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II. :وصف المقرر 

هو الحصوول علوى  اإلدارةالتكاليف ب، حيث أن هدف  يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة في محاسبة
تساعدها في الحصول على هوذ   دارةكاليف تقوم بتقديم معلومات لإلمعلومات عن تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة، ولذلك فإن محاسبة الت

، ونظوام تحديود التكلفوة علوى أسواس اإلنتاجيوةالمعلومات من خالل مجموعة من أنظمة التكاليف التي تتمثول فوي نظوام تكواليف اروامور 
منه على كيفية تحديد تكلفة الوحدة الواحدة  ارولالنشاط، ونظام تكاليف المقاوالت، وهذا ما يتناوله هذا المقرر، الذي يركز في الجزء 

، ثم تحديد التكلفة على أساس النشاط، أما الجزء الثاني فيوتم التطورف فيوه  لوى محاسوبة تكواليف اإلنتاجيةباستخدام نظام تكاليف اروامر 
 المقاوالت.

III.  المقصودة للمقرر:مخرجات التعلم 

 بح الدارس قادراً على أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يص
a:المعرفة والفهم : 

a1. .يوضح الفرف بين نظام االندماج ونظام االنفصال في حسابات التكاليف 
a2.  ونظام تحديد التكلفة على أساس النشاط.اإلنتاجيةيبين نظام تكاليف اروامر ، 
a3. اليف، وقطاع المقاوالت في الجمهورية يظهر المعرفة والفهم بطبيعة وخصائص نشاط المقاوالت وعالقتها بنظام محاسبة التك

 اليمنية.
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IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 .يوضح الفرف بين نظام االندماج ونظام االنفصال في حسابات التكاليف A1 

a.2 
، ونظام تحديد التكلفة على أساس اإلنتاجيةوامر يبين نظام تكاليف ار

 النشاط.
A2 

a.3 
يظهر المعرفة والفهم بطبيعة وخصائص نشاط المقاوالت وعالقتها بنظام 

 محاسبة التكاليف، وقطاع المقاوالت في الجمهورية اليمنية.
A2 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 ابات التكاليف.يقارن بين نظام االندماج ونظام االنفصال في حس B1 

b.2 
، ونظام تكاليف المراحل اإلنتاجيةيميز بين نظام تكاليف اروامر 

 ، ونظام تحديد التكلفة على أساس النشاط.اإلنتاجية
B1 

b.3 
يحلل طبيعة وخصائص نشاط المقاوالت وعالقتها بنظام محاسبة 

 التكاليف، وقطاع المقاوالت في الجمهورية اليمنية.
B1 

 cرات المهنية والعملية:: المها 

c.1 .يطبق نظام االندماج ونظام االنفصال في حسابات التكاليف C3 

c.2 
وفقاً لنظام تكاليف اروامر،  اإلنتاجيةينفذ خطوات تحديد تكاليف اروامر 

 ونظام تحديد التكلفة على أساس النشاط.
C3 

c.3  .ينفذ  جراءات المحاسبة عن عناصر تكاليف المقاوالت C3 

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 .يشارك في فرق العمل، ويدير فرق المهام المكلف بها D1 

d.2 
يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في المعالجات المحاسبية 

، وتحديد التكلفة على أساس النشاط، اإلنتاجيةلنظام تكاليف األوامر 
 والمحاسبة عن تكاليف المقاوالت.

