جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 4104 :

اسم المقرر  :محاسبة إدارية

الفرقة  /المستوي  :الرابعة

التخصص  :نظم معلومات
إدارية

عدد الوحدات الدراسية 14 :

نظري :

√

عملي:

 -1تزويد الطالب بالفهم والمعرفة الخاصة بالجوانب النظرية التطبيقية للعلم المحاسبي بالتفصيل،
 – 2أهدف المقرر
بما يؤهله للعمل فى كافة الشركات والقطاعات وتلبية المتطلبات الخاصة بسوق العمل.
 -2ربط ماتعلمه الطالب من اسس نظرية ومهنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
 -3تنمية قدرة الطالب على استخدام معارفه ومهاراته المهنية والعملية فى تحسين وتطوير
المجتمع.
 -4القدرة على تشغيل كافة النظم المحاسبية والتعامل مع التطبيقات المحاسبية الحديثة بما يتوافق
مع طبيعة كل منشأة.
 -5تزويد واكساب الطالب بالمهارات العامة المطلوبة لتأهيله على العمل بالمجال المحاسبي.
 -6تعريف الطالب باأل ساليب الحديثة والتحليل المالى واعداد الموازنات التخطيطية ودراسات
الجدوي اإلقتصادية لكافة أنواع منظمات األعمال.
 -7تدريب الطالب على كيفية حل المشكالت المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية واإلختيار بين
البدائل اإلستثمارية وغيرها خاصة فى مجال الخدمات الحديثة لصناعة البرمجيات.
 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ -1يتعرف على السمات المميزة ألهداف وطبيعة المحاسبة االدارية والمراحل التي يمر بها اتخاذ
أ – المعرفة والفهم
القرار االداري .
أ -2يصف البيئات المختلفة التي تعمل فيها المنظمات من خالل خطوات تدفق المعلومات
وخصائص المحاسبة االدارية .
أ -3يتعرف على أساليب التحل يل الكمي وتحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح في ظل منتج
واحد وفي ظل التشكيل السلعي للمنتجات .
أ -4يتعرف على اخالقيات األعمال ودور المحاسب االداري في عملية اتخاذ القرارات االدارية .
أ -5يتعرف على السياسات المحاسبية وأهمية قوائم التدفقات النقدية والمالية .
أ -6يتعرف على اجراءات التحليل المالي والمحاسبي في شركات القطاع العام .
أ -7يتعرف على طريقة إعداد الموازنات التخطيطية وأنواعها في ظروف المخاطرة وعدم التأكد.
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ب – المهارات
الذهنية :

جـ  -المهارات
المهنية :

د – المهارات
العامة:

 - 4محتوي
المقرر:

ب -1ينتقد ويحدد ويكتشف الفروق بين المحاسبة االدارية والمالية وخطوات تدفق المعلومات من
خالل نظام المحاسبة االدارية وأهدافها .
ب -2يستخدم طرق وأساليب التحليل الكمي وتحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح في ظل منتج
واحد أو تنوع المنتجات .
ب -3يحلل بإيجابية المواقف المختلفة لدور المحاسب االداري في عملية اتخاذ القرارات االدارية .
ب -4يفسر المعلومات المالية ومدلوالتها خالل مراحل إعداد قائمة التدفقات النقدية والمالية .
ب -5يحلل المعلومات المحاسبية والمالية ومدلوالتها للنسب والمؤشرات المالية التي تمكن من الحكم
على أداء المنشأة في المجاالت المختلفة .
ب -6يسجل المعامالت واألحداث المالية عند اعداد الموازنات التخطيطية في ظروف المخاطرة وعدم
التأكد .
جـ -1يجمع البيانات واالحصاءات المالية واالدارية المتعلقة بالتحليل الكمي في العالقة بين التكلفة
والحجم والربح .
جـ  -2يحلل ويفسر ما تعكسه البيانات المالية لقوائم التدفات النقدية واتخاذ القرارات االدارية .
جـ  -3يعد التحليل المالي والمحاسبي للقوائم المالية في شركات القطاع العام .
جـ  -4يعد ويعرض ويفسر خطوات تدفق المعلومات من خالل نظام المحاسبة االدارية وأهدافها
وخصائصها .
جـ  -5يتابع اعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية بأنواعها المختلفة في ظروف المخاطرة وعدم التأكد
د -1يقدر على التنمية المعرفية لمفاهيم المحاسبة االدارية وخصائصها والفرق بينها وبين المحاسبة
المالية .
د -2تنمية مهارات التحليل التعامل مع األرقام واستخدام أساليب وأدوات القياس والتحليل والتدقيق
د  -3يقدر على عرض وتحليل قوائم التدفقات النقدية وتحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح .
د  -4يقدر على التطوير والتحسين المستمر عند اعداد األنواع المختلفة للموازنات التخطيطية .
د -5تنمية مهارات التعامل مع مشكالت التطبيق العملى واستخدام أساليب حل المشكالت االدارية عند
اتخاذ القرارات المختلفة .
الموضوع

االسبوع

محاضرة درس

إجمالي عدد
الساعات

1

المفاهيم األساسية للمحاسبة اإلدارية وأهدافها

والمراحل التى يمر بها اتخاذ القرار اإلدارى .
2

خطوات تدفق المعلومات من خالل نظام المحاسبة
االدارية .

