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   الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى × متطلب قسم     ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

     اختياري ×   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت(  إن) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ACC 240    مبادئ المحاسبة والتقرير المالي 

 ال توجد  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة   عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 %11 5 التعليم المدمج  2

 %22 10  اإللكترونيالتعليم  3

 %0 0   عن بعدالتعليم  4

 %0 0  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على  االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 45 محاضرات  1

 0 أستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي  
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام ل وصف ال. 1

ة   ـــب اليف والمـحاســ ة التـك ـــب ادئ مـحاســ ه يـهدف ـهذا المقرر إلا التعريف بمـب دور اـلذي تلعـب ة من خالل التركيز علا اـل اإلدارـي

ــس تبويبـهال وتحلـيل العالـ ة بين التكلـلة  ـــبة اإلدارـية في بيـ،ة األعـمالل ومـلاهيم التـكاليف وأســ معلوـمات التـكاليف والمـحاســ

 لمباشرة.والحجم والربحل وكيلية إعداد  وائم التكاليف ألغراض القياس واتخاذ القرارل وكيلية تخصيص التكاليف غير ا

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

التعرف على تصببم م   ،د ونطاق اسببتادام محاسبب ا التلال فالتعرف على مفهوم وأهداف ووظائف محاسبب ا التلال ف وحدو

التعرف على ،  التعرف على دورة محاسب ا التلال ف الصبناع او،  على مقومات وأرلان نظام التلال فنظام التلال ف والتعرف  

)نظر ا التلال ف اإلجمال ا ونظر ا التلال ف الم اشببرة ونظر ا التلال ف المتر رة    وطرق تط  ق نظر ات التلال فاصببائ   

التعرف على عناصبببر التلال ف ال ال المواد وارجور والتلال ف الصبببناع ا م ر الم اشبببرة  ،  ونظر ا التلال ف المسبببترلا 

 لها.معالجا المحاس  ا  ر ا والوالتعرف على المجموعا المستند ا والمجموعا الدفت

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة واللهم 1

  .التكللةالتعرف علا ملاهيم  1.1

  .التعرف علا مداخل تحميل التكاليف علا المنتجات 1.2

  واألجور والمصروفات الصناعية غير المباشرة األخرى.كيلية حساب تكللة المواد معرفة   1.3

  العال ة بين التكللة والحجم والربح.معرفة   1.4



 
4 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المهارات 2

  يحسب الطالب تكللة المنتجات والخدمات 2.1

  .يصنف الطالب أنواع التكاليف المختللة 2.2

  . يعد الطالب  وائم التكاليف المختللة 2.3

  نقطة التعادل للمنتجاتيحسب الطالب  ...2

  القيم 3

  .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.1

  .يشارك في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية 3.2

  .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.3
 

   المقرر موضوعاتج. 

 االتصال ساعات   ائمة الموضوعات م

1 
 التكاليف:المدخل إلى محاسبة 

محاسبة التكاليف     - مفهوم وأهداف و ووظائف محاسبة التكاليف     -تاريخ نشوء وتطور محاسبة التكاليف  

 حدود ونطاق استخدام محاسبة التكاليف   -وعالقتها بالعلوم األخرى 

6 

2 
 تصميم ومقومات نظام التكاليف: 

 التكاليفمقومات وأركان نظام    - تصميم نظام التكاليف 
6 

3 
 مفاهيم التكاليف وتصنيفاتها: 

طرق فصل التكاليف شبه المتغيرة    -تصنيفات عناصر التكاليف     -مفاهيم أخرى للتكلفة     -مفهوم التكلفة  

 )المختلطة( إلى متغيرة وثابتة

6 

4 
 نظريات التكاليف: 

نظرية    - نظرية التكاليف المتغيرة )الحدية(     -المباشرة  نظرية التكاليف     -نظرية التكاليف الكلية )اإلجمالية(  

 التكاليف المستغلة )الطاقة المستغلة(

9 

5 

 عناصر التكاليف:
الرقابة على    -عمليات تخزين المواد   -إجراءات الشراء وتحديد تكلفة المشتريات    -المواد: مفهوم المواد 

الجرد والتسويات الجردية    -ة والمحولة إلى المخازن  المواد المرتجع   -عمليات صرف المواد     -المواد  

 للمخزون

9 

6 
مواضيع     -تحليل األجور     -تحديد األجور الفعلية     -مفهوم األجور     -األجور: أهداف المحاسبة عن األجور  

 خاصة بعنصر األجور 

6 

7 
غير   الصناعية  التكاليف  عناصر  المباشرة:  غير  الصناعية  التكاليف     -المباشرة  التكاليف  على  الرقابة 

خطوات تحميل التكاليف     -مشكلة المحاسبة عن التكاليف الصناعية غير المباشرة     -الصناعية غير المباشرة  

 الصناعية غير المباشرة على وحدات اإلنتاج 

3 

8 

 تحليل التعادل وتخطيط األرباح )العالقة بين الحجم والتكاليف األرباح(:
كيفية احتساب حجم المبيعات الالزم     -كيفية تمثيل نقطة التعادل بالرسم البياني     -المقصود بنقطة التعادل  

كيفية احتساب الرافعة     -هامش األمان ونسبة هامش األمان ومدلول كل منهما    -لتحقيق الربح المستهدف  

