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 ( 1ممرر محاسبة تكالٌف ) توصٌف
  

I. :معلومات عامة عن الممرر 

(1محاسبة تكالٌف ) :اسم الممرر  .1  

  الممرر ورلمه: رمز  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار/تمارٌن محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

5.  
السابمة لدراسة الممرر )إن  المتطلبات
 :(وجدت

  2، 1محاسبة مالٌة

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس محاسبة درس له لممرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 جامعة صنعاء –االلتصاد كلٌة التجارة و مكان تدرٌس الممرر:  .11

 أ. م. د/ٌوسف عبده راشد الرباعً  توصٌف الممرر:معد)و(   .11

 مصلح أحمدد/مجٌب الرحمن  مراجع التوصٌف  .12

 م2222 تؤرٌخ اعتماد التوصٌف:  .13

  الجهة التً اعتمدت التوصٌف:  .14

 

II. :وصف الممرر 

التارٌخً ٌتناول هذا الممرر التطور  ٌات محاسبة التكالٌف، حٌثؤساسالطالب المعرفة ب إكساب إلىٌهدف الممرر 
محاسبة التكالٌف )العوامل  إطارها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، وأهدافلمحاسبة التكالٌف، وطبٌعة محاسبة التكالٌف و

البٌئٌة المإثرة فً نظام محاسبة التكالٌف ومموماته(، ومفاهٌم التكالٌف، وتبوٌب عناصر التكالٌف، لٌاس وتحمٌل 
وضبط تكلفة المستلزمات السلعٌة وتكلفة العمل اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة غٌر ات لٌاس إجراءعناصر التكالٌف، و

 المباشرة.
 

III.  الممرر:  أهداف 

 الدارس بالمعرفة وتنمٌة مهاراته فً المجاالت اآلتٌة:  تزوٌد إلى( 1ٌهدف ممرر محاسبة التكالٌف )          
 التطور التارٌخً لمحاسبة التكالٌف.  .1
 ها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة.أهدافالتكالٌف ومفهوم محاسبة  .2
 العوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام محاسبة التكالٌف. .3
 ممومات نظام محاسبة التكالٌف. .4
 مفاهٌم التكالٌف. .5
 لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف على وحدات النشاط. .6
 والتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة.ات لٌاس وضبط تكلفة المستلزمات السلعٌة وتكلفة العمل اإلنسانً إجراء .7

 

I. ( مخرجات التعلم الممصودة للممررCILOs (  وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للبرنامج )PILOs :) 

 م
مخرجات التعلم  مخرجات التعلم الممصودة للممرر

 الممصودة للبرنامج  
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II.  وربطها بمخرجات البرنامج:مخرجات تعلم الممرر 

A : المعرفة والفهم . 

 مخرجات الممرر )معرفة وفهم( مخرجات البرنامج )معرفة وفهم(

بعدد االنتهداء مدن هددذا الممدرر سدٌكون الطالدب لددادراً  بعد االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب لادراً على أن:

a-1 

وطبٌعة محاسبة بالتطور التارٌخً لمحاسبة التكالٌف،  والفهم المعرفة ٌظهر
ها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، والعوامل البٌئٌة المإثرة فً أهدافالتكالٌف و

نظام محاسبة التكالٌف ومموماته، ومفاهٌم التكالٌف، ومفهوم تبوٌب عناصر 
التكالٌف وطرائك التبوٌب، ولٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف على وحدات 

المستلزمات السلعٌة وتكلفة العمل ات لٌاس وضبط تكلفة إجراءالنشاط، و
 اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة

A1 

a-2 
 المالٌة المتعلمة بعناصر التكالٌف وكٌفٌة بالمعامالت والفهم المعرفة ٌظهر

 الوحدات المحاسبٌة بمختلف السجالت فً وترصٌدها لٌدها وترحٌلها
 .االلتصادٌة

A2 

a-3 
ً والتسوٌمً من نتاجالتكالٌف على وحدات النشاط اإلات تحمٌل إجراءٌبٌن 

لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق التكالٌف )المباشرة،  إعدادخالل 
 المتغٌرة، المستغلة، الكلٌة(.

A3 

b-1 
ٌحلل المعامالت المالٌة المرتبطة بالتكالٌف تمهٌداً لتخصٌصها على وحدات 

 ً والبٌعً أو تخصٌصها أو توزٌعها على مراكز التكلفة. نتاجالنشاط اإل
B1 

b-2 
ٌمٌز بٌن مفاهٌم التكالٌف ألغراض لٌاس عناصر التكالٌف ومفاهٌم التكالٌف 
ألغراض الرلابة على عناصر التكالٌف وٌبوب عناصر التكالٌف بشكل 

 ٌالئم كل طرٌمة من طرق لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف.
B2 

b-3 
طرق وٌفسر محتوٌات لوائم التكالٌف والدخل فً ظل كل طرٌمة من  ٌحلل

 أهدافوٌمٌم بٌانات كل طرٌمة فً ضوء  لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف
 محاسبة التكالٌف.

B3 

c-1 
ات إجراءلحصر وتسجٌل عناصر التكالٌف وٌطبك التكلٌفٌة ٌجري المعالجة 

 لٌاسها وضبطها وتحمٌلها. 
C1 

c-2 

التكالٌف والدخل باتباع طرق التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، لوائم  ٌعد 
المستغلة، الكلٌة( وٌعد بطائك مرالبة أصناف المستلزمات السلعٌة ولوائم 
األجور وكشوفات تحلٌلها وكشوفات تخصٌص وتوزٌع عناصر التكالٌف 

 نتا على مراكز التكلفة وتحمٌل تكالٌف مراكز الخدمات على مراكز اإل
 دالت تحمٌل التكالٌف.وٌحدد مع

C2 

c-3 
بما فً ذلن تحدٌد  منشؤةٌصمم نظم التكالٌف المالئمة لطبٌعة نشاط كل 

وتصمٌم المجموعة المستندٌة والدفترٌة فً ضوء العوامل البٌئٌة المإثرة فً 
 .ٌةساسنظام التكالٌف ومموماته األ

C3 

c-4  مختلف المرارات.المفٌدة فً ترشٌد التكلٌفٌة ٌجهز مختلف البٌانات C4 

d-1  

 فرق فً وبفاعلٌة وٌشارن منشؤةمن داخل ألسام ال اآلخرٌن مع ٌتواصل
بكفاءة للحصول على مختلف البٌانات ذات الصلة بعمله والمٌام  العمل
المختلفة فً حصر وتبوٌب وتحمٌل عناصر التكالٌف وتوفٌر  دوارباأل

 محاسبة التكالٌف. أهدافوبشكل ٌحمك  التكلٌفٌةالبٌانات 

D1 

d-2 
للمحاسبة والتمٌد بالمواعد واألعراف المهنٌة  ٌةخاللاأل األبعادب ٌلتزم 

 .عمله فً ممارسة ولواعد السلون المهنً
D2 

  d-3 
وبرامجه فً  اآللًوٌجٌد استخدام الحاسب تكنولوجٌا المعلومات  مع ٌتعامل

 مجال محاسبة التكالٌف.
D3 
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A.1 

النظري للمحاسبة  طارٌظهر المعرفة والفهم باإل
والمراجعة، ومعاٌٌر المحاسبة والمراجعة المختلفة، 

، والموانٌن خري اآلٌة داروالعلوم االلتصادٌة واإل
ذات العاللة بمجاالت المحاسبة والمراجعة، وبما 

فً المنشآت المختلفة  األعمالٌتناسب مع بٌئة 
 a1 والترتٌبات التعالدٌة. 

