
 

         ZU/QP10F003                                                01:         اإلصذار                2015 حسيراٌ 24: حاريخ اإلصذار
   

 محاسبة التكاليف: المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  االقتصاد والعلوم االدارية: الكلية 

 :موعد المحاضرة  العلوم المحاسبية: القسم 

 : الساعات المكتبية  محاسبة التكاليف المتقدمة: عنوان المقرر
  

 
 وصف المساق 

 
تهدف مادة محاسبة التكالٌف المتقدمة التعرٌف بنظام حسابات إعداد حسابات التكالٌف المعٌارٌة من حٌث مفهومها، اهمٌتها، معاٌرة 

التكالٌف،  )عناصر التكالٌف، تحدٌد وتحلٌل انحرافات عناصر التكالٌف وتقارٌر األداء المالً، أضافه إلى تحلٌل انحرافات العالقة بٌن

واستخدامات التكالٌف المعٌارٌة فً مجال الرقابة اإلدارٌة، كما تشمل المادة موضوعات محاسبٌة تتطرق فٌها بالحدٌث  (المبٌعات

 ، وطرق توزٌع وتخصٌص التكالٌف بٌن اقسام الخدمات وطرق ABCعن االنظمة الحدٌثة المتبعة فً تحدٌد تكلفة المنتج مثل نظام 

 .توزٌع وتخصٌص التكالٌف بٌن المنتجات المشتركة

 

 اهداف المساق 
 

 .تعرٌف  الطالب بمفهوم التكالٌف وعناصر كلفة المنتج النهائً .1

 .ABCتعرٌف الطالب باالنظمة الحدٌثة المتبعة لتحدٌد كلفة المنتج مثل نظام  .2

 .تعرٌف الطالب بطرق توزٌع تكالٌف اقسام الخدمات وطرق توزٌع تكالٌف المنتجات المشتركة .3

 .تعرٌف الطالب  بمفهوم المعٌار واهمٌته وانواعه واستخداماته فً مجال الرقابة االدارٌة .4

 .تعرٌف الطالب بكٌفٌة معاٌرة وتحلٌل وتسوٌة انحرافات المبٌعات .5

 .تعرٌف الطالب بكٌفٌة معاٌرة وتحلٌل وتسوٌة انحرافات التكالٌف الصناعٌة المباشرة .6

 .تعرٌف الطالب بكٌفٌة معاٌرة وتحلٌل وتسوٌة انحرافات التكالٌف الصناعٌة غٌر مباشرة .7

 .تعرٌف الطالب بكٌفٌة اإلجراءات المحاسبٌة عن التكالٌف المعٌارٌة وانحرافاتها .8

 . بٌن محاسبة المسؤولٌة والتكالٌف المعٌارٌةةتعرٌف الطالب بالعالق .9

 : مخرجات التعلم

 
A. المعرفة والفهم: 

 

 :ٌتوقع من الطالب فً نهاٌة الفصل أن ٌتعرف على ما ٌلً

 .التعرف على مفهوم التكالٌف الفعلٌة وعناصر كلفة المنتج .1

 .التعرف على الطرق الحدٌثة فً تحدٌد تكلفة المنتج .2

 التعرف على طرق توزٌع وتخصٌص التكالٌف بٌن اقسام الخدمات .3

 التعرف على طرق توزٌع التكالٌف بٌن التكالٌف المشتركة .4
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 .التعرف على مفهوم  واهمٌة وانواع المعٌار وكٌفٌة وضعه .5

 .التعرف على كٌفٌة تحلٌل و تسوٌة المبٌعات والمعالجات المحاسبٌة الخاصة بها .6

 التعرف على كٌفٌة تحلٌل و تسوٌة التكالٌف الصناعٌة المباشرة والمعالجات المحاسبٌة الخاصة بها .7

 .التعرف على كٌفٌة تحلٌل وتسوٌة التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة والمعالجات المحاسبٌة الخاصة بها .8

B.  مهارات اإلدراك: 

 . الفعلٌة التكالٌفلمفهوم والمعالجة المحاسبٌة لعناصر الطالبإدراك  .1

 . والمعالجات المحاسبٌة المرتبطه بهABCادراك الطالب لمفهوم نظام  .2

 .ادراك الطالب الى كافة الطرق المتبعة لتوزٌع التكالٌف بٌن اقسام الخدمات .3

 .ادراك الطالب الى  كافة الطرق المتبعة لتوزٌع التكالٌف بٌن المنتجات المشتركة .4

 . فً مجال الرقابة محاسبة التكالٌف المعٌارٌةمعاٌٌر  استخدام لطبٌعةالطالبإدراك  .5

 .المبٌعاتانحرافات  وتسوٌة  معاٌرة وتحلٌل الطالب لالجراءات المحاسبٌة حولإدراك  .6

 .انحرافات التكالٌف الصناعٌة المباشرة وتسوٌة  معاٌرة وتحلٌل  لالجراءات المحاسبٌة حول الطالبإدراك  .7