D3 

b:المهارات الذهنية : 

b1. .يقارن بين نظام االندماج ونظام االنفصال في حسابات التكاليف 
b2.  ونظام تحديد التكلفة على أساس النشاط.اإلنتاجية، ونظام تكاليف المراحل اإلنتاجيةيميز بين نظام تكاليف اروامر ، 
b3.  المقاوالت وعالقتها بنظام محاسبة التكاليف، وقطاع المقاوالت في الجمهورية اليمنية.يحلل طبيعة وخصائص نشاط 
c:المهارات المهنية والعملية : 

c1.  نظام االندماج ونظام االنفصال في حسابات التكاليف.يطبق 
c2.  ى أساس النشاط.وفقاً لنظام تكاليف اروامر، ونظام تحديد التكلفة عل اإلنتاجيةتكاليف اروامر ينفذ خطوات تحديد 
c3.  .ينفذ  جراءات المحاسبة عن عناصر تكاليف المقاوالت 
d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d1. فرف المهام المكلف بها.  دارةيشارك في فرف العمل و 
d2.  ى أساس ، وتحديد التكلفة علاإلنتاجيةيستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في المعالجات المحاسبية لنظام تكاليف اروامر

 النشاط، والمحاسبة عن تكاليف المقاوالت.
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V. :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:

a استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم 

a1.  يوضح الفرف بين نظام االندماج
حسابات  ونظام االنفصال في

 التكاليف.

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 عرض تقديمي بور بوينت 

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروض التقديمية 

a2.  اإلنتاجيةيبين نظام تكاليف اروامر ،
ونظام تحديد التكلفة على أساس 

 النشاط.

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 ي بور بوينتعرض تقديم 

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروض التقديمية 

a3.  يظهر المعرفة والفهم بطبيعة
وخصائص نشاط المقاوالت 
وعالقتها بنظام محاسبة التكاليف، 
وقطاع المقاوالت في الجمهورية 

 اليمنية.

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 نتعرض تقديمي بور بوي 

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروض التقديمية 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:            

 bاستراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1. رن بين نظام االندماج ونظام يقا
 االنفصال في حسابات التكاليف.

  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 التكاليف والواجبات. 
 عروض تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 تقييم التكاليف والواجبات 
 تقييم العروض التقديمية 
 رفع تقارير 

b2. بين نظام تكاليف اروامر  يميز
، ونظام تكاليف المراحل اإلنتاجية
، ونظام تحديد التكلفة على اإلنتاجية

 أساس النشاط.

  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 التكاليف والواجبات. 
 عروض تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
  والواجباتتقييم التكاليف 
 تقييم العروض التقديمية 
 رفع تقارير 

b3.  يحلل طبيعة وخصائص نشاط
المقاوالت وعالقتها بنظام محاسبة 
التكاليف، وقطاع المقاوالت في 

 الجمهورية اليمنية.

  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 التكاليف والواجبات. 
 عروض تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 المناقشةتقييم الحوار و 
 تقييم دراسة الحالة 
 تقييم التكاليف والواجبات 
 تقييم العروض التقديمية 
 رفع تقارير 

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
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 c مخرجات المقرر/ المهارات المهنية
 والعملية

 تقويماستراتيجية ال استراتيجية التدريس

c1.  نظام االندماج ونظام االنفصال يطبق
 في حسابات التكاليف.

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 دراسة الحاالت 
 التحليل واالستنتاج 
 التكاليف والواجبات. 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت
 عملية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 ليف والواجباتتقييم التكا 

c2.  تكاليف اروامر ينفذ خطوات تحديد
وفقاً لنظام تكاليف اروامر،  اإلنتاجية

ونظام تحديد التكلفة على أساس 
 النشاط.

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 دراسة الحاالت 
 التحليل واالستنتاج 
 التكاليف والواجبات. 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات )النصفية والنهائية، حاالت
 عملية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 تقييم التكاليف والواجبات 

c3.  ينفذ  جراءات المحاسبة عن عناصر
 تكاليف المقاوالت. 

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 دراسة الحاالت 
 التحليل واالستنتاج 
 التكاليف والواجبات. 
 التعلم التعاوني 

 الت االختبارات )النصفية والنهائية، حا
 عملية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 تقييم التكاليف والواجبات 

 

 رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

d استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المهارات العامة 

d1. فريق  إدارةيشارك في فرق العمل و
 المهام المكلف بها.