لتارٌخً بالتطور ا والفهم المعرفة ٌظهر
لمحاسبة التكالٌف، وطبٌعة محاسبة 

ها وممارنتها بالمحاسبة أهدافالتكالٌف و
المالٌة، والعوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام 
محاسبة التكالٌف ومموماته، ومفاهٌم 
التكالٌف، ومفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف 
وطرائك التبوٌب، ولٌاس وتحمٌل عناصر 

ات جراءإالتكالٌف على وحدات النشاط، و
لٌاس وضبط تكلفة المستلزمات السلعٌة 
وتكلفة العمل اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة 

 غٌر المباشرة

A.2 

ٌظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالٌة،  
ات المحاسبة عنها بمختلف الوحدات إجراءو

 االلتصادٌة العامة والخاصة.
a2 

المالٌة  بالمعامالت والفهم المعرفة ٌظهر
لٌدها  بعناصر التكالٌف وكٌفٌة المتعلمة
 السجالت فً وترصٌدها وترحٌلها

 .االلتصادٌة الوحدات المحاسبٌة بمختلف

A.3 
 

الموائم المالٌة والتمارٌر  إعدادات إجراءٌوضح  
لمختلف الوحدات االلتصادٌة العامة والخاصة 
وكٌفٌة تحلٌل وتفسٌر تلن الموائم لألغراض 

 ا.االستثمارٌة والضرٌبٌة وغٌره

a3 

ات تحمٌل التكالٌف على وحدات إجراءٌبٌن 
 إعدادً والتسوٌمً من خالل نتاجالنشاط اإل

لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق التكالٌف 
 )المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، الكلٌة(.

    

B: المهارات الذهنٌة . 

   ذهنٌة(مخرجات الممرر)مهارات  مخرجات البرنامج )مهارات ذهنٌة(    

بعد االنتهاء مدن هدذا الممدرر سدٌكون الطالدب لدادراً  :بعد االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب لادراً على أن
 على أن:

B1 

 والنظم المحاسبٌة المالئمة سالٌبواأل الطرق ٌحدد 
 .منشؤةال نشاط لطبٌعة

b1 

ٌحلل المعامالت المالٌة المرتبطة بالتكالٌف 
على وحدات النشاط  تمهٌداً لتخصٌصها

ً والبٌعً أو تخصٌصها أو توزٌعها نتاجاإل
 على مراكز التكلفة. 

B2 

لتحدٌد  خري اآلٌحلل المعامالت المالٌة واألحداث  
 األطراف المدٌنة والدائنة.

b2 

ٌمٌز بٌن مفاهٌم التكالٌف ألغراض لٌاس 
عناصر التكالٌف ومفاهٌم التكالٌف ألغراض 

التكالٌف وٌبوب عناصر الرلابة على عناصر 
التكالٌف بشكل ٌالئم كل طرٌمة من طرق 

 لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف.

B3 

ٌحلل الموائم المالٌة للمنشآت المختلفة، والبدائل 
االستثمارٌة، بما ٌمكنه من استنتا  مدلوالت 
ومإشرات وتمدٌم االستشارات فً المجاالت 

 المختلفة.

 
b3 

وٌفسر محتوٌات لوائم التكالٌف  ٌحلل
طرق لٌاس والدخل فً ظل كل طرٌمة من 

وٌمٌم بٌانات كل  وتحمٌل عناصر التكالٌف
 محاسبة التكالٌف. أهدافطرٌمة فً ضوء 

Cالمهارات العملٌة والمهنٌة .    

 مخرجات الممرر )مهارات عملٌة ومهنٌة( مخرجات البرنامج )مهارات عملٌة ومهنٌة(

بعد االنتهاء من هذا الممرر سٌكون الطالب لادراً  االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب لادراً على أن:بعد 
 على أن:

C1 
ٌجري المعالجات المحاسبٌة للمعامالت المالٌة 

للمنشآت المختلفة العامة  خري اآلواألحداث 
c1 

لحصر وتسجٌل التكلٌفٌة ٌجري المعالجة 
ات لٌاسها إجراءعناصر التكالٌف وٌطبك 
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والمعاٌٌر ، IFRSوالمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 
 والمواعد المحاسبٌة ذات العاللة.

 وضبطها وتحمٌلها. 

C2 

ٌعد الموائم المالٌة للمنشآت المختلفة العامة والخاصة 
ً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة  والمعاٌٌر  ،IASsوفما

والمعاٌٌر والمواعد ، IFRSالدولٌة للتمارٌر المالٌة 
 المحاسبٌة ذات العاللة.

c2  

لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق  ٌعد 
التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، 
الكلٌة( وٌعد بطائك مرالبة أصناف 
المستلزمات السلعٌة ولوائم األجور 
وكشوفات تحلٌلها وكشوفات تخصٌص 
وتوزٌع عناصر التكالٌف على مراكز التكلفة 
وتحمٌل تكالٌف مراكز الخدمات على مراكز 

 وٌحدد معدالت تحمٌل التكالٌف. نتا اإل

C3 

لمالً ٌعد الموازنات التخطٌطٌة، وتمارٌر األداء ا 
ي، وتصمٌم الدورات المستندٌة، ونظم دارواإل

المعلومات المحاسبٌة، والمفاضلة بٌن البدائل 
المتاحة، بما ٌتوافك مع طبٌعة النشاط فً المنشآت 

 المختلفة.

c3 

ٌصمم نظم التكالٌف المالئمة لطبٌعة نشاط 
بما فً ذلن تحدٌد وتصمٌم  منشؤةكل 

المجموعة المستندٌة والدفترٌة فً ضوء 
العوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام التكالٌف 

 .ٌةساسومموماته األ

C4 

C4 .والتوثٌك والمراجعة الفحص ٌجري 
المالٌة للمنشآت  والموائم والحسابات للمستندات

المختلفة وفما لمعاٌٌر المراجعة والتؤكٌد الدولٌة، 
وغٌرها من الموانٌن والمعاٌٌر والمواعد ذات 
العاللة، وتمدٌم مختلف االستشارات المالٌة 

 والضرٌبٌة.

c4 

 
 

المفٌدة فً التكلٌفٌة ٌجهز مختلف البٌانات 
 ترشٌد مختلف المرارات.

