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 مواصفات الممرر الدراسً: محاسبة التكالٌف 
 

 

 
 

I. :المعلومات العامة عن الممرر 

 محاسبة التكالٌف  :اسم الممرر  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 محاسبة ب  :(المتطلبات السابمة لدراسة الممرر )إن وجدت  .5

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس التصاد البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس الممرر:  .7

 العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً الدراسة: نظام  .9

 انتظام أسلوب الدراسة فً البرنامج:  .11

 كلٌة التجارة وااللتصاد/ جامعة صنعاء مكان تدرٌس الممرر:  .11

 د. فضل عبٌدان اسم معد مواصفات الممرر:  .12

  راجعه:  .13

  تارٌخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

II. :وصف الممرر 

ٌتناول هذا الممرر التطور  الالزمة فً أساسٌات محاسبة التكالٌف، حٌثٌهدف هذا الممرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات 

التارٌخً لمحاسبة التكالٌف، وطبٌعتها وأهدافها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، وإطار محاسبة التكالٌف )العوامل البٌئٌة المؤثرة فً 

الٌف، لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف، وإجراءات لٌاس نظام محاسبة التكالٌف ومموماته(، ومفاهٌم التكالٌف، وتبوٌب عناصر التك

وضبط تكلفة المستلزمات السلعٌة وتكلفة العمل اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة، كما ٌتناول نظام تكالٌف األوامر 

 اإلنتاجٌة، ونظام تكالٌف المماوالت.



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

III. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

 هذا الممرر سوف ٌصبح الدارس لادراً على أن:بعد االنتهاء من دراسة 
a:المعرفة والفهم : 
a1. بالتطور التارٌخً لمحاسبة التكالٌف، وطبٌعة محاسبة التكالٌف وأهدافها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة،  والفهم المعرفة ٌظهر

ومفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف وطرائك والعوامل البٌئٌة المؤثرة فً نظام محاسبة التكالٌف ومموماته، ومفاهٌم التكالٌف، 
التبوٌب، ولٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف على وحدات النشاط، وإجراءات لٌاس وضبط تكلفة المستلزمات السلعٌة وتكلفة 

 . العمل اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة
a2. المحاسبٌة  السجالت فً وترصٌدها لٌدها وترحٌلها ٌفٌةالمالٌة المتعلمة بعناصر التكالٌف وك بالمعامالت والفهم المعرفة ٌظهر

 .االلتصادٌة الوحدات بمختلف
a3. لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق  ٌبٌن إجراءات تحمٌل التكالٌف على وحدات النشاط اإلنتاجً والتسوٌمً من خالل إعداد

 التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، الكلٌة(.
a4. بطبٌعة نظام تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة، وخصائص نشاط المماوالت وعاللتهما بنظام محاسبة التكالٌف،  ٌظهر المعرفة والفهم

 ولطاع المماوالت فً الجمهورٌة الٌمنٌة.
b:المهارات الذهنٌة : 
b1.  ٌحلل المعامالت المالٌة المرتبطة بالتكالٌف تمهٌداً لتخصٌصها على وحدات النشاط اإلنتاجً والبٌعً أو تخصٌصها أو

 توزٌعها على مراكز التكلفة أو األمر االنتاجً أو عمد المماوالت. 
b2. لفة.ٌمٌز بٌن مفاهٌم التكالٌف المختلفة، واستخدام كل مفهوم من هذه المفاهٌم فً المجاالت المخت 
b3. محتوٌات لوائم التكالٌف والدخل فً ظل كل طرٌمة من طرق لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف. ٌحلل 
c:المهارات المهنٌة والعملٌة : 
c1.  .ٌجري المعالجة التكالٌفٌة لحصر وتسجٌل عناصر التكالٌف ولٌاسها وضبطها وتحمٌلها 
c2. لمتغٌرة، المستغلة، الكلٌة(، وبطائك مرالبة أصناف المستلزمات لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق التكالٌف )المباشرة، ا ٌعد

السلعٌة ولوائم األجور وكشوفات تحلٌلها وكشوفات تخصٌص وتوزٌع عناصر التكالٌف على مراكز التكلفة وتحمٌل تكالٌف 
 مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج.

c3. اوالت.لوائم تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة ولوائم تكالٌف عمود المم ٌعد 
d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 
d1. .ٌشارن فً فرق العمل وإدارة فرٌك المهام المكلف بها 
d2. .ٌستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة فً مجال محاسبة التكالٌف 
d3. ٌمدر على استخدام شبكة االنترنت وتكنولوجٌا المعلومات للبحث عن البٌانات والمعلومات الهامة فً مجال التكالٌف. 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم الممرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 

