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 ال البيتجامعة 
 كلية العلوم اإلدارية والمالية  

 ةقسم المحاسب  
 

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي لمرحلة البكالوريوس
 
 بيانات المقرر -1

 بكالوريوس : المستوي 2/محاسبة تكاليف   :اسم المقرر 133001: رمز المقرر

 ...........:المحاضرة وقت  1/محاسبة تكاليف :المتطلب السابق  عملي/نظري :نوع المـقرر

 االول :الفصل الدراسي  2216/ 2211:العام الجامعى

   :عدد الوحدات الدراسية
 عملي   نظري 

          

 

 

 :هدف المقرر  - 2
، حيث تبنى األبحاث على بعضها البعض (1)تكاليف محاسبة جزءًا متممًا لمساق ( 2)تكاليف محاسبة يعتبر مساق      

  .محاسبة التكاليفوتتكامل دورة 
 المنتجاتفبعد استعراض عناصر التكاليف في الجزء األول، تأتي مرحلة جمع عناصر التكاليف من أجل قياس تكلفة  

ضافتهاالفعلية،  رقابة على كفاءة األداء، وذلك من خالل تطبيق نظام التكاليف المعيارية الوهنا تبرز أهمية تحقيق  .ووحداتها وا 
 .علمية بهدف تحقيق ضبط منهجي للتكاليف، وتقويم األداء ومحاسبة المسؤولية الذي يبنى على أسس

 

 

 (النتائج التعليمية المستهدفة)المستهدف من تدريس المقرر  -3

  -ا
 (.الطلبيات)طريقة أوامر التشغيل 

  -ب
 (.المقاوالت)طريقة تكاليف العقود 

  -ج
 .طريقة المراحل اإلنتاجية

 المعيارية محاسبة التكاليف  -د
 م-غ-ف-ع-تحديد وتحليل انحرافات الموارد و األجور و
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 المقرر ىمحتو  -         4
 الموضـــــوع األسبوع

 األول

 والثاني
 .والطريقة الكلية مع أمثلة وتمارين عمليةالطريقة المباشرة، :طرق تحديد تكاليف المنتجات

الثالث 

 والرابع
، شرح مفهوم وخصائص نظام تكاليف أوامر اإلنتاج والمحاسبة عن (الطلبيات) نظام تكاليف أوامر اإلنتاج

 .مخلفات ومسموحات اإلنتاج مع أمثلة وتطبيقات عملية
الخامس 

 والسادس
 .تكاليف العقود مع أمثلة وتطبيقات عملية  نظام

السابع 

والثامن 

 والتاسع

ستعراض مفهوم مستوى االتمام ، شرح مفهوم وخصائص نظام تكاليف المراحل : تكاليف المراحل  نظام وا 
تقرير التكاليف باستخدام و تقرير كمية االنتاج المعادل ، و تقرير كمية االنتاج ، و مكمل مستوى االتمام ، و 

ظام أو ، سواء بإضافة عناصر التكاليف بإنت(الوارد أواًل صادر أواًل  ومتوسط  التكلفة المرجح)طريقتي 
 .بالتدريج أو وفق حاالت خاصة مع أمثلة وتطبيقات عملية

 االمتحان األول

 
 العاشر

استعراض النفقات االنتاجية في نظام المراحل اإلنتاجية، غير الطبيعية مسموحات وخسائر اإلنتاج الطبيعيةو 
 .وكيفية معالجتها وتحميلها ا،اكتشافه محلو ( المعيبالعادم، التالف، )الضائعة 

الحادي 

والثاني 

 عشر

ي، كيفية توزيع رضمفهوم التكلفة المشتركة، مفهوم المنتج الرئيسي، والمنتج الع: تكاليف المنتجات المشتركة
 .العمليةوالتطبيقات التكاليف المشتركة على المنتجات الرئيسية والثانوية ومعالجتها محاسبيًا مع األمثلة 

 ثانياالمتحان ال

الثالث 

 عشر
مع األمثلة  مفهومها، وظائفها، أهدافها، مبادئها، والعالقة بينها وبين الموازنات التخطيطية: التكاليف المعيارية
 .والتطبيقات العملية

الرابع 

 عشر
 .معايرة وتحليل انحرافات المواد مع أمثلة وتمارين محلولة وغير محلولة

الخامس 

والسادس 

 عشر

معايرة التكاليف الصناعية غير المباشرة وتحليل انحرافاتها على أساس  ،معايرة وتحليل انحرافات األجور
 .تمارين محلولة وغير محلولةمع الموازنة الثابتة والمرنة مع تحليل ثنائي ، وثالثي ، ورباعي ، 

 االمتحان النهائي
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 أساليب التعليم والتعلم5-
 .محاضرات نظرية -1

 (.حل تمارين)جوانب عملية  -2

 .واجبات بيتية للطلبة -3

 

 

 : تقويم الطالب  -6
 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

 11 خالل الفصل (تقرير، وظائف، حضور: )أعمال الفصل -1
  21  امتحان تحريري أول -2
  21  امتحان تحريري ثاني -2
 01 االمتحانات النهائيةأسبوع  امتحان تحريري نهائي -3

 
 :معلومات مدرس المادة  -7

 حسين الرباع. د اسم مدرس المقرر

  الساعات المكتبية

  رقم المكتب والرقم الفرعي

 huseinraba@gmail.com البريد االليكتروني

 
 قائمة بالمراجع المستخدمة لتدريس المقرر -8

 مذكرات -ا
احمد كلبونه ، واخرون . االصول المحاسبية واالسس العلمية في محاسبة التكاليف ، د -1

 .2311دار الوائل ، , 

 المرجع الرئيسي -ب
ثقافة ، دار ال حنانضوان ر  .د حالة،جبرائيل كد . ، أ المعياريةتكاليف المحاسبة  -2

 . 2311رللنش

 لمراجع االضافية -ج
 ، دار الوائل  2313محمد ابو نصار ، . د.أ: محاسبة تكاليف  -0

 دوريات علمية -د
خليل الدليمي، محاسبة التكاليف الصناعية، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر . د -3

  2330والتوزيع، 
  نشرات او مواقع  -هـ 

 انترنت         

زينات محرم، محاسبة التكاليف، مدخل اداري، الدار الجامعية  . اسماعيل جمعة،د. د  -1
1991 
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 :سياسة الحضور و الغياب

 المحاضرة بدء قبل الفصل في التواجد على الحرص و المحاضرات جميع حضور الطالب من يتوقع. 

 عدد المحاضرات، من % 15 يتجاوز ال أن يجب الطالب غياب أن على بالجامعة واالختبارات الدراسة الئحة تنص      

 النهائي االختبار الغياب النسبة القانونية يكون نصيبه الحرمان من دخول مرات عدد تتجاوز من فإن ذلك على و

 :األخرى السياسات

 دون عذر رسمي ألي إعادة هناك يكون لن. 

 المحاضرة خالل ليس و المكتبية الساعات خالل المادة ألستاذ الطبية التقارير إعطاء ينبغي. 

 العلمية واألمانة الفكرية الملكية بحقوق المتعلقة الجامعة بأنظمة االلتزام الطالب من يتوقع. 

 المحاضرة فترة خالل الهاتف إغالق يجب و المادة ألستاذ االحترام إظهار الطالب من يتوقع . 


