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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري √ إجباري ب.

: المستوى يقدم فيه المقر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الدراسي الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  2 –مبادئ المحاسبة 

 

 )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - ــــ التعليم المدمج  2

 %20 9 اإللكترونيالتعليم  3

 - ـــ عن بعدالتعليم  4

 - ــ أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 ـــ إستوديوأو معمل  2

 ـــ إضافيةدروس  3

 ـــ )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة  15 ساعات االستذكار 1

 ساعات 10 الواجبات 2

 ساعات 10 المكتبة 3

 ساعات 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 10 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 100 اإلجمالي 

، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 زيةالتكاليف باللغة االنجليمحاسبة مصطلحات لمحاسبة التكاليف و اإلطار النظريالطالب ب يهدف هذا المقرر إلى تعريف

  التكاليف التكاليف وإعداد قوائم التكاليف وكيفية ضبط ورقابة عناصروكيفية تبويب عناصر 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 النظري لمحاسبة التكاليف وتبويب عناصر التكاليف  باإلطارالطالب تعريف 

 ة(المتغير – ةالمستغل – ةالتكاليف )الكلي قوائماعداد  -
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 (التكاليف الصناعية غير المباشرة –االجور  - \ضبط والرقابة على عناصر التكاليف ) الموادال -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 س –  1ع  النظري لمحاسبة التكاليف اإلطاريعرف  1.1

  يذكر عناصر التكاليف 1.2

 س -2ع

  المهارات 2

 ر  - 1م تطبيق نظريات التكاليف في اعداد قوائم التكاليف  2.1

  يوظف المهارات اإلدراكية والفنية المتطورة في ضبط ورقابة عناصر التكاليف 2.2

 ت - 2م

  الكفاءات 3

 ت - 1ك الفعال بشكل جماعي .العمل  3.1

 ت - 2ك . للمشاكل المرتبطة بالتكلفةاستخدام تقنيات متقدمة في تطوير حلول  3.2
 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 لمحاسبة التكاليف االطار النظري 1

 3 تبويب عناصر التكاليف 2

 12 نظريات وقوائم التكاليف 3

صر المواد.الرقابة على عن -ضبط ورقابة عناصر التكاليف  4  9 

صر االجور.الرقابة على عن 5  6 

.التكاليف الصناعية غير المباشرةصر الرقابة على عن 6  12 

 45 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 المحاضرة - يعرف اإلطار النظري لمحاسبة التكاليف

 المناقشات

 

ةاالختبارات الفصلي  

 النهائيةاالختبارات 

1.2 
 المحاضرة يذكر عناصر التكاليف

 المناقشات

ةاالختبارات الفصلي  

 النهائيةاالختبارات 

…    

 المهارات 2.0

2.1 

 المحاضرة  - ق نظريات التكاليف في اعداد قوائم التكاليف يطب

واألنشطة الواجبات  -  

 

ةاالختبارات الفصلي  

  النهائية و

 واجباتالتقييم -

2.2 

فففي  يوظففف المهففارات اإلدراكيففة والفنيففة المتطففورة

 ضبط ورقابة عناصر التكاليف

 المحاضرة  -

واألنشطة الواجبات  -  

 

ةاالختبارات الفصلي  

  النهائية و

 واجباتالتقييم -

…    

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 
 المناقشات ـ  - الفعال بشكل جماعي .العمل 

 واجبات جماعية ـ 

 مناقشة مجموعة العمل تقييم- -

تقففويم مففا أسففهم بففه كففل فففرد  -

 في المجموعة

 )الروبركس( - الواجبات واالنشطة . للمشاكل المرتبطة بالتكلفةاستخدام تقنيات متقدمة في تطوير حلول  3.2

…    

 الطلبة تقييمأنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة إجماليمن 

 %20 8ــ  7 اختبار فصلي أول 1

 %20 11ــ  10 ثانياختبار فصلي  2

 %10 على مدار الفصل الواجبات واالنشطة 3

 %50 نهاية الفصل الدراسي النهائيختبار اال 4

5    
 ل((ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 على الطالب أثناء التكليف بالواجبات والتقارير األستاذالمباشر من قبل  اإلشراف. 

  األكاديمي. واإلرشادالساعات المكتبية 

  بورد البالكونظام  اإللكترونيالتواصل عبر البريد 

 إعطاء بعض الطالب ذوي الظروف الخاصة رقم هاتفي للتواصل. 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 –جامعفة القفاهرة  –د. صفالح بسفيوني  د. عبفد المفنعم فلفي.   د. سفعيد يحفي  محاسبة التكاليف 

 م 2017كلية التجارة 

 المساندةالمراجع 

 ن، تعريب د/ أحمد حجاج، دار المريخرنجوردارى / تشارلز هوإمحاسبة التكاليف مدخل  

 للنشر

مجلة المحاسبة الصادرة عن الجمعية السعودية للمحاسبة      

 مجلة المحاسبون الصادرة عن الهيئه السعودية للمحاسبين القانونيين

 اإللكترونيةالمصادر 

 www.rsscrs.infoملتقى البحث العلمي       
 Http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary–المكتبة الرقمية للجامعة الرابط 

 

 نظام البالك بورد ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  25قاعة دراسية تتسع ل  ... إل(( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرضالقاعات)

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية

  تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات

 
 

http://www.rsscrs.info/
http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر بالطال فاعلية التدريس

 مباشر المراجع النظيرو  التدريسأعضاء هيئة  ة طرق تقييم الطالبيفاعل

 مباشر البرنامجقيادات  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

   

   

   

   

 إل((مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيفح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاري( األربعاء تاريخ الجلسة

 


