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 جامعة فيالدلفيا

العلوم المالية واإلداريةكلية   

المحاسبةقسم   

/           / السنة الدراسية        الفصل الدراسي   
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

محاسبة التكاليف:المــادةعنون  0310233:المــادةرقم    

سنة ثانية :مستوى المادة 0310111المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

  حاضرة:وقت الم

 
ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:  

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
كانه مو رقم المكتب  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

     
 

الماليففة تشففكل  محاسففبة التكففاليف مصففدرا أساسففياب إلنتففال البيانففات الخاصففة باسففتخدام المففوارد الماديففة و   :المففادةوصففف 

دد تقفوم علفى صفوالبشرية  وقياس تكلفتها على مستوى وحدة التكلفة و األقسام والمراحل والشركة بشكل عفام    فهفي بهفاا ال

  اتخففا نطففاو واسففي وايفيففاب بففلجرا  عمليففات التحليففل والتركيففب  خدمففة ألاففراو القيففاس المحاسففبي والتخطففيط  والرقابففة و 

 رات المعيارية  وتقويم األدا    شا  المؤنير المنتجات وبسعل تالقرارات اإلدارية الحيوية في مجا

 
 

     :المادةأهداف 

 التعريف بمحاسبة التكاليف وتصنيف عناصر التكاليف المستخدمة في اإلنتال   -1

   ةالتعريف بأنظمة التكاليف التقليدية ونظام التكاليف حسب األنشط -2

   التخطيط والرقابة وتقيم األدا  واتخا  القرارات اإلداريةبيان كيفية استخدام التكاليف لغايات  -3

 شرح كيفية استخدام بيانات التكاليف لغايات المحاسبة المالية     -4

 رية الصحيحة للمنتجات والسلي والخدمات المختلفة سعت  السااسيبيان كيفية استخدام مفاهيم وبيانات التكاليف في رسم ال -5

االقتصادي وحماية الثروات واالسفتغالل الكامفل للطاقفات اإلنتاجيفة المتاحفة  وفرد االستهالك وتحقيق الالمساعدة في ترشي  -6

  وترشيد االستثمار مما يدفي عملية التنمية إلى األمام   

 مكونات المادة:

 )الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر  

 .  2013أبو نصار /  دار وائل  للنشر / الكتب المقررة : محاسبة التكاليف / الدكتور محمد
 

 ججج

 

 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 طرو التدريس:

 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها
 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم: 

 ريفات والمصطلحات العلمية الواردة في الخطة اكتساب المفاهيم والتع

 

 :المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل(
*اسففتخدام مهففارات القيففاس المحاسففبي ألاففرو التخطففيط  والرقابففة و اتخففا   القففرارات اإلداريففة الحيويففة فففي مجففال تسففعير 

 المنتجات وبنا  المؤشرات المعيارية  وتقويم األدا    

 ام مهارات القياس المحاسبي ألارو تسعير المنتجات وبنا  المؤشرات المعيارية  وتقويم األدا    استخد *

 

 :مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية(

 التعاون والعمل برح الفريق 
 العمل مي بقية اإلدارات األخرى في الحفاا على مركز تنافسي جيد في المدى الطويل   -

 

 العملية ن الممارسة المكتسبة مالمهارات 

 القدرة على اختيار القرار المناسب -

 القدرة على احتساب التكلفة  -

 والرقابة ومحاسبة المسؤولية مالقدرة على التخطيط والتقيي -

 

 أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اختبارات قصيرة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 واجبات دراسية 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 االمتحان النهائي 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 توزيي العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريي البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 

 المشاريي
20 

 100 المجموع

 

 

 

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مي أمثلة توضيحية: 

 

 

 :حقوو الطبي والملكية

 

 :تجنب االنتحال

 ل الدراسيعلى أسابيي الفص المادةتوزيي مواضيي 

 
 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيي  األسبوع 

 –واائفها ومجاالت استخدامها  –أهدافها  –محاسبة التكاليف  : تعريفها  واجبات دراسية وتقارير

اليف  عالقتها بفروع المحاسبة األخرى مثل المحاسبة المالية ومحاسبة التك  
(1) 

 طرو تبويب وتصنيف عناصر التكاليف وتقديرها    

تحديد مفهوم ) التكلفة ، المصروف ، الخسارة (  -  

  مواد ، أجور ، مصروفات   /تبويب عناصر التكاليف حسب طبيعتها -

تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بواائف المشروع ، تكاليف إنتاجية  -

   ةكاليف إدارية وتمويلي، تكاليف بيي وتوزيي ، ت 

تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بوحدة المنتج  وإمكانية  - 

 تتبعها/مباشرة واير مباشرة

تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بحجم اإلنتال ) سلوكها مي الحجم (  -

ة ) شبة متغيرة ( طمتغيرة ، ثابتة ، مختل  

ت المحاسبية ) توقي ترةفتبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بال -

   فترة، رأسمالية أو تكلفة  منتج،  تكلفة  ايراديةمصروف ( كها ب  االعتراف

  