 . المباشرة غٌرانحرافات التكالٌف الصناعٌةوتسوٌة  معاٌرة وتحلٌل لالجراءات المحاسبٌة حول الطالبإدراك  .8

 

 

C.  ً(مع المصادر واألشخاص )مهارات االتصال والتواصل األكادٌم: 

 

 . وكتب محاسبة التكالٌف المتقدمة بشكل خاص فً مكتبة الجامعةالمحاسبٌةتحفٌز الطالب على اإلطالع على الكتب  .1

 .إجراء تدرٌب للطلبة بهدف تفعٌل الجانب النظري مع الجانب التطبٌقً .2

 .مشاركة الطلبة فً حل التطبٌقات العملٌة لتفعٌل روح التواصل والتعاون بٌنهم .3

 

D. مهارات عملٌة خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة: 

 

 .ABCذساب يهارج ذحذيذ كافح انًُرج تاسرخذاو َظاو كدا .1

 .اكرساب يهارج ذخصيص انركانيف تيٍ اقساو انخذياخ وانًُرجاخ انًشرركح .2

 .اكرساب يهارج وضغ واخريار انًؼيار انًُاسة نركانيف ػُاصر انًُرج .3

 .انًثيؼاخكرساب يهارج كيفيح يؼايرج وذحهيم اَحرافاخ ا .4

 .انًىاد االونيح انًثاشرجكرساب يهارج كيفيح يؼايرج وذحهيم اَحرافاخ ا .5

  انًثاشرجاالجىركرساب يهارج كيفيح يؼايرج وذحهيم اَحرافاخ ا .6

 .اكرساب يهارج كيفيح يؼايرج وذحهيم اَحرافاخ انركانيف انصُاػيح غير انًثاشرج .7

 .اكرساب يهارج ذسىيح االَحرافاخ كافح واإلجراءاخ انًحاسثيح ضًٍ انقىائى انًانيح .8
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 :  هٌكل المقرر

 

إجراءاخ  طرق انرؼهيى

 انرؼهى

انساػح  َراجاخ انرؼهى انًىاضيغ

 انًؼرًذج

 االسثىع

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

  َظاو انركانيف انًثُي ػهى االَشطح:انفصم األول

يراجؼت ػايت نًحاسبت ٔػُاصر انخكانيف  - 

 انخاصت بانًُخج انُٓائي

  يراحم اَظًت انخكانيف انًبُيت ػهى االَشطت- 

 ABCإَاع يحركاث انخكهفت في َظاو - 

(A1+A2) 

(B1+B2) 
(C1+C2+C3) 

 (D1) 

 

 

 االول 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 االدارة انًبُيت ػهى االَشطت -

 

 انركانيف انًشرركح وطرق ذىزيؼها : انفصم انثاَي

انطريمت  )طرق حٕزيغ حكانيف الساو انخذياث  -

انًباشرة ، طريمت انخٕزيغ انخُازني، طريمت 

 (انخٕزيغ انخبادني

طريمت  )حٕزيغ حكانيف انًُخجاث انًشخركت  -

انٕحذاث انًاديتٌ طريمت انميًت انبيؼيت انُسبيت، 

 طريمت صافي انميًت انًخحصهت

(A1+A2+A3+A4) 

(B2+B3+B4) 
(C1+C2+C3) 

 (D1+D2) 

 

 الثانً 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 انركانيف انًؼياريح : انفصم انثانث 

 انخؼريف بانًؼيار ٔإَٔاػّ- 

انخطرق إنى أًْيت انذلت في ٔضغ     انًؼيار - 

 ٔأثرِ ػهى انربحيت

انخؼريف بانفرق بيٍ انخكانيف انًؼياريت - 

 ٔانخمذيريت ٔانًٕازَت انخخطيطيت

 حؼريف انخكانيف انًؼياريت- 

 أْذاف اسخخذاو انخكانيف انًؼياريت- 

 أًْيت ٔفٕائذ انخكانيف انًؼياريت- 

 انخؼريف بانًٕازَت انًرَت ٔانساكُت- 

 حٕضيح االَحرافاث انًرغٕبت ٔغير انًرغٕبت - 

 

(A5) 

(B5) 
(C1+C2+C3) 

 (D3) 

 

 الثالث 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 انًثيؼاخ: انفصم انراتغ

 اَحرافاث انًبيؼاث نًُخج ٔاحذ - 

 اَحرافاث انًبيؼاث نؼذة يُخجاث- 

 اَحرافاث حجى انسٕق- 

 اَحرافاث حصت انسٕق- 

حٕضيح انًؼانجاث انًحاسبيت -   

 

