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  ملخص البحث

  
لتطبيـق نظـام التكـاليف المبنـي علـى            اقتراح إطار محاسبي   هدفت هذه الدراسة إلى   

تحديد مدى تأثيره على دقـة وموضـوعية قيـاس     في الجامعات الفلسطينية، و (ABC)األنشطة

  .بة على الموارد المتاحة والرقا،اتخاذ القرارات اإلداريةو التكاليف،

 النظام المحاسبي الحالي المطبـق فـي        بوصف وتحليل   قام الباحث  قيق هذه األهداف  ولتح  

 علـى المقـابالت      التكاليف المبني على األنشطة    نظامتم االعتماد في تطبيق      و .الجامعة اإلسالمية 

في التحليـل   باإلضافة إلى جمع البيانات الثانوية للمساهمة     الشخصية مع مدراء الوحدات األكاديمية    

ـ    وا م لألنشطة، وتقسيمها على مجمعات التكلفة،     السلي تطبيـق  ل ،المالئمـة  يفلاختيار مسببات التك

  . بغزة بقطاعلجامعة اإلسالميةاإلطار المقترح على ا

كلفة الطالب الفصلية وتكلفة الساعة المعتمدة باختالف       كل من ت  وقد أظهرت النتائج اختالف     

 وهو ما يشير إلى موضوعية      ،طلب على األنشطة  التخصص العلمي بسبب التفاوت فيما بينها في ال       

 تكلفة األنشطة المتبادلة بين الكليات واألقسام       وكذلك يقيس  ،قياس التكاليف في  ) ABC(ودقة نظام   

االعتماد عليه في   بما يمكن من     د مواطن عدم الكفاءة في استغالل الموارد المتاحة       ، ويحد األكاديمية

  . الرقابةوكفاءة  وزيادة فعالية اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة
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ABSTRACT 

 
 This study aims at building a proposal for an accounting model to apply the 
Activity-Based Costing system (ABC) in the Palestinian Universities, to determine its 
impact on the accuracy and the objectivity of the cost measurements, taking 
administrative decisions and control of the available resources. 
 
 In order to achieve the above goals and objectives, the researcher has studied, 
described and analyzed the current accounting system applied in the Islamic University. 
The researcher mechanism in doing so depended on conducting a personal interviews with 
the academic units supervisors, in addition to the collection of the necessary primary data. 
The researcher also, divided the activities to its cost pools and the selection of the cost 
drivers for the relevant costs. 
 
 The outcome of the study revealed that there is a variance in the student term costs 
and the credit hour costs in the variance specialized subjects due to the variety in the 
demand on the activities. Hence, this proves the accuracy and the objectivity of the 
Activity-Based Costing system (ABC) in the measurement of the unit cost. It also, proved 
the correctness of the measurement of the reciprocal  activities among the different 
academic divisions and variance colleges. The ABC proved to be able to determine the 
areas of un-proficiency in the use of the available resources. Therefore, the ABC system 
proves to be reliable in making the most accurate administrative decisions and increasing 
the control efficiency. 
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  رــــر وتقديـــشك

  
رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمـد وعلـى آلـه     الحمد هللا   

  :وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد
  

الـذي أسـأله أن     النجاز هذا العمل      ومناهل المعرفة  حمدك ربي على ما يسرت لي من سبل العلم        أ

  .ينفع به أمتي لما فيه الخير

فـإني أتوجـه بالـشكر      " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا      "لى اهللا عليه و سلم      صطالقا من قوله    وان

 حلس الذي أشرف على هذه الرسالة والذي قدم لي النـصح             عبد اهللا  الجزيل لألستاذ الدكتور سالم   

  .والتوجيه والمتابعة حتى خرج هذا البحث إلى النور
  

  شاهين والـدكتور جبـر      عبد اهللا   الدكتور علي   الكريمين ذينالتقدير لألستا كما أتقدم بوافر الشكر و    

 وإنه لشرف كبير أن أحظى بتوجيهاتهما       ، على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة       الداعور إبراهيم

  .ومالحظاتهما
  

 والـسيد   بالـدائرة الماليـة،   طـبش   إسماعيل كما أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس قسم الرواتب خالد       

 على ما قدماه من تسهيل وعـون         من دائرة البرمجة والنشر اإللكتروني      شقليه ر جاب المبرمج ماهر 

 كما ال يسعني إال أن اشكر جميع اإلخوة الـزمالء بـدائرة الـشئون               .في سبيل إنجاز هذا البحث    

 على ما قـدموه مـن        وعمادة التخطيط والتطوير وكلية العلوم     األكاديمية ودائرتي التدقيق والمالية   

  .ني خير الجزاءعفجزاهم اهللا  ا البحثعون إلتمام هذ
  

كلية التجارة والدراسات العليـا فـي       كما أسجل في هذا السياق جزيل شكري وعظيم امتناني إلى           

رض الربـاط   أفلسطين   الحبيب   طنناالمعلم الحضاري الشامخ على ثرى و     ، ذلك   سالميةإلالجامعة ا 

  .إلى يوم الدين

     الباحث 

  صالح مجدي عدس
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  داءــــإلها
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  والدتي ووالدي الغاليين
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  ي ــى أخواتــــإل
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  .المقدمة: 1-1
  تهدف إلى تنمية المجتمع علميـاً       فهي .عات من المعالم الحضارية للدولة     تطور الجام  يعد

وخدمـة  تمثلة في التعليم والبحث العلمـي       واقتصادياً واجتماعياً من خالل وظائفها األساسية الم      

 تحافظ الجامعات    وحتى .ضمن دائرة التقدم العلمي والتقني     مما يمكن من بقاء المجتمع       .تمعالمج

هـا  على القيام بدورها وتحقيق أهدافها بالجودة العالية كان ال بد لها من التطـوير الـدائم لخطط                

 وهذا يتطلب االهتمام المـستمر بتحـديث أنظمتهـا اإلداريـة            .وبرامجها وخدماتها وتجهيزاتها  

  . القرار الرشيدالتخاذجاد القاعدة السليمة لمحاسبية بهدف إيوا

 فقـد أصـبحت تتـسم       . في بيئة األعمال   اً جذري تحوالًفي الوقت الحاضر    يشهد العالم   و         

منتجات جديدة وتقـديم خـدمات      بتكار  ، والتسارع في مجال ا    لتقدم السريع في تقنية المعلومات    با

، مما فرض على المنشآت     صبح على المستوى العالمي   نافسة بين الصناعات لت   ممتدت ال او. مميزة

 األمر الـذي    .ممكنة مع توفير البدائل المتجددة    وبأقل تكلفة   نتجات عالية الجودة    تقديم خدمات وم  

 حديثة لمحاسبة التكاليف تكون قادرة على       ةنظمأ ه واضحاً األهمية المتزايدة لتبني     من خالل  يبرز

  .)Garrison and Noreen, 2003, P 12 (مواكبة المستجدات في بيئة األعمال الحديثة

امل والمؤثرات السابقة أظهرت الحاجة إلى نظام جديد للتكاليف يـوفر طريقـة             إن العو          

مالئمة لقياس تكاليف الخدمات بالشكل الذي يعطي تقريراً دقيقاً عن تكلفة الخدمة وحجم الموارد              

 حتياجـات اإلدارة  لمقابلـة ا   الحصول علـى المعلومـات       ةإمكاني مع   ،إنتاجهاالتي استنفذت في    

 الحفاظ، باإلضافة إلى توفير أساليب رقابية جديدة تستخدم في          رارات المختلفة تخاذ الق ألغراض ا 

  .لى موارد المؤسسة والرقابة عليهاع

 قدم كوبر وكـابالن   ،  ة لكمية ونوعية معلومات التكاليف    حتياجات المتزايد لتلك اال ونظراً           

 كأداة حديثـة مـن    ABC(Activity Based Costing( ي على األنشطةنظام التكاليف المبن

وهو  .دية، والذي تم استخدامه للتغلب على القصور في نظم التكلفة التقلي          أدوات المحاسبة اإلدارية  

في حساب بيانات التكاليف من خـالل اعتبـار         نظام يعمل على تحقيق مستوى متميز من الدقة         

ص التكاليف غيـر    اج لتخصي  حجم اإلنت  عتماد على  بدال من اال   األنشطة هي التي تسبب التكاليف    

ويعمل النظام على تجميع عناصر التكاليف في مجمعات تكلفـة متجانـسة وتحديـد              ،  المباشرة

بهدف العمل على التخصيص السليم للتكـاليف غيـر          لكل منها   المالئمة  الفعلية مسببات التكاليف 

    (Ellis-NEWMAN, 2003, P.334).على المنتجات أو الخدمات المباشرة

 عمليـات   تحليـل التكاليف المبني على األنشطة وما يترتب عليه مـن          بيق نظام   إن تط          

ة الموجـودة فـي اإلدارات       إلى أنشطة يفيد في توضيح العالقات المترابطة بين األنشط         منشأةال
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  مـع اإلدارات األخـرى     ةإدارة معين  أنشطة وتكاليف  في مقارنة    حليلستخدام هذا الت  ، وا المختلفة

  .)6، ص 1997شاهين، (

في توفير بيانات عن األنشطة والعمليـات       نظام التكاليف المبني على األنشطة      يساهم  و         

 ، وتكلفة األنشطة اإلدارية   ، بحيث يمكن الوقوف على تكلفة تصميم األنشطة       ،التي تقوم بها المنشأة   

ات وتكلفة الخدمات الجديدة، فهو أحد نظم المعلومات التي تـساعد اإلدارة فـي صـنع القـرار                

  ).381، ص 2000سامي، (اإلدارية الرشيدة 

المـوارد    علـى  كما يعمل نظام التكاليف المبني على األنشطة على زيادة فعالية الرقابة                   

  التركيـز علـى     كأساس للرقابة والمحاسبة بدال مـن      كيز على األنشطة   التر عن طريق  المتاحة

لتي تستنفذ موارد المنشأة وتـسبب حـدوث         على اعتبار أن األنشطة هي ا       وذلك التكاليف ذاتها، 

لتقييم أداء    ثم ربط األنشطة بالوحدات اإلدارية     . بمعنى التركيز على السبب وليس النتيجة      ،التكلفة

  .)27ص ،2004 ،يوسف( المسئولين عنها

ومن الجدير بالذكر أن الجامعات الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة تتمثل فـي مواكبـة                       

قتراح برامج جديدة    القائمة، وا   المجاالت العلمية المختلفة من خالل تطوير التخصصات       التقدم في 

رتفـاع كبيـر     دعم البحث العلمي، وهـذا يـصاحبه ا        ق، وعن طري  ي االحتياجات المستحدثة  تلب

 علـى عـاتق إدارات       الملقى  مما يزيد من العبء    ، ضعف اإلمكانيات المتاحة   ظلبالتكاليف في   

  .ظمة محاسبية وأنظمة تكاليف حديثةذي يفرض عليها تبني أن، األمر الالجامعات
  

  .مشكلة البحث: 2-1
 حيث تقوم بدور كبيـر فـي   ،هامة الجامعات الفلسطينية من المنظمات االقتصادية ال  تعد         

 لـنظم    الفلسطينية  وعلى الرغم من ذلك تفتقر الجامعات      .ير الموارد البشرية خدمة للمجتمع    تطو

تخـاذ  ال الدقيق لتكلفة خدماتها، وتـوفير معلومـات أفـضل           الحساب تساعد على    تكاليف حديثة 

القرارات اإلدارية الهامة حتى تتمكن من تقديم خدماتها التعليمية بأعلى درجات النوعية وبأقـل              

 ومن هنا يمكن طرح مـشكلة       . والموارد المالية المتاحة   اإلمكانياتتكلفة ممكنة في ضوء ضعف      

  :ساؤالت التاليةالبحث من خالل الت

 نظـام التكـاليف المبنـي علـى         باستخدام  معالجة عناصر التكاليف    يمكن كيف .1

 األنشطة في الجامعات الفلسطينية ؟

هل تواجه الجامعات الفلسطينية معوقات تحول دون تطبيق نظام التكاليف المبني            .2

  ؟على األنشطة
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تخاذ في عملية ا  مبني على األنشطة     نظام التكاليف ال    تطبيق كيف يمكن أن يساهم    .3

 ؟الجامعات الفلسطينية ب إلداريةالقرارات ا
  

  .أهداف البحث: 3-1
تطبيق نظام التكاليف المبنـي علـى       ل  اقتراح إطار  يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى     

  :األنشطة في الجامعات الفلسطينية ويندرج تحت هذا الهدف األهداف الفرعية التالية 

يث مفهومه ومقوماتـه     على األنشطة من ح    مبنياليف ال دراسة وتحليل نظام التك    .1

  .استخداماتهمتطلبات  ووأبعاد تطبيقه

 األنـشطة فـي     تحديد أسلوب وخطوات تطبيق نظام التكـاليف المبنـي علـى           .2

 .الجامعات

التعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه تصميم وتطبيق نظام التكـاليف            .3

 . األنشطة في الجامعاتالمبني على

 دقة قياس التكـاليف  طبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة على    توضيح أثر ت   .4

لجامعة اإلسالمية   في ا   والرقابة وذلك بالتطبيق العملي    اإلدارية القرارات   اتخاذو

 .بغزة

  

  .أهمية البحث: 4-1
أحـد أنظمـة التكـاليف      لدراسة والتحليل   يتناول با ه  تنبع أهمية البحث في كون      .1

  على األنشطة الذي تنعكس تطبيقاته فـي       اليف المبني  وهو نظام التك   المعاصرة،

علقة بخدمات الجامعات   بيانات التكاليف المت   في   تفصيل والشمول الو الدقة تحقيق

  .الفلسطينية

حاجة الجامعات الفلسطينية إلى تطبيق أنظمة التكاليف المبنية علـى األنـشطة              .2

ها بهدف تقديم خـدماتها     بهدف رفع كفاءتها التشغيلية واالستغالل األمثل لموارد      

 والمـوارد   اإلمكانياتالتعليمية بأعلى درجات الجودة خاصة في ضوء محدودية         

  .المالية والمادية المتاحة 

على التتبع السليم للتكـاليف وتركيـز         نظام التكاليف المبني على األنشطة     يعمل  .3

لقـرارات  اهتمام اإلدارة على األسباب وراء حدوث التكلفة بما يساهم في دعم ا           
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وتحديد مـواطن عـدم الكفـاءة       ،  وكذلك تحقيق الرقابة على مواردها    اإلدارية  

  .باستغاللها

قتراح إطار  لها ا  من خال   أول دراسة يتم   -على حد علم الباحث   – يعد هذا البحث    .4

  .ت الفلسطينيةتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في الجامعال
  

  . البحثأسئلة: 5-1
  :وأهدافه على األسئلة التاليةفي إجابته على مشكلة البحث اعتمد الباحث 

 إلـى  في الجامعـة اإلسـالمية     التكاليف المبني على األنشطة     نظام  يؤدي تطبيق  هل  .1

  ؟  بدقةهامخرجاتة طريقة موضوعية لقياس تكلفب هاتزويد

 نظام التكاليف المبني على األنشطة معلومـات تـساعد فـي اتخـاذ               تطبيق هل يوفر   .2

  ؟ في الجامعة اإلسالمية قرارات اإلدارية السليمةال

 تحديد مواطن عدم الكفاءة     على نظام التكاليف المبني على األنشطة        تطبيق هل يساعد .     3

  ؟في الجامعة اإلسالمية  في استغالل الموارد المتاحة

الكليـات  تكلفة األنشطة المتبادلة بـين      هل يقيس نظام التكاليف المبني على األنشطة        .     4

  ؟ بالجامعة اإلسالميةواألقسام األكاديمية

 نظام التكاليف المبني على األنشطة الرقابة الفعالة علـى المـوارد             تطبيق هل يحقق .     5

  ؟في الجامعة اإلسالمية  المتاحة للكليات واألقسام األكاديمية

  

  . البحثمنهج: 6-1
  :اعتمدت منهجية البحث على أسلوبين هما         

ـ تمثالم مصادر البيانات الثانويـة       المتعلق بوصف وتحليل   األسلوب النظري  -أ  بالدراسـات   ةل

تقيـيم   و الجامعـات  على   خاص وبشكل   ، األنشطة  المبني على  تكاليفال لنظام   والتطبيقيةالنظرية  

  . باإلضافة إلى الكتب المتخصصة في هذا المجال.حثنتائجها بما يوافق هدف الب

 النظام الحـالي المطبـق بالجامعـة        وصف وتحليل ب  المتعلق )لميدانيا( األسلوب التطبيقي    -ب

عمداء د على مصادر البيانات األولية المتمثلة في إجراء المقابالت الشخصية ل          اعتمالاو .اإلسالمية

لمعلومات من الشئون   جمع ا باإلضافة إلى    ،مدراء الدوائر المساندة  و،  ورؤساء األقسام األكاديمية  

  والدائرة المالية ودائرة التـدقيق الـداخلي       وعمادة القبول والتسجيل    التخطيط األكاديمية وعمادة 

  للمساهمة في التحليل السليم لألنشطة، وتقسيمها علـى مجمعـات التكلفـة،            بالجامعة اإلسالمية، 
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 من خالل إجراء دراسة تطبيقية      وقد تم اإلجابة على أسئلة البحث      .ختيار مسببات التكلفة الفعلية   وا

  . بغزةانات الفعلية للجامعة اإلسالميةعلى البي

  

  .هيكل البحث: 7-1
  : كما يلي أربعة فصولانطالقاً من مشكلة البحث وأهدافه تم تقسيم البحث إلى

  .اإلطار العام للبحث: الفصل األول

 ومنهجيـة التحليـل     ،ة البحث وأهدافه وأهميته وأسئلته    مشكلموضوع الدراسة من حيث     ويتناول  

  .البحث في مجال قةوالدراسات الساب

  

  ظام التكاليف المبني على األنشطة ويتكون من مبحثينطبيعة ن :الفصل الثاني

المبحث األول يتم التعرف فيه على مفهوم نظام التكاليف المبني على األنشطة ومبررات              -

  .الحاجة إليه، والمقومات التي يرتكز عليها، والفروض التي ينبني عليها

ه الباحث أبعاد تطبيق النظام، ومتطلبات وخطوات تطبيقه، وتقيـيم      المبحث الثاني يبين في    -

 .النظام من حيث المزايا والمشاكل المترتبة على تطبيقه

  

  .الدراسة التطبيقية وتحليل النتائج ويتكون من أربعة مباحث: الفصل الثالث

  .التعريف بالجامعة اإلسالمية وطبيعة خدماتها المقدمة: المبحث األول -

مخرجات النظام المحاسبي ومتطلبات تطبيق نظام التكـاليف بالجامعـة          : لثانيالمبحث ا  -

 .اإلسالمية

 . على الجامعة اإلسالمية بغزةنظام التكاليف المبني على األنشطةتطبيق : المبحث الثالث -

 .تحليل نتائج الدراسة التطبيقية: المبحث الرابع -
 

  .النتائج والتوصيات: الفصل الرابع

      

  .سات السابقةالدرا: 8-1
نظام تكاليف األنشطة كأساس لقياس تكلفـة  ":  بعنوان (2007)دراسة حلس وجربوع  -1

  ".دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية في غزة: الخدمات التعليمية بالجامعات الفلسطينية

) ABC( نظام التكاليف المبني على األنـشطة        تحديد مدى أهمية    إلى هدفت هذه الدراسة     

 تخـاذ ال قياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية، وتوفير المعلومات الالزمـة في مجال            في مجا 
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. معـة اإلسـالمية بغـزة بموضـوعية       القرارات اإلدارية، وتحديد أسعار تلك الخدمات في الجا       

  .يميةودراسـة أهم مشكالت قياس التكاليف في مجال الخدمات التعل

تم الحصول على المعلومـات     ي التحليلي، كما    وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصف        

  .مصادر األولية عن طريق االستبانةالوكذلك  ،من المصادر الثانوية

نظام التكـاليف   إن االهتمام بالتكاليف غير المباشرة في ظل        وقد أظهرت نتائج الدراسة        

تسعير قيمة   ت يعتبر ضرورة ملحة نظراً لتأثيرها في اتخاذ قرارا        (ABC)المبني على األنشطة    

 وإن توفير سجالت ودفاتر محاسبية تفصيلية دقيقـة بالتكـاليف غيـر             .الساعة المعتمدة للطلبة  

وأنه يعـد أداة    .  األنشطة بدقة   المبني على  تكاليفالالمباشرة يؤدي إلى المساعدة في تطبيق نظام        

 لميكانيكية  فعالة وهامة في تطوير أداء الجامعة من خالل الحصول على فهم متعمق           إستراتيجية  

عمل الجامعة واقتصادياتها، واستخدام هذا الفهم في وضع ممارسات مهنيـة فعالـة، وتمكـين               

 نظام التكاليف المبني على      تطبيق تحتاج عملية  كما   .الجامعة من تحقيق مستوى عاٍل من التنافس      

د األنـشطة    تحدي  الناتجة من التطبيق العملي منها     األنشطة وتنفيذه مواجهة العديد من المشكالت     

الخاصة بالجامعة والصعوبات المتعلقة بتحديد مسببات التكلفة وتجميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ           

  .النظام

  

فر مقومات أنظمـة تكـاليف مالئمـة فـي     مدى تو":  بعنوان (2006)دراسة زعرب  -2

 ."دراسة ميدانية: الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع غزة

ام محاسبة التكاليف في الجامعات     وضيح اإلطار العلمي الستخد   هدفت هذه الدراسة إلى ت    

ودراسة مقومات التطبيق وإبراز أهميته لمساعدة اإلدارة في القيام بوظائفها األساسـية مـن              

كما أشارت إلى المتطلبات الالزمة إلنشاء نظام       . تخطيط ورقابة وتقييم أداء واتخاذ القرارات     

  .محاسبة التكاليف في الجامعات لتحقيق األهداف المرجوة منه

تم دراسة كل مجتمع البحث المكـون مـن كافـة الجامعـات              ولتحقيق األهداف السابقة    

 صممت لهذا الغـرض علـى       استبانهوالكليات المتوسطة في قطاع غزة عن طريق توزيع         

  .العاملين في الدائرة المالية لكل منها

 ال  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن نظام المحاسبة الماليـة فـي الجامعـات               

يستطيع بمفرده توفير المعلومات الالزمة لمتطلبات اإلدارة، وأن هناك حاجة لتطبيق نظـام             

وأن جامعات قطاع غزة تمتلك بعض مقومات نظام محاسبة التكاليف مثل           . لمحاسبة التكاليف 

وجود دليل الحسابات والبعض األخر يعتريه الغموض مثل تحديد مراكز التكلفة، كما أنهـا              
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ات متفاوتة عند تطبيق محاسبة التكاليف من أهمها نقص المهارات المدربة في            تواجه صعوب 

  .هذا المجال

  
  : بعنوان(Roy and Goodall, 2005) دراسة -3

"A Case for using Activity-Based Costing as a Normative model in 
university housing". 

تشوه بيانات التكلفـة باسـتخدامها       أكدت هذه الدراسة على أن محاسبة التكاليف التقليدية       

العمل المباشر أو قيمة المواد لتخصيص التكاليف غير المباشرة، وتزيد هذه المشكلة حدة عندما              

ويعود السبب في ذلك إلى ضعف      . تمثل التكاليف غير المباشرة نسبة كبيرة من إجمالي التكاليف        

ية استهالك المـوارد مـن وحـدات        وبين كيف  العالقة بين أسس التخصيص التقليدية المستخدمة     

لذا ركزت هذه الدراسة على ضرورة تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة لقياس             . التكلفة

تكلفة الخدمات اإلضافية التي تقدمها الجامعات مثل الخدمات الطبية واإلسكان الجامعي وإتحـاد             

على األنشطة مسببات التكاليف لكل     الطلبة والخدمات المكتبية، حيث يحدد نظام التكاليف المبني         

كمـا يـزود   . نشاط من األنشطة، وتخصيص التكاليف غير المباشرة بناء على السبب و األثـر         

بمعلومات تكلفة أكثر دقة من نظم التكلفة التقليدية ويحقق الكفاءة في أداء األنشطة مـن خـالل                 

اصة بعد أن أصبحت تكلفـة      خ. تحديد األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة         

  .هذه الخدمات تمثل نسبة كبيرة من موازنة الجامعات في السنوات األخيرة
 
فـي  ) ABC(أنظمة التكاليف على أساس األنشطة      ": بعنوان) 2004(عبد اهللا    دراسة  -4

دراسة تطبيقية في إحـدى الجامعـات األردنيـة         : مؤسسات التعليم العالي الخاصة في األردن     

  ".الخاصة

 إلى تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في مؤسسات التعلـيم            دفت هذه الدراسة  ه

ة العلمية األولى   ، لبيان االختالف بين تكلفة الدرج      األردنية العالي على إحدى الجامعات الخاصة    

بة وفق نظام التكاليف التقليدية ونظام التكاليف المبني على األنشطة، وتحليـل األنـشطة              المحسو

رتبطة بتقديمها، واختيار هدف التكلفة وفق النظام الجديد، بهدف تطوير عمل مؤسسات التعليم             الم

  .العالي بما يوازي أداء الجامعات في الدول الغربية

عتمدت الدراسة في تطبيق النظام على بيانات التقارير المالية الختامية واللقـاءات            وقد ا 

يم خطوات منطقية للتطبيق ألجل الوصول إلـى        الشخصية مع مدراء الوحدات األكاديمية لتصم     

  .النتائج
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  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

إمكانية تخفيض التكاليف دون المساس بنوعية التعليم لمنح الدرجات العلميـة وطـرح              .1

 .برامج بأسعار تنافسية

 خطـط   إن هيكلية عمل نظام التكاليف المبني على األنشطة تمكن المدراء مـن إعـداد              .2

تطوير البرامج الدراسية وفق إطار موحد وشامل على أساس التكاليف المالئمة بجانـب             

 .المتطلبات التقنية للتطوير

يقدم نظام التكاليف المبني على األنشطة صورة دقيقة للتكاليف المتحققة للبرامج الدراسية             .3

 .كفءمما يساعد المدراء على تخصيص الموارد االقتصادية على البرامج بشكل 

الرقابة الفعالة على التكاليف من خالل تحليـل األنـشطة المرتبطـة بـالبرامج              ق  تتحق .4

 .الدراسية، وتقسيمها إلى أنشطة تضيف قيمة وأنشطة ال تضيف قيمة

  

  : بعنوان(Ellis-Newman,2003) دراسة  -5
"Activity Based costing in user services of an Academic Library".  

هذه الدراسة أهمية نظام التكاليف المبني علـى األنـشطة لمـدراء المكتبـات              ناقشت       

وبيان خطوات تطبيقه في مجال تقديم الخدمات للمستفيدين فـي          . األكاديمية داخل الجامعات  

المكتبات األكاديمية، وبيان نوعية المعلومات التي يمكن أن يزودها النظام للمساعدة في اتخاذ             

  .القرارات اإلدارية

وقد تم إجراء الدراسة على أحد المكتبات األكاديمية األسترالية لتطبيق منهجيـة نظـام                

  .التكاليف المبني على األنشطة فيها

وقد خلصت الدراسة إلى أن نظام التكاليف المبني على األنشطة يزود بتقارير تكلفة أكثر                

 خـالل تـصميم عـدة       دقة عن األنشطة المؤداه والخدمات المقدمة داخل المكتبة، وذلك من         

مجمعات تكاليف واستخدام المسببات التي تعكس كيفية استهالك المـوارد والطلـب علـى              

وهذا يزود إدارة المكتبة برؤية واضـحة عـن سـلوك التكـاليف             . األنشطة ألداء الخدمات  

وأسباب نشوءها، ويمكنها من إجراء تحليل التكلفة والمنفعة والتخطيط اإلستراتيجي واتخـاذ            

كمـا  . ات التشغيلية وتحسين استغالل الموارد النادرة وتطوير جودة الخدمات المقدمة         القرار

يساعد نظام التكاليف المبني على األنشطة اإلدارة لتحديد األنشطة التي تضيف قيمة لخدماتها             

للعمل على تدعيمها واألنشطة التي ال تضيف قيمة للعمل على التخلص منها مما يؤدي إلـى                

  .ف بالجامعة في نهاية المطافتخفيض التكالي
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  :بعنوان (Tatikonda and Tatikonda, 2001) دراسة -6
"Activity Based costing for higher education institutions".  

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح كيفية تطبيق مفاهيم وقواعد نظام التكاليف المبني علـى              

ءة وفاعلية للقيـام بأعمالهـا دون التـضحية         األنشطة في الجامعات، لتحديد أساليب أكثر كفا      

بالجودة، وتقييم أنشطتها األكاديمية واألنشطة المساندة لتحقيق التميز بأدائها، كمـا أشـارت             

  .الدراسة إلى مزايا تطبيق النظام ومحددات استخدامه بالجامعات

نة تكلفـة   مثال لمقار : وقد قامت الدراسة بتقدير تكلفة المساق الدراسي من خالل مثالين           

أما المثال الثاني فهـو     . المساق الواحد بين قسمين أكاديميين يستهلكان موارد وأنشطة مختلفة        

تقدير تكلفة المساق الدراسي من خالل تحديد كافة األنشطة التـي يتطلبهـا داخـل القـسم                 

  .األكاديمي الواحد

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

م التكاليف المبني على األنشطة على تحديد مواطن الضعف والقصور          تساعد منهجية نظا   .1

  .في خطط األقسام األكاديمية

االستغالل األفضل للموارد المتاحة للجامعات من خالل ضمان تـدفقها إلـى البـرامج               .2

 .العلمية والمناهج التعليمية األكثر كفاءة

ديد مواطن الهدر بـالموارد،     يزود النظام بصوره حقيقية لتكاليف البرامج المختلفة، وتح        .3

 .والمجاالت التي تحتاج لموارد إضافية لتدعيمها

يجب العمل على الموازنة بين تكلفة القياس ومنفعة الحصول على تقارير تكلفـة أكثـر                .4

 .دقة، وذلك لتجنب التكاليف غير المبررة عند التطبيق

  
  : بعنوان (Granof, & et.al., 2000)دراسة  -7

"Using Activity Based costing to Manage more effectively". 
توضيح كيفية استخدام نظام التكاليف المبنـي علـى األنـشطة             إلى هدفت هذه الدراسة  

)ABC (      جديدة لقيـاس تكلفـة       منهجية وبيان. كأداة بيد إدارة الجامعات إلدارة مواردها بفعالية 

كمـا أشـارت    . صاريف اإلدارية مخرجاتها بخالف القياس التقليدي للمدخالت من الرواتب والم       

  .الدراسة إلى مزايا تطبيق النظام بالجامعات وتحديد عقبات تطبيقه

علـى أحـد    ) ABC(نموذجا لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة        وقد اقترحت     

مـن مدرسـة    األقسام األكاديمية لمؤسسة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي وهو قسم المحاسبة            

  .تجارية كبيرة
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  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي

 تحسين دقة النظم المحاسـبية      إن الفائدة الرئيسة لنظام التكاليف المبني على األنشطة هو         .1

  .الحالية بالجامعات وتزويدها ببنية وقاعدة لتأسيس نظام إداري جيد

ن يتصف بالمرونـة ألن فـرض أسـس صـارمة            تطبيق النظام يجب أ    لضمان نجاح  .2

 .يص ليس سهال على الجامعات التي تتميز بنظم إدارية المركزيةللتخص

يساعد نظام التكاليف المبني على األنشطة على تحديد أولويات األهـداف عنـد اتخـاذ                .3

 .قرارات اإلنفاق من خالل قياسه للتكلفة الكلية للبرامج واألنشطة

 المبنـي علـى     تكاليفال يدعم نظام المعلومات اإلداري والمحاسبي القائم تطبيق نظام ال          .4

قادرا علـى الوفـاء     األنشطة بصورة كافية كما يحتاج إلى تغييرات كبيرة قبل ان يكون            

 .بمتطلبات التطبيق

  

حليل تكلفة الطالب للمرحلة الجامعية األولى فـي        ت ":بعنوان) 2000 (خصاونه دراسة  -8

  ".1998 – 1993جامعتي اليرموك واألردنية خالل الفترة 

 في المرحلة الجامعية األولى فـي جـامعتي         التعليماسة إلى حساب تكلفة     هدفت هذه الدر  

  . 1998-1993 خالل الفترة  عن طريق تحليل تكلفة التعليم للطالب الجامعياليرموك واألردنية

واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي بحيـث تـم تحليـل                 

جالت المختلفـة وموازنـات جـامعتي اليرمـوك واألردنيـة           المعلومات والبيانات الواردة بالس   

  .والحسابات الختامية لهما

  :ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

أن هناك اختالفا في تكلفة الطالب في نفس الكلية من سنة إلى أخرى، وكذلك في التكلفة                 .1

  .التعليمية في الكلية الواحدة بين الجامعتين

  في تكلفة الطالب بعد استحداث البرنامج الموازي في جامعة اليرموك          أن هناك انخفاضا   .2

 . في نفقات البحث العلمياالنخفاضوكذلك 

 .التضخم في نفقات التأمين الصحي في الجامعتين .3

أن نصيب الطالب مـن نفقـات اإلداريـين         ن في الجامعتين، و   م في عدد اإلداريي   التضخ .4

 .ن مرتفعواألكاديميي

ن إلى الطلبة في الكليات اإلدارية واإلنسانية مرتفعة، ولكنها مقبولة في           إن نسبة األكاديميي   .5

 .الكليات العلمية
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  .تعليق عام على الدراسات السابقة: 9-1

تحليل تكلفة الطالب للمرحلة الجامعية األولـى باسـتخدام           السابقة  إحدى الدراسات  تناولت -

هجية نظام التكاليف المبني على األنشطة      النظام التقليدي للمحاسبة عن التكلفة دون اعتماد من       

  .يقهمن التأييد العلمي المتزايد لتطبلهذا الغرض على الرغم 

أكدت العديد من الدراسات السابقة على أهمية التقارير التي يوفرها نظام التكاليف المبنـي     -

 مـع النظـام     بالمقارنةعلى األنشطة التخاذ القرارات اإلدارية، والمزايا المتحققة من تطبيقه          

التقليدي، ولكن ال تظهر هذه الدراسات وبصورة واضحة نوعية المعلومات الجديـدة التـي              

  .يضيفها النظام والتي ال تتواجد في ظل النظم التقليدية

 اإلطار النظري لنظام التكاليف المبني على األنشطة فـي           السابقة تناولت أغلب الدراسات   -

، إال أنها لم تشر إلى نـواحي        ب التكلفة وأنواع األنشطة   الجامعات مبينة تعريف النشاط ومسب    

التطبيق العملي للنظام مثل كيفية اختيار األنشطة والعدد المالئم منها وكيفية تحديد مـسببات              

  .التكاليف، وما هي الطريقة التي يمكن بها التطبيق

عة سواء كان    أوجه التغير الذي يجب أن يحدث داخل الجام        إلى لم تشر الدراسات السابقة      -

  .بالنظام المحاسبي أو قاعدة البيانات

ات السابقة على تطبيق النظام على العمـادات والـدوائر الخدميـة             ركزت بعض الدراس   -

المساندة للعملية التعليمية كالمكتبة األكاديمية والخدمات الطبية وغيرها، دون التطـرق إلـى             

  .قياس تكلفة المخرجات األساسية للعملية التعليمية

 حاولت بعض الدراسات السابقة طرح أمثلة لحاالت عملية لتطبيق نظام التكاليف المبنـي              -

 بالنظام التقليدي، ولكنها لـم      مقارنة نتائجها وعلى األنشطة على الكليات واألقسام األكاديمية       

تقترح نموذجا عمليا متكامال يوضح كيفية تحديد تكلفة الموارد المطلوب تخصيـصها علـى              

لتكـاليف،   وكيفية تصميم مجمعات التكاليف واختيار مسببات الموارد ومسببات ا         المجمعات،

 ثم تخصيص تكلفة المجمعات على      ، المجمعات بالمرحلة األولى   وآلية تخصيص التكلفة على   

  .وحدات التكلفة بالمرحلة الثانية للتخصيص

  .أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة  ودراسة الباحث

  :اسة الباحث مع الدراسات السابقة بما يليتتفق در

حاجة الجامعات إلى تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة نظرا لما تتميز به مـن                -1

  .خصائص
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 . وأبعاد تطبيقهبيان مفهوم نظام التكاليف المبني على األنشطة -2

 .أهمية مخرجات النظام من التقارير الالزمة لإلدارة التخاذ القرارات اإلدارية -3

  

  :وتتلخص أوجه االختالف فيما يلي

اقتراح نموذج عملي يمكن تطبيقه على الكليات العلمية بالجامعات الفلـسطينية، لقيـاس              -1

 .تكلفة التخصصات العلمية وتكلفة الطالب الفصلية وتكلفة الساعة المعتمدة

 بينت الدراسة كيف يمكن االستفادة من نظام التكاليف المبني على األنشطة فـي قيـاس               -2

  .تكلفة األنشطة المتبادلة بين األقسام األكاديمية والكليات العلمية

تـي تحـدد    وال بعض أنواع التقارير التي يمكن الحصول عليها من خالل النظام       توضيح -3

 .مدى كفاءة األقسام األكاديمية في استغالل مواردها بشكل سليم

 علـى الجامعـات     تعد دراسة الباحث أول دراسة تطبيقية عملية تجري في قطاع غـزة            -4

 . صالحة التخاذ القرارات اإلدارية ومخرجاتللحصول على تقارير



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  طبيعة نظام التكاليف المبني على األنشطة
  

  ويتكون من مبحثين
  

  المدخل إلى نظام التكاليف المبني على األنشطة: المبحث األول 

  ةـــتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشط: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  المدخل إلى نظام التكاليف المبني على األنشطة
  

  . الحاجة إلى نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.1.1

تعد بيانات التكلفة المتعلقة بالمراكز أو األنشطة أو القطاعات أو المنتجات أو الخدمات             

 منها في عدة مجـاالت كإعـداد         حجر األساس لالستفادة   وتشكل ،أهم مخرجات نظم التكاليف   

 ،)8 ص   ،1996 ،ضـو (محاسبة المسئولية   الموازنات التخطيطية واتخاذ القرارات والرقابة و     

  :)12، ص 2006 ،زعرب(ومن وظائف نظم محاسبة التكاليف ما يلي 

  .تسجيل عناصر النفقات المختلفة في الدفاتر التكاليفية .1

 .تحليل البيانات من أجل تحديد نصيب مراكز التكلفة المختلفة .2

 .ضبط عناصر تكلفة الخدمة ورقابتها .3

 .ها وتحليل االنحرافاتضبط تكلفة النشاط ورقابت .4

 .قياس تكلفة الخدمة .5

 .إعداد التقارير الالزمة .6

  

لقد واجهت أنظمة التكاليف التقليدية العديد من االنتقادات خاصة في مجال تخـصيص             

  :التكاليف غير المباشرة منها

ركزت الطرق التقليدية على مجرد توفير بيانات مالية لغرض تقييم المخزون            .1

 وعجزت عن توفير بيانات إضـافية لخدمـة         ،ير المالية ألغراض إعداد التقار  

 ،الـشيخ (اإلدارة ومساعدتها في صنع القرارات التـشغيلية واإلسـتراتيجية          

 .)154 ص ،2001

عدم إمكانية حساب تكلفة المنتج إال بعد انتهاء الفتـرة التكاليفيـة واالهتمـام               .2

 التي كانت المسبب في     بالنتائج المالية اإلجمالية دون االهتمام باألنشطة الفعلية      

هذه النتائج مما يترتب عليه عدم تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف غيـر             

 .)282 ص ،1998 ،الشناوي(المباشرة 

تؤدي طرق التخصيص التقليدية إلى عدم دقة بيانات تكلفة المنتج نظراً لعـدم              .3

 ،منـشأة وجود عالقة سببية بين تكلفة المنتج وبين ما استخدمه من الموارد بال           

 عدم وجود عالقة بين التكاليف الموجودة بمجمع التكلفة وبين األسـاس            بمعنى

  وهذا يقلل من   ،المستخدم في تخصيص تلك التكاليف إلى الهدف النهائي للتكلفة        
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 ص  ،1997 ،عيسى(ة لقياس تكلفة المنتج      التكاليف كأداة رئيس   فاعلية محاسبة 

127(. 