  .التعلم الذاتي، والتكاليف 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
  الحوار والمناقشة 

 .تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم الحوار والمناقشة 

d2.  يستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج
المتاحة في المعالجات المحاسبية 

، اإلنتاجيةلنظام تكاليف األوامر 
تكلفة على أساس النشاط، وتحديد ال

 والمحاسبة عن تكاليف المقاوالت.

  .التعلم الذاتي، والتكاليف 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
  الحوار والمناقشة 

 .تقييم التكاليف والواجبات 

 تقييم الحوار والمناقشة 

 

VI. التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد  تحديد وكتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر

 أوال: الجانب النظري: 

مخرجات تعلم الساعات عدد  المواضيع التفصيلية المقرر وحدات/ موضوعات الرقم



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 المقرر الفعلية األسابيع

1 
نظام االندماج واالنفصال في 

فحسابات التكالي  

مقدمة -                          
المقصود بنظام االندماج -  
المقصود بنظام االنفصال -  
المعالجات المحاسبية في ظل االندماج  -

 واالنفصال
حاالت تطبيقية عن نظام االندماج   -

 واالنفصال في حسابات التكاليف

2 6 
a1, b1, c1, 

d1, d2 

اإلنتاجيةنظام تكاليف األوامر  2  

ةمقدم -  
الفرق بين نظام تكاليف األوامر ونظام  -

 تكاليف المراحل.
.اإلنتاجيةاألمر  أنواع -  
إجراءات تطبيق نظام تكاليف األوامر  -

.اإلنتاجية  
حاالت تطبيقية -  

4 12 
a2, b2, c2, 

d1, d2 

3 
تحديد التكلفة على أساس 

 النشاط

مقدمة -  
  ABCنبذة مختصرة عن تاريخ نظام  -

 ABCتعريف  - 
 ABCخصائص ومميزات نظام  -
 ABCخطوات تطبيق نظام  -
تحديد التكلفة على أساس النشاط في  -

 المجاالت الصناعية
حاالت تطبيقية-  

3 9 
a3, b3, c3, 

d1, d2   

4 
طبيعة وخصائص نشاط 

المقاوالت وعالقتها بنظام 
 التكاليف

مقدمة -  
نشاط التكاليف أهمية -  
طبيعة وخصائص نشاط التكاليف-  
لشركات المقاوالت األعمالرق إسناد ط -  
أهداف ومقومات نظام التكاليف في -

 شركات المقاوالت

1 3 a3 b3, c3 d1 

5 
قطاع المقاوالت في 
 الجمهورية اليمنية

مقدمة -  
طريقة تقدير تكاليف المشروعات في  -

 المقاوالت اليمنية
المشاكل التي تواجه شركات المقاوالت  -

عملية التقدير اليمنية وانعكاسها على  

1 3 a3, b3, c3, d1 

6 
إجراءات المحاسبة عن 
 عناصر تكاليف المقاوالت

مقدمة -  
المحاسبة على تكلفة المواد -  
المحاسبة على تكلفة األجور -  
المحاسبة على تكلفة تشغيل اآلالت  -

 والمعدات والعدد
المحاسبة على تكاليف المقاوالت من -

3 9 a2 b3, d1 
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 الباطن
الخدمات األخرى  المحاسبة على تكاليف -

 غير المباشر.
المنجزة في  األعمالحساب تكلفة  - 

 العقد
معالجة المبالغ المسددة من العمالء -     

تحديد أرباح وخسائر العقد -     
حاالت تطبيقية    -  

  42     11 إجمالي األسابيع والساعات

 
 

 

VII. :استراتيجية التدريس 

 . المحاضرات.1

 والمناقشات.. الحوار 2

 . دراسات الحالة.3

 . المهام والتكاليف.1

 . العصف الذهني.5

 . التعلم التعاوني.6

 . التعلم الذاتي.7

VIII. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة ارسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

