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وحدة ضمان الجودة
كلية :العلوم اإلدارية

Quality Assurance Unit

توصيف مقرر  :محاسبة تكاليف ()1

أوال :المعلومات العامة عن المقرر:
 .1اسم المقرر:
 .2رمز المقرر ورقمه:
.0

قسم :المحاسبة

محاسبة تكاليف ()1
2212021
محاضرة سمنار عملي

الساعات المعتمدة0 :

2

تمارين اإلجمالي
1

0

المستوى الثالث  /الفصل األول
 .4المستوى والفصل الدراسي:
مقرر رقم ( )2212112ومقر رقم ()2212112
 .2المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):
 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت) :ال يوجد
بكالوريوس محاسبة  /بكالوريوس إدارة
 .7البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
اللغة العربية
 .8لغة تدريس المقرر:
فصلي
 .9نظام الدراسة:
حضور
 .11أسلوب الدراسة في البرنامج:
قاعات قسم المحاسبة في الجامعة
 .11مكان تدريس المقرر:
علي محمد هارب
 .12اسم معد مواصفات المقرر:
 .10تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:
ثانيا :وصف المقرر:
يعطي المقرر اإللمام الكافي بالمبادئ العلميةة والعمليةة لمحاسةبة التكةاليف فةي منألةمت األعمةال بصةفة عامةة
وفةةي المنألةةمت الصةةناعية بصةةفة عاصةةةل ويعةةر بةةالفوار الجوهريةةة بةةين المحاسةةبة الماليةةة فةةي المنألةةمت
التجارية ومحاسبة التكاليف في المنألمت الصناعية.
ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند إكمال المقرر بنجاح أن يكون قادرا على أن (حسب مصفوفة أهدا البرنامج):
 .Aالمعرفة والفهم:
 .1يعر المفاهيم المتعلقة بالتكاليفل وعناصرها المباشرة وغير المباشرة.
 .2يستوعب األسس النظرية واألدوات واألساليب الفنية لمراقبة ومحاسبة عناصر التكاليف المختلفة.
 .0يألرح طر قياس وتحميل التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
 .Bالمهارات الذهنية:
 .1يحلل البيانات المحاسبية لتكلفة المواد واألجور والمصروفات األعرى من أجل قياس دقيق لتلك
العناصر المختلفة.
 .2يفر بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
 .0يستنتج أفضل أسس مناسبة لقياس عنصر التكلفة وتحميله.
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توصيف مقرر:

 .Cالمهارات العملية المهنية:
 .1يقوم بالمعالجات المحاسبية لعناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة بالطر التقليدية واآللية.
 .2يتقن قياس عناصر التكاليف واإلفصاح عنها في التقارير والقوائم المالية.
 .0يعد قوائم تكاليف اإلنتاج بالطر المختلفة (الكلية والمستغلة والمتغيرة والمباشرة).
 .Dالمهارات العامة:
 .1يتعاون مع زمالئه في انجاز المهام المطلوبة منه بروح الفريق الواحد وفق المبادئ العامة والقوانين
واللوائح واألنظمة.
رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
 :Aمواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعار والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
المعرفة
استراتيجية التدريس
والفهم
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -المناقشة – األبحاث
A1
االعتبار النهائي
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -المناقشة – األبحاث
A2
االعتبار النهائي
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -المناقشة – األبحاث
A3
االعتبار النهائي
 :Bمواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
المهارات
الذهنية
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -حل المألكالت – المناقألة -
B1
االعتبار النهائي
التدريبات  -التطبيق العملي
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -حل المألكالت – المناقألة -
B2
االعتبار النهائي
التدريبات  -التطبيق العملي
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -حل المألكالت – المناقألة -
B3
االعتبار النهائي
التدريبات  -التطبيق العملي
 :Cمواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
المهنية
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
والعملية
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -التدريبات  -التطبيق العملي –
C1
االعتبار النهائي
المجموعات – المألاريع
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -التدريبات  -التطبيق العملي –
C2
االعتبار النهائي
المجموعات – المألاريع
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -التدريبات  -التطبيق العملي –
C3
االعتبار النهائي
المجموعات – المألاريع
 :Dمواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
المهارات
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
العامة
التكاليف – األنألطة  -االعتبار النصفي -
المحاضرة  -التدريبات  -التطبيق العملي –
D1
االعتبار النهائي
المجموعات – المألاريع
3

توصيف مقرر:

