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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

 مبادئ المحاسبة والتقرير المالي وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 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 لوصف ال. 1

مات التكاليف هذا المقرر بمبادئ محاسببببببة التكاليف والمحاسببببببة اإلدارية من خالل التركيز علذ الدور الذي تلعبه معلو يعرف

م والربحم وكييية والمحاسببببة اإلدارية في بياة األعمالم ومياهيم التكاليف وأسبببس تبويبهام وتحليل العالقة بين التكلية والحج

 .اس واتخاذ القرارم وكييية تخصيص التكاليف غير المباشرةإعداد قوائم التكاليف ألغراض القي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

لى تصبببموم عالتعرف  ،د ونطاق اسبببتمدام محاسبببال التيالوفالتعرف على مفهوم وأهداف ووظائف محاسبببال التيالوف وحدو

سال التيالوف الالتعرف على دورة و، على مقومات وأريان نظام التيالوفنظام التيالوف والتعرف  التعرف على ، صناعولمحا

التيالوف المتغورة  )نظرول التيالوف اإلجمالول ونظرول التيالوف المااشبببرة ونظرول مصبببائط وطرق تطاوظ نظروات التيالوف

ول غور المااشبببببرة التعرف على عناصبببببر التيالوف اللمو المواد واوجور والتيالوف الصبببببناع، ونظرول التيالوف المسبببببتغلل 

 لها.معالجل المحاساول تعرف على المجموعل المستندول والمجموعل الدفترول والوال

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة واليهم 1

 K3 يتعرف الطالب علذ أحدث األساليب في كييية حساب تكلية المنتج والخدمة  1.1

 K3 يتعرف الطالب علذ الطرق الحديثة في كييية تقييم المخزون 1.2

 K3 يتعرف الطالب علذ استخدام التقنية في تحميل التكاليف وفقاً لنظريات التكاليف 1.3

  المهارات 2

 S2 يحسب الطالب تكلية المنتجات والخدمات- 2.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 S2 أن يستطيع الطالب تطبيق نظريات التكاليف المختلية. 2.2

 S2 .يعد الطالب قوائم التكاليف المختلية- 2.3

 S3 أن يكون الطالب قادراً علذ تحميل المنتجات والخدمات بالتكاليف اليعلية 2.4

  القيم 3

 V1 أن يكون الطالب قادراً علذ قيادة فريق العمل الخاص بحساب تكلية المنتجات والخدمات. 3.1
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 المدخل الذ محاسبة التكاليف 1

 9 تصميم ومقومات نظام التكاليف 2

 6 مياهيم التكاليف وتصنيياتها المختلية 3

 3 نظريات التكاليف: 4

 3 المحاسبة عن تكلية عنصر المواد 5

 3 المحاسبة عن تكلية عنصر األجور 6

 3 التكاليف الصناعية غير المباشرة 7

 9 العالقة بين التكلية والحجم والربح 8

 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة واليهم 1.0

1.1 
ية   يب في كيي حدث األسبببببببال لب علذ أ طا يتعرف ال

 حساب تكلية المنتج والخدمة
البببواجبببببببات -البببمبببحببباضبببببببببرات

 والتمارين

-ويةاألسالة الشي-المحاضرات

واالخبببتبببببببارات  البببواجبببببببات

 والنهائيةاليصلية 

1.2 
يتعرف الطالب علذ الطرق الحديثة في كييية تقييم 

 المخزون
البببواجبببببببات -البببمبببحببباضبببببببببرات

 والتمارين

-ويةاألسالة الشي-المحاضرات

واالخبببتبببببببارات  البببواجبببببببات

 والنهائيةاليصلية 

1.3 
يل  ية في تحم خدام التقن لب علذ اسببببببت طا يتعرف ال

 التكاليف وفقاً لنظريات التكاليف
البببواجبببببببات -البببمبببحببباضبببببببببرات

 والتمارين

-ويةاألسالة الشي-المحاضرات

واالخبببتبببببببارات  البببواجبببببببات

 والنهائيةاليصلية 

 المهارات 2.0

2.1 

لبببواجبببببببات ا-البببمبببحببباضبببببببببرات يحسب الطالب تكلية المنتجات والخدمات-

 والتمارين
-ويةاألسالة الشي-المحاضرات

واالخبببتبببببببارات  البببواجبببببببات

 والنهائيةاليصلية 

2.2 
أن يسببببببتطيع الطبببالبببب تطبيق نظريبببات التكببباليف 

 المختلية.

لبببواجبببببببات ا-البببمبببحببباضبببببببببرات

 والتمارين
-ويةاألسالة الشي-المحاضرات

واالخبببتبببببببارات  البببواجبببببببات

 والنهائيةاليصلية 

2.2 

لبببواجبببببببات ا-البببمبببحببباضبببببببببرات م التكاليف المختلية.يعد الطالب قوائ-

 والتمارين
-ويةاألسالة الشي-المحاضرات

واالخبببتبببببببارات  البببواجبببببببات

 والنهائيةاليصلية 

2.3 

أن يكون الطالب قادراً علذ تحميل المنتجات والخدمات 

 بالتكاليف اليعلية
لبببواجبببببببات ا-البببمبببحببباضبببببببببرات

 والتمارين
-ويةاألسالة الشي-المحاضرات

واالخبببتبببببببارات  البببواجبببببببات

 والنهائيةاليصلية 

 القيم 3.0

3.1 
مل الخاص  يادة فريق الع قادراً علذ ق لب  طا أن يكون ال

 بحساب تكلية المنتجات والخدمات.
 

لعروض  يم ا ي ق يم  –ت تقبببد

 حلول مبتكرة للحالة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت 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 النهائياالختبار  6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة -هـ 

اعات اإلرشاد سينتهج القسم سياسة تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاماً، وكذلك 

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

 عليها بسهولة ويسر. االطالعالذي يكفل لجميع الطالب 

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

 م2010دار تسنيم للنشر - م جودةد. عبد الحكي- محاسبة التكاليف للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 الجزء األول-محاسبة التكاليف 

سبة التكاليف  شر، ا -د. وابل الوابل، "محا لجزء األول"، الرياض، دار وابل للن

 هـ. 1427

 اإللكترونيةالمصادر 
ومات موقع الهيئة السععععععودية للمحاسعععععبين القانونيين على الشعععععبكة الدولية للمعل

 والمواقع ذات الصلة على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.

  ىأخر
على المسعععجلة  بمحاسعععبة التكاليف والمحاسعععبة اإلداريةالمحاضعععرات الخاصعععة 

 الوسائط االلكترونية.

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات –سبورة زكية 

 ال ينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر المراجع النظير مخرجات التعلم

 غير مباشر الطالب استراتيجيات التدريس

 مباشر قيادات البرنامج  طرق التقييم

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



 
6 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم إدارة األعمال جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة

 هـ26/6/1442 تاريخ الجلسة

 