بالتطور التارٌخً لمحاسبة التكالٌف، وطبٌعة محاسبة التكالٌف وأهدافها  والفهم المعرفة ٌظهر
وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، والعوامل البٌئٌة المؤثرة فً نظام محاسبة التكالٌف ومموماته، 
ومفاهٌم التكالٌف، ومفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف وطرائك التبوٌب، ولٌاس وتحمٌل عناصر 

لنشاط، وإجراءات لٌاس وضبط تكلفة المستلزمات السلعٌة وتكلفة العمل التكالٌف على وحدات ا
 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 
لوائم  ٌبٌن إجراءات تحمٌل التكالٌف على وحدات النشاط اإلنتاجً والتسوٌمً من خالل إعداد

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

a.4 
المماوالت ٌظهر المعرفة والفهم بطبٌعة نظام تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة، وخصائص نشاط 

 وعاللتهما بنظام محاسبة التكالٌف، ولطاع المماوالت فً الجمهورٌة الٌمنٌة.
A3 

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1  ًٌحلل المعامالت المالٌة المرتبطة بالتكالٌف تمهٌداً لتخصٌصها على وحدات النشاط اإلنتاجB1 
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 برنبمج االقتصبد
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 والبٌعً أو تخصٌصها أو توزٌعها على مراكز التكلفة أو األمر االنتاجً أو عمد المماوالت. 

b.2 
المجاالت ٌمٌز بٌن مفاهٌم التكالٌف المختلفة، واستخدام كل مفهوم من هذه المفاهٌم فً 

 المختلفة.
B2 

b.3 
محتوٌات لوائم التكالٌف والدخل فً ظل كل طرٌمة من طرق لٌاس وتحمٌل عناصر  ٌحلل

 التكالٌف.
B3 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

c.1  .ٌجري المعالجة التكالٌفٌة لحصر وتسجٌل عناصر التكالٌف ولٌاسها وضبطها وتحمٌلها C1 

c.2 

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

 مراكز اإلنتاج.

C2 

c.3  تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة ولوائم تكالٌف عمود المماوالت.ٌعد لوائم C3 

 d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

d.1 .ٌشارن فً فرق العمل، وٌدٌر فرق المهام المكلف بها D1 

d.2 .ٌستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة فً مجال محاسبة التكالٌف D3 

d.3 
وتكنولوجٌا المعلومات للبحث عن البٌانات والمعلومات ٌمدر على استخدام شبكة االنترنت 

 الهامة فً مجال التكالٌف.
D3 

 

V. :مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتموٌم 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:

a استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات الممرر / المعرفة والفهم 

a1. بالتطور  والفهم المعرفة ٌظهر
التارٌخً لمحاسبة التكالٌف، 

وطبٌعة محاسبة التكالٌف وأهدافها 
وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، 

والعوامل البٌئٌة المؤثرة فً نظام 
محاسبة التكالٌف ومموماته، 

ومفاهٌم التكالٌف، ومفهوم تبوٌب 
التكالٌف وطرائك التبوٌب، عناصر 

ولٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف 
على وحدات النشاط، وإجراءات 
لٌاس وضبط تكلفة المستلزمات 
السلعٌة وتكلفة العمل اإلنسانً 

 .والتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة

 المحاضرات 
 الحوار والمنالشات 
 عرض تمدٌمً بور بوٌنت 

 .)االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 الحوار والمنالشة تمٌٌم 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 

a2. بالمعامالت والفهم المعرفة ٌظهر 
المالٌة المتعلمة بعناصر التكالٌف 

 وترصٌدها لٌدها وترحٌلها وكٌفٌة
 المحاسبٌة بمختلف السجالت فً

 .االلتصادٌة الوحدات

 المحاضرات 
 الحوار والمنالشات 
 عرض تمدٌمً بور بوٌنت 

  والنهائٌة(.االختبارات )النصفٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 

a3.  ٌبٌن إجراءات تحمٌل التكالٌف على
وحدات النشاط اإلنتاجً والتسوٌمً 

لوائم التكالٌف  من خالل إعداد
والدخل باتباع طرق التكالٌف 

)المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، 
 الكلٌة(.

 المحاضرات 
 الحوار والمنالشات 
  تمدٌمً بور بوٌنتعرض 

 .)االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 
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a4.  ٌظهر المعرفة والفهم بطبٌعة نظام
تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة، 

وخصائص نشاط المماوالت 
وعاللتهما بنظام محاسبة التكالٌف، 

ولطاع المماوالت فً الجمهورٌة 
 الٌمنٌة.

 المحاضرات 
 الحوار والمنالشات 
 عرض تمدٌمً بور بوٌنت 

 .)االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:            

 bاستراتٌجٌة التموٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة 

b1.  ٌحلل المعامالت المالٌة المرتبطة
بالتكالٌف تمهٌداً لتخصٌصها على 

وحدات النشاط اإلنتاجً والبٌعً أو 
تخصٌصها أو توزٌعها على مراكز 

التكلفة أو األمر االنتاجً أو عمد 
 المماوالت.