عامسا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع
تحديد الساعات المعتمدة لها.
رموز
الساعا
األساب
وحدات /موضوعات
مخرجات
ت
المواضيع التفصيلية
م
يع
المقرر
الفعلية تعلم المقرر
التعريف ،األهمية ،النشأة ،األهداف ،الوظائف،
مدخل إلى محاسبة
A1, D1
3
1
التقسيمات ،عالقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة
1
التكاليف
المالية.
التفريق بين( :التكلفة واألصل والمصروف
مصطلحات ومفاهيم
A1, B2
3
1
والخسارة)( ،مصروفات الفترة وتكاليف المنتج)،
2
التكلفة
مفاهيم أخرى.
A1,A2,B
الرقابة والمحاسبة على مفهوم المواد وأنواعها ،دورة حيازة المواد،
6
2
0
1,C1,C2
تسعير المواد ،المعالجة المحاسبية للمواد
عنصر المواد
A1,A2,B
مفهوم األجور وكيفية تحديدها ،طر دفع األجور،
الرقابة والمحاسبة على
1,C1,C2
6
2
الوقت اإلضافي والوقت الضائع ،كألف األجور
4
األجور
والمحاسبة عنها
A1,A2,B
مفهومهال عصائصهال معاييرها ،عوامل صعوبة
1,B3,C1,
6
2
 2التكاليف غير المباشرة المحاسبة عنهال معايير توزيعها ،عطوات وطر
C2
توزيعها
A1,A2,B
التكاليف غير المباشرة مفهومها ،المعالجة المحاسبية لها ،تسوية
1,B3,C1,
3
1
6
انحرافاتها
المحملة
C2
A1,A3,B
مقدمة ،طر تحميل التكاليف ،مقارنتها  ،سبب
6,B3,C1,
6
2
 7طرق تحميل التكاليف
االعتال
C2, C3
A1,A3,B
موضوعات أخرى
نقطة التعادل ،هامش المساهمة ،اختالف اإلنتاج
6,B3,C1,
3
1
 8متعلقة بالتكاليف الثابتة
عن المبيعات
C2, C3
والمتغيرة
12

إجمالي األسابيع والساعات

36

--

سادسا :استراتيجية التدريس:
المحاضرة ،حل المشكالت ،المجموعات ،المناقشة ،التدريبات ،التطبيق العملي ،األبحاث والمشاريع ،مناقشة
جماعية ،تكاليف فردية وجماعية

التعيينات والتكليفات:
الرقم

التكليف/النألاط

مخرجات التعلم

األسبوع

الدرجة

0

حل تدريبات وحدات المرجع
الرئيسي

جميع المخرجات

نهاية كل وحدة
موضوعية

 11درجات
بنسبة %11

4

توصيف مقرر:

سابعا :تقويم التعلم:
أنألطة التقويم

الرقم

1

التكاليف

2

األنألطة

3

االعتبار النصفي

4

االعتبار النهائي

نسبة الدرجة
إلى درجة
الدرجة
التقويم
النهائي

األسبوع
جميع
األسابيع
جميع
األسابيع
األسبوع 8
األسبوع
األعير
----

المخرجات التي يحققها

11

%11

جميع المخرجات

11

%11

جميع المخرجات

21

%21

جميع المخرجات

61

%61

جميع المخرجات

111

%111

جميع المخرجات

المجموع
ثامنا :مصادر التعلم:
المراجع الرئيسة:
 .1علي محمد هارب حجوري ،3102 ،محاسبة التكاليف ( ،)0من منشورات جامعة األندلس ،صنعاء.
 .3يوسف عبده الرباعي ،3102 ،تمارين وتطبيقات محلولة في محاسبة التكاليف(أ) ،مركز األمين،
صنعاء.
المراجع المساعدة
 .0محمد فضل اإلرياني ،3112 ،اإلطار النظري والعملي لمحاسبة التكاليف ،مركز األمين للنشر والتوزيع،
صنعاء.
" .3محمد تيسير" عبد الحكيم الرجبي ،3112 ،مبادئ محاسبة التكاليف ،دار وائل للنشر والتوزيع ع ّمان.
 .2نائل عدس ونضال الخلف ،3112 ،محاسبة التكاليف مدخل حديث ،جهينة للنشر والتوزيع ،ع ّمان.
 .2غسان فالح المطارنة ،3112 ،مقدمة في محاسبة التكاليف ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ع ّمان.
 .5عبد الناصر إبراهيم نور وعليان الشريف ،3112 ،محاسبة التكاليف الصناعية ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،ع ّمان.
مواد إلكترونية وإنترنت:
أي مواقع الكترونية متخصصة
تاسعا :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
الحضور والغياب :اذا تغيب الطالب  %22من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لألؤن الطالب
.1
ويحرم من دعول امتحان المادة النهائي.
 .2الحضور المتأعر :يمنع الطالب من دعول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأعر اكثر من مرة.
 .0ضوابط االعتبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمألاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير
.4
مقبولة بعد الوقت المحدد.
 .2الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
 .6االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.
 .7سياسات أعرى :تحددها الئحة شؤون الطالب
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توصيف مقرر:

خطة مقرر :محاسبة التكاليف ()0

2

توصيف مقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم
المكان ورقم الهاتف

البريد اإللكتروني

علي محمد هارب

الساعات المكتبية (  /0أسبوعيا)

الكلية 771247610/

السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
√

aliharib3@gmail.com

 .IIالمعلومات العامة عن المقرر:
 .1اسم المقرر:
 .2رمز المقرر ورقمه:

√

√

√

محاسبة التكاليف ()1
2212021
محاضرة سمنار عملي

 .0الساعات المعتمدة0 :

2

 .4المستوى والفصل الدراسي:
 .2المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):
 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
 .7البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
 .8لغة تدريس المقرر:
 .9نظام الدراسة:
 .11أسلوب الدراسة في البرنامج:
 .11مكان تدريس المقرر:
 .12اسم معد مواصفات المقرر:
 .10تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:
 .IIIوصف المقرر الدراسي:

√

X

تمارين اإلجمالي
1

0

المستوى الثالث  /الفصل األول
مقرر رقم ( )2212112ومقر رقم ()2212112
ال يوجد
بكالوريوس محاسبة  /بكالوريوس إدارة
اللغة العربية
فصلي
حضور
قاعات قسم المحاسبة في الجامعة
علي محمد هارب

يعطةةي المقةةرر اإللمةةام الكةةافي بالمبةةادئ العلميةةة والعمليةةة لمحاسةةبة التكةةاليف فةةي منألةةمت األعمةةال بصةةفة عامةةة وفةةي
المنألمت الصناعية بصفة عاصةل ويعر بالفوار الجوهرية بين المحاسبة المالية في المنألةمت التجاريةة ومحاسةبة
التكاليف في المنألمت الصناعية.

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
يتوقع من الطالب عند إكمال المقرر بنجاح أن يكون قادرا على أن (حسب مصفوفة أهدا البرنامج):
 .Aالمعرفة والفهم:
 .1يعر المفاهيم المتعلقة بالتكاليفل وعناصرها المباشرة وغير المباشرة.
 .2يستوعب األسس النظرية واألدوات واألساليب الفنية لمراقبة ومحاسبة عناصر التكاليف المختلفة.
 .0يألرح طر قياس وتحميل التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
 .Bالمهارات الذهنية:
 .1يحلل البيانات المحاسبية لتكلفة المواد واألجور والمصروفات األعرى من أجل قياس دقيق لتلك
العناصر المختلفة.
 .2يفر بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
 .0يستنتج أفضل أسس مناسبة لقياس عنصر التكلفة وتحميله.
 .Cالمهارات العملية المهنية:
 .1يقوم بالمعالجات المحاسبية لعناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة بالطر التقليدية واآللية.
 .2يتقن قياس عناصر التكاليف واإلفصاح عنها في التقارير والقوائم المالية.
7

توصيف مقرر:

 .0يعد قوائم تكاليف اإلنتاج بالطر المختلفة (الكلية والمستغلة والمتغيرة والمباشرة).
 .Dالمهارات العامة:
 .1يتعاون مع زمالئه في انجاز المهام المطلوبة منه بروح الفريق الواحد وفق المبادئ العامة والقوانين
واللوائح واألنظمة.
 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
م

وحدات المقرر

1

مدخل إلى محاسبة
التكاليف

2

مصطلحات ومفاهيم
التكلفة

0
4
2
6
7
8
9
10
11
12

الرقابة والمحاسبة
على عنصر المواد
الرقابة والمحاسبة
على عنصر المواد
الرقابة والمحاسبة
على األجور
الرقابة والمحاسبة
على األجور
التكاليف غير
المباشرة
التكاليف غير
المباشرة
التكاليف غير
المباشرة المحملة
طرق تحميل التكاليف