(2) 

واجبات دراسية  

 وتقارير
تبويب عناصر  التكاليف حسب إمكانية استخدامها في التخطيط  واتخا  -

 ةارقغلتكلفة اال البديلة/القرارات اإلدارية ، تكاليف تفاضلية ، تكلفة الفرصة 

، تكلفة يمكن تجنبها وتكلفة ال يمكن  حدية، التكلفة االستبدالية ، تكلفة ال

 تجنبها 

تصنيف التكاليف الى فعلية /معيارية/مثالية -  

* مسببات التكلفة وأنواعها ، مسببات الفترة مسببات  االستعمال الفعلي 

 مسببات العمليات  

(3) 
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فصل التكاليف المختلطة إلى متغيرة وثابتة-* تقدير التكاليف  

والدنيا / طريقة  ا* طرو تقدير التكاليف المختلطة / طريقة النقطة العلي

االنتشار طريقة مستويات اإلنتال / طريقة تحليل االنحدار ) المربعات 

 الصغرى (  

 

دورة محاسبة التكاليف الصناعية   -   

ر الرئيسية لتكلفة تصنيي المنتج  توضيح العناص -  

عنصر المواد المباشرة  وكيفية تمييزها عن  لىالرقابة والمحاسبة ع -

 المواد اير  مباشرة   

األجور المباشرة  رعلى عنصالرقابة  والمحاسبة  -  

(4) 

 –الرقابة والمحاسبة على عنصر التكاليف الصناعية الغير مباشرة    

العلمية  األساليبعرو  –لمعالجة المحاسبية لها ا –مكوناتها  –مفهومها 

كيفية تحديد معدل تحميل التكاليف  –يلها على البضاعة المصنعة ملتح

 –بيان المعالجة المحاسبية للبضاعة التامة الصني  –الصناعية اير مباشرة 

لة مكيفية معالجة الفرو بين التكاليف الصناعية اير مباشرة  الفعلية و المح

   لإلنتال 

(5) 

النظريات األساسية لتحميل عناصر التكاليف وإعداد الحسابات والقوائم  واجبات دراسية وتقارير

 المالية ) نظم تحديد التكاليف ( 

نظام التكاليف الكلية  ونمو ل  إعداد الحسابات والقوائم المالية    -  

ة  نظام التكاليف المباشرة نمو ل  إعداد الحسابات والقوائم المالي -  

* التحويل من نظام  تكلفة إلى نظام تكلفة أخر     

(6) 

االمتحان 

 األول

نمو ل  إعداد الحسابات والقوائم المالية  ونظام التكاليف المتغيرة  -   

نمو ل  إعداد الحسابات والقوائم المالية  ستغلة ونظام التكاليف الم -  
(7) 

(  الطلبياتالتشغيل )  أوامرنظام تكاليف  –دية التكاليف ) التقلي أنظمة واجبات دراسية وتقارير  

خصائص نظام تكاليف أوامر التشغيل    -  

الئمها نظام التكاليف  أوامر التشغيل ( يعرو لطبيعة الشركات التي  -  

اإلنتاجي واهم البيانات التي تحتويها   األمربيان المقصود من بطاقة  -  

خداماته   بيان المقصود من نمو ل طلب المواد واست -  

بيان المقصود من بطاقة وقت العمال والبيانات التي تحتويها      -  

(8) 

ل األوامر اإلنتاجية    مواد افي  تالمعالجة المحاسبية لعناصر النفقا - 

مصاريف صناعية اير مباشرة وكيفية تحميلها    –أجور مباشرة  –مباشرة   

في دفاتر األستا  العام  ن إنتال تحت التشغيلوحسابات لمخز مسكطريقة -

 والمساعد  

  عند االنتها  من األمر اإلنتاجي بيان اإلجرا ات المحاسبية  الالزمة  -

(9) 

 أنظمة التكاليف التقليدية   نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية    واجبات دراسية وتقارير

 * طبيعة وخصائص نظام تكاليف المراحل   

ستخدم نظام تكاليف المراحل * بيان طبيعة الشركات التي ت  

 * المعالجة المحاسبية المتبعة في نظام تكاليف المراحل  

(10) 

و  المعالجة المحاسبية لعمليات صرف المواد المباشرة واألجور المباشرة  

المصاريف الصناعية اير المباشرة في ال ثبات متوسط تكلفة الوحدة أو 

منتظمة  ةالتكاليف بصورعدم ثباتها وإضافة أو عدم إضافة عناصر 

 ومستمرة وبمعدالت واحدة   

وحدة المعادلة أو ال* بيان كيفية إعداد تقارير التكاليف واحتساب تكلفة 

    رجحالمكافئة من اإلنتال  حسب طريقة المتوسط الم

بيان كيفية إعداد تقارير التكاليف واحتساب تكلفة الوحدة المعادلة أو  -

  رد أوال صادر أوال حسب طريقة الواالمكافئة 

(11) 