ى مقاييس األداء علـى مـستوى األقـسام         تركز األنظمة التقليدية للتكاليف عل     .4

 مما قد يؤدي إلـى ظهـور        ،للوصول إلى الحد األقصى لألداء بالقسم المعين      

 وبالتالي إلى الوصول إلى أداء أقل من المثالي         ،أهداف متعارضة بين األقسام   

 .)68 ص ،1991 ،محمد(على مستوى المنشأة ككل 

خالل نظم التكاليف التقليديـة     ال يمكن تحديد األنشطة التي ال تضيف قيمة من           .5

 .)Raffish,1991,P36(لذا يصعب وضع وتطبيق برامج التحسين المستمر 

  

 مواطن النقد والقصور في نظم التكلفة التقليدية إلى ظهور الحاجة الماسة إلى             لقد أدت 

  تكاليف المنتجات والخدمات   بقياس خاصة ما يتعلق منها      ،تطوير األساليب المحاسبية المختلفة   

 ويـرى الهلبـاوي أن العوامـل        .ين المستمر  وتدعيم التوجه نحو عمليات التحس     ،وتقييم األداء 

  أ-)20 ص ،1995 ،الهلباوي(األساسية التي أدت إلى ظهور الحاجة لتطوير نظم التكاليف هي 

  .ارتفاع درجة تنوع وتعقد المنتجات .1

 .انخفاض فترة عمر المنتجات .2

 .أصبحت متطلبات الجودة كثيرة .3

م المنشآت بزيادة مقدرتها على تفهم تكلفة المنتجـات والتعـرف علـى             اهتما .4

مسببات التكاليف اإلضافية التي زادت نسبتها في هيكل التكاليف وذلك تحـت            

 .ضغط المنافسة الشديدة

  

مـشاكل   من النظم المعاصرة التـي تعـالج      ويعد نظام التكاليف المبني على األنشطة       

 ولعل من أكثر العوامل التي أدت إلى أن تولي الدراسـات            ،وأوجه القصور في النظم التقليدية    

  :البحوث المحاسبية اهتمامها بهذا النظام ما يليو

 فلم تعد قاصرة    ،تطور أهداف محاسبة التكاليف لتشمل دعم القرارات اإلدارية        .1

  .على تقييم المخزون السلعي وتحديد ربحية المنتجات

ي التي تتحكم وتتسبب فـي إنتـاج        االتجاه الحديث نحو اعتبار أن األنشطة ه       .2

 والمنتجات  ، فاألنشطة هي التي تستهلك الموارد     ،المنتجات والخدمات المتنوعة  

 وبالتالي تحول االتجاه نحو البحث عن المسببات        ،تستهلك وتستفيد من األنشطة   

التي تؤدي إلى حدوث عناصر التكاليف التي يتولد عنها إنتاج المنتجات مـن             

 .)128، ص 1997،تاش(السلع والخدمات 
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 حيث أصبحت منشآت األعمال تعتمد بشكل       ،تطور بيئة األعمال بشكل نوعي     .3

متزايد على التكنولوجيا المتطورة مما أدى إلى ازدياد أهمية األنشطة المساندة           

فخـر  ( مما يترتب على ذلك زيادة حجم التكـاليف غيـر المباشـرة              ،لإلنتاج

 .)384 ص ،2002 ،والدليمي

تركيز مر الذي تطلب من اإلدارة ال      األ ،لتنافسي في بيئة األعمال   تزايد الوضع ا   .4

إتباع سياسة إنتاجية مرنة تقوم علـى تعـدد          و ،على ضرورة تخفيض التكلفة   

 ولقد أدى هذا التوجه إلـى جعـل األنـشطة           .المنتجات وتطويرها باستمرار  

 وظهـرت ضـرورة     ، فتعددت أقسام المنشأة وفروعهـا     ،اإلدارية أكثر تعقيداً  

 والتقـويم   ،تحداث أدوات رقابية جديدة تقوم على الالمركزية فـي اإلدارة         اس

 وكذلك ضرورة التسعير الـداخلي  ،السليم ألداء المسئولين في األقسام المختلفة  

إصدارات (الدقيق للتعامالت بين األقسام والفروع المختلفة في المنشأة الواحدة          

 .)373 ص ،2001 ،المجمع العربي

لمحاسبية حيث تهـتم المحاسـبة الماليـة أساسـاً بتـوفير            قصور الممارسة ا   .5

 وال تتطلب مبادئ المحاسبة     ،احتياجات التقرير المالي على المستوى التجميعي     

المالية وجود ارتباط بعالقة سببية بين التكاليف غير المباشرة وبين اسـتهالك            

 .)5 ص ،1994 ،حسين(المنتجات لموارد المنشأة 

  

مارسة المحاسبية والتي تؤدي إلـى تـشويه قيـاس تكلفـة            إن من أسباب قصور الم    

 ،المنتجات هي أن المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً تفرض نفسها على محاسبة التكـاليف             

  مـع The Conservatism Principlesفعلى سبيل المثال يتناقض مبدأ الحيطـة والحـذر   

مبدأ على اعتبار عدة بنود للتكلفة على أنهـا         ؛ حيث يشجع هذا ال    التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات   

 لسليمة لهذه البنود تتطلـب رسـملتها      مصروفات خالل السنة المالية على الرغم أن المعالجة ا        

  .)Brimson, 1991, P.176(حتى يمكن تحديد تكلفة المنتجات بدقة 

  

 أن كثير من المنشآت لديها مصروفات تسويقية وإدارية Cooper & Kaplanويرى 

 وتعامل المنشآت هذه النفقات على أنهـا تكـاليف زمنيـة      ،من اإليرادات الكلية  % 20تجاوز  ت

 وبينما تعد هذه المعالجة مطلوبـة للمحاسـبة         ،وليست كأعباء يجب تخصيصها على المنتجات     

 لذا يجب إعادة تصميم نظـم       ،المالية إال أنها ممارسة قاصرة لقياس تكلفة المنتجات والخدمات        

ة للتكـاليف المـساندة لإلنتـاج       اليف التسويقية اإلداريـة باإلضـاف     ث تشمل التك  التكاليف بحي 

)Cooper & Kaplan, 1988, P.100(.  
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 فتحليـل   ،يعالج نظام التكاليف المبنى على األنشطة الكثير من أوجه القصور الـسابقة           

 حيث  ،المزدوجتم خارج إطار ما يعرف بالقيد       ا النظام يستند إلى أن التكاليف ت      التكلفة طبقاً لهذ  

 ومن ثم فإن    ،اتخاذ القرار متها لفترة   رات والتنبؤات وما يتناسب مع مالء     تدخل في إطار التقدي   

تكلفة النشاط ال تتضمن فقط عناصر التكلفة التي يتم قيدها باستخدام نظام القيد المـزدوج بـل                 

كلفـة غيـر     خارج هذا النظام والتي تعرف بالت       تحسب أيضاً تتضمن التكاليف األخرى والتي    

  .)182 ص ،1992 ،يوسف(المنتظمة 

  

   . مدى مناسبة نظام التكاليف المبني على األنشطة للجامعات:2.1.1.1

 وقصور الممارسة المحاسبية تفرض الحاجـة       ،يتبين مما سبق أن تطور بيئة األعمال      

تحقق من   ولكن قبل اعتماد هذا النظام للتطبيق يجب ال        ،إلى نظام التكاليف المبني على األنشطة     

 فتنفيذ هذا النظام يستلزم سلسلة مـن العمليـات المعقـدة            ،مدى مناسبته للمنشأة محل التطبيق    

  .والشاملة للتطبيق

أنه يمكن التحقق من مدى مناسبة نظـام التكـاليف   ) Estrin, 1994 , P.40(ويرى 

  : من خالل بعدين هما للمنشأةالمبني على األنشطة

 المبني على األنشطة مخرجات تختلف عـن        ينتج عن استخدام نظام التكاليف     .1

  .المخرجات المتحققة عن النظم التقليدية

لمبنـي علـى األنـشطة سـوف        أن المعلومات المتحققة عن نظام التكاليف ا       .2

 .إلدارة بالفعل في اتخاذ القرارات الهامةتستخدمها ا

  

  :ظامين وهيويتضمن البعد األول عدة عوامل تحدد أسباب اختالف نتائج المخرجات بين الن

مـا زاد التنـوع زاد االخـتالف         فكل ،مدى تنوع المنتجات والخدمات المقدمة      .  أ

  .بالنتائج

 .دة التي تستفيد منها المنتجات المقدمةمسانتنوع األنشطة ال  .  ب

العمليات المشتركة أو العامة وهي تشير إلى درجة العمومية في العمليات عبر              .  ج

  .المنتجات المختلفة

  

ن العوامل التالية التي تبين مدى إمكانيـة اسـتفادة اإلدارة مـن             أما البعد الثاني يتضم   

  :معلومات نظام التكاليف المبني على األنشطة في اتخاذ القرارات الهامة وهي
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 فكلما كان لدى اإلدارة حرية كبيرة على فرض السعر الـذي            ،حرية التسعير   .  أ

ي انخفـاض   تريده كلما كان التوصل لتكاليف دقيقة للمنتج أهمية أقل وبالتـال          

  .الحاجة لنظام التكاليف المبني على األنشطة

 فكلما كانت النسبة كبيرة زاد احتمـال تـشوه          ،ةنسبة مصروفات الفترة الثابت     .  ب

 أما إذا كانت هذه التشوهات في حدها األدنـى لدرجـة أنهـا ال               ،تكلفة المنتج 

 التـشوهات بـال     تصبح في هذه الحالـة     ،تتطلب إجراءات إدارية لتصحيحها   

 .ةأهمي

اعتبارات إستراتيجية والتي تشير إلى القيود المفروضة على قـرارات اإلدارة             .  ج

 ستراتيجيات للتكاليف في عملية    بمعنى درجة تجاوز اال    .بواسطة استراتيجياتها 

  .اتخاذ القرارات

مدى اهتمام اإلدارة لتخفيض التكاليف حيث يؤدي تحليل األنشطة إلى تميـز              . د

  .لى التحكم بالتكاليف وزيادة قدرتها ع،أداء اإلدارة

  

إن من بين المؤشرات التي تبرز أهمية تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة هي              

 تتطلب الكثير من الوقت والجهد لإلجابـة علـى          ةقيام إدارة الحسابات بإعداد دراسات خاص     

و أسئلة أساسية مثل تحديد تكاليف تشغيل القسم أو تحديد ربحيـة منـتج أو خدمـة معينـة أ                  

  .)619 ص ،1996 ، والجباليلالواب(عة لبعض التصرفات اإلدارية الوفورات المتوق

  

يـاس التكلفـة    قل ، تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في الجامعـات         ويواجه

 ,Granof( تحديات كبيرة بالنظر إلى ما تتصف به من خصائص كمـا يلـي   والرقابة عليها

et.al, 2000, PP 10 -11(:  

 الكبير باألنشطة األكاديمية التي يمكن أن يقوم بها عضو هيئة التدريس            التنوع .1

  .والتي ال تتصف بالنمطية

 ،أن األنشطة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس أنشطة ذهنية غير ملموسـة             .2

وعليه من الصعب الربط بين تكاليف الموارد ومخرجات العملية التعليمية من           

 .خالل تلك األنشطة

شآت األخرى فإن القرارات الرئيسة التي تؤثر على التكلفـة يـتم            بخالف المن  .3

اتخاذها من خالل الكليات واألقسام األكاديمية وليس من خـالل المـستويات            

 ومن أمثلة هذه القرارات طرح مـساقات        ،اإلدارية العليا في الهيكل التنظيمي    
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طة  وتـصميم األنـش    ، طرح برامج جديدة مثل الماجستير والـدكتوراه       ،جديدة

 .المطلوبة لنيل الدرجة والقيام بالمشاريع البحثية المختلفة

تطبق الجامعات النظام المحاسبي التقليدي المصمم أساسـاً إلنتـاج التقـارير             .4

 ال تلبي احتياجات صـناع       بحيث ،بأنها إجمالية التي تتصف   و ،المالية الختامية 

 الحـسابات    ويقوم النظام المحاسبي على مجموعة من      .القرار من المعلومات  

لمستويات اإلدارية العليا وبعضها للكليـات      المالية التي يخضع بعضها لرقابة ا     

حتاج إلى سـاعات     يجعل اإلجابة على أبسط األسئلة ت      واألقسام األكاديمية مما  

 البحث مثل ما حجم استفادة تخصص علمي معـين مـن المـوارد            طويلة من 

 .كلفة لكل تخصص علمي وما مدى مساهمة كل عضو أكاديمي بالت،المختلفة

تفتقر الجامعات إلى مخرجات قابلة للقياس يمكن من خاللها الموازنـة بـين              .5

جودة المنتجات المتمثلة بالمخرجات من األبحاث العلمية والمساقات المدرسـة          

 . وبين التكلفة المستنفذة من أجلها،والخدمات األخرى

قليدي فهـي ال تـرتبط      يعكس نظام الموازنات بالجامعات النظام المحاسبي الت       .6

في باحتياجات  خرجات قابلة للقياس وهي بذلك ال ت      بالخطط اإلستراتيجية أو بم   

 .اإلدارة كأداة تخطيط ورقابة

تداخل مخرجات العضو األكاديمي وصعوبة فصلها بوضـوح عـن بعـضها          .7

 ، ونـشاط التـدريس    ، حيث يصعب التمييز بين نشاط البحث العلمي       ،البعض

 فعلى سبيل المثال عند قيـام       ،يمية لعضو هيئة التدريس   ونشاط الخدمات األكاد  

عضو هيئة التدريس بالبحث العلمي يقوم من خالله بتدريب وتوجيـه طلبـة             

) كنشاط للخدمات األكاديمية  ( وأيضاً عند قيامه بتحكيم األبحاث       ،البكالوريوس

 نـشاط    مـن  يحصل عضو هيئة التدريس على فهم عميق له تأثير على كـل           

 .اط البحث العلميالتدريس ونش

 ، فإن التمييز بـين المـدخالت والمخرجـات        ،كما هو الحال بالنقطة السابقة     .8

 فعلى سـبيل    ،والتمييز بين المستهلكين للخدمة وبين منتجيها يكتنفها الغموض       

المثال قد يتم تعيين طلبة الدكتوراه كمساعدين بحث أو كمـساعدين تـدريس             

هم يقـدمون خـدمات للجامعـة       ف وعليه   ،وهي مواقف يتقاضون عليها أجور    

 وفي نفـس الوقـت فـإن        ،وأيضاً يحملونها بتكاليف جديدة للبحث والتدريس     

 طبقاً  ،تدريسهم ومهامهم البحثية عنصر أساسي لدراستهم لنيل درجة الدكتوراه        

مساعدين البحث والتـدريس مـستهلكين للخدمـة        يمكن اعتبار    هلما سبق فإن  
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ا أو منتجين لها وعندها يمكـن اعتبـار         التعليمية أكثر من كونهم مزودين له     

 .أجورهم كمنحة مالية أفضل من اعتبارها كتكاليف بحثية أو تدريسية

  

أن مدراء الوحدات األكاديمية لهم معرفة متواضعة       ) 192 ص   ،2004 ،عبد اهللا (يذكر  

 ا والكيفية التي تحمل بها على وحـدات       عن تكاليف التخصصات العلمية من حيث نقاط تحققه       

 وأن نظام الموازنات على مستوى الوحدات األكاديمية يعتمد باألسـاس علـى عـدد               ،لفةالتك

 من مـدى التـزام مـدراء         للتحقق  ويستخدم ،لبةوقع إنتاجها والمتمثل بأعداد الط    الوحدات المت 

  .الوحدات األكاديمية بالتقديرات المقدمة من قبلهم للبنود التشغيلية والرأسمالية

  

 نظام التكاليف المبني على األنشطة بالجامعـات ذو أهميـة           ويرى الباحث أن تطبيق   

ة التكلفة الدقيقـة الالزمـة إلدار      وحاجتها لبيانات    ، وذلك لدعم الخطط اإلستراتيجية لها     ،كبيرة

 وكذلك اتخاذ قـرارات     ، االستغالل األمثل  استغالل مواردها  و ، وتخفيضها للحد األدنى   تكلفتها

 وإعداد الموازنات بناء على أسـس       ، األطراف المختلفة  تسعير الساعة المعتمدة بشكل يرضي    

  .موضوعية بحيث ترتبط بالخطط اإلستراتيجية
 

  . مفهوم نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.1.2

 وقـد  ،يعد نظام التكاليف المبني على األنشطة أداة جديدة من أدوات المحاسبة اإلدارية           

 ,ELLIS-NEWMAN, 2003(بيـق العملـي   التطحظي هذا النظام بالتأييد السريع فـي  

p.334(،    ًتخصيص التكاليف غيـر المباشـرة علـى         إجراءات  في  وهو يمثل تطوراً وتوسعا 

المنتجات أو الخدمات حيث يسعى للحصول على تكاليف منتج أو خدمة أكثر دقة مـع تـوفير             

 ، وآخـرون  فودة(معلومات ذات مغزى عن أنشطة المنشأة لخدمة األغراض اإلدارية المتعددة           

  .)110 ص ،2004

 Activityظام التكاليف المبني على األنشطة أن ن) Mitchell, 1996, p.51(ويرى 

Based Costing حيث يحدد األنشطة المـؤداة  ،هو مدخل لتخصيص التكاليف غير المباشرة 

 المـسببات التـي      وما هي  ،كيف استهلكت هذه األنشطة الموارد     ويوضح   ،في األقسام المختلفة  

  .ت الحاجة لألنشطةشأأن

ٍ على فهم عالقة السبب والنتيجـة       )ABC(ويركز نظام التكاليف المبني على األنشطة       

 مما يمكن مـن التخـصيص المباشـر         اإلنفاق وتكلفة    بواسطة األنشطة  د المستهلكة ربين الموا 

بـدالً مـن التخـصيص      ) المنتجات والخدمات  ( ة التكلف وحداتللتكاليف غير المباشرة على     

  .)Needy and Bidanda, 2000, p.31(شوائي الع
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وبهذا يقوم نظام التكاليف المبني على األنشطة على أسـاس الـربط بـين المـوارد                

 ثم الربط بين تكاليف األنشطة والمنتج النهائي        ،المستخدمة واألنشطة التي تستهلك تلك الموارد     

نـشطة كأسـاس لتوزيـع       وبالتالي يصبح استخدام األ    ،كان وحدات منتجات أو خدمات    أ اءسو

  .)127 ص ،1997 ،عيسى(التكاليف أمراً أكثر موضوعية 

  

حيث يرى أن هـذا النظـام أسـلوب    ) Romand, 1990, p.53(ة ويؤيد هذه النظر

للتعرف على التكلفة بصورة أكثر دقة من خالل النظر إلى المنشأة على اعتبارها مجموعة من               

  .األنشطة

  

بأنه نظام يعتمد علـى  ) ABC(نظام ) Shim and Siegel, 1992, p.271(وعرف 

 وأنه يفصل التكاليف غير المباشرة إلى       ،أوالً ومن ثم إلى المنتجات     تتبع التكاليف إلى األنشطة   

 مقدماً   لمسببات التكاليف   ويتم حساب معدل التكلفة    ،مجمعات تكلفة يرتبط كل منها بمسبب تكلفة      

  .ة تعزز الدقة في قياس التكلفة وينتج عن ذلك أن هذه الطريق،لكل مجمع تكلفة

  

بأنه نظام يسعى إلى تحقيق مستوى متميز مـن         ) 129 ص   ،1995 ،يوسف(ويعرفه  

الدقة في حساب بيانات التكاليف من خالل تحليل األنشطة داخل المنشأة وحصر وتجميع وتتبع              

حـساب   وتعتمد فلسفة هذا النظام على استخدام األنشطة كأسـاس ل          .ما يرتبط بها من تكاليف    

 الموارد المتاحة في حين أن الوحدات المنتجة تستهلك تلـك           حيث أن األنشطة تستهلك   ب ،التكلفة

  .األنشطة

  

على أنـه تحليـل     ) ABC(نظام  ) 261 ص   ،2001 ،مدكور وجمال الدين  (ويعرف  

 وليس مجرد طريقـة أفـضل       ، االقتصادي مشروع وإعطاء فكرة شاملة عن هيكله     لعمليات ال 

 بل أن المعلومات المتولدة من هذا النظام تؤدي إلى          ،تج وخفض التكاليف فقط   لتحديد تكلفة المن  

  .اإلنتاجيةالتحسين المستمر وتخفيض أو حذف األنشطة التي ال تضيف قيمة للعملية 

  

يتمثل في أنه ال يقتصر على أنـه نظـام          ) ABC(إن المفهوم الذي يتأسس عليه نظام       

ل جزء من عملية توليد األرباح ويمثل طريقة للتأكـد          مالي الحتساب التكلفة فقط بل يمتد ليشك      

 لهـذا يجـب إدارة      ،من أن الموارد قد استخدمت بشكل فعال لكي تضيف قيمة إلى المنـشأة            

رقابتهـا بعـد    وتخطيط التكاليف المتعلقة بالعاملين والتقنية قبل أن تتحملها المنشأة بدالً مـن             

  .)22، ص2004 ،رليماب(حدوثها 
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هـو عمليـة تحليـل للتكلفـة     ) ABC(أن نظام ) Sharman, 1995, p.23(ويرى 

 وأنه مصمم لتـوفير     ،والعمليات التشغيلية وذلك باالعتماد على المعلومات المالية وغير المالية        

  . والتشغيليةاإلستراتيجيةمعلومات تساعد اإلدارة في ترشيد كالً من القرارات 

  

تكاليف المبني علـى األنـشطة      أن نظام ال  ) 331، ص 2003 ،مبارك وآخرون (ويبين  

يقيس تكلفة وأداء األنشطة والموارد وعناصر التكلفة المختلفة ويأخذ باالعتبار العالقة الـسببية          

ه من هذا النظام     ومن الوظائف الرئيسة المبتغا    ،يفلابين كل من عناصر التكلفة ومسببات التك      

  :ما يلي

  . على أداء األنشطة المختلفةتحديد وقياس موارد المنشأة وتقييم قدرتها الفعلية .1

 .تحليل األنشطة التي تم أداؤها بالفعل .2

 .تصنيف األنشطة إلى أنشطة مضيفة للقيمة وأنشطة غير مضيفة للقيمة .3

 . وكذلك تكلفة الطاقة غير المستغلة،تحديد تكلفة األنشطة المختلفة .4

 . التي لها عالقة سببية مالئمة مع عناصر التكلفة التكاليفتحديد مسببات .5

)  عمليـات   عمـالء،  ،منتجات(تخصيص التكلفة على وحدات التكلفة المالئمة        .6

 .باستخدام مسببات التكاليف

  

 يرى الباحث أن هناك مجموعة من الخصائص المميزة لهـذا           ،بالنظر إلى التعريفات السابقة   

  :النظام كما يلي

ا تفسر ما   تمثل األنشطة ركناً هاماً لنظام التكاليف المبني على األنشطة كما أنه           .1

  .تقوم المنشأة بعمله

تطوير إجراءات التخصيص التي كانت متبعة بنظم التكلفة التقليدية من خالل            .2

الربط بين األنشطة وتكلفة الموارد من جهة وبين تكلفة األنـشطة ووحـدات             

 .التكلفة من جهة أخرى

هذا النظام مستوى متميز من الدقة من خالل اعتماده على عالقة السبب            يحقق   .3

 .النتيجةو

يقدم النظام معلومات مالية وغير مالية على حٍد سـواء لـإلدارة لتـساعدها               .4

 . والتشغيليةاإلستراتيجيةلترشيد قراراتها 

 ،تساعد المعلومات التي يوفرها النظام علـى االسـتخدام األمثـل للمـوارد             .5

 .وتخفيض األنشطة التي ال تضيف قيمة
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  .األنشطة أهمية نظام التكاليف المبني على :2.1.3

يلعب نظام التكاليف المبني على األنشطة دوراً محورياً في تحديد تكلفة المنتجـات أو              

 كما يساهم فـي التغلـب       ، وخفض التكلفة  ، وتحسين مستوى أداء األنشطة والعمليات     ،الخدمات

 ومن خالل ما يحققه هذا النظام من مزايا عديدة          ،على مشاكل النظم التقليدية لمحاسبة التكاليف     

 حيث يتم تخصيص التكاليف على المنتجات أو الخدمات فـي           ،يمكن الوصول إلى نتائج أفضل    

  .)375، ص2000سامي، (ضوء عالقة السبب والنتيجة 

  

 مناسبة ومالئمة على الثقة فـي       خصيص المتبعة طبقاً لمسببات تكاليف    وتساعد آلية الت  

ة في مجال اتخاذ القرارات على      مخرجات نظام التكاليف ويزيد من فعالية االعتماد عليها خاص        

 وذلك بجانب أهمية هذه المخرجات في مجاالت التخطيط والرقابـة وتقيـيم             ،اختالف أنواعها 

  .)146، ص1997, فايد(األداء 

  

وصول إلـى درجـة    في ال(ABC)أهمية نظام  ) 115، ص 2001عبد العال،   (ويرى  

 كما أنه قبل ذلـك يقـوم        ،تجات في تخصيص التكاليف غير المباشرة بين المن       عالية من الدقة  

 التكلفة والتخصيص، وقـدرة أكبـر علـى          بيانات بترشيد تلك التكاليف مما يؤدي إلى سالمة      

  .التحرك في مجال التسعير واكتساب ميزة تنافسية

  

 إلعطـاء   غـة  أهمية بال   ذو ديم خدمة معينة  فالحصول على التكاليف الدقيقة المتعلقة بتق     

ة الخدمية التي تقدم الخدمة والعميل الذي يتلقى تلك الخدمـة فـي             السعر العادل لكل من المنشأ    

بدقة  وأن عدم تحديد تكاليف تقديم الخدمة        ،ظل المنافسة الشديدة بين المنشآت الخدمية المختلفة      

 وهذا قد يؤدي إلـى      ،سوف يؤدي إلى تحديد سعر غير عادل سواء للمنشأة الخدمية أو العميل           

 األرباح المنشودة أو إلى عدم إقبال العميل على تلقي الخدمة من            عدم قدرة المنشأة على تحقيق    

، 2002 ،ظـاهر (تلك المنشأة والتحول إلى منشأة منافسة تؤدي نفس الخدمـة بـسعر أقـل               

  .)190ص

  

إن تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة من شأنه زيادة مقدرة المنشأة على تتبع              

 األمر الذي يساعد على تالفي أوجه اإلسراف        ، األنشطة اءابة التكاليف من خالل ربطها بأد     ورق
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 وكذلك يعمل تطبيق النظام على تحـسين مقـاييس          ،)261، ص 2001 ،مدكور وجمال الدين  (

  .)501، ص1997 ،عبد الكريم والكخن(األداء 

  

 هامة في تطوير أداء المنشأة مـن        إستراتيجية نظام التكاليف المبني على األنشطة أداة        يعدكما  

  :)24، ص1995فرح، (ل خال

  .الحصول على فهم عميق لميكانيكية عمل المنشأة واقتصادياتها .1

 .استخدام هذا الفهم في وضع ممارسات إدارية فعالة .2

 .تحسين الخدمات المقدمة .3

  

 نظام التكاليف المبني على األنشطة يتعدى عناصر التكاليف          منظور ولما كان تحليل التكلفة من    

 يعرف بالقيد المزدوج إلى إطار التقديرات والتنبـؤات مـع مراعـاة             التي تتم داخل نظام ما    

  اإلداريـة   فإنه يعمل على زيادة كفاءة عملية اتخـاذ القـرارات          ، لفترة اتخاذ القرار   متهامالء

  .)283، ص1998الفضل، (

  

  . مقومات نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.1.4

  : عدة عناصر كما يلييقوم نظام التكاليف المبني على األنشطة على

  

  . الموارد:2.1.4.1

 ومـن   ، وال يمكن بـدونها أداء األنـشطة المختلفـة         ،تمثل الموارد مدخالت األنشطة   

 وكذلك يصعب تحديد    ،الصعوبة تحليل وإدارة األنشطة بدون التعرف على الموارد المستخدمة        

تى يمكن إيجاد تكـاليف      وح .تكلفة النشاط إذا لم يتم التعرف على تكلفة المدخالت من الموارد          

استخدام مورد معين يجب العمل على تحديد مدخالت المورد ثم اختيار وحدة ماديـة لقيـاس                

مدخالت الموارد ثم قياس استخدام الموارد في شكل وحدات مادية وأخيراً العمل على تـسعير               

  .)35، ص1996فهمي، (هذه الوحدات 

والمتمثل بأعضاء هيئة التـدريس     وتتضمن الموارد بالجامعات على العنصر البشري       

 والمـستلزمات األخـرى،     ، والمعدات والخدمات التكنولوجيـة    .واإلداريون وفنيو المختبرات  

 والخدمات األخرى المشتراه من خارج الجامعـة مثـل اإلعـالن            ،كالقرطاسية والمطبوعات 

  .والخدمات القانونية
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  . األنشطة:2.1.4.2

 ويجـب أن تحـدد قبـل        ،لمبني علـى األنـشطة    تعد األنشطة محور نظام التكاليف ا     

مجموعة من العمليات أو اإلجراءات التي      " ويمكن تعريف األنشطة على أنها       ،تخصيص التكلفة 

  .)127، ص2004 ،البهبيتي(تشكل فيما بينها جوهر العمل الذي يتم أداؤه داخل المنشأة 

ها وحدة عمل يتم األنشطة على أن) Tatikonda & Tatikonada, 2001, p.21(وقد عرف 

  .تأديتها داخل المنشأة مثل معالجة الفواتير أو تصحيح االمتحانات

  

 ويتم التعبير عن هذه التكلفة      ،وتتضمن تكلفة النشاط كل الموارد الالزمة ألداء النشاط       

بتحديد تكاليف مدخالت النشاط من كل الموارد سواء كانت موارد مباشرة توفرهـا المنـشأة               

 ،اد أو العاملين أو كانت موارد هي في األصل مخرجـات أنـشطة أخـرى              لألنشطة مثل المو  

 باإلضافة إلى   ،ولتحديد إجمالي تكلفة النشاط يتم تتبع وحصر كل الموارد الالزمة ألداء النشاط           

  .)1170، ص1996 ،نسح(تجميع التكاليف التي يستفيد بها النشاط من األنشطة األخرى 

  

عند تخـصيص التكـاليف غيـر       ستويات هرمية   يمكن تقسيم األنشطة إلى أربعة م     و

 ,Cropper and Cook, 2000(المباشرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة وذلك كما يلي 

p.63(:  

 :أنشطة على مستوى وحدة المنتج .1

 كل وحدة منتج وبالتالي فهي تختلـف        إنتاجها عند   وهي األنشطة التي يتم أداؤ    

لتها تصحيح أوراق االمتحانات ونشاط      عدد الوحدات المنتجة ومن أمث     باختالف

  .تسجيل الطلبة

 :أنشطة على مستوى الدفعة اإلنتاجية .2

 دفعـة مـن دفعـات    إنتاجوهي األنشطة التي يتم أداؤها في كل مرة يتم فيها     

 ، الخاصـة بكـل دفعـة   اإلنتاج وذلك بصرف النظر عن عدد وحدات       اإلنتاج

بعدد الوحدات المنتجة الخاصة    لك األنشطة ال ترتبط     وبالتالي فإن تكلفة أداء ت    

 ونشاط إدارة القـسم     ، ومن أمثلتها تدريس الشُعب الدراسية     .إنتاجيةبكل دفعة   

  .ونشاط إدارة الكلية

 :أنشطة على مستوى المنتج .3

ت بصرف النظـر    م أداؤها لدعم نوع معين من المنتجا      وهي األنشطة التي يت   

  أنـشطة  ن أمثلة ذلـك    م ،عن عدد وحدات اإلنتاج لذلك النوع أو عدد دفعاته        

  . مساق دراسي معينتطوير
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  :أنشطة التسهيالت .4

وهي أنشطة على مستوى الجامعة ككل وهي التي تمكن الجامعة مـن القيـام              

  . ومن أمثلتها أنشطة رئاسة الجامعة،بوظائفها الكاملة

  

 للعالقة بـين األنـشطة       التفكير المنظم   على رينيلمدا التسلسل الهرمي السابق     ويساعد

 التي تتم على مستوى   الموارد بمعنى أن المدير يحتاج إلى تمييز تكلفة         ،وارد التي تستهلكها  والم

وحدة المنتج عن تلك التكاليف المتعلقة بالموارد لتشغيل دفعات من اإلنتاج أو لتدعيم نوع معين             

  .)6، ص1992مبارك، (من المنتجات أو الخدمات أو للمنشأة بصفة عامة 

  

المنشآت  من   اًالعملي لنظم التكاليف المبنية على األنشطة أن كثير       يالحظ في التطبيق    و

 ،مـستوى وحـدة المنـتج     األنشطة على    : هما  فقط نتستخدم تقسيم األنشطة من خالل مستويي     

 مع إهمال باقي األسس األخرى، وهذا يرجع لألسـباب          ، على مستوى دفعة اإلنتاج    واألنشطة

  :)55، ص1997شاهين، (التالية 

  .ممي نظم التكاليف في تفهم كل هذه األسس الموجودةقد يفشل مص .1

أن تحليل العائد والتكلفة الستخدام أكثر من أساسين يـؤدي إلـى أن تكـون                .2

 .المزايا المرتبطة بالتقدير المنفصل لكل تقسيم أقل من تكلفة هذا التقدير

 أو أن اإلنتاج يتم على دفـع        هامنتجاتبالتنوع في    بعض المنشآت  قد ال تتصف   .3

 .اوية في الحجم وبالتالي تستهلك قدراً متساوياً في األنشطة والمواردمتس

العتماد أساسين فقط فـي      ةط التكاليف المبنية على األنش     نظم قد يلجأ مصممو   .4

 . والتطبيقاالستخدامالتبسيط والتسهيل في ألغراض تقسيم األنشطة 

  

ـ           د وتعريـف جميـع     ولما كان نظام التكاليف المبني على األنشطة يتيح إمكانية تحدي

 المؤداةاألنشطة الالزمة إلنتاج المنتج أو تقديم الخدمة إال أنه ال يقطع بأن جميع هذه األنشطة                

 فالنشاط الذي يحقق قيمة مضافة هو ذلك النشاط الذي يرغب           ،ذات أهمية أو ذات قيمة مضافة     

رياً لتحقيـق    ويكـون ضـرو    ، بدرجة عالية من الكفاءة    العميل في أن يدفع قيمة مقابله ويؤدى      

 الذي يمكـن اسـتبعاده       أما النشاط الذي ال يحقق قيمة مضافة فهو ذلك النشاط          .أهداف المنشأة 

، 2002صـالح،   ( المستهلك ودون أن يؤثر ذلك على تحقيق أهداف المنـشأة            بدون فقد رضى  

  .)69ص

الجامعات حسب اإلضافة للقيمة إلى أنشطة تضيف قيمـة         ويمكن تبويب األنشطة في     

  :)149، ص2000عيسى، (ال تضيف قيمة كما يلي وأنشطة 
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 :األنشطة التي تضيف قيمة .1

وهي األنشطة التي تضيف قيمة للخريجين في شكل معـارف ومنـافع مثـل              

 عليـه  و .تطوير المناهج الدراسية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التـدريب        

  . عليها والعمل على تنميتهااإلبقاء على الجامعات يجب

 :تي ال تضيف قيمةاألنشطة ال .2

وهي األنشطة التي ال تضيف منافع أو معارف إلى الخريجين مثل األنـشطة             

 يجب العمل قدر    عليه و .المتعلقة بالطلبة الراسبين أو المتخلفين في مواد معينة       

  . على التخلص منها أو تخفيضهااإلمكان

سة تكاليف األنـشطة    إن تبويب األنشطة حسب القيمة المضافة يتيح فرصة كبيرة لإلدارة لدرا          

بالعمق والتحليل المناسب، ومحاولة إلغاء األنشطة ذات التكاليف المرتفعة والتي ال تحقق قيمة             

 وكذلك دراسة إمكانية تحسين أساليب أداء األنشطة ذات القيمـة المـضافة الـضعيفة          ،مضافة

  .)222، ص2007حلس، (

  

  . المخرجات:2.1.4.3

وهو . القرارات اإلدارية وترشيدها  لخدمة  مخرجاتها  تحتاج اإلدارة إلى معرفة تكاليف      

ها بشكل منفصل   تف، حيث ترغب اإلدارة في تحديد تكل      ما يعرف بغرض أو وحدة حساب التكلفة      

وال يـتم    .خدمة أو عميل أو مشروع أو نشاط أو برنـامج         والتي يمكن أن تتمثل في سلعة أو        

 وتعرف وحـدة    .اتخاذ القرارات اإلدارية   لذاتها وإنما لخدمة     التكلفة أو وحدات    أغراضاختيار  

 بأنها وحدة قياس كمي للمنتج أو الخدمة أو الوقت أو مزيج بينهما يتم علـى أساسـها                  التكلفة

 ، أو مجموعة منتج متـشابه     إنتاجية أو دفعة    إنتاجي ويمكن أن تأخذ شكل أمر       ،تحديد التكاليف 

 ،إصدارات المجمع العربي  (مة قياساً نقدياً    وتتخذ وحدة التكلفة أساساً لقياس تكلفة المنتج أو الخد        

  .)191، ص2001

  

 والـشعبة   ،الجامعات تتمثل في التخصص العلمي    ويرى الباحث أن وحدات التكلفة في       

رة وترغـب إدا  .  بتخصص معين   والطالب ، والساعة المعتمدة لتخصص علمي معين     ،الدراسية

  .اإلدارية وترشيدهاالجامعات في تحديد تكاليفها بشكل منفصل لدعم قراراتها 

  

  . مسببات التكاليف:.2.1.4.4

 مـسببات   يتوقف نجاح نظام التكاليف المبني على األنشطة على مدى الدقة في تحديد           

  والتي تفضله على غيره من األنظمة       ألن الصفة المميزة لهذا النظام     .التكاليف وذلك لكل نشاط   
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 ويعد مسبب التكلفة    .ات هذا النظام  هي مستوى الدقة المتميز الذي تتصف به معلومات ومخرج        

 فهو مقياس كمـي     عليه المنتجات أو الخدمات و    منوسيلة للربط بين تكلفة النشاط والمخرجات       

  .)623، ص2005الدليمي، (يعكس مخرجات النشاط 

  

ويمكن تعريف مسببات التكلفة على أنها تمثل الطلب الذي تصنعه المخرجات على كل             

  .)Cooper & Kaplan, 1992, p.4(صيص التكلفة نشاط وليس مجرد أدوات لتخ

  

 أن مسببات التكلفة عبارة عن العوامل التي أدت إلى نشوء           )79، ص 2004العلكاوي،  (ويرى  

  . وبالتالي تؤثر في تكلفة النشاط، أو تؤثر في حجم العمل،النشاط

  

  :)125، ص1997ا، شت(التكاليف على فروض أساسيه وهي ويقوم مفهوم مسببات 

  .لمنشأة تقوم بنشاط ما يمكن توصيفه وتحديد نوعيته وقياسهأن ا .1

تكون قابلـة للقيـاس     ) تكلفة النشاط (أن التضحية المالية التي يتطلبها النشاط        .2

 .الكمي والنوعي وللتحديد الزماني والمكاني

 .أن مخرجات النشاط ذاته تكون قابلة للقياس أيضاً .3

التضحية (دوث تكلفة النشاط    أن مخرجات النشاط تمثل العنصر المتحكم في ح        .4

تؤدي إلى  ) المسبب( فزيادة أو تخفيض حجم مخرجات النشاط        ،)المالية للنشاط 

 .)تكلفة العوامل المطلوبة للنشاط(زيادة أو تخفيض مدخالت النشاط 

  

ويمكن تبويب مسببات التكلفة إلى مسببات خاصة بالعمليات ومسببات خاصة بالفترة الزمنيـة             

  :)25-24دون تاريخ، ص عيسى، ب(كما يلي 

 :مسببات خاصة بالعمليات .1

 وهي تستخدم   ،وهي المسببات التي تركز على عدد مرات تأدية النشاط الواحد         

 ومن أمثلتهـا    ،إذا كانت مجموعة المنتجات تحتاج إلى نفس القدر من النشاط         

  .عدد أوامر الصيانة

 :مسببات خاصة بالفترة الزمنية .2

نية التي يستغرقها النشاط الالزم لتأديـة منـتج   وهي مسببات تهتم بالفترة الزم   

 حجم النشاط المطلـوب تأديتـه بـاختالف         اختالف وتستخدم في حالة     ،معين

  . ومن أمثلتها عدد ساعات عمل المختبرات،نوعية وكمية المنتج النهائي

  



 30

 & Turney(كما يمكن تبويب مسببات التكاليف حسب مراحل تخصيص التكلفة كمـا يلـي   

Stratton, 1992, p.47(:  

 :مسببات الموارد .1

وتستخدم في المرحلة األولى للتخصيص وذلك عند تخصيص التكلفـة غيـر            

يستخدم  فمسبب نسبة العبء المبذول      ،ةط تكاليف األنش  المباشرة على مجمعات  

  .ألنشطة المؤداة أعضاء هيئة التدريس على ا رواتبتخصيص تكلفةل

 :مسببات تكاليف األنشطة .2

لة الثانية للتخصيص وذلك عند تخصيص تكلفة المجمعات        وتستخدم في المرح  

فمسبب عدد الساعات المعتمدة يستخدم لتخصيص تكلفـة         ،إلى وحدات التكلفة  

  .نشاط التدريس

لى بعض األسس واألساليب     إ االستناد ال بد من     ،وحتى يمكن تحديد واختيار مسببات التكاليف     

  :)141-136، ص1997شتا، (والتي من أهمها 

  

 : األنشطةتحليل .1

يل األنشطة في إنشاء قاعدة مسببات مناسبة بعـد إجـراء دراسـات             ليفيد تح 

مستفيضية لألنشطة المؤداة وطبيعتها وتعيين المسبب المناسب أو المالئم لكل          

ربط تكـاليف   ب كما يفيد . نشاط أو مجموعة أنشطة ذات طبيعة واحدة متجانسة       

 يسمح بالتوزيع األكثر عدالة     مما  عن طريق المسببات   األنشطة بوحدات التكلفة  

  .للتكلفة

 :أسلوب المسبب البديل .2

على الرغم من أن تحديد مسبب تكلفة مستقل لكل نشاط علـى حـدة يكـسب            

 ويعمل على تأصيل عالقـة  ،عملية تخصيص التكاليف الكثير من الموضوعية  

 . إال أن ذلك يزيد من تعقيد النظام ويرفع تكلفته         ،السببية في عملية التخصيص   

ذا يأتي أسلوب المسبب البديل ليعمل على تجميع مسببات التكاليف التي بينها            ل

 وكذلك تجميع األنشطة المتشابهة     ، واحد  تكلفة درجة ارتباط مرتفعة في مسبب    

 مما يساهم في تبسيط إجراءات المعالجة وتخفيض عدد         ،تبعاً لمسببات تكاليفها  

  .مسببات التكاليف المستخدمة

 :يج الهرمأسلوب التدر .3

يعتمد هذا األسلوب على تقسيم مسببات التكاليف إلى ثالث مستويات رئيـسة            

  :تتمثل في
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  .مسببات تكاليف األنشطة على مستوى وحدات اإلنتاج .1

 .مسببات تكاليف األنشطة على مستوى دفعات اإلنتاج .2

 .مسببات تكاليف األنشطة على مستوى المنتج .3

  

ليب تحديد واختيار مسببات تكـاليف      وفي ظل تطبيق أسلوب التدرج الهرمي كأحد أسا       

األنشطة، تستخدم مسببات التكاليف لكل مستوى من المستويات في تحميل تكـاليف األنـشطة              

  .ذات العالقة بكل مستوى على المنتجات أو الخدمات

راض اختيـار مـسببات     ر الواجب استخدامها ومراعاتها إلغ    كما توجد بعض المعايي   

 والموضوعية وغيرها مـن     والمالئمةات وخصائص أهمها الدقة     التكاليف التي تتوافر فيها سم    

، ص  1997شـتا،   ( ومن أهم هذه المعـايير       ،السمات الواجب توفرها في المسببات المختارة     

144(:  

 :معيار استهالك الموارد .1

طبقاً لهذا المعيار يتم اختيار مسببات التكاليف على أساس العوامـل المـسببة             

ى سبيل المثال فإن تكلفة قسم المشتريات يـسببها         لحدوث تكلفة المدخالت، فعل   

 وعليه فإنه في ظل هذا المعيـار        ،عدد أوامر الشراء أو قيمة المواد المشتراه      

  كأسـاس  يتم اتخاذ العامل أو العنصر المسبب الستهالك الموارد أو التكاليف         

  .الختيار مسبب التكلفة لعنصر أو نشاط ما

  

 :معيار مخرجات النشاط .2

المعيار يتم اختيار مسبب تكلفة نشاط ما على أساس مخـرج أو            ظل هذا    في

 ويتم هذا االختيار من خالل دراسة وتحليل األنـشطة          ،مخرجات ذلك النشاط  

 ، تلك المخرجات على أنها بمثابة مسببات التكاليف       واتخاذ ،وتحديد مخرجاتها 

ا قـد    لهـذ  ، في تقديم خدمة العالج للمرضى      يتمثل فمثالً نشاط العيادة الطبية   

 ويـتم اتخاذهـا     ،يكون عدد الحاالت المرضية بمثابة مخرجات نشاط العيادة       

  .كمسببات تكاليف لهذا النشاط

  

 يجب على مـصممي     .بعد التعرف على األسس واألساليب والمعايير لتحديد مسببات التكاليف        

د مـسببات    يتعلق األول بتحديد عد    .نظم التكاليف المبنية على األنشطة اتخاذ قرارين متداخلين       

سبب تـداخل  ع  ويرج. ويتعلق الثاني بتحديد نوع مسببات التكلفة التي يجب أن تستخدم       ،التكلفة

 التـي تحتـاج اإلدارة      كلفة يؤثر على عدد مسببات التكـاليف      القرارين هو أن نوع مسبب الت     
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ار  وحتى يمكن التوصل إلى القـر      .استخدامها لتحقيق مستوى الدقة المستهدفة لبيانات التكاليف      

  :)140-138، ص1995يوسف، ( التحليل اآلتي إتباعالسليم يمكن 

  

 : التي يجب استخدامهاعدد مسببات التكاليف .1

 التي يجب استخدامها على عـدة       يد العدد المناسب لمسببات التكاليف    يعتمد تحد 

  :عوامل كما يلي

 :درجة الدقة  . أ

فرهـا  فكلما رغبت إدارة المنشأة في زيادة درجة دقة التقارير التـي يو           

، ما تطلب األمر زيادة عدد المسببات لتحقيق الدقـة المطلوبـة   ل ك ،النظام

  .(ABC)مما يزيد من تكلفة تطبيق نظام 

 : المنتج أو تقديم الخدمةإنتاجدرجة التنوع في   .  ب

تؤثر درجة التنوع في زيادة االختالف بين األنواع المختلفة للمنـتج أو            

 ،ا مـن المـوارد المتاحـة       ومعدالت استهالك كل منه    ،الخدمة المقدمة 

 فكلما زاد تنـوع الـسلع أو        ،وبالتالي عدد المسببات الواجب استخدامها    

الخدمات المقدمة من حيث عدم تجانس اسـتخدام أي منهـا لألنـشطة             

كلما زادت الحاجة إلى زيادة عدد مسببات       ) وبالتالي لعناصر المدخالت  (

لألنـشطة  التكلفة لكي تعكس اختالف استهالك كـل منـتج أو خدمـة             

  .(ABC)، مما يزيد من تكلفة تطبيق نظام المختلفة

  :ة لمجمعات التكلفةاألهمية النسبي. ج

فعندما تكون تكلفة بعض األنشطة تمثل نسبة صغيرة بالمقارنـة بتكلفـة            

 يمكن القول أن هذه األنشطة تكون مجمعـات تكلفتهـا           ،األنشطة األخرى 

 تعدد مـسببات التكـاليف       وال يتطلب األمر في هذه الحالة      ،غير جوهرية 

لهذه األنشطة حتى ولو كان كل نشاط منها يحتوي على مجموعة أعمـال             

مسبب التكلفة الذي   ار  يبقي المهم في هذه الحالة هو اختي       و .غير متجانسة 

 وبهذا يمكـن    .يتميز بأعلى درجة ارتباط مع مجموعة التكلفة لهذا النشاط        

 والتكلفة النـسيبة    اليف التك القول أن هناك عالقة طردية بين عدد مسببات       

   .)27، ص1992مبارك، (لألنشطة المختلفة 

 :تحديد نوع مسببات التكلفة التي يجب أن تستخدم .2

  :يخضع تحديد نوع المسببات التي يجب أن تستخدم لما يلي
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  :تكلفة القياس. أ

فإذا كان مسبب التكلفة المختار يتميز بصعوبة تجميع بيانات التكاليف الخاصة           

 ولتخفيض تكلفة   .عندها يكون تكلفة استخدامه مرتفعة الرتفاع تكلفة قياسه        ،به

القياس فإنه يفضل اختيار مسببات التكلفة التي تـستخدم بيانـات ومعلومـات             

 فقد تكون المعلومات المتاحة عن      . ويمكن الحصول عليها بسهولة نسبياً     ،متاحة

 الوقت المستغرق    مرات تسجيل الطالب أسهل من المعلومات المتاحة عن        دعد

 وبالتالي فإن المسببات مثل عدد أوامر التوريد أو عـدد اختبـارات             ،للتسجيل

  .الفحص وعدد مرات المراجعة أكثر سهولة وأقل تكلفة من األنواع األخرى

  

  :درجة ارتباط مسبب التكلفة باالستخدام الفعلي لموارد النشاط. ب

 فعلى سبيل المثـال إذا تـم        ،تؤثر درجة االرتباط على نوع المسبب المستخدم      

 وتبين أن بعـض     ،استخدام عدد األبحاث المحكمة كمسبب تكلفة نشاط التحكيم       

 فإن استخدام هذا النوع كمـسبب       ،هذه األبحاث تستغرق وقتاً أكبر من غيرها      

 وعندها يفضل اختيـار     ،سيؤدي إلى انخفاض مستوى دقة بيانات تكلفة الوحدة       

تكلفة بدالً مـن اسـتخدام عـدد األبحـاث          الوقت المستغرق للتحكيم كمسبب     

  .المحكمة

  

  :اآلثار السلوكية لمسبب التكلفة. ج

عند استخدام مسبب التكلفة كأساس لتقييم أداء العاملين فإنـه سـيؤثر علـى              

. ة سلبية على مـستوى أداء العـاملين       سلوكهم إما بطريقة مرغوبة أو بطريق     

 ففي بعض الحـاالت قـد       .فةويجب أال يستهان باآلثار السلوكية لمسبب التكل      

 وغالباً ما تلجأ المنشأة إلى اختيـار  .يتغير تطبيق النظام بسبب اآلثار السلوكية     

 فعلى سبيل المثال    .المسببات التي تولد حافزاً لتحقيق مستوى أفضل من األداء        

 بالموردين كأساس لتقييم أداء   إذا تم استخدام مسبب تكلفة عدد مرات االتصال         

 مما يـنعكس    اتصالهريات فإنه قد يلجأ إلى تقليل عدد مرات          قسم المشت  رئيس

، 2004يوسـف،   (سلباً على اختيار المورد صاحب أعلى جودة وأقل تكلفـة           

  .)25ص
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أهمية مراعاة الدقة فـي اختيـار مـسببات التكـاليف           ) 91، ص 2003عبد الرحمن،   (ويرى  

 وإن عـدم اختيـار      ،ب تكلفة المرتبطة بكل نشاط حيث غالباً ما يؤثر النشاط في أكثر من مسب           

  .المسبب المالئم للتكلفة يؤثر على دقة القياس وجودة ومصداقية معلومات التكاليف

  

فالعالقة بين عدد مسببات التكلفة وبين تكلفة تطبيق نظام التكاليف المبني على األنـشطة هـي           

دد مسببات التكلفة    فكلما زاد ع   ، درجة التعقيد في تطبيق النظام     وكذلك العالقة مع  عالقة طردية   

يتوقع مستوى دقة مرتفعة لبيانات التكاليف إال أنه يتوقع أيضاً ارتفاع تكلفة تطبيق النظام نفسه               

  .)119، ص1999 ،إبراهيم(مع ارتفاع درجة تعقد العمليات الحسابية به 

  

  :)30، ص1996فهمي، (ومن أهم خصائص مسبب التكلفة الجيد 

ب التكلفة وبين األنشطة التي تخـصص       ة واضحة بين مسب   يسببوجود عالقة    .1

  .التكاليف لها

 .قابلية التحكم بأسعار وكميات مسبب التكلفة .2

 .القدرة على تحديد سلوك مفيد .3

 . منخفضةهأن تكون تكلفة قياس .4

 .أن تكون الكمية المستهلكة بواسطة المنتج أو الخدمة ثابتة نسبياً .5

 .خرىأن يكون مستقالً نسبياً عن باقي مسببات التكلفة األ .6

  

 والقيام بالتحليالت   .ويرى الباحث أهمية إعطاء عملية اختيار مسببات التكاليف العناية الالزمة         

المناسبة حتى يمكن تحقيق مستوى دقة مرتفعة لمخرجات نظام التكاليف المبني على األنشطة             