التكاليف واستخد   -التشغيلية واستعماالتها   المتغيرة    -اماتها  المقصود بنقطة تماثل  التكلفة  التغير في  أثر 

 والثابتة وسعر البيع على نقطة التعادل 

3 

 45 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس   استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة واللهم 1.0

1.1 
ــرات .التكللةالتعرف علا ملاهيم  - ــحــاضــــ ــم ــبــات  -ال ــواج ال

 والتمارين
-األـس،لة الـشلوية-المحاـضرات

 الواجبات

1.2 
ــرات .التعرف علا مداخل تحميل التكاليف علا المنتجات - ــحــاضــــ ــم ــبــات  -ال ــواج ال

 والتمارين
-األـس،لة الـشلوية-المحاـضرات

 الواجبات
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 يم يالتق طرق التدريس   استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.3 
تكللة المواد واألجور والمـصروفات معرفة كيلية حـساب 

 الصناعية غير المباشرة األخرى.
ــرات ــحــاضــــ ــم ــبــات  -ال ــواج ال

 والتمارين
-األـس،لة الـشلوية-المحاـضرات

 الواجبات

1.4 
ــرات العال ة بين التكللة والحجم والربح.معرفة   ــحــاضــــ ــم ــبــات  -ال ــواج ال

 والتمارين
-األـس،لة الـشلوية-المحاـضرات

 الواجبات

 المهارات  2.0

2.1 
 يحسب الطالب تكللة المنتجات والخدمات

 أس،لة شلوية–محاضرات  
ــواجــبــات ــبــارات -ال -االخــت

 الحاالت العملية

 .يصنف الطالب أنواع التكاليف المختللة 2.2
ــواجــبــات أس،لة شلوية–محاضرات   ــبــارات -ال -االخــت

 الحاالت العملية

2.2 
ــواجــبــات أس،لة شلوية–محاضرات   يعد الطالب  وائم التكاليف المختللة. ــبــارات -ال -االخــت

 الحاالت العملية

2.3 
ــواجــبــات أس،لة شلوية–محاضرات   نقطة التعادل للمنتجاتيحسب الطالب  ــبــارات -ال -االخــت

 الحاالت العملية

 القيم  3.0

 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.1
 عروض الطالب 

 منا شة بعض الحاالت 

 ) حلول لمشكالت( 

روض   ـع اـل م  ـي ـي ـق م   –ـت قــدـي ـت

 حلول مبتكرة للحالة

3.2 
 عروض الطالب  .يشارك في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية

 منا شة بعض الحاالت 

 ) حلول لمشكالت( 

روض   ـع اـل م  ـي ـي ـق م   –ـت قــدـي ـت

 حلول مبتكرة للحالة

 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار …
 عروض الطالب 

 منا شة بعض الحاالت 

 لمشكالت() حلول 

روض   ـع اـل م  ـي ـي ـق م   –ـت قــدـي ـت

 حلول مبتكرة للحالة

 الطلبة   تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة  

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الخامس  .واجبات منزلية 1

 %5 مستمر مشاركات وتفاعل 2

 %10 الثالث عشر تمارين وتطبيقات عملية. 3

 %20 السابع االختبار الفصلي األول 4

 %20 الثالث عشر االختبار الفصلي الثاني 5

 %40 السادس عشر  االختبار النهائي 6
 الخ(  ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديمي عرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي: األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة -هـ 

ينتهج القسم سياسة تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاماً، وكذلك ساعات اإلرشاد  

األكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقاً للوقت المعلن والمحدد على جداول أعضاء هيئة التدريس وذلك بالشكل  

 عليها بسهولة ويسر. االطالع الذي يكفل لجميع الطالب 

 
  والمرافق:ادر التعلم مص –و 
 التعلم: مصادر  ائمة . 1

 م2010دار تسنيم للنشر - د. عبد الحكيم جودة- محاسبة التكاليف للمقرر المرجع الرئيس

 المساندة المراجع 
لجزء  ا  -د. وابل الوابل، "محاسببببة التكاليف   الجزء األول-محاسببببة التكاليف  

 هب. 1427األول"، الرياض، دار وابل للنشر، 
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 اإللكترونية المصادر 
موقع الهيئة السبببيودية للمحاسببببين اليانونيين علك الشببببكة الدولية للميلوما   

 والمواقع ذا  الصلة علك الشبكة الدولية للميلوما  )االنترن (.

  ىأخر
علك المسببجلة    بمحاسبببة التكاليف والمحاسبببة ايداريةالمحاضببرا  الصاصببة  
 الوسائط االلكترونية.

 

 المطلوبة: المرافق والتجهيزات  . 2

 متطلبات المقرر العناصر 

 المرافق 
  اعة دراسية  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات  –كية ذسبورة 

 ال ينطبق  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة   تقويمز. 

 يم قيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر المراجع النظير مخرجات التعلم

 غير مباشر الطالب استراتيجيات التدريس

 مباشر  يادات البرنامج  طرق التقييم

 مباشر عضو هي،ة تدريسية آخر أداء عضو هي،ة التدريس
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ،  فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي)  أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 التوصيف  . اعتماد ح

 قسم المالية جهة االعتماد 

 ثامنةال ر م الجلسة 

 هـ 1443/04/05 تاريخ الجلسة 
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