جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 3103 :

اسم المقرر  :محاسبة التكاليف*

التخصص  :نظم معلومات إدارية

عدد الوحدات الدراسية 7 :

– 2أهداف المقرر :

الفرقة  /المستوي  :الثالثة
نظري √ :

عملي

 توظيف المعارف والمفاهيم االساسية لقطاعي التجارة ونظم المعلومات االدارية لخدمةمنظمات االعمال .
 المام الطالب باساسيات المحاسبة عن التكاليف من حيث أهدافها العلمية والعملية. تعريف الطالب بأهمية دور محاسب التكاليف فى الوحدة اإلقتصادية أو الخدمية وكيفيةاعداد قوائم التكاليف على مختلف أنواعها.
 دراسة اإلطار المهنى والفكرى لمهنة المحاسبة وخاصة محاسبة التكاليف ،وااللتزامبالقواعد القانونية والمعايير األخالقية والمهنية بما يتوافق مع حقوق اإلنسان.
 تدريب الطالب على كيفية حل المشكالت المحاسبية والتكاليفية فى الوحدات المختلفة وفىمجاالت الخدمات الحديثة كصناعة البرمجيات.
 تنمية قدرة الطالب وإكسابه مهارات التنمية المعرفية المحاسبية بما يخدم منظمات األعمالوتطوير البيئة وتحسين المجتمع.

 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم:

أ -1يعرف الطالب األساليب والنظم المختلفة المستخدمة فى تحديد تكلفة المنتج من خالل
دراسة طرق تحديد التكاليف على المستويين (كلى  /جزئى).
أ -2يتعرف على أنواع منظمات األعمال وخصائصها وبيئاتها وأساليب التعامل معها محاسبيا
أ -3يتعرف على المبادئ األساسية والنظريات والمدارس التكاليفية واالتجاهات الحديثه فى
مجال محاسبة التكاليف .
أ -4يتعرف على المفاهيم والنظريات المحاسبية واالدارية لخدمة أصحاب المصالح .
أ -5يتعرف علي أساليب القياس والتحليل المتبعة فى مناهج البحث العلمي المتعلقة
بالموضوعات المحاسبية والتكاليفية.
أ -6يذكر قواعد وأصول وأحكام تطبيق المعارف المحاسبية المختلفة في الواقع العملي علي
كافة المنشآت.
أ -7يلم بأداب وسلوكيات المهنة وفقا للقواعد القانونية والمعايير األخالقية والمهنية.
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ب – المهارات الذهنية :

ب-1يحلل التقارير المالية لدعم القرارات اإلقتصادية واإلدارية بإتباع المنهج العلمى.
ب-2يستنتج الحلول والنتائج المتعلقة بالمشكالت المحاسبية في مجال محاسبة التكاليف.
ب-3يستنتج الطرق واألساليب التى تساعده على اإلبداع والتطوير واإلبتكار .
ب-4يحلل بيانات التقارير المالية والمحاسبية ويفسراألرقام من خالل اآلساليب اإلحصائية
والرياضية لخدمة أصحاب المصالح .
ب-5يميز بين جوانب القوة والضعف داخل منظمات األعمال فيما يتعلق بالقضايا المحاسبية
واالقتصادية ويحول التهديدات إلى فرص.
ب-6يبدى رأيه فى المشكالت االدارية واإلقتصادية المرتبطة بمجال محاسبة التكاليف.

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

ج-1يصمم ويشغل نظم المعلومات المحاسبية في مجال محاسبة التكاليف.
ج-2يعد التقارير والقوائم الماليه وملحقاتها ويجمع البيانات ويحللها لخدمة مستخدمى
التقارير المالية بالطرق الرياضية واالحصائية.
ج-3يطبق الطرق و األساليب العلمية فى حل المشكالت لدعم إتخاذ القرار وإعداد النماذج
المحاسبية المالئمة.
ج-4يطبق القواعد القانونية والمعايير األخالقية عند ممارسة المهنة .

د – المهارات العامة :

د-1إستخدام شبكة االنترنت فى أغراض التنمية المعرفية والفكرية لتفعيل التعليم الذاتى
المستمر .
د-2تفعيل مهارات التفكير اإلبتكارى في مجال محاسبة التكاليف.
د -3يقدر علي العمل الجماعى .
د-4تفعيل مهارات العرض والتقديم والمناقشة .
د-5حل المشكالت بإستخدام األساليب العلمية ويلتزم بإستخدام المصطلحات الفنية ذات الصلة
بمجال محاسبة التكاليف.