تيار غير  ب التكلفة الزائدة والتعقيد بالتطبيق نتيجة االخ       وتجن ،كهدف رئيسي من تطبيق النظام    

  .السليم للمسببات

  

  . الفروض األساسية التي يقوم عليها نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.1.5

إن المميزات التي يقدمها نظام التكاليف المبني على األنشطة والمتمثلـة فـي عدالـة               

 ومـا يترتـب     ،تحميل التكاليف غير المباشرة على المخرجات سواء كانت منتجات أو خدمات          

 القرارات اإلدارية الرشيدة تتطلـب      التخاذالحصول على بيانات تكلفة دقيقة صالحة       من  يه  عل

 مجتمعة، خاصة ما يتعلق منهـا       فرها تو  عدم  وفي حالة  .ضرورة توافر مجموعة من الفروض    

 يكون من المفضل االعتماد على نظم التكلفة التقليدية فـي           بفروض اقتصاديات تطبيق النظام،   
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ويمكن تصنيف الفروض األساسية التي يقوم عليها نظام التكاليف المبني على            .قياس التكاليف 

  :)423، ص2000 ،محمد وآخرين(األنشطة في ثالث مجموعات كما يلي 

  .ظام التكاليف المبني على األنشطة فروض تتعلق بطبيعة المنشأة محل تطبيق ن:أوالً

تكـاليف المبنـي علـى      ق من أن نظـام ال      خاللها التحق  وهي الفروض التي يمكن من    

  :األنشطة يتناسب وطبيعة نشاط المنشأة والظروف المحيطة بها وتتمثل هذه الفروض فيما يلي

 : منتجات المنشأةالتنوع والتباين في تشكيلة .1

وهي الحالة التي يكون لدى المنشأة مخرجات تختلف فيما بينها من حيث نسبة             

 وعندها يكون من   ،لى األنشطة استهالكها للموارد نتيجة الختالفها في الطلب ع      

  .المجدي تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة

 :ليات أو األنشطة اإلنتاجيةتعقد وتشابك العم .2

وفي هذه الحالة تتداخل عناصر التكاليف فيما بين هذه العمليـات واألنـشطة             

ن تحديد نصيب كل نشاط     ة قاصرة ع  اإلنتاجية مما يجعل النظم التقليدية للتكلف     

 .أو عملية من عناصر التكاليف تمهيداً الحتساب تكلفة الوحدة المنتجة

وتقدم الجامعات عدد كبير من المخرجات المتنوعة والتي تتمثل في منح الدرجات العلمية فـي               

 .التخصصات المختلفة، وتقديم االستشارات في المجاالت المختلفة، والقيام باألبحـاث العلميـة           

 اسـتهالك الختالفها فـي      مما يؤدي  طريقة الطلب على األنشطة   وتختلف هذه المخرجات في     

والمخرجات األخـرى    كما تتعقد وتتداخل األنشطة بين التخصصات العلمية المختلفة          .لمواردا

  .للجامعات مما يجعل عملية تخصيص التكاليف طبقا للنظم التقليدية أسلوب غير موضوعي
  

  .تكاليف المبني على األنشطة فروض تتعلق بإجراءات تطبيق نظام ال:ثانياً

وهي الفروض المتعلقة بتأمين سالمة ودقة إجراءات تطبيق النظام ومـن بـين هـذه                 

  :الفروض ما يلي

 :تحديد العدد المناسب لمجمعات التكاليف .1

يجب العمل على تحديد العدد المناسب لمجمعات التكاليف بحيـث ال يكـون             

 وبـنفس  ، تكلفة تطبيـق النظـام   أكثر من الالزم مما يؤدي إلى ارتفاع    هاعدد

الوقت ال يكون عددها أقل من الالزم مما يؤدي إلى انخفاض دقة مخرجـات              

  . القرارات اإلداريةالتخاذالنظام من المعلومات الالزمة 

 :إمكانية تحديد المسبب الرئيسي للتكلفة .2

 معدالت سليمة   استخراجوذلك ألن تحديد المسبب الرئيسي للتكلفة يساعد على         

  يل تكلفة األنشطة بحيث يمكن االعتماد عليها في القياس السليم لتكلفة ــملتح
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  .الوحدة المنتجة أو الخدمة المقدمة

 :تضمين مجمع التكلفة لبنود تكلفة األنشطة المتجانسة .3

بمعنى أن عناصر التكلفة المكونة أو الداخلة في مجمع معين تتأثر بواسـطة             

 األنشطة المكونة للمجمع ترتبط فيما       وذلك بسبب أن تكاليف    .مسبب واحد فقط  

) زيادة أو نقـصان (بينها بمعامل ارتباط قوي بحيث أن التغير في نشاط معين           

يقابله تغير مماثل في النشاط أو األنشطة األخرى التي تدخل تكلفتها في نفـس     

  .المجمع األصلي للتكلفة

 : التكلفة بين عناصر التكلفة المكونة لمجمعاالتساق .4

الفرض أن جميع بنود عناصر التكاليف المكونة في مجموعها لتكلفة           يعني هذا 

المجمع يجب أن تتغير بنفس المقدار وبنفس االتجاه مع التغير فـي مـستوى              

  .النشاط

تختلف الجامعات عن المنشآت الصناعية في إمكانية تصميم العـدد المالئـم لمجمعـات              وال  

 مـسبب يـة تحديـد     التكاليف بحيث تتصف بالتجانس واالتساق بين عناصر تكلفتها، مع إمكان         

  . الرئيسي لكل مجمعالتكلفة

   

  . فروض عامة تتعلق باقتصاديات تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة:ثالثاً

ق من أن العائد من تطبيق النظام يفوق التكلفة أو          هي الفروض التي  تهدف إلى التحق      و

ـ  وتتـضمن هـذه      .الجهد المستغرق في تنفيذ إجراءات أو خطوات النظام         فـرض   ةالمجموع

  :اقتصادية النظام وفرض األهمية النسيبة

 : نظام التكاليف المبني على األنشطةاقتصاديةفرض  .1

يف المبني على األنشطة ليس هدفاً بحد ذاته وإنما يهدف          نظراً ألن نظام التكال   

غـراض محاسـبة     القـرارات أو أل    اتخاذإلى توفير بيانات التكلفة ألغراض      

 دقـة   اءمة بين العائد من    يتبين ضرورة المو   .المسئولية والرقابة على التكاليف   

ـ مخرجات النظام وبين تكلفة الحصول على هذه المخر        ات بدرجـة الدقـة     ج

  .ةالمطلوب

 :فرض األهمية النسيبة .2

يقصد باألهمية النسبية إمكانية تكوين مجمع عام للتكلفة يضم مجموعـة مـن             

عناصر التكلفة التي تتميز بصغر الحجم النسبي لتكلفة النشاط وصعوبة إيجاد           

 بحيث يتم تخصيص تكلفة هذا المجمع العـام علـى           ،مسبب تكلفة لهذا النشاط   
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ساس أو معدل تحميل وذلك من بين مجموعـة         الوحدات المنتجة طبقاً ألنسب أ    

  .مسببات التكلفة المرتبطة باألنشطة المدرج تكلفتها في هذا المجمع العام

  

الحديثة في تشغيل أنظمتهـا الماليـة        تقنية المعلومات اعتماد الجامعات على    ويرى الباحث أن    

العائد المتحقـق   ا يجعل    مم واإلدارية يقلل من تكلفة تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة         

  .من دقة مخرجاته أكبر من تكلفة الحصول عليها
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  المبحث الثاني

  تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة
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  المبحث الثاني

  تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة
  

  . أبعاد تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.2.1

م التكاليف المبني على األنشطة ليشمل أبعاداً وأغراضاً أكثر مـن مجـرد             تطور نظا 

عد تخـصيص    ب : وينطوي هذا النظام على بعدين أساسين وهما       .تحديد تكلفة المنتج أو الخدمة    

عـد  وب. ارد واألنشطة والمنتجـات والعمـالء      عن تكلفة المو   التكلفة والذي يتضمن معلومات   

تفصيلية سواء كانت مالية أو غير مالية عن كل نـشاط مـن              الذي يتضمن معلومات  العمليات  

 حيث تساعد هذه المعلومات إدارة المنـشأة        ،األنشطة وعن سبب أداء كل نشاط وكيف تم أداؤه        

  : وفيما يلي تفصيل هذين البعدين،)385، ص2000سامي، (ير وتحسين أداء النشاط في تفس

  

2.2.1.1:عد تخصيص التكلفة ب.  

ليف المبني على األنشطة على فكرة أساسية وهي أنه طالمـا أن كـل              يقوم نظام التكا  

 وتسويق المنتجات والخدمات فإنـه يجـب        إنتاجأنشطة المنشأة توجد في الواقع للمساعدة في        

 وأنها تقريباً قابلة للتجزئـة أو قابلـة         ،تضمين كل التكاليف المتعلقة باألنشطة إلى تكلفة المنتج       

جموعة منتجات  تقسيمها إلى أجزاء ونسبتها إلى منتجات فردية أو م        لالنفصال، لذلك فإنه يمكن     

  .)106، ص1992ي، الغرور(أو خدمات مقدمة 

  

ك األنشطة التـي تقـوم بهـا        وبعبارة أخرى فإن المنتجات أو الخدمات المقدمة تستهل       

  .)Goddard and Ooi, 1998, p.31(واألنشطة تستهلك الموارد المنشأة، 

  

اليف المبني على األنشطة يرتكز على محاولـة ربـط التكـاليف            ولما كان نظام التك   

بالمنتجات أو الخدمات بأسلوب يقلل بقدر اإلمكان من بنود التكاليف غير المباشرة فـإن هـذا                

  :)229، ص1994عبد اهللا، (يحقق هدفين أساسين هما 

  .عدالة ودقة قياس تكلفة المنتجات أو الخدمات .1

لتكاليف غير المباشرة على المنتجـات أو       القضاء أو تخفيض مشاكل تحميل ا      .2

 خاصة وأن غالبية التكاليف في المنشآت الخدمية تعتبر تكاليف ثابتة           ،الخدمات

 .وغير مباشرة وفقاً لمفهوم نظم التكاليف التقليدية
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وتتم عملية تخصيص التكلفة في نظام التكاليف المبني على األنشطة على مرحلتين سواء فـي               

 وفي المرحلة األولى يتم تخصيص التكاليف غير المباشرة على          ، أو الخدمية  المنشآت الصناعية 

 أما المرحلة الثانية يتم تخصيص تكلفة األنشطة على وحدات التكلفـة وفقـاً لعـدد                ،األنشطة

  .صيمرحلتي التخص) 1( ويوضح الشكل رقم ،األنشطة المطلوبة إلنجازها

  

  )1(شكل رقم 

  شرة في نظام التكاليف المبني على األنشطةمراحل تخصيص التكاليف غير المبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) Tatikonda and Tatikonda, 2001,p.20( :المصدر

  

  

  

  

 المـــوارد

 وحدات التكلفة

 مسببات الموارد
 مركز النشاط

 مجمعات تكاليف األنشطة

 مسببات التكاليف

 عناصر التكاليف
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  :ما يليك توضيح تلك المرحلتينويمكن 

  . مرحلة تخصيص عناصر التكاليف غير المباشرة على األنشطة:المرحلة األولى

في هذه المرحلة تقسيم التكاليف غير المباشرة على مجمعـات تكـاليف أنـشطة              يتم  

 مجموعة من تكاليف األنشطة والتـي يمكـن          على هذه المجمعات المتجانسة  تشمل  و ،متجانسة

 فالتكـالي  وعند تحديد مجمعات     .تفسير التغيرات التي تحدث بها من خالل مسبب تكلفة واحد         

 .التكلفـة لفة كل مجمع وهو ما يسمى بمعدل تكلفة مـسبب           يتم حساب تكلفة الوحدة لمسبب تك     

 مجموعة مـن مجمعـات      : إلى مخرجين هما    المرحلة األولى للتخصيص يتم التوصل     وبانتهاء

 Hussain and( ومعدالت تكلفة مسببات التكاليف لكـل مجمـع   ،تكاليف األنشطة المتجانسة

Gunasekaran, 2001, p.216(.  

 وتـشمل  .ذه المرحلة هو تحديد تكلفة مجمعات التكاليفويرى الباحث أن الهدف من ه     

عناصر التكاليف   وتتكون   ، أنشطة المجمع  ألداءتكلفة المجمعات كل عناصر التكاليف الموظفة       

 وذلـك   لإلنفـاق من الرواتب ومصاريف السفر ونظم الحاسوب والموارد األخرى المخصصة          

تكلفة المـوارد لمجمعـات تكلفـة     وفي الغالب يكون تخصيص .كما تظهر في دليل الحسابات 

 ولكن عنـدما تـستخدم      ،النشاط سهلة وبسيطة ألن الموارد تكون مخصصة ألداء نشاط واحد         

الموارد في أداء عدة أنشطة فإن الموارد المستخدمة يجب أن تجزأ بين األنشطة التي استهلكت               

 التدريس والبحث    فعلى سبيل المثال تشمل أنشطة عضو هيئة التدريس على         ،الموارد من أجلها  

 لذا يجب أن يتم تجزئة راتب عضو هيئة التدريس بـين هـذه              ،العلمي والقيام بأنشطة إدارية   

  .األنشطة

  

  . مرحلة تخصيص تكلفة األنشطة على وحدات التكلفة:المرحلة الثانية

وتتم عملية التخصيص في هذه المرحلة باستخدام معـدل تكلفـة مـسببات التكـاليف             

 األولى وكذلك كمية مسبب التكلفة المطلوب لكل منـتج أو خدمـة وذلـك               المحسوبة بالمرحلة 

 ويتم حساب التكلفة غير المباشرة التي تـم         ،لقياس كمية الموارد المستهلكة من خالل كل منتج       

 من المنتجات أو الخدمات المقدمة من       تكلفةتخصيصها من مجمعات التكلفة المختلفة لكل وحدة        

التكلفة في عدد وحدات مسبب التكلفة المستخدم من قبل وحدة          خالل ضرب معدل تكلفة مسبب      

 Hussain and(التكلفة وذلك لكل مجمع تكلفـة نـشاط اسـتفادت منهـا وحـدة التكلفـة       

Gunasekaran, 2001,p.216(.  

ويرى الباحث أن تخصيص مجمعات التكاليف على وحدات التكاليف إتماماً للمرحلـة            

 النشاط وهي أيضاً النقطة النهائية التي يتم تتبع         أداءب من وراء    ب وتعد وحدة التكلفة الس    ،الثانية
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 وأن إجمالي تكلفة وحدة التكلفة إنما يساوي مقدار التكاليف لجميـع األنـشطة              ،التكاليف عندها 

  .المطلوبة لتصنيع وتقديم المنتج أو الخدمة

  

  . بعد العمليات:2.2.1.2

 ،ة في اإلجابة عن العديد من األسـئلة       يساعد تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشط      

 الموارد ؟ وما هي نوعية المـوارد المطلوبـة           ما هي األنشطة التي تستهلك     :اولعل من أهمه  

ألداء كل نشاط ؟ وفي أي األنشطة توجد فرص خفض التكلفة ؟ ويترتب اإلجابة علـى هـذه                  

القـرارات مثـل التـسعير       اتخاذ العديد من     مات مالية وغير مالية تفيد في     األسئلة توفير معلو  

مـسببات  ( وهذه المعلومات تبين مسببات أداء األنـشطة         ،وتصميم وتطوير المنتج أو الخدمة    

ولذلك فهي معلومات مفيدة في مجـال تفـسير         ) مقاييس األداء (وكيفية أداء األنشطة    ) التكاليف

  .)352 ص،2004البتانوني، ( وهذا يساعد على زيادة فرص تحسين األداء ،النشاط واألداء

  

إن المعلومات التي يوفرها نظام التكاليف المبني على األنشطة عن العمليات واألنشطة            

 ،وما يتعلق بهما من مسببات التكلفة أو مقاييس األداء التي تصف العمل الـذي يـتم إنجـازه                 

تـيح لـه الوفـاء    التكلفة والوقت والجهد وغيـر ذلـك ت  والنتائج المحققة لكل نشاط من حيث       

ت جهود عملية التحسين المستمر والتي ترتكز أساساً على األنشطة التي تعتبرها بؤرة             بمتطلبا

  .)795ص, 1995، أبو شناف(ي عملية تحسين منشودة  بالنسبة ألاالهتمام

  

أن مسببات التكاليف تفيد في توفير المعلومات المتعلقة        ) 130، ص 1997شتا،  (ويرى  

 ويمكن استخدام هذه المعلومات إلغراض تخفيض       ،بأداء وتكاليف كل نشاط من أنشطة المنشأة      

  :التكاليف من خالل الخطوات واإلجراءات التالية

أي تـسبب  (االهتمام والتركيز على األنشطة المستهلكة ألكبر قدر من الموارد    .1

  .طبقاً لألهمية النسبية) حدوث أكبر للتكلفة

مـستفيدين  تحليل فعالية هذه األنشطة لتحديد ما إذا كانـت تـضيف قيمـة لل              .2

الداخليين أو الخارجيين بمعنى تحديد من يستفيد مـن مخرجـات األنـشطة             

 .وتحديد مدى أهميتها للمستفيد

 ودراسـة اآلثـار     ،تحديد مدى إمكانية تقليل أو إلغاء هذه األنشطة من عدمه          .3

 .المترتبة عن ذلك

إذا ثبت من الدراسة عدم إمكانية إلغاء هذه األنشطة فإنه يجب دراسة الطرق              .4

 .واألساليب التي تجعلها أكثر فعالية
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ويرى عدد من الباحثين بأنه إذا تم تحليل العمليات واألنشطة وتم تحديـد التكـاليف التـي ال                  

تضيف قيمة ثم تم استبعاد األنشطة التي تتسبب في هذه التكاليف فإن التكلفة سـوف تـنخفض         

  .)263، ص1996مرعي، (تلقائياً 

  

ني على األنشطة بفاعلية في تطوير قيـاس وتقيـيم األداء           ويساهم نظام التكاليف المب   

  :)189، ص1992يوسف، ( الخطوات الرئيسة التالية إتباعوذلك من خالل 

  .تحديد األنشطة الرئيسة داخل المنشأة .1

 .تحديد الموارد الالزمة لتلك األنشطة .2

 .تحديد المراحل التي يتدفق خاللها المنتج ليصل إلى مرحلة التصنيع الكامل .3

تحديد إجمالي تكلفة النشاط من خالل إعداد تقديرات التكاليف الخاصـة بكـل              .4

 باإلضافة إلى تجميع التكاليف المتوقع أن يـستفيد         ،مورد يستخدم داخل النشاط   

 تكلفة النشاط علـى مـسبب       وبقسمة إجمالي  ،بها النشاط من األنشطة األخرى    

) س لطبيعة هذا النشاط   وحدة القيا (مكن تحديد وحدة أو معدل التحميل       التكلفة ي 

 .اإلنتاج التام بها بقدر االستفادة والتي يتم تحميل

 وتحديد الجوانب المالية التقديرية لكل نشاط في ضـوء          ،يتم توصيف األنشطة   .5

 وفي ضوء هذا المستوى يتم تخـصيص        ،المستوى المتوقع حدوثه لهذا النشاط    

نـشطة فـي شـكل       ويتم إعداد الموازنة أو الخطة المبنية علـى األ         ،الموارد

 وتظهر الموارد في هذه المصفوفة علـى هيئـة صـفوف            ،مصفوفة النشاط 

 .واألنشطة كأعمدة

وبهذا فإن تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة ال يقف عند حد القياس الفعلـي               

 حيث  ،للتكلفة بل يمتد ليشمل العديد من أدوات المحاسبة اإلدارية كإعداد الموازنات التخطيطية           

 اعتماداً علـى    إنتاجهاألنشطة تعكس احتياجات المنتجات المتوقع       مبنية على ا   م إعداد موازنة  يت

 ونظراً لتعدد مسببات تكاليف األنشطة      ، األنشطة جم مسبب تكلفة النشاط لكل نشاط من      تقدير ح 

فإن الموازنة المبنية على األنشطة تعكس بالفعل ما تحتاج إليه تشكيلة اإلنتاج مـن األنـشطة                

ويمكن استخدام مسببات التكاليف في حد       .مختلفة مما يؤدي إلى دقة إعداد تقديرات الموازنة       ال

ذاتها كمقاييس أداء لكل نشاط وعلى هذا األساس يمكن القيام بمقارنة حجم المـسببات الفعليـة         

بالمقدرة لكل نشاط من األنشطة ويعتبر ذلك خطوة مفيدة جداً في تقييم األداء وتحديد منـاطق                

  .)38، ص 1999محمد، (سراف اإل
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 لقياس األداء والذي يـدور حـول ثالثـة          اتجاه وتتيح الخطوات السابقة فرصة تطبيق أحدث       

  : أ– )27، ص1995الهلباوي، (محاور تتمثل في 

جيدة مباعة  ) منتجات وخدمات (زيادة ما تولده العمليات الداخلية من مخرجات         .1

 وتتولد عن طريق تحويل     ،لمنشأة تمثل أموال تكون في طريقها لتدخل ا       والتي

  .المستلزمات والمدخالت األخرى إلى إيراد

تخفيض المخزون ويقصد بالمخزون األموال التي تبقى بالنظـام وال تقتـصر             .2

على المنتجات فقط ولكن تمتد إلى كل ما يتم شراؤه ويمكن بيعه مثل المبـاني   

 .والمعدات والتجهيزات

موال التي تكون في طريقها إلـى خـارج         تخفيض التكاليف التشغيلية وهي األ     .3

 . وهي التي يتم إنفاقها للحصول على ما تولده كل العمليات الداخلية،المنشأة

  

إن اشتمال نظام التكاليف المبني على األنشطة على بعد العمليات يؤدي إلـى زيـادة فعاليـة                 

  .)799، ص1995أبو شناف، (محاسبة المسئولية من خالل ما يلي 

نشطة يتمشى غالباً مع ما هو موجود بالهيكل التنظيمي للمنشأة من           إن هيكل األ   .1

 مما يؤدي إلى تحقيق هدف الربط بـين النظـام المحاسـبي             ،وحدات إدارية 

  . وتجعل الرقابة على التكاليف أكثر فعالية،والتنظيم اإلداري

عدم تحميل األنشطة بتكاليف من أقسام أخرى ال تـدخل فـي نطـاق تحكـم               .2

ا مما يساعد على تحسين عملية تقييم أداء هذه األنشطة وعدالة           المسئولين عنه 

 .الحكم على نتائج هذا األداء

أن يتساوى إجمالي تكاليف األنشطة داخل قسم ما مع تكلفة الموارد المحملـة              .3

على حساب القسم في دفتر األستاذ العام مما يؤدي إلى زيادة فعاليـة عمليـة               

لمقارنة مع مجمعات التكاليف التـي تتـضمن        الرقابة عند تتبع التكلفة وذلك با     

تكاليف مخصصة عليها من أقسام متعددة ويـصعب تتبـع تكلفتهـا لطـول              

 .اإلجراءات وتعقدها

تجميع األنشطة لكل قسم وتضمينها في مجمعات أنشطة متجانسة بمثابة نقطة            .4

 .البداية بالنسبة لتحديد األولوية لألنشطة الواجب تطويرها وتحسين أدائها

  

عد بعد العمليات بنظام التكاليف المبني على األنشطة خطوة هامة ومتقدمـة علـى              وي

أبـو  (طريق التوجه نحو مدخل إدارة التكلفة وتدعيمه وخدمة األغراض اإلدارية من زاويتين             

  :)800، ص1995شناف، 
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 ، والهـدف منهـا    ،مساعدة اإلدارة على تقدير جدوى األنشطة التي تمارسـها         .1

  .ينهاسحوإمكانية تطورها وت

 المرتبطة بالموارد مما يساعد على      بااللتزاماتتوفير معلومات تفصيلية تتعلق      .2

 ،خلق قاعدة أساسية لتحديد األهداف واألولويات لجهـود تخفـيض التكـاليف          

 والمنتجـات أو    ،األمر الذي يمكن اإلدارة من االهتمام بالعمليات األكثر فعالية        

حقيق األهداف كمـا أنـه يـساعد         التي تساهم أكثر من غيرها في ت       تالخدما

اإلدارة أيضاً على اتخاذ قرارات أفضل في المجاالت المختلفة مثل القـرارات            

 وقرار االستمرار في    ، وقرارات التسعير والطاقة   ،المتعلقة بتخصيص الموارد  

 .هاإيقاف منتج معين أو تقديم خدمة معينة أو إنتاج

  

ليف المبني علـى األنـشطة مكـن        أن نظام التكا  ) 194، ص 2004عبد اهللا،   (ويرى  

إدارات المنشآت الخدمية من تطبيق تقنيات مساعدة لتحسين أدائها ممثلة بإدارة الجودة الشاملة             

وهندسة العمليات والتي أصبحت إحدى األدوات اإلدارية الحديثة بالعصر الحالي والتي تهدف            

ـ          علـى   اقتـصادها شآت وعـدم    إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق األهداف اإلستراتيجية للمن

 تعد عملية إدراك وفهـم األنـشطة        ،وعلى صعيد الجامعات  . األهداف التشغيلية قصيرة األجل   

 أن تقديم أي تخصص علمي هو بالحقيقـة         باعتبار فالتكاليالخطوة األولى في إدارة وتخفيض      

نـد   وأن تلك األنشطة تستهلك موارد اقتصادية والتـي تتغيـر صـفتها ع             ، ألنشطة استهالك

نفيـذ أي    وأن تكاليف األنـشطة المطلوبـة لت       ،االستخدام إلى عناصر للتكاليف بحسب طبيعتها     

  .لنفس التخصصير من مساق آلخر ومن فصل آلخر تخصص علمي متنوعة بشكل كب

  

إن عملية تحديد تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعات على أساس األنشطة يـساعد فـي              

لى كفاءة أداء تلك الخدمات والتي تطلـب أداء الخدمـة           توفير أساس موضوعي دقيق للحكم ع     

 وهذا يتطلب إعطاء عناية خاصة لكـل مـن          .بمستوى مناسب من الجودة وبأقل تكلفة ممكنة      

 وكذلك  ، بها بصفة مستمرة   واالرتقاءمستوى الجودة للخدمات التعليمية المقدمة بهدف تحسينها        

 . واستخدام األساليب الحديثة للمحاسبة عليهـا      تكلفة الخدمات التعليمية بهدف ترشيدها ورقابتها     

 وذلك من أجـل دعـم المـوارد         ،وهذا يخلق مجاالً للمنافسة لتحسين الخدمات المقدمة للطلبة       

المتاحة والحفاظ عليها ومن ثم توفير إطار موضوعي لتقييم أداء المسئولين عـن إدارة تلـك                

  .)234، ص2007حلس، (الجامعات 
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عد  ب :نظام التكاليف المبني على األنشطة في الجامعات ببعديه       ويرى الباحث أن تطبيق     

 القـرارات التـشغيلية     التخاذتخصيص التكلفة وبعد العمليات يوفر إلداراتها أداة إدارية حديثة          

 لتحسين األداء وتخفـيض     لالنطالق كما أنه يمثل حجر األساس       سواء، على حٍد    واإلستراتيجية

 وزيـادة فعاليـة     ،موازنات التخطيطية كأداة تخطيط ورقابـة     التكاليف وتطوير عملية إعداد ال    

  .محاسبة المسئولية وذلك من خالل المعلومات المالية وغير المالية التي يوفرها النظام

  

 حيـث يمثـل     ،أبعاد تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة      ) 2(ويبين الشكل رقم    

نشطة هي األسـاس فـي تخـصيص        المحور الرأسي بعد تخصيص التكلفة الذي يبين أن األ        

 بتوضيح كمية وتكلفة الموارد المطلوبة ألداء كل نـشاط           أما المحور األفقي فيختص    ،التكاليف

 وهـو   ، والمعايير الواجب استخدامها  في قياس نتائج األداء في كل نشاط           ،)مسببات التكاليف (

لى أهمية عنـصر    ع) 46، ص 2005درغام،  ( وفي هذا اإلطار يؤكد      ،ما يعرف ببعد العمليات   

الرقابة التي تعد بمثابة التغذية العكسية للمعلومات التي تعد العنصر األساسي في عملية اتخـاذ              

 بينما تعبر مقاييس األداء عما هـو        ،بر عما هو فعلي    فالمنتج أو الخدمة يع    ،القرارات الرقابية 

م كمعلومات   ومن خالل مقارنة الفعلي بالمخطط نحصل على معلومات مقارنة تستخد          ،مخطط

  .رقابية يتم بها تعديل كل من الموارد واألنشطة

  

  )2(شكل رقم 

  أبعاد تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )46، ص2005درغام، : (المصدر

  

 قابةالر الموارد

 األنشطة

وحدات التكلفة 
 )أو الخدمة المنتج(

مقاييس األداء  مسببات التكلفة
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  . متطلبات تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.2.2

  :)15-13، ص2006زعرب، ( يلي تتحدد أهم متطلبات تطبيق النظام فيما

 زيـادة فهـم     لتكاليف المبنـي علـى األنـشطة       التطبيق السليم لنظام ا    يتطلب .1

المستخدمين لمفاهيم النظام مما يترتب عليه زيادة قبوله واسـتخدامه، وعليـه            

  . لتأهيلهم على تطبيق النظامى تنمية وتدريب العاملين بالمنشأةيجب العمل عل

ها رغبـة فـي الحـصول علـى     ما كانت اإلدارة لـدي   لك العليا، ف  دعم اإلدارة  .2

ها تفهم وقناعة في ضرورة تطبيق النظام وأهميته في         يد ول ،المعلومات الدقيقة 

تزويدها بالمعلومات في الوقت المناسب لمساعدتها في القيام بمهامها المختلفة          

 .قرارات كلما كان ذلك مؤشراً إيجابيا على تطبيقهال تخطيط ورقابة واتخاذ من

موازنات تخطيطية تعتمد علـى      معلومات محاسبية فعالة وإعداد      توفر أنظمة  .3

 النظام على عدة أدلة مثـل دليـل عناصـر           اشتمال وهذا يعني    ،أسس علمية 

 التكلفة ونظـام فعـال للتقـارير        ليف ودليل مراكز التكلفة ودليل وحدات     التكا

 .الدورية

 وهذا يـساعد    ،ات ومعالجتها استخدام الوسائل التقنية الحديثة في تشغيل البيان       .4

 كمـا   ،على تسجيل األحداث واألنشطة والتكاليف بدرجة كافية من التفـصيل         

يمكن من استرجاعها وتحليلها وتلخيصها بأساليب مرنة متعددة كلمـا دعـت            

 .الحاجة لذلك

مراعاة الخصائص المميزة ألنشطة المنشآت التعليمية عند التطبيـق واألخـذ            .5

 ويرى الباحث ضرورة إجـراء      .خرجاتها من الخدمات  بعين االعتبار طبيعة م   

دراسات مستفيضة لألنشطة التي تزاولها الجامعات بشكل تحليلي وتفـصيلي          

من أجل التحديد الواضح لعالقات السبب واألثر لتلك األنشطة والوصول إلـى      

 عالوة على أن هذه الدراسات تعتبر أكثـر         ،مسبب التكلفة المناسب لكل نشاط    

 فالتحديـد   ،الوصول إلى العدد المناسب لمجمعات تكاليف األنشطة      فائدة بصدد   

الموجز لألنشطة قد يترتب عليه دمج بعض األنشطة المتعارضة بمجمع واحد           

 .مما ينتج عنه تدني كفاءة القياس

  

صميم وتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة من مسئولية فريق          ويجب أن يكون ت   

  حيث يجـب أن    ، الحسابات  قسم  فقط على  ة وليس مقتصراً  ن تخصصات متنوع  عمل مكون م  

 ويستند ذلك على حقيقة     ،يمثل الفريق جميع مجاالت الوظائف التي ستستخدم مخرجات النظام        

 أنه من الصعب إحداث تغييرات في بيئة العمل بالمنشأة إذا لم تكن هذه التغييـرات مدعومـة                
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 فنظام التكـاليف    ،تيجة تطبيق النظام الجديد   بالكامل من جميع الذين سيتأثرون من التغييرات ن       

 ، القرارات وتقييم األداء   التخاذالمبني على األنشطة يغير بعض األسس التي يستخدمها المدراء          

فإذا لم يكن هؤالء المدراء الذين سيتأثرون مباشرة بالتغييرات لهم مـساهمة بتطبيـق النظـام          

أن التصميم الجيد للنظام يتطلب خبرة وكفاءة        عالوة على ذلك     ،الجديد فإنهم سيقاومون تطبيقه   

  .)Garrison and Noreen, 2003, p.319(جميع المدراء الذين سيتعاملون مع النظام 

  

ولضمان نجاح تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة يتعين مراعاة االعتبـارات            

  :)386، ص2000سامي، (التالية 

 وكذلك طبيعـة هيكـل المعلومـات        ،تقويم احتياجات المنشأة من المعلومات     .1

 وكيفية توظيفهـا لالسـتخدام      ،ويتضمن ذلك توقيت الحصول على المعلومات     

  .األمثل لكافة مستويات المنشأة

تقويم قدرة نظام المعلومات على تدفق وإيصال المعلومات للمستويات المختلفة           .2

 .بالمنشأة

موارد البشرية، الموارد   الوقت، ال (تقويم الموارد المتاحة التي يمكن استخدامها        .3

 .)المالية

 .أغراض الحصول على المعلوماتب إعداد هيكل للتقارير يفي .4

  

  :االعتبارات التالية) 353، ص2004البتانوني، (ويضيف 

ربط النظام باالستراتيجيات داخل النظام اإلداري وبصفة خاصة إسـتراتيجية           .1

  .الجودة وسرعة أداء الخدمة

 .ألداءربط تطبيق النظام بتقييم ا .2

 .االتفاق على وضوح أهداف النظام .3

 .ربط النظام بالخطوات اإلجرائية للجودة .4

 .التدريب على تصميم وتنفيذ النظام .5

  

ويرى الباحث أن الجامعات قادرة على توفير المتطلبات الالزمة لتطبيق نظام التكاليف            

ـ خاصة في ظـل     .  البشرية اإلمكانياتالمبني على األنشطة من حيث تأهيل        ام اإلدارات  اهتم

  .العليا بمفاهيم الجودة الشاملة وتقييم األداء واستخدام التقنيات الحديثة لتشغيل النظام اإلداري
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  . خطوات تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.2.3

البتـانوي،  ( لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة فيما يلي          ةتتمثل المراحل العام    

  :)353، ص2004

 :رحلة الدراسة المبدئيةم .1

فـي  لقائمـة أو    اتبدأ هذه المرحلة نتيجة لوجود رغبة للتطوير والتغيير للنظم            

 أو أن المعلومات المتاحة ال تقابـل        . حلول وجد لها حالة وجود مشاكل تنظيمية وال ي     

  .الطلب عليها

 : النظامينمرحلة تب .2

ة يمكـن أن يقـدم      عندما ترى المنشأة أن نظام التكاليف المبني على األنـشط           

ملة لتدبير الموارد   مرحلة وفيها يقوم مقترحي النظام بح      تأتي هذه ال   .ةالحلول المطلوب 

 وقد تفشل هذه الجهـود بـسبب        . والحصول على الموافقات الالزمة    .الالزمة لتنفيذه 

  .اعتقاد البعض أن النظام أكثر تعقيداً أو أقل كفاءة من النظم األخرى
 
 :مرحلة التحليل .3

 ، فيها المسئولين عن التنفيذ بدراسة الموارد والربط بينها وبين األنشطة          يقومو  

 ويجب إعطـاء عنـصري الوقـت والتـدريب          .ثم تخصيصها على وحدات التكلفة    

  .الضروري أهمية في هذه المرحلة
 
 :مرحلة القبول .4

وهي مرحلة حاسمة عند متخذ القرار للموافقة على أن معلومات النظام الجديد              

 تحسين القرارات، وال يأتي القبـول إال عنـد اقتنـاع وفهـم العـاملين         ستؤدي إلى 

  .لمعلومات نظام التكاليف المبني على األنشطة
 
 :مرحلة االستخدام .5

تظهر هذه المرحلة عندما يكون نظام التكاليف المبني علـى األنـشطة أحـد                

  . القراراتأجزاء نظام المعلومات اإلداري للمنشأة ويظهر نتائجه الستخدامها التخاذ
 
 :مرحلة اإلدارة المبنية على األنشطة .6

 تـستخدمها اإلدارة    رحلة بأن معلومات األنـشطة يمكـن أن       ويقصد بهذه الم    

  .لتخفيض التكلفة أو تحسين العمليات وتحقيق المزايا اإلستراتيجية

  



 50

وعند تصميم نظام التكاليف المبني على األنشطة يتم االسترشـاد بالقواعـد التاليـة              

)Cooper & Kaplan, 1988, p.98(:  

 وهي التي يترتب على استخدام نظـام        ،التركيز على الموارد المكلفة    .1

التكاليف المبني على األنشطة حدوث اختالفات كبيـرة فـي تكلفـة            

 ففي الجامعات يعتبر    ،المنتجات بالمقارنة بالطرق األخرى للتخصيص    

يجب علـى   عنصر تكلفة الرواتب واألجور أكثر الموارد تكلفة والتي         

  .نظام التكاليف التركيز على معالجتها

التركيز على الموارد التي تختلف استهالكها بين المنتجـات بدرجـة            .2

 فعلى سبيل المثال يتفاوت نسبة الوقت المستنفذ لعـضو هيئـة            ،كبيرة

 .التدريس على التدريس أو البحث العلمي أو اإلشراف وغيرها

طلب عليها بعـدم االرتبـاط   التركيز على الموارد التي يتصف نمط ال      .3

بالمقاييس التقليدية للتخصيص مثل ساعات العمل المباشـر أو تكلفـة           

 وهنا يجب تحديد الموارد التي تساهم بأكبر قدر في تحريـف            ،المواد

 .التكاليف الذي يحدث في األنظمة التقليدية

  

 فوحدات  ،نشطةالبناء العام لنموذج نظام التكاليف المبني على األ       ) 3(ويبين الشكل رقم    

 ومثال ذلك اكتساب الطالب لمساق دراسي معـين يتطلـب           ،التكلفة تولد الطلب على األنشطة    

 هـذه   ،القيام بنشاط تدريس المساق ونشاط عقد االمتحانات ونشاط إدارة العمليـة التدريـسية            

 وإن  ، فنشاط التدريس يستهلك جزء من وقت عضو هيئة التـدريس          ،األنشطة تستهلك الموارد  

 فكلما زاد الوقت المستنفذ لعضو هيئة التدريس فـي شـكل            ،سبب التكاليف الك الموارد ي  استه

 وبهذا يعمل   ،األجور الالزمة مقابل الوقت المستنفذ    تكلفة الرواتب و  ساعات معتمدة كلما زادت     

نظام التكاليف المبني على األنشطة على التخصيص من خالل هذه العالقات لتحديد كيفية تأثير              

  .تكلفة على عناصر التكاليفوحدات ال
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   )3( شكل رقم 

  نموذج نظام التكاليف المبني على األنشطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)Garrison and Noreen, 2003, p.322 (:المصدر

  

وحتى يمكن تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة ال بد من البـدء بـالخطوات               

  :)145ص، 1997عيسى، (التمهيدية التالية 

تحديد أهداف ونطاق مشروع تطبيق النظام ونوعية المعلومات التي ترغـب            .1

، )سلعة أو خدمة  (اإلدارة في الحصول عليها، مثل تحديد تكلفة المنتج النهائي          

 وتحليـل إمكانيـات وطاقـات       ،تحليل األنشطة على أساس القيمة المضافة     و

  . وتكلفة أداء الخدمات الخاصة،المنشأة

وذلك لفهـم وتحليـل     ت والحقائق الخاصة بالمنشأة محل التطبيق       تجميع البيانا  .2

ة التي تقوم بها المنشأة وذلك باستخدام وسائل عديدة من بينها           األنشطة الرئيس 

خرائط التدفق والخرائط التنظيمية والمقابالت الشخصية وكذلك دراسة النظام         

 .المحاسبي المطبق بالمنشأة

 وحدات التكلفة

 األنشطة

 استهالك الموارد

 التكاليف
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ولية تنفيـذ النظـام علـى أن تكـون لـه            إعداد فريق العمل الذي يتولى مسئ      .3

 وكذلك إعداد خطة عمل منفصلة تحدد مهام فريق         ،مسئوليات وسلطات محددة  

 .العمل وتوقيت إتمام تلك المهام واألشخاص المسئولين عنها

 :القيام بأعمال التدريب على فهم وكيفية تطبيق النظام ويشمل ذلك .4

بداية التطبيـق لـضمان     برامج تدريب خاصة باإلدارة العليا وذلك قبل          .  أ

  .استمرار دعم اإلدارة العليا للنظام

برامج تدريب مفصلة على مستوى رؤساء األقسام وذلك في بداية تطبيق            .  ب

 .النظام

برامج تدريب خاصة بكيفية تنفيذ المشروع وهي موجة إلى فريق العمل           . ج

  .ويتم عقدها عند بداية كل مرحلة جديدة من مراحل تطبيق النظام

  

 لتطبيق نظام التكاليف المبنـي  أربع خطوات) Witherite and Kim, 2006, p.31(ويضع 

  :على األنشطة كما يلي

 . المنشأةبويب األنشطة ذات العالقة بمخرجاتتحديد وت .1

في هذه الخطوة تحديد جميع األنشطة التي يقوم بهـا العـاملين بالمنـشأة              يتم    

ثم يتم بعد ذلك    . دعى بقاموس األنشطة   ثم إعداد قائمة بها ت     .إلنتاج المنتج أو الخدمة   

 وحدة المنتج وعلى مستوى      مستوى  األنشطة حسب مستوياتها إلى أنشطة على      بتبوي

  .الدفعة وعلى مستوى المنتج وعلى مستوى المنشأة ككل

  

 .تقدير التكاليف لألنشطة التي تم تحديدها بالخطوة السابقة .2

 وأيضاً البيانـات    مالية بالمنشأة، من خالل الدائرة ال   ويمكن تحديد هذه التكاليف       

التي تم الحصول عليها من خالل المقابالت مع العاملين والتي توضح نسبة الوقـت              

 عندها يمكن تخصيص عناصـر      ،المستنفذ لكل نشاط من األنشطة التي يقومون بها       

  .التكاليف على األنشطة المؤداة
 
 .سبب التكلفة لكل نشاطاحتساب معدل م .3

التكلفة تكلفة الموارد المستهلكة لكل وحـدة مـن وحـدات           يمثل معدل مسبب      

 ويـتم   ، وتستخدم لتخصيص تكلفة األنشطة علـى وحـدات التكلفـة          ،مسبب التكلفة 

  .احتسابها بقسمة إجمالي تكلفة النشاط على الحجم الكلي للنشاط
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 .تخصيص تكلفة النشاط على المخرجات .4

تحديد جميع األنشطة المتعلقـة      أوالً   :إن عملية التخصيص تتطلب ثالث نقاط رئيسة      

تحديد عدد وحدات كل نشاط التي تم استخدامها        : ثانياً .بكل منتج أو خدمة على حدة     

استخدام معدالت مسببات التكلفة لتخصيص تكـاليف       : ثالثاً .لكل وحدة منتج أو خدمة    

  .األنشطة على المنتجات

  

فـإن علميـة تخـصيص       ،أما في مجال قياس تكلفة الخدمات التعليمية في الجامعات        

التكاليف غير المباشرة أكثر تعقيداً وذلك لتنوع قرارات استخدام الموارد المتاحة بالجامعـات             

 وحتى يـتم تخـصيص      ،وشيوع تبادل الخدمات بين الكليات واألقسام المختلفة في هذا النشاط         

 سلعاً أو خـدمات     التكاليف العامة يتم إيجاد عالقة بين التكاليف والمنتجات النهائية سواء كانت          

وذلك بتوسيط مجموعة من األنشطة التي تستهلك موارد الجامعة لتقديم الخـدمات التعليميـة              

 لـذا فـإن     ،المختلفة، وبهذا تعد األنشطة وسيطاً بين موارد الجامعة والخدمات التي استنفذتها          

، 2007حلس،  ( المبني على األنشطة في مجال الخدمات التعليمية يستلزم          فتطبيق نظام التكالي  

  .)227ص

تحديد األنشطة الخدمية بالجامعة وتجميع األنشطة المتجانسة في أوعية مميزة           .1

  .)مجمعات التكلفة(

علـى  ) مجمعـات التكلفـة   (تخصيص التكاليف غير المباشرة على األنشطة        .2

اعتباره أن هذه األنشطة هي التي تستهلك الموارد المتاحة بصفة مباشرة وذلك            

 .تكلفة المناسبة لكل نشاطمن خالل مسببات ال

استخدام معدل التكلفة لكل مجمع من مجمعات التكاليف وذلك على أساس عدد             .3

 .وحدات الخدمة المتاحة في كل منها خالل الفترة

  

أنه يمكن للكليات واألقـسام األكاديميـة داخـل    ) Cox, et. al, 1999, p.2(ويرى 

  :طة كأداة لتحقيق ما يليالجامعة استخدام نظام التكاليف المبني على األنش

  .ربط استهالك الموارد بمهمات القسم األكاديمي .1

الحصول على فهم واضح حول مدى فعالية استخدام أوقـات أعـضاء هيئـة               .2

 .التدريس والتمايز بينهم داخل القسم األكاديمي

مناقشة عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكاديمية أساليب تخصيص المـوارد           .3

 .الجامعةلمقابلة احتياجات القسم والكلية و كفاءة الفعالة واألكثر
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تنظيم المعلومات والتقارير بطريقة يمكن من خاللها المقارنة بـين الوحـدات             .4

 .المختلفة

  

بستة خطوات لتطبيق نظـام  ) Tatikonda and Tatikonda, 2001, p.21(دنا ويم

  :التكاليف المبني على األنشطة في الجامعات كما يلي

 وهي الوحدات التي يسعى نظام التكاليف المبني علـى          ، التكلفة تحديد وحدات  .1

 أو تكلفـة الطالـب      ، مثل تكلفة الشعبة الدراسية لمساق معين      لقياسهااألنشطة  

  .الفصلية لتخصص معين

 ومن أمثلة   .المخرجات النهائية وهي النتائج المرغوبة للعملية اإلنتاجية      تحديد   .2

 .ية للبرامج المختلفةالمخرجات في الجامعات التخصصات العلم

 .تحديد األنشطة وهي األنشطة المطلوبة إلنتاج المخرجات .3

 حيث يـتم فـي هـذه الخطـوة          ،تخصيص الموارد وتكوين مجمعات التكلفة     .4

 .تخصيص تكاليف الموارد لمجمعات التكلفة

 فعندما يتم تكوين مجمعات التكلفة وتحديـد        ،ربط تكاليف األنشطة بالمخرجات    .5