المواضيع التفصيلية
التعريف ،األهمية ،النشأة ،األهداف ،الوظائف،
التقسيمات ،عالقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة
المالية.
التفريق بين( :التكلفة واألصل والمصروف
والخسارة)( ،مصروفات الفترة وتكاليف المنتج)،
مفاهيم أخرى.
مفهوم المواد وأنواعها ،دورة حيازة المواد،
تسعير المواد

األسبوع

الساعات الفعلية

1

3

2

3

3

3

المعالجة المحاسبية للمواد

4

3

مفهوم األجور وكيفية تحديدها ،طر دفع األجور،

5

3

6

3

7

3

عطوات وطر توزيعها

8

3

مفهومها ،المعالجة المحاسبية ،تسوية االنحرافات

9

3

10

3

11

3

12

3

12

36

الوقت اإلضافي والوقت الضائع ،كألف األجور
والمحاسبة عنها
مفهومهال عصائصهال معاييرها ،عوامل صعوبة
المحاسبة عنهال معايير توزيعها

مقدمة ،طر تحميل التكاليف،
استكمال طر تحميل التكاليف ،مقارنتها ،سبب
طرق تحميل التكاليف
االعتال .
موضوعات أخرى
نقطة التعادل ،هامش المساهمة ،اختالف اإلنتاج
متعلقة بالتكاليف
عن المبيعات
الثابتة والمتغيرة

إجمالي األسابيع والساعات

8

توصيف مقرر:

الجانب العملي:
المهام  /التجارب العملية

الرقم

الساعات الفعلية

عدد األسابيع

1.
2.

ال يوجد

3.
4.
5.

إجمالي األسابيع والساعات

 .VIاستراتيجية التدريس:
المحاضرةل حل المألكالتل المجموعاتل المناقألةل التدريباتل التطبيق العمليل األبحاث والمألاريعل مناقألة
جماعيةل تكاليف فردية وجماعية
 .VIIالتكليفات/المهام:
الدرجة
األسبوع
التكليف/النألاط
الرقم
1

حل تدريبات وحدات المرجع
الرئيسي

نهاية كل وحدة موضوعية

 11درجات
بنسبة %11

 .VIIIتقويم التعلم:
الرقم

أنألطة التقويم

األسبوع

الدرجة

نسبة الدرجة إلى درجة التقويم النهائي

نهاية كل وحدة
جميع األسابيع
األسبوع 8
في االمتحانات
----

11
11
21
61
111

%11
%11
%21
%61
%111

 1تدريبات الوحدات ()11-1
 2أنألطة أعرى
 3الوحدات ()7-1
 4الوحدات ()11-1
المجموع
 .IXمصادر التعلم:
المراجع الرئيسة:
 .1علي محمد هارب حجوري ،3102 ،محاسبة التكاليف ( ،)0من منشورات جامعة األندلس ،صنعاء.
 .3يوسف عبده الرباعي ،3102 ،تمارين وتطبيقات محلولة في محاسبة التكاليف(أ) ،مركز األمين ،صنعاء.
المراجع المساعدة
 .0محمد فضل اإلرياني ،3112 ،اإلطار النظري والعملي لمحاسبة التكاليف ،مركز األمين للنشر والتوزيع،
صنعاء.
" .3محمد تيسير" عبد الحكيم الرجبي ،3112 ،مبادئ محاسبة التكاليف ،دار وائل للنشر والتوزيع ع ّمان.
 .2نائل عدس ونضال الخلف ،3112 ،محاسبة التكاليف مدخل حديث ،جهينة للنشر والتوزيع ،ع ّمان.
 .2غسان فالح المطارنة ،3112 ،مقدمة في محاسبة التكاليف ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ع ّمان.
 .5عبد الناصر إبراهيم نور وعليان الشريف ،3112 ،محاسبة التكاليف الصناعية ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،ع ّمان.
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توصيف مقرر:

مواد إلكترونية وإنترنت:
أي مواقع الكترونية متخصصة
 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
الحضور والغياب :اذا تغيب الطالب  %22من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لألؤن الطالب ويحرم من
.1
دعول امتحان المادة النهائي.
 .2الحضور المتأعر :يمنع الطالب من دعول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأعر اكثر من مرة.
 .0ضوابط االعتبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمألاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد
.4
الوقت المحدد.
 .2الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
 .6االنتحال :يفصل سنة من الدراسة.
 .7سياسات أعرى :تحددها الئحة شؤون الطالب
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