  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
  والواجباتالتكالٌف. 
 عروض تمدٌمٌة 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 تمٌٌم التكالٌف والواجبات 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 
 رفع تمارٌر 

b2.  ،ٌمٌز بٌن مفاهٌم التكالٌف المختلفة
واستخدام كل مفهوم من هذه المفاهٌم 

 فً المجاالت المختلفة.

  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
 التكالٌف والواجبات. 
 عروض تمدٌمٌة 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 تمٌٌم التكالٌف والواجبات 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 
 رفع تمارٌر 

b3. محتوٌات لوائم التكالٌف والدخل  ٌحلل
لٌاس فً ظل كل طرٌمة من طرق 

 .وتحمٌل عناصر التكالٌف

  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
 التكالٌف والواجبات. 
 عروض تمدٌمٌة 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 تمٌٌم التكالٌف والواجبات 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 
 رفع تمارٌر 

 

 الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم 

 c مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1.  ٌجري المعالجة التكالٌفٌة لحصر
وتسجٌل عناصر التكالٌف ولٌاسها 

 وضبطها وتحمٌلها.

 المحاضرات 
 الحوار والمنالشات 
 دراسة الحاالت 
 التحلٌل واالستنتاج 
 التكالٌف والواجبات. 
 ًالتعلم التعاون 

  االختبارات )النصفٌة والنهائٌة، حاالت
 عملٌة(.

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 تمٌٌم التكالٌف والواجبات 

c2. لوائم التكالٌف والدخل باتباع  ٌعد
طرق التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، 
المستغلة، الكلٌة(، وبطائك مرالبة 
أصناف المستلزمات السلعٌة ولوائم 
األجور وكشوفات تحلٌلها وكشوفات 
تخصٌص وتوزٌع عناصر التكالٌف 
على مراكز التكلفة وتحمٌل تكالٌف 

 مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج.

 اضراتالمح 
 الحوار والمنالشات 
 دراسة الحاالت 
 التحلٌل واالستنتاج 
 التكالٌف والواجبات. 
 ًالتعلم التعاون 

  االختبارات )النصفٌة والنهائٌة، حاالت
 عملٌة(.

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 تمٌٌم التكالٌف والواجبات 

c3.  ٌعد لوائم تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة المحاضرات   االختبارات )النصفٌة والنهائٌة، حاالت



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 الحوار والمنالشات  عمود المماوالت.ولوائم تكالٌف 
 دراسة الحاالت 
 التحلٌل واالستنتاج 
 التكالٌف والواجبات. 
 ًالتعلم التعاون 

 عملٌة(.
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 تمٌٌم التكالٌف والواجبات 

 

 الممرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم 

d استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات الممرر / المهارات العامة 

d1.  ٌشارن فً فرق العمل وإدارة فرٌك
 المهام المكلف بها.

  .التعلم الذاتً، والتكالٌف 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 
  الحوار والمنالشة 

 .تمٌٌم التكالٌف والواجبات 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 

d2.  ٌستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج
 المتاحة فً مجال محاسبة التكالٌف.

  .التعلم الذاتً، والتكالٌف 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 
  الحوار والمنالشة 

 .تمٌٌم التكالٌف والواجبات 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 

d3.  شبكة االنترنت ٌمدر على استخدام
وتكنولوجٌا المعلومات للبحث عن 

البٌانات والمعلومات الهامة فً مجال 
 التكالٌف.

  .التعلم الذاتً، والتكالٌف 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 
  الحوار والمنالشة 

 .تمٌٌم التكالٌف والواجبات 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 

 

VI.  تحدٌد وكتابة مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع
 تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات / مواضٌع محتوى الممرر

 أوال: الجانب النظري: 

 الرلم
 وحدات/ موضوعات

 الممرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 الممرر

1 
التطور التارٌخً لمحاسبة 

 التكالٌف

المرحلة األولى: التمهٌد لنشأة محاسبة  .1
 التكالٌف.

 المرحلة الثانٌة: نشأة محاسبة التكالٌف. .2
المرحلة الثالثة: ازدهار محاسبة  .3

            التكالٌف.

0.5 1.5 a1, d1, d3 

2 
طبٌعة وإطار محاسبة 

 التكالٌف

 مفهوم محاسبة التكالٌف. .1
 أهداف محاسبة التكالٌف. .2
ممارنة محاسبة التكالٌف بالمحاسبة  .3

 المالٌة.
العوامل البٌئٌة المؤثرة فً نظام محاسبة  .4

 التكالٌف.
الممومات األساسٌة لنظام محاسبة  .5

 التكالٌف.

0.5 1.5 a1, b2, d1, d3  

 تبوٌب عناصر التكالٌف 3

 التكالٌف.مفهوم تبوٌب عناصر  .1
 طرائك تبوٌب عناصر التكالٌف: .2

  أسباب تعدد طرائك تبوٌب عناصر
 التكالٌف.

