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1. Course Concern: 

Advanced Managerial Accounting course is concerned with how a manager should 

use accounting data within his or her organization. Managers need information to 

carry out three essential functions in an organization:  (1) Planning operations,  (2) 

Controlling activities, and   (3) Making decisions.  

 

2. Course Purpose: 

The purpose of the course is to show what kind of information is needed, where 

this information can be obtained, and how this information can be used by 

managers as they carry out their planning, controlling, and decision making 

responsibilities. 

 

3. Learning Objectives: 

 After studying the Course you should be able to: 

1. Understand the role of management accountants in an organization. 

2. Define and give example of cost classifications used in making decisions. 

3. Understand how fixed and variable costs behave and how to use them to predict 

cost.   

4. Determine the level of sales needed to achieve a desired target profit. 

5. Understand activity-based costing/Management (ABC/M) and how it differs from 

a traditional costing system. 

6. Understand Time Driven activity-based costing  (TDABC) and how it differs 

from activity-based costing system. 

7. Understand why organizations budget and the processes they use to create 

budgets. 

8. Understand how a balanced scorecard  fits together and how it supports a 

company’s strategy. 

9. Prepare a flexible budget and explain the advantages of the flexilble budget 

approach over the static budget approach and Activity-Based Budget (ABB). 

10. Show how changes in sales, expenses, and assets affect Return on Investment 

(ROI). 

11. Understand the strengths and weaknesses of Residual Income (RI) of measuring 

performance. 

12. Identify relevant and irrelevant costs and benefits in a decision situation. 

13. Evaluate the acceptability of an investment project. 

14. Allocate service department costs to other departments. 
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3. Brief Contents: 

Week Topic to be covered 

1.  About the Course 

2.  Managerial Accounting and the Business Environment. (ch. 1) 

3.  Cost Terms, Concepts, Classifications and Behavior. (ch. 2) 

4.  Cost-Volume- Profit (CVP) Relationships. (ch. 6) 

5.  Activity- Based Costing: A Tool to Aid Decision Making. (ch. 8) 

6.  Inventory Planning, Control and Valuation. )من خارج الكتاب( 

7.  Profit Planning (The Master Budget). (ch. 9) 

8.  Standard Costs and the Balanced Scorecard (BSC). (ch. 11) 

9.  Flexible Budgets and Overhead Analysis. (ch. 10)  

10.  Segment Reporting and Decentralization. (ch. 12)   

11.  Transfer Pricing. (ch. 12- Appendix) 

12.  Relevant Costs for Decision Making. (ch. 13) 

13.  Cost Allocation. (ch. 15)  ( 6002)من كتاب  

14.  Capital Budgeting Decisions (ch. 14) 

15.  Income Taxes in Capital Budgeting Decisions. (ch. 14) 

16.  Final Exam 

 

4. Lectures: 

 16 Lectures (16 × 3 = 48 hours) 

 Weekly: Form 3:00 P.M to  6:00 P. M  

Wed. (L 102). 

5. Marks Distribution: 

 Final Exam: 70 Marks. 

 Presentation: 10   

 Report: 1 0 Marks.  

 Homework: 10 Marks. 

6. Main Text: 

 Atkinson, Anthony A., Kaplan Robert S., Matsumura, Ella Mae and Young S. Mark, 

Management Accounting, (6
th

 ed.), Pentice Hall, USA, 2012. 

 Garrison, Ray. H. Noreen, Eric W., Brewer, Peter C., and Mardini, Rania. U., 

Managerial Accounting, (2
nd

 ed.) Mc. Graw Hill, USA, 2014.  

7. Other References:- 

1. Braun, Karen W. Tietz, Wemdy M., and Harrison, Walter,. Managerial Accounting, 

(2
nd

 ed.). New Jersey: Prentice-Hall, (2010). 

2. Horngren, Charles T., et. al., Introduction to Management Accounting, (12
th

 ed.),        

Prentice- Hall, USA, 2002. 

3. Horngren, Charles T., Sundem, Gary L., Burgstahler, David, and Schatzberg, Jeff. 

Introduction to Management Accounting, (16
th

 ed.). New Jersey: Prentice-Hall, 2014. 