    

 المهارات العامة:

   مخرجات الممرر )مهارات عامة( مخرجات البرنامج )مهارات عامة(

 االنتهاء من هذا البرنامج سٌكون الطالب لادراً على أن:بعد 
بعد االنتهاء من هذا الممرر سٌكون الطالب لادراً 

 على أن:

D1 

بفعالٌة، وٌشارن فً فرق  اآلخرٌنٌتواصل مع 
العمل بكفاءة، وبما ٌمكنه من العمل فً مختلف 

 وظائف المحاسبة والمراجعة.
d1 

 من داخل ألسام اآلخرٌن مع ٌتواصل
 العمل فرق فً وبفاعلٌة وٌشارن منشؤةال

بكفاءة للحصول على مختلف البٌانات ذات 
المختلفة فً  دوارالصلة بعمله والمٌام باأل

حصر وتبوٌب وتحمٌل عناصر التكالٌف 
وبشكل ٌحمك التكلٌفٌة وتوفٌر البٌانات 

 محاسبة التكالٌف. أهداف

D2 
السلون ، ولواعد وآداب األنظمةٌلتزم بالموانٌن و

 d2 المهنً الدولٌة، وغٌرها من المواعد ذات العاللة.
للمحاسبة والتمٌد  ٌةخاللاأل األبعادب ٌلتزم 

بالمواعد واألعراف المهنٌة ولواعد السلون 
 .عمله فً ممارسة المهنً

D3 
D3 ٌجٌد استخدام تكنولوجٌا المعلومات والحاسب .
فً مجاالت المحاسبة والمراجعة المختلفة،  اآللً

 والمهارات البحثٌة، والتحلٌلٌة.  
d3 

واستخدام تكنولوجٌا المعلومات  مع ٌتعامل
وبرامجه فً مجال محاسبة  اآللًالحاسب 
 التكالٌف.
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

 :التدرٌس والتمٌٌم استراتٌجٌة والفهم ب: ربط مخرجات تعلم الممرر/المعرفة اوالً 

 مٌٌالتم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  التعلم الممصودة للممررمخرجات   

a-1 
 

بالتطور التارٌخً لمحاسبة  والفهم المعرفة ٌظهر
ها أهدافالتكالٌف، وطبٌعة محاسبة التكالٌف و

وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، والعوامل البٌئٌة 
المإثرة فً نظام محاسبة التكالٌف ومموماته، 
ومفاهٌم التكالٌف، ومفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف 
وطرائك التبوٌب، ولٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف 

ات لٌاس وضبط تكلفة إجراءعلى وحدات النشاط، و
المستلزمات السلعٌة وتكلفة العمل اإلنسانً والتكالٌف 

 الصناعٌة غٌر المباشرة

 

 المحاضرات 

 الواجبات المنزلٌة 

 الحوار والمنالشة 

 

  أثناءأسئلة تموٌمٌة 
  المحاضرة.

  تمٌٌم الواجبات
 .المنزلٌة

  االختبارات
 التحرٌرٌة.

 

 

a-2 
المالٌة المتعلمة  بالمعامالت والفهم المعرفة ٌظهر

 وترصٌدها لٌدها وترحٌلها بعناصر التكالٌف وكٌفٌة
 .االلتصادٌة الوحدات بمختلفالمحاسبٌة  السجالت فً

 

a-3 

ات تحمٌل التكالٌف على وحدات النشاط إجراءٌبٌن 
لوائم التكالٌف  إعدادً والتسوٌمً من خالل نتاجاإل

والدخل باتباع طرق التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، 
 المستغلة، الكلٌة(.

 

التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة المهارات الذهنٌة ب/ثانٌا: ربط مخرجات تعلم الممرر    

التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة مٌٌالتم استراتٌجٌة    

b-1 

ٌحلل المعامالت المالٌة المرتبطة بالتكالٌف تمهٌداً 
ً والبٌعً أو نتاجلتخصٌصها على وحدات النشاط اإل

 تخصٌصها أو توزٌعها على مراكز التكلفة. 

 .المحاضرات 

 .منالشة وحوار 

 .تكلٌفات منزلٌة 

  تمٌٌم التكلٌفات
 المنزلٌة.

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفهٌة.

 

b-2 

ٌمٌز بٌن مفاهٌم التكالٌف ألغراض لٌاس عناصر 
التكالٌف ومفاهٌم التكالٌف ألغراض الرلابة على 
عناصر التكالٌف وٌبوب عناصر التكالٌف بشكل 

عناصر ٌالئم كل طرٌمة من طرق لٌاس وتحمٌل 
 التكالٌف.

b-3 

وٌفسر محتوٌات لوائم التكالٌف والدخل فً  ٌحلل
طرق لٌاس وتحمٌل عناصر ظل كل طرٌمة من 

 أهدافوٌمٌم بٌانات كل طرٌمة فً ضوء  التكالٌف
 محاسبة التكالٌف.
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 والتمٌٌم:التدرٌس  استراتٌجٌة مخرجات تعلم الممرر/المهارات المهنٌة والعملٌة ب ثالثا: ربط  
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مٌٌالتم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة  

c-1 
لحصر وتسجٌل التكلٌفٌة ٌجري المعالجة 

ات لٌاسها إجراءعناصر التكالٌف وٌطبك 
 وضبطها وتحمٌلها. 

 ة أمثلو محاضرات
 عملٌة.

 .تكالٌف منزلٌة جماعٌة 

 الطالب فً  إشران
منالشة جماعٌة 

 وحوارات.

 .تمٌٌم التكالٌف المنزلٌة 

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفهٌة.

 c-2 

لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق  ٌعد 
التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، 
الكلٌة( وٌعد بطائك مرالبة أصناف 
المستلزمات السلعٌة ولوائم األجور 
وكشوفات تحلٌلها وكشوفات تخصٌص 
وتوزٌع عناصر التكالٌف على مراكز 
التكلفة وتحمٌل تكالٌف مراكز الخدمات 

وٌحدد معدالت تحمٌل  نتا على مراكز اإل
 التكالٌف.

c-3 

ٌصمم نظم التكالٌف المالئمة لطبٌعة نشاط 
بما فً ذلن تحدٌد وتصمٌم  منشؤةكل 

المجموعة المستندٌة والدفترٌة فً ضوء 
العوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام التكالٌف 

 .ٌةساسومموماته األ

  

c-4 
المفٌدة فً التكلٌفٌة ٌجهز مختلف البٌانات 
   ترشٌد مختلف المرارات.

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر/المهارات االنتمالٌة )العامة( ب   

 مٌٌالتم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات االنتمالٌة )العامة(  

d-1  

 منشؤةمن داخل ألسام ال اآلخرٌن مع ٌتواصل
بكفاءة للحصول  العمل فرق فً وبفاعلٌة وٌشارن

على مختلف البٌانات ذات الصلة بعمله والمٌام 
المختلفة فً حصر وتبوٌب وتحمٌل عناصر  دوارباأل

وبشكل ٌحمك التكلٌفٌة التكالٌف وتوفٌر البٌانات 
 محاسبة التكالٌف. أهداف

 .لماءات جماعٌة 

 .منالشة وحوار 

 ًالتعلم التعاون 

 ًالتعلم الذات 

 المالحظة والمتابعة.

d-2 

للمحاسبة والتمٌد بالمواعد  ٌةخاللاأل األبعادب ٌلتزم 
فً  واألعراف المهنٌة ولواعد السلون المهنً

 .عمله ممارسة
 

  d-3 

وٌجٌد استخدام تكنولوجٌا المعلومات  مع ٌتعامل
  وبرامجه فً مجال محاسبة التكالٌف. اآللًالحاسب 

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

III.  مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( والساعات الفعلٌة لها وربطها بمخرجات
 التعلم الممصودة للممرر.  

 الرلم
No. 

 موضوعات فرعٌة موضوعات  رئٌسٌة
 عدد 
 األسابٌع

 الساعات
 الفعلٌة 

 مخرجات 
 تعلم الممرر

1 
التطور التارٌخً 
 لمحاسبة التكالٌف

األولى: التمهٌد لنشؤة محاسبة . المرحلة 1
 التكالٌف.

1 3 a2 2.المرحلة الثانٌة: نشؤة محاسبة التكالٌف . 