1 
نظام االندماج واالنفصال في حسابات : األولالواجب 

 التكاليف
a1, b1, c1, d1, d2 درجتان الثاني 

 درجتان السادس  a2, b2, c2, d1, d2 اإلنتاجيةتكاليف األوامر  الواجب الثاني: نظام 2

 درجتان العاشر   a3, b3, c3, d1, d2 نظام تحديد التكلفة على أساس النشاط الواجب الثالث: 3

 درجتان ث عشرالثال a3, b3,c3, d1, d2 الواجب الرابع: نظام محاسبة المقاوالت 4

 درجتان الخامس عشر a3, b3,c3, d1, d2 الواجب الخامس: نظام محاسبة المقاوالت 5

 الحضور والمناقشة 6
a1, a2, a3, b1, b2, b3, 

c1, c2, c3,  
, d1, d2 

 11 أسبوعياً 

 درجات 11 المجموع
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 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة
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 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 
 
 
 
 
 

X. :مصادر التعلم 

 سم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.)ا

 : )ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة

م مدخل لدراسة نظم التكاليف مركز األمين للنشر والتوزيع 2115طرموم، عبد العزيز، بركات، لطف حمود، بامشموس، عبدهللا أحمد،  .1
  الجمهورية اليمنية.  -صنعاء 

 

 اعدةالمراجع المس

جامعة القاهرة، جمهورية  –ى، كلية التجارة األولم، نظم محاسبة التكاليف، الطبعة 2117عيد، صالح بسيوني، وآخرين،  .1
 مصر العربية.

جامعة القاهرة، جمهورية مصر  –م، محاسبة التكاليف، الطبعة الثانية، كلية التجارة 2119عيد، صالح بسيوني، وآخرين،  .2
 العربية.

 ية وإنترنت: )إن وجدت(مواد إلكترون

1- 
2- 

 
 

XI. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

من  تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً  سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .1
 المقرر

 يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليميةالحضور المتأخر:   .2

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر الطالب ضوابط االمتحان:   .3
 عن االمتحان.

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم  لى ارستاذ.ع: التعيينات والمشاري  .1

IX. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة
 نسبة الدرجة إلى درجة

  التقويم النهائي
 المخرجات التي يحققها

 %21 20 أسبوعياً  التكاليف والواجبات
a1, a2, a3, b1, b2, b3, 

c1, c2, c3, , d1, d2 

 جميع المخرجات %20 21 السابع اختبار منتصف الفصل

 جميع المخرجات %61 60 السادس عشر االختبار النهائي

  %111 111 المجموع
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 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش  ما في االمتحانات الغش:   .5

 .تبعة في حالة حدوثهيحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات الماالنتحال:   .6

 مواعيد تسليم التكليفات..... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:   .7
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 (2خطة المقرر الدراسي: محاسبة التكاليف )
 

 

II. :المعلومات العامة عن المقرر 

 محاسبة التكاليف ب :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 جمالياإل تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

 محاسبة ب، محاسبة التكاليف. :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت  .6

 بكالوريوس محاسبة البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام الدراسة في البرنامج:أسلوب   .11

 جامعة صنعاء د. كلية التجارة واالقتصا مكان تدريس المقرر:  .11

 د . عبدهللا أحمد عمر بامشموس اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 فضل عبيدان د.  راجعه:  .13

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

عبد هللا  د. بركات،  لطف د.  / أسبوعيا(3) الساعات المكتبية
 بامشموس

 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       

III. ف المقرر:وص 
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هو الحصوول علوى  اإلدارةالتكاليف ب، حيث أن هدف  يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة في محاسبة
تساعدها في الحصول على هوذ   دارةمعلومات عن تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة، ولذلك فإن محاسبة التكاليف تقوم بتقديم معلومات لإل

، ونظوام تحديود التكلفوة علوى أسواس اإلنتاجيوةمن خالل مجموعة من أنظمة التكاليف التي تتمثول فوي نظوام تكواليف اروامور  المعلومات
منه على كيفية تحديد تكلفة الوحدة الواحدة  ارولالنشاط، ونظام تكاليف المقاوالت، وهذا ما يتناوله هذا المقرر، الذي يركز في الجزء 

، ثم تحديد التكلفة على أساس النشاط، أما الجزء الثاني فيوتم التطورف فيوه  لوى محاسوبة تكواليف اإلنتاجيةروامر باستخدام نظام تكاليف ا
 المقاوالت.