االمتحان 

 الثاني

األنشطة :  المبني على  نظام محاسبة التكاليف واجبات دراسية وتقارير  

األنشطة  المبني على بيان األسباب التي ساعدت على اهور نظام تكاليف  -  

مفهوم التكلفة القائمة على النشاط والهدف من احتساب التكلفة بحسب  -

 األنشطة   

األنشطة وبيان الفرو بين  المبني على مراحل تصميم نظام تكاليف شرح-

 المرحلة والنشاط   

شرح أنواع محركات التكلفة حسب األنشطة    -  

    مضافةقيمة   تالرئيسية لتصنيف النشاط  بنشاط  ا االعتبارات بيان  -

التصنيي واهم دالالتها   ةبيان المقصود من كفا ة دور -  

األنشطة على أسلوب معايرة وتخطيط  المبني على كاليفتأثير نظام ت -

   التكاليف 

مقارنة بين نظام التكلفة التقليدي ونظام التكلفة  حسب األنشطة   -  

األنشطة   المبني على بنظام تكاليف  صةبيان اهم االنتقادات والمشاكل الخا -  

(12) 
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واجبات دراسية وتقارير 

  
  ترافاالتكاليف المعيارية واالنح -

تعريف المعيار والتكاليف المعيارية   -  

    ةالمعيارينظام التكاليف  وأهدافمبادئ وواائف  -

الشروط المالئمة التطبيقية  نظام التكاليف المعيارية    -  

نظام   التكاليف المعيارية  يقمجاالت تطب -  

عنها    ةالمسؤوليوتحليلها وبيان الجهة  تاحتساب االنحرافا -  

   كليبالمواد المباشرة انحراف  ةنحرافات المتعلقاال -

المباشرة   دكمية المواانحراف   

 انحراف سعر المواد المباشرة 

 واجبات دراسية وتقارير   

(13) 

و انحراف  كفا ة  يكل فاالنحرافات المتعلقة باألجور المباشرة : انحرا واجبات دراسية وتقارير

ر للعمل المباشر    االنحرافات المتعلقة العمل المباشرة وانحراف معدل األج

 بالتكاليف الصناعية اير المباشرة 

ويشمل  يانحرافات تكاليف صناعية اير مباشرة  متغيرة / انحراف كل

  إنفاوانحراف كفا ة وانحراف 

انحرافات تكاليف صناعية اير مباشرة ثابتة انحراف كلي وتشمل  انحراف 

     إنفاوكفا ة وانحراف 

(14) 

 التكاليف المشتركة وطرو توزيعها    

مباشرة ال ر* بيان الهدف من تحميل المنتج او الخدمة بجميي التكاليف اي

مباشرة   الو  

التكلفة الحقيقية للمنتج أو الخدمة  إلى* بيان كيفية الوصول   

اإلنتال و مراكز الخدمات  زراكم* بيان المقصود من   

لخدمات على مراكز اإلنتال   * بيان كيفية توزيي تكاليف مراكز ا  

(15) 

نمو ل 

امتحان 

 )اختياري(

االنفصال   ونقطةالمشتركة  اإلنتالالمنتجات المشتركة وتكاليف  عريفت  واجبات دراسية وتقارير  

     طرو توزيي التكاليف المشتركة على المنتجات المشتركة أهمشرح   -

  نظام تكاليف العقود ) المقاوالت (

م التكاليف العقود وأهدافه  خصائص نظا -  

التنظيم المحاسبي لنظام تكاليف العقود  -  

إجرا ات الرقابة والمحاسبة على تكاليف العقود   -  

(16) 

االمتحان 

 النهائي
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 الوقت المتوقي لدراسة المادة 

  

ئةة الخمسةين دقيقةة الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من ف هليمعدل ما يحتاج إ

                 . 

 

 )المواابه( سياسة الدوام

إذا غةا  الطالةب أكثةر مةن ومن مجموع الساعات المقةررة للمةادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كةان الغيةا  بسةبب المةرض او أمةا إذالنهائي وتعتبر نتيجته في تلة  المادة)فةفرا،(،  التقدم لالمتحان

لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطةر  المةادة ، يعتبةر منسةحبا، مةن تلة  المةادة وتطبةق عليةة أحكةام 

 . االنسحا 

  

 

 يـالمراج

 :الكتب

 2002ان,نواف فخر وآخرون,محاسبة التكاليف الصناعية,دار الثقافة /عم -1
  2009أبو حشيش,خليل عواد,التكاليف قياس وتحليل,دار وائل, -2

 2009دار وائل, الرجبي,محمد تيسير,مبادئ محاسبة التكاليف, -3

 2003مدخل إداري ,دار المريخ ,الرياو,-تشارلز ت هدرنجرن,محاسبة التكاليف -4

5-Athony A.Atkinson, obert S.kaplan. Ella Mae Matsumura. S.Mark 

Young, Management Accounting,Fifth Edition,Pearson Education 

International 

 

 المجالت العلمية

 مجلة بحوث المحاسبة -1

 مجلة المحاسبة -2
 المحاسب القانوني -3

 مجلة اإلدارة العامة -4

 

 المواقي االلكترونية
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