. المرحلة الثالثة: ازدهار محاسبة 3
 التكالٌف.

2 
طبٌعة محاسبة 
 التكالٌف

 . مفهوم محاسبة التكالٌف.1

1 3  a2 
 محاسبة التكالٌف. أهداف. 2

التكالٌف بالمحاسبة . ممارنة محاسبة 3
 المالٌة.

3 
محاسبة  إطار

 التكالٌف

. العوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام محاسبة 1
 التكالٌف 

1 3 a2 
ٌة لنظام محاسبة ساسالممومات األ. 2

 التكالٌف

 مفاهٌم التكالٌف 4

 . أسباب تعدد مفاهٌم التكالٌف.1

1 3 
a2, a3, b2, 
c1, c4 d1, 

d3 

 التكلفة:. مفاهٌم 2

 .مفهوم التكلفة والمصروف والخسارة 

  مفاهٌم التكالٌف ألغراض لٌاس
تكالٌف وحدات النشاط وتمٌٌم مخزون 

 .نتا اإل

  مفاهٌم التكالٌف ألغراض الرلابة على
 عناصر التكالٌف وتمٌٌم األداء.

5 
تبوٌب عناصر 
 التكالٌف

 . مفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف.1

2 6 
a2, a3, b3, 
c2, c4, d1 

 . طرائك تبوٌب عناصر التكالٌف:2

  أسباب تعدد طرائك تبوٌب عناصر
 التكالٌف.

 .ًطرٌمة التبوٌب النوع 

 .ًطرٌمة التبوٌب الوظٌف 

  طرٌمة التبوٌب بحسب عاللة عناصر
 التكالٌف وحدة النشاط.

  طرٌمة التبوٌب بحسب عاللة عناصر
 التكالٌف بحجم النشاط.

  طرٌمة التبوٌب الوظٌفً وبحسب عاللة
عناصر التكالٌف بوحدة النشاط وحجم 

 النشاط.

3 
لٌاس وتحمٌل 
عناصر التكالٌف 
 على وحدات النشاط

. أسباب تعدد طرائك لٌاس وتحمٌل 1
 عناصر التكالٌف على وحدات النشاط.

  
a2, a3, b3, 
c2, c4, d1 

طرائك لٌاس وتحمٌل عناصر  أنواع. 2
 التكالٌف على وحدات النشاط:

 .طرٌمة التكالٌف المباشرة 
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 .طرٌمة التكالٌف المتغٌرة 

 طرٌمة التكالٌف المستغلة 
2 6 

 طرٌمة التكالٌف الكلٌة 

4 

ات لٌاس إجراء
وضبط عنصر 
تكلفة المستلزمات 

 السلعٌة

 المستلزمات السلعٌةمفهوم عنصر تكلفة . 1

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d3 

 . تبوٌب عنصر تكلفة المستلزمات السلعٌة.2

ٌة للرلابة تكلفة ساس. الممومات األ3
 المستلزمات السلعٌة

دور نظام التكالٌف فً لٌاس وضبط . 4
 خالل كل من: المستلزمات السلعٌةتكلفة 

  التعالد على الشراء والتورٌد.مرحلة 

 .مرحلة الفحص واالستالم 

 .مرحلة التخزٌن 

  إلىمرحلة رد مستلزمات سلعٌة 
 الموردٌن.

 .مرحلة الصرف من المخازن 

  إلىمرحلة رد مستلزمات سلعٌة 
 المخازن.

 مرحلة تحوٌل مستلزمات سلعٌة 

 المستلزمات السلعٌة.. لٌاس تكلفة شراء 5

. طرائك تتبع ولٌاس تكلفة المستلزمات 6
 السلعٌة.

.لٌود الٌومٌة للمحاسبة عن عنصر تكلفة 7
 المستلزمات السلعٌة.

 . تحلٌل تكلفة المستلزمات السلعٌة.8

5  

ات لٌاس إجراء
وضبط عنصر 
تكلفة العمل 
 اإلنسانً

 اإلنسانً. مفهوم عنصر تكلفة العمل 1

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d3 

 . تبوٌب عنصر تكلفة العمل اإلنسان2ً

. بواعث االهتمام بالرلابة على عنصر  3
 تكلفة العمل اإلنسانً

دور نظام التكالٌف فً لٌاس وضبط . 4
 خالل كل من: العمل اإلنسانًتكلفة 

 .مرحلة تعٌٌن العاملٌن 

 .ًلٌاس تكلفة العمل اإلنسان 

 ٌة.نتاجمرحلة تحدٌد الحوافز اإل 

  لوائم األجور وصرفها. إعدادمرحلة 

 .ًمرحلة تحلٌل تكلفة العمل اإلنسان 

لٌود الٌومٌة للمحاسبة عن عنصر تكلفة . 5
 العمل اإلنسانً

6 

ات لٌاس إجراء
وضبط عنصر 
التكالٌف غٌر 
 المباشرة

 . مفـهوم التكالٌف غٌر المباشرة 1

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d3 

 التكالٌف غٌر المباشرة أنواع.  2

. نظرٌة مراكز التكلفة فً لٌاس وضبط  3
 التكالٌف غٌر المباشرة:

 تحدٌد مراكز التكلفة 
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  حصر وتجمٌع التكالٌف غٌر
 المباشرة

  بنود التكالٌف تخصٌص وتوزٌع
 غٌر المباشرة

  توزٌع تكالٌف مراكز الخدمات
 نتا ٌة على مراكز اإلنتاجاإل

 على  نتا تحمٌل تكالٌف مراكز اإل
 وحدات المنتجات النهائٌة.

  42  14  إجمالً عدد األسابٌع والساعات

 

V. استراتٌجٌات التدرٌس   

 منالشات. 

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً. 

 التعلٌم التعاونً.

 المنالشة والحوار.

 تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة.  

 التوضٌحٌة.  شكالاستخدام الرسومات واأل

 

VI. نشطةاأل Tasks and Assignments : 

 الرلم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 11 2-3  التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة  1

 11 12-1  الحضور والمشاركة  2

 21   المجموع 3

 

VII. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التمٌٌم الرلم

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة 

درجة   إلى
التمٌٌم 
 النهائً(

 المخرجات التً ٌحممها

 جمٌع المخرجات %22 22 6 / التكالٌف نشطةالواجبات / األ  .1

 جمٌع المخرجات %22 22 1 االختبار النصفً  .2

 جمٌع المخرجات %02 02 1 االختبار النهائً 3

  %111 100 المجموع

 

VIII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(المراجع الرئٌسة

، الجمهورٌة الٌمنٌة، 9النظري والعملً لمحاسبة التكالٌف"، ط طار، "اإل(م2117)اإلرٌانً، دمحم فضل  -1
 صنعاء.
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 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

للنشر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌن(، "تكالٌف التسوٌك"، مركز 2214الرباعً، ٌوسف عبده راشد ) -2
 الجمهورٌة الٌمنٌة.

 

  (4)ال تمل عن  المراجع المساعدة:

1. Horngren, Charles T., et al. (2003), "Cost Accounting: A Managerial 
Emphasis", 11th ed. Prentice – Hall International. 

 .اإلسكندرٌةمتمدمة فً محاسبة التكالٌف"، المكتب الجامعً الحدٌث،  .2

  وإنترنت إلكترونٌةمواد 

 

IX. تحدد مركزٌاً من لبل عمادة الكلٌة(الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر( 

1. 