م تخصيص تكلفة المجمعات إلـى وحـدات التكلفـة طبقـاً            مسببات التكلفة يت  

 .لمستويات األنشطة المؤداة

 حيث يتم تحليل معلومات التكاليف المتولدة من        ،إعداد تقارير التكلفة وتحليلها    .6

تطبيق وتشغيل نظام التكاليف المبني على األنشطة وإعداد التوصيات المالئمة          

 .مج دراسي معينمثل االستمرار أو تعديل أو التوقف لبرنا

  

  :الخطوات التالية) Cropper and Cook, 2000, p.62(ويذكر 

طـاقم أعـضاء هيئـة التـدريس، الطـاقم اإلداري،           (تحديد تكلفة المـوارد      .1

  .)المستلزمات

 .)تخصصات علمية، أبحاث، استشارات(تحديد المنتجات  .2

 .)تدريس، بحث، إدارة، خدمات مكتبية(تحديد األنشطة  .3

 .موارد على األنشطةتخصيص تكلفة ال .4

عـدد العـاملين، عـدد      (ربط األنشطة بالمنتجات باستخدام مسببات التكلفـة         .5

 .)الطالب، المساحة

 .إعداد التقارير وتحليل النتائج .6
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وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على تحديد الخطـوات العمليـة لتطبيـق نظـام                

  :)148 ص،1997عيسى، (ة ومن أهمها التكاليف المبني على األنشط

  .مدى ارتباط النظام الجديد بمقومات وأركان نظم المعلومات المحاسبية القائمة .1

ناع اإلدارة العليا بأهمية تطبيق النظام الجديد ودورة في ترشـيد           تقمدى فهم وا   .2

 .عمليات قياس التكلفة

 .طبيعة وخصائص األنشطة المؤداة .3

 .درجة مرونة وتقعد وتنوع العالقات بين األنشطة .4

 .طبيق النظامنطاق ت .5

  

 أن خطوات تطبيق نظم التكاليف المبني على األنشطة تختلف باختالف           ويرى الباحث 

ر داخـل نفـس     تطبيق إلى مجال آخ    ومن مجال    ،ىطبيعة النظام المحاسبي من جامعة ألخر     

 ودراسـة  )Witherite and Kim, 2006(باالعتماد علـى دراسـة كـل مـن      و.الجامعة

)Tatikonda and Tatikonda, 2001(  ودراسة)Cropper and Cook, 2000( ـ يم ن ك

  :اقتراح الخطوات التالية

 :تحديد التكاليف الخاصة بمراكز النشاط .1

تعرف مراكز النشاط بأنها تجميعات وظيفية أو اقتصادية للعديد من األنـشطة              

، 1995الهلباوي،  (المتكاملة أو المتشابهة إلي ينظمها مركز النشاط بصورة منفصلة          

  .ب-)33ص

أن مراكز النشاط عبارة عن تجميع لعدد       ) 132، ص 1997عيسى،  (ويوضح    

من األنشطة التي تشكل في مجموعها عملية إنتاجية جوهرية، وأن استخدام مراكـز             

النشاط في تصميم نظم التكاليف المبنية على األنشطة له أهمية كبيرة في حالة احتواء              

ن إعداد التقارير الالزمة عـن تكلفـة        المنشأة على عدد كبير من األنشطة بحيث يمك       

  .المنتجات أو الخدمات بطريقة مجمعة ولكنها ال تهمل التفاصيل

ويمكن تقسيم مراكز النشاط إلى عدة مجمعات للتكلفة بحيث ال يؤثر ذلك على               

تخصيص التكلفة لوحدات التكلفة ألن المجمعات داخل مراكز النشاط تمثـل كيـان             

ر التكلفة لها أو تخصيص التكـاليف منهـا لوحـدات           مستقل سواء في توجيه عناص    

  .التكلفة

 فعلى سـبيل    ،ويمكن اعتبار كل قسم أكاديمي بكلية معينة مركز نشاط مستقل           

 وقسم التحاليل الطبية تمثل مراكز نشاط داخـل         ، وقسم الفيزياء  ،المثال قسم األحياء  

رجوع إلـى دفتـر      ولتحديد التكاليف الخاصة بكل مركز نشاط يمكن ال        ،كلية العلوم 
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األستاذ العام للحصول على بيانات مختلفة عن عناصر التكاليف المتحققة داخلها ومن            

  .وغيرها. .أمثلة عناصر التكاليف الرواتب واألجور والقرطاسية ونفقات السفر

  

    :تصميم مجمعات تكاليف األنشطة .2

اليف ذات  يقصد بمجمع تكلفة النشاط بأنه الوعاء الذي تتراكم فيه عناصر التك            

 Garrison(العالقة بنشاط واحد معين يتم قياسه بنظام التكاليف المبني على األنشطة 

and Noreen, 2003, p.324(. وفي هذه المرحلة يتم تحديد األنشطة المؤداة داخل 

ون األسـاس لتخـصيص     مراكز النشاط وتجميعها في مجمعات متجانسة والتي ستك       

 ويبين الجـدول    . إلى وحدات التكلفة    من المجمعات  ةم تخصيص التكلف   ث ،التكلفة إليها 

 ، واألنـشطة التـي يزاولهـا      ،أمثلة لمدخالت قسم أكاديمي مـن المـوارد       ) 1(رقم  

  . عنهوالمخرجات الناتجة

  

   )1( جدول رقم 

  أمثلة لبعض موارد وأنشطة ومخرجات قسم أكاديمي

  المخرجات  األنشطة  الموارد

  ت دراسيةمساقا  التدريس  أعضاء هيئة التدريس

  منشورات بحثية  البحث  مساعدو بحث

  مشاريع  االستشارات  أخصائيون

  تقارير  أنشطة علمية  الطاقم اإلداري

  أخرى  إدارة الكلية  خدمات وتزويد

  )Cropper and Cook, 2000, p.63 (:المصدر

    

  :تخصيص التكاليف على مجمعات تكاليف األنشطة .3

 فإنه ينبغي تخـصيص تكـاليف المـوارد         بعد إتمام عملية تصميم مجمعات التكلفة     

 وتتم عملية   ،المستخدمة عليها وذلك لتحديد تكلفة الموارد المستخدمة ألداء كل نشاط         

  :التخصيص في هذه المرحلة باستخدام ثالث طرق أساسية
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  :التخصيص المباشر. أ  

 ويتميز بأنـه يتـيح      ،وهو القياس الفعلي للموارد المستخدمة ألداء نشاط معين       

انات أكثر دقة ولكنه أسلوب ذو تكاليف كبيرة نظراً ألنـه يتطلـب القيـاس        بي

 فعلى سـبيل المثـال فـإن المطبوعـات          ،الدقيق والفعلي للموارد المستخدمة   

  .المستخدمة للمختبرات يجب أن تخصص مباشرة لنشاط المختبرات

  

  :أسلوب التقدير. ب  

لى المجمعات إلـى    عند تخصيص تكلفة الموارد ع    يلجأ مصمم نظام التكاليف     

تقدير نسبة الموارد المستنفذة لكل نشاط على حدة إذا كان المورد يستخدم لعدة             

 فعلى سبيل المثال يتم تقدير نسبة الوقت المستنفذ من قبل عضو هيئة             .أنشطة

  .التدريس على كل من نشاط التدريس ونشاط البحث العلمي

  

    :ص العشوائييأسلوب التخص. ج  

 ويعمل على   ، حالة عدم إمكانية إتباع أسلوب التقدير       في وبيستخدم هذا األسل  

استخدام عالقات منطقية افتراضية لربط تكاليف الموارد المستخدمة باألنشطة         

 ويعاب عليه بأنه ال يؤدي إلى تحسين علمية فهم اقتصاديات األنشطة            ،المؤداة

  .المختلفة

  

 :اختيار مسببات التكاليف .4

 حـصر   أوالً : لكل مجمع تكلفة نشاط علـى مـرحلتين        يتم اختيار مسببات التكاليف   

 اختيـار    ثانيـا  .مسببات التكاليف التي يمكن استخدامها لتخصيص تكلفة المجمعات       

مسببات التكاليف بناء على الهدف الذي تسعى إليه اإلدارة ومستوى الدقة المطلـوب             

  .في تقارير التكاليف

  

ل الجامعـات كمـا بالجـدو   ويمكن عرض بعض مجمعات التكاليف ومسبباتها فـي     

  .)2(رقم
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   )2( جدول رقم 

   ومسبباتها بالجامعاتأمثلة لبعض مجمعات التكاليف

  مسببات التكاليف  مجمعات التكاليف

  عدد الطلبة  التدريس

  الدوريات/المراجع/عدد الكتب  المكتبة

  عدد طلبة العلوم والهندسة  المختبرات

  عدد الوجبات  الكافتيريا

  عدد طلبة الدراسات العليا  لياالدراسات الع

  اإلضافة/السحب/عدد مرات التسجيل  القبول والتسجيل

  عدد المعامالت  شئون الطلبة

  عدد الفواتير والمطالبات لكل حالة  اإلدارة العامة

  الطارئة/عدد طلبات الصيانة العادية  الصيانة

  عدد األبحاث  البحث العلمي

  )228، ص2007حلس،  (:المصدر

  

 :ات التكاليف معدالت تكلفة مسبباحتساب .5

كما سبق اإلشارة فإن معدل مسبب التكلفة يمثل تكلفة الموارد المستخدمة لكل وحـدة              

 ويتم احتسابها بقسمة إجمالي تكلفة الموارد بمجمع        .نشاط مؤداة إلنتاج وحدات التكلفة    

  .التكلفة على كمية مسبب التكلفة لهذا المجمع
 
 :وحدات التكلفةتخصيص تكلفة المجمعات على  .6

يتم في هذه الخطوة تخصيص تكلفة المجمعات على وحدات التكلفة باستخدام معدالت            

 ولتحديد تكلفة وحدات التكلفة يتم حصر عدد وحدات المسبب          ،تكلفة مسببات التكاليف  

فعلى سبيل المثال يتم تحديد تكلفة الشعبة الدراسـية         . كل وحدة تكلفة  تها  التي استخدم 

ن األنشطة التي استفادت منها كنشاط التدريس ونشاط المختبـرات          حصر نصيبها م  ب

ويتم قياس نصيبها من تلك األنشطة من خالل عدد وحدات مسبب التكلفـة              .وغيرها

  من األنشطة، ثم ضرب عدد وحدات مسبب التكلفة لكل نشاط          كل نشاط المطلوب من   

وياً لمجموع نـصيبها    وعليه يكون إجمالي تكلفة الشعبة الدراسية مسا       .بمعدل تكلفته 

  .من تكلفة كل نشاط من األنشطة التي استفادت منها
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  . قياس الطاقة غير المستغلة:2.2.3.1

ويمكن من خالل نظام التكاليف المبني على األنشطة احتساب تكلفـة الطاقـة غيـر               

 وهي تكلفة تسجيل عدد من الطالب في الشعبة الدراسية أقل مـن             ،المستغلة بالشعب الدراسية  

ب الدراسية  س تكلفة الطاقة غير المستغلة للشع      وقد أثبت مقيا   ،لعدد الذي يمكن للشعبة استيعابه    ا

 وحتى يمكن   ،فائدة كبيرة للكشف عن مواطن عدم الكفاءة المحتملة في جدولة الشعب الدراسية           

قياس تكلفة الطاقة غير المستغلة يتم تصنيف الشعب الدراسية إلـى فئـات وتحديـد الطاقـة                 

 ويعتمد تحديدها على الحد األعلى لعدد الطالب الذين يمكـنهم التـسجيل             .عابية لكل فئة  االستي

  .)Granof & et.al., 2000, p.18(بالشعبة والذي تم فرضه من قبل الدائرة المختصة بذلك 

  

  .أمثلة لفئات الشعب الدراسية والطاقة االستيعابية لكل منها ) 3( ويبين الجدول رقم 

  

   )3( جدول رقم 

  فئات الشعب الدراسية والطاقة االستيعابية لكل منها

  الطاقة االستيعابية  الفئة

   طالب100  شعبة متطلب كلية. 1

   طالب80  شعبة تخصص. 2

   طالب70  شعبة مناقشة. 3

   طالب25  شعبة عملي. 4

   طالب20  شعبة ماجستير. 5

  .غزةب الجامعة اإلسالمية –دائرة الشئون األكاديمية : المصدر

  

ويتم احتساب نسبة الطلبة المسجلين إلى الطاقة االستيعابية لكل فئة من فئات الـشعب              

 أما النسبة المتبقية تمثل الطاقـة       ،الدراسية وتمثل هذه النسبة من تكلفة الشعبة بالطاقة المستغلة        

 وليس بالضرورة أن ترتبط الطاقة غير المستغلة بعدم الكفاءة فقد يضطر القسم             ،غير المستغلة 

لـتالءم  ) وقت متأخر مـن النهـار     (األكاديمي أن يطرح شعبة دراسية في أوقات غير عادية          

طالب يدرسون مساق معين ولديهم تعارض في حال فرض هذه الشعبة في األوقات العاديـة               

)Granof & et.al., 2000, p.18(.  
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  . تقييم نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.2.4

ف المبني على األنشطة من خالل إبراز ما فيـه مـن مزايـا              يمكن تقييم نظام التكالي   

  .واإلشارة إلى مشاكل تطبيقه

  

  . مزايا تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.2.4.1

يوفر تطبيق نظام التكـاليف المبنـي علـى األنـشطة بالجامعـات المزايـا التاليـة               

)Tatikonda and Tatikonda, 2001, p.26(:  

 تكاليف أفضل حيث يعطي النظام صورة واضحة عن التكاليف          تقديم معلومات  .1

  .الحقيقة للبرامج المختلفة

يف المبني على األنشطة     فاستخدام نظام التكال   ،التحديد الجيد للموارد المطلوبة    .2

 يمكن من تحديد المجاالت التي تحتاج إلـى مـوارد إضـافية             في الجامعات 

 .ومجاالت اإلسراف بالموارد

 فتحديـد األنـشطة المطلوبـة للمـساقات         ،لـى التكـاليف   تحسين الرقابة ع   .3

والتخصصات العلمية المختلفة يساعد الجامعات على تحديد األنـشطة التـي           

 .تضيف قيمة وتلك التي ال تضيف قيمة

التوزيع السليم للموارد النادرة بين البرامج والتخصصات العلمية مـن خـالل        .4

 . منهاالتعرف على مساهمة التكاليف بشكل دقيق في كل

تحسين إدارة المزيج اإلنتاجي من المساقات والبرامج العلميـة كمـا يـساعد              .5

 .النظام على استبعاد المساقات األقل إنتاجية

يقدم نظام التكاليف المبني على األنشطة إلدارة الجامعات أداة قيمـة لتقريـر              .6

 كيف تم استخدام الموارد وكيف تم توزيعها على جميع عملياتها ومدى فعالية           

 .وكفاءة تقديم خدماتها وإنجاز مهماتها

  

أن نظام التكاليف المبني على األنشطة ) Ellis-NEWMAN, 2003, P.336(ويرى 

 ،أداة مفيدة التخاذ القرارات اإلدارية من خالل ما يقدمه من معلومات دقيقة عن تكلفة األنشطة              

 ،بتحليالت التكلفة والمنفعة  أسباب نشوء التكلفة مما يزودهم برؤية واضحة        بكما يزود المدراء    

جودة أعلى من خـالل     يم الخدمات ب   وتقد ،ويمكن كذلك من االستغالل األفضل للموارد النادرة      

  .التحقق من أن الموارد يتم استخدامها في المجاالت األكثر أهمية
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  . مشاكل تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة:2.2.4.2

 معوقـات بصورة عامة     المنشآت  في بني على األنشطة   تطبيق نظام التكاليف الم    يواجه

  :)Khasharmeh, 2002, p.225(ما يلي ك

  .نقص المعرفة عن نظام التكاليف المبني على األنشطة .1

 .ارتفاع تكلفة تطبيقه مقارنة بمنافعه .2

 .االفتقار إلى موظفين مؤهلين ومدربين لتشغيل النظام .3

 .قائماقتناع الموظفين بكفاية النظام المحاسبي ال .4

 .عدم توفر التقنيات الحديثة لتشغيل النظام .5

  

ومن المشاكل العملية لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في المنشآت الخدمية            

صعوبة تحديد الوقت المستنفذ من خالل الموظف لنشاط معين حالة قيامـه بأنـشطة متعـددة                

 وعليه فإن استخدام معدل     ،حدة التكلفة باإلضافة إلى اختالف الوقت المستنفذ للنشاط باختالف و       

 ,Berts and Kock(تكلفة النشاط عند تقدير تكلفة وحدة التكلفة قد يقود إلى نتـائج خاطئـة   

1995, p.59(.  

  

 تطبيق نظام التكاليف المبني علـى       أن) 240، ص 2002يسون ونورين،   جار(ويرى  

نسبة كبيرة من التكـاليف فيهـا        هي أن    :األولى األنشطة في المنشآت الخدمية يواجه مشكلتين     

تميل إلى أن تكون أنشطة على مستوى المنشأة ككل والتي ال يمكن تتبعها إلى أي من الخدمات                 

 هي الصعوبة الكبيرة في الحصول على البيانـات فـي           :الثانية والمشكلة .التي تقدمها المنشأة  

على مهام بـشرية غيـر       حيث أن الكثير من األنشطة تميل إلى أن تشتمل           ،المنشآت الخدمية 

  .متكررة والتي ال يمكن تسجيلها بشكل آلي

  

ويرى الباحث أن من مشاكل تطبيق نظام التكاليف المبني على األنـشطة بالجامعـات              

  مخرجات نظم المعلومات المطبقـة     هي الحاجة إلى إجراء تغييرات واسعة النطاق في طبيعة        

باإلضافة إلـى عـدم تـوفر       . بة للنظام بالمعلومات المطلو  من حيث درجة الشمول والتفصيل    

  .لتشغيل النظام وتطويرهالتأهيل والتدريب الالزم لدى الموظفين 



  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الدراسة التطبيقية وتحليل النتائج
  

  ويتكون من أربعة مباحث
  

الميةـــــاإلســـــة التعريــف بالجامع  :المبحث األول

  .ةــــا المقدمـــة خدماتهـــوطبيع

ـ مخرجات النظام المحاسـبي ومتطلب      :المبحث الثاني اتــ

  .ةــتطبيق نظام التكاليف بالجامعة اإلسالمي

ـ     ــالتطبيق نظ   :الثمبحث الث ىـام التكاليف المبنـى عل

  .زةـة على الجامعة اإلسالمية بغــاألنشط

  .ةــة التطبيقيـج الدراســل نتائــتحلي  :المبحث الرابع
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  المبحث األول

  طبيعة خدماتها المقدمةالتعريف بالجامعة اإلسالمية و

  
  .دمة تاريخية عن الجامعة وتطورهامق:  3.1.1

أول وهي  .  ميالدي 1978 هجرية الموافق    1398جامعة اإلسالمية بغزة سنة     تأسست ال 

م خدمة التعليم الجامعي ألبنـاء      يتقدوتهدف إلى   . مؤسسة أكاديمية للتعليم العالي في قطاع غزة      

وهي مؤسسة عامة تعمـل بإشـراف        . وألبناء الطلبة العرب بشكل عام     فلسطين بشكل خاص  

ي ذمؤسس في مجلس التعليم العالي الفلسطيني ال       وعضو فعال و   ،التعليم العالي  التربية و  وزارة

عضو تحاد الجامعات العربية، و   إ  كما أنها عضو فعال في     . إنشائه ذ له من   من القدس مقراً   ذيتخ

 ،ضو في اإلتحـاد الـدولي للجامعـات        وع ،م1983عام  عات اإلسالمية منذ    في رابطة الجام  

للجامعة عالقات وطيدة   و .م1996ط منذ عام    حر األبيض المتوس  عضو في رابطة جامعات الب    و

تفاقيات تعاون مع عـدد     نظم عالقاتها ا  يو ،األجنبية الجامعات العربية واإلسالمية و    بالكثير من 

  .التقدم العلمية العالمية ومن الجامعات المرموقة لتواكب الحضار

 ثـم   .واآلداب ، وأصول الـدين   ،الشريعة:  بثالث كليات نظرية هي    وقد بدأت الجامعة  

التربية، والتجـارة، والعلـوم،      :وهيم  2004تطورت ليصل عددها إلى تسع كليات في عام         

  .تكنولوجيا المعلومات و،والتمريض، والهندسة

 بهـدف خدمـة     ، المتخصـصة  عددا من المراكز   وأنشأت الجامعة إضافة إلى الكليات    

ـ  ، وتقديم خدم  ، وتطوير وتنمية المجتمع الفلسطيني    البحث العلمي  يم المـستمر لمختلـف     ة التعل

خدمة المجتمـع والتعلـيم المـستمر، ومركـز         يأتي في مقدمة هذه المراكز عمادة        و .شرائحه

فية ومركز تكنولوجيا المعلومات، ووحدة عمارة التراث، ولجنة اإلفتـاء          الريو ةيالدراسات البيئ 

، ث التجارية ومركز القرآن الكريم والدعوة اإلسالمية، ومركز التاريخ الشفوي، ووحدة األبحا         

فحـص المـواد والتربـة      العلوم من خـدمات      الهندسة و   كليتي ضافة لما تقدمه مختبرات   باإل

  .غير ذلكواألغذية و

 حيـث بلـغ     .زداد اإلقبال على الجامعة بشكل كبير في الخمس سنوات األخيـرة          لقد ا 

  إلـى أن   ،م2000/2001 للعـام الجـامعي      طالب) 3043(لملتحقين بالجامعة   مجموع الطلبة ا  

كما %. 61.5 أي بنسبة زيادة قدرها      م2004/2005 للعام الجامعي     طالب )4914(وصل إلى   

) 15661(طالـب إلـى   ) 10069( نفس الفترة مـن   في زاد عدد طلبة البكالوريوس بالجامعة    

  أدى إلى زيادة أعداد الخريجين في نفـس        إن التطور السابق  %. 55.5أي بنسبة زيادة     طالب
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 م2000/2001خريج للعام الجامعي    ) 1640(رتفع العدد من    ريباً حيث ا  لفترة بنسبة مشابهة تق   ا

  %.50.7 أي بنسبة قدرها م2004/2005خريج للعام الجامعي ) 2472(ليصل إلى 

) 237(كما تطور عدد أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الماجستير والدكتوراه مـن             

، كما تطور عدد    %21.5 دةم أي بنسبة زيا   2005عضو عام   ) 288(م إلى   2001عضواً عام   

) 559(موظفـاً إلـى    ) 395( نفس الفترة من      اإلدارة وخدمات الحرم الجامعي في     يالعاملين ف 

مما ترك أثراً كبيراً على سرعة تطـور مـصروفات           .%41.5 قدرها   موظفاً أي بنسبة زيادة   

 م إلـى أن 2001 أردنـي عـام    دينـار )8,564,549.57 (امعة السنوية حيث كانت بقيمة   الج

 خاصة  %.46م أي بنسبة زيادة قدرها      2005عام    في  دينار أردني  )12,501,952.76(بلغت

  .م2005عام % 73.8إجمالي المصروفات إلى  األجورأن نسبة الرواتب و

  

  .رسالة الجامعة :3.1.2

  :تحقيق األهداف التاليةتقوم الجامعة بأداء رسالتها عن طريق   

 .من خالل أنشطتها المتعددةحضاري النهوض بالمستوى العلمي والثقافي وال .1

في التعلـيم   العمل على مواكبة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي واالتجاهات الحديثة           .2

 .العالي

 .تشجيع البحث العلمي وتقوية العالقات العلمية والثقافية مع الجامعات األخرى .3

معـة والبيئـة   المساهمة في خدمة المجتمع والعمل التطوعي وتقوية األواصر بين الجا         .4

 .المحلية

  

  .سلطات الجامعة ومهامها :3.1.3

ـ  سيسية واإلدارية التي تدعم     معة عدد من المجالس والهيئات التأ     للجا ديرها مسيرتها وت

  :للهيكل التنظيمي وأهمها) 4(ونها كما هو موضح في الشكل رقم ئوترعى ش

  :هيئة المشرفين-1

 جامعة في إطار فلسفتها اإلسـالمية      برسم السياسة العامة لل    تختص وهي هيئة مستقلة  

  . ودعم استقالل الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة لتحقيق أهدافها

  :مجلس األمناء-2

 مشاريع األنظمة واللوائح والموازنة والحسابات الختامية       باعتماد يختص مجلس األمناء  

ار ترسية المناقصات الخاصـة بالمبـاني        وإقر ،إقرار افتتاح الكليات واألقسام   ، و والتقارير

  .لنظاموالمشتريات حسب ا
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  )4(شكل رقم 

  الهيكل التنظيمي للجامعة اإلسالمية بغزة
المشرفين  هيئة

األمناء مجلس

الجامعة رئيس

لرئيس للشئون اإلدارية نائب ا نائب الرئيس للشئون األآاديمية
 المعلومات نائب الرئيس لتكنولوجيا والمالية

مساعد نائب 
الرئيس للعالقات 
الخارجية وشئون 

 اإلبتعاث

مساعد نائب الرئيس 
لشئون متطلبات 

 الجامعة

مساعد نائب 
 الرئيس لشئون
 المناهج والجودة

مساعد نائب الرئيس 
 للشئون المالية

مساعد نائب الرئيس 
 للشئون اإلدارية

 عمادة القبول والتسجيل

 عمادة شئون الطلبة

 عمادة المكتبات

آلية الهندسة

آلية العلوم

آلية التمريض

آلية التجارة

آلية اآلداب

آلية التربية

آلية الشريعة

آلية أصول الدين

 آلية تكنولوجيا المعلومات

 الخدمات اإلدارية

 شئون الموظفين

 دائرة التدقيق

 المكتب الهندسي

 الدائرة الطبية

 اللوازم والمشتريات

 خدمات الحرم الجامعي

عمادة خدمة المجتمع  الدائرة المالية
 والتعليم المستمر

عمادة التخطيط 
والتطوير

دائرة العالقات 
العامة

عمادة الدراسات
العليا

 عمادة البحث العلمي

 مرآز تنمية الموارد

لتكنولوجيا   نائب الرئيسمساعد
 المعلومات

 دائرة البرمجة والنشر
 اإللكتروني

 دائرة الخدمات الفنية

 دائرة صيانة الحاسوب

  الجامعة اإلسالمية بغزة–عمادة التخطيط والتطوير: المصدر 
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  :رئيس الجامعة -3

، ومن أهم صالحياته اإلشراف على تنفيـذ        ة إدارة شئون الجامعة   ولى رئيس الجامع  يت

تقديم التقـارير الفـصلية      الموازنة وإصدار أوامر الصرف الخاصة بالمصاريف الجامعية و       

  .والسنوية عن أنشطة الجامعة التدريسية والبحثية وأي أنشطة  أخرى

  :يةكاديمن األ للشئوسئيرالنائب -4

 والدراسات التي تهدف لتقييم     ، وجميع الوحدات األكاديمية   عمال الكليات يشرف على أ  و

ى عمادة   عل شرافإلكما تقوم با  . المنهجية والالمنهجية البرامج  وتطوير المناهج والخطط و   

  .    المكتبات وعمادة القبول والتسجيل، وشئون البعثات الخارجيةعمادة وشئون الطلبة 

  :لرئيس للشئون اإلداريةنائب ا-5

العقود بـين الجامعـة وعمالئهـا،       ويشرف على إدارة حسابات الجامعة وتنفيذ جميع        

واإلشراف على تسجيل ومراقبة تخزين اللوازم وتوزيعهـا علـى          وإدارة شئون الموظفين    

خـالل   ويقوم بهذه المهام مـن       .مرافق الجامعة واإلشراف على مباني الجامعة وصيانتها      

  .لتابعة لهالدوائر ا

  :نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات-6

 االلكترونية وتطوير خدمات الحاسوب فيها وذلك من        ويعمل على تطوير بنية الجامعة    

   . لهالتابعةوائر دالخالل 

  :مجلس الجامعة-7

سة العامة  ومن أهم صالحياته تنفيذ السيا     .والعمداءه  امعة ونواب  من رئيس الج   ويتكون

قبـول الطـالب وتحديـد      وإقرار سياسة   ،  يق بين الكليات والمراكز العلمية    للجامعة والتنس 

 وإقرار الخطط الدراسية ومتطلبات الـدرجات العلميـة         ،برنامج أعدادهم في كل كلية أو    

 كمـا يقـوم     .المختلفة، واقتراح إنشاء أو دمج الكليات أو األقسام أو البرامج أو المراكـز            

  .للجامعة وتقييم األداء بشكل دوري مما يضمن تطويرهاناقشة الموازنة السنوية المجلس بم

    :مجلس الكلية-8

ومـن أهـم   . الكلية من العميد رئيساً ونائبه ورؤساء األقسام األكاديميةمجلس ويتكون  

  والتنسيق بين األقـسام األكاديميـة      لخطط الدراسية والبرامج   ا اقتراح: صالحيات المجلس 

  .لية، وتشكيل اللجان لتقييم وتطوير مستوى األداء فيها، وإقرار مشروع موازنة الكبالكلية

  :مجلس القسم-9

جميـع أعـضاء هيئـة       ويشترك في عضويته     من رئيس القسم  هذا المجلس   ويتكون  

، واقتـراح أعـداد     متابعة أنشطة القسم األكاديمية والثقافيـة      هلياتئومس ومن أهم  .التدريس

  . وتقييم األداء،ة القسمموازنالطلبة المقبولين بالقسم، وإعداد مشروع 
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  .ختيار الجامعة اإلسالمية للدراسةأسباب ا :3.1.4

فـي  ل مهمـة الباحـث      ي وإداري محوسب، مما يسه    يوجد لدى الجامعة نظام مال     .1

الحصول على البيانات التفصيلية والدقيقة الالزمة لعمل التحليالت التـي يتطلبهـا            

 .تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة

التخـاذ   االستفادة من األدوات الحديثة للمحاسبة اإلدارية         في  إدارة الجامعة  ترغب .2

قات والرقابة عليها، وذلك من خالل القياس الدقيق        اإلدارية، وترشيد النف   القرارات

 .وتحديد مسببات التكاليف، لتكلفة برامجها العلمية

اإلدارية الحديثـة،   تسعى الجامعة إلى تطوير سياساتها اإلدارية بما يتفق مع النظم            .3

 حوسـبة اإلجـراءات     زوذلك من خالل اعتماد نظام إدارة الجودة الشاملة، وتعزي        

 .والمعامالت اإلدارية والمالية

مؤسـسة  تعد الجامعة اإلسالمية بغزة من المؤسسات األكاديمية الكبيرة، وهي أول   .4

 .للتعليم العالي في قطاع غزة

  

  .ي تمنحها الجامعة التالتخصصات والدرجات العلمية :3.1.5

درجة علمية من التخصصات المختلفة من خالل كلياتها التسعة         ) 69(الجامعة حوالي   تمنح  

توزيع ) 4(الجدول رقم درجة للماجستير، ويوضح ) 25( درجة للبكالوريوس و (44)منها

  . الدرجات العلمية للتخصصات على الكليات التسعة

  

  )4(جدول رقم 

  م2004/2005 في العام الجامعي لتخصصات على الكلياتات العلمية لتوزيع الدرج
  الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعة

  الكلية
  ماجستير  بكالوريوس

  التفسير وعلوم القرآن  )عام(أصول الدين 
  الحديث الشريف وعلومه  

  
  كلية أصول الدين

  العقيدة اإلسالمية  
  أصول فقه  )عام(شريعة 

   الشرعيالقضاء  
  

  كلية الشريعة
  فقه مقارن  

  األدب والبالغة والنقد  لغة عربية
  اللغة والنحو  لغة إنجليزية
  تاريخ حديث  تاريخ وآثار

  تاريخ إسالمي  جغرافيا
    صحافة

    عالقات عامة وإعالن

  
  
  

  كلية اآلداب

    خدمة اجتماعية
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  يسمناهج طرق تدر  اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي
  أصول التربية  )مرحلة دنيا(التعليم األساسي 

  علم النفس  الدراسات اإلسالمية
    اللغة العربية

    اللغة اإلنجليزية
    الدراسات االجتماعية

    تربية الكمبيوتر التعليمي
    العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم

    تربية العلوم

  
  
  
  

  كلية التربية

    الرياضيات
  المحاسبة والتمويل  محاسبة

  إدارة األعمال  إدارة األعمال
    علوم مالية ومصرفية

    اقتصاد

  
  

  كلية التجارة

    اقتصاد وعلوم سياسية
    التمريض

  كلية التمريض
    العالج الطبيعي

  رياضيات  كيمياء
  فيزياء  كيمياء حيوية

  علم الحيوان  رياضيات
  علم النبات  إحصاء/رياضيات
  تحاليل طبية  كمبيوتر/ترياضيا
     فيزياء
    أحياء

    تحاليل طبية
    البيئة وعلوم األرض

  
  
  
  

  كلية العلوم

    بصريات طبية
كلية الحاسوب وتكنولوجيا     علوم حاسوب

    نظم تكنولوجيا المعلومات  المعلومات
  اإلنشاءات واألساسات  هندسة مدنية

  البنى التحتية  هندسة معمارية
  إدارة التشييد  وتحكماتصاالت 

  إدارة مصادر المياه  هندسة الحاسوب

  
  

  كلية الهندسة

  تصميم وتأهيل المنشآت  الهندسة الصناعية

  .الجامعة اإلسالمية-عمادة التخطيط والتطوير: المصدر

  

 أحـد أهـم     وتعتبر الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعـة بالتخصـصات المختلفـة          

ناعية، تتميز مخرجاتها بأنها غير ملموسة      خالف المنشآت الص  وب .مخرجاتها من الخدمات  

كما يوجد تالزم بين عمليتي اإلنتاج واالستهالك حيث        . وغير مرئية وليس لها كيان مادي     

 ؛ماتها المقدمة غير قابلة للتخـزين     تستهلك الخدمة بمجرد إنتاجها، وبناء على ذلك فإن خد        

  .ألنها تنتهي بلحظة الحصول عليها
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لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة على كلية العلـوم          وقد وقع اختيار الباحث     

  :لألسباب التالية

تقدم الكلية عدد كبير من البرامج العلمية والتي تتفاوت فيما بينها مـن حيـث                .1

 واآلخر يقتصر على    ،ي والنظري ملمساقاتها التي يجمع بعضها بين الجانب الع      

. دة كالمختبرات نشطة المسان  ومن حيث استهالكها لخدمات األ     ،لجانب النظري ا

مج وكذلك تكلفة الطلبة الدارسين     مما يتيح معه ضرورة اختالف تكلفة تلك البرا       

 .هاب

 من المختبرات العلمية والتي تتفاوت فيما بينها تفاوتـاً          تضم الكلية عدداً كبيراً    .2

كبيراً من حيث الموارد التي تستنفذها واألنشطة التي تمارسها باإلضافة إلـى            

مما يزيد من نسبة التكـاليف       .ة المستمرة لتحديثها لمواكبة التقدم العلمي     الحاج

 . التكلفة المساقات إلى إجماليغير المباشرة الالزم تخصيصها على

وهو عـدد كبيـر مقارنـة     األكاديمية بكلية العلوم سبعة أقسام    بلغ عدد األقسام   .3

يـد  بينها كبير مما يز   بالكليات األخرى بالجامعة كما أن الخدمات المتبادلة فيما         

 .  التكاليف المبني على األنشطةنظامحاجة الكلية لتطبيق 

والبـالغ  يعمل في الكلية أكبر عدد من الهيئة التدريسية مقارنةً بباقي الكليـات              .4

 نيمن إجمالي عـدد األكـاديمي     % 21.5 أي ما نسبته   ،عضو أكاديمي  )103(

مـن  % 7مـسجلين بالكليـة     العاملين بالجامعة، في حين بلغت نسبة الطلبة ال       

م وهي أقل نـسبة تـسجيل       2004/2005للعام الجامعي   إجمالي طلبة الجامعة    

وقد ترتب على ذلـك انخفـاض       . مقارنة بباقي الكليات ما عدا كلية التمريض      

وبهذا تكون أقل   طالباً  ) 11(نصيب العضو األكاديمي من عدد الطلبة حيث بلغ         

 .الكليات نصيباً من عدد الطلبة

مما يزيد   جمالي قيمة النفقات الجارية السنوية للكلية مقارنة بباقي الكليات        كبر إ  .5

     . الحاجة لتحديد مدى تحقيق هذه النفقات ألهداف الكلية بكفاءة

  

  . النظام األكاديمي:3.1.6

التعرف على النظام األكاديمي المتعلق بمنح الـدرجات العلميـة للطلبـة            تنبع أهمية   

سالمية بغزة من أن نظام التكاليف المقترح تطبيقه البد وأن يتطابق           الملتحقين بالجامعة اإل  

  .وينسجم معه، وقد تم وضع هذا النظام مع بداية العمل بنظام الساعات المعتمدة
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والساعة المعتمدة وحدة دراسية بمعدل ساعة زمنية للمساقات النظرية أسـبوعياً، أو مـن              

  .التطبيقية وذلك لمدة فصل دراسيية، أو ملعساعتين إلى ثالث ساعات زمنية للمساقات ال

 )15(ويقسم نظام الساعات المعتمدة السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين مدة كل منهمـا              

باإلضافة إلى الفصل الصيفي الـذي يعـادل        . لالمتحاناتأسبوعاً تدريسياً، وأسبوعاً آخر     

ألعلى للساعات التي يدرسـها     والحد ا . االمتحاناتثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها       

) 12(ساعة معتمدة، في حين أن الحـد األدنـى   ) 20(الطالب في الفصل الدراسي العادي     

  .ساعة معتمدة، ويجوز أن يقل عن ذلك في فصل التخرج أو ألسباب خاصة

  

لوريوس بعد دراسة الساعات المعتمدة المطلوبة في الخطـة         اكويمنح الطالب درجة الب   

  .ساعة معتمدة في جميع الكليات ما عدا الهندسة) 140( وهي حوالي الدراسية لتخصصه

متطلبات الجامعـة وهـي   : وتوزع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية على ثالث متطلبات  

ساعة معتمدة، متطلبات الكليـة     ) 37(المساقات المطلوبة من جميع طلبة الجامعة وتعادل        

سجلين لكلية معينة، ومتطلبات القـسم وهـي        وهي المساقات المطلوبة من جميع الطلبة الم      

التابع لكلية معينة والتي يتم تحديـدها       المساقات المطلوبة من جميع طلبة القسم األكاديمي        

 دراسـي   عادية لنيل درجة البكالوريوس بعـبء     وتكون مدة الدراسة ال   . طبقاً إلدارة الكلية  

مدة عن ستة فصول دراسية     عادي للطالب ثمانية فصول دراسية، وال يجوز أن تقل هذه ال          

  .فصل دراسي عدا كلية الهندسة) 14(أو تزيد عن 
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  المبحث الثاني

  

  مخرجات النظام المحاسبي 

  ومتطلبات تطبيق نظام التكاليف بالجامعة اإلسالمية
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  المبحث الثاني

  مخرجات النظام المحاسبي 

  اإلسالميةالتكاليف بالجامعة ومتطلبات تطبيق نظام 
  

  .ير التي ينتجها النظام المحاسبي التقار:3.2.1

وعلى الـرغم مـن أن النظـام        . لدى الجامعة اإلسالمية نظام لمحاسبة التكاليف     ال يوجد   

، ويستخدم الوسائل التقنية الحديثـة      ئات الحسابات في الدليل المحاسبي    المحاسبي يتكون من م   

الكليات يفتقرون إلى الكثير مـن      رة الجامعة وعمداء    ومعالجتها، إال أن إدا   في تشغيل البيانات    

ويعتمـد النظـام    .  حول تكلفة برامجها العلمية واألنشطة التـي تمارسـها         معلومات التكاليف 

المحاسبي على عدد من الحسابات المالية التي تقيس تكلفة المدخالت من الرواتـب واألجـور               

رجات العملية التعليمية للكليات والممثلة     والمصاريف اإلدارية واللوازم وغيرها دون تكلفة مخ      

  .بالبرامج العلمية والتخصصات التي تمنحها

  

  :باإلضافة إلى الحسابات الختامية التقارير التاليةوينتج النظام المحاسبي داخل الجامعة 

 : قائمة المصاريف لكل كلية على حدة -1

 :لعناصر التاليةيتم إعداد هذا التقرير بشكل آلي بمجرد طلبه ويحتوي على ا

  .إجمالي الرواتب والعالوات والمكافآت) أ ( 

 . والتأمين الصحيباالدخارالتعويضات والمساهمات ) ب(

 .يل ولوازم الندوات وورش العمل والمؤتمراتإجمالي نفقات السفر والتمث) ج(

 . إجمالي اللوازم والمواد مثل القرطاسية والمطبوعات ولوازم المختبرات)د (

قام الباحث بدراسة االستخدامات الفعلية لهذا التقرير واتضح أن النظرة له كتقرير 

مقارنتها ببند الموازنة المعتمد للكلية نات إجمالية ال يستفاد منها إال لإحصائي يحتوي على بيا

  .محل التقرير للتحقق من عدم تجاوز الكلية لمخصصاتها عند الطلب لصرف نفقات إضافية

  

  : كلية على حدة لكليرادات والمصروفاتحساب اإل-2

 المـصاريف   عناصر التقرير السابق ويـضاف إليـه      ويحتوي هذا التقرير على نفس      

الرأسمالية كالتجهيزات بمختلف أنواعها مثل األثاث واألجهزة، باإلضافة إلى إيرادات الكليـة            

. ألخرى إن وجدت  إيرادات األنشطة ا  سواء كانت من رسوم الطلبة خالل الفصول الدراسية أو          
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ويستخدم هذا التقرير ألغراض إحصائية فقط للتعرف على درجة نمو اإليرادات والمصروفات            

  .بتقارير السنوات السابقة الخاصة بالكلية من خالل مقارنته

  

  :تقرير المصروفات العام-3

مرتين فـي العـام     قرير بعد نهاية كل فصل دراسي، ويتكرر دورياً         تيتم إعداد هذا ال   

بشكل إجمالي على مستوى الجامعة سواء كانت تخص        وي على جميع بنود المصروفات      ويحت

ويستخدم لتحديد االنحرافـات الـسلبية واإليجابيـة        . الكليات بشكل مباشر أو كانت بنود عامة      

بشكل إجمالي على مستوى كل بند مصروف من خالل مقارنته ببند الموازنة المستحق عـن               

  .الفترة المعد عنها التقرير

  

  .ات النظام المحاسبي أوجه القصور في مخرج:3.2.1.1

للتقارير التي ينتجهـا النظـام المحاسـبي، أن          خالل العرض السابق     منوجد الباحث   

  :  مستخدمي النظام داخل الجامعة قد تركزت على ما يلي وجهة نظرمعظم أوجه القصور من

إليهم تكون بصورة   ترى إدارة الجامعة أن مفردات معلومات التقارير التي ترد           .1

وال تحتوي على تفصيالت إضافية، ومن األمثلة علـى ذلـك قائمـة             إجمالية،  

المصاريف لكل كلية التي تعطي إجمالي قيمة الرواتب واألجور وكذلك قيمـة            

القرطاسية والمطبوعات المستخدمة دون تفصيالت عن األنشطة التي استنفذتها         

 .اط اإلداريكنشاط التدريس أو النشاط البحثي أو النش

ال تعكس التقارير مدى استفادة كل برنامج علمي داخل األقسام األكاديمية مـن              .2

 .الموارد التي تستنفذها الكلية التي يتبع لها القسم

ال تحدد التقارير تكلفة الخدمات المتبادلة بين الكليات أو حتـى بـين األقـسام                .3

 .األكاديمية داخل الكلية الواحدة

لمالية على أنها تقارير إحصائية تعمل على تجميع وتصنيف         ينظر إلى التقارير ا    .4

  علـى تـوفير    لحـالي البيانات في قوائم المصاريف وذلك لعدم قدرة النظـام ا         

البيانات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية وتحديد مدى تحقيق النفقة ألولويـات      

 .   األهداف التنظيمية
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  .لتكاليف المبني على األنشطةام احاجة الجامعة إلى تطبيق نظ :3.2.2

ظروف المنافسة بين الجامعات على الجامعة محاولة تطبيق نظام محكم          تفرض   .1

أعلى جودة   لتقديمها ب  ؛يمكن اإلدارة من تحديد تكلفة خدماتها المختلفة ومسبباتها       

 .غير المستغلةقليل الطاقة وأقل تكلفة ممكنة مع ت

 مما يعنـي الحاجـة إلـى نظـام         يإتباع الجامعة أسلوب التخطيط اإلستراتيج     .2

التكاليف يرتبط بهذه الخطط ويعمل على قيـاس مخرجـات العمليـة             لمحاسبة

 .التعليمية

 .نماذجها بشكل كبير إضافة إلى تداخلهاتعدد البرامج العلمية وتنوع  .3

لومات مما يزيد مـن األنـشطة       تزايد اعتماد الجامعة على نظم تكنولوجيا المع       .4

 .ليميةدة للعملية التعالمسان

ر التعليمية المقدمة لمواكبـة التطـو     الحاجة المستمرة لتعديل وتطوير الخدمات       .5

 .والتقدم العلمي

تكاليف إضافية وهي النـسبة     إن طبيعة عناصر التكاليف بالجامعات بشكل عام         .6

   .األكبر في هيكل التكلفة

  

  .ام التكاليف المبني على األنشطة متطلبات تطبيق نظ:3.2.3

لتكاليف المبني على األنشطة كان البد من تحديد عناصر التكاليف، وتصميم لتطبيق نظام ا

  .دليل لمراكز النشاط، ودليل لوحدات التكلفة

  

  .تحديد عناصر التكاليف :3.2.3.1

 والتي تستنفذها األنـشطة داخـل الجامعـة         المواردصر التكاليف المدخالت من      عنا مثلت

 عناصـر    وتقـسم  .إليها وقامت من أجلها   للحصول على المخرجات التي هدفت الجامعة       

  : تكاليف خاضعة لرقابة الكلية وتكاليف غير خاضعة لرقابة الكلية كما يليالتكاليف الى

  :التكاليف الخاضعة لرقابة الكلية وتشمل  . 1

  :   التكاليف الجارية وتتمثل في ) أ( 

  .  التدريسيةالهيئة عالوات وواتب ر-

  .ارية اإلدالهيئة عالوات وواتبر -

  .فنيو المختبرات عالوات وواتب ر-

  . أجور ساعات المدرسين بالساعة-

  .)التأمين الصحي، اإلدخار، نهاية الخدمة( التعويضات والمساهمات -
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  . نفقات البحث العلمي والمؤتمرات-

