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اسم المادة

محاسبة تكاليف

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

التعريف بعناصر الكلفة وتبويباتها واحتساب كلفة اإلنتاج للوحدات أو
الخدمة والتركيز على كلفة الخدمة المصرفية .

التفاصيل االساسية للمادة

تبويب عناصر الكلفة ,قوائم التكاليف ,نظريات تحميل التكاليف ,مقومات
نظام التكاليف ,التكاليف في المصارف ,الموازنة في المصارف .

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

إدارة التكاليف في النشاط المصرفي ج 1د .سالم محمد عبود

 محاسبة التكاليف جزء أول وجزء ثاني ,مقيد القصير محاسبة التكاليف جزء أول وجزء ثاني ,د.حاكم الموسوي وآخرون -محاسبة التكاليف  ,لبنى هاشم نعمان
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التاريخ

المادة النظرية

 8112/11/8-9/82اإلطار العام لمحاسبة التكاليف
نشأت التكاليف وتطورها
8112/11/9-5
 8112/11/11-18تعريف وأهداف محاسبة التكاليف
 8112/11/82-19العالقة بين التكاليف والمالية
 8112/11/21-81والفرق وااللتقاء بينهما
تبويب عناصر التكاليف
8112/11/1-8
التبويب الصناعي والوظيفي
8112/11/12-9
 8112/11/81-11التبويب حسب العالقة بوحدة اإلنتاج
 8112/11/87-82التبويب حسب العالقة بالحجم
 8112/18/4-11/21التبويب حسب العالقة بالحجم وامثلة
قوائم التكاليف
8112/18/11-7
 8112/11/12-14قوائم التكاليف
 8112/18/85-81نظريات تحميل التكاليف
 8112/18/21-82المفهوم والضرورات
النظرية اإلجمالية
8114/1/2-4
النظرية المباشرة
8114/1/15-11
عطلة نصف السنة
النظرية المتغيرة
8114/8/5-1
النظرية المستغلة
8114/8/18-2
النظرية المستغلة
8114/8/19-15
مقومات نظام التكاليف
8114/8/81-88
تصميم نظام التكاليف
8114/2/5-1
نظام التكاليف في المصارف
8114/2/18-2
أهداف نظام التكاليف في المصارف
8114/2/19-15
تبويبات وقوائم التكاليف في المصارف
8114/2/81-88
 8114/4/8-2/89نظريات وقوائم التكاليف في المصارف

المادة العلمية

المالحظات

81
87
82
89

8114/4/9-5
8114/4/11-18
8114/4/82-19
8114/4/21-81

21
21
28

8114/5/7-2
8114/5/14/11
8114/5/81-17
توقيع األستاذ :

قياس تكلفة الخدمة في المصارف
قياس تكلفة الخدمة في المصارف
حجم التعادل للخدمة المصرفية
الموازنة التخطيطية في المصارف
الرقابة
الرقابة باستخدام الموازنات التخطيطية
تقرير األداء في المصارف
تقرير األداء في المصارف
توقيع العميد :

