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  جامعة الزرقاء  0400302:المتطلب السابق 

  االقتصاد والعلوم اإلدارٌة:  الكلٌة  عبد الوهاب الرواشدة : اسم المدرس 

  المحاسبة:  القسم  11 - 10: موعد المحاضرة 

 محاسبة التكالٌف:عنوان المقرر :الساعات المكتبٌة 
0403212 

 

   

 وصف المساق 
تغطً هذه المادة المفاهٌم والمواضٌع الخاصة فً محاسبة التكالٌف من تطبٌقات ونظرٌات التكالٌف وأنظمتها والتً تلعب دورا فً 

 احتساب التكلفة وتزوٌد اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقٌق أغراضها 
 

 أهداف المساق 

 التعرف على مفهوم التكالٌف وعالقتها بالعلوم األخرى  -1

 .التعرف على دورة محاسبة التكالٌف الصناعٌة والقوائم المالٌة  -2
 التمٌز بٌن نظرٌات التكالٌف المختلفة فً احتساب الكلفة وتقٌٌم مخزون أخر المدة  -3

 .التعرف على أنظمة األوامر اإلنتاجٌة والمراحل اإلنتاجٌة وطرق المعالجة المحاسبٌة  الخاصة بكل نظام -4

 .التعرف على التكالٌف المشتركة وطرق توزٌعها -5
 

 :مخرجات التعلم
A. المعرفة والفهم: 

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

 .معرفة المفاهٌم األساسٌة والتعرٌف والمصطلحات الخاصة بمحاسبة التكالٌف  .1

 .فهم واستٌعاب المتطلبات األساسٌة لمحاسبة التكالٌف .2

 .القدرة على تطبٌق خطوات عملٌة احتساب التكالٌف .3

B.  مهارات اإلدراك: 

 التخطٌط والرقابة واتخاذ القرارات اإلدارٌة الحٌوٌة فً مجال تسعٌر ضاستخدام مهارات القٌاس المحاسبً ألغرا .1
 .المنتجات وبناء المؤشرات المعٌارٌة وتقوٌم األداء

 .استخدام مهارات القٌاس المحاسبة ألغراض تسعٌر المنتجات وبناء المؤشرات المعٌارٌة وتقوٌم األداء .2

أن ٌقوم باحتساب الكلفة حسب النظرٌات المختلفة وحسب األوامر او المراحل اإلنتاجٌة وإعداد قوائم التكالٌف  .3
 والدخل للمشروع

 

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

تحفٌز الطالب على اإلطالع على الكتب والدورٌات المتعلقة بالمحاسبة بشكل عام ومحاسبة التكالٌف بشكل خاص  .1
 .فً المكتبة العامة للجامعة

 .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 عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة: 

 .القدرة على اختٌار القرار المناسب .1

 .القدرة على احتساب التكلفة .2

 . والرقابة ومحاسبة المسؤولٌةمالقدرة على التخطٌط والتقًٌ .3

 .العمل مع بقٌة اإلدارات األخرى بالحفاظ على مركز تنافسً جٌد بالمدى الطوٌل .4
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 :هيكل المقرر

 

 

الساعت  األسبوع

 المعتمذة

نتاجاث 

 التعلم

إجراءاث  المواضيع

 التعلم

طرق 

 التعليم

 

 األول

 و

  الثاني 

 

6  

 

A,B 

 

 

 هذخل ًظري في هحاسبت التكاليف: الفصل األول

 .التعريف بوحاسبت التكاليف وأهذافها- 

 الخسارة/ الوصروف / األصل / هفاهين الكلفت - 

حسب العاللت / الٌىعي / حسب الىظائف : تصٌيف التكاليف- 

/ حسب الفترة الزهٌيت / حسب العاللت بحجن الٌشاط / بالٌشاط - 

 .حسب الغرض هٌها- 

 طرق فصل التكاليف الشبت الوتغيرة- 

  

 الثالث

  و

 الرابع

6  

A,B,C,D 

  دورة تذفك التكاليف:الفصل الثالث

 دورة تذفك التكاليف باستخذام الحساباث- 

 دورة تذفك التكاليف باستخذام المىائن- 

  

 الخامس 

 و 

 السادس

  و

 السابع

9  

 

 

B,C,D 

 (األواهر اإلًتاجيت ) ًظن حساباث التكاليف :الفصل الخامس

 خصائص ًظام تكاليف األواهر اإلًتاجيت- 

 الوعالجت الوحاسبت ألواهر اإلًتاجيت- 

اإلجراءاث الوستخذهت في هحاسبت التكاليف الصٌاعيت الغير - 

  هباشرة

 حاالث تطبيقيت

 

  

 الثامن 

 و 

 التاسع

  و 

 العاشر

9  

 

 

B,C,D 

ًظام تكاليف  ) ًظن حساباث التكاليف :الفصل السادس

 (الوراحل

 خصائص ًظام الوراحل اإلًتاجيت- 

  بيي ًظام الوراحل اإلًتاجيت واألواهر اإلًتاجيتثالفرو لا- 

 أًىاع الوراحل اإلًتاجيت وطرق وتحويلها بعٌاصر التكاليف - 
 .طرٌقة المتوسط المرجح -
 طرٌقة الوارد أوال صادر أوال -