  . القرطاسية والمطبوعات-

  . لوازم المختبرات-

  : التكاليف الرأسمالية وتتمثل في)ب(

  .زات مختلفة للكلية أجهزة وتجهي-

  . أثاث الكلية-

  . تجهيزات المختبرات-

  :تكاليف غير خاضعة لرقابة الكلية وتشمل  .2

عناصر التكاليف المتعلقة بمراكز التكلفة بالجامعـة عـدا الكليـات، مثـل             ) أ  ( 

ألـخ والـدوائر    .. .العمادات اإلدارية كالقبول والتسجيل وشئون الطلبة والمكتبات      

ة اللوازم والمشتريات والدائرة المالية ودائـرة الطبيـة ودائـرة           اإلدارية مثل دائر  

  .ألخ.. .الخدمات الفنية

  :التكاليف العامة وتتمثل في ) ب (

  . استهالك المياه والكهرباء-

  . البريد والهاتف والمراسالت-

  . االحتفاالت العامة-

  . إيجارات-

  . الضيافة-

  . الصحف واإلعالنات-

  . الوقود والمحروقات-

  . الدورات التطويرية-

  . مخصص مجلس الطالب-

  . مخصص نقابة العاملين-

تقسيم عناصر التكاليف تقسيماً نوعياً أن التكاليف الجارية الخاضعة لرقابة          ويتبين من   

، أما التكاليف الرأسـمالية     )الرواتب والعالوات (واألجور  ) اللوازم(الكلية تمثل عنصر المواد     

خاضعة لرقابة الكلية تمثـل     الغير  ضافة إلى كافة عناصر التكاليف      إلالخاضعة لرقابة الكلية با   

  .عنصر التكاليف اإلضافية

إلى تكـاليف مباشـرة     ) البرامج العلمية (وبتبويب عناصر التكلفة حسب عالقتها بوحدة التكلفة        

لة الجامعة هي تكاليف غير     وتكاليف غير مباشرة، يرى الباحث أن جميع عناصر التكاليف حا         

، وذلك ألن الرواتب وعالوات عضو هيئة التدريس ال تخص فقـط نـشاط تـدريس                ةمباشر
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شطة أخرى مثل   وإنما تتعلق بعدة أن   ) وحدات التكلفة (المساقات العلمية المكونة للبرامج العلمية      

 على وحدات التكلفـة، وكـذلك       يصه يتطلب مسببات تكلفة خاصة لتخص     النشاط اإلداري الذي  

 به والذي ليس له عالقة السبب والنتيجة بوحدات التكلفة، وأي أنشطة             يقوم  الذي النشاط البحثي 

  .أخرى قد يكلف بها حسب طبيعة عمله

إن االعتبار السابق يزيد من أهمية تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في الجامعـات،               

هيكـل  مباشرة والتي زادت نسبتها فـي       الغير   جاء لحل مشكلة تخصيص التكاليف       ألنه أصالً 

  .التكلفة في بيئة األعمال الحديثة

  

  .تصميم دليل مراكز النشاط : 3.2.3.2

يساعد تقسيم الجامعة إلى مراكز نشاط على تجميع التكاليف فيها تمهيداً لتوزيعها داخل             

مجمعات األنشطة، كما يعمل على إحكام الرقابة على األنشطة الجزئية المكونـة لـه وعلـى                

وقد روعي في تصميم الدليل الهيكل التنظيمي للجامعة، ويحـدد           ،جلهاالموارد المستنفذة من أ   

  :ة ومراكز النشاط المساعدة كالتالي ز النشاط الرئيسالدليل مراك

  

  :ة  مراكز النشاط الرئيس:أوالً

، وذلك كمـا    وتضم فقط مراكز نشاط كلية العلوم على أساس أنه تم التطبيق عليها فقط            

  .)5(يظهر بجدول رقم 

  )5(قم جدول ر

  ةكز النشاط الرئيسادليل مر
  اسم المركز  رقم المركز

  مكتب رئيس الجامعة      100000
  مكتب نائب الرئيس للشئون األكاديمية      110000

  الكليات العلمية    111000  
  كلية العلوم    111100  
  قسم الكيمياء  111101    
  قسم الرياضيات  111102    
  قسم الفيزياء  111103    
  قسم األحياء  111104    
  قسم التحاليل الطبية  111105    
  قسم البيئة وعلوم األرض  111106    
  قسم البصريات  111107    
  وحدة الدراسات البيئية والريفية   111108    
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  . مراكز النشاط المساعدة:ثانياً

  .دليل مراكز النشاط المساعدة، والتي تدعم عمل الكليات العلمية) 6(يبين الجدول رقم 

  

  )6(دول رقم ج

  دليل مراكز النشاط المساعدة
  اسم المركز  رقم المركز

  مكتب رئيس الجامعة    100000
  مكتب نائب الرئيس للشئون األكاديمية    110000

  العمادات اإلدارية  112000  
  عمادة القبول والتسجيل  112100  
  عمادة شئون الطلبة  112200  
  عمادة المكتبات  112300  

  ائب الرئيس للشئون اإلداريةمكتب ن    120000
  دائرة شئون الموظفين  121000  
  دائرة الخدمات اإلدارية  122000  
  الدائرة المالية  123000  
  دائرة التدقيق  124000  
  دائرة اللوازم والمشتريات  125000  
  الدائرة الطبية  126000  
  دائرة خدمات الحرم الجامعي  127000  
  المكتب الهندسي  128000  

  مكتب نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات    130000
  دائرة البرمجة والنشر اإللكتروني  131000  
  دائرة الخدمات الفنية  132000  
  دائرة صيانة الحاسوب  133000  

  عمادة البحث العلمي    140000
  عمادة الدراسات العليا    150000
  عمادة التخطيط والتطوير    160000
  ات العامةدائرة العالق    170000
  مركز تنمية الموارد    180000
  دائرة شون الخريجين    190000

  

 وكل عمادة ودائرة إدارية مركز نشاط علـى          العلوم كليةوقد أعتبر كل قسم من أقسام       

لفة كلياً عـن المراكـز      تأساس أن كل مركز منها يقوم بتقديم خدمات متشابهة ومرتبطة ومخ          

  .اكز المسئولية بما يفيد في عملية الرقابة وتقييم األداءبحيث يمكن اعتبارها أحد مر،األخرى

 لعمادة خدمة   الذلك تم اعتبار دائرة شئون الخريجين مركز نشاط مستقل على الرغم من تبعيته            

  . مركز ربحيةا ضمن الدليل على اعتبار أنه إدراج العمادةلم يتمو ،المجتمع والتعليم المستمر
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ة التي كان يجب تقسيمها إلى أكثر مـن مركـز نـشاط             وتوجد بعض مراكز النشاط المساعد    

الختالف طبيعة العمل في كل منها مثل مركز نشاط دائرة اللوازم والمشتريات التي يجـب أن              

تنقسم إلى مركز نشاط للمشتريات ومركز نشاط آخر للمخازن إال أنـه النخفـاض األهميـة                

  .النسبية لهذا التقسيم تم دمجها في مركز نشاط واحد

  

  .تصميم دليل وحدات التكلفة: 3.2.3.3

كلفة، والتـي تعـد     يحدد دليل وحدات التكلفة الدرجات العلمية التي ستخصص إليها الت         

ة لكل كلية والهدف الرئيسي لها، ويساعد الـدليل فـي عمليـة تخـصيص               المخرجات الرئيس 

ـ   لمية بهدف الوصول إلى تكلفتها، و     التكاليف وتوزيعها على الدرجات الع     ط علـى   يقتـصر فق

تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة،      كلية العلوم على أساس أنها محل       الدرجات العلمية ل  

  :ويصمم الدليل كما يظهر بالجدول التالي

  )7(جدول رقم 

  دليل وحدات التكلفة
  اسم التخصص  رقم التخصص

  الكيمياء    110
  بكالوريوس الكيمياء  111  
  ة بكالوريوس الكيمياء الحيوي  112  
  الرياضيات    120
  بكالوريوس رياضيات  121  
  ماجستير رياضيات  122  
  إحصاء/بكالوريوس رياضيات  123  
  كمبيوتر/بكالوريوس رياضيات  124  
  الفيزياء    130
  بكالوريوس فيزياء  131  
  ماجستير فيزياء  132  
  األحياء    140
  بكالوريوس أحياء  141  
  ماجستير علم الحيوان  142  
  جستير علم النباتما  143  
  التحاليل الطبية    150
  بكالوريوس التحاليل الطبية  151  
  ماجستير التحاليل الطبية  152  
  البيئة وعلوم األرض    160
  بكالوريوس البيئة وعلوم األرض  161  
  البصريات الطبية    170
  بكالوريوس البصريات الطبية   171  

  



  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  

  تطبيق نظام التكاليف المبنى على األنشطة

  على الجامعة اإلسالمية بغزة

  )كلية العلوم(
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  المبحث الثالث

  تطبيق نظام التكاليف المبنى على األنشطة

  على الجامعة اإلسالمية بغزة

  )كلية العلوم(
  . المقدمة:3.3.1

وعة الخطوات التي تم إتباعها لتطبيـق نظـام         يستعرض الباحث في هذا المبحث مجم     

الصعوبات والمعوقـات التـي     ، و التكاليف المبني على األنشطة على الجامعة اإلسالمية بغزة       

وتجدر اإلشارة إلى أن تطبيق النظام يتطلب مراحل تمهيدية تسبق عملية           ،   هذه العملية  الزمت

مل متكامل يـضم مـسئولين مـن        وتتمثل هذه المراحل في اختيار فريق ع      ،  تصميمه وتشغيله 

، المحاسبة والتدقيق ومسئول من الشئون األكاديمية ومحللين لنظم المعلومات داخـل الجامعـة            

وذلك باإلضافة إلى تجميع وتحليل البيانات عن جميع        ،  ومسئول من عمادة التخطيط والتطوير    

 قـام   وقـد ،  ات النشاط األنشطة أو مسبب   وأالجوانب المتعلقة بتطبيق هذا النظام سواء الموارد        

    .الباحث بإجراء هذه العمليات بنفسه مع إجراء المقابالت الشخصية مع العاملين حسب الحاجة

  

  : خطوات تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة:3.3.2

  :ويمكن تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة بإتباع الخطوات التالية

  . بمراكز النشاط تحديد التكاليف الخاصة:أوالً

  . تصميم مجمعات تكاليف األنشطة:ثانياً

  . تخصيص التكاليف على مجمعات تكاليف األنشطة:ثالثاً

  . اختيار مسببات التكلفة:رابعا

  . احتساب معدالت تكلفة مسببات التكاليف:خامساً

  . تخصيص تكلفة المجمعات على وحدات التكلفة:سادساً

  

  :ة بمراكز النشاط تحديد التكاليف الخاص:3.3.2.1

ة لكليـة العلـوم والمتمثلـة باألقـسام         يق على معظم مراكز النشاط الرئيس     شمل التطب 

يقتصر تحديد التكاليف فقط لمراكز النشاط      لذا  ،  )5(عة كما يظهر بالجدول رقم      األكاديمية السب 

  .محل التطبيق

المحاسـبي  ال يوفر النظام    ،  مبحث مخرجات النظام المحاسبي   وبالنظر لما تم عرضه ب    

تقريراً يوضح فيه بنود التكاليف المختلفة التي تم إنفاقها داخل كل قسم من األقسام األكاديميـة                
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على حدة ولكن يقتصر على قائمة توضح بنود التكاليف على مستوى الكلية ككل عن الفتـرة                

  .)8( كما يظهر بالجدول رقم 31/8/2005 إلى 1/9/2004من 

  

  )8( رقم جدول

  كلية العلومتقرير مصاريف
 31/8/2005 إلى 1/9/2004للفترة من 

 آلي جزئي البيان
   رواتب وعالوات ومكافآت

  1,099,609.26 التدريسية الهيئةرواتب وعالوات 
  515.37 عمل إضافي إداري

  39,259.24 إضافية ساعات أجور
 1,173,872.81 34,488.94 بالساعة ساعات مدرسي أجور

   تعويضات ومساهمات
  59,308.98  باالدخارالجامعةمساهمه 
 63,989.86 4,680.88  بالتأمينالجامعةمساهمه 

   أخرىاللوازم ومواد 
  2,669.77 قرطاسيه
  4,892.44 مطبوعات

 34,306.12 26,743.91 لوازم مختبرات
   نفقات البحث العلمي والمؤتمرات

  1,573.99 نفقات سفر وتمثيل
 10,534.34 8,960.35  عمل ومؤتمراتلوازم ندوات وورش

 1,282,703.13  المجموع
     الجامعة اإلسالمية-الدائرة المالية: المصدر

  

  :ما يليويالحظ على تبويب المصاريف بالتقرير السابق 

يعرض بنود التكاليف عن سنة مالية بشكل إجمالي دون تقسيم تلك البنود على              .1

  .اليةالفصول الدراسية المكونة للسنة الم

ـ   ) رواتب وعالوات الهيئة التدريسية   (يشتمل بند    .2 ضاء هيئـة   على رواتب أع

 المختبرات التابعـة    التدريس ورواتب اإلداريين العاملين بالكلية ورواتب فنيي      

 فئات العـاملين المـذكورة     هذا البند حسب كل فئة من        واألصل تحليل ،  للكلية
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يين في بند مستقل وهو     خاصة أن الجدول يفصل مستحقات العمل اإلضافي للفن       

 ."عمل إضافي إداري"

 في تحميل رواتب فنيو المختبرات العاملين بمركز جنوب الجامعة          عدم الثبات  .3

حيث أن بعضها تحمل على كلية العلوم والبعض اآلخر يحمل علـى مركـز              

 .الجنوب على الرغم من تبعيتهم اإلدارية للكلية

ليف التي تخص كلية العلوم بشكل       على العديد من بنود التكا     ال يشتمل التقرير   .4

، ور اإلشراف والمناقشات وأجـور تحكـيم األبحـاث        جمباشر ومن أمثلتها أ   

 .ومخصصات دعم البحث العلمي، مةدوتعويض نهاية الخ

  

،  السابقة تزيد من صعوبة تطبيق نظام التكاليف المبني على األنـشطة           إن المالحظات 

 ، يجـب ها على األقسام األكاديمية لتحديد تكلفتها  والعمل على توزيع  ،  وحتى يمكن التغلب عليها   

  :محل التطبيق) 2004/2005( عن السنة المالية لحصول على المعلومات التاليةا

قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس العاملين بكلية العلـوم مـوزعين علـى              .1

وكذلك تكلفة االدخار   ،  أقسامهم األكاديمية مع تحديد تكلفة الرواتب الخاصة بهم       

  .والتأمين

بيان يوضح تكلفة أجور الساعات التدريسية اإلضافية المـصروفة ألعـضاء            .2

 .هيئة التدريس المتفرغين بكلية العلوم موزعة حسب األقسام األكاديمية

وأجـور  ، بيان يوضح تكلفة أجور اإلشراف والمناقشات لدرجـة الماجـستير          .3

األقـسام  ومخصصات دعم البحث العلمي المصروفة حـسب    ،  تحكيم األبحاث 

 .األكاديمية بكلية العلوم

بيان بأجور الساعات التدريسية اإلضافية الخاصة بالعاملين بنظـام الـساعة            .4

 .موزعة على األقسام األكاديمية) غير المتفرغين(

األقـسام  فـي    بكلية العلوم،     المختبرات العاملين  وفنييقائمة بأسماء اإلداريين     .5

وأجـور  ،  لرواتب المصروفة لكل مـنهم    األكاديمية المختلفة مع تحديد تكلفة ا     

 . والتأميناالدخارومستحقاتهم من ، األعمال اإلضافية خالل السنة

تقرير بتكلفة تعويض نهاية الخدمة المستحق للعاملين بكلية العلـوم لمختلـف             .6

وذلك حـسب األقـسام     ،  ) مختبر فنيو،  إداريون،  أعضاء هيئة تدريس  (الفئات  

 .األكاديمية

 .كاديمية من القرطاسية والمطبوعاتن استفادة األقسام األمعلومات تفصيلية ع .7
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معلومات تفصيلية عن استفادة مختبرات األقسام األكاديمية من المواد واللوازم           .8

 .المختلفة

 .ر والتمثيلاألقسام األكاديمية من نفقات السفمعلومات عن استفادة  .9

  

  السابقة والتي تلزم    المعلومات فة كا  يوفر أنه ال إال  وعلى الرغم من أن النظام المالي محوسب        

إجراء العديـد    ولهذا تم    . األنشطة لمساندة عمليات التصميم وتطبيق نظام التكاليف المبني على       

 ما تم الحصول عليه مـن        باإلضافة إلى  ، لتوفيرها ليمن التحليالت اإلضافية خارج النظام الما     

  :بيانات وهي

قسام األكاديمية مع تحديـد تكلفـة       أسماء أعضاء هيئة التدريس موزعين على األ       -

وذلك بتعاون كل من قسم الرواتب بالدائرة       ،   والتأمين الخاص بهم   واالدخارالرواتب  

 .المالية ودائرة البرمجة بالجامعة

تكلفة أجور اإلشراف والمناقشات وأجور تحكيم األبحاث ومخصصات دعم البحث           -

 .العلمي موزعة على األقسام األكاديمية

 .لعاملين بنظام الساعة وأجورهم بشكل إجمالي على مستوى الكليةأسماء ا -

 المختبرات ومستحقاتهم مـن العمـل اإلضـافي         أسماء ورواتب اإلداريين وفنيي    -

 . والتأمين بشكل إجمالي على مستوى الكليةواالدخار

  

 في) 2004/2005(ة  ويمكن عرض عملية توزيع عناصر التكاليف على األقسام األكاديمية لسن         

  : كما يلي)9(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



البيئه التحاليل الطبيه بصريات طبيه الرياضياتالكيمياء الفيزياء األحياء عمادة آلية العلوماالجمالي عناصر التكاليف
رواتب وعالوات ومكافآت

991,433.40148,369.71225,645.52207,308.37181,737.3021,660.4793,960.31112,751.72رواتب وعالوات الهيئه التدريسيه
39,259.245,315.106,530.022,646.6217,434.921,542.404,662.181,128.00اجور ساعات اضافيه
4,715.00335.003,260.000.00980.000.000.00140.00اجوراشراف ومناقشات
445.77106.23106.05127.4442.420.0042.4221.21اجور تحكيم ابحاث

34,488.941,989.0015,440.340.0011,259.003,580.600.002,220.00اجور ساعات مدرسي بالساعه 
106,666.7319,609.1323,696.019,092.850.0014,488.2021,606.1518,174.39 رواتب وعالوات فنيو المختبرات
8,054.088,054.080.000.000.000.000.000.000.00 رواتب وعالوات الهيئه االداريه

1,326.9353.491,201.0872.360.000.000.000.00أجور العمل اإلضافي
1,186,390.098,054.08175,777.66275,879.02219,247.64211,453.6441,271.67120,271.06134,435.32اإلجمالي

تعويضات ومساهمات
59,308.9812,914.9612,809.1612,249.649,829.20720.965,238.525,546.54مساهمه الجامعه باالدخار
4,680.88737.671,016.57960.31718.4872.13548.06627.66مساهمه الجامعه بالتأمين
168,479.3424,974.4537,060.2637,527.7836,258.522,113.8715,452.9215,091.54تعويض نهايه الخدمه

232,469.200.0038,627.0850,885.9950,737.7346,806.202,906.9621,239.5021,265.74اإلجمالي
اللوازم ومواد اخرى

2,669.771,338.10446.78154.86203.3347.3271.22268.23139.93قرطاسيه
4,892.444,792.6812.015.600.000.000.0058.1324.02مطبوعات

26,743.914,279.84485.586,673.930.003,491.1411,590.63222.79لوازم مختبرات
34,306.126,130.784,738.63646.046,877.2647.323,562.3611,916.99386.74اإلجمالي

نفقات البحث العلمي والمؤتمرات
1,573.990.00829.740.00525.000.000.00219.25نفقات سفر وتمثيل

5,125.751,767.50353.502,474.50530.250.000.000.00مخصصات دعم البحث العلمي 
8,960.358,960.350.000.000.000.000.000.000.00لوازم ندوات وورش عمل ومؤتمرات

15,660.098,960.351,767.501,183.242,474.501,055.250.000.00219.25اإلجمالي
1,468,825.5023,145.21220,910.87328,594.29279,337.13259,362.4147,740.99153,427.55156,307.05المجموع
المصدر: إعداد الباحث

(9) جدول رقم

توزيع عناصر التكاليف على مراكز النشاط لكلية العلوم

84
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  :ويالحظ على الجدول السابق ما يلي

 :إلى بنديين إضافيين وهمـا    ) رواتب وعالوات الهيئة التدريسية   (تم تقسيم بند     .1

رواتـب وعـالوات الهيئـة      (وبنـد   ) رواتب وعالوات فنيو المختبرات   (بند  

دينار ) 6544.95(كما تم إضافة الراتب السنوي ألحد الفنيين بمبلغ         ،  )اإلدارية

حيث سبق تحميله على مركـز      نار أجر العمل اإلضافي     دي) 811.56(ومبلغ  

   .الجنوب

تم إضافة العديد من بنود التكاليف التي تخص كلية العلـوم بـشكل مباشـر                .2

 .وتوزيعها على األقسام األكاديمية

 :بالنسبة لتوزيع بنود الرواتب والعالوات والمكافآت .3

 وأجـور   تم توزيع رواتب الهيئة التدريسية وأجور ساعاتهم اإلضـافية         •

اإلشراف والمناقشات وأجور تحكيم األبحاث على األقسام األكاديمية طبقاً         

  .للقسم الذي يتبعون إليه

 بنظام الساعة حسب القسم الذي قـام        نتم توزيع أجور ساعات المدرسي     •

 .اتبتدريس هذه الساع

تم توزيع رواتب الفنيين وأجور العمل اإلضافي على األقسام األكاديمية           •

ي للقـسم األكـاديمي موضـوع       عية المختبر الذي يعمل به الفن     طبقاً لتب 

 .التكلفة

 على األقسام األكاديميـة     ارية وعالوات الهيئة اإلد   رواتبلم يتم توزيع     •

 .على اعتباراً أنها تكلفة ال تخص األقسام بشكل مباشر

 :بالنسبة لتوزيع بنود التعويضات والمساهمات .4

 وتأمين كل من أعـضاء      ادخارى  التأمين عل يشمل بندي تكلفة اإلدخار و     •

 على مـستوى    هيئة التدريس وفنيو المختبرات واإلداريون في آن واحد       

ط  حسب األقسام    لذا قام الباحث بتوزيعها على مراكز النشا      . الكلية ككل 

  .التي يعملون بها

ن ليس   مع مالحظة أن اإلداريي    ق على تعويض نهاية الخدمة    يسري ما سب   •

 .ة لحداثة تعيينهم للعمل بالجامعةلهم مستحقات نهاية الخدم

خرى عن طريـق تتبـع وحـصر أوامـر          تم توزيع بنود اللوازم والمواد األ      .5

 . تبين األقسام المستفيدة منهاألنهاصرف الصادرة من الكلية ال

 :بالنسبة لتوزيع نفقات البحث العلمي والمؤتمرات .6

  .تم توزيع نفقات السفر والتمثيل على األقسام المستفيدة منها •
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تم توزيع مخصصات دعم البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس علـى            •

 .األقسام طبقاً للقسم الذي يتبعون إليه

لم يتم توزيع لوازم الندوات وورش العمل والمؤتمرات على أساس أنها            •

 .تكلفة تخص الكلية ككل
 

  : تصميم مجمعات تكاليف األنشطة:3.3.2.2

ـ و،  هذه الخطوة لتصميم مجمعات التكاليف     تحديد تكاليف مراكز األنشطة تأتي       عدب تم ي

واألقـسام  ،  ذلك من خالل تحليل مجاالت النشاط المختلفة التي تقوم بها كلية العلوم بشكل عام             

ثم العمل على تجميع األنشطة المتجانسة في مجموعات يطلق عليهـا           ،  األكاديمية بشكل خاص  

حل تطبيق نظام التكاليف المبني على      وتمثل هذه الخطوة مرحلة هامة من مرا      ،  مجمعات التكلفة 

سم بقدر كبير من الصعوبة بسبب الضخامة والتنوع في األنشطة التي يتم أداؤها             وتت،  األنشطة

  .داخل الكلية

  :وعند تصميم مجمعات تكاليف األنشطة قام الباحث بمراعاة ما يلي

بـساطة  التوافق بين الهيكل التنظيمي لكلية العلوم ومجمعات التكاليف لتحقيق           .1

  .اق المجمعات مع مراكز المسئولية داخل الكليةلتصميم واتفا

ربط كل نشاط بمسئول واحد عنه داخل القسم أو الكلية مما يؤدي إلـى إدارة                .2

سـتغالل  وتوفير بيانات تكاليف دقيقة تزيد مـن ا       ،  سليمة للتكلفة داخل النشاط   

 .الموارد المتاحة وتعزيز الرقابة عليها

مع من مجمعات تكاليف النشاط بحيث يكون ذو طـابع          التجانس داخل كل مج    .3

 يقوم   التي تخصص له ومن حيث الهدف الذي       ميز من حيث الموارد والطاقة    م

 المجمعات بالشكل الـذي     وإنتاجيةما يساعد على قياس أداء      المجمع بتحقيقه م  

 .يعطي اإلدارة صورة واضحة عن كيفية سير العمل داخل القسم

فكلما زاد عـدد    ،  ميم النظام وتحديد عدد المجمعات     في تص  االقتصاديةتحقيق   .4

 . منهقتحقى حد قد تفوق العائد المالمجمعات بشكل كبير يزيد تكلفة التطبيق إل

  

  :وبناء على ما سبق يمكن تصنيف مجمعات تكاليف األنشطة بكلية العلوم كما يلي

  .مجمعات التكاليف على مستوى عمادة كلية العلوم .1

 .ى مستوى األقسام األكاديميةمجمعات التكاليف عل .2

 .مجمعات التكاليف على مستوى العمادات األخرى .3
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  : مجمعات التكاليف على مستوى عمادة كلية العلوم:3.3.2.2.1

وهي المجمعات التي تتراكم فيها التكلفة نتيجة األنشطة التي تمارس على مستوى كلية             

وتـشمل  ،  كلية أو من يفوضه للقيام بها     عميد ال ويمكن ربط المسئولية عنها ب    ،  العلوم بشكل عام  

  :هذه المجمعات التالي

 :نشاط إدارة الكلية .1

وتشمل األنشطة اإلدارية التي يقوم بها العميد ونوابه وأعمال السكرتارية وما           

  .يتعلق بها

 :نشاط توجيه وإرشاد الطلبة .2

وتتضمن األنشطة التي تمارس لتقديم التوجيه واإلرشـاد األكـاديمي لطلبـة            

 .ةالكلي

 :نشاط الدراسات العليا .3

 .وهي األنشطة المؤداة لخدمة طلبة الدراسات العليا لكلية العلوم

 :نشاط المؤتمرات .4

 .وهي األنشطة المتعلقة بإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل

  

  : مجمعات التكاليف على مستوى األقسام األكاديمية:3.3.2.2.2

وترتبط المـسئولية عنهـا     ،  ي على حدة  وهي مجمعات تكاليف أنشطة كل قسم أكاديم      

  :وتشمل هذه المجمعات التالي، رئيس القسم األكاديميب

 :نشاط التدريس .1

وتشمل جميع األنشطة الالزمة لتدريس المساقات مثـل التحـضير للـدرس            

  .والتدريس داخل قاعة الدرس ووضع االمتحانات وتصحيحها ورصد النتائج

 :نشاط البحث العلمي .2

ي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس إلنجاز األبحـاث العلميـة           وهي األنشطة الت  

 .ونشرها

 :نشاط إدارة القسم .3

وهي األنشطة اإلدارية التي يقوم بها رئيس القسم لإلشراف والمتابعـة علـى             

سير أعمال قسمه وكذلك أنشطة أعضاء هيئة التـدريس المتمثلـة بحـضور             

  . مجلس القسماجتماعات
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 :نشاط المختبرات .4

نشطة التي يقوم بها الفنيون بالمختبرات التابعة لكل قسم على حـدة            وتشمل األ 

 .حتى يكون المختبر قادراً على خدمة المساقات العملية

 :الخدمات األكاديمية .5

ريس مثل اإلشراف على الرسائل     وهي الخدمات التي يقدمها أعضاء هيئة التد      

 .ونشاط تحكيم األبحاث، ومناقشتها، يةملالع

 :نشاط اإلبتعاث .6

وهو ابتعاث أعضاء هيئة التدريس للحصول على الـدرجات العلميـة العليـا             

 .)الدكتوراه، الماجستير(

 :نشاط الدراسات البيئية .7

ويتـضمن األنـشطة    ،  وهذا المجمع خاص فقط بقسم البيئة وعلـوم األرض        

 .ة لخدمة المجتمع المحلييالمتعلقة بإعداد الدراسات البيئ

  

  :ى مستوى العمادات األخرى مجمعات التكاليف عل:3.3.2.2.3

عمـادات   تكاليف األنشطة التي تمارسها كلية العلوم لـصالح ال         عاتتتضمن هذه المجم  

إن ،  وترتبط المسئولية عن هذه المجمعات بالعمادة المستفيدة من خدمات كلية العلـوم           ،  األخرى

 بـين العمـادات     المتبادلةة األنشطة اإلدارية    وجود هذه المجمعات بالكليات العلمية تعكس تكلف      

  :المختلفة وقد شملت المجمعات التالية

  .نشاط إدارة القبول والتسجيل .1

 .نشاط إدارة المكتب اإلداري .2

 .نشاط إدارة عمادة البحث العلمي .3

 .نشاط إدارة مركز الجنوب .4

 .نشاط إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات .5

 .نشاط إدارة رئاسة الجامعة .6

 .نشاط إدارة عمادة الدراسات العليا .7

  

  ).10(ويمكن عرض مجمعات التكاليف كما سبق توضيحها في الجدول رقم 
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  )10(جدول رقم 

   مجمعات تكاليف األنشطة بكلية العلوم

  مستوى العمادات األخرى  مستوى األقسام األكاديمية  مستوى عمادة كلية العلوم

  .نشاط إدارة الكلية. 1

  .نشاط توجيه وإرشاد الطلبة. 2

  . العليانشاط الدراسات. 3

  .نشاط المؤتمرات. 4

  .نشاط التدريس. 1

  .نشاط البحث العلمي. 2

  .نشاط إدارة القسم. 3

  .نشاط المختبرات. 4

  .نشاط الخدمات األكاديمية. 5

  .نشاط اإلبتعاث. 6

  .نشاط الدراسات البيئية. 7

  .نشاط إدارة القبول والتسجيل. 1

نــشاط إدارة مكتــب النائــب . 2

  .اإلداري

رة عمــادة البحــث نــشاط إدا. 3

  .العلمي

  .نشاط إدارة مركز الجنوب. 4

نشاط إدارة شئون تكنولوجيـا     . 5

  .المعلومات

  .نشاط إدارة رئاسة الجامعة. 6

نشاط إدارة عمادة الدراسـات     . 7

  .العليا

  

  : تخصيص التكاليف على مجمعات تكاليف األنشطة:3.3.2.3

 نشاط بكلية العلـوم علـى       يتم في هذه الخطوة تخصيص عناصر التكاليف لكل مركز        

 أن هذه العملية تتم من خـالل         من وعلى الرغم ،  المجمعات السابق تصميمها بالخطوة السابقة    

إال أن استخدام بعض مسببات المـوارد       ،  التخصيص المباشر لتكاليف المراكز على المجمعات     

يعتبر ضرورة للقيام بتخصيص بعض عناصر التكلفة التي ال يمكـن تخصيـصها بـصورة               

  .مباشرة على مجمعات التكلفة

رواتب وعالوات الهيئة التدريسية وما يتعلـق بهـا مـن           تخصص  فعلى سبيل المثال    

 والتأمين وتعويض نهاية الخدمة على عدة مجمعـات للنـشاط نظـراً لتعـدد               االدخارتكاليف  

ممـا يقتـضي    ،  ألخ. .األنشطة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس من تدريس وبحث علمي          

  . مسببات للموارد لتخصيص تلك التكاليف على المجمعاتوجود

 ادخـار إن أفضل  مسبب لتخصيص تكلفة رواتب الهيئة التدريسية وما يتعلق بها من              

 مـن العـبء اإلجمـالي للنـشاط     وتأمين وتعويض نهاية الخدمة هو نسبة الساعات المستنفذة      

ضو هيئة التدريس في األنـشطة      لع المعين، ونظرا لعدم توفر بيانات حول الساعات المستنفذة       

ـ المختلفة اعتمد الباحث في توزيع تلك الساعات على الئحة نظام هيئة التـدريس ال              ) 35(ادة  م

وتوزيع ساعات العبء على األنـشطة        ألعضاء هيئة التدريس   األسبوعيحيث توضح العبء    

  .التي يجب أن يقوم بها حسب رتبته األكاديمية
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  ).11( على األنشطة في الجدول رقم سبوعياألويمكن عرض نسب توزيع العبء 

  

  )11( رقم جدول

  نسب توزيع العبء األسبوعي على األنشطة

 النشاط  األكاديميةالرتبة
العبء 

 المعتمد
الوزن 

 الوزن النسبي بالساعة
 %68.75 27.5 9 التدريس األستاذ

 %20 8 8 البحث العلمي  
 %11.25 4.5 4.5 اجتماعات القسم  

 %100 40 21.5   جماليالعبء اإل
 %87.5 35 12 التدريس )مشارك ومساعد(الدكتوراه

 %7.5 3 3 البحث العلمي  
 %5 2 2 اجتماعات القسم  

 %100 40 17   العبء اإلجمالي
 %100 40 15 التدريس الماجستير

 %100 40 15   العبء اإلجمالي
 %100 40 16 التدريس المعيد

 %100 40 16   العبء اإلجمالي
  )35(إعداد الباحث من واقع الئحة نظام هيئة التدريس المادة : المصدر

  

  :وتختلف المسببات مع أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون مناصب إدارية على حالتين

 نتيجة تولي منصب إداري كـرئيس الجامعـة       يحالة انخفاض العبء التدريس    .1

مجمع نـشاط التـدريس     يتم تخصيص رواتبهم على     ،  ونوابه وعمداء الكليات  

بنسبة عبئهم بعد التخفيض إلى العبء األصلي قبل التخفيض وذلك بعد خصم            

ويـتم  ،  العالوة اإلدارية وخصم البدل اإلداري نتيجة الدوام بالفصل الـصيفي         

تخصيص ما تبقى من راتبه على مجمع تكلفة النـشاط اإلداري ذات العالقـة              

  .بالكلية أو القسم

ريسي كما هـو كنـواب العمـداء ورؤسـاء األقـسام            حالة بقاء العبء التد    .2

يتم تخصيص رواتبهم على مجمعات التكـاليف حـسب النـسب           ،  والمشرفين

مع مراعاة خصم العالوة اإلدارية والبدل اإلداري نتيجة        ) 11(الواردة بجدول   

الدوام بالفصل الصيفي وإضافتها إلى مجمع تكلفة النشاط اإلداري ذات العالقة           

 .قسمبالكلية أو ال
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عـرض  لنشاط على مجمعات التكـاليف      ية تخصيص عناصر تكاليف مراكز ا     لمولتوضيح ع 

تخصيص كـالً  ب وتبدأ العملية. م الفيزياءالباحث بالتفصيل لهذه العملية بالنسبة لمركز نشاط قس       

وتكلفـة تعـويض    ،  وتكلفة التأمين ،  وتكلفة اإلدخار ،  من عنصر تكلفة رواتب الهيئة التدريسية     

وهـذا يتطلـب   ، مة على المجمعات طبقاً لمسببات الموارد التي سبق اإلشارة إليهـا   نهاية الخد 

تحديد التكلفة بالنسبة لكل عضو هيئة تدريس على حدة حتى يمكن القيام بعمليـة التخـصيص                

  ).15-12(ول من ابالشكل الدقيق كما في الجد

  

  )12( رقم جدول

 عات تكاليف األنشطة لقسم الفيزياءتخصيص عنصر تكلفة رواتب الهيئة التدريسية على مجم
اسم  مجمعات تكاليف النشاط رواتب الهيئة

  النائب اإلداري القبول والتسجيل الدراسات العليا  الكليةإدارة  القسمإدارة البحث العلمي التدريس  التدريسية الرتبة األآاديمية المدرس
PHYS-A 9392.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12557.92 21950.77 أستاذ 
PHYS-B 0.00 10754.12 0.00 0.00 0.00 0.00 7463.47 18217.58 أستاذ مشارك 
PHYS-C 0.00 0.00 1383.67 0.00 798.62 1197.94 13975.92 17356.15 أستاذ مشارك 
PHYS-D 0.00 0.00 0.00 1346.66 740.23 1110.35 12954.06 16151.30 أستاذ مشارك 
PHYS-E 0.00 0.00 0.00 0.00 704.62 1056.94 12330.93 14092.49 أستاذ مساعد 
PHYS-F 0.00 0.00 0.00 0.00 644.19 966.28 11273.27 12883.74 أستاذ مساعد 
PHYS-G 0.00 0.00 0.00 0.00 798.01 1197.02 13965.21 15960.24 أستاذ مساعد 
PHYS-H 0.00 0.00 0.00 0.00 653.01 979.52 11427.71 13060.24 أستاذ مساعد 
PHYS-I 0.00 0.00 0.00 0.00 2007.54 1044.34 12183.93 15235.81 أستاذ مساعد 
PHYS-J 0.00 0.00 0.00 0.00 764.71 1147.07 13382.46 15294.24 أستاذ مساعد 
PHYS-K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12433.44 12433.44 ماجستير 
PHYS-L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7724.73 7724.73 ماجستير 
PHYS-M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5070.09 5070.09 معيد 
PHYS-N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5182.41 5182.41 معيد 
PHYS-O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5407.05 5407.05 معيد 
PHYS-P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6896.35 6896.35 معيد 
PHYS-Q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6597.02 6597.02 معيد 
PHYS-R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5407.05 5407.05 معيد 
PHYS-S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5137.77 5137.77 معيد 
PHYS-T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5587.05 5587.05 معيد 

 9392.85 10754.12 1383.67 1346.66 7110.95 8699.44 186957.84 225645.52 المجموع

          

   450.00 450.00 3349.81 4349.72 93478.92 112822.76 نصيب الفصل الواحد
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  )13( رقم جدول

  على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الفيزياءاالدخار تخصيص عنصر تكلفة 
 مجمعات تكاليف النشاط

 اسم المدرس
الرتبة 

 التدريس اإلدخار آاديميةاأل
البحث 
  العلمي

 إدارة
 القسم

القبول 
 النائب اإلداري والتسجيل

PHYS-A 358.77 0.00 0.00 0.00 717.53 1076.30 أستاذ 
PHYS-B 0.00 443.33 0.00 0.00 443.33 886.66 أستاذ مشارك 
PHYS-C 0.00 0.00 46.84 70.26 819.72 936.82 أستاذ مشارك 
PHYS-D 0.00 0.00 42.80 64.19 748.93 855.92 أستاذ مشارك 
PHYS-E 0.00 0.00 40.66 60.99 711.53 813.18 أستاذ مساعد 
PHYS-F 0.00 0.00 37.46 56.19 655.59 749.24 أستاذ مساعد 
PHYS-G 0.00 0.00 46.35 69.52 811.07 926.94 أستاذ مساعد 
PHYS-H 0.00 0.00 39.18 58.77 685.60 783.54 أستاذ مساعد 
PHYS-I 0.00 0.00 39.72 59.58 695.15 794.46 أستاذ مساعد 
PHYS-J 0.00 0.00 44.48 66.72 778.40 889.60 أستاذ مساعد 
PHYS-K 0.00 0.00 0.00 0.00 713.68 713.68 ماجستير 
PHYS-L 0.00 0.00 0.00 0.00 455.88 455.88 ماجستير 
PHYS-M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 معيد 
PHYS-N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 معيد 
PHYS-O 0.00 0.00 0.00 0.00 324.40 324.40 معيد 
PHYS-P 0.00 0.00 0.00 0.00 385.62 385.62 معيد 
PHYS-Q 0.00 0.00 0.00 0.00 384.94 384.94 معيد 
PHYS-R 0.00 0.00 0.00 0.00 324.40 324.40 معيد 
PHYS-S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 معيد 
PHYS-T 0.00 0.00 0.00 0.00 324.40 324.40 معيد 

 358.77 443.33 337.49 11625.989980.17506.23 المجموع
        

   5812.994990.09253.11168.74 نصيب الفصل الواحد
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  )14( رقم جدول

 مين على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الفيزياءتخصيص عنصر تكلفة التأ
 مجمعات تكاليف النشاط

 اسم المدرس
الرتبة 
 التدريس التأمين األآاديمية

البحث 
 العلمي

 إدارة
 القسم

القبول 
 النائب اإلداري والتسجيل

PHYS-A 24.04 0.00 0.00 0.00 48.09 72.13 أستاذ 
PHYS-B 0.00 36.07 0.00 0.00 36.07 72.13 أستاذ مشارك 
PHYS-C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 أستاذ مشارك 
PHYS-D 0.00 0.00 3.61 5.41 63.11 72.13 أستاذ مشارك 
PHYS-E 0.00 0.00 3.61 5.41 63.11 72.13 أستاذ مساعد 
PHYS-F 0.00 0.00 3.61 5.41 63.11 72.13 أستاذ مساعد 
PHYS-G 0.00 0.00 3.61 5.41 63.11 72.13 أستاذ مساعد 
PHYS-H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 أستاذ مساعد 
PHYS-I 0.00 0.00 3.61 5.41 63.11 72.13 أستاذ مساعد 
PHYS-J 0.00 0.00 3.61 5.41 63.11 72.13 أستاذ مساعد 
PHYS-K 0.00 0.00 0.00 0.00 71.17 71.17 ماجستير 
PHYS-L 0.00 0.00 0.00 0.00 72.13 72.13 ماجستير 
PHYS-M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 معيد 
PHYS-N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 معيد 
PHYS-O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 معيد 
PHYS-P 0.00 0.00 0.00 0.00 52.04 52.04 معيد 
PHYS-Q 0.00 0.00 0.00 0.00 52.04 52.04 معيد 
PHYS-R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 معيد 
PHYS-S 0.00 0.00 0.00 0.00 52.04 52.04 معيد 
PHYS-T 0.00 0.00 0.00 0.00 39.97 39.97 معيد 

 24.04 36.07 21.64 916.43802.2232.46 المجموع
        

  458.22401.1116.2310.82 نصيب الفصل الواحد
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  )15( رقم جدول

 ت تكاليف األنشطة لقسم الفيزياء تخصيص عنصر تكلفة تعويض نهاية الخدمة على مجمعا
تعويض 
 مجمعات تكاليف النشاط نهاية

 اسم المدرس
الرتبة 
  التدريس الخدمة األآاديمية

البحث 
 القسمإدارة العلمي

القبول 
 النائب اإلداري والتسجيل

PHYS-A 1177.06 0.00 0.00 0.00 2354.13 3,531.19 أستاذ 
PHYS-B 0.00 1101.70 0.00 0.00 1101.70 2,203.39 أستاذ مشارك 
PHYS-C 0.00 0.00 163.15 244.72 2855.08 3,262.95 أستاذ مشارك 
PHYS-D 0.00 0.00 115.32 172.98 2018.10 2,306.40 أستاذ مشارك 
PHYS-E 0.00 0.00 121.28 181.92 2122.44 2,425.65 أستاذ مساعد 
PHYS-F 0.00 0.00 99.78 149.66 1746.06 1,995.50 أستاذ مساعد 
PHYS-G 0.00 0.00 150.49 225.74 2633.60 3,009.83 أستاذ مساعد 
PHYS-H 0.00 0.00 117.21 175.82 2051.18 2,344.20 أستاذ مساعد 
PHYS-I 0.00 0.00 114.62 171.93 2005.82 2,292.36 أستاذ مساعد 
PHYS-J 0.00 0.00 135.87 203.81 2377.76 2,717.44 أستاذ مساعد 
PHYS-K 0.00 0.00 0.00 0.00 2224.95 2,224.95 ماجستير 
PHYS-L 0.00 0.00 0.00 0.00 1260.40 1,260.40 ماجستير 
PHYS-M 0.00 0.00 0.00 0.00 452.03 452.03 معيد 
PHYS-N 0.00 0.00 0.00 0.00 483.52 483.52 معيد 
PHYS-O 0.00 0.00 0.00 0.00 550.38 550.38 معيد 
PHYS-P 0.00 0.00 0.00 0.00 1031.57 1,031.57 معيد 
PHYS-Q 0.00 0.00 0.00 0.00 1028.76 1,028.76 معيد 
PHYS-R 0.00 0.00 0.00 0.00 550.38 550.38 معيد 
PHYS-S 0.00 0.00 0.00 0.00 406.00 406.00 معيد 
PHYS-T 0.00 0.00 0.00 0.00 550.38 550.38 معيد 

 1177.06 1101.70 34627.2829804.231526.571017.72 المجموع
        

   17313.6414902.12763.29508.86 نصيب الفصل الواحد

  

  :ينبغي اإلشارة إلى ما يلي،  السابقةالجداولوبالنظر إلى 

وقد انخفـض عبئـه   ، نائباً لرئيس الجامعة للشئون اإلدارية   ) PHYS-A( يعمل المدرس    :أوالً

وكانت العالوة اإلدارية   ،  ساعات معتمدة لكل فصل دراسي    ) 6( إلى   تساعا) 9(التدريسي من   

كما كان البدل اإلداري نتيجة الدوام بالفصل الـصيفي بمبلـغ   ، دينار) 1980(عن السنة بقيمة    

على المجمعات كمـا    ) 21950.77(دينار لذلك تم تخصيص راتبه السنوي البالغ        ) 1133.89(

  :يلي
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  = التدريس مجمع تكلفة نشاط) أ (   

  )] البدل اإلداري+ العالوة اإلدارية  (–الراتب [  
    

  ] =21950.77 –) 1980 + 1133.89 [( ×
9
  . دينار12557.92= 6

   =مجمع تكلفة نشاط إدارة المكتب اإلداري ) ب (  
    

           )]البدل اإلداري+ العالوة اإلدارية  (–الراتب [  

  

  ] =21950.77 –) 1980 + 1133.89 [( ×
9
  . دينار9392.85= 1133.89 + 1980 + 3

  

  :كما تم تخصيص تكلفة اإلدخار والتأمين وتعويض نهاية الخدمة كما يلي

    =مجمع تكلفة نشاط التدريس ) أ (   
    

          تعويض نهاية الخدمة / التأمين/االدخار  

             

   = مجمع تكلفة نشاط إدارة المكتب اإلداري )ب (  
  

         -1           مةدتعويض نهاية الخ/التأمين/االدخار  

                                