1 3 
a1, a2, a3, 
b1, b2, b3, 

c1, c2, d1, d3  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 .ًطرٌمة التبوٌب النوع 

 .ًطرٌمة التبوٌب الوظٌف 

  طرٌمة التبوٌب بحسب عاللة عناصر
 التكالٌف بوحدة النشاط.

  طرٌمة التبوٌب بحسب عاللة عناصر
 التكالٌف بحجم النشاط.

 طرٌمة التبوٌب الوظٌفً وبحسب 
عاللة عناصر التكالٌف بوحدة النشاط 

 وحجم النشاط.

4 
لٌاس وتحمٌل عناصر 
التكالٌف على وحدات 

 النشاط

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

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

 .طرٌمة التكالٌف المباشرة 

 .طرٌمة التكالٌف المتغٌرة 

 طرٌمة التكالٌف المستغلة 

 طرٌمة التكالٌف الكلٌة 

2 6 

a1, a2, a3, 
b1, b2, b3, 
c1, c2, d1, 

d2, d3  

5 
إجراءات لٌاس وضبط 

عنصر تكلفة المستلزمات 
 السلعٌة

 مفهوم عنصر تكلفة المستلزمات السلعٌة. .1
 المستلزمات السلعٌة. تبوٌب عنصر تكلفة .2
الممومات األساسٌة للرلابة تكلفة  .3

 المستلزمات السلعٌة.
دور نظام التكالٌف فً لٌاس وضبط  .4

 تكلفة المستلزمات السلعٌة خالل كل من:

 .مرحلة التعالد على الشراء والتورٌد 

 .مرحلة الفحص واالستالم 

 .مرحلة التخزٌن 

  مرحلة رد مستلزمات سلعٌة إلى
 الموردٌن.

 ة الصرف من المخازن.مرحل 

  مرحلة رد مستلزمات سلعٌة إلى
 المخازن.

 .مرحلة تحوٌل مستلزمات سلعٌة 
 لٌاس تكلفة شراء المستلزمات السلعٌة. .5
طرائك تتبع ولٌاس تكلفة المستلزمات  .6

 السلعٌة.
لٌود الٌومٌة للمحاسبة عن عنصر تكلفة  .7

 المستلزمات السلعٌة.
 تحلٌل تكلفة المستلزمات السلعٌة. .8

2 6 
a1, a2, a3, 
b1, b2, c1, 

c2, d1, d2, d3 

 كافة المخرجات 3 1  امتحان منتصف الفصل 6

7 
إجراءات لٌاس وضبط 

عنصر تكلفة العمل 
 اإلنسانً

 مفهوم عنصر تكلفة العمل اإلنسانً. .1
 تبوٌب عنصر تكلفة العمل اإلنسانً. .2
بواعث االهتمام بالرلابة على عنصر  .3

 تكلفة العمل اإلنسانً.
التكالٌف فً لٌاس وضبط  دور نظام .4

 تكلفة العمل اإلنسانً خالل كل من:

2 6 
a1, a2, a3, 
b1, b2, c1, 

c2, d1, d2, d3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 
  

 .مرحلة تعٌٌن العاملٌن 

 .ًلٌاس تكلفة العمل اإلنسان 

 .مرحلة تحدٌد الحوافز اإلنتاجٌة 

 .مرحلة إعداد لوائم األجور وصرفها 

 .ًمرحلة تحلٌل تكلفة العمل اإلنسان 
لٌود الٌومٌة للمحاسبة عن عنصر تكلفة  .5

 العمل اإلنسانً.

8 
إجراءات لٌاس وضبط 
عنصر التكالٌف غٌر 

 المباشرة

 مفـهوم التكالٌف غٌر المباشرة .1
 أنواع التكالٌف غٌر المباشرة .2
نظرٌة مراكز التكلفة فً لٌاس وضبط  .3

 التكالٌف غٌر المباشرة:

 تحدٌد مراكز التكلفة 

 حصر وتجمٌع التكالٌف غٌر المباشرة 

  تخصٌص وتوزٌع بنود التكالٌف غٌر
 المباشرة

  توزٌع تكالٌف مراكز الخدمات
 اإلنتاجٌة على مراكز اإلنتاج

  تحمٌل تكالٌف مراكز اإلنتاج على
 وحدات المنتجات النهائٌة.

2 6 
a1, a2, a3, 
b1, b2, c1, 

c2, d1, d2, d3 

9 
نظام تكالٌف األوامر 

 اإلنتاجٌة

 ممدمة -
 تكالٌف األوامر االنتاجٌة  -
 أنواع األمر اإلنتاجٌة. -
إجراءات تطبٌك نظام تكالٌف األوامر  -

 اإلنتاجٌة.

