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 المقررنموذج وصف 

 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط نم والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

 واالقتصاد اإلدارةكلية / جامعة االنبار المؤسسة التعليمية .1

 قسم المحاسبة المركز/ القسم الجامعي  .2

 1محاسبة التكاليف رمز المقرر/ اسم  .3

 محاسبة التكاليف البرامج التي يدخل فيها .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

 2121/2122/ األولالكورس  السنة/ الفصل  .6

 ساعات اسبوعيا 4 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 1/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  : أهداف المقرر  .9
 .تعريف الطالب مبحاسبة التكاليف من خالل املفاهيم اليت تتناول مدخل اىل حماسبة التكاليف – 1



 .التعرف على عناصر التكاليف وتصنيفها والرقابة عليها - 2
 .رقابة والمحاسبة عن تكلفة الموادال – 3

 
 .الرقابة والمحاسبة عن تكلفة العمل – 4

 
 .الرقابة والمحاسبة عن تكلفة الخدمات – 5

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتحقيق الترابط ما بين المادة  شرح المادة النظرية للطالب مع حل األمثلة التطبيقية أمام الطلبة

 .النظرية والحاالت العملية

 
 طرائق التقييم      

  مع تقييم مشاركة الطلبة ونشاطهم والتزامهم خالل ( كوز)االمتحانات اليومية المفاجئة ،

 .المحاضرة باإلضافة إلى االمتحانات الشهرية خالل الفصل الدراسي

 
 مهارات التفكير -ج

 

 (تقسيمهم إلى مجاميع)حاالت للطلبة ومطالبتهم بحلها بصورة فردية أو جماعية إعطاء بعض ال-

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 

  االستعانة بالحاسوب وجهاز العرض في بعض المحاضرات إلكساب الطلبة فهم اكبر للمادة

 .العلمية
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

مفهوم محاسبة  4 االول

اهداف , التكاليف

, محاسبة التكاليف

مقارنة بين محاسبة 

التكاليف والمحاسبة 

 المالية

شرح المادة   

النظرية مع حل 

التطبيقية  األمثلة

على السبورة 

باإلضافة إلى 

استخدام جهاز 

(Data 
show)  عند

 الحاجة

االمتحانات 

+ الشهرية 

االمتحانات 

+ اليومية 

مشاركة 

الطلبة أثناء 

 المحاضرة

مفهوم التكلفة  4 الثاني

والخسارة 

هدف , والمصروف

تصنيف , التكلفة

 التكاليف

    

تحديد تكلفة اقتناء  4 الثالث

لرقابة عن ا, المواد

, نقطة الطلب, المواد

والكمية االقتصادية 

 للشراء

   

الدورة المستندية  4 الرابع

لشراء المواد والدورة 

المستندية لصرف 

المعالجة , المواد

 المحاسبية للمواد

   

تحديد تكلفة المواد  4 الخامس

الصادرة وطرق 

المعالجة , التسعير

المحاسبية للتلف 

والعجز المخزني 

 للمواد

   



    امتحان الشهر االول  

الرقابة عن تكلفة  4 السادس

الدورة , العمل

 المستندية

   

طرق , تحليل االجور 4 السابع

 تحديد االجور

   

المعالجة المحاسبية  4 الثامن

 لالجور

   

مفهوم , تكلفة الخدمات 4 التاسع

التكاليف الصناعية 

 غير المباشرة

   

تخصيص التكاليف  4 العاشر

الصناعية غير 

 المباشرة

   

طرق توزيع تكاليف  4 الحادي عشر

المراكز الخدمية على 

 المراكز االنتاجية

   

    تكملة طرق التوزيع 4 الثاني عشر

    ABCاسلوب  4 الثالث عشر

المحاسبة عن التكاليف  4 الرابع عشر

الصناعية غير 

 المباشرة

   

    امتحان الشهر الثاني  

    مراجعة وحل امثلة 4 الخامس عشر



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 
 2102نصيف .د: حماسبة التكاليف

 ومصادر أخرى خمتلفة حملاسبة التكاليف

 /  ةمتطلبات خاص

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( ة المهني والدراسات الميداني

/ 