(A6) 

(B6) 
(C1+C2+C3) 

 (D4) 

 

 الرابع 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 

 االيرحاٌ األول

 

 انًىاد انًثاشرج: انفصم انخايس

 بياٌ كيفيت ٔضغ يؼايير انًٕاد انًباشرة - 

 ححهيم اَحرافاث انًٕاد نًُخج ٔاحذ - 

 ححهيم اَحرافاث انًٕاد نؼذة يُخجاث- 

 حٕضيح انًؼانجاث انًحاسبيت- 

(A7) 

(B7) 
(C1+C2+C3) 

 (D5) 

 

 الخامس 3
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تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 انًىاد انًثاشرج: انفصم انخايس

 ححهيم اَحرافاث انًٕاد نؼذة يُخجاث- 

 حٕضيح انًؼانجاث انًحاسبيت- 

(A7) 

(B7) 
(C1+C2+C3) 

 (D5) 

 السادس 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 األجىر انًثاشرج: انفصم انسادس

 بياٌ كيفيت ٔضغ يؼايير األجٕر  - 

ححهيم اَحرافاث األجٕر في خانت ثباث يٓاراث - 

اَحراف زيٍ + اَحراف يؼذل االجر)انؼًال 

 (انؼًم

ححهيم اَحرافاث األجٕر في حانت انخغيراث في - 

 (اَحراف يسيج انؼًم ٔانؼائذ)يٓاراث انؼًال 

(A7) 

(B7) 
(C1+C2+C3) 

 (D6) 

 

 السابع 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 األجىر انًثاشرج: انفصم انسادس

 بياٌ كيفيت يؼانجت اَحرافاث انؼًم االضافي- 

 بياٌ كيفيت يؼانجت اَحرافاث انخٕلف ػٍ انؼًم- 

 حٕضيح انًؼانجاث انًحاسبيت نألجٕر- 

 - 

(A7) 

(B7) 
(C1+C2+C3) 

 (D6) 

 

 الثامن 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 األجىر انًثاشرج: انفصم انسادس

 بياٌ كيفيت يؼانجت اَحرافاث انٕلج انضائغ  - 

 بياٌ كيفيت يؼانجت اَحرافاث انؼًم االضافي- 

 حٕضيح انًؼانجاث انًحاسبيت نألجٕر- 

 

(A7) 

(B7) 
(C1+C2+C3) 

 (D6) 

 

 التاسع 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 

 االيرحاٌ انثاَي

 

 انركانيف انصُاػيح غير انًثاشرج: انفصم انساتغ

 انخفريك بيٍ انخكانيف انصُاػيت انًخغيرة ٔانثابخت

 بياٌ يؼانجت انخكانيف انصُاػيت انًخغيرة- 

 حٕضيح انًؼانجاث انًحاسبيت نألجٕر- 

(A8) 

(B8) 
(C1+C2+C3) 

 (D7) 

 

 العاشر 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 انركانيف انصُاػيح غير انًثاشرج: انفصم انساتغ

 بياٌ يؼانجت انخكانيف انصُاػيت انثابخت- 

 حٕضيح انًؼانجاث انًحاسبيت نألجٕر- 

(A8) 

(B8) 
(C1+C2+C3) 

 (D7) 

 الحادي عشر 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 ذسىيح االَحرافاخ: انفصم انثايٍ

 انخفريك بيٍ انطريمت انجسئيت ٔانشايهت- 

 بياٌ يؼانجت انخسٕياث ٔفك انطريمت انجسئيت- 

 اػذاد لائًت انذخم ٔفك انطريمت انجسئيت- 

  حهٕل أيثهت انكخاب ٔأيثهت خارجيت- 

(A6+B7+B8) 

(B6+B7+B8) 
 (C1+C2+C3) 

(D8) 

 الثانً عشر 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 ذسىيح االَحرافاخ: انفصم انثايٍ

 بياٌ يؼانجت انخسٕياث ٔفك انطريمت انشايهت- 

 اػذاد لائًت انذخم ٔفك انطريمت انشايهت- 

حاالث  - حهٕل أيثهت انكخاب ٔأيثهت خارجيت- 

 حطبيميت ػًهيت شايهت

(A6+B7+B8) 

(B6+B7+B8) 
 (C1+C2+C3) 

(D8) 

 الثالث عشر 3

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 امثلة المقرر

 محاضرة
+ 

 مناقشات

 

 يراجؼح ػايح نهًادج
 الرابع عشر 3 كافة مخرجات التعلم

تطبٌقات وحاالت 
حلول + عملٌة 

 محاضرة
+ 

 

 يراجؼح ػايح نهًادج
 كافة مخرجات التعلم

 