  :وعليه يتم تخصيص اإلدخار كما يلي

 × 1076.3 = مجمع تكلفة نشاط التدريس) أ (   
9
   دينار 717.53 = 6

 × 1076.3 =ة نشاط إدارة المكتب اإلداري مجمع تكلف) ب (  
9
   دينار358.77   = 3

ولم يترتب على ذلك انخفاض عبئه      ،  نائباً لعميد كلية العلوم   ) PHYS-D( يعمل المدرس    :ثانياً

وكانت العـالوة اإلداريـة بمبلـغ       ،  ساعة معتمدة للفصل الدراسي   ) 12(التدريسي حيث بقي    

لـذلك تـم    ،  دينـار ) 446.66(ما كان البدل اإلداري للفصل الصيفي بمبلـغ         دينار ك ) 900(

  :دينار على المجمعات كما يلي) 16151.3(تخصيص راتبه السنوي البالغ 

  

  

  

  

  

)
 

 البدل اإلداري+ العالوة اإلدارية +  )×

×

    العبء بعد التخفيض

 ×    العبء قبل التخفيض

  العبء بعد التخفيض

  العبء قبل التخفيض
1- 

  العبء بعد التخفيض

  العبء قبل التخفيض

  العبء بعد التخفيض

(×  العبء قبل التخفيض
 

( 
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  = مجمع تكلفة نشاط التدريس ) أ ( 

  = الوزن النسبي للنشاط × )] البدل اإلداري+ العالوة اإلدارية  (–الراتب [    

   دينار %12954.06 = 87.5× )] 446.66 + 900 (– 16151.3[       

  =مجمع تكلفة نشاط البحث العلمي ) ب (  

   دينار %1110.35 = 7.5× )] 446.66 + 900 (– 16151.3[     

  =مجمع تكلفة نشاط إدارة القسم ) ج (  

   دينار%740.23 = 5× )] 446.66 + 900 (– 16151.3[     

  =مجمع تكلفة نشاط إدارة الكلية ) د (   

  البدل اإلداري عن الفصل الصيفي+ العالوة اإلدارية     

   دينار1346.66 = 446.66 + 900=     

كما تم تخصيص تكلفة اإلدخار والتأمين وتعويض نهاية الخدمة طبقاً للوزن النسبي لكل نشاط              

  .مع مالحظة أن الرتبة األكاديمية لهذا المدرس هي أستاذ مشارك) 11(الواردة بالجدول 

أي منصب إداري وهو برتبة أستاذ مساعد لـذلك يـتم           ) PHYS-E(ال يتولى المدرس     :ثالثاً

تخصيص راتبه وكذلك حقوقه من االدخار والتأمين وتعويض نهاية الخدمة علـى المجمعـات              

  :ويمكن تخصيص راتبه كما يلي، طبقاً للوزن النسبي للنشاط المحدد طبقاً لرتبته األكاديمية

   دينار12330.93% = 87.5 × 14092.49= لتدريس مجمع تكلفة نشاط ا) أ (   

   دينار1056.94 = %7.5 × 14092.49= مجمع تكلفة نشاط البحث العلمي ) ب (  

   دينار704.62% = 5 × 14092.49= مجمع تكلفة نشاط إدارة القسم ) ج (  

 تم تخصيص رواتب حملة الماجستير والمعيدون وحقـوقهم مـن اإلدخـار والتـأمين               :رابعاً

ويض نهاية الخدمة على مجمع تكلفة نشاط التدريس بالكامل طبقاً للوزن النـسبي للنـشاط               وتع

  .لتلك الرتبتين

ط يف على المجمعات لباقي مراكز النـشا       الطريقة تم تخصيص تلك العناصر من التكال       وبنفس

 عناصر تكاليف مركز نشاط قسم       باقي مكن بعد ذلك تخصيص   وي .)1(رقم  كما يظهر بالملحق    

  ).16(ياء على مجمعات التكاليف بالجدول رقم الفيز

  

  

  

  



 النائبالقبولالخدمات قسم

اإلداريوالتسجيلاألآاديميةالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفيزياء

رواتب وعالوات ومكافآت

225645.5293478.9293478.9204349.724349.723349.813349.81411.32450.00450.00446.66450.00450.00483.6700010754.129392.85رواتب وعالوات الهيئه التدريسيه

6530.021070.681223.3442360000000000000000اجور ساعات اضافيه

32600000000000000000326000اجوراشراف ومناقشات

106.050000000000000000106.0500اجور تحكيم ابحاث

15440.348507.3467202130000000000000000اجور ساعات مدرسي بالساعه 

23696.010000000000000011848.00511848.005 رواتب وعالوات فنيو المختبرات

1201.0800000000000000600.54600.54000أجور العمل اإلضافي

275879.02103056.94101422.264449.004349.724349.723349.813349.81411.32450.00450.00446.66450.00450.00483.6712448.5512448.553366.0510754.129392.85اإلجمالي

0000تعويضات ومساهمات

12809.164990.094990.090253.11253.11168.74168.740000000591.59591.590443.33358.77مساهمه الجامعه باالدخار

1016.57401.11401.11016.2316.2310.8210.82000000050.0750.07036.0724.04مساهمه الجامعه بالتأمين

37060.2614902.1214902.120763.29763.29508.86508.8600000001216.491216.4901101.701177.06تعويض نهايه الخدمه

50885.9920293.3120293.310.001032.631032.63688.42688.420.000.000.000.000.000.000.001858.151858.150.001581.091559.87اإلجمالي

0000اللوازم ومواد اخرى

154.860000077.4377.43000000000000قرطاسيه

5.6000000000000005.60000مطبوعات

485.5800000000000000242.79242.79000لوازم مختبرات

646.040.000.000.000.000.0077.4377.430.000.000.000.000.000.000.00248.39242.790.000.000.00اإلجمالي

0000نفقات البحث العلمي والمؤتمرات

829.74000829.74000000000000000نفقات سفر وتمثيل

353.50000353.500000000000000مخصصات دعم البحث العلمي 

1183.24000829.74353.500000000000000اإلجمالي

328594.29123350.25121715.574449.006212.095735.854115.664115.66411.32450.00450.00446.66450.00450.00483.6714555.0914549.493366.0512335.2110952.72المجموع العام

(16) جدول رقم

عناصر التكاليف

نشاط المختبراتاألشراف على الدراسات العليانشاط إدارة الكليةنشاط ادارة القسمنشاط البحث العلمينشاط التدريس

تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة قسم الفيزياء
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  :ويالحظ على الجدول السابق ما يلي

) 12 رقم   المحسوب بالجدول ( وعالوات الهيئة التدريسية     تم تخصيص رواتب   .1

 :على مجمعات التكاليف بتقسيمها على الفصول الدراسية للسنة المالية كما يلي

تم قسمة التكاليف المخصصة على مجمع تكلفة نشاط التدريس ونـشاط           ) أ  ( 

ي البحث العلمي بالتساوي على الفصل األول والثاني مع استثناء الفصل الصيف          

  .ألنه فترة إجازة أعضاء هيئة التدريس

تم تحميل البدل اإلداري للفصل الصيفي على الفصل الصيفي لمجمـع           ) ب  (

وقسمة ،  وإدارة الكلية واإلشراف على الدراسات العليا     ،  تكلفة نشاط إدارة القسم   

ما تبقى من التكلفة المخصصة على هذه المجمعات بالتساوي علـى الفـصل             

  .األول والثاني

 التخصيص المباشر لعنصر تكلفة أجور الساعات اإلضافية للمتفرغين مـن           تم .2

أعضاء هيئة التدريس وكذلك أجور الساعات للمدرسين بنظام الـساعة علـى            

مجمع تكلفة نشاط التدريس مع مراعاة التحميل الفعلي لتلك التكـاليف علـى             

 .الفصول الدراسية الثالثة

، ى الرسائل العلميـة ومناقـشتها      األجور المتعلقة باإلشراف عل    صيصتم تخ  .3

 .وأجور تحكيم األبحاث على مجمع تكلفة نشاط الخدمات األكاديمية

تم تخصيص رواتب الفنيين وأجور العمل اإلضافي على مجمع تكلفة نـشاط             .4

ولم يتم تحميل الفصل الصيفي داخل المجمع بـأي تكلفـة علـى             ،  المختبرات

رح فـصل دراسـي صـيفي أو        أساس أنها تكلفة ال يمكن تجنبها سواء تم ط        

 .عدمه

تعويض نهايـة   ،  تأمين،  ادخار(تشمل عناصر تكلفة التعويضات والمساهمات       .5

وقـد  ،  ل من أعضاء هيئة التدريس وفنيو المختبرات      لى مستحقات ك  ع) الخدمة

بالنسبة ألعضاء هيئة   ) 15-13 (لللجداوتم تخصيصها على المجمعات طبقاً      

 فقد تم تخصيص مستحقاتهم على مجمع       براتبالنسبة لفنيو المخت  أما  ،  التدريس

 . مباشرة على الفصلين األول والثاني بالتساويتكلفة نشاط المختبرات

تم تخصيص ما تبقى من عناصر تكاليف مركز نشاط قـسم الفيزيـاء علـى                .6

 فعلى سبيل المثـال تـم       .مجمعات التكلفة طبقاً للنشاط الذي استنفذت من أجله       

ه على مجمع تكلفة نشاط إدارة القسم ألنهـا         تخصيص عنصر تكلفة القرطاسي   

 كما تم تخصيص عنـصري      .استنفذت من أجل أداء نشاط إدارة قسم الفيزياء       

تكلفة المطبوعات ولوازم المختبرات على مجمع تكلفة نشاط المختبرات ألنهما          
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ها في خدمـة    للقيام بنشاط من العناصر التي استنفذتها مختبرات قسم الفيزياء        

 .مليةالمساقات الع

  :وتجري عملية التخصيص السابقة على باقي مراكز النشاط كما في الجداول التالية

  

  )17( رقم جدول

 تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة عمادة كلية العلوم
 نشاط  الكليةإدارةنشاط  عمادة كلية

 اتالمؤتمر الصيفي  الفصل الثاني  الفصل األول العلوم عناصر التكاليف
           رواتب وعالوات ومكافآت

 0.00 0.00 4,027.04 4,027.04 8054.08 اإلدارية الهيئة رواتب وعالوات 
 0.00 0.00 4,027.04 4,027.04 8054.08 اإلجمالي
           أخرىاللوازم ومواد 
 0.00 0.00 669.05 669.05 1338.1 قرطاسيه
 908.00 305.00 1,657.39 1,922.29 4792.68 مطبوعات
 908.00 305.00 2,326.44 2,591.34 6130.78 اإلجمالي

           نفقات البحث العلمي والمؤتمرات
 8,960.35 0.00 0.00 0.00 8960.35 لوازم ندوات وورش عمل ومؤتمرات

 8,960.35 0.00 0.00 0.00 8960.35 اإلجمالي
 9,868.35 305.00 6,353.48 23145.216,618.38 المجموع العام

  

أنه تم تخصيص الجزء األكبر من تكلفـة المطبوعـات          ) 17(من الجدول رقم    يالحظ  

، على مجمع تكلفة نشاط إدارة الكلية على الرغم أنها تتعلق بطباعة أوراق أسئلة االمتحانـات              

كـل  ب فـي    لطالاألساس األفضل لتخصيصها هو على عدد الشعب الدراسية مرجحة بعدد ا          ف

لمطبوعات على عدد الطلبة غير دقيق ألن الطالب الواحد يدرس في عـدة             فتخصيص ا ،  شعبة

كما أن تخصيص المطبوعات على عدد الشعب غير دقيـق          ،  شعب في الفصل الدراسي الواحد    

ونظراً لصعوبة التخصيص طبقاً لألساس     ،  لتفاوت أعداد الطالب بالشعب الدراسية تفاوتاً كبيراً      

  . على مجمع تكلفة نشاط إدارة الكليةاألفضل تم تخصيص تكلفة المطبوعات

 لقـسم   تخصيص جزء من تكلفة تعـويض نهايـة الخدمـة         ) 18(ويبين الجدول رقم    

أن مـن بـين أعـضاء هيئـة         على مجمع تكلفة نشاط اإلبتعاث والسبب في ذلك         الرياضيات  

التدريس عضوين مبتعثين بالخارج إلكمال دراستهما العليا وطبقـاً لألنظمـة المعمـول بهـا               

 اإلبتعـاث  المبتعث تعويض نهاية الخدمة عن سـنوات          عضو هيئة التدريس   لجامعة يستحق با

وعليه تم تخصيص تكلفة تعويض نهاية الخدمة المتعلق بالعضوين المبتعثـين           ،  الثالثة األولى 

  .اإلبتعاثعلى مجمع تكلفة نشاط 
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ها في خدمـة    للقيام بنشاط من العناصر التي استنفذتها مختبرات قسم الفيزياء        

 .مليةالمساقات الع

  :وتجري عملية التخصيص السابقة على باقي مراكز النشاط كما في الجداول التالية

  

  )17( رقم جدول

 تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة عمادة كلية العلوم
 نشاط  الكليةإدارةنشاط  عمادة كلية

 اتالمؤتمر الصيفي  الفصل الثاني  الفصل األول العلوم عناصر التكاليف
           رواتب وعالوات ومكافآت

 0.00 0.00 4,027.04 4,027.04 8054.08 اإلدارية الهيئة رواتب وعالوات 
 0.00 0.00 4,027.04 4,027.04 8054.08 اإلجمالي
           أخرىاللوازم ومواد 
 0.00 0.00 669.05 669.05 1338.1 قرطاسيه
 908.00 305.00 1,657.39 1,922.29 4792.68 مطبوعات
 908.00 305.00 2,326.44 2,591.34 6130.78 اإلجمالي

           نفقات البحث العلمي والمؤتمرات
 8,960.35 0.00 0.00 0.00 8960.35 لوازم ندوات وورش عمل ومؤتمرات

 8,960.35 0.00 0.00 0.00 8960.35 اإلجمالي
 9,868.35 305.00 6,353.48 23145.216,618.38 المجموع العام

  

أنه تم تخصيص الجزء األكبر من تكلفـة المطبوعـات          ) 17(من الجدول رقم    يالحظ  

، على مجمع تكلفة نشاط إدارة الكلية على الرغم أنها تتعلق بطباعة أوراق أسئلة االمتحانـات              

كـل  ب فـي    لطالاألساس األفضل لتخصيصها هو على عدد الشعب الدراسية مرجحة بعدد ا          ف

لمطبوعات على عدد الطلبة غير دقيق ألن الطالب الواحد يدرس في عـدة             فتخصيص ا ،  شعبة

كما أن تخصيص المطبوعات على عدد الشعب غير دقيـق          ،  شعب في الفصل الدراسي الواحد    

ونظراً لصعوبة التخصيص طبقاً لألساس     ،  لتفاوت أعداد الطالب بالشعب الدراسية تفاوتاً كبيراً      

  . على مجمع تكلفة نشاط إدارة الكليةاألفضل تم تخصيص تكلفة المطبوعات

 لقـسم   تخصيص جزء من تكلفة تعـويض نهايـة الخدمـة         ) 18(ويبين الجدول رقم    

أن مـن بـين أعـضاء هيئـة         على مجمع تكلفة نشاط اإلبتعاث والسبب في ذلك         الرياضيات  

التدريس عضوين مبتعثين بالخارج إلكمال دراستهما العليا وطبقـاً لألنظمـة المعمـول بهـا               

 اإلبتعـاث  المبتعث تعويض نهاية الخدمة عن سـنوات          عضو هيئة التدريس   لجامعة يستحق با

وعليه تم تخصيص تكلفة تعويض نهاية الخدمة المتعلق بالعضوين المبتعثـين           ،  الثالثة األولى 

  .اإلبتعاثعلى مجمع تكلفة نشاط 



نشاطالقبولتكنولوجيامرآزالخدماتقسم
 اإلبتعاثوالتسجيللمعلوماتالجنوباألآاديميةالصيفيالفصل الثانيالفصل األول الصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالرياضيات

رواتب وعالوات ومكافآت
181737.368220.1068933.3507714.897714.895048.015048.01428.153704.113704.11544.2308702.491301844.950رواتب وعالوات الهيئه التدريسيه

17434.927426.065380.8646280000000000000اجور ساعات اضافيه
980000000000009800000اجوراشراف ومناقشات
42.420000000000042.420000اجور تحكيم ابحاث

112594389687000000000000000اجور ساعات مدرسي بالساعه 
211453.680035.1681184.2146287714.89457714.89455048.014885048.01488428.153704.10673704.107544.231022.428702.491301844.950اإلجمالي

00تعويضات ومساهمات
9829.23815.903885.740445.23445.23265.53265.530172.74172.7400360.57000مساهمه الجامعه باالدخار
718.48292.42265.87031.3431.3418.7018.70012.0212.020036.07000مساهمه الجامعه بالتأمين
36258.5213737.0713227.6201564.391564.39932.95932.950689.21689.2100980.73001940تعويض نهايه الخدمه

46806.217845.417379.2402040.95782040.957751217.179751217.179750873.965873.965001377.365001940اإلجمالي
00اللوازم ومواد اخرى

47.320000023.6623.66000000000قرطاسيه
47.320000023.6623.66000000000اإلجمالي

00نفقات البحث العلمي والمؤتمرات
525000052500000000000نفقات سفر وتمثيل

530.250000530.2500000000000مخصصات دعم البحث العلمي 
1055.2500001055.2500000000000اإلجمالي

259362.4197880.5598563.444628.009755.8510811.106288.856288.85428.154578.074578.07544.231022.4210079.861301844.951940المجموع العام

(18) جدول رقم

عناصر التكاليف
إدارة الكليةنشاط ادارة القسمنشاط البحث العلمينشاط التدريس

تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة قسم الرياضيات
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للعمـل  ) ENVT-C(و  ) ENVT-B(تم نقل المدرسين     فقد   في قسم البيئة وعلوم األرض    أما  

للعمـل بوحـدة    ) ENVT-H(كما تم نقل المدرس     ،  بعمادة الدراسات العليا في الفصل الثاني     

لذا تم تخصيص نصف حقوقهم الـسنوية مـن الرواتـب           ،  الدراسات البيئية عن نفس الفصل    

تم    أما النصف اآلخر    ،   على المراكز التي نقلوا إليها     اية الخدمة أمين وتعويض نه   والت واالدخار

مع مراعاة الرتبة األكاديمية لكل     ) 11(تخصيصه على المجمعات طبقاً للنسب الواردة بجدول        

  ).19(وذلك كما يظهر بالجدول رقم  )1(.مدرس

تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكـاليف األنـشطة لبـاقي           ) 2(ويبين الملحق رقم    

  .مراكز النشاط بكلية العلوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).1(الملحق ) 24-21(راجع الجداول    )1(



عمادةالدراساتالخدماتقسم البيئة
الدراسات العلياالبيئيةاألآاديميةالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولوعلوم األرض

رواتب وعالوات ومكافآت
112751.7246235.5935109.6605548.303201.763739.062419.13436.560004328.9611732.71رواتب وعالوات الهيئه التدريسيه

11280011280000000000اجور ساعات اضافيه
140000000000014000اجوراشراف ومناقشات
21.21000000000021.2100اجور تحكيم ابحاث

222010927923360000000000اجور ساعات مدرسي بالساعه 
18174.39000000009087.1959087.195000 رواتب وعالوات فنيو المختبرات

134435.3247327.5935901.66314645548.3033201.763739.0562419.126436.569087.1959087.195161.214328.9611732.71اإلجمالي
0تعويضات ومساهمات
5546.542001.961836.360183.68183.68112.95112.950474.68474.680165.600.00مساهمه الجامعه باالدخار
627.66227.51201.49015.3315.339.479.47061.52561.525026.020.00مساهمه الجامعه بالتأمين
15091.545634.934858.340554.54444.54336.37274.5001019.9251019.9250398.46550.00تعويض نهايه الخدمه

21265.747864.3956896.19030753.5503643.55458.7944396.919401556.131556.130590.08550اإلجمالي
0اللوازم ومواد اخرى

139.930000069.96569.965000000قرطاسيه
24.020000000024.020000مطبوعات

222.7900000000111.395111.395000لوازم مختبرات
386.740000069.96569.9650135.415111.395000اإلجمالي

0نفقات البحث العلمي والمؤتمرات
219.25000219.25000000000نفقات سفر وتمثيل

219.25000219.25000000000اإلجمالي
156307.0555191.9842797.851464.006521.103845.314267.822886.01436.5610778.7410754.72161.214919.0412282.71المجموع العام

(19) جدول رقم

عناصر التكاليف
نشاط المختبراتنشاط ادارة القسمنشاط البحث العلمينشاط التدريس

تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة قسم البيئة وعلوم األرض
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على مجمعات التكـاليف يعـرض      عملية تخصيص عناصر التكاليف     بعد االنتهاء من    

، مجموع تكلفة مجمعات تكاليف األنشطة على مستوى األقسام األكاديميـة         ) 20(الجدول رقم   

حيث تم تجميع التكاليف المخصصة من مراكز النشاط المختلفة على تلك المجمعات للوقـوف              

  . بالنسبة لكلية العلوماإلجماليةعلى تكلفتها 
  



الدراساتنشاطالخدمات
البيئيةاإلبتعاثاألآاديميةالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األول

79,927.2585,351.821,392.005,479.577,892.834,081.044,511.55419.7415,478.9215,934.91441.230.000.00األحياء
123,350.25121,715.574,449.006,212.095,735.854,115.664,115.66411.3214,555.0914,549.493,366.050.000.00الفيزياء
104,079.17104,197.192,240.0010,389.7912,864.296,995.486,995.48369.279,190.459,190.45127.440.000.00الكيمياء
97,880.5598,563.444,628.009,755.8510,811.106,288.856,288.85428.150.000.001,022.421,940.000.00الرياضيات
15,129.059,383.04960.001,118.49625.721,231.27902.76411.328,989.678,989.670.000.000.00البصريات

41,396.7543,060.530.003,178.713,178.712,499.372,539.24550.9618,387.8918,387.8942.420.000.00التحاليل الطبية
55,191.9842,797.851,464.006,521.103,845.314,267.822,886.01436.5610,778.7410,754.72161.210.004919.04البيئة وعلوم األرض

516,955.01505,069.4515,133.0042,655.6144,953.8129,479.5028,239.563,027.3277,380.7577,807.125,160.771,940.004,919.04المجموع

نشاط المختبرات

(20) جدول رقم

مراآز النشاط
نشاط ادارة القسمنشاط البحث العلمينشاط التدريس

تكلفة مجمعات تكاليف األنشطة على مستوى األقسام األكاديمية
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  .)21 ( رقميمكن عرض تكلفة مجمعات التكاليف لكلية العلوم بالجدول

  

  )21( رقم جدول

 2005-2004 تكلفة مجمعات تكاليف أنشطة كلية العلوم لعام 
 التكلفة

 اإلجماليالفصل الصيفي الفصل الثاني  الفصل األول مجمعات تكاليف األنشطةالرقم
         مستوى عمادة آلية العلوم :أوال
 24,323.89 1,295.89 11,381.55 11,646.45  الكليةإدارةنشاط  1
 1,421.52 521.52 450.00 450.00 توجيه وإرشاد الطلبة 2
 1,383.67 483.67 450.00 450.00 األشراف على الدراسات العليا 3
 9,868.35       نشاط المؤتمرات 4
         مستوى األقسام األآاديمية:ثانيا
 1,037,157.45 15,133.00 516,955.01505,069.45  التدريسنشاط 1
 87,609.42 0.00 44,953.81 42,655.61 نشاط البحث العلمي 2
 60,746.38 3,027.32 28,239.56 29,479.50  القسمإدارةنشاط  3
 155,187.86 0.00 77,807.12 77,380.75 نشاط المختبرات 4
 5,160.77   الخدمات األآاديمية 5
 1,940.00   نشاط اإلبتعاث 6
 4,919.04   الدراسات البيئية 7
         مستوى العمادات األخرى:ثالثا
 14,180.16   نشاط إدارة القبول والتسجيل 1
 11,082.72   نشاط إدارة مكتب النائب اإلداري 2
 12,568.14   نشاط إدارة عمادة البحث العلمي 3
 10,079.86   نشاط إدارة مرآز الجنوب 4
 130.00   نشاط إدارة تكنولوجيا المعلومات 5
 18,783.56   نشاط إدارة رئاسة الجامعة 6
 12,282.71   نشاط إدارة عمادة الدراسات العليا 7

 1,468,825.50   المجموع
  

  : تقسيم مجمع تكلفة نشاط التدريس إلى مجمعات فرعية:3.3.2.3.1

كافة الموارد المستنفذة للقيام بعملية تدريس المساقات       يضم مجمع تكلفة نشاط التدريس      

وتختلف قيمة الموارد المستنفذة باختالف الرتبة األكاديمية       ،   بالخطط الدراسية  الواردة المختلفة

واختالف نوع التكاليف من حيث كون الساعات المطلـوب تدريـسها         ،  ألعضاء هيئة التدريس  

 أنها ساعات إضافية عن العـبء العـادي أو أن         ضمن العبء العادي لعضو هيئة التدريس أو      

د المستنفذة بالنسبة   روأيضاً تختلف قيمة الموا   ،  عضو هيئة التدريس من العاملين بنظام الساعة      
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 ألعضاء هيئة التدريس الذين يتولون مناصب إدارية ويترتب عليها انخفاض بالعبء التدريسي           

  .لهم

ط التدريس كان ال بد من تقسيمه إلى مجمعات         ومن أجل تحقيق التجانس داخل مجمع تكلفة نشا       

  :فرعية كما يلي

  .مجمع تكلفة نشاط التدريس لرتبة أكاديمية تتولى منصب إداري) أ (   

  .مجمع تكلفة نشاط التدريس لرتبة األستاذ) ب (  

  . لرتبة الدكتوراهسالتدريمجمع تكلفة نشاط ) ج (  

  .يرمجمع تكلفة نشاط التدريس لرتبة الماجست) د (   

  . المعيدلرتبةمجمع تكلفة نشاط التدريس ) هـ(  

  .مجمع تكلفة نشاط تدريس الساعات اإلضافية) و (   

  

 ولغرض إظهار آلية تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة على األقسام األكاديمية           

داخـل   على ثالثة أقسام أكاديمية      الباحث بتطبيق منهجية هذا النظام     يقوم   في الخطوات الباقية  

 كعينـة يـتم     هي قسم الفيزياء وقسم التحاليل الطبية وقسم البيئة وعلـوم األرض          و كلية العلوم 

االسترشاد بها عند التطبيق على باقي األقسام األكاديمية سواء كانت بكلية العلوم أو الكليـات               

  .األخرى

  

) 24(،  )23 (،)22(ويمكن تقسيم مجمع تكلفة نشاط التدريس لمراكز النشاط كما في الجداول            

  .على الترتيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول
93,478.9293,478.926,278.966,278.963,731.733,731.7350,746.7550,746.7510,079.0910,079.0922642.39522642.3950.000.00رواتب الهيئه التدريسيه
1,070.681,223.3400000000001070.681223.34أجور ساعات إضافية

8,507.346,720.0000000000008507.346720أجور ساعات مدرسي بالساعة
4,990.094,990.09358.77358.77221.67221.672,952.992,952.99584.78584.78871.88871.880.000.00مساهمه الجامعه باالدخار
401.11401.1124.0424.0418.0318.03189.34189.3471.6571.6598.0598.050.000.00مساهمه الجامعه بالتأمين
14,902.1214,902.121,177.061,177.06550.85550.858,905.028,905.021,742.681,742.682,526.512,526.510.000.00تعويض نهايه الخدمه

123,350.25121,715.577,838.837,838.834,522.284,522.2862,794.1062,794.1012,478.1912,478.1926,138.8326,138.839,578.027,943.34المجموع

الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول
33,250.4833,250.483,071.643,071.645,463.355,463.3510,993.0510,993.054,589.344,589.349133.119133.110.000.00رواتب الهيئه التدريسيه
1,499.203,162.9800000000001499.23162.98أجور ساعات إضافية

1,588.411,588.41180.37180.37319.64319.64626.89626.89257.01257.01204.49204.490.000.00مساهمه الجامعه باالدخار
177.29177.2912.0212.0224.7924.7959.8659.8628.5728.5752.0452.040.000.00مساهمه الجامعه بالتأمين
4,881.384,881.38383.67383.671,221.631,221.631,547.761,547.76725.31725.311,003.011,003.010.000.00تعويض نهايه الخدمه

41,396.7543,060.533,647.703,647.707,029.417,029.4113,227.5713,227.575,600.235,600.2310,392.6510,392.651,499.203,162.98المجموع

الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول
46,235.5935,109.6613,523.825,457.5818,831.1818,831.185,038.025,038.028,842.585,782.8900رواتب الهيئه التدريسيه
1,092.00792.00000000001092792أجور ساعات مدرسي بالساعة
2,001.961,836.36313.51313.511,078.921,078.92278.33278.33331.20165.600.000.00مساهمه الجامعه باالدخار
227.51201.4924.7924.7994.6794.6729.9929.9978.0652.040.000.00مساهمه الجامعه بالتأمين
5,634.934,858.341,099.59721.462,737.722,737.72758.94758.941,038.68640.220.000.00تعويض نهايه الخدمه

55,191.9842,797.8514,961.716,517.3522,742.4922,742.496,105.276,105.2710,290.526,640.751,092.00792.00المجموع

تقسيم مجمع تكلفة نشاط التدريس على المجمعات الفرعية لقسم الفيزياء

تقسيم مجمع تكلفة نشاط التدريس على المجمعات الفرعية لقسم التحاليل الطبية

تقسيم مجمع تكلفة نشاط التدريس على المجمعات الفرعية لقسم البيئة وعلوم األرض

الساعات األضافيةمعيدماجستير مجمع تكلفة نشاط التدريس
عنصر التكلفة

(نائب إداري) دآتوراةدآتوراة (عميد)استاذ

الساعات األضافيةمعيدماجستير دآتوراة مجمع تكلفة نشاط التدريس

مجمع تكلفة نشاط التدريس

(رئيس الجامعة) استاذاستاذ
عنصر التكلفة

(22) جدول رقم

(23) جدول رقم

عنصر التكلفة

(24) جدول رقم

الساعات األضافيةمعيدماجستيردآتوراةاستاذ
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  :ما يليويتبين من الجداول السابقة 

تم تقسيم مجمع تكلفة نشاط التدريس على المجمعات الفرعية من خالل تجميع             .1

تـي  عنصر التكلفة لكل عضو هيئة تدريس يحمل نفس الرتبة األكاديميـة وال           

  .)1(ورد تفصيلها بالملحق رقم 

 وكـذلك   تم إدراج أجور الساعات اإلضافية ألعضاء هيئة التدريس المتفرغين         .2

 .لساعات اإلضافيةلالعاملين بنظام الساعة ضمن المجمع الفرعي 

تم فتح مجمعات فرعية خاصة ألعضاء هيئة التدريس الذين يتولون مناصـب             .3

 لقسم الفيزياء تم فتح مجمع يضم عناصر تكلفة نائب الـرئيس  فبالنسبة،  إدارية

لفـة عميـد    ومجمع آخر يضم عناصر تك    ،  وهو برتبة أستاذ  ،  للشئون اإلدارية 

وبالنسبة لقسم التحاليل الطبية تـم فـتح        ،  القبول والتسجيل وهو برتبة دكتور    

 .مجمع يضم عناصر تكلفة رئيس الجامعة وهو برتبة أستاذ

  

   مسببات التكلفة اختيار :3.3.2.4

 منهـا   قام الباحث في هذه الخطوة باختيار مسببات التكاليف للمجمعات التي اسـتفادت           

قسم الفيزياء وقسم التحاليل الطبية وقسم البيئـة        ب  والمتعلقة )7 ( رقم الجدولوحدات التكلفة في    

  .وعلوم األرض

وتعكس مسببات التكاليف حجم الموارد التي قامت وحدات التكلفة المختلفة باستهالكها           

 .من األنشطة بعد ما تم تجميع التكاليف الخاصة بكل مجمع من مجمعات تكـاليف األنـشطة               

ـ ر مسببات التكاليف تحديد أفضل مسبب تكلفه        عند اختيا ويمكن    مجمعـات التكـاليف     بعضل

التخصـصات  (بصورة مباشرة على اعتبار أنه يمكن تحديد كمية استهالك كل وحـدة تكلفـة               

منها بصورة واضحة دون القيام بعملية المفاضلة بين المسببات مـن خـالل تحليـل               ) العلمية

، دة أفضل مسبب تكلفة لمجمع تكلفة نشاط التـدريس        عدد الساعات التدريسية المعتم   ف،  االرتباط

وعدد الساعات العملية المستغرقة بالمختبرات العملية أفضل مسبب تكلفة لمجمع تكلفة نـشاط             

المختبرات وكذلك األمر لعدد طلبة البكالوريوس كمسبب لمجمع تكلفة نشاط توجيـه وإرشـاد              

  .الطلبة

التي يمكن استخدامها لتخصيص تكلفتها     و  األخرى لمجمعاتوتتعدد مسببات التكاليف ل   

  .)25( رقم على وحدات التكلفة كما في الجدول
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  )25( رقم جدول

  مسببات التكاليف المتاحة لتخصيص تكلفة المجمعات

  سبب تحديد مسبب التكلفة  مسببات التكاليف  مجمع التكلفة

  عدد الطالب  نشاط إدارة القسم

  عدد الشعب الدراسية

  تمدةعدد الساعات المع

يقــوم هــذا النــشاط علــى 

ــة   ــى العملي ــراف عل اإلش

ــسم   ــل الق ــسية داخ التدري

األكاديمي وبالتالي تتأثر تكلفة    

هذا المجمع بعدد الطـالب و      

عدد الشعب المطروحة وعدد    

الساعات المعتمدة للمـساقات    

  .المختلفة

  عدد الطالب  نشاط إدارة الكلية

  عدد الشعب الدراسية

  عدد الساعات المعتمدة

  العاملين بالكليةعدد 

يقــوم هــذا النــشاط علــى 

اإلشراف على أعمال األقسام    

ــة   ــل الكلي ــة داخ األكاديمي

وبالتالي تتـأثر تكلفـة هـذا       

المجمع بعدد الطالب وعـدد     

ــدد  ــية وع ــشعب الدراس ال

الساعات المعتمدة للمـساقات    

وعدد العاملين داخل األقـسام     

  .المختلفة

ــى   ــراف عل ــشاط اإلش ن

  الدراسات العليا 

   طالب الدراسات العليا عدد

  عدد شعب الدراسات العليا

  عدد الساعات المعتمدة

يقــوم هــذا النــشاط علــى 

ــرامج   ــى ب ــراف عل اإلش

الدراسات العليا الذي تطرحه    

األقسام المختلفة لـذا يتـأثر      

تكلفة هذا المجمع بعدد طالب     

الدراسات العليا وعدد الشعب    

ــدد   ــم وع ــة له المطروح

ت الساعات المعتمدة للمـساقا   

  .المطروحة



 110

وفي ظل تعدد هذه المسببات كان ال بد من المفاضلة بينها باستخدام معامل االرتباط اإلحصائي               

سبب تكلفة من المسببات السابق تحديدها      مللعالقة بين عناصر التكلفة داخل مجمع التكلفة وكل         

ر مسبب التكلفة   ونتيجة لعدم توفر البيانات الالزمة وصعوبة تجهيزها اعتمد الباحث على اختيا          

  .األفضل عن طريق المقابالت مع رؤساء األقسام والحكم الشخصي

ويوضح الجدول التالي مسببات التكلفة المستخدمة في تخصيص تكلفة المجمعات على وحدات            

  .التكلفة
  )26 ( رقمجدول

  مسببات التكلفة المستخدمة في تخصيص تكلفة المجمعات على وحدات التكلفة

  مسببات التكلفة  ألنشطةمجمعات تكاليف ا

    مستوى عمادة كلية العلوم/ أوال

  عدد الشعب  نشاط إدارة الكلية

  عدد الطلبة  نشاط توجيه وإرشاد الطلبة

  عدد شعب الدراسات العليا  اإلشراف على الدراسات العليا

    مستوى األقسام األكاديمية/ ثانياً

  عدد الساعات المعتمدة  نشاط التدريس

  عدد الشعب  نشاط إدارة القسم

  عدد الساعات العملية  نشاط المختبرات

ويمكن عرض كمية مسببات التكلفة المستخدمة في تخصيص تكلفة المجمعات علـى وحـدات              

  :التكلفة كما يلي

  )27( رقم جدول

 عدد الشعب الدراسية بكلية العلوم
 عدد الشعب

 الفصل الثاني  الفصل األول مرآز النشاط
 75 73 حياءاأل

 123 133 الفيزياء
 61 61 الكيمياء
 113 102 الرياضيات
 12 17 البصريات

 43 33 التحاليل الطبية
 33 50 البيئة وعلوم األرض

 460 469 المجموع
  .ون األآاديمية إعداد الباحث من واقع البيانات المتوفرة بالشئ:المصدر
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  )28( رقم جدول

 ة العلومعدد شعب الدراسات العليا بكلي
 عدد الشعب

 الفصل الثاني  الفصل األول مرآز النشاط
 6 11 األحياء
 4 3 الفيزياء
 1 0 الكيمياء
 10 8 الرياضيات
 0 0 البصريات

 5 4 التحاليل الطبية
 0 1 البيئة وعلوم األرض

 26 27 المجموع
  .ةون األآاديمي إعداد الباحث من واقع البيانات المتوفرة بالشئ:المصدر

  

  )29( رقم جدول

 أعداد الطالب بكلية العلوم
 الفصل الثاني الفصل األول

 اإلجمالي إناث ذآور اإلجمالي إناث ذآور التخصص
 95 72 23 112 86 26 األحياء
 96 46 50 132 60 72 الفيزياء
 85 44 41 108 55 53 الكيمياء

 54 35 19 75 53 22 الكيمياء الحيوية
 81 39 42 88 40 48 الرياضيات

 67 42 25 103 55 48 رياضيات آمبيوتر
 19 7 12 17 5 12 رياضيات إحصاء
 174 106 68 187 105 82 البصريات

 231 185 46 267 202 65 التحاليل الطبية
 25 17 8 38 14 24 البيئة وعلوم األرض

 927 593 334 1127 675 452 المجموع
       عمادة القبول والتسجيل: المصدر
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  )30( رقم جدول

 عدد الساعات المعتمدة لقسم الفيزياء
 عدد الساعات المعتمدة 

 الفصل الثاني  الفصل األول الرتبة األآاديمية
 6 6 )نائب إداري(أستاذ 

 6 6 )عميد (كدآتور مشار
 94 96 دآتوراه
 27 30 ماجستير

 128 122 معيد
 84 108 الساعات اإلضافية

 345 368 المجموع
  . إعداد الباحث من واقع تقارير أعباء أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء:المصدر

  

  )31( رقم جدول

  عدد الساعات المعتمدة لقسم التحاليل
    عدد الساعات المعتمدة 

 الفصل الثاني  الفصل األول الرتبة األآاديمية
 3 3 )رئيس الجامعة(أستاذ 
 9 10 أستاذ

 23 24 دآتوراه
 15 14 تيرماجس
 33 52 معيد

 23 8 الساعات اإلضافية
 106 111 المجموع

  . إعداد الباحث من واقع تقارير أعباء أعضاء هيئة التدريس بقسم التحاليل الطبية:المصدر
  

  )32( رقم جدول

 عدد الساعات المعتمدة لقسم البيئة
 عدد الساعات المعتمدة 

 لثانيالفصل ا  الفصل األول الرتبة األآاديمية
 10 23 أستاذ

 26 37 دآتوراه
 15 12 ماجستير

 22 36 معيد
 10 14 الساعات اإلضافية

 83 122 المجموع
  . إعداد الباحث من واقع تقارير أعباء أعضاء هيئة التدريس بقسم البيئة وعلوم األرض:المصدر
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  )33( رقم جدول

  عدد الساعات العملية في المختبرات
 ساعات العمليةعدد ال

 الفصل الثاني  الفصل األول مرآز النشاط
 87 87 األحياء
 171 177 الفيزياء
 72 48 الكيمياء
 0 0 الرياضيات
 8 15 البصريات

 45 51 التحاليل الطبية
 33 60 البيئة وعلوم األرض

 416 438 المجموع
  .لية العلوم إعداد الباحث من واقع البيانات المتوفرة باألقسام األآاديمية لك:المصدر

  

   احتساب معدالت تكلفة مسببات التكاليف :3.3.2.5

وتحديد كمية المسببات الخاصة بكل مجمع والتي تلزم إلنتاج         ،  بعد ما تم تحديد تكلفة المجمعات     

يمكـن اآلن   ،  ل التطبيق العلمية للتخصصات بمراكز النشاط مح     الدرجات   خدمة المتمثلة بمنح  ال

  :التكاليف كما في الجداول التاليةاحتساب معدالت تكلفة مسببات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



التكلفةالتكلفة
للشعبة 24.743شعبة دراسية11,381.55460.00للشعبة 24.833شعبة دراسية11,646.45469.00نشاط إدارة الكلية

للطالب0.485طالب450.00927.00للطالب0.399طالب450.001,127.00نشاط توجيه وإرشاد الطلبة
للشعبة 17.308شعبة دراسات ع450.0026.00للشعبة 16.667شعبة دراسات ع450.0027.00اإلشراف على الدراسات العليا

التكلفةالتكلفة
نشاط التدريس

للساعة معتمدة1,306.472ساعة معتمدة7,838.836.00للساعة معتمدة1,306.472ساعة معتمدة7,838.836.00أستاذ (نائب إداري)
للساعة معتمدة753.713ساعة معتمدة4,522.286.00للساعة معتمدة753.713ساعة معتمدة4,522.286.00دآتوراه (عميد)

للساعة معتمدة668.022ساعة معتمدة62,794.1094.00للساعة معتمدة654.105ساعة معتمدة62,794.1096.00دآتوراة
للساعة معتمدة462.155ساعة معتمدة12,478.1927.00للساعة معتمدة415.940ساعة معتمدة12,478.1930.00ماجستير

للساعة معتمدة204.210ساعة معتمدة26,138.83128.00للساعة معتمدة214.253ساعة معتمدة26,138.83122.00معيد
للساعة معتمدة94.564ساعة معتمدة7,943.3484.00للساعة معتمدة88.685ساعة معتمدة9,578.02108.00الساعات اإلضافية

للساعة معتمدة352.799ساعة معتمدة121,715.57345.00للساعة معتمدة335.191ساعة معتمدة123,350.25368.00المجموع
للشعبة 33.461شعبة دراسية4,115.66123.00للشعبة 30.945شعبة دراسية4,115.66133.00نشاط إدارة القسم
للساعة العملية85.085ساعة عملية14,549.49171.00للساعة العملية82.232ساعة عملية14,555.09177.00نشاط المختبرات

جدول رقم (35) 

مجمعات تكاليف األنشطة
الفصل الثانيالفصل األول
المعدلآمية مسببات التكلفةالمعدلآمية مسببات التكلفة

معدل تكلفة مسببات التكاليف لقسم الفيزياء

(34) جدول رقم

مجمعات تكاليف األنشطة
الفصل الثانيالفصل األول
المعدلآمية مسببات التكلفةالمعدلآمية مسببات التكلفة

معدل تكلفة مسببات التكاليف لكلية العلوم

114



التكلفةالتكلفة
نشاط التدريس

للساعة معتمدة1,215.899ساعة معتمدة3,647.703.00للساعة معتمدة1,215.899ساعة معتمدة3,647.703.00أستاذ (رئيس الجامعة)
للساعة معتمدة781.046ساعة معتمدة7,029.419.00للساعة معتمدة702.941ساعة معتمدة7,029.4110.00أستاذ

للساعة معتمدة575.112ساعة معتمدة13,227.5723.00للساعة معتمدة551.149ساعة معتمدة13,227.5724.00دآتوراة
للساعة معتمدة373.348ساعة معتمدة5,600.2315.00للساعة معتمدة400.016ساعة معتمدة5,600.2314.00ماجستير

للساعة معتمدة314.929ساعة معتمدة10,392.6533.00للساعة معتمدة199.859ساعة معتمدة10,392.6552.00معيد
للساعة معتمدة137.521ساعة معتمدة3,162.9823.00للساعة معتمدة187.400ساعة معتمدة1,499.208.00الساعات اإلضافية
للساعة معتمدة406.231ساعة معتمدة43,060.53106.00للساعة معتمدة372.944ساعة معتمدة41,396.75111.00المجموع

للشعبة 59.052شعبة دراسية2,539.2443.00للشعبة 75.739شعبة دراسية2,499.3733.00نشاط إدارة القسم
للساعة العملية408.620ساعة عملية18,387.8945.00للساعة العملية360.547ساعة عملية18,387.8951.00نشاط المختبرات

التكلفةالتكلفة
نشاط التدريس

للساعة معتمدة651.735ساعة معتمدة6,517.3510.00للساعة معتمدة650.509ساعة معتمدة14,961.7123.00أستاذ
للساعة معتمدة874.711ساعة معتمدة22,742.4926.00للساعة معتمدة614.662ساعة معتمدة22,742.4937.00دآتوراة
للساعة معتمدة407.018ساعة معتمدة6,105.2715.00للساعة معتمدة508.773ساعة معتمدة6,105.2712.00ماجستير

للساعة معتمدة301.852ساعة معتمدة6,640.7522.00للساعة معتمدة285.848ساعة معتمدة10,290.5236.00معيد
للساعة معتمدة79.200ساعة معتمدة792.0010.00للساعة معتمدة78.000ساعة معتمدة1,092.0014.00الساعات اإلضافية
للساعة معتمدة515.637ساعة معتمدة42,797.8583.00للساعة معتمدة452.393ساعة معتمدة55,191.98122.00المجموع

للشعبة 87.455شعبة دراسية2,886.0133.00للشعبة 85.356شعبة دراسية4,267.8250.00نشاط إدارة القسم
للساعة العملية325.901ساعة عملية10,754.7233.00للساعة العملية179.646ساعة عملية10,778.7460.00نشاط المختبرات

معدل تكلفة مسببات التكاليف لقسم البيئة وعلوم األرض

(36) جدول رقم

مجمعات تكاليف األنشطة
الفصل الثانيالفصل األول

المعدلآمية مسببات التكلفةالمعدلآمية مسببات التكلفة

معدل تكلفة مسببات التكاليف لقسم التحاليل الطبية

(37) جدول رقم

مجمعات تكاليف األنشطة
الفصل الثانيالفصل األول

المعدلآمية مسببات التكلفةالمعدلآمية مسببات التكلفة
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وتوضح معدالت التكلفة الموارد المستهلكة لكل مسبب تكلفة مطلوب إلنتاج وحـدات            

فعلى سبيل المثال تستهلك كل ساعة معتمدة قام بتدريـسها مـدرس يحمـل درجـة                ،  التكلفة

وكذلك تستهلك كـل سـاعة عمليـة        ،  دينار) 654.11(الدكتوراه بقسم الفيزياء موارد تكلفتها      