 - 4محتوي المقرر :

اسم الموضوعات
 -1ماهى محاسبة التكاليف وأهدافها
والمفاهيم األساسية للتكاليف
والتفرقة بين محاسبة التكاليف
والمحاسبة المالية.
 -2مقومات نظام المحاسبة عن
التكاليف ،والعوامل المؤثرة فى نظام
المحاسبة عن التكاليف.
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محاضرة

تمارين

9

2

12

3

إجمالى عدد
الساعات
11

15

 -3مفاهيم التكلفة لغرض تحديد تكلفة
المنتج(لتقويم المخزون السلعى
وتحديد الدخل).
التبويب النوعى والوظيفى لعناصر
التكاليف.
تبويب عناصر التكاليف وفق عالقتها
بوحدة النشاط (ووحدة حساب
التكلفة)
تبويب عناصر التكاليف وفق توقيت
مقابلتها باإليرادات.
تبويب عناصر التكاليف وفق عالقتها
بحجم النشاط .مع اجراء تطبيقات
عملية على كيفية الفصل بين التكاليف
الثابتة والمتغيرة باستخدام طريقة
الحد األدنى واألعلى للتكاليف .
-4طرق 4طرق تحديد تكلفة المنتج
تحديد الدخل فى المنشآت الخدمية
والتجارية والصناعية.

12

5

17

12

3

15

تحديد التكلفة والتكلفة المتغيرة.
 -5المحاسبة عن عناصر التكاليف
األولية
المحاسبة عن تكاليف المواد
المحاسبة عن تكاليف األجور.
 -6تحديد الكفاءة اإلقتصادية
للمخزون فى الوحدات اإلقتصادية.

10

5

15

9

5

14

 -7المحاسبة عن التكاليف اإلضافية
تعريف بالتكاليف اإلضافية
وأهميتها.
تخصيص التكاليف اإلضافية على
أساس معدل تخصيص وحيد.
تخصيص التكاليف اإلضافية على
أساس معدالت تخصيص لألقسام
واإلدارات.
 -5أساليب التعليم والتعلم -1 :محاضرات.
-2قاعات بحث(سكاشن للتمارين والتدريبات).
 -3العصف الذهني (المناقشات).
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12

5

17

 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوي القدرات
المحدودة :

ساعات مكتبية – إرشاد أكاديمي – ملف المتعثرين وذوي اإلحتياجات الخاصة -مجموعات
التقوية– مراجعات نهاية الفصل الدراسي.

 – 7تقويم الطالب :
أ  -األساليب المستخدمة :

ب – التوقيت :

جـ  -توزيع الدرجات :

 -1-5واجبات منزلية خالل الفصل الدراسى.
 -2-5امتحانات تحريرية دورية .
 -3-5امتحان نصف الفصل الدراسى.
 -4-5امتحان نهاية الفصل الدراسى.
.1
.2
.3
.4

التقييم 1
التقييم 2
التقييم 3
التقييم 4

االسبوع  :اسبوعيا
االسبوع 10-6-3:
االسبوع  :الثامن
االسبوع  :السادس عشر

امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى األول
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى الثانى
التقييمات األخرى (حضور -مناقشات)
امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى الثانى
المـجموع

%5
%5
% 15
% 75
%100

 – 8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات :

ما يستخدم فعليا فى التدريس

ب – كتب ملزمة :

أد  /عبد المنعم فليح  ،محاسبة التكاليف  ،كلية التجارة  ،جامعة القاهرة 2015،

جـ كتب مقترحة :

د/مكرم باسيلي  ،محاسبة التكاليف  ،كلية التجارة /جامعة المنصورة .2013 ،
أ د  /أحمد حامد حجاج  ،المحاسبة عن التكاليف  ،كلية التجارة  ،جامعة المنصورة 2014 ،
مجالت دورية  ،مواقع إنترنت

د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ
أستاذ المادة :د/جمال محمد كامل عاشور

رئيس مجلس القسم العلمي :أ.م.د/إيمان وديع عبد الحليم .

التاريخ 2015/ 8/10 :
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