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سوف يصبح الدارس قادراً على أن:
a:المعرفة والفهم : 

a1. دماج ونظام االنفصال في حسابات التكاليف.يوضح الفرف بين نظام االن 
a2.  ونظام تحديد التكلفة على أساس النشاط.اإلنتاجيةيبين نظام تكاليف اروامر ، 
a3.  يظهر المعرفة والفهم بطبيعة وخصائص نشاط المقاوالت وعالقتها بنظام محاسبة التكاليف، وقطاع المقاوالت في الجمهورية

 اليمنية.
b:المهارات الذهنية : 

b1. رن بين نظام االندماج ونظام االنفصال في حسابات التكاليف.يقا 
b2.  ونظام تحديد التكلفة على أساس النشاط.اإلنتاجية، ونظام تكاليف المراحل اإلنتاجيةيميز بين نظام تكاليف اروامر ، 
b3. ية اليمنية.يحلل طبيعة وخصائص نشاط المقاوالت وعالقتها بنظام محاسبة التكاليف، وقطاع المقاوالت في الجمهور 
c:المهارات المهنية والعملية : 

c1.  نظام االندماج ونظام االنفصال في حسابات التكاليف.يطبق 
c2.  وفقاً لنظام تكاليف اروامر، ونظام تحديد التكلفة على أساس النشاط. اإلنتاجيةتكاليف اروامر ينفذ خطوات تحديد 
c3.  .ينفذ  جراءات المحاسبة عن عناصر تكاليف المقاوالت 
d ::المهارات العامة واالنتقالية 

d1. فريق المهام المكلف بها.  دارةيشارك في فرف العمل و 
d2.  وتحديد التكلفة على أساس اإلنتاجيةيستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة في المعالجات المحاسبية لنظام تكاليف اروامر ،

 النشاط، والمحاسبة عن تكاليف المقاوالت.

V. :محتوى المقرر 

 :: الجانب النظريأوالً 

 الرقم
 وحدات/ موضوعات

 المقرر
 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية

الساعات 
 الفعلية

1 
نظام االندماج 
واالنفصال في 

                          مقدمة -
 المقصود بنظام االندماج -

W1+w2 6 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 
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المقصود بنظام االنفصال - حسابات التكاليف  
دماج واالنفصالالمعالجات المحاسبية في ظل االن -  
حاالت تطبيقية عن نظام االندماج واالنفصال في   -

 حسابات التكاليف

2 
نظام تكاليف األوامر 

 اإلنتاجية

مقدمة -  
الفرق بين نظام تكاليف األوامر ونظام تكاليف المراحل. -  
.اإلنتاجيةاألمر  أنواع -  
.اإلنتاجيةإجراءات تطبيق نظام تكاليف األوامر  -  
االت تطبيقيةح -  

W3-w6 12 

3 
امتحان منتصف 

 الفصل
 W7 3 

1 
تحديد التكلفة على 

 أساس النشاط

مقدمة -  
تعريف  -   ABCنبذة مختصرة عن تاريخ نظام  -

ABC 
 ABCخصائص ومميزات نظام  -
 ABCخطوات تطبيق نظام  -
تحديد التكلفة على أساس النشاط في المجاالت الصناعية -  
حاالت تطبيقية-  

W8+w9+w10 9 

5 

طبيعة وخصائص 
نشاط المقاوالت 
وعالقتها بنظام 

 التكاليف

مقدمة -  
نشاط التكاليف أهمية -  
طبيعة وخصائص نشاط التكاليف-  
لشركات المقاوالت األعمالطرق إسناد  -  
أهداف ومقومات نظام التكاليف في شركات المقاوالت-  