  .دينار وهكذا لباقي المجمعات) 82.23(د تكلفتها لمختبرات قسم الفيزياء موار

ة كبيـرة لتحقيـق     إن تقسيم مجمع تكلفة نشاط التدريس إلى مجمعات فرعية ذات أهمي          

 التكلفـة   تخصيص التكاليف ويبدو ذلك واضحاً من خـالل تبـاين معـدالت           الدقة في عملية    

 التـي تـستهلك     يـة  العلم جمع تكلفة نشاط التدريس فالتخصـصات     للمجمعات الفرعية داخل م   

ساعات معتمدة من المجمع الفرعي لحملة درجـة الـدكتوراه تـستهلك مـوارد أكبـر مـن                  

التخصصات العلمية التي تستهلك ساعات معتمدة من المجمـع الفرعـي لتـدريس الـساعات          

  .اإلضافية

  

  : تخصيص تكلفة المجمعات على وحدات التكلفة:3.3.2.6

دم توفر  وذلك لع ،   على التخصصات العلمية   ال يمكن تخصيص تكلفة المجمعات مباشرة     

وبما أن كل تخصص علمي يتكـون       ،  مسببات تربط المجمعات مباشرة بالتخصصات المختلفة     

من مجموعة المساقات التي يجب على الطالب دراستها من خالل الشعب الدراسية لنيل الدرجة              

  :ص التكلفة على وحداتها يكون على مرحلتينيالعلمية للتخصص فإن تخص

  .تخصيص تكلفة المجمعات على الشعب الدراسية للمساقات المختلفة) أ (   

  .تخصيص تكلفة الشعب الدراسية على التخصصات العلمية) ب (  

  

   تخصيص تكلفة المجمعات على الشعب الدراسية:3.3.2.6.1

ص تكلفة المجمعات علـى الـشعب الدراسـية باسـتخدام           يفي هذه المرحلة تخص   يتم  

 علـى   يع كمية مسببات التكـاليف    توزبذلك  و،  )37-34(في الجداول   الظاهرة   ةمعدالت التكلف 

ويراعي في عملية    .الشعب الدراسية للمساقات المختلفة طبقاً الستهالكها الفعلي لتلك المسببات        

وكذلك فيما إذا كانت الشعبة الدراسية مخصـصة للطـالب أو           ،  التخصيص الفصول الدراسية  

كلفة نشاط توجيه وإرشاد الطلبـة مـن هـذه المرحلـة إلمكانيـة            ويستثنى مجمع ت   .الطالبات

  .تخصيص تكلفته على التخصصات العلمية مباشرة

 من مسببات التكاليف لكـل مـن         استهالك كل مساق دراسي    )3(وتبين الجداول بالملحق رقم     

م ث. لكل مركز نشاط من المراكز الثالثة     الطالبات  ل األول والثاني مقسمة على الطالب و      الفص

 باستخدام معـدالت تكلفـة      حة بواسطة كل مركز نشاط     تكلفة شعب المساقات المطرو    احتساب

  .مسببات التكاليف
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   تخصيص تكلفة الشعب الدراسية على التخصصات العلمية :3.3.2.6.2

يمكن تخصيص تكلفتها على    ،   السابقة  بالمرحلة  تم تحديد تكلفة الشعب الدراسية     بعد أن 

م كل شعبة دراسية ألي مساق عدداً من الطالب الـذين يدرسـون             وتض،  التخصصات العلمية 

ليس شرطاً أن يكون المساق الواحد أو الـشعبة الواحـدة تابعـة             ف،  ضمن تخصصات مختلفة  

ولكل شعبة دراسية حد أعلى لعدد الطـالب الـذين يمكـنهم            ،  بالكامل لتخصص علمي واحد   

لذا تم اعتبار الفرق بين الحد      ،  معة اإلسالمية الدراسة فيها طبقاً لمعايير الشئون األكاديمية بالجا      

 بالـشعبة   األعلى لعدد الطالب الذين يمكنهم التسجيل بالشعبة وعدد الطالب الفعلي المـسجلين           

ويفيد ما سبق في تخصيص تكلفـة الـشعبة الدراسـية علـى             ،  لةطاقة غير المستغ  العلى أنه   

صص معين داخل الشعبة الواحدة إلى      التخصصات العلمية طبقاً لنسبة الطلبة الذي ينتمون لتخ       

  .بالشعبةعدد الطالب لالحد األعلى 

  

قات التـي   الشعب الدراسية للمـسا   ب تخصصات الطلبة    جداول) 4 ( رقم الملحقبين  وي

 وذلـك  ، لكل شـعبة المستغلةالطاقة غير حجم  و،يطرحها كل مركز نشاط من المراكز الثالثة      

 تخصيص تكلفـة الـشعب       كما يبين جداول   .لباتللفصل األول والثاني لكل من الطالب والطا      

الطاقة غير المستغلة طبقاً لنسب الطلبة الذين ينتمون        تكلفة  الدراسية على التخصصات العلمية و    

 كل مركز نشاط    لتخصص معين ونسبة الطاقة غير المستغلة لكل شعبة للمساقات التي يطرحها          

  .من المراكز الثالثة

  

 مركـز   كل الشعب الدراسية للمساقات التي يطرحها    بعد االنتهاء من تخصيص تكلفة      

مركز لكل تخـصص     كل   تبين إجمالي التكلفة التي يساهم بها     ي على التخصصات العلمية     نشاط

وكـذلك تكلفـة    ،  من التخصصات التي تتطلب دراسة بعض المساقات التي يطرحها المركـز          

فعلى  .دريس خالل فصل دراسي   الطاقة غير المستغلة المتحققة بالمركز نتيجة القيام بنشاط الت        

 بلغت مساهمة مركز نشاط قسم      )4( بالملحق رقم    )21( رقم   وكما يظهر بالجدول  ،  سبيل المثال 

) 3,658.3(األول لتخصص بكالوريوس الفيزياء للطالب تكلفة مقـدارها         الفيزياء في الفصل    

 تكلفة مقدراها   كما بلغت مساهمته لنفس الفصل لتخصص بكالوريوس الفيزياء للطالبات        ،  دينار

بهذا يكون إجمالي مساهمة المركـز بالتخـصص للفـصل األول بتكلفـة           و )1(دينار) 3,305(

 تكلفـة  إجمـالي  أن )4( بالملحق رقـم   )21( رقم   ويظهر الجدول ،  دينار) 6,963.3(مقدارها  

                                                 
  ).4(ملحق رقم )  22(راجع جدول ) 1(
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 فـي   الفيزياء قسم   الطاقة غير المستغلة نتيجة تدريس شعب الطالب والمتحققة في مركز نشاط          

أما تكلفة الطاقة غير المـستغلة المتحققـة نتيجـة          ،  دينار) 30,717.9(ل األول بمقدار    الفص

 بمقـدار   )4( بالملحق رقم    )22( رقم    جدول هاتدريس شعب الطالبات لنفس الفصل وكما يظهر      

 إجمالي تكلفة الطاقة غير المستغلة المتحققة في مركز نشاط          وبهذا يصبح ،  دينار) 29,719.7(

  .دينار) 60.437.6(فصل األول بمقدار قسم الفيزياء لل

بعد تحديد مساهمة كل مركز نشاط من المراكز الثالثة بالتكلفة للتخصصات المختلفـة يمكـن               

  : في كل فصل دراسيتحديد تكلفة التخصصات العلمية التالية

  .تخصص بكالوريوس الفيزياء .1

 .تخصص ماجستير الفيزياء .2

 .تخصص بكالوريوس التحاليل الطبية .3

 .اجستير التحاليل الطبيةتخصص م .4

 .تخصص بكالوريوس البيئة وعلوم األرض .5

  

  : ما يليبإتباع ويتم تحديد تكلفة هذه التخصصات

تحميل التخصص العلمي بكافة التكاليف التي ساهمت بهـا مراكـز النـشاط              .1

  .المختلفة داخل كلية العلوم

 .تحميل التخصص بنصيبه من الطاقة غير المستغلة .2

عات التي يمكـن تخـصيص تكلفتهـا مباشـرة علـى            تخصيص تكلفة المجم   .3

 .التخصصات العلمية

  

ويمكن تحديد التكاليف التي ساهمت بها مراكز النشاط المختلفة والمتمثلـة باألقـسام             

األكاديمية من خالل جداول تخصيص تكلفة الشعب الدراسية على التخصصات العلميـة لكـل           

أن مساهمة مركز   ) 4(بالملحق  ) 13 (ولدالجفعلى سبيل المثال يظهر     ،  مركز نشاط على حدة   

 الفيزياء طالب الفـصل األول بلغـت        سبكالوريونشاط قسم البيئة وعلوم األرض بتخصص       

مساهمة المركز عن   في نفس الملحق أن     ) 14(في حين يظهر الجدول     ،  دينار) 309.4(بمقدار  

وعلى هـذا   ،  اردين) 371.9 (بمقدارالفيزياء طالبات بلغت    ص بكالوريوس   نفس الفصل بتخص  

 التي ساهمت بها مراكز النـشاط المختلفـة         التكاليفالنحو يتم تحميل التخصص العلمي بكافة       

  .داخل كلية العلوم

ويتحمل التخصص العلمي بإجمالي تكلفة الطاقة غير المستغلة التي تحققـت بالـشعب             

  :اة ما يليالدراسية للمساقات التي يطرحها مركز النشاط الذي يمنح هذا التخصص مع مراع



 119

إذا كان مركز النشاط يمنح درجة الماجستير للتخـصص باإلضـافة لدرجـة              .1

البكالوريوس فإن تكلفة الطاقة غير المستغلة المتعلقة بشعب مـساقات درجـة            

الماجستير تحمل على درجة الماجستير للتخصص ألغراض احتساب تكلفـة          

 .كل درجة على حدة

تخصصات تمنحها مراكز نـشاط     إذا كان مركز النشاط يطرح مساقات تخدم         .2

نفسه فإن تكلفة   أخرى بالكامل وال يستفيد منها التخصص الذي يمنحه المركز          

ل على التخصـصات التـي      لة المتعلقة بتلك المساقات تحم    الطاقة غير المستغ  

 .تمنحها مراكز النشاط المستفيدة

الطاقة يتم تحميل درجة البكالوريوس التي يمنحها مركز النشاط بإجمالي تكلفة            .3

لة المتحققة بالمركز بعد استبعاد التكلفة المتعلقة بدرجة الماجستير         المستغ غير

منحها مراكز نشاط أخرى    توالتكلفة المتعلقة بالمساقات التي تخدم تخصصات       

 .بالكامل

  

 أن إجمالي تكلفة الطاقة غير المـستغلة        )4( بالملحق رقم    )21 ( رقم  جدول ويظهر من 

لفيزيـاء بالفـصل   ا  والمطروحة بواسطة مركز نشاط قسمت الطالبالمتحققة عن شعب مساقا   

ـ ومن بين هذه المساقات مساقين تـم طرحه       ،  دينار) 30,717.9(األول بمقدار    ا لتخـصص   م

، دينـار ) 1866.9(مـستغلة بمقـدار     بتكلفة غير   ) فيزياء الكم (مساق  ماجستير الفيزياء وهما    

  طاقة أي بإجمالي تكلفة  ،  دينار) 1627.8(بمقدار  بتكلفة غير مستغلة    ) ميكانيكا تحليلية (ومساق  

يتم تحميلها على تكلفة تخصص ماجـستير الفيزيـاء         ،  دينار) 3,494.7(غير مستغلة بمقدار    

يـر  بتكلفة غ ) الضوء الهندسي (وأيضاً من بين هذه المساقات مساق        .طالب عن الفصل األول   

كالوريوس البـصريات الطبيـة     يتم تحميلها على تخصص ب    ،  دينار) 1589.2(مستغلة بمقدار   

وبعد طـرح التكلفـة غيـر       ،  بالكامل ألن هذا المساق ال يخدم تخصص بكالوريوس الفيزياء        

يتم ،  دينار) 25634(المستغلة المتعلقة بالمساقات الثالثة من إجمالي تكلفتها يتبقى تكلفة بمقدار           

وعلى هذا النحـو     ،طالب عن الفصل األول    على تكلفة تخصص بكالوريوس الفيزياء    تحميلها  

  .السابق يتم تحميل كل تخصص علمي بنصيبه من تكلفة الطاقة غير المستغلة

وأخيراً يتم تخصيص تكلفة المجمعات التي يمكن تخصيص تكلفتها مباشرة على التخصـصات             

 على تخصص بكالوريوس الفيزياء      يخصص فمجمع تكلفة نشاط توجيه وإرشاد الطلبة     ،  العلمية

لتكلفة لمسبب تكلفة عدد الطالب المسجلين لتخصص بكالوريوس الفيزيـاء          باستخدام معدالت ا  

  :على النحو التالي
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  = نصيب تخصص بكالوريوس الفيزياء طالب للفصل األول 

   دينار28.7=   .399 ×   72 =         معدل تكلفة الطالب× عدد الطالب 

   دينار24=    .399 ×  60 =نصيب تخصص بكالوريوس الفيزياء طالبات للفصل األول 

   دينار24.3 =   .485×    50 = نصيب تخصص بكالوريوس الفيزياء طالب للفصل الثاني

   دينار22.3 =   .485×   46 = نصيب تخصص بكالوريوس الفيزياء طالبات للفصل الثاني

  

 لـذا ال    . طلبة مرحلة البكالوريوس فقط     على إرشاد الطلبة و مجمع تكلفة نشاط توجيه      ويقتصر

  .هذا المجمع على تخصصات درجة الماجستيريتم تخصيص تكلفة 

  : وحدات التكلفة التاليةبعد العرض السابق تحديد تكلفةويمكن 

 . في فصل دراسيحها مراكز النشاط الثالثةالتخصصات العلمية التي تمنتكلفة  .1

 .تكلفة الطالب الفصلية طبقا لتخصصه العلمي .2

لتخـصص معـين فـي فـصل         تكلفة الساعة المعتمدة التي يطرحها القسم األكاديمي       .3

 .دراسي

 . في فصل دراسيالمسجلة من خالل الطلبةتكلفة الساعة المعتمدة  .4

  

  )38( رقم جدول

  تكلفة تخصص بكالوريوس الفيزياء الفصل األول
 التكلفة

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 6,963.3 3,305.0 3,658.3 قسم الفيزياء

 0.0 0.0 0.0 قسم التحاليل الطبية
 681.3 371.9 309.4 قسم البيئة وعلوم األرض

 52,111.4 26,477.4 25,634.0 الطاقة غير المستغلة
 52.7 24.0 28.7 مجمع تكلفة التوجيه واإلرشاد

 59,808.8 30,178.3 29,630.5 تكلفة التخصص
 132 60 72 عدد الطالب
 453.1 503.0 411.5 تكلفة الطالب

 39 39 39 عدد الساعات المعتمدة
 1,533.6 773.8 759.8 تكلفة الساعة المعتمدة

 1584 720 864 عدد الساعات المعتمدة المسجلة
 37.8 41.9 34.3 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة
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  )39( رقم لجدو

  تكلفة تخصص بكالوريوس الفيزياء الفصل الثاني
 التكلفة

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 10,298.4 5,470.0 4,828.4 اءقسم الفيزي

 0.0 0.0 0.0 قسم التحاليل الطبية
 962.6 270.3 692.4 قسم البيئة وعلوم األرض

 55,306.5 27,019.4 28,287.0 الطاقة غير المستغلة
 46.6 22.3 24.3 مجمع تكلفة التوجيه واإلرشاد

 66,614.1 32,782.0 33,832.0 تكلفة التخصص
 96 46 50 عدد الطالب
 693.9 712.7 676.6 تكلفة الطالب

 43 43 40 عدد الساعات المعتمدة
 1,549.2 762.4 845.8 تكلفة الساعة المعتمدة

 1152 552 600 عدد الساعات المعتمدة المسجلة
 57.8 59.4 56.4 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة

  

  

  )40( رقم جدول

  تكلفة تخصص ماجستير الفيزياء الفصل األول
 التكلفة

 اإلجمالي طالبات طالب صدر التكلفةم
 1,280.7 407.0 873.7 قسم الفيزياء

 0.0 0.0 0.0 قسم التحاليل الطبية
 0.0 0.0 0.0 قسم البيئة وعلوم األرض

 5,122.5 1,627.8 3,494.7 الطاقة غير المستغلة
 6,403.1 2,034.8 4,368.3 تكلفة التخصص

 12 5 7 عدد الطالب
 533.6 407.0 624.0 لطالبتكلفة ا

 6 3 6 عدد الساعات المعتمدة
 1,067.2 678.3 728.1 تكلفة الساعة المعتمدة

 144 45 63 عدد الساعات المعتمدة المسجلة
 44.5 45.2 69.3 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة
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  )41( رقم جدول

  تكلفة تخصص ماجستير الفيزياء الفصل الثاني
 لتكلفةا

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 1,039.8 311.9 727.9 قسم الفيزياء

 0.0 0.0 0.0 قسم التحاليل الطبية
 0.0 0.0 0.0 قسم البيئة وعلوم األرض

 7,278.5 1,767.6 5,510.9 الطاقة غير المستغلة
 8,318.3 2,079.6 6,238.7 تكلفة التخصص

 7 4 3 عدد الطالب
 1,188.3 519.9 2,079.6 تكلفة الطالب

 12 3 9 عدد الساعات المعتمدة
 693.2 693.2 693.2 تكلفة الساعة المعتمدة

 84 36 27 عدد الساعات المعتمدة المسجلة
 99.0 57.8 231.1 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة

  

  

  )42( رقم جدول

 تكلفة تخصص بكالوريوس التحاليل الطبية الفصل األول
 ةالتكلف

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 26,641.3 20,994.6 5,646.7 قسم التحاليل الطبية

 1,167.1 1,004.2 162.9 قسم البيئة وعلوم األرض
 4,464.7 2,929.1 1,535.5 قسم الفيزياء

 18,720.2 9,138.1 9,582.1 الطاقة غير المستغلة
 106.6 80.7 26.0 مجمع تكلفة التوجيه واإلرشاد

 51,099.9 34,146.7 16,953.2 تخصصتكلفة ال
 267 202 65 عدد الطالب
 191.4 169.0 260.8 تكلفة الطالب

 20 20 20 عدد الساعات المعتمدة
 2,555.0 1707.3 847.7 تكلفة الساعة المعتمدة

 3204 2424 780 عدد الساعات المعتمدة المسجلة
 15.9 14.1 21.7 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة
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  )43( رقم جدول

 تكلفة تخصص بكالوريوس التحاليل الطبية الفصل الثاني
 التكلفة

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 34,595.4 27,150.8 7,444.6 قسم التحاليل الطبية

 2,059.3 1,234.0 825.3 قسم البيئة وعلوم األرض
 3,116.3 2,156.4 960.0 قسم الفيزياء

 23,199.1 9,404.1 13,795.0 لةالطاقة غير المستغ
 112.1 89.8 22.3 مجمع تكلفة التوجيه واإلرشاد

 63,082.3 40,035.1 23,047.3 تكلفة التخصص
 231 185 46 عدد الطالب
 273.1 216.4 501.0 تكلفة الطالب

 27 24 25 عدد الساعات المعتمدة
 2,336.4 1,668.1 921.9 تكلفة الساعة المعتمدة

 2772 2220 552 ات المعتمدة المسجلةعدد الساع
 22.8 18.0 41.8 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة

  

  

  )44( رقم جدول

  تكلفة تخصص ماجستير التحاليل الطبية الفصل األول
 التكلفة

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 1,721.1 1,247.0 474.2 قسم التحاليل الطبية

 0.0 0.0 0.0 قسم البيئة وعلوم األرض
 0.0 0.0 0.0 قسم الفيزياء

 2,117.5 1,879.7 237.8 الطاقة غير المستغلة
 3,838.6 3,126.6 712.0 تكلفة التخصص

 33 14 19 عدد الطالب
 116.3 223.3 37.5 تكلفة الطالب

 6 6 3 عدد الساعات المعتمدة
 639.8 521.1 237.3 تكلفة الساعة المعتمدة

 396 126 171 تمدة المسجلةعدد الساعات المع
 9.7 24.8 4.2 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة
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  )45( رقم جدول

  تكلفة تخصص ماجستير التحاليل الطبية الفصل الثاني
 التكلفة

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 282.5 128.4 154.1 قسم التحاليل الطبية

 0.0 0.0 0.0 قسم البيئة وعلوم األرض
 0.0 0.0 0.0 قسم الفيزياء

 488.0 205.5 282.5 الطاقة غير المستغلة
 770.5 333.9 436.6 تكلفة التخصص

 11 5 6 عدد الطالب
 70.0 66.8 72.8 تكلفة الطالب

 3 3 3 عدد الساعات المعتمدة
 256.8 111.3 145.5 تكلفة الساعة المعتمدة

 132 45 54 عدد الساعات المعتمدة المسجلة
 5.8 7.4 8.1 كلفة الساعة المعتمدة المسجلةت
  

  

  )46( رقم جدول

  تكلفة تخصص بكالوريوس البيئة وعلوم األرض الفصل األول
 التكلفة

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 5,568.8 4,223.0 1,345.8 قسم البيئة وعلوم األرض

 1,460.9 0.0 1,460.9 قسم التحاليل الطبية
 377.4 121.4 256.1 اءقسم الفيزي

 48,388.9 21,098.5 27,290.3 الطاقة غير المستغلة
 15.2 5.6 9.6 مجمع تكلفة التوجيه واإلرشاد

 55,811.2 25,448.4 30,362.7 تكلفة التخصص
 38 14 24 عدد الطالب
 1,468.7 1,817.7 1,265.1 تكلفة الطالب

 36 33 35 عدد الساعات المعتمدة
 1,550.3 771.2 867.5 المعتمدةتكلفة الساعة 

 456 168 288 عدد الساعات المعتمدة المسجلة
 122.4 151.5 105.4 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة

  

  

  



 125

  )47( رقم جدول

  تكلفة تخصص بكالوريوس البيئة وعلوم األرض الفصل الثاني
 التكلفة

 اإلجمالي طالبات طالب مصدر التكلفة
 3,724.2 2,008.3 1,715.9 ألرضقسم البيئة وعلوم ا
 0.0 0.0 0.0 قسم التحاليل الطبية

 253.0 73.1 179.9 قسم الفيزياء
 36,748.7 16,929.3 19,819.4 الطاقة غير المستغلة

 12.1 8.3 3.9 مجمع تكلفة التوجيه واإلرشاد
 40,738.1 19,019.0 21,719.1 تكلفة التخصص

 25 17 8 عدد الطالب
 1,629.5 1,118.8 2,714.9 بتكلفة الطال

 22 21 20 عدد الساعات المعتمدة
 1,851.7 905.7 1,086.0 تكلفة الساعة المعتمدة

 300 204 96 عدد الساعات المعتمدة المسجلة
 135.8 93.2 226.2 تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة

  

لكل و مي عل من خالل الجداول السابقة تم احتساب تكلفة الطالب الفصلية لكل تخصص          

فصل دراسي مع التمييز من حيث كونه طالب أو طالبة وذلك من خالل قسمة تكلفة التخصص                

كما تم احتساب تكلفة الساعة المعتمدة المطروحـة مـن خـالل األقـسام               .على عدد الطالب  

كما  .األكاديمية وذلك بقسمة تكلفة التخصص على عدد الساعات المعتمدة للمساقات المطروحة          

 وذلك بقسمة تكلفة التخصص على عدد الـساعات          المعتمدة المسجلة  اب تكلفة الساعة  تم احتس 

  .المعتمدة المسجلة من خالل الطالب الدارسين للمساقات المطروحة
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  المبحث الرابع

  تحليل نتائج الدراسة التطبيقية
  

 التكلفة للتخصصات العلميـة     واحتسابيق نظام التكاليف المبني على األنشطة       بعد تطب 

وما يتعلق بها كتكلفة الطالب والساعة المعتمدة المطروحة من خالل األقسام األكاديمية الثالثة             

وتكلفة الساعة المعتمدة التي يسجلها الطالب الذي يدرس بتخصص معـين وتكلفـة الـشعب               

  :النتائج التاليةالدراسية يمكن استعراض 

  

   التخصص العلمي باختالف التكلفة اختالف :3.4.1

 لكل طالب فـي التخصـصات العلميـة         إنفاقهايوجد اختالف كبير في التكلفة التي تم        

فإن معدل تكلفة الطالب بتخصص بكالوريوس التحاليل       ) 48 ( رقم المختلفة فكما يتبين بالجدول   

دينار في حين بلغ معدل تكلفة الطالب بتخصص البيئـة وعلـوم            ) 191.4(في الفصل األول    

ويعود السبب في ذلك إلى التباين الكبير في عدد الطلبة الدارسـين        ،  دينار) 1,468.7(األرض  

تخصص البيئة مـن التكـاليف      فعلى الرغم أن نصيب تخصص التحاليل و      ،  في كل تخصص  

متقاربة إال أن عدد طلبة تخصص البيئة أقل بكثير من عدد طلبة تخصص التحاليل مما يعنـي          

  . نصيب طالب البيئة من المواردارتفاع

ولكن يالحظ أن   ،  )49( رقم    كما في الجدول    الثاني  ما سبق أيضاً على الفصل الدراسي      وينطبق

على من معدل التكلفة في الفصل األول بنفس التخـصص          معدل تكلفة الطالب في هذا الفصل أ      

ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الطلبة الدارسين لنفس التخصص في الفصل الثاني مما يعنـي               

  .ارتفاع نصيب الطالب من تكلفة الموارد المخصصة

  

  )48 ( رقمجدول

  تكلفة الطالب بالتخصصات 
 2005-2004في الفصل األول للعام 

 الطالبتكلفة 
 عام  طالبة طالب التخصص

 453.1 503.0 411.5 بكالوريوس الفيزياء
 533.6 407.0 624.0 ماجستير الفيزياء

 191.4 169.0 260.8 بكالوريوس التحاليل الطبية
 116.3 223.3 37.5 ماجستير التحاليل الطبية

 1,468.7 1,817.7 1,265.1 بكالوريوس البيئة وعلوم األرض
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  )49 ( رقمجدول

  تكلفة الطالب بالتخصصات 
 2005-2004في الفصل الثاني للعام 

 تكلفة الطالب
 عام  طالبة طالب التخصص

 693.9 712.7 676.6 بكالوريوس الفيزياء
 1,188.3 519.9 2,079.6 ماجستير الفيزياء

 273.1 216.4 501.0 بكالوريوس التحاليل الطبية
 70.0 66.8 72.8 ماجستير التحاليل الطبية

 1,629.5 1,118.8 2,714.9 بكالوريوس البيئة وعلوم األرض
  

أما فيما يتعلق بدرجة الماجستير تختلف معدل تكلفة الطالـب بدرجـة كبيـرة بـين                

تخصص الفيزياء والتحاليل الطبية سواء كان ذلك بالفصل األول أو الثاني حيث بلـغ معـدل                

 تكلفـة في حين بلـغ معـدل   ، دينار) 533.6(تكلفة طالب ماجستير الفيزياء في الفصل األول  

ويرجع ذلك إلى أن نـصيب تخـصص ماجـستير          ،  دينار) 116.3(طالب ماجستير التحاليل    

حيث يقوم قسم التحاليل    ،  التحاليل من التكاليف منخفض مقارنة مع تخصص ماجستير الفيزياء        

اول معدالت  وكما تبين من جد   ،  بتدريس مساقات تخصص الماجستير بنظام الساعات اإلضافية      

تكلفة مسببات التكلفة فإن معدل تكلفة تدريس الساعة المعتمدة للساعات اإلضافية أقل بكثير من              

أما السبب اآلخر فهـو     ،  معدل تكلفة تدريس الساعة المعتمدة لحملة درجة األستاذ أو الدكتوراه         

  .ءأن عدد طلبة تخصص ماجستير التحاليل أكبر من عدد طلبة تخصص ماجستير الفيزيا

وبمقارنة معدل تكلفة الطالب مع الطالبات داخل التخصص الواحد للبكـالوريوس يتبـين أن              

معدل التكلفة للطالبة لكل من تخصص بكالوريوس الفيزياء والبيئة في الفصل األول أكبر مـن               

، معدل تكلفة الطالب وكذلك األمر بالنسبة لتخصص بكالوريوس الفيزياء في الفـصل الثـاني             

 في ذلك إلى انخفاض عدد الطالبات عن عدد الطالب الدارسين لنفس التخصص             ويعود السبب 

لذا عندما انخفض عدد الطـالب عـن عـدد          ،  في ظل أن تكلفة التخصص لكل منهما متقاربة       

الطالبات لبكالوريوس البيئة في الفصل الثاني أصبح معدل تكلفة الطالب أكبر من معدل تكلفـة               

  .الطالبة الدارسين لهذا التخصص

وعلى الرغم من أن تكلفة تخصص بكالوريوس التحاليل للطالبات تبلغ تقريباً ضـعف             

فإن معدل تكلفة الطالبة أقل بكثير مـن معـدل تكلفـة            ،  تكلفة التخصص للطالب في الفصلين    
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الطالب ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الطالبات عن الطالب بنسبة أكبر مما يعنـي أن نـصيب                 

  .يعها على عدد أكبر من الطالباتزتول أقل الطالبة من تكلفة الموارد

يوضح الجدولين التاليين تكلفة الساعة المعتمدة للتخصصات العلمية للطالب والطالبات وتكلفتها           

  .العامة في الفصلين الدراسيين

  )50 ( رقمجدول

  تكلفة الساعة المعتمدة للتخصصات 
 2005-2004في الفصل األول للعام 

  المعتمدةتكلفة الساعة
 عام  طالبة طالب التخصص

 1,533.6 773.8 759.8 بكالوريوس الفيزياء
 1,067.2 678.3 728.1 ماجستير الفيزياء

 2,555.0 1707.3 847.7 بكالوريوس التحاليل الطبية
 639.8 521.1 237.3 ماجستير التحاليل الطبية

 1,550.3 771.2 867.5 بكالوريوس البيئة وعلوم األرض
  

  )51 ( رقمجدول

  تكلفة الساعة المعتمدة للتخصصات 
 2005-2004في الفصل الثاني للعام 

 تكلفة الساعة المعتمدة
 عام  طالبة طالب التخصص

 1,549.2 762.4 845.8 بكالوريوس الفيزياء
 693.2 693.2 693.2 ماجستير الفيزياء

 2,336.4 1,668.1 921.9 بكالوريوس التحاليل الطبية
 256.8 111.3 145.5 حاليل الطبيةماجستير الت

 1,851.7 905.7 1,086.0 بكالوريوس البيئة وعلوم األرض
  

  :يمكن توضيح النتائج التالية) 51-50(من خالل الجدولين 

ارتفاع تكلفة الساعة المعتمـدة لتخـصص بكـالوريوس التحاليـل مقارنـة              .1

د السبب في    بكالوريوس الفيزياء والبيئة بالفصلين الدراسيين ويعو      يبتخصص

ذلك إلى زيادة عدد الشعب المفتوحة للمساق الواحد وانخفاض عدد المـساقات            

  .المطروحة

حيث بلغت تكلفتها   ،  ارتفاع تكلفة الساعة المعتمدة لتخصص بكالوريوس البيئة       .2

بعد أن كانـت تكلفتهـا بالفـصل األول         ،  دينار) 1851.7(في الفصل الثاني    

 عدد المساقات المطروحة بالفصل     خفاضويرجع ذلك إلى ان   ،  دينار) 1550.3(
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 المساق الواحـد    وكذلك عدد الشعب المطروحة ضمن    ،  الثاني لهذا التخصص  

 .دون أن يتبع ذلك انخفاض كافي بالتكلفة التي يتحملها التخصص

 تكلفة الساعة المعتمدة لدرجة الماجستير لتخصصي الفيزياء والتحاليل         انخفاض .3

س ويرجع ذلك إلى أن معظم المـساقات        مقارنة بتخصصات درجة البكالوريو   

المطروحة لهذه الدرجة تم تدريسها بنظام الساعات اإلضافية والتي يـنخفض           

معدل تكلفتها عن معدل تكلفة ساعة التدريس لحملة األستاذ أو الدكتوراه كمـا             

بينت جداول معدالت تكلفة مسببات التكاليف ولهذا السبب أيضاً تختلف تكلفـة            

 . لتخصصات الماجستير فيما بينهاالساعة المعتمدة

، ق ذات أهمية في تكلفة الساعة المعتمدة بين الطالب والطالبـات          وال يوجد فر   .4

حيث ترتفع تكلفة الـساعة المعتمـدة       ،   من ذلك بكالوريوس التحاليل    ىويستثن

ويرجع ذلك إلـى زيـادة عـدد الـشعب          ،   كبير عن الطالب   بشكلللطالبات  

 الـساعة   تكلفـة  في   االختالفأما  ،   الواحد المطروحة للطالبات ضمن المساق   

المعتمدة بين الطالب وطالبات ماجستير التحاليل في الفصل األول فهو نـاتج            

عن تدريس شعب الطالب بنظام الساعات اإلضافية مما أدى إلـى انخفـاض             

 .تكلفة الساعة المعتمدة لهم عن الطالبات

  

المعتمدة التي يسجلها الطالـب والـسعر       يوضح الجدولين التاليين مقارنة بين تكلفة الساعة        

  . تسجيلها للفصليين الدراسييندالذي يدفعه عن

  

  )52 ( رقمجدول

  مقارنة تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة مع سعرها
 2005-2004للتخصصات العلمية في الفصل األول للعام 

 سعر
تكلفة الساعة المعتمدة 

 الفرق المسجلة
 عام طالبة  طالب  عام طالبة طالبالساعة التخصص

 20.8- 24.9- 17.3- 37.8 41.9 34.3 17 بكالوريوس الفيزياء
 5.5 4.8 19.3- 44.5 45.2 69.3 50 ماجستير الفيزياء

 2.1 3.9 3.7- 15.9 14.1 21.7 18 بكالوريوس التحاليل الطبية
 70.3 55.2 75.8 9.7 24.8 4.2 80 ماجستير التحاليل الطبية

 105.4- 134.5- 88.4-105.4151.5122.4 17 ة وعلوم األرضبكالوريوس البيئ
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  )53 ( رقمجدول

 مقارنة تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة مع سعرها 
 2005-2004للتخصصات العلمية في الفصل الثاني للعام 

 سعر
تكلفة الساعة المعتمدة 

 الفرق المسجلة
 معا طالبة  طالب عام طالبة طالبالساعة التخصص

 40.8- 42.4- 39.4- 59.457.8 56.4 17 بكالوريوس الفيزياء
 49.0- 7.8- 181.1- 231.157.899.0 50 ماجستير الفيزياء

 4.8- 0.0 23.8- 18.022.8 41.8 18 بكالوريوس التحاليل الطبية
 74.2 72.6 71.9 5.8 7.4 8.1 80 ماجستير التحاليل الطبية

 118.8- 76.2- 209.2-226.293.2135.8 17 ضبكالوريوس البيئة وعلوم األر

  

  :يمكن استعراض ما يلي) 53-52 (الجدولينمن خالل 

تفوق تكلفة الساعة المعتمدة المسجلة من خالل الطالب السعر الذي يدفعه فيها             .1

ألغلب التخصصات مما يحقق عجزاً لكل ساعة يتم تسجيلها وحتى الـساعات            

ر الفيزياء وبكـالوريوس التحاليـل تكـاد        التي حققت فائضاً كساعات ماجستي    

  .تقترب تكلفتها من سعرها مع مالحظة أنها حققت عجزاً بالفصل الثاني

 الساعة المعتمدة لماجستير التحاليل فائـضاً مرتفعـاً فـي الفـصليين             حققت .2

الدراسيين وذلك بسبب تدريس مساقات هـذا التخـصص بنظـام الـساعات             

 .اإلضافية

بكالوريوس البيئة أعلى عجـز ثـم يليهـا تخـصص           تحقق الساعة المعتمدة ل    .3

بكالوريوس الفيزياء ثم يليها تخصص بكالوريوس التحاليل وهذا التدرج ينسجم          

 .مع تدرج تكلفة الطالب حسب تخصصات البكالوريوس

إن العجز المحقق للساعات المعتمدة أكبر في الفصل الثاني من الفـصل األول       .4

 .سجلة فيه عدد الساعات المعتمدة المالنخفاض

العجز بـصورة   إن تقسيم الطلبة حسب الجنس يساعد اإلدارة في تحليل سبب            .5

 .ق سياسة الفصل بين الطالب والطالباتأدق ألن الجامعة تطب

  

   . ارتفاع تكلفة الطاقة غير المستغلة:3.4.2

يتبين من خالل جداول تخصيص تكلفة الشعب الدراسية للمساقات على التخصـصات            

فعلـى  ،  تكلفة الطاقة غير المستغلة المتحققة بمراكز النشاط الثالثة محل التطبيق     العلمية ارتفاع 

 أن تكلفة الطاقـة غيـر المـستغلة البالغـة           )4( بالملحق   )21(سبيل المثال يبين الجدول رقم      
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دينار بشعب الطالب في قسم الفيزياء تفوق التكلفة التي يساهم بها القسم في أي              ) 30,717.9(

  .تخصص علمي آخر

 نسبة تكلفة الطاقة غير المـستغلة إلـى إجمـالي تكلفـة             ارتفاع) 54-55(كما يبين الجدولين    

التخصص في الفصلين الدراسيين وترتفع نسبة تكلفة الطاقة غير المستغلة بشكل أكبـر فـي               

  .الفصل الثاني بشكل عام
  )54 ( رقمجدول

  نسبة الطاقة غير المستغلة بالتخصصات 
 2005-2004م في الفصل األول للعا

 النسبة تكلفة تكلفة الطاقة
   التخصص غير المستغلة التخصص
 %87.1 59,808.8 52,111.4 بكالوريوس الفيزياء
 %80.0 6,403.1 5,122.5 ماجستير الفيزياء

 %36.6 51,099.9 18,720.2 بكالوريوس التحاليل الطبية
 %55.2 3,838.6 2,117.5 ماجستير التحاليل الطبية

 %86.7 55,811.2 48,388.9 لوريوس البيئة وعلوم األرضبكا
  

  )55 ( رقمجدول

  نسبة الطاقة غير المستغلة بالتخصصات 
 2005-2004في الفصل الثاني للعام 
 النسبة تكلفة تكلفة الطاقة

   التخصص غير المستغلة التخصص
 %83.0 66,614.1 55,306.5 بكالوريوس الفيزياء
 %87.5 8,318.3 7,278.5 ماجستير الفيزياء

 %36.8 63,082.3 23,199.1 بكالوريوس التحاليل الطبية
 %63.3 770.5 488.0 ماجستير التحاليل الطبية

 %90.2 40,738.1 36,748.7 بكالوريوس البيئة وعلوم األرض
  

ب الطالب المسجلين بالـشع    عدد   انخفاض تكلفة الطاقة غير المستغلة إلى       ارتفاع سبب   ويعود

  .راسية مقارنة بطاقة الشعبة الستيعاب الطلبةالد

  

   يزود نظام التكاليف المبني على األنشطة بتقارير أكثر كفاءة:3.4.3

م  دولجكما يظهر بال   يزود النظام التقليدي بمعلومات حول تكلفة الموارد التي        ) 56 ( رق

أما ،  ا من المخرجات  ها وتحقيق أهدافه  وم حتى تستطيع الكلية القيام بمهام     استنفذت في كلية العل   

طبقاً لنظام التكاليف المبني على األنشطة وبناء على نفس البيانات يزود هذا النظام بمعلومات              
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حول تكلفة األنشطة والمهمات التي قامت بها الكلية والتي من أجلهـا تـم اسـتنفاذ المـوارد                  

  .كمدخالت

  

  )56(رقم جدول 

  2005-2004 لعام  مقارنة التقرير السنوي لتكاليف كلية العلوم
 طبقا للنظام التقليدي ونظام التكاليف المبني على األنشطة

 نظام التكاليف المبني على األنشطة  النظام التقليدي
   األنشطة العلمية   رواتب وعالوات ومكافآت

 الهيئةرواتب وعالوات 
 1,037,157.45 نشاط التدريس 991,433.40 التدريسية

 155,187.86 نشاط المختبرات 39,259.24 ةإضافي ساعات أجور
 87,609.42 نشاط البحث العلمي 4,715.00  ومناقشاتإشراف أجور
 9,868.35 نشاط المؤتمرات 445.77 أبحاث تحكيم أجور
 5,160.77 الخدمات األآاديمية 34,488.94  بالساعة ساعات مدرسي أجور

 رواتب وعالوات فنيو 
 4,919.04  البيئيةالدراسات 106,666.73 المختبرات

 1,940.00 نشاط اإلبتعاث 8,054.08ةاإلداري الهيئة رواتب وعالوات 
 1,421.52 توجيه وإرشاد الطلبة 1,326.93 أجور العمل اإلضافي
 1,303,264.41 اإلجمالي1,186,390.09 اإلجمالي

   األنشطة اإلدارية   تعويضات ومساهمات
 60,746.38 األآاديميةاألقسامنشاط إدارة  59,308.98  باالدخارالجامعةمساهمه 
 24,323.89 نشاط إدارة آلية العلوم 4,680.88  بالتأمينالجامعةمساهمه 

 168,479.34 الخدمة نهايةتعويض 
األشراف على الدراسات 

 1,383.67 العليا
 86,453.94 اإلجمالي 232,469.20 اإلجمالي

   أخرىاللوازم ومواد 
ألنشطة مساهمة الكلية با
   اإلدارية

 18,783.56 نشاط إدارة رئاسة الجامعة 2,669.77 قرطاسيه
 14,180.16 نشاط إدارة القبول والتسجيل 4,892.44 مطبوعات

 26,743.91 لوازم مختبرات
نشاط إدارة عمادة البحث 

 12,568.14 العلمي

 34,306.12 اإلجمالي
نشاط إدارة عمادة الدراسات 

 12,282.71 العليا
فقات البحث العلمي ن

   والمؤتمرات
نشاط إدارة مكتب النائب 

 11,082.72 اإلداري
 10,079.86 نشاط إدارة مرآز الجنوب 1,573.99 نفقات سفر وتمثيل

 5,125.75 مخصصات دعم البحث العلمي 
نشاط إدارة تكنولوجيا 

 130.00 المعلومات
لوازم ندوات وورش عمل 

 79,107.15  اإلجمالي 8,960.35 ومؤتمرات
     15,660.09 اإلجمالي

 1,468,825.50 المجموع العام1,468,825.50 المجموع العام
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مقارنـة  ) 57 ( رقـم   ما سبق أيضاً على مستوى األقسام األكاديمية حيث يبين الجدول          وينطبق

 فـي   ألنشطة لقسم الفيزياء  التقليدي ونظام التكاليف المبني على ا     لمعلومات التكلفة طبقاً للنظام     

  .الفصل األول

  

  )57(رقم جدول 

  مقارنة تقرير التكاليف لقسم الفيزياء في الفصل األول
  2005-2004طبقا للنظام التقليدي ونظام التكاليف المبني على األنشطة لعام 

 نظام التكاليف المبني على األنشطة  النظام التقليدي
   األنشطة العلمية   رواتب وعالوات ومكافآت

 123,350.3 نشاط التدريس112,151.9التدريسية الهيئةوعالوات رواتب 
 14,555.1 نشاط المختبرات 1,070.7 ةإضافي ساعات أجور
 6,212.1 نشاط البحث العلمي 1,630.0  ومناقشاتإشراف أجور
 1,683.0 الخدمات األآاديمية  53.0 أبحاث تحكيم أجور
 145,800.5 لياإلجما 8,507.3  بالساعة ساعات مدرسي أجور

   األنشطة اإلدارية 11,848.0  رواتب وعالوات فنيو المختبرات
 4,115.7  القسمإدارةنشاط  600.5 أجور العمل اإلضافي
 450.0 نشاط إدارة آلية العلوم135,861.5 اإلجمالي

 450.0 األشراف على الدراسات العليا   تعويضات ومساهمات
 5,015.7 اإلجمالي 6,404.6  باالدخارالجامعةمساهمه 
  مساهمة الكلية باألنشطة اإلدارية 508.3  بالتأمينالجامعةمساهمه 
 6,167.6 نشاط إدارة القبول والتسجيل 18,530.1 الخدمة نهايةتعويض 

 5,476.4 نشاط إدارة مكتب النائب اإلداري 25,443.0 اإلجمالي
 11,644.0  اإلجمالي   أخرىاللوازم ومواد 

     77.4 قرطاسيه
     5.6 مطبوعات

     242.8 لوازم مختبرات
     325.8 اإلجمالي

       نفقات البحث العلمي والمؤتمرات
     829.7 نفقات سفر وتمثيل

     829.7 اإلجمالي
 162,460.1  المجموع العام162,460.1 المجموع العام

  

ارية مفيدة تساعد في تقيـيم      دت إ كما يزود نظام التكاليف المبني على األنشطة بمعلوما       

فعلى سبيل  ،  مدى كفاءة كل قسم أكاديمي في تقديم وتنفيذ مخرجاته المختلفة التدريسية والبحثية           

 الفيزياء بالتكلفة لكل من التخصصات العلمية التي        مساهمة قسم ) 58 ( رقم يبين الجدول ،  المثال

رى مثل كلية التربية وكلية الهندسـة       يساهم في تدريسها حتى التي تتبع في إدارتها لكليات أخ         

مـن تكلفـة    كما تم األخذ بعين االعتبار نصيب هذه التخصصات         ،  وكلية تكنولوجيا المعلومات  
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ونصيب تخصص ماجستير الفيزياء من تكلفـة        ،)1(دينار) 3,302.7(نشاط إدارة الكلية البالغ     

افة هذين المبلغين إلى إجمالي     وبإض ،)2(دينار) 50(نشاط اإلشراف على الدراسات العليا البالغ       

يصبح مجموع التكلفة بمقدار     ،)3(دينار) 162,460.1(تكلفة قسم الفيزياء الفصل األول البالغة       

  .)58( رقم ، وهو ما يشير إليه جدولدينار) 165,812.8(

  

  )58 ( رقمجدول

  تقرير التكاليف لقسم الفيزياء حسب التخصصات 
  2005-2004 العلمية في الفصل األول لعام 

 آلي  جزئي البيان
     التخصصات العلمية

   6,963.3 بكالوريوس الفيزياء
   1,874.2 بكالوريوس األحياء
   2,104.2 بكالوريوس الكيمياء

   774.5 بكالوريوس الكيمياء الحيوية
   1,763.1 بكالوريوس الرياضيات

   1,310.6 بكالوريوس الرياضيات آمبيوتر
   231.0 الرياضيات إحصاءبكالوريوس 

   5,529.8 بكالوريوس البصريات الطبية
   4,464.7 بكالوريوس التحاليل  الطبية

   377.4 بكالوريوس البيئة وعلوم األرض
   1,280.6 ماجستير الفيزياء
   25,269.7 تخصصات التربية
   29,629.1 تخصصات الهندسة