2 6 

a1, a2, a3, 
a4, b1, b2, 
b3, c1, c3, 
d1, d2, d3   

10 
المحاسبة عن عناصر 

 تكالٌف المماوالت

 طبٌعة وخصائص نشاط المماوالت -
 المحاسبة على تكلفة المواد -
 المحاسبة على تكلفة األجور -
المحاسبة على تكلفة تشغٌل اآلالت  -

 والمعدات والعدد
 المحاسبة على تكالٌف المماوالت من الباطن-
المحاسبة على تكالٌف الخدمات األخرى  -

 غٌر المباشر.
 حساب تكلفة األعمال المنجزة فً العمد - 

 معالجة المبالغ المسددة من العمالء -   
  -تحدٌد أرباح وخسائر العمد 

2 6 

a1, a2, a3, 
a4, b1, b2, 
b3, c1, c3, 
d1, d2, d3  

 كافة المخرجات 3 1  االمتحان النهائً 11

  48     16 إجمالً األسابٌع والساعات



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

 

 

 ثانٌا: الجانب العملً: 

 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 مخرجات التعلم الفعلٌةالساعات  عدد األسابٌع التجارب العملٌة الرلم

1.      

2.      

3.      

4.      

    إجمالً األسابٌع والساعات

VII. :استراتٌجٌة التدرٌس 

 . المحاضرات.1

 . الحوار والمنالشات.2

 . دراسات الحالة.3

 . المهام والتكالٌف.4

 . العصف الذهنً.5

 . التعلم التعاونً.6

 . التعلم الذاتً.7

VIII.  والتكلٌفات:التعٌٌنات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكلٌف/النشاط الرلم

1 
لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف على  الواجب األول:
 وحدات النشاط

a1, a2, a3, b1, b2, b3, 
c1, c2, d1, d2, d3 

 درجتان الرابع

إجراءات لٌاس وضبط عنصر تكلفة الواجب الثانً:  2
 العمل اإلنسانً

a1, a2, a3, b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, d3 

 درجتان التاسع 

اجراءات لٌاس وضبط عنصر التكالٌف الواجب الثالث:  3
 غٌر المباشرة

a1, a2, a3, b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, d3 

 درجتان الحادي عشر

4 
 تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة الواجب الرابع: نظام

a1, a2, a3, a4, b1, b2, 
b3, c1, c3, d1, d2, d3   

 درجتان الثالث عشر

 الواجب الخامس: نظام محاسبة المماوالت 5
a1, a2, a3, a4, b1, b2, 
b3, c1, c3, d1, d2, d3   

 درجتان الخامس عشر

 درجات 11 المجموع

IX. :تموٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التموٌم
درجة التموٌم نسبة الدرجة إلى 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحممها

ً  المشاركة فً الحوار والمنالشات  %11 10 أسبوعٌا
a1, a2, a3, a4, b1, b2, 

b3, c1, c2, c3, d1,  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

X. :مصادر التعلم 

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

 : )ال تزٌد عن مرجعٌن(المراجع الرئٌسة

 ، الجمهورٌة الٌمنٌة، صنعاء.9"اإلطار النظري والعملً لمحاسبة التكالٌف"، ط م(، 2117اإلرٌانً، دمحم فضل ) .1

م مدخل لدراسة نظم التكالٌف مركز األمٌن للنشر 2115طرموم، عبد العزٌز، بركات، لطف حمود، بامشموس، عبدهللا أحمد،  .2
  الجمهورٌة الٌمنٌة.  -والتوزٌع صنعاء 

 المراجع المساعدة

جامعة الماهرة، جمهورٌة مصر  –م، محاسبة التكالٌف، الطبعة الثانٌة، كلٌة التجارة 2119وآخرٌن، عٌد، صالح بسٌونً،  .1
 العربٌة.

جامعة الماهرة، جمهورٌة  –م، نظم محاسبة التكالٌف، الطبعة األولى، كلٌة التجارة 2117عٌد، صالح بسٌونً، وآخرٌن،  .2
 مصر العربٌة.

 مواد إلكترونٌة وإنترنت: )إن وجدت(

1- 
2- 
3- 

 

XI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

تحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد الغٌاب وكٌفٌته ونسبته، ومتى ٌعد الطالب محروماً  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1
 من الممرر

 ٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعالٌات التعلٌمٌةالحضور المتأخر:   .2

تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت الغٌاب عن االمتحان وتوصٌف السٌاسة المتبعة فً حاالت تأخر ضوابط االمتحان:   .3
 الطالب عن االمتحان.