W11 3 

6 
قطاع المقاوالت في 
 الجمهورية اليمنية

دمةمق -  
طريقة تقدير تكاليف المشروعات في المقاوالت اليمنية -  
المشاكل التي تواجه شركات المقاوالت اليمنية  -

 وانعكاسها على عملية التقدير

W12 3 

7 
إجراءات المحاسبة 
عن عناصر تكاليف 

 المقاوالت

مقدمة -  
المحاسبة على تكلفة المواد -  
المحاسبة على تكلفة األجور -  
على تكلفة تشغيل اآلالت والمعدات والعددالمحاسبة  -  
المحاسبة على تكاليف المقاوالت من الباطن-  
المحاسبة على تكاليف الخدمات األخرى غير المباشر. -  
المنجزة في العقد األعمالحساب تكلفة  -   

معالجة المبالغ المسددة من العمالء -     
تحديد أرباح وخسائر العقد -     

حاالت تطبيقية    -  

W13+w14+w15 9 

 W16 3 االمتحان النهائي  8

 48     16 إجمالي األسابيع والساعات
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VI. :استراتيجية التدريس 

 . المحاضرات.1

 . الحوار والمناقشات.2

 . دراسات الحالة.3

 . المهام والتكاليف.1

 . العصف الذهني.5

 . التعلم التعاوني.6

 . التعلم الذاتي.7

VII. فات:التعيينات والتكلي 

 الدرجة ارسبوع التكليف/النشاط الرقم

 10 أسبوعياً  المشاركة في الحوار والمناقشات 1

 درجتان الثاني نظام االندماج واالنفصال في حسابات التكاليف: األولالواجب  1

 درجتان السادس  اإلنتاجيةتكاليف األوامر  الواجب الثاني: نظام 2

 درجتان العاشر كلفة على أساس النشاطنظام تحديد الت الواجب الثالث: 3

 درجتان الثالث عشر الواجب الرابع: نظام محاسبة المقاوالت 4

 درجتان الخامس عشر الواجب الخامس: نظام محاسبة المقاوالت 5

 درجة 21 المجموع

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة إلى 

درجة التقويم 
  يالنهائ

 %21 20 في نهاية كل موضوع عملي التكاليف والواجبات 1

 %20 21 السابع اختبار منتصف الفصل 2

 %61 60 السادس عشر االختبار النهائي 3

 %111 111 المجموع



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 

 مصادر التعلم:

 المراجع الرئيسة: .1

  ،سة نظم التكاليف مركز ارمين م مدخل لدرا2005طرموم، عبد العزيز، بركات، لطف حمود، بامشموس، عبدهللا أحمد
  الجمهورية اليمنية.  -للنشر والتوزيع صنعاء 

 المراجع المساعدة: .2

  ،جامعة القاهرة، جمهورية  –ى، كلية التجارة ارولم، نظم محاسبة التكاليف، الطبعة 2012عيد، صالح بسيوني، وآخرين
 مصر العربية.

  ،جامعة القاهرة، جمهورية مصر  –ليف، الطبعة الثانية، كلية التجارة م، محاسبة التكا2012عيد، صالح بسيوني، وآخرين
 العربية.

 ) ن وجدت(مواد  لكترونية و نترنت:     .3
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً  يمية:سياسة حضور الفعاليات التعل  .1
 من المقرر

 يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليميةالحضور المتأخر:   .2

حان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمت ضوابط االمتحان:  .3
 الطالب عن االمتحان.

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم  لى ارستاذ.التعيينات والمشاريع:   .1

 ف بأي طريقة من طرائق الغش.في التكاليأو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش  ما في االمتحانات  الغش:  .5

 .يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثهاالنتحال:   .6

 مواعيد تسليم التكليفات..... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:   .7

 
 
 
 

 