 الحضور والغٌاب:
فززً الحضززور، وضززرورة نظززام واالن وانتهائهززا. االلتزززام بالمواعٌززد المحززددة للمحاضززرات فززً بززدئها 1

 % ( من ساعات المحددة للماءات التعلٌمٌة أو الفصول االفتراضٌة71حضور ) 
%( من ساعات المحزددة ٌعزد محرومزاً مزن حضزور الممزرر. 31. إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن )2

به بسبب مرض أو بعذر لاهر تمبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثزائك رسزمٌة ومعمزدة، وبمزا إالّ إذا كان غٌا
 %( من ساعات الممرر.51ال ٌزٌد عن )

2. 

 :آخرالحضور المت
ٌنبغززً علززى الطالززب أن ٌحززرص علززى حضززور اللمززاءات التعلٌمٌززة أو الفصززول االفتراضززٌة بحسززب  .1

 ة والتوارٌخ المحددة، والمشاركة فً منالشة موضوعات الممرر فً الولت المناسب. زمناأل
فزً حزدود ربزع سزاعة فمزط وبعزذر ممبزول لزد  تزؤخر بزدخول المحاضزرة إذا تؤخر ٌسمح للطالب الم .2

 الممرر. أستاذ

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 لاعة االمتحان فً الولت المحدد. إلى. ٌجب على الطالب الوصول 1
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2
من الماعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحزان إالّ بعزد مزرور نصزف ولزت  بالخرو ٌسمح للطالب . ال 3

 االختبار.
 .له االختبار بدرجة كاملة. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر ممبول ٌعاد 4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً الممرر الذي تغٌب فٌه.5

4. 

 المهام / التكالٌف / التعٌٌنات: ٌتعٌن على الطالب االلتزام باآلتً:
محتززو  الممززرر إدارة او صززفحة  ٌمٌززلتمززدٌم الواجبززات فززً الولززت المحززدد تمامززاً وترسززل عبززر اإل .1

لمززاءات تعلٌمٌززة  لدٌززهللدارسززٌن عبززر الفصززول االفتراضززٌة أو تسززلم للمززدرس مباشززرة بالنسززبة لمززن 
الممزرر لكزً  ؤسزتاذمشكلة فً تمدٌم الواجبزات المطلوبزة منزه علٌزه االتصزال ب إذا واجهته مباشرة، و

 للتسلٌم. خرلموعد اآله ٌمكن أن ٌعدل وٌمرر اأستاذ، وبناًء على تعلٌمات آخرٌتفك معه على موعد 
 ٌة.أساسأن ٌمدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار  .2
الطالب عن تمدٌم واجباته فً الموعد الذي حدد له بعزد أسزبوعٌن مزن التزؤخٌر لزن ٌمبزل إالّ تؤخر إذا  .3

ً  ستاذإذا وافك األ  .على لبول التؤخٌر، بناًء على ظروف لاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌا
 المشارٌع:

المحاضرات، وعلى كل طالب أوكل فرٌك أن  أثناءمصغرة  )بٌبرات(ٌتم تحدٌد عناوٌن بمشارٌع بحثٌة و   
 .بٌبرات(ال)ٌعد وٌمدم تلن 

5. 

 :الغش
. ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌة، التً تعنً: أن ٌكون الطالب صزادلاً مزع نفسزه، ومزع زمالئزه 1

 ومع أساتذته.
 اإلشزارةأو  ورلزة غٌزره. لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظزر فزً 2
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 أو محاولة استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 . الغش فً االمتحان أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً الممرر.3
الذي ضبط متلبساً فٌه والممرر الذي . الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ممررٌن هما: الممرر 4

ممزرر فزً االمتحزان فٌحزرم منزه  آخزرلبله وفً حالة كون الممرر الذي ضبط متلبساً فٌزه الطالزب بزالغش 
 ومن الممرر الذي لبله.

الواحززدة ٌطبززك علٌززه حكززم الفصززل مززن  االختبارٌززة.إذا تكززرر غززش الطالززب أكثززر مززن مززرة فززً الززدورة 5
 الدراسة.

6. 

 :االنتحال
ه أو ٌمزوم إنتاجزأو أفكاره وٌدعً أنهزا مزن  آخر. ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات شخص 1

 بتمدٌمها كؤنها خاصة به".
الغزش أو  إلزىالبحث العلمً، وأاّل ٌلجزؤ أبزداً  ٌاتأخالل. على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة و2

 سرلة أعمال غٌره.
دون التوثٌك ٌحرم من الدرجة وٌعنف علزى فعلتزه تلزن، دون التشزهٌر  آلخرٌنا. الطالب النالل ألفكار 3

 به أمام زمالئه.
( الفمزرة )و( مزن الالئحزة 37أداء االمتحان تطبك علٌه المزادة ) أثناء آخر.الطالب المنتحل صفة طالب 4

الموحدة لشئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بمرار من الجهات المعنٌة.. وتسري العموبة نفسزها علزى 
 الطالب الذي انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7. 

 :آخري سٌاسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

 المنالشات والعمل الجماعً. أثناء. تحمل وتمبل اآلراء المختلفة 1
 .اآلخرٌنوالحوار البناء مع  ٌجابًاإلبؤسلوب النماش  االلتزام. 2
 سٌر االمتحان. أثناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضرة، أو  ال ٌسمح باستخدام. 3
الالزم، مشفوعاً بتمرٌر عن   تخاذالالجهات المعنٌة  إلىٌُحال  فإنه.إذا سلن الطالب سلوكاً غٌر ممبول 4

 ذلن.
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 1خطة ممرر: محاسبة تكالٌف 
 

I. :معلومات عن مدرس الممرر  

 االسم

 أ.م.د/ٌوسف عبده الرباعً  
 د. فاٌزة المسنً

 د. خالد صالح المطري
 مصلح أحمدد.مجٌب الرحمن 

 / اسبوعٌاً( 3الساعات المكتبٌة ) 

المكان ورلم 
 الهاتف

 الخمٌس االربعاء الثالثاء االثنٌن األحد السبت 

البرٌد 
 االلكترونً

Hamoudyyy442@gmail.com 
faizaalmsni@yahoo.com 

almatari2@gmail.com 

   √   

 

II.  الممرر:معلومات عامة عن 

(1محاسبة تكالٌف ) :اسم الممرر  .1  

  الممرر ورلمه: رمز  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار/تمارٌن محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

5.  
المتطلبات السابمة لدراسة الممرر )إن 

 :(وجدت
  2، 1محاسبة مالٌة

 الٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس محاسبة درس له لممرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 جامعة صنعاء –االلتصاد كلٌة التجارة و مكان تدرٌس الممرر:  .11

 أ. م. د/ٌوسف عبده راشد الرباعً  معد)و( توصٌف الممرر:  .11

 مصلح أحمدد/مجٌب الرحمن  التوصٌفمراجع   .12

 م2222 تؤرٌخ اعتماد التوصٌف:  .13

 جامعة صنعاء –االلتصاد لسم المحاسبة فً كلٌة التجارة و الجهة التً اعتمدت التوصٌف:  .14

 

III. :وصف الممرر 

التارٌخً ٌتناول هذا الممرر التطور  ٌات محاسبة التكالٌف، حٌثؤساسالطالب المعرفة ب إكساب إلىٌهدف الممرر 
محاسبة التكالٌف )العوامل  إطارها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، وأهدافلمحاسبة التكالٌف، وطبٌعة محاسبة التكالٌف و

البٌئٌة المإثرة فً نظام محاسبة التكالٌف ومموماته(، ومفاهٌم التكالٌف، وتبوٌب عناصر التكالٌف، لٌاس وتحمٌل 
ط تكلفة المستلزمات السلعٌة وتكلفة العمل اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة غٌر ات لٌاس وضبإجراءعناصر التكالٌف، و

 المباشرة.