 السٌاسات المتبعة فً حاالت تأخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ومتى ٌجب أن تسلم إلى األستاذ.تحدٌد التعٌٌنات والمشارٌع:   .4

 تحدد هنا السٌاسات المتبعة فً حاالت الغش إما فً االمتحانات أو فً التكالٌف بأي طرٌمة من طرائك الغش.الغش:   .5

 .الة حدوثهٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة فً حاالنتحال:   .6

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات..... الخسٌاسات أخرى:   .7

 
  

d1, d2  

 التكالٌف والواجبات
فً نهاٌة كل موضوع 

 عملً
10 11% 

a1, a2, a3, a4, b1, b2, 
b3, c1, c2, c3, d1,  

d1, d2 

 جمٌع المخرجات %20 21 السابع منتصف الفصلاختبار 

 جمٌع المخرجات %61 60 السادس عشر االختبار النهائً

  %111 111 المجموع



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 خطة الممرر الدراسً: محاسبة التكالٌف 
 

 

II. :المعلومات العامة عن الممرر 

 محاسبة التكالٌف  :اسم الممرر  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 محاسبة ب :(السابمة لدراسة الممرر )إن وجدتالمتطلبات   .5

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس التصاد البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس الممرر:  .7

 العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة فً البرنامج:  .11

 كلٌة التجارة وااللتصاد/ جامعة صنعاء الممرر:مكان تدرٌس   .11

 د. فضل عبٌدان اسم معد مواصفات الممرر:  .12

  راجعه:  .13

  تارٌخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

 

I. معلومات عن مدرس الممرر: 

 االسم  / أسبوعٌا(3) الساعات المكتبٌة

 ورلم الهاتفالمكان   السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

III. :وصف الممرر 

ٌتناول هذا الممرر التطور  ٌهدف هذا الممرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة فً أساسٌات محاسبة التكالٌف، حٌث
التارٌخً لمحاسبة التكالٌف، وطبٌعتها وأهدافها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة، وإطار محاسبة التكالٌف )العوامل البٌئٌة المؤثرة فً 
نظام محاسبة التكالٌف ومموماته(، ومفاهٌم التكالٌف، وتبوٌب عناصر التكالٌف، لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف، وإجراءات لٌاس 

زمات السلعٌة وتكلفة العمل اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة، كما ٌتناول نظام تكالٌف األوامر وضبط تكلفة المستل
 اإلنتاجٌة، ونظام تكالٌف المماوالت.

IV. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر سوف ٌصبح الدارس لادراً على أن:
a:المعرفة والفهم : 
a1. بالتطور التارٌخً لمحاسبة التكالٌف، وطبٌعة محاسبة التكالٌف وأهدافها وممارنتها بالمحاسبة المالٌة،  والفهم المعرفة ٌظهر

والعوامل البٌئٌة المؤثرة فً نظام محاسبة التكالٌف ومموماته، ومفاهٌم التكالٌف، ومفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف وطرائك 
لٌف على وحدات النشاط، وإجراءات لٌاس وضبط تكلفة المستلزمات السلعٌة وتكلفة التبوٌب، ولٌاس وتحمٌل عناصر التكا

 . العمل اإلنسانً والتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة
a2. المحاسبٌة  السجالت فً وترصٌدها لٌدها وترحٌلها المالٌة المتعلمة بعناصر التكالٌف وكٌفٌة بالمعامالت والفهم المعرفة ٌظهر

 .لتصادٌةاال الوحدات بمختلف
a3. لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق  ٌبٌن إجراءات تحمٌل التكالٌف على وحدات النشاط اإلنتاجً والتسوٌمً من خالل إعداد

 التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، الكلٌة(.
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a4. ما بنظام محاسبة التكالٌف، ٌظهر المعرفة والفهم بطبٌعة نظام تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة، وخصائص نشاط المماوالت وعاللته
 ولطاع المماوالت فً الجمهورٌة الٌمنٌة.

b:المهارات الذهنٌة : 
b4.  ٌحلل المعامالت المالٌة المرتبطة بالتكالٌف تمهٌداً لتخصٌصها على وحدات النشاط اإلنتاجً والبٌعً أو تخصٌصها أو

 توزٌعها على مراكز التكلفة أو األمر االنتاجً أو عمد المماوالت. 
b5. .ٌمٌز بٌن مفاهٌم التكالٌف ألغراض لٌاس عناصر التكالٌف ومفاهٌم التكالٌف ألغراض الرلابة على عناصر التكالٌف 
b6. محتوٌات لوائم التكالٌف والدخل فً ظل كل طرٌمة من طرق لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف. ٌحلل 
c:المهارات المهنٌة والعملٌة : 
c4.  عناصر التكالٌف ولٌاسها وضبطها وتحمٌلها. ٌجري المعالجة التكالٌفٌة لحصر وتسجٌل 
c5. لوائم التكالٌف والدخل باتباع طرق التكالٌف )المباشرة، المتغٌرة، المستغلة، الكلٌة(، وبطائك مرالبة أصناف المستلزمات  ٌعد

تكالٌف  السلعٌة ولوائم األجور وكشوفات تحلٌلها وكشوفات تخصٌص وتوزٌع عناصر التكالٌف على مراكز التكلفة وتحمٌل
 مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج.