4. Coates, J., et. al., Management Accounting for Strategic and Operational Control, 

Butterworth-Heinemann, USA, 1996. 

5. Folk Jeannie, Introduction to Managerial Accounting, 2002.  
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6. Hilton, Ronald W. (2010). Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business 

Environment. (9
th

 ed.). New York: McGraw-Hill. 

 .0216، مكتبة آفاق لمنشر والتوزيع، غزة، فمسطين، محاسبة التكاليف الصناعيةماىر موسى درغام،  .1

ار المريخ لمنشر، دمحمد عصام الدين زايد، ، ترجمة لمحاسبة اإلداريـةاسون، إريك نورين، ري إتش جاري .0
 .0226الرياض، المممكة العربية السعودية، 

أحمد حامد حجاج، دار المريخ لمنشر، الرياض،  ترجمة ،لمحاسبة اإلداريـةااي ىيتجر، سيرج ماتولتش، ر ليست .3
 .0222ربية، المممكة العربية السعودية، الطبعة الع

 –، عمان لمنشر والتوزيع مكتبة دار الثقافة، لمحاسبة اإلداريةا، جوزيف كحالو جبرائيلرضوان حموة حنان،  .4
 .1997األردن، 

 .0228 زيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، دار وائل لمنشر والتو المحاسبة اإلداريةأحمد حسن ظاىر،  .5
 . 1999، جامعة عمان األىمية، الطبعة الثانية، بة اإلداريةالمحاس"محمد تيسير" عبد الحكيم الرجبي،  .6
 .0214، األردن، عمان: دار وائل لمنشر، ، الطبعة الثالثةالمحاسبة اإلدارية"محمد أبو نصار"،  .7
 . 1995 ، اإلسكندرية،، مؤسسة شباب الجامعةلمدخل المعاصر في المحاسبة اإلداريةا، رجب عبد العال أحمد .8
 .0227، سكندرية، اإل، الدار الجامعية لمنشر والتوزيعلمحاسبة اإلداريةا، حسين عمى مدحأو محمد نور،أحمد  .9

 . 0221 ،زناتالمدخل الحديث في إعداد واستخدام المو ا، حمد سامي راضيم .12
ية السعودية ، الجمع: مدخل إداري حديثحاسبة التكاليفم، صطفى الجباليم، محمد ابل بن عمي الوابلو  .11

 . 1996ة، ، السعوديلممحاسبة
 .0221، ، عمان، األردن(م األساسيةيالمفاىلمحاسبة اإلدارية )ا، جمع العربي لممحاسبين القانونيينلما .10
 .0221األردن،  ،(المعمومات الالزمة لمتخطيطلمحاسبة اإلدارية )ا ،جمع العربي لممحاسبين القانونيينلما .13
 . 0222، لمحاسبة اإلداريةا، أحمد محمد زامـل .14
 .0221، تخاذ القراراتا لمحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث العمميات فيا، ة وآخرينسماعيل جمعإ .15
 ردن،نية األردنية، الطبعة األولى، األأحمد حممي جمعة وآخرين، محاسبة التكاليف المتقدمة، جامعة الزيتو  .16

 .1999لمنشر والتوزيع، ء عمان: دار صفا
اإلسكندرية: دار الجامعة  مصر، ،مة لألغراض اإلداريةمحاسبة التكاليف المتقدصالح الدين مبارك وآخرين،  .17

 .0223الجديدة لمنشر، 

 :محكمة عممية منشورة في مجالتأبحاث 
 * Maher Durgham, (2016), Relationship between the application of activity-based 

costing (ABC) system, and activity-based management (ABM) system in Palestinian 

banks profit maximization: Field Study, Vol. 23, No. 2. 