 
  

mailto:Hamoudyyy442@gmail.com
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IV. ( مخرجات التعلم الممصودة للممررCILOs (  وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للبرنامج )
PILOs :) 

 
  

 م
مخرجات  مخرجات التعلم الممصودة للممرر

التعلم الممصودة 
 للبرنامج  

a-1 

بالتطور التارٌخً لمحاسبة التكالٌف، وطبٌعة محاسبة التكالٌف  والفهم المعرفة ٌظهر
ها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، والعوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام محاسبة التكالٌف أهدافو

ومموماته، ومفاهٌم التكالٌف، ومفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف وطرائك التبوٌب، ولٌاس 
ات لٌاس وضبط تكلفة إجراءلٌف على وحدات النشاط، ووتحمٌل عناصر التكا

 المستلزمات السلعٌة وتكلفة العمل اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة

A1 

a-2 
 لٌدها وترحٌلها المالٌة المتعلمة بعناصر التكالٌف وكٌفٌة بالمعامالت والفهم المعرفة ٌظهر

 .االلتصادٌة الوحدات المحاسبٌة بمختلف السجالت فً وترصٌدها
A2 

a-3 
 إعدادً والتسوٌمً من خالل نتاجات تحمٌل التكالٌف على وحدات النشاط اإلإجراءٌبٌن 

 لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، الكلٌة(.
A3 

b-1 
على وحدات النشاط ٌحلل المعامالت المالٌة المرتبطة بالتكالٌف تمهٌداً لتخصٌصها 

 ً والبٌعً أو تخصٌصها أو توزٌعها على مراكز التكلفة. نتاجاإل
B1 

b-2 
ٌمٌز بٌن مفاهٌم التكالٌف ألغراض لٌاس عناصر التكالٌف ومفاهٌم التكالٌف ألغراض 
الرلابة على عناصر التكالٌف وٌبوب عناصر التكالٌف بشكل ٌالئم كل طرٌمة من طرق 

 التكالٌف.لٌاس وتحمٌل عناصر 
B2 

b-3 
طرق لٌاس وتحمٌل وٌفسر محتوٌات لوائم التكالٌف والدخل فً ظل كل طرٌمة من  ٌحلل

 محاسبة التكالٌف. أهدافوٌمٌم بٌانات كل طرٌمة فً ضوء  عناصر التكالٌف
B3 

c-1 
ات لٌاسها إجراءلحصر وتسجٌل عناصر التكالٌف وٌطبك التكلٌفٌة ٌجري المعالجة 

 وضبطها وتحمٌلها. 
C1 

c-2 

لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، الكلٌة(  ٌعد 
وٌعد بطائك مرالبة أصناف المستلزمات السلعٌة ولوائم األجور وكشوفات تحلٌلها 

تكالٌف مراكز وكشوفات تخصٌص وتوزٌع عناصر التكالٌف على مراكز التكلفة وتحمٌل 
 وٌحدد معدالت تحمٌل التكالٌف. نتا الخدمات على مراكز اإل

C2 

c-3 
بما فً ذلن تحدٌد وتصمٌم  منشؤةٌصمم نظم التكالٌف المالئمة لطبٌعة نشاط كل 

المجموعة المستندٌة والدفترٌة فً ضوء العوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام التكالٌف 
 .ٌةساسومموماته األ

C3 

c-4  المفٌدة فً ترشٌد مختلف المرارات.التكلٌفٌة ٌجهز مختلف البٌانات C4 

d-1  

بكفاءة  العمل فرق فً وبفاعلٌة وٌشارن منشؤةمن داخل ألسام ال اآلخرٌن مع ٌتواصل
المختلفة فً حصر  دوارللحصول على مختلف البٌانات ذات الصلة بعمله والمٌام باأل

محاسبة  أهدافوبشكل ٌحمك التكلٌفٌة وتبوٌب وتحمٌل عناصر التكالٌف وتوفٌر البٌانات 
 التكالٌف.

D1 

d-2 
للمحاسبة والتمٌد بالمواعد واألعراف المهنٌة ولواعد السلون  ٌةخاللاأل األبعادب ٌلتزم 

 .عمله فً ممارسة المهنً
D2 

  d-3 
وبرامجه فً مجال  اآللًوٌجٌد استخدام الحاسب تكنولوجٌا المعلومات  مع ٌتعامل

 محاسبة التكالٌف.
D3 
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 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة مخرجات تعلم الممرر/المهارات المهنٌة والعملٌة ب ثالثا: ربط  
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مٌٌالتم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  المهارات المهنٌة والعملٌةمخرجات الممرر/   

c-1 
لحصر وتسجٌل عناصر التكلٌفٌة ٌجري المعالجة 
محاضرات   ات لٌاسها وضبطها وتحمٌلها. إجراءالتكالٌف وٌطبك 

 ة عملٌة.أمثلو

  تكالٌف منزلٌة
 جماعٌة.

 الطالب  إشران
فً منالشة 
جماعٌة 

 وحوارات.

  التكالٌف تمٌٌم
 المنزلٌة.

  االختبارات التحرٌرٌة
 والشفهٌة.

 
c-2 

لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق التكالٌف  ٌعد 
)المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، الكلٌة( وٌعد بطائك 
مرالبة أصناف المستلزمات السلعٌة ولوائم األجور 
وكشوفات تحلٌلها وكشوفات تخصٌص وتوزٌع 

مراكز التكلفة وتحمٌل تكالٌف عناصر التكالٌف على 
وٌحدد معدالت  نتا مراكز الخدمات على مراكز اإل

 تحمٌل التكالٌف.

c-3 

 منشؤةٌصمم نظم التكالٌف المالئمة لطبٌعة نشاط كل 
بما فً ذلن تحدٌد وتصمٌم المجموعة المستندٌة 
والدفترٌة فً ضوء العوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام 

 .ٌةساسالتكالٌف ومموماته األ

  

c-4 
وٌوفر مختلف التكلٌفٌة ٌمدم مختلف االستشارات 

   المفٌدة ترشٌد مختلف المرارات.التكلٌفٌة البٌانات 

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر/المهارات االنتمالٌة )العامة( ب   

 استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات االنتمالٌة )العامة(  
 التدرٌس

 استراتٌجٌة 
 مٌٌالتم

d-1  

 وبفاعلٌة وٌشارن منشؤةمن داخل ألسام ال اآلخرٌن مع ٌتواصل
بكفاءة للحصول على مختلف البٌانات ذات الصلة  العمل فرق فً

المختلفة فً حصر وتبوٌب وتحمٌل  دواربعمله والمٌام باأل
 أهدافوبشكل ٌحمك التكلٌفٌة عناصر التكالٌف وتوفٌر البٌانات 

 محاسبة التكالٌف.

  لماءات
 جماعٌة.

  منالشة
 وحوار.