  

الحادي 

 عشر

و الثاني 

 عشر

6  

A,B,C,D 

  ًظرياث التكاليف:الفصل الثاني

 الوستغلت/ الوتغيرة/ ًظريت التكاليف الكليت- 

 إعذاد لائوت الذخل باستخذام الٌظرياث الثالث- 

  

الثالث 

 عشر

 و

الرابع 

 عشر

6 A,B,C,D  المحاسبت عن التالف والفاقذ والمعيب 

 الىحذاث الغير جيذة- 

 التالف العادي وغير العادي- 

 اإلًتاج الجيذ- 

 هعالجت التالف في صٌاعت الوراحل- 

 هعالجت التالف في صٌاعت األواهر اإلًتاجيت- 

 الوعالجت الوحاسبيت لإلًتاج الوعيب- 

 الوعالجت الوحاسبيت للخردة- 

  

الخامس 

 عشر

  و 

السادس 

6  

C,D 

   حاالث تطبيميت
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 عشر
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 :المراجع 
 2018محمد أبو نصار . د. الكتاب المقرر الرئيس محاسبة التكاليف أ

 
 2010محمد تٌسٌر عبد الحكٌم الرجبً . د مبادئ محاسبة التكاليف: الكتاب المساند

 
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20 

 االمتحان الثاني 20 

 االمتحان الشفهي 10 

 عرض تقديمي  

 االمتحان النهائي 50 
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Zarqa University  Prerequisite: 0400302 

Facultyof Economics and Administrative 
Sciences 

Lecture’s time:11 – 12  

Department: Accounting Semester: First 2018/2019  

Course title:  Cost Accounting 

( 0403212)                                                             

Office Hours: 

  

 
Course Description: 

This course covers the concepts and special topics in the cost accounting. Such as   
applications and theories of costs and their systems, which play a role in calculation 
the cost. It provide managements with necessary information of cost to achieve the 
purposes by accounting. 

Aims of the course: 

• Identify the concept of cost and its relationship to other sciences. 
• The distinction between the different cost theories in the cost calculation and 

assessment of inventories at the end of period. 

• Access to production orders and process and treatment of damaged waste 

systems. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

Students are expected at the end of the season to recognize the following: 

A. KnowledgeandUnderstanding 
A1.Knowledge of the basic concepts and terminology definition related to cost 

accounting: 

 

A2.Understand basic standard requirements for cost accounting: 

 

A3.Ability to apply steps for costing process: 

 

B.  Subject-specific skills 
B1. Use the accounting measure for the purposes of planning, control and vital 

management decision-making in the field of product pricing and constructing 
standard indicators and performance skills: 

 
B2.Use measurement accounting skills for the purposes of product pricing and building 

standard indicators and performance evaluation: 

 

B3.Calculates the cost by various theories, according to job orders or production process 

and preparing lists of costs and income of the project: 
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C. Critical-Thinking Skills 
 

C1.Stimulate student access to books and periodicals related to accounting 
in general and cost accounting, particularly in the public library of the 
University: 

 
C2.Conduct training for students in order to activate the theoretical side with the 

practical side: 

 

C3.Student participation in solving the practical applications of activating 
the spirit of communication and cooperation among them: 

 
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personaldevelopment) 

D1.The ability to select the appropriate decision:  

D2.The ability to calculate the cost: 

 

D3. Ability to planning and evaluation, supervision and responsibility accounting: 

D4. Work with the rest of other managements to maintain a good competitive position 

long extent: 

 

Course structures: 

Assessment 

methods 

Teaching 

Procedure 
Topics ILOs 

Credit 

Hours 

Week 

  Chapter One: Theoretical 

Approach in Cost 

Accounting 

Definition of cost 

accounting and objectives. 

Cost / asset / expense / 

loss concepts 

Costs classification: by jobs 

/ qualitative / activity 

relationship / size of 

activity / Time Period / by 

purpose. 

Ways to separate sime-

  1, 2, & 

3 
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variable costs  

 

  Chapter Two:  Cost 

Theories: 

Total cost theory 

Variable cost theory 

Absorption cost theory 

The preparation of the 

income statement using 

the three theories 

  4 & 5 

  Chapter Three: The flow 

cycle costs 

Costs flow cycle using the 

accounts  

Costs flow cycle using the 

statements 

  6 & 7 

  Chapter Four: The 

accounting treatment of 

the costs of production 

The cost of raw materials 

The cost of direct labor 

Indirect costs (method of 

cost / method activity 

centers) 

  8 &9 

  Chapter Five: Costs 

accounts systems (job 

orders) 

  10  

 

  Chapter Six: Costs 

accounts systems (process 

cost) 

  11, 12 

& 13 

 

  Chapter Seven: Cost 

Accounting System 

  14 
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(contract costs and 

contracting) 

  Practical problems.     15 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 
Cost Accounting: Talal Al-Kassar & Mahmoud Jalal   

B. Supplementary Textbook(s):  
 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

First exam 20%  

Second exam 20%  

Participation 10%  

Final exam 50%  

Total 100%  

 

 

 


