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          كلية :أقتصاديات األعمالالنهرينجامعة :   

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

: مرحلة البكلوريوس / قسم البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 أقتصاديات ادارة االستثمار و الموارد

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

  قسم اقتصاديات ادارة االستثمار و المواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 ( قسم الرقابة القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 المحاسبية و المالية _ قسم اقتصاديات ادارة االستثمار و الموارد )

 : الثالثة  المرحلة:االول    الفصل الدراسي2017- 2016:السنة الدراسية -5

  منذ تأسيس الكليةتاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 : مستويات التقييم -7

 ضعيف مقبول متوسط جيد جيدجدا أمتياز
90-100 80-89 70-79 60-96 50-95 1-49 

8-  
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 IE302:   كود المقرر الدراسي:محاسبة التكاليفعنوان المقرر الدراسي -1

 : الساعات المعتمدة  -2

█ 

 نموذج مواصفات المقرر
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عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

3 3 - - 3 3 
 

  م.م ريم محسن خضيرالكادر التدريسي : -3

 

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

 األهداف العامة للمقرر: -1

 يتناول تحميل عناصر التكاليف و أسس الرقابة على عناصر التكاليف  •

معرفة االساليب الحديثة المستخدمة في تحليل المعلومات و البيانات  •

 المحاسبية و دورها في حل المشكالت 

 التعريف بالتكاليف على انها نظام رئيسي لتوفير المعلومات  •

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
 االلمام بأسس الرقابة على عناصر التكاليف 1               أ- 
 االلمام بمشاكل قياس التكاليف الصناعية غير المباشرة 2               أ- 

ب- المهارات الذهنية 
 القدرة على التفريق بين نظريات التكاليف المختلفة 1ب-
 القدرة على تحديد المشاكل الكلفوية و حلها بطريقة علمية حديثة 2ب-

ج- المهارات المهنية والعلمية 
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 أمكانية تطبيق نظريات التكاليف المختلفة 1جـ-
امكانية استخدام نظام التكاليف على اساس االنشطة في تخصيص  2جـ-

 التكاليف 
            د- المهارات العامة والمنقولة  

  كيفية اعداد القوائم الكلفوية بموجب نظريات التكاليف 1               د- 
  كيفية الرقابة على عناصر التكاليف2               د- 

-المحتوى 3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

مقدمة في محاسبة 
 التكاليف

6 6  

  9 9 نظريات  التكاليف
المحاسبة على عنصر 

 المواد
6 6  

   3 امتحان الشهر االول 
المحاسبة على عنصر 

 العمل
6 6  

المحاسبة على عنصر 
 الخدمات

9 9  

   3 امتحان الشهر الثاني
  4 4 مراجعة و حل اسئلة 
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- أساليب التعليم والتعلم 4 
 المحاضرات النظرية 4-1
 حل التمارين  4-2
  المناقشة مع الطلبة4-3

- أساليب تقييم الطلبة  5 
% 20       األختبار األول     

% 20       األختبار الثاني        

% 40السعي                     
 % 60نهاية الكورس       امتحان 

% 100                   المجموع                  

- قائمة المراجع  6

كتاب (محاسبةالتكاليف) أ.د نصيف جاسم الجبوري _ د.عبد خلف . 6-1

 الجنابي

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

  _ أستخدام االنترنيت للحصول على اخر التطورات Data show–لوحة بيضاء 
 

 م.م ريم محسن خضير المقرر : مدرس

 أ . د سالم الشامي رئيس القسم: 

 2017   /3/  10التاريخ :     

 