 ًالتعلم التعاون 

 ًالتعلم الذات 

 

d-2 
للمحاسبة والتمٌد بالمواعد واألعراف  ٌةخاللاأل األبعادب ٌلتزم 

 .عمله فً ممارسة المهنٌة ولواعد السلون المهنً
 

  d-3 
استخدام الحاسب اآلً وٌجٌد تكنولوجٌا المعلومات  مع ٌتعامل

 وبرامجه فً مجال محاسبة التكالٌف.
 

 

V.  مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( والساعات الفعلٌة لها وربطها بمخرجات
 التعلم الممصودة للممرر.  

 الرلم
No. 

موضوعات  
 رئٌسٌة

 األسبوع موضوعات فرعٌة
 الساعات

 الفعلٌة 
 مخرجات 
 تعلم الممرر

1 
التطور التارٌخً 
 لمحاسبة التكالٌف

. المرحلة األولى: التمهٌد لنشؤة 1
 محاسبة التكالٌف.

W1 3 a2 
. المرحلة الثانٌة: نشؤة محاسبة 2

 التكالٌف.

. المرحلة الثالثة: ازدهار محاسبة 3
 التكالٌف.
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

2 
طبٌعة محاسبة 
 التكالٌف

 . مفهوم محاسبة التكالٌف.1

W2 3  a2 
 محاسبة التكالٌف. أهداف. 2

. ممارنة محاسبة التكالٌف بالمحاسبة 3
 المالٌة.

3 
محاسبة  إطار

 التكالٌف

. العوامل البٌئٌة المإثرة فً نظام 1
 محاسبة التكالٌف 

W3 3 a2 
ٌة لنظام محاسبة ساسالممومات األ. 2

 التكالٌف

 مفاهٌم التكالٌف 4

 التكالٌف.. أسباب تعدد مفاهٌم 1

W4 3 
a2, a3, 

b2, c1, c4 
d1, d3 

 . مفاهٌم التكلفة:2

  مفهوم التكلفة والمصروف
 والخسارة.

  مفاهٌم التكالٌف ألغراض لٌاس
تكالٌف وحدات النشاط وتمٌٌم 

 .نتا مخزون اإل

  مفاهٌم التكالٌف ألغراض
الرلابة على عناصر التكالٌف 

 وتمٌٌم األداء.

5 
تبوٌب عناصر 
 التكالٌف

 . مفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف.1

W5+w6 6 
a2, a3, 

b3, c2, c4, 
d1 

 . طرائك تبوٌب عناصر التكالٌف:2

  أسباب تعدد طرائك تبوٌب
 عناصر التكالٌف.

 .ًطرٌمة التبوٌب النوع 

 .ًطرٌمة التبوٌب الوظٌف 

  طرٌمة التبوٌب بحسب عاللة
 التكالٌف وحدة النشاط.عناصر 

  طرٌمة التبوٌب بحسب عاللة
 عناصر التكالٌف بحجم النشاط.

  طرٌمة التبوٌب الوظٌفً وبحسب
عاللة عناصر التكالٌف بوحدة 

 النشاط وحجم النشاط.

3 

لٌاس وتحمٌل 
عناصر التكالٌف 
على وحدات 
 النشاط

. أسباب تعدد طرائك لٌاس وتحمٌل 1
 التكالٌف على وحدات النشاط.عناصر 

W7+w8 6 
a2, a3, 

b3, c2, c4, 
d1 

طرائك لٌاس وتحمٌل  أنواع. 2
 عناصر التكالٌف على وحدات النشاط:

 .طرٌمة التكالٌف المباشرة 

 .طرٌمة التكالٌف المتغٌرة 

 طرٌمة التكالٌف المستغلة 

 طرٌمة التكالٌف الكلٌة 

   W9 النصفً االختبار  4

5 
 
 

ات لٌاس إجراء
وضبط عنصر 
تكلفة المستلزمات 

مفهوم عنصر تكلفة المستلزمات . 1
 W10+w11 6 السلعٌة

a1, a2, 
b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, 2 تبوٌب عنصر تكلفة المستلزمات .
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 d3 السلعٌة. السلعٌة

ٌة للرلابة تكلفة ساس. الممومات األ3
 المستلزمات السلعٌة

دور نظام التكالٌف فً لٌاس . 4
 المستلزمات السلعٌةوضبط تكلفة 
 خالل كل من:

  مرحلة التعالد على الشراء
 والتورٌد.

 .مرحلة الفحص واالستالم 

 .مرحلة التخزٌن 

  مرحلة رد مستلزمات سلعٌة
 الموردٌن. إلى

 .مرحلة الصرف من المخازن 

  مرحلة رد مستلزمات سلعٌة
 المخازن. إلى

 مرحلة تحوٌل مستلزمات سلعٌة 

. لٌاس تكلفة شراء المستلزمات 5
 السلعٌة.

. طرائك تتبع ولٌاس تكلفة 6
 المستلزمات السلعٌة.

.لٌود الٌومٌة للمحاسبة عن عنصر 7
 تكلفة المستلزمات السلعٌة.

 المستلزمات السلعٌة.. تحلٌل تكلفة 8

5  

ات لٌاس إجراء
وضبط عنصر 
تكلفة العمل 
 اإلنسانً

 . مفهوم عنصر تكلفة العمل اإلنسان1ً

W12+w13 6 

a1, a2, 
b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, 

d3 

 . تبوٌب عنصر تكلفة العمل اإلنسان2ً

. بواعث االهتمام بالرلابة على  3
 عنصر تكلفة العمل اإلنسانً

دور نظام التكالٌف فً لٌاس . 4
خالل  العمل اإلنسانًوضبط تكلفة 

 كل من:

 .مرحلة تعٌٌن العاملٌن 

 .ًلٌاس تكلفة العمل اإلنسان 

 ٌة.نتاجمرحلة تحدٌد الحوافز اإل 

  لوائم األجور  إعدادمرحلة
 وصرفها.

  مرحلة تحلٌل تكلفة العمل
 اإلنسانً.

لٌود الٌومٌة للمحاسبة عن عنصر . 5
 العمل اإلنسانًتكلفة 

6 

ات لٌاس إجراء
وضبط عنصر 
التكالٌف غٌر 
 المباشرة

 . مفـهوم التكالٌف غٌر المباشرة 1

W14+w15 6 

a1, a2, 
b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, 

d3 

 التكالٌف غٌر المباشرة أنواع.  2

. نظرٌة مراكز التكلفة فً لٌاس  3
 وضبط التكالٌف غٌر المباشرة:
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي
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 تحدٌد مراكز التكلفة 

  حصر وتجمٌع التكالٌف غٌر
 المباشرة

  تخصٌص وتوزٌع بنود
 التكالٌف غٌر المباشرة

  توزٌع تكالٌف مراكز
ٌة على نتاجالخدمات اإل

 نتا مراكز اإل

 نتا تحمٌل تكالٌف مراكز اإل 
على وحدات المنتجات 

 النهائٌة.

  W16 3  االمتحان النهائً 8

  48  16  إجمالً عدد األسابٌع والساعات

 

IV. استراتٌجٌات التدرٌس   

 منالشات. 

 المحاضرات.  

 التعلٌم الذاتً. 

 التعلٌم التعاونً.

 المنالشة والحوار.

 تكالٌف منزلٌة فردٌة وجماعٌة.  