 الخامس عشر 3
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 مناقشات امثلة المقرر

 
 
 
 
 
 

 

 المراجع 
 

 الكتاب المقرر الرئٌس -1
  م2017 ، 2خلٌل عواد ابو حشٌش، ط . محاسبة التكالٌف المعٌارٌة، د -

  المقررات المساندة -2

 م، دار الثقافة 2011، 4رضوان حلوة حنان، ط . د& جبرائٌل كحالة . رقابة واثبات ، د–محاسبة التكالٌف المعٌارٌة  -
 .للنشر والتوزٌع

 . م ، دار وائل للنشر3،2016د محمد ابو نصار، ط .محاسبة التكالٌف ، أ -

 
 

 :طرق التعلٌم 
 

 

 الطرق العالمة  التارٌخ 
 االمتحان االول  20  م2019  /  /

 االمتحان الثانً  20  م2019  /   /

 االمتحان الشفهً   

 عرض تقدٌمً  10 

 االمتحانى النهائً  50 حسب مواعٌد عمادة القبول والتسجٌل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ZU/QP10F004                                                   01:         اإلصدار                2015 حزيران 24:    تاريخ اإلصدار
  

Zarqa University  Instructor:  
Faculty Lecture’s time:  

Department:  Accounting Semester:  

Course title: Advance Cost Accounting 

0403301                                                                  
Office Hours: 

  

 

Course description: 
This course aims to know standard costs system in terms of its concept, importance, setting standard for 
cost elements, identification and analysis the variances to costs elements, and financial performance 
reports, in addition to analysis of relationship variances between cost, sales and profits, and the course 
include special accounting issues as distributions indirect  industrial costs in traditional method and in 
modern method ( Active Based Cost ), and uses  of costs in field of management control. 
 

Aims of the course: 

1. Introduce students to design costs information system. 

2. Introduce students to design subsystems for the costs information. 

3. Introduce students to the nature of the standard costs accounting system. 

4. Acquire the students how to set and analysis the variance of direct industrial costs. 

5. Acquire the students how to set and analysis the variance of industrial indirect costs. 

6. Introduce students to accounting procedures for standard costs and variance. 

7. Introduce students to develop of control when using standard costs. 

8. Introduce students to the relationship between the responsibility accounting and standard 

costs.  

 
 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 
A1. Concepts and Theories:  
 
A2. Contemporary Trends, Problems and Research:  
 
A3. Professional Responsibility: 
 

B.  Subject-specific skills 
B1. Problem solving skills: 
 
B2. Modeling and Design: 
 
B3. Application of Methods and Tools: 

C. Critical-Thinking Skills 
C1. Analytic skills: Assess  
 
C2. Strategic Thinking:  

 

C3. Creative thinking and innovation:  

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal development) 
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D1. Communication:  

 

D2. Teamwork and Leadership:  

 

Course structures: 
 

 

Assessment 

methods 

Teaching 

Procedure 
Topics ILOs 

Credit 

Hours 

Week 

  Chapter One: 

- A general review of cost accounting 

- Cost accounting cycle 

- Using costs in the field of control 

  1 

2 

3 

  Chapter Two: 

-  Definition the difference between 

standard and estimated costs. 

- Standard costs card and its uses  

- The standards for preparing 

standard cost ( definitions and types ) 

- The objectives of the use of cost 

standard ( planning, evaluation, 

identify and analysis of variance, 

decision-making 

- Standard costs as a information 

system  

  4 

5 

  Chapter Three: 

-  Identification and analysis of 

variance of the cost of raw materials 

- Price variance  

- Quantity variance in a single 

product 

- Variance of quantity (mix / yield) in 

the mix of products case 

  6 

7 

  Chapter Four: 

-  Identify and analyze variance of 

direct labor cost 

- Average variance 

- Efficiency variance in the case of 

the stability of workers' skills 

-Efficiency variance (mix / yield) in 

the case of changes in workers' skills 

  8 

9 
 

  Chapter Five: 

- Identification and analysis of 

variance of overhead cost. 

- Review two variances (controlled 

and active volume) 

  10 
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- Three variances (spending, 

efficiency, capacity) 

-Four variances (spending, variable 

costs, fixed cost, idle capacity costs) 

  Chapter Six: 
- Accounting procedures for variance 

of production costs 

- Processing methods (statistical 

method and accounting method) 

- Variance adjustment  

- Distribution of variance between the 

cost of sold and under operating, full  

  11 

12 

13 
 

  Chapter Seven: 

- Analysis (financial performance 

reports) 

  14 
 

  Chapter Eight: 

- Analysis of variance of sales, price, 

cost. 

  15 

  Applied Cases   16 
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Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

FIRST EXAM 20 29/3/2018 

SECOND EXAM 20 3/5/2018 
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