3

خصائص المحاسبة االدارية والفرق بينها وبين

المحاسبة المالية .
4

4
4

2
2

6
6

أساليب التحليل الكمي وتحليل العالقة بين التكلفة
والحجم والربح فى ظل منتج وحيد وفى حالة تنوع

المنتجات
5

4

2

6

4

2

6

.

أساليب التحليل الكمي وتحليل العالقة بين التكلفة
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4

2

6

والحجم والربح فى ظل منتج وحيد وفى حالة تنوع

المنتجات
6

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب
ذوي القدرات
المحدودة
 – 7تقويم الطالب -:
أ  -األساليب
المستخدمة :
ب – التوقيت :

دور المحاسب االداري فى عملية اتخاذ الق اررات االدارية

2

1

3

7

دور المحاسب االداري فى عملية اتخاذ الق اررات االدارية

2

1

3

8

قوائم التدفقات النقدية والمالية

4

2

6

9

قوائم التدفقات النقدية والمالية

4

2

6

10

التحليل المالي والمحاسبي في شركات القطاع العام

4

2

6

11

التحليل المالي والمحاسبي في شركات القطاع العام

4

2

6

مفهوم الموازنات التخطيطية ووظائفها الرئيسية

4

2

6

13

أنواع الم وازنات التخطيطية في الوحدات االقتصادية

4

2

6

14

الموازنات التخطيطية في ظروف المخاطرة وعدم التأكد

4

2

6

12

 -5أساليب التعليم
والتعلم:

.

 -1محاضرات
 -2تمارين عملية
-

ساعات مكتبية
إرشاد أكاديمي
ملف المتعثرين وذوي اإلحتياجات الخاصة .
مجموعات تقوية .

 -1واجبات منزلية خالل الفصل الدراسي.
 -2اختبار نصف الفصل الدراسى.
 -3اختبار نهاية الفصل الدراسي.
 -1التقييم ( 1اختبار نصف الفصل الدراسي)
(اختبار نهاية الفصل الدراسي)
 -2التقييم 2

االسبوع  :الثامن
االسبوع  :السادس عشر
%10
% 75
%15
% 100

امتحان نصف الفصل الدراسي
جـ  -توزيع
الدرجات:
امتحان نهاية الفصل الدراسي
انواع اخرى للتقييم
المـجموع
 – 8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
ال توجد .
أ – مذكرات :
ب – كتب ملزمة " :المحاسبة االدارية "  :أ.د .عبدالمنعم فليح  ،لم يتم ذكر الناشر .
جـ كتب مقترحة  " :المحاسبة االدارية – تخطيط – رقابة – اتخاذ قرارات "  :أ.د /أحمد حامد حجاج  ،كلية التجارة
 ،جامعة المنصورة . 2014 ،
" المحاسبة االدارية "  :أ.د /.حسيني السعيد على هيكل – كلية التجارة – جامعة حلوان .
" المحاسبة االدارية "  :أ.د /.عصافت سيد أحمد – كلية التجارة – جامعة عين شمس .
"دراسات في المحاسبة االدارية "  :أ.د /.حسين محمد عيسى – كلية التجارة – جامعة عين شمس
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" المحاسبة االدارية "  :أ.د /.جمال خطاب – أ.د /.هشام حسبو – أ.د/.محمد أحمد شاهين – كلية
التجارة جامعة عين شمس .
د – دوريات علمية "مجلة الدراسات والبحوث التجارية "  -كلية التجارة – جامعة بنها .
أو نشرات......الخ " مجلة الفكر المحاسبي "  -كلية التجارة  -جامعة عين شمس .
" المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية"  -كلية التجارة – جامعة حلوان .
"مجلة البحوث التجارية"  -كلية التجارة – جامعة الزقازيق .
"المجلة العلمية للتجارة والتمويل"  -كلية التجارة – جامعة طنطا .
"مجلة الدراسات المالية والتجارية"  -كلية التجارة – جامعة بني سويف .
"مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية "  -كلية التجارة – جامعة االسكندرية .
" مجلة الدراسات المالية والتجارية"  -كلية التجارة – جامعة القاهرة .
رئيس مجلس القسم العلمي :أ.م.د/أيمان وديع عبد الحليم .
من يقوم بتدريس المقرر د/عالء كامل حسن خليفة

التاريخ 2015/ 8/10 :
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