 التوضٌحٌة.  شكالواألاستخدام الرسومات 

 

V. نشطةاأل Tasks and Assignments : 

 الرلم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 5 2-3  التكالٌف الفردٌة و الجماعٌة  1

 5 12-1  الحضور والمشاركة  2

 

VI. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبوع موضوعات التمٌٌم الرلم

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة 

درجة   إلى
التمٌٌم 
 النهائً(

 المخرجات التً ٌحممها

 جمٌع المخرجات %22 22 6 / التكالٌف نشطةالواجبات / األ  .3

 جمٌع المخرجات %22 22 1 االختبار النصفً  .4

 جمٌع المخرجات %62 62 1 االختبار النهائً 3

  %111 100 المجموع
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X. تعلملا مصادرLearning Resources : 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(المراجع الرئٌسة

، الجمهورٌة الٌمنٌة، 9النظري والعملً لمحاسبة التكالٌف"، ط طار، "اإل(م2117)اإلرٌانً، دمحم فضل  -3
 صنعاء.

للنشر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌن(، "تكالٌف التسوٌك"، مركز 2214الرباعً، ٌوسف عبده راشد ) -4
 الجمهورٌة الٌمنٌة.

 

  (4)ال تمل عن  المراجع المساعدة:

1. Horngren, Charles T., et al. (2003), "Cost Accounting: A Managerial 
Emphasis", 11th ed. Prentice – Hall International. 

 .اإلسكندرٌةمتمدمة فً محاسبة التكالٌف"، المكتب الجامعً الحدٌث،  .2

  وإنترنت إلكترونٌةمواد 

 

VII. تحدد مركزٌاً من لبل عمادة الكلٌة(الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر( 

1. 

 الحضور والغٌاب:
فززً الحضززور، وضززرورة نظززام واالن وانتهائهززا. االلتزززام بالمواعٌززد المحززددة للمحاضززرات فززً بززدئها 1

 التعلٌمٌة أو الفصول االفتراضٌة% ( من ساعات المحددة للماءات 71حضور ) 
%( من ساعات المحزددة ٌعزد محرومزاً مزن حضزور الممزرر. 31. إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن )2

إالّ إذا كان غٌابه بسبب مرض أو بعذر لاهر تمبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثزائك رسزمٌة ومعمزدة، وبمزا 
 %( من ساعات الممرر.51ال ٌزٌد عن )

2. 

 :آخرالمتالحضور 
ٌنبغززً علززى الطالززب أن ٌحززرص علززى حضززور اللمززاءات التعلٌمٌززة أو الفصززول االفتراضززٌة بحسززب  .3

 ة والتوارٌخ المحددة، والمشاركة فً منالشة موضوعات الممرر فً الولت المناسب. زمناأل
فزً حزدود ربزع سزاعة فمزط وبعزذر ممبزول لزد  تزؤخر بزدخول المحاضزرة إذا تؤخر ٌسمح للطالب الم .4

 الممرر. أستاذ

3. 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:
 لاعة االمتحان فً الولت المحدد. إلى. ٌجب على الطالب الوصول 1
 . عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان.2
من الماعة االمتحانٌة بعد بدء جلسة االمتحزان إالّ بعزد مزرور نصزف ولزت  بالخرو ٌسمح للطالب . ال 3

 االختبار.
 .. فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر ممبول ٌعاد له االختبار بدرجة كاملة4
 . ٌعد الطالب الغائب فً اختبار الفصل راسباً فً الممرر الذي تغٌب فٌه.5
 

4. 

 ٌتعٌن على الطالب االلتزام باآلتً: المهام / التكالٌف / التعٌٌنات:
محتززو  الممززرر إدارة او صززفحة  ٌمٌززلتمززدٌم الواجبززات فززً الولززت المحززدد تمامززاً وترسززل عبززر اإل .4

لمززاءات تعلٌمٌززة  لدٌززهللدارسززٌن عبززر الفصززول االفتراضززٌة أو تسززلم للمززدرس مباشززرة بالنسززبة لمززن 
الممزرر لكزً  ؤسزتاذمشكلة فً تمدٌم الواجبزات المطلوبزة منزه علٌزه االتصزال ب إذا واجهته مباشرة، و

 للتسلٌم. خره ٌمكن أن ٌعدل وٌمرر الموعد اآلأستاذ، وبناًء على تعلٌمات آخرٌتفك معه على موعد 
 ٌة.أساسأن ٌمدم عرضاً تفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار  .5
فً الموعد الذي حدد له بعزد أسزبوعٌن مزن التزؤخٌر لزن ٌمبزل إالّ  الطالب عن تمدٌم واجباتهتؤخر إذا  .6

 على لبول التؤخٌر، بناًء على ظروف لاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌاً. ستاذإذا وافك األ
 المشارٌع:

لب أوكل فرٌك أن المحاضرات، وعلى كل طا أثناءمصغرة  )بٌبرات(ٌتم تحدٌد عناوٌن بمشارٌع بحثٌة و   
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 جامعة صنعاء
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 .بٌبرات(الن )ٌعد وٌمدم تل

5. 

 :الغش
. ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌة، التً تعنً: أن ٌكون الطالب صزادلاً مزع نفسزه، ومزع زمالئزه 1

 ومع أساتذته.
 اإلشزارةأو  ورلزة غٌزره. لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظزر فزً 2

 أو محاولة استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 . الغش فً االمتحان أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً الممرر.3
. الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ممررٌن هما: الممرر الذي ضبط متلبساً فٌه والممرر الذي 4

ممزرر فزً االمتحزان فٌحزرم منزه  آخزرغش لبله وفً حالة كون الممرر الذي ضبط متلبساً فٌزه الطالزب بزال
 ومن الممرر الذي لبله.

الواحززدة ٌطبززك علٌززه حكززم الفصززل مززن  االختبارٌززة.إذا تكززرر غززش الطالززب أكثززر مززن مززرة فززً الززدورة 5
 الدراسة.

6. 

 :االنتحال
ه أو ٌمزوم إنتاجزأو أفكاره وٌدعً أنهزا مزن  آخر. ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات شخص 1

 بتمدٌمها كؤنها خاصة به".
الغزش أو  إلزىالبحث العلمً، وأاّل ٌلجزؤ أبزداً  ٌاتأخالل. على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة و2

 سرلة أعمال غٌره.
دون التوثٌك ٌحرم من الدرجة وٌعنف علزى فعلتزه تلزن، دون التشزهٌر  اآلخرٌن. الطالب النالل ألفكار 3

 به أمام زمالئه.
( الفمزرة )و( مزن الالئحزة 37أداء االمتحان تطبك علٌه المزادة ) أثناء آخر.الطالب المنتحل صفة طالب 4

الموحدة لشئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بمرار من الجهات المعنٌة.. وتسري العموبة نفسزها علزى 
 الطالب الذي انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7. 

 :آخري سٌاسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

 المنالشات والعمل الجماعً. أثناء. تحمل وتمبل اآلراء المختلفة 1
 .اآلخرٌنوالحوار البناء مع  ٌجابًاإلبؤسلوب النماش  االلتزام. 2
 سٌر االمتحان. أثناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضرة، أو  ال ٌسمح باستخدام. 3
الالزم، مشفوعاً بتمرٌر عن   تخاذالالجهات المعنٌة  إلىٌُحال  فإنه.إذا سلن الطالب سلوكاً غٌر ممبول 4

 ذلن.

 