   3,363.9 بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات
 145,373.7 60,437.6 الطاقة غير المستغلة

     األنشطة العلمية
   6,212.1 نشاط البحث العلمي
 7,895.1 1,683.0 الخدمات األآاديمية 

     مساهمة القسم باألنشطة اإلدارية
   450.0 نشاط إدارة آلية العلوم

 900.0 450.0 األشراف على الدراسات العليا
     األنشطة اإلداريةمساهمة الكلية ب

   6,167.6 نشاط إدارة القبول والتسجيل
 11,644.0 5,476.4 نشاط إدارة مكتب النائب اإلداري

 165,812.8   المجموع
                                                 

) = 1688.6) + (1614.1= (حيث يكون إجمالي نصيب القسم من تكلفة نشاط إدارة الكلية ) 3(بالملحق ) 22,21(راجع الجدولين ) 1(
  .دينار) 3302.7(
) + 33.3(حيث يكون إجمالي نصيب القسم من تكلفة نشاط اإلشراف على الدراسات العليا  ) 3(بالملحق ) 22،21(راجع الجدولين ) 2(
  .دينار ) 50) = (16,7(
  ) .57(راجع جدول رقم ) 1(



 136

  

إن هذه المعلومات اإلضافية التي يستطيع نظام التكاليف المبني على األنـشطة توفيرهـا ذات               

 وتخصيص المـوارد بـين الكليـات واألقـسام          أهمية كبيرة إلدارة الجامعة إلعداد الموازنة     

  . األخرىةواألنشطاألكاديمية وكذلك بين التخصصات العلمية 



  

  

  

  

  

  

  عــالرابالفصل 

  

  النتائج والتوصيات
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  . النتائج/ أوال4.1
  :ات فإنه يمكن استخالص النتائج اآلتيةعلى ضوء ما ورد في هذا البحث من معلوم

يعد قصور الممارسة المحاسبية وتنوع األنشطة األكاديمية وارتفاع نسبة التكاليف غير            -1

لى تطبيق نظام التكاليف المبني على      المباشرة بالجامعات عوامل رئيسة تولد الحاجة إ      

  .األنشطة

يجب مراعاة الموازنة بين تكلفة القياس ودقة مخرجات النظام عند اختيـار مـسببات               -2

التكاليف من حيث العدد والنوع، فكلما ارتفع عدد المسببات كلما زادت تكلفة القيـاس              

 .وارتفعت دقة المعلومات

 بعدين أساسيين وهما بعد تخصيص التكلفة       يتضمن نظام التكاليف المبني على األنشطة      -3

المتعلق بتحديد تكلفة األنشطة ووحدات التكلفة، وبعد العمليـات المتعلـق بتخفـيض             

 .التكاليف وتحسين األداء من خالل مسببات التكاليف

يتطلب تطبيق النظام دعم اإلدارة العليا وتأهيل العاملين واسـتخدام الوسـائل التقنيـة               -4

 .نظام المحاسبي لضمان نجاح التطبيقالحديثة وتطوير ال

أظهرت النتائج أن تكلفة الطالب الفصلية تختلف باختالف التخصص العلمي وباختالف            -5

 ويعود السبب إلى الفروق في الطلـب        .الجنس وكذلك اختالف تكلفة الساعة المعتمدة     

على األنشطة المختلفة واختالف معدل تكلفة مسبب النشاط الذي تم اسـتهالكه لكـل              

  يزود ABCوهو ما يجيب على التساؤل األول الذي ينص على أن نظام            وحدة نشاط   

 .ها بدقةمخرجاتسالمية بطريقة موضوعية لقياس تكلفة الجامعة اإل

إدارية تفيد فـي    يعد نظام التكاليف المبني على األنشطة أساسا مالئما التخاذ قرارات            -6

 معلومات تكلفة دقيقة للساعات     تسعير الساعة المعتمدة عن طريق ما يوفره من       عملية  

 وهو ما يجيب عن التساؤل الثاني الذي ينص         المعتمدة للدرجات العلمية لكل تخصص    

 .ساعد في اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة يABCعلى أن نظام 

يقيس نظام التكاليف المبني على األنشطة تكلفة الطاقة غير المستغلة بالشعب الدراسية             -7

 وقد تعكس الطاقة غير المستغلة عدم الكفاءة في جدولـة مواعيـد             لكل قسم أكاديمي،  

 وهذا ما يجيب عليه التـساؤل       .الشعب الدراسية أو لظروف خاصة بالقسم األكاديمي      

 يساعد على تحديد مواطن عدم الكفـاءة فـي          ABCأن نظام    الثالث الذي ينص على   

 .استغالل الموارد المتاحة

 بتقارير يبين فيها     الجامعة  يزود المبني على األنشطة  أظهرت النتائج أن نظام التكاليف       -8

تكلفة كل األنشطة التي يؤديها كل قسم أكاديمي على حده بما فيها األنشطة التي تخص               
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 بتقارير حول مساهمة كل قسم       اإلدارة كما يزود .  داخل الجامعة  كليات ودوائر أخرى  

 تطرحهـا أقـسام     أكاديمي بالتكلفة لكل تخصص علمي بما فيها التخصـصات التـي          

 ABC وهو ما يجيب على التساؤل الرابع الذي ينص على أن نظـام              أكاديمية أخرى 

 .يقيس تكلفة األنشطة المتبادلة بين الكليات واألقسام األكاديمية بالجامعة اإلسالمية

يؤدي تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة إلى زيادة فعالية الرقابة من خـالل               -9

 والمـوارد التـي      الذي يؤديه القسم األكـاديمي      متغيرات هي النشاط   الربط بين ثالث  

 األنشطة والمسئول عن أداء هذه األنشطة ممثال برئيس القـسم األكـاديمي             استهلكتها

 ABC الذي ينص على أن نظـام        الخامس وهو ما يجيب على التساؤل       .وعميد الكلية 

 .ألقسام األكاديميةيحقق الرقابة الفعالة على الموارد المتاحة للكليات وا

من خالل التطبيق العملي لنظام التكاليف المبني على األنشطة اتضح وجود العديد من              -10

 وتتمثل هذه المشكالت في الـصعوبات       .المشكالت التي الزمت عملية التطبيق العملي     

 والصعوبات المتعلقة بتحديد مـسببات      ،الخاصة بتجميع البيانات المطلوبة لتنفيذ النظام     

ويـرى  .  والصعوبات الخاصة بتحديد األنشطة وتصميم المجمعـات       يف المالئمة التكال

ة يتم خاللها شرح النظـام       يحتاج إلى فترة انتقالي    ABCالباحث أن التحول إلى نظام      

 . حتى يمكن االستفادة الكاملة منهين والعاملين بالجامعةللمسئول

  

  . التوصيات/ ثانيا4.2
  :لتوصيات التاليةتوصل الباحث من خالل البحث إلى ا

.  الفلـسطينية  لى األنشطة بالجامعات  البد من االهتمام بتطبيق نظام التكاليف المبني ع        -1

 إجراءات قياس تكلفة المخرجات من وحدات التكاليف      موضوعية  و ألنه يؤدي إلى دقة   

  . االستفادة من مواردهاويزيد من قدرة الجامعات على

م التكاليف المبني على األنشطة ليشمل بعد       أن تطور الجامعات مجاالت استخدامها لنظا      -2

 .العمليات باإلضافة إلى بعد تخصيص التكلفة

بتحليل األنشطة واختيار مسببات    ضرورة االعتماد على أساليب موضوعية عند القيام         -3

 .التكاليف

ضرورة التعرف على كيفية االستفادة من نظام التكـاليف المبنـي علـى األنـشطة                -4

   .في إعداد الموازنات وتقييم األداءبالجامعات الفلسطينية 

حيث بالجامعات  العمل على تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة بشكل تدريجي            -5

 .ال يشترط التطبيق الشامل مرة واحدة
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ليف المبني على األنشطة بالجامعات الفلسطينية باسـتخدام تقنيـات          تشغيل نظام التكا   -6

  تحليل أنشطة الكليات واألقـسام األكاديميـة       في  وبرامج الحاسوب  المعلومات الحديثة 

تخفـيض تكلفـة    مما يؤدي إلى    . لتسهيل تصميم المجمعات واختيار مسببات التكاليف     

 . ممكن مع ضمان الدقة حدقياس المخرجات إلى أقل

 من التقـارير  ABCضرورة اعتماد إدارة الجامعة بمختلف مستوياتها على مخرجات         -7

الكفـاءة فـي    ، ولتحقيـق    سليمة خاصة في مجال التسعير     ال التخاذ القرارات اإلدارية  

 .الرقابة عليهاوتعزيز ، استغالل الموارد
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  )1(الملحق رقم 

  
جداول تخصيص تكلفة الرواتب واالدخار والتـأمين وتعـويض نهايـة     

  .الخدمة على مجمعات تكاليف األنشطة باألقسام األكاديمية بكلية العلوم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



الفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالتدريسية األآاديمية
BIOL-A18928.806506.786506.781892.881892.881064.751064.750أستاذ
BIOL-B15069.606592.956592.95565.11565.11376.74376.740أستاذ مشارك
BIOL-C13226.715786.695786.69496.00496.00330.67330.670أستاذ مساعد
BIOL-D15340.236133.966133.96525.77525.77800.51800.51419.74أستاذ مساعد
BIOL-E11570.545062.115062.11433.90433.90289.26289.260أستاذ مساعد
BIOL-F15948.596977.516977.51598.07598.07398.71398.710أستاذ مساعد
BIOL-G6810.380.005959.080.00510.780.00340.520أستاذ مساعد
BIOL-H7737.393868.703868.700.000.000.000.000ماجستير
BIOL-I10034.875017.445017.440.000.000.000.000ماجستير
BIOL-J10246.085123.045123.040.000.000.000.000ماجستير
BIOL-K6212.013106.013106.010.000.000.000.000معيد
BIOL-L5602.412801.212801.210.000.000.000.000معيد
BIOL-M5731.052865.532865.530.000.000.000.000معيد
BIOL-N5911.052955.532955.530.000.000.000.000معيد

148369.7162797.4268756.514511.735022.513260.643601.16419.74

الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول األآاديمية
BIOL-A1090.28374.78374.78109.03109.0361.3361.33أستاذ
BIOL-B876.06383.28383.2832.8532.8521.9021.90أستاذ مشارك
BIOL-C759.74332.39332.3928.4928.4918.9918.99أستاذ مساعد
BIOL-D813.18355.77355.7730.4930.4920.3320.33أستاذ مساعد
BIOL-E664.34290.65290.6524.9124.9116.6116.61أستاذ مساعد
BIOL-F1060.06463.78463.7839.7539.7526.5026.50أستاذ مساعد
BIOL-G390.080.00341.320.0029.260.0019.50أستاذ مساعد
BIOL-H449.98224.99224.990.000.000.000.00ماجستير
BIOL-I577.66288.83288.830.000.000.000.00ماجستير
BIOL-J614.80307.40307.400.000.000.000.00ماجستير
BIOL-K0.000.000.000.000.000.000.00معيد
BIOL-L0.000.000.000.000.000.000.00معيد
BIOL-M324.40162.20162.200.000.000.000.00معيد
BIOL-N324.40162.20162.200.000.000.000.00معيد

7944.983346.263687.58265.53294.79165.66185.17

تخصيص عنصر تكلفة اإلدخار على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم األحياء جدول (2):

اإلدخارالرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس

المجموع

جدول (1): تخصيص عنصر تكلفة رواتب الهيئة التدريسية على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم األحياء

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس
مجمعات تكاليف النشاط

المجموع

رواتب الهيئةالرتبةاسم المدرس



الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول األآاديمية
BIOL-A72.1324.7924.797.217.214.064.06أستاذ
BIOL-B72.1331.5631.562.702.701.801.80أستاذ مشارك
BIOL-C72.1331.5631.562.702.701.801.80أستاذ مساعد
BIOL-D0.000.000.000.000.000.000.00أستاذ مساعد
BIOL-E60.8426.6226.622.282.281.521.52أستاذ مساعد
BIOL-F70.1330.6830.682.632.631.751.75أستاذ مساعد
BIOL-G40.020.0035.020.003.000.002.00أستاذ مساعد
BIOL-H0.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
BIOL-I56.0228.0128.010.000.000.000.00ماجستير
BIOL-J0.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
BIOL-K4.102.052.050.000.000.000.00معيد
BIOL-L52.0426.0226.020.000.000.000.00معيد
BIOL-M52.0426.0226.020.000.000.000.00معيد
BIOL-N52.0426.0226.020.000.000.000.00معيد

603.62253.33288.3517.5320.5410.9412.94

الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالخدمة األآاديمية
BIOL-A3467.121191.821191.82346.71346.71195.03195.03أستاذ
BIOL-B2410.761054.711054.7190.4090.4060.2760.27أستاذ مشارك
BIOL-C1742.46762.33762.3365.3465.3443.5643.56أستاذ مساعد
BIOL-D2189.74958.01958.0182.1282.1254.7454.74أستاذ مساعد
BIOL-E1410.22616.97616.9752.8852.8835.2635.26أستاذ مساعد
BIOL-F1262.04552.14552.1447.3347.3331.5531.55أستاذ مساعد
BIOL-G1369.660.001198.450.00102.720.0068.48أستاذ مساعد
BIOL-H1271.78635.89635.890.000.000.000.00ماجستير
BIOL-I3194.131597.071597.070.000.000.000.00ماجستير
BIOL-J2233.411116.711116.710.000.000.000.00ماجستير
BIOL-K483.52241.76241.760.000.000.000.00معيد
BIOL-L483.52241.76241.760.000.000.000.00معيد
BIOL-M550.38275.19275.190.000.000.000.00معيد
BIOL-N550.38275.19275.190.000.000.000.00معيد

22619.129519.5410717.99684.78787.51420.41488.89 المجموع

تعويض نهايةالرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس

المجموع

تخصيص عنصر تكلفة التأمين على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم األحياء جدول (3):

التأمينالرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

البحث العلميالتدريس

جدول (4): تخصيص عنصر تكلفة تعويض نهاية الخدمة على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم األحياء

إدارة القسم



رواتب الهيئةالرتبة
النائب اإلداريعمادة البحث العلميإدارة القسمالبحث العلميالتدريسالتدريسية األآاديمية

CHEM-A18621.6412802.383724.332094.930.000.00أستاذ
CHEM-B18997.2812971.263773.462122.570.00130.00أستاذ
CHEM-C16065.7214057.511204.93803.290.000.00أستاذ مشارك
CHEM-D15748.4713779.911181.14787.420.000.00أستاذ مشارك
CHEM-E14467.6812659.221085.08723.380.000.00أستاذ مشارك
CHEM-F14130.5811238.93963.34642.221286.090.00أستاذ مشارك
CHEM-G17180.627577.730.000.009602.890.00أستاذ مشارك
CHEM-H13489.7610692.93916.541880.290.000.00أستاذ مساعد
CHEM-I13984.4912236.431048.84699.220.000.00أستاذ مساعد
CHEM-J11646.9010191.04873.52582.350.000.00أستاذ مساعد
CHEM-K13849.7412118.521038.73692.490.000.00أستاذ مساعد
CHEM-L12294.2410757.46922.07614.710.000.00أستاذ مساعد
CHEM-M9544.049544.040.000.000.000.00ماجستير
CHEM-N9436.879436.870.000.000.000.00ماجستير
CHEM-O7850.347850.340.000.000.000.00ماجستير

207308.37167914.5616731.9511642.8810888.98130.00

103654.1983957.288365.985636.81

الرتبة
عمادة البحث العلميإدارة القسمالبحث العلميالتدريس األآاديمية

CHEM-A1102.50757.97220.50124.030.00أستاذ
CHEM-B1098.26755.05219.65123.550.00أستاذ
CHEM-C940.26822.7370.5247.010.00أستاذ مشارك
CHEM-D908.18794.6668.1145.410.00أستاذ مشارك
CHEM-E835.58731.1362.6741.780.00أستاذ مشارك
CHEM-F738.30646.0155.3736.920.00أستاذ مشارك
CHEM-G881.16440.580.000.00440.58أستاذ مشارك
CHEM-H700.76613.1752.5635.040.00أستاذ مساعد
CHEM-I813.18711.5360.9940.660.00أستاذ مساعد
CHEM-J683.60598.1551.2734.180.00أستاذ مساعد
CHEM-K786.66688.3359.0039.330.00أستاذ مساعد
CHEM-L694.60607.7852.1034.730.00أستاذ مساعد
CHEM-M572.70572.700.000.000.00ماجستير
CHEM-N566.26566.260.000.000.00ماجستير
CHEM-O451.16451.160.000.000.00ماجستير

11773.169757.20972.74602.64440.58

5886.584878.60486.37301.32

نصيب الفصل الواحد

اسم المدرس

جدول (5): تخصيص عنصر تكلفة رواتب الهيئة التدريسية على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الكيمياء

المجموع

نصيب الفصل الواحد

اإلدخار

جدول (6): تخصيص عنصر تكلفة اإلدخار على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الكيمياء

مجمعات تكاليف النشاط

اسم المدرس

المجموع

مجمعات تكاليف النشاط



الرتبة
عمادة البحث العلميإدارة القسمالبحث العلميالتدريس األآاديمية

CHEM-A72.1349.5914.438.110.00أستاذ
CHEM-B72.1349.5914.438.110.00أستاذ
CHEM-C72.1363.115.413.610.00أستاذ مشارك
CHEM-D72.1363.115.413.610.00أستاذ مشارك
CHEM-E72.1363.115.413.610.00أستاذ مشارك
CHEM-F72.1363.115.413.610.00أستاذ مشارك
CHEM-G72.1336.070.000.0036.07أستاذ مشارك
CHEM-H72.1363.115.413.610.00أستاذ مساعد
CHEM-I00.000.000.000.00أستاذ مساعد
CHEM-J72.1363.115.413.610.00أستاذ مساعد
CHEM-K72.1363.115.413.610.00أستاذ مساعد
CHEM-L72.1363.115.413.610.00أستاذ مساعد
CHEM-M57.757.700.000.000.00ماجستير
CHEM-N00.000.000.000.00ماجستير
CHEM-O57.1457.140.000.000.00ماجستير

908.27754.9972.1345.0836.07

454.14377.5036.0722.54

تعويض نهايةالرتبة
عمادة البحث العلميإدارة القسمالبحث العلميالتدريسالخدمة األآاديمية

CHEM-A2,460.671691.71492.13276.830.00أستاذ
CHEM-B4,045.132781.03809.03455.080.00أستاذ
CHEM-C3,750.323281.53281.27187.520.00أستاذ مشارك
CHEM-D2,099.161836.77157.44104.960.00أستاذ مشارك
CHEM-E6,422.725619.88481.70321.140.00أستاذ مشارك
CHEM-F1,157.911013.1786.8457.900.00أستاذ مشارك
CHEM-G2,405.031202.520.000.001202.52أستاذ مشارك
CHEM-H1,651.571445.12123.8782.580.00أستاذ مساعد
CHEM-I2,108.511844.95158.14105.430.00أستاذ مساعد
CHEM-J1,531.171339.77114.8476.560.00أستاذ مساعد
CHEM-K2,125.731860.01159.43106.290.00أستاذ مساعد
CHEM-L1,840.831610.73138.0692.040.00أستاذ مساعد
CHEM-M1,595.991595.990.000.000.00ماجستير
CHEM-N1,574.221574.220.000.000.00ماجستير
CHEM-O745.59745.590.000.000.00ماجستير

35,514.5529,442.983,002.751,866.301,202.52

17757.2814721.491501.38933.15

المجموع

نصيب الفصل الواحد

اسم المدرس

اسم المدرس

مجمعات تكاليف النشاط

مجمعات تكاليف النشاط

جدول (7): تخصيص عنصر تكلفة التأمين على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الكيمياء

(8): تخصيص عنصر تكلفة تعويض نهاية الخدمة على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الكيمياء جدول

نصيب الفصل الواحد

المجموع

التأمين



القبولتكنولوجيامرآز
والتسجيلالمعلوماتالجنوبالفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالتدريسية األآاديمية

MATH-A19908.875978.215978.210.000.000.000.000.003704.113704.11544.230.000.000.00أستاذ
MATH-B17422.885989.125989.121742.291742.29980.04980.040.000.000.000.000.000.000.00أستاذ
MATH-C17301.825902.815902.811717.181717.18965.91965.910.000.000.000.000.00130.000.00أستاذ
MATH-D17749.126101.266101.261774.911774.91998.39998.390.000.000.000.000.000.000.00أستاذ
MATH-E14840.595911.695911.69506.72506.72787.81787.81428.150.000.000.000.000.000.00أستاذ مشارك
MATH-F15089.613193.563193.560.000.000.000.000.000.000.000.008702.490.000.00أستاذ مساعد
MATH-G10063.124402.624402.62377.37377.37251.58251.580.000.000.000.000.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-H15478.496771.846771.84580.44580.44386.96386.960.000.000.000.000.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-I16996.166628.656628.65568.17568.17378.78378.780.000.000.000.000.000.001844.95أستاذ مساعد
MATH-J11941.745224.515224.51447.82447.82298.54298.540.000.000.000.000.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-K4999.430.004999.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-L4286.184286.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-M10701.525350.765350.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-N4957.772478.892478.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00معيد

181737.3068220.1068933.357714.897714.895048.015048.01428.153704.113704.11544.238702.49130.001844.95

مرآز
الجنوبالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول األآاديمية

MATH-A1036.42345.47345.470.000.000.000.00172.74172.740.00أستاذ
MATH-B1014.46348.72348.72101.45101.4557.0657.060.000.000.00أستاذ
MATH-C984.22338.33338.3398.4298.4255.3655.360.000.000.00أستاذ
MATH-D1004.50345.30345.30100.45100.4556.5056.500.000.000.00أستاذ
MATH-E810.74354.70354.7030.4030.4020.2720.270.000.000.00أستاذ مشارك
MATH-F721.14180.29180.290.000.000.000.000.000.00360.57أستاذ مساعد
MATH-G584.38255.67255.6721.9121.9114.6114.610.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-H906.70396.68396.6834.0034.0022.6722.670.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-I869.34380.34380.3432.6032.6021.7321.730.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-J693.06303.21303.2125.9925.9917.3317.330.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-K334.360.00334.360.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-L264.52264.520.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-M605.36302.68302.680.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-N0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00معيد

9829.203815.903885.74445.23445.23265.53265.53172.74172.74360.57

تخصيص عنصر تكلفة رواتب الهيئة التدريسية على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الرياضيات :(9) جدول

رواتب الهيئةالرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

إدارة الكليةإدارة القسمالبحث العلميالتدريس

المجموع

إدارة الكليةإدارة القسمالبحث العلميالتدريساإلدخارالرتبةاسم المدرس

المجموع

مجمعات تكاليف النشاط

تخصيص عنصر تكلفة اإلدخار على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الرياضيات :(10) جدول



مرآز
الجنوبالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول األآاديمية

MATH-A72.1324.0424.040.000.000.000.0012.0212.020.00أستاذ
MATH-B66.2222.7622.766.626.623.723.720.000.000.00أستاذ
MATH-C72.1324.7924.797.217.214.064.060.000.000.00أستاذ
MATH-D72.1324.7924.797.217.214.064.060.000.000.00أستاذ
MATH-E72.1331.5631.562.702.701.801.800.000.000.00أستاذ مشارك
MATH-F72.1318.0318.030.000.000.000.000.000.0036.07أستاذ مساعد
MATH-G58.0125.3825.382.182.181.451.450.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-H72.1331.5631.562.702.701.801.800.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-I72.1331.5631.562.702.701.801.800.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-J00.000.000.000.000.000.000.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-K00.000.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-L26.5526.550.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-M62.7931.4031.400.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-N00.000.000.000.000.000.000.000.000.00معيد

718.48292.42265.8731.3431.3418.7018.7012.0212.0236.07

نشاطمرآزتعويض نهاية
اإلبتعاثالجنوبالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالخدمة األآاديمية

MATH-A4,135.241378.411378.410.000.000.000.00689.21689.210.000.00أستاذ
MATH-B3,317.461140.381140.38331.75331.75186.61186.610.000.000.000.00أستاذ
MATH-C3,924.411349.021349.02392.44392.44220.75220.750.000.000.000.00أستاذ
MATH-D3,316.511140.051140.05331.65331.65186.55186.550.000.000.000.00أستاذ
MATH-E5,965.512609.912609.91223.71223.71149.14149.140.000.000.000.00أستاذ مشارك
MATH-F1,961.46490.37490.370.000.000.000.000.000.00980.730.00أستاذ مساعد
MATH-G863.07377.59377.5932.3732.3721.5821.580.000.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-H2,418.021057.881057.8890.6890.6860.4560.450.000.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-I2,695.681179.361179.36101.09101.0967.3967.390.000.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-J1,619.20708.40708.4060.7260.7240.4840.480.000.000.000.00أستاذ مساعد
MATH-K590.760.00590.760.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-L1,100.211100.210.000.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-M2,016.331008.171008.170.000.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
MATH-N394.66197.33197.330.000.000.000.000.000.000.000.00معيد
MATH-O689.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00689.00مبتعث
MATH-P1,251.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001251.00مبتعث

36258.5213737.0713227.621564.391564.39932.95932.95689.21689.21980.731940.00

تخصيص عنصر تكلفة تعويض نهاية الخدمة على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الرياضيات :(12) جدول

إدارة الكلية

إدارة الكليةإدارة القسمالبحث العلمي

إدارة القسمالبحث العلميالتدريسالتأمينالرتبةاسم المدرس

المجموع

تخصيص عنصر تكلفة التأمين على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم الرياضيات :(11) جدول
مجمعات تكاليف النشاط

مجمعات تكاليف النشاط

المجموع

التدريسالرتبةاسم المدرس



الفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالتدريسيةاألآاديمية
OPTO-A15090.176028.256028.25516.71516.71794.47794.47411.32استاذ مساعد
OPTO-B6570.305749.010.00492.770.00328.520.000.00استاذ مساعد

21,660.4711,777.266,028.251,009.48516.711,122.99794.47411.32

الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولاألآاديمية
OPTO-A720.96315.42315.4227.0427.0418.0218.02استاذ مساعد
OPTO-B0.000.000.000.000.000.000.00استاذ مساعد

720.96315.42315.4227.0427.0418.0218.02

الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولاألآاديمية
OPTO-A72.1331.5631.562.702.701.801.80استاذ مساعد
OPTO-B00.000.000.000.000.000.00استاذ مساعد

72.1331.5631.562.702.701.801.80

الفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالخدمةاألآاديمية
OPTO-A2,113.87924.82924.8279.2779.2752.8552.85استاذ مساعد
OPTO-B0.000.000.000.000.000.000.00استاذ مساعد

2113.87924.82924.8279.2779.2752.8552.85

تخصيص عنصر تكلفة رواتب الهيئة التدريسية على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم البصريات الطبية :(13) جدول

رواتب الهيئةالرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس

المجموع

تخصيص عنصر تكلفة اإلدخار على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم البصريات الطبية :(14) جدول

اإلدخارالرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس

المجموع

تخصيص عنصر تكلفة التأمين على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم البصريات الطبية :(15) جدول

التأمينالرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس

المجموع

المجموع

تخصيص عنصر تكلفة تعويض نهاية الخدمة على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم البصريات الطبية :(16) جدول

تعويض نهايةالرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس



رواتب الهيئةالرتبة
رئاسة الجامعةتوجيه وإرشادإدارة القسمالبحث العلميالتدريسالتدريسية األآاديمية

MEDI-A22622.596143.270.000.000.0016479.32أستاذ
MEDI-B17314.8910926.693178.671788.001421.520.00أستاذ
MEDI-C13324.7411659.15999.36666.240.000.00أستاذ مساعد
MEDI-D11802.2410326.96885.17590.110.000.00أستاذ مساعد
MEDI-E10629.639178.670.001450.960.000.00ماجستير
MEDI-F5541.965541.960.000.000.000.00معيد
MEDI-G5294.735294.730.000.000.000.00معيد
MEDI-H7429.537429.530.000.000.000.00معيد

93960.3166500.965063.204495.311421.5216479.32

46980.1633250.482531.601972.18450.00

الرتبة
رئاسة الجامعةإدارة القسمالبحث العلميالتدريس األآاديمية

MEDI-A1082.24360.750.000.00721.49أستاذ
MEDI-B929.86639.28185.97104.610.00أستاذ
MEDI-C767.94671.9557.6038.400.00أستاذ مساعد
MEDI-D664.96581.8449.8733.250.00أستاذ مساعد
MEDI-E514.02514.020.000.000.00ماجستير
MEDI-F0.000.000.000.000.00معيد
MEDI-G0.000.000.000.000.00معيد
MEDI-H408.98408.980.000.000.00معيد

4368.003176.81293.44176.25721.49

2184.001588.41146.7288.13

الرتبة
رئاسة الجامعةإدارة القسمالبحث العلميالتدريس األآاديمية

MEDI-A72.1324.040.000.0048.09أستاذ
MEDI-B72.1349.5914.438.110.00أستاذ
MEDI-C66.1357.864.963.310.00أستاذ مساعد
MEDI-D70.6961.855.303.530.00أستاذ مساعد
MEDI-E57.1457.140.000.000.00ماجستير
MEDI-F52.0452.040.000.000.00معيد
MEDI-G00.000.000.000.00معيد
MEDI-H52.0452.040.000.000.00معيد

442.30354.5724.6914.9648.09

221.15177.2912.347.48

تعويض نهايةالرتبة
رئاسة الجامعةإدارة القسمالبحث العلميالتدريسالخدمة األآاديمية

MEDI-A2,302.00767.330.000.001534.67أستاذ
MEDI-B3,553.842443.27710.77399.810.00أستاذ
MEDI-C2,126.411860.61159.48106.320.00أستاذ مساعد
MEDI-D1,411.331234.91105.8570.570.00أستاذ مساعد
MEDI-E1,450.621450.620.000.000.00ماجستير
MEDI-F280.12280.120.000.000.00معيد
MEDI-G515.91515.910.000.000.00معيد
MEDI-H1,209.981209.980.000.000.00معيد

12850.219762.75976.10576.691534.67

6425.114881.38488.05288.35

اسم المدرس

التأمين

المجموع

نصيب الفصل الواحد

اإلدخاراسم المدرس

المجموع

نصيب الفصل الواحد

اسم المدرس

المجموع

نصيب الفصل الواحد

اسم المدرس

المجموع

نصيب الفصل الواحد

مجمعات تكاليف النشاط

جدول (17): تخصيص عنصر تكلفة رواتب الهيئة التدريسية على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم التحاليل الطبية

مجمعات تكاليف النشاط

(18): تخصيص عنصر تكلفة اإلدخار على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم التحاليل الطبية جدول

مجمعات تكاليف النشاط

(19): تخصيص عنصر تكلفة التأمين على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم التحاليل الطبية جدول

مجمعات تكاليف النشاط

تخصيص عنصر تكلفة تعويض نهاية الخدمة على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم التحاليل الطب :(20) ول



عمادة الدراساتالدراساترواتب الهيئة
العلياالبيئيةالفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالتدريسية األآاديمية

ENVT-A15876.605457.585457.581587.661587.66893.06893.060.000.000.00أستاذ
ENVT-B12774.194391.130.001277.420.00718.550.000.000.006387.10أستاذ
ENVT-C10691.233675.110.001069.120.00601.380.000.000.005345.62أستاذ
ENVT-D15889.716951.756951.75595.86595.86397.24397.240.000.000.00أستاذ مشارك
ENVT-E16197.056501.466501.46557.27557.27821.51821.51436.560.000.00أستاذ مساعد
ENVT-F13561.765377.965377.96460.97460.97307.31307.310.001269.270.00أستاذ مساعد
ENVT-G10076.035038.025038.020.000.000.000.000.000.000.00ماجستير
ENVT-H6119.373059.690.000.000.000.000.000.003059.690.00معيد
ENVT-I5506.412753.212753.210.000.000.000.000.000.000.00معيد
ENVT-J6059.373029.693029.690.000.000.000.000.000.000.00معيد

112751.7246235.5935109.665548.303201.763739.062419.13436.564328.9611732.71

الدراسات
البيئيةالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول األآاديمية

ENVT-A912.02313.51313.5191.2091.2051.3051.300.00أستاذ
ENVT-B0.000.000.000.000.000.000.000.00أستاذ
ENVT-C0.000.000.000.000.000.000.000.00أستاذ
ENVT-D914.82400.23400.2334.3134.3122.8722.870.00أستاذ مشارك
ENVT-E850.52372.10372.1031.8931.8921.2621.260.00أستاذ مساعد
ENVT-F700.76306.58306.5826.2826.2817.5217.520.00أستاذ مساعد
ENVT-G556.66278.33278.330.000.000.000.000.00ماجستير
ENVT-H331.20165.600.000.000.000.000.00165.60معيد
ENVT-I0.000.000.000.000.000.000.000.00معيد
ENVT-J331.20165.60165.600.000.000.000.000.00معيد

4597.182001.961836.36183.68183.68112.95112.95165.60

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس

تخصيص عنصر تكلفة رواتب الهيئة التدريسية على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم البيئة وعلوم األرض :(21) جدول

الرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

إدارة القسمالبحث العلميالتدريس

المجموع

اإلدخارالرتبةاسم المدرس

المجموع

مجمعات تكاليف النشاط

تخصيص عنصر تكلفة اإلدخار على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم البيئة وعلوم األرض :(22) جدول



الدراسات
البيئيةالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األول األآاديمية

ENVT-A72.1324.7924.797.217.214.064.060.00أستاذ
ENVT-B00.000.000.000.000.000.000.00أستاذ
ENVT-C000.000.000.000.000.000.00أستاذ
ENVT-D72.1331.5631.562.702.701.801.800.00أستاذ مشارك
ENVT-E72.1331.5631.562.702.701.801.800.00أستاذ مساعد
ENVT-F72.1331.5631.562.702.701.801.800.00أستاذ مساعد
ENVT-G59.9729.9929.990.000.000.000.000.00ماجستير
ENVT-H52.0426.020.000.000.000.000.0026.02معيد
ENVT-I52.0426.0226.020.000.000.000.000.00معيد
ENVT-J52.0426.0226.020.000.000.000.000.00معيد

504.61227.51201.4915.3315.339.479.4726.02

عمادة الدراساتالدراساتتعويض نهاية
العلياالبيئيةالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالخدمة األآاديمية

ENVT-A2,098.80721.46721.46209.88209.88118.06118.060.000.00أستاذ
ENVT-B1,100.00378.130.00110.000.0061.880.000.00550.00أستاذ
ENVT-C0.000.000.000.000.000.000.000.000.00أستاذ
ENVT-D2,325.021017.201017.2087.1987.1958.1358.130.000.00أستاذ مشارك
ENVT-E2,281.06997.96997.9685.5485.5457.0357.030.000.00أستاذ مساعد
ENVT-F1,651.57722.56722.5661.9361.9341.2941.290.000.00أستاذ مساعد
ENVT-G1,517.88758.94758.940.000.000.000.000.000.00ماجستير
ENVT-H796.92398.460.000.000.000.000.00398.460.00معيد
ENVT-I483.52241.76241.760.000.000.000.000.000.00معيد
ENVT-J796.92398.46398.460.000.000.000.000.000.00معيد

13051.695634.934858.34554.54444.54336.37274.50398.46550.00

إدارة القسمالبحث العلمي

إدارة القسمالبحث العلميالتدريسالتأمينالرتبةاسم المدرس

تخصيص عنصر تكلفة تعويض نهاية الخدمة على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم البيئة وعلوم األرض :(24) جدول

المجموع

مجمعات تكاليف النشاط

تخصيص عنصر تكلفة التأمين على مجمعات تكاليف األنشطة لقسم البيئة وعلوم األرض :(23) جدول

المجموع

الرتبةاسم المدرس
مجمعات تكاليف النشاط

التدريس



  

  

  

  

  
  )2(الملحق رقم 

  
  جداول تخصيص عناصر تكاليف األقسام األكاديمية 

  ومــــلية العلبك على مجمعات تكاليف األنشطة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



الخدماتقسم
األآاديميةالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولاألحياء 

رواتب وعالوات ومكافآت
148369.7162797.4268756.510.004511.735022.513260.643601.16419.740.000.000.00رواتب وعالوات الهيئه التدريسيه

5315.102021.701901.401392.000.000.000.000.000.000.000.000.00اجور ساعات اضافيه
335.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00335.00اجوراشراف ومناقشات
106.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00106.23اجور تحكيم ابحاث

1989.001989.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اجور ساعات مدرسي بالساعه 
19609.130.000.000.000.000.000.000.000.009570.5710038.570.00 رواتب وعالوات فنيو المختبرات
53.490.000.000.000.000.000.000.000.0026.7526.750.00أجور العمل اإلضافي

175777.6666808.1270657.911392.004511.735022.513260.643601.16419.749597.3110065.31441.23اإلجمالي
تعويضات ومساهمات
12914.963346.263687.580.00265.53294.79165.66185.170.002484.992484.990.00مساهمه الجامعه باالدخار
737.67253.33288.350.0017.5320.5410.9412.940.0067.0367.030.00مساهمه الجامعه بالتأمين
24974.459519.5410717.990.00684.78787.51420.41488.890.001177.671177.670.00تعويض نهايه الخدمه

38627.0813119.1314693.920.00967.851102.83597.01686.990.003729.683729.680.00اإلجمالي
اللوازم ومواد اخرى

446.780.000.000.000.000.00223.39223.390.000.000.00قرطاسيه
12.010.000.000.000.000.000.000.000.0012.010.000.00مطبوعات

4279.840.000.000.000.000.000.000.000.002139.922139.920.00لوازم مختبرات
4738.630.000.000.000.000.00223.39223.390.002151.932139.920.00اإلجمالي

نفقات البحث العلمي والمؤتمرات
1767.500.000.000.000.001767.500.000.000.000.000.000.00مخصصات دعم البحث العلمي 

1767.500.000.000.000.001767.500.000.000.000.000.000.00اإلجمالي
220910.8779927.2585351.821392.005479.577892.834081.044511.55419.7415478.9215934.91441.23المجموع العام

تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة قسم األحياء :(1) جدول رقم

عناصر التكاليف
نشاط المختبراتنشاط ادارة القسمنشاط البحث العلمينشاط التدريس



النائبعمادة البحثالخدماتقسم
اإلداريالعلمياألآاديميةالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالكيمياء

رواتب وعالوات ومكافآت
207308.3783957.2883957.280.008365.988365.985636.815636.81369.270.000.000.0010888.98130.00رواتب وعالوات الهيئه التدريسيه

2646.62144.30262.322240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اجور ساعات اضافيه

127.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00127.440.000.00اجور تحكيم ابحاث

9092.850.000.000.000.000.000.000.000.004546.434546.430.000.000.00 رواتب وعالوات فنيو المختبرات

72.360.000.000.000.000.000.000.000.0036.1836.180.000.000.00أجور العمل اإلضافي

219247.6484101.5884219.602240.008365.988365.985636.815636.81369.274582.614582.61127.4410888.98130.00اإلجمالي

0.00تعويضات ومساهمات

12249.644878.604878.600.00486.37486.37301.32301.320.00238.24238.240.00440.580.00مساهمه الجامعه باالدخار

960.31377.50377.500.0036.0736.0722.5422.540.0026.0226.020.0036.070.00مساهمه الجامعه بالتأمين

37527.7814721.4914721.490.001501.381501.38933.15933.150.001006.621006.620.001202.520.00تعويض نهايه الخدمه

50737.7319977.5919977.590.002023.812023.811257.011257.010.001270.881270.880.001679.160.00اإلجمالي

اللوازم ومواد اخرى
203.330.000.000.000.000.00101.67101.670.000.000.000.000.000.00قرطاسيه

6673.930.000.000.000.000.000.000.000.003336.973336.970.000.000.00لوازم مختبرات

6877.260.000.000.000.000.00101.67101.670.003336.973336.970.000.000.00اإلجمالي

0.00نفقات البحث العلمي والمؤتمرات

2474.500.000.000.000.002474.500.000.000.000.000.000.000.000.00مخصصات دعم البحث العلمي 

2474.500.000.000.000.002474.500.000.000.000.000.000.000.000.00اإلجمالي

279337.13104079.17104197.192240.0010389.7912864.296995.486995.48369.279190.459190.45127.4412568.14130.00المجموع العام

تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة قسم الكيمياء :(2) جدول رقم

عناصر التكاليف
نشاط المختبراتنشاط ادارة القسمنشاط البحث العلمينشاط التدريس



قسم البصريات
الفصل الثانيالفصل األوللفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالطبية

رواتب وعالوات ومكافآت
21660.4711777.266028.250.001009.48516.711122.99794.47411.320.000.00رواتب وعالوات الهيئه التدريسيه

1542.40.00582.40960.000.000.000.000.000.000.000.00اجور ساعات اضافيه
3580.62080.001500.600.000.000.000.000.000.000.000.00اجور ساعات مدرسي بالساعه 
14488.20.000.000.000.000.000.000.000.007244.107244.10 رواتب وعالوات فنيو المختبرات

41271.6713857.268111.25960.001009.48516.711122.99794.47411.327244.107244.10اإلجمالي
0.00تعويضات ومساهمات
720.96315.42315.420.0027.0427.0418.0218.020.000.000.00مساهمه الجامعه باالدخار
72.1331.5631.560.002.702.701.801.800.000.000.00مساهمه الجامعه بالتأمين
2113.87924.82924.820.0079.2779.2752.8552.850.000.000.00تعويض نهايه الخدمه

2906.961271.801271.800.00109.01109.0172.6772.670.000.000.00اإلجمالي
0.00اللوازم ومواد اخرى

71.220.000.000.000.000.0035.6135.610.000.000.00قرطاسيه
3491.140.000.000.000.000.000.000.000.001745.571745.57لوازم مختبرات
3562.360.000.000.000.000.0035.6135.610.001745.571745.57اإلجمالي

47740.9915129.059383.04960.001118.49625.721231.27902.76411.328989.678989.67المجموع العام

تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة قسم البصريات الطبية :(3) جدول رقم

عناصر التكاليف
نشاط المختبراتنشاط ادارة القسمنشاط البحث العلمينشاط التدريس



رئاسةالخدماتقسم التحاليل
الجامعةاألآاديميةالفصل الثانيالفصل األولالصيفيلفصل الثانيلفصل األولالصيفيالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالفصل الثانيالفصل األولالطبية

رواتب وعالوات ومكافآت
93960.3133250.4833250.482531.602531.601972.181972.18550.96450.00450.00521.520.000.000.0016479.32رواتب وعالوات الهيئه التدريسيه

4662.181499.203162.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اجور ساعات اضافيه
42.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042.420.00اجور تحكيم ابحاث
21606.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010803.0810803.080.000.00 رواتب وعالوات فنيو المختبرات

120271.0634749.6836413.462531.602531.601972.181972.18550.96450.00450.00521.5210803.0810803.0842.4216479.32اإلجمالي
0.000.00تعويضات ومساهمات
5238.521588.411588.41146.72146.7288.1388.130.000.000.000.00435.26435.260.00721.49مساهمه الجامعه باالدخار
548.06177.29177.2912.3412.347.487.480.000.000.000.0052.8852.880.0048.09مساهمه الجامعه بالتأمين
15452.924881.384881.38488.05488.05288.35288.350.000.000.000.001301.361301.360.001534.67تعويض نهايه الخدمه

21239.506647.076647.07647.11647.11383.95383.950.000.000.000.001789.501789.500.002304.25اإلجمالي
0.000.00اللوازم ومواد اخرى

268.230.000.000.000.00134.12134.120.000.000.000.000.000.000.000.00قرطاسيه
58.130.000.000.000.009.1349.000.000.000.000.000.000.000.000.00مطبوعات

11590.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005795.325795.320.000.00لوازم مختبرات
11916.990.000.000.000.00143.25183.120.000.000.000.005795.325795.320.000.00اإلجمالي

153427.5541396.7543060.533178.713178.712499.372539.24550.96450.00450.00521.5218387.8918387.8942.4218783.56المجموع العام

نشاط المختبراتتوجيه وإرشاد الطلبة

تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات تكاليف أنشطة قسم التحاليل الطبية :(4) جدول رقم

عناصر التكاليف
نشاط ادارة القسمنشاط البحث العلمينشاط التدريس
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  جداول تخصيص تكلفة مجمعات تكاليف األنشطة على شعب 

  ومـــالمساقات التي تطرحها األقسام األكاديمية بكلية العل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذأستاذ (رئيس )الشعبةاسم المساق

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد
1010300001010أحياء دقيقة عامة

1010100001010تحاليل طبية (بحث و ندوة)
1010030001010علم األمراض

1010030001010تشريح جسم اإلنسان
1010020001310أحياء دقيقة عامة عملية

1010000031011تطبيقات األحياء الجزيئية في الطب
1010020001010أحياء دقيقة بيئية

1010020001310أحياء دقيقة بيئية(عملي)
1010002201310علم الدم عملي

1010003001010علم الدم
1010000401310تحاليل طبية عملية(أ)

1010000601310تحاليل طبية عملية(ج)
041251231215121 المجموع

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم التحاليل الطبية للفصل األول (طالب) جدول(1):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذأستاذ (رئيس )الشعبةاسم المساق

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد
2013000001011بيولوجا الخلية و األحياء الجزيئية

2010300001010أحياء دقيقة عامة
2010300001011أحياء دقيقة متقدم 

2010000011010تحاليل طبية (بحث و ندوة)
2030000011010

2010030001010علم األمراض
2010030001010تشريح جسم اإلنسان

2010020201310أحياء دقيقة عامة عملية
2020020001310
2040020201310

2010000031011تطبيقات األحياء الجزيئية في الطب
2010002201310علم الدم عملي

2020002201310
2030002201310

2010003001010علم الدم
2010000401310تحاليل طبية عملية(أ)

2020000401310
2040000401310

2010000601310تحاليل طبية عملية(ج)
2020000601310
2030000601310

361294052136213 المجموع

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم التحاليل الطبية للفصل األول (طالبات) جدول(2):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذأستاذ (رئيس )الشعبةاسم المساق

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدة

1010000031010علم الفيروسات
1010000031011أحياء دقيقة سريرية

1013000001010الكيمياء الطبية
1010300001011وراثة الميكروبات

1010300001010وراثة طبية
(بحث و ندوة) 1040010001010تحاليل طبية

1030010001010
1010001001010
1020001001010

1010030001010علم وظائف أعضاء اإلنسان
1010000031011تقنيات في األحياء الدقيقة

1010000201310أحياء دقيقة طبية تشخيصية عملية
1010030001010أحياء دقيقة طبية تشخيصية   

1010000021010بنك الدم
0002201310طالببنك الدم (عملي)

1010003001