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 تٍُح انًقرر                                 

 يخرخاخ انتؼهى انًطهىتح انطاػاخ األضثىع
اضى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طرٌقح انتقٍٍى طرٌقح انتؼهٍى

 األول 

 
  2 

يفهىو يحاضثح انتكانٍف, 

اهذاف يحاضثح انتكانٍف, 

 االضتخذاياخ

فصم االول : يذخم انى ان

 .يحاضثح انتكانٍف

ػالقح يحاضثح انتكانٍف 

تانًحاضثح انًانٍح  

 وانًحاضثح االدارٌح

 

 pdfيحاضرج 

ػرض تاضتخذاو 

 ترَايح 

Google meet 

 تىاضطح ترَايح 

PowerPoint 

 اختثاراخ ٌىيٍح

 شهرٌح,

    2    انثاًَ

يفاهٍى و تثىٌثاخ 

 انتكانٍف

 

 

 يفاهٍى انتكهفح

ًٍٍس تٍٍ انتكهفح انت

 وانًصروف وانخطارج

انتكهفح انكهٍح وانتكهفح 

 انحذٌح

 تثىٌة ػُاصر انتكانٍف

 pdfيحاضرج   
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 ترَايح 
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 تىاضطح ترَايح 

PowerPoint 

اختثاراخ 

ٌىيٍح/ اختثار 

 شهري

  

 انثانث
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 َظرٌاخ انتكانٍف

 انُظرٌح انكهٍح

 ذٌحانُظرٌح انح

َظرٌح انطاقح وغٍر 

 انًطتغهح
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 تىاضطح ترَايح 
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/ اختثار ٌىيٍح

 شهري

 انراتغ 
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 انرقاتح ػهى ػُصر انًىاد

 

 

 

انرقاتح ػهى ػُصر  

 انًىاد

انرقاتح ػهى ػُصر 

 انؼًم.

 انرقاتح ػهى انًصروفاخ

 

  

 

 

 اختثاراخ ٌىيٍح
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ػرض تاضتخذاو 

 ترَايح 
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 تىاضطح ترَايح 

PowerPoint 

 

 انخايص 
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َظاو تكانٍف االواير 

 االَتاخٍح

  

طثٍؼته وخصائصه, 

تحًٍم األواير االَتاخٍح 

, تؼُاصر انتكانٍف

اإلخراءاخ انًحاضثٍح 

فً ظم َظاو االواير 

 تاخٍحاالَ

       

  

 

 

 اختثاراخ ٌىيٍح 

 

 pdfيحاضرج   

ػرض تاضتخذاو 
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  ايتحاٌ انكتروًَ  ايتحاٌ انشهر االول 2 انطادش

 انطاتغ
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     َظاو انًراحم اإلَتاخٍح

 

طثٍؼته وخصائصه, 

احم تحًٍم حطاتاخ انًر

 نٍف.تؼُاصر انتكا
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 اختثاراخ ٌىيٍح

 

 2 انثايٍ
 َظاو انًراحم االَتاخٍح

 

طرق احتطاب االَتاج 

 انًؼادل )انًكافئ(:

طرٌقح يتىضط  -

 انتكهفح.

طرٌقح انىارد اوال  -

 صادر اوال.

االخراءاخ انًحاضثٍح 

ً ظم َظاو انًراحم ف

 االَتاخٍح.
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 َظاو انًراحم االَتاخٍح

 

يؼاندح انتغٍٍر فً ػذد 

انىحذاخ فً ظم َظاو 

انًراحم االَتاخٍح, 

يؼاندح انىحذاخ انتانفح 

 وانًفقىدج فً انًرحهح.

 

 pdfج يحاضر  
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 ترَايح 
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 تىاضطح ترَايح 
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  اختثاراخ ٌىيٍح

 

 َظاو انًراحم االَتاخٍح 2 ؼاشران

يؼانح انتغٍٍر فً ػذد 

انىحذاخ َتٍدح إلضافح 

 يىاد.

 pdfيحاضرج 

ػرض تاضتخذاو 

 ترَايح 

Google meet 

 تىاضطح ترَايح 

PowerPoint 

 

  اختثاراخ ٌىيٍح

 

 2 حادي ػشران

 

تكانٍف انًُتداخ 

 انًشتركح 

 

يفهىو االَتاج  -

انًشترك ويشاكهه 

 انًحاضثٍح.

طرق تىزٌغ  -

انتكانٍف انًشتركح 

 ػهى االَتاج.

 pdfيحاضرج 

ػرض تاضتخذاو 

 ترَايح 

Google meet 

 تىاضطح ترَايح 

PowerPoint 

 

  اختثاراخ ٌىيٍح
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 ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  0
  
Horngren's Cost Accounting: A Managerial 

Emphasis. 

 

 

االطاريح والخسائل التي تتعمق بسحاسبة التكاليف لسا ليا مؽ اىسية  كتب والسخاجع التي يؾصى بيا اـ ال
مؽ تشسية تظؾيخ اطالع الظالب عمى السؾاضيع السيسة والحجيث في 

 محاسبة التكاليف

مؾاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 https://www.researchgate.net/profile/Salah-
Mahdi-Jawad-Al-Kawaz 

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

 .الكؾرسات الجراسية والعسل عمى تظبيقيا في سج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشيجتان يع  
 

 2 ثاًَ ػشران

تكانٍف انًُتداخ 

 انؼرضٍح

 

َتاج يفهىو اال -

انؼرضً ويشاكهه 

 انًحاضثٍح.

طرق يؼاندح اٌراد  -

 انًُتح انؼرضً.

 pdfيحاضرج 

ػرض تاضتخذاو 

 ترَايح 

Google meet 

 تىاضطح ترَايح 

PowerPoint 

 

  اختثاراخ ٌىيٍح

 

  ايتحاٌ انكتروًَ ايتحاٌ انشهر انثاًَ  2 ػشرانثانث 
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