c6. لوائم تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة ولوائم تكالٌف عمود المماوالت. ٌعد 
d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 
d4. .ٌشارن فً فرق العمل وإدارة فرٌك المهام المكلف بها 
d5. .ٌستخدم أجهزة الحاسوب والبرامج المتاحة فً مجال محاسبة التكالٌف 

 على استخدام شبكة االنترنت وتكنولوجٌا المعلومات للبحث عن البٌانات والمعلومات الهامة فً مجال التكالٌف.ٌمدر 

V. :محتوى الممرر 

 :أوالً: الجانب النظري

 المواضٌع التفصٌلٌة الممرر وحدات/ موضوعات الرلم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة

1 
التطور التارٌخً لمحاسبة 

 التكالٌف

 المرحلة األولى: التمهٌد لنشأة محاسبة التكالٌف. .1
 المرحلة الثانٌة: نشأة محاسبة التكالٌف. .2

            المرحلة الثالثة: ازدهار محاسبة التكالٌف.
0.5 1.5 

 طبٌعة وإطار محاسبة التكالٌف 2

 مفهوم محاسبة التكالٌف. .1
 أهداف محاسبة التكالٌف. .2
 المالٌة.ممارنة محاسبة التكالٌف بالمحاسبة  .3
 العوامل البٌئٌة المؤثرة فً نظام محاسبة التكالٌف. .4
 الممومات األساسٌة لنظام محاسبة التكالٌف. .5

0.5 1.5 

 تبوٌب عناصر التكالٌف 3

 مفهوم تبوٌب عناصر التكالٌف. .1
 طرائك تبوٌب عناصر التكالٌف: .2

 .أسباب تعدد طرائك تبوٌب عناصر التكالٌف 

 .ًطرٌمة التبوٌب النوع 

  التبوٌب الوظٌفً.طرٌمة 

  طرٌمة التبوٌب بحسب عاللة عناصر التكالٌف بوحدة
 النشاط.

  طرٌمة التبوٌب بحسب عاللة عناصر التكالٌف بحجم
 النشاط.

  طرٌمة التبوٌب الوظٌفً وبحسب عاللة عناصر
 التكالٌف بوحدة النشاط وحجم النشاط.

1 3 

4 
لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف 

 على وحدات النشاط

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

أنواع طرائك لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف على  .2
2 6 
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 وحدات النشاط:

 .طرٌمة التكالٌف المباشرة 

 .طرٌمة التكالٌف المتغٌرة 

 طرٌمة التكالٌف المستغلة 

 طرٌمة التكالٌف الكلٌة 

5 
إجراءات لٌاس وضبط عنصر 

السلعٌةتكلفة المستلزمات   

 مفهوم عنصر تكلفة المستلزمات السلعٌة. .1
 تبوٌب عنصر تكلفة المستلزمات السلعٌة. .2
 الممومات األساسٌة للرلابة تكلفة المستلزمات السلعٌة. .3
دور نظام التكالٌف فً لٌاس وضبط تكلفة المستلزمات  .4

 السلعٌة خالل كل من:

 .مرحلة التعالد على الشراء والتورٌد 

  واالستالم.مرحلة الفحص 

 .مرحلة التخزٌن 

 .مرحلة رد مستلزمات سلعٌة إلى الموردٌن 

 .مرحلة الصرف من المخازن 

 .مرحلة رد مستلزمات سلعٌة إلى المخازن 

 .مرحلة تحوٌل مستلزمات سلعٌة 
 لٌاس تكلفة شراء المستلزمات السلعٌة. .5
 طرائك تتبع ولٌاس تكلفة المستلزمات السلعٌة. .6
عنصر تكلفة المستلزمات  لٌود الٌومٌة للمحاسبة عن .7

 السلعٌة.
 تحلٌل تكلفة المستلزمات السلعٌة. .8
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7 
إجراءات لٌاس وضبط عنصر 

 تكلفة العمل اإلنسانً

 مفهوم عنصر تكلفة العمل اإلنسانً. .1
 تبوٌب عنصر تكلفة العمل اإلنسانً. .2
بواعث االهتمام بالرلابة على عنصر تكلفة العمل  .3

 اإلنسانً.
دور نظام التكالٌف فً لٌاس وضبط تكلفة العمل اإلنسانً  .4

 خالل كل من:

 .مرحلة تعٌٌن العاملٌن 

 .ًلٌاس تكلفة العمل اإلنسان 

 .مرحلة تحدٌد الحوافز اإلنتاجٌة 

 .مرحلة إعداد لوائم األجور وصرفها 

 .ًمرحلة تحلٌل تكلفة العمل اإلنسان 
 العمل اإلنسانً. لٌود الٌومٌة للمحاسبة عن عنصر تكلفة .5

2 6 

8 
إجراءات لٌاس وضبط عنصر 

 التكالٌف غٌر المباشرة

 مفـهوم التكالٌف غٌر المباشرة .1
 أنواع التكالٌف غٌر المباشرة .2
نظرٌة مراكز التكلفة فً لٌاس وضبط التكالٌف غٌر  .3

 المباشرة:

 تحدٌد مراكز التكلفة 

 حصر وتجمٌع التكالٌف غٌر المباشرة 

  التكالٌف غٌر المباشرةتخصٌص وتوزٌع بنود 

  توزٌع تكالٌف مراكز الخدمات اإلنتاجٌة على مراكز
 اإلنتاج

تحمٌل تكالٌف مراكز اإلنتاج على وحدات المنتجات  .4

2 6 
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 النهائٌة.