 –مستشفى دار السالم بخانيونس تحميمية مع التطبيق عمىدراسة : (ABB)نظام الموازنة عمى أساس األنشطة  *
 . م0215، جامعة الدول العربية، القاىرة، المجمة العربية لإلدارة، فمسطين
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مؤتمر حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية: تجربة  ،ية بمبادئ حوكمة الشركاتالبنوك الفمسطينمدى التزام * 
  .م(0213إبريل  18-17)األسواق الناشئة، المنعقد في رحاب، جامعة اليرموك، إربد، األردن، 

المجمة العربية ، دراسة ميدانية(: BSCباستخدام بطاقة العالمات المتوازنة ) * تقويم أداء البنوك اإلسالمية الفمسطينية
 .م0213، جامعة الدول العربية، القاىرة، ، عدد خاصلإلدارة

* أثـر المعالجـة المحاســبية لتكـاليف االقتـراض عمــى المحتـوى المعمومـاتي لمقــوائم الماليـة وفقـًا لمعيــار المحاسـبة الــدولي 
ـــة ،(: دراســـة حالـــة شـــركة االتصـــاالت الفمســـطينية03) ـــع العـــراق، الموصـــل، جامعـــة ينتنميـــة الرافـــد مجم ـــد الراب ، المجم

 م.0210، 129والثالثون، العدد 
 mInternational Manageme* The Auditing Quality and Accounting Conservatism,  

 (2012).  Vol. 8 No. 2, Review, 

لة الجامعات العاممة في دراسة حا: (ABBمدى توفر المقومات الالزمة لتطبيق نظام الموازنة عمى أساس النشاط )* 
 م. 0210لألبحاث والدراسات، غزة، العدد الثالث،  جامعة فمسطين مجمةقطاع غزة، 

( في مستشفى غزة األوروبي ABCدراسة وتطبيق أحد النماذج المتقدمة لنظام التكاليف المبني عمى األنشطة )* 
 .0229لإلدارة، القاىرة،  ، المجمة العربية)دراسة تطبيقية عمى قسم الدم والتخثر(الحكومي 

( في تعزيز األداء المالي اإلستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية BSCأثر تطبيق نموذج األداء المتوازن )* 
، ، العدد األول19اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية، غزة، المجمد  . مجمة الجامعةدراسة ميدانيةالعاممة في قطاع غزة: 

   م.0229
، الجامعة إدارة األعمال المجمة األردنية في  ،رب من ضريبة الدخل في قطاع غزة )دراسة تحميمية(ظاىرة التي* 

 .0229األردنية، 
، مجلة أبحاث جامعة النجاح، جامعة المشكالت التي تواجه مدققي الحسابات في قطاع غزة )دراسة تحليلية( *

 .9002النجاح، 

( )دراسة تطبيقية عمى المصارف 7ألسيم وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقم )العالقة بين التدفقات النقدية وعوائد ا* 
 .0229المجمة العربية لإلدارة، القاىرة، ، الوطنية العاممة في فمسطين(

( في مستشفى غزة األوروبي ABCحساب تكمفة الخدمة العالجية وفقًا لنظام التكاليف المبني عمى األنشطة )* 
 .0228، مجمة جامعة األزىر بغزة، ية عمى قسم الميكروبيولوجي(دراسة تطبيقالحكومي )

من وجية نظر القائمين عمى إعداد وتنفيذ  غزة قطاع والرقابة في بمديات لمتخطيط كأداة اتمدى فاعمية الموازن* 
 . 2000، العدد الثاني 11، المجمة األردنية لمعموم التطبيقية، جامعة العموم التطبيقية، المجمد الموازنات"

تشــفيات الحكوميــة الفمســطينية فــي قطــاع سملا يفــ (ABC)تطبيــق نظــام التكــاليف المســتند لألنشــطة  تقــويم إمكانيــة* 
 م.0225، عمان ، األردن ،غير منشورة رسالة دكتوراه، "تطبيقيةغزة: دراسة 

 mdurgham2005@yahoo.comMail : E             * 5029298950جوال رقم  

 مع تحياتي العطرة وتمنياتي لمجميع بالتوفيق والنجاح،،،
 ماهر موسى درغام د.                                                           

 أستاذ المحاسبة اإلدارية والتكاليف المشارك

mailto:mdurgham2005@yahoo.com

