90-100 80-89 70-79 60-96 50-95 1-49 

8-  
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 CR401: كود المقرر الدراسي:المحاسبة االدارية  عنوان المقرر الدراسي -1

 : الساعات المعتمدة  -2

█ 

 نموذج مواصفات المقرر
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عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

3 3 - - 3 3 
 

  م.م ريم محسن خضيرالكادر التدريسي : -3

 

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

 األهداف العامة للمقرر: -1

تناول المفاهيم االساسية للمحاسبة االدارية و توضيحها للطلبة و ربطها  •

 بارض الواقع

توضيح موقع المحاسبة االدارية في النظام المحاسبي ككل اذ يمثل حلقة  •

 وسيطة بين محاسبة التكاليف و المحاسبة المالية

 توضيح دور المحاسبة الدارية كركيزة اساسية التخاذ القرارات •

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
 االلمام بمفاهيم و اسس المحاسبة االدارية1               أ- 

القدرة على حل المشكالت االدارية بطريقة مبتكرة 2 -أ
باالعتماد على االساليب الحديثة للمحاسبة االدارية 
وتوضيح دور المحاسبة االدارية بايصال المعلومات 

 لكافة مستويات االدارة
 



3 
 

ب- المهارات الذهنية 
 القدرة على التفريق بين محاسبة التكاليف و المحاسبة االدارية  1ب-
 القدرة على تحديد المشاكل الكلفوية و حلها بطريقة علمية حديثة 2ب-

 
ج- المهارات المهنية والعلمية 

 أمكانية اتخاذ القرارات المهمة بالرجوع الى تقارير المحاسبة االدارية1جـ-
اكتساب مهارة القدرة على تحليل بيانات القوائم المالية و استخدامها في ترشيد  2جـ-

 القرارات االدارية
 

            د- المهارات العامة والمنقولة  
تنمية مهارة توصيل المعلومات المناسبة لالدارة بصيغة مفهومة و 1  د- 

 مبسطة لغير المختصين في مجال المحاسبة 
 استخدام االدوات التكنلوجية الحديثة في اعداد التقارير و القوائم المالية2د- 

 
-المحتوى 3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / 

أرشاد 

  3 3 أساسيات المحاسبة االدارية
  3 3 طبيعة و تصنيف عناصرتكاليف االنتاج 

المفاهيم الكلفوية ذات الصلة بوظائف 
 الشركة و مجاالت تحليلها

3 3  

  3 3 سلوك و تقدير التكاليف
  3 3 طرق فصل التكاليف

  3 3الحجم-–تحليل العالقة بين الكلفة 



4 
 

 الربحية
  3 3 طرق احتساب نقطة التعادل

  2 2 امتحان الشهر االول
 طرق –طرق احتساب الربح المستهدف 

طرق احتساب –احتساب هامش االمان 
 نقطة الغلق

6 6  

  2 2 حاالت تطبيقية
مفهوم اتخاذ القرار و المفاهيم الكلفوية 

 المرتبطة به
2 2  

  9 9 القرارات االدارية قصيرة االجل 
  2 2 امتحان الشهر الثاني

 

- أساليب التعليم والتعلم 4 
 المحاضرات النظرية 4-1
 حل التمارين  4-2
  المناقشة مع الطلبة4-3

- أساليب تقييم الطلبة  5 
% 20       األختبار األول     

% 20       األختبار الثاني        

% 40السعي                     
 % 60نهاية الكورس       امتحان 

% 100                   المجموع                  

- قائمة المراجع  6
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كتاب (المحاسبةاالدارية) أ.د نصيف جاسم الجبوري _ أ.د منال جبار . 6-1

 سرور _ م. مشتاق كامل فرج

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

  _ أستخدام االنترنيت للحصول على اخر التطورات Data show–لوحة بيضاء 
 

 م.م ريم محسن خضير المقرر : مدرس

 أ . د سالم الشامي رئيس القسم: 

 2017   /3/  10التاريخ :     
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