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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 قسم المحاسبة                                –كلية التجارة                                      غزة –الجامعة اإلسالمية 

 
 وللمفصل الدراسي ال  الخطة الدراسية

 ACCT 2310رقم المساق: محاسبة التكاليف                اسم المساق: 
 Objectives: ة المساقدراس أهداف* 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بمبادئ محاسبة التكاليف الصناعية، ومعالجة شؤون      
( مدخل إلى محاسبة 1التكاليف وفقًا لممبادئ العممية والعممية وذلك خالل المواضيع اآلتية: 

تحميل مداخل ( 3 ( تبويب ودراسة عناصر التكاليف.2التكاليف وعالقتها بالعموم األخرى. 
( تكاليف 6( طرائق تخصيص التكاليف غير المباشرة. 5( الرقابة عمى التكاليف. 4التكاليف. 
 .(ABC)( نظام تكاليف األنشطة 8. (JIT)( نظام 7األوامر. 

 موزعة حسب األسابيع:المساق * مفردات 

 :لفصل الدراسيلتحقيق األهداف المبنية أعاله يتم دراسة الموضوعات اآلتية خالل ا     

 مسمسل السبوع البيـــــان

 1 السبوع الول مدخل إلى محاسبة التكاليف

 2 السبوع الثاني عالقة محاسبة التكاليف بالعموم الخرى

 3 السبوع الثالث تبويب عناصر التكاليف

 4 السبوع الرابع التكاليفتحميل مداخل 

 5 السبوع الخامس التكاليف  تحميل مداخل

 6 السبوع السادس الرقابة عمى التكاليف

 7 السبوع السابع الرقابة عمى التكاليف

 8 السبوع الثامن طرائق تخصيص التكاليف غير المباشرة

 9 السبوع التاسع االمتحان النصفي 

 11 السبوع العاشر طرائق تخصيص التكاليف غير المباشرة

 11 السبوع الحادي عشر  تكاليف الوامر

 12 السبوع الثاني عشر  تكاليف الوامر 

 13 السبوع الثالث عشر  (ABC)تكاليف النشطة 

 14 السبوع الرابع عشر  (ABC)تكاليف النشطة 

 15 السبوع الخامس عشر  مراجعة

 16 السبوع السادس عشر  االمتحان النهائي



 2 

 المناقشات. –حاالت عممية  –المادة العممية  * وسائل تحقيق الهداف:
 * مخرجات التعمم المقصودة:

القدرة عمى إعداد قوائم التكاليف المقارنة في ظل نظامي التكاليف التقميدي ونظام  -
 .(ABC)تكاليف األنشطة 

 .الرشيدة تالقدرة عمى استخدام بيانات التكاليف في اتخاذ القرارا -

 درجة( 111* تقييم الطالب: )
 درجات 11   أنشطة ال منهجية    -         درجة 25االمتحان النصفي          -     
 درجة 61 االمتحان النهائي      -       درجات 11المشاركة والواجبات       -     

 :)المعتمدة( * المرجع الساس
مكتبدددة قفددداق الطبعدددة األولدددى،  ،"الصدددناعية اليفكدددتلا ةبسددداحم" ،درغدددام مددداهر موسدددىالددددكتور  -1

 .م2117 ، غزة، فمسطين،لمنشر والتوزيع
  * مراجع أخرى:

 لدار وائددد ة،ة الثالثدددالتكددداليف"، الطبعددد ةبسددداحم، "مبدددادئ مكددديحلاد بدددع يرحمدددد تيسدددم ،يبدددجر لا -1
 .م2114األردن،  ن،عما ،علمنشر والتوزي

لنظددددري بددددادئ محاسددددبة التكدددداليف: ا طددددار ا"م ل،ميددددعطددددا ا  خ د،راو  صددددالب، وبددددن ،قز ر لددددا -2
 .م1997األردن،  ،نامع ،عيز و تلاو  ان لمنشرر هز  رادي" ،العممو 
 .م1999رة، هاقلا ،اببلشا ةبتكم" يفلاتكلاة بسق، "محايفو حمد تم ،عبمب -3
 -ئ محاسدبة التكداليف: مددخل معاصدرديري، فتحدي رزق، "فدي مبداوالسواف حمد محمد،ور، أن -4

 . م2113ندرية، كس ا ،رنش راد نو دبي"، ونا لكتر الحاسب  تطبيقات باستخدام
 ةيدددملددددار العما ،لو ألا ءالصدددناعية"، الجدددز  اليفكدددتلا ةبسددداحم" ،ليدددمخ ،يميللدددداف، و اندددو ر، خدددف -5
 .م2112، دنعمان، األر ، يع، ودار الثقافة لمنشر والتوزيعلتوز ر والمنشولية دلا

5- Horngren, C., Datar, S. and Foster, G.,”Cost Accounting: A 

Managerial Emphasis”, Eleventh Edition, Prentice Hall, USA, 2006. 

6- Maher, M., Sticneny, R. and Davidson, S.,”Managerial Accounting” 

, Fourth Ed., H BI Publisher, 1991. 

 * البريد اإللكتروني:
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 مع تحيات أستاذ المساق                                                                                            
 درغام موسى هرماالدكتور                                                                
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