 نظام تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة 9

 ممدمة -
 تكالٌف األوامر االنتاجٌة  -
 أنواع األمر اإلنتاجٌة. -
 تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة.إجراءات تطبٌك نظام  -

2 6 

10 
المحاسبة عن عناصر تكالٌف 

 المماوالت

 طبٌعة وخصائص نشاط المماوالت -
 المحاسبة على تكلفة المواد -
 المحاسبة على تكلفة األجور -
 المحاسبة على تكلفة تشغٌل اآلالت والمعدات والعدد -
 المحاسبة على تكالٌف المماوالت من الباطن-
 على تكالٌف الخدمات األخرى غٌر المباشر. المحاسبة -
 حساب تكلفة األعمال المنجزة فً العمد - 

 معالجة المبالغ المسددة من العمالء -   
  -تحدٌد أرباح وخسائر العمد 
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 48     16 إجمالً األسابٌع والساعات

VI. :استراتٌجٌة التدرٌس 

 . المحاضرات.1

 الحوار والمنالشات.. 2

 . دراسات الحالة.3

 . المهام والتكالٌف.4

 . العصف الذهنً.5

 . التعلم التعاونً.6

 . التعلم الذاتً.7

VII. :التعٌٌنات والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع التكلٌف/النشاط الرلم

 درجتان الرابع لٌاس وتحمٌل عناصر التكالٌف على وحدات النشاط الواجب األول: 1

 درجتان التاسع  إجراءات لٌاس وضبط عنصر تكلفة العمل اإلنسانًالواجب الثانً:  2

 درجتان الحادي عشر اجراءات لٌاس وضبط عنصر التكالٌف غٌر المباشرةالواجب الثالث:  3

 درجتان الثالث عشر تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة الواجب الرابع: نظام 4

 درجتان الخامس عشر المماوالتالواجب الخامس: نظام محاسبة  5

 درجات 11 المجموع

VIII. :تموٌم التعلم 

  نسبة الدرجة إلى درجة التموٌم النهائً الدرجة  األسبوع أنشطة التموٌم الرلم



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  
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I. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1

 ( اإلطار النظري والعملً لمحاسبة التكالٌف"، ط 2117اإلرٌانً، دمحم فضل" ،)الجمهورٌة الٌمنٌة، صنعاء.9م ، 

  ،م مدخل لدراسة نظم التكالٌف مركز األمٌن 2115طرموم، عبد العزٌز، بركات، لطف حمود، بامشموس، عبدهللا أحمد
  الجمهورٌة الٌمنٌة.  -للنشر والتوزٌع صنعاء 

 المراجع المساعدة: .2

  ،الماهرة، جمهورٌة جامعة  –م، محاسبة التكالٌف، الطبعة الثانٌة، كلٌة التجارة 2119عٌد، صالح بسٌونً، وآخرٌن
 مصر العربٌة.

  ،جامعة الماهرة، جمهورٌة  –م، نظم محاسبة التكالٌف، الطبعة األولى، كلٌة التجارة 2117عٌد، صالح بسٌونً، وآخرٌن
 مصر العربٌة.

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:  .3
 

 

II. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم 

تحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد الغٌاب وكٌفٌته ونسبته، ومتى ٌعد الطالب محروماً  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1
 من الممرر

 التعلٌمٌةٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعالٌات الحضور المتأخر:   .2

تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت الغٌاب عن االمتحان وتوصٌف السٌاسة المتبعة فً حاالت تأخر  ضوابط االمتحان:  .3
 الطالب عن االمتحان.

 تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت تأخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ومتى ٌجب أن تسلم إلى األستاذ.التعٌٌنات والمشارٌع:   .4

 تحدد هنا السٌاسات المتبعة فً حاالت الغش إما فً االمتحانات أو فً التكالٌف بأي طرٌمة من طرائك الغش. الغش:  .5

 .ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة فً حالة حدوثهاالنتحال:   .6

 التكلٌفات..... الخأي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم سٌاسات أخرى:   .7

 
 

ً  المشاركة فً الحوار والمنالشات 1  %11 10 أسبوعٌا

 %11 10 فً نهاٌة كل موضوع عملً التكالٌف والواجبات 2

 %20 21 السابع الفصلاختبار منتصف  3

 %61 60 السادس عشر االختبار النهائً 4

 %111 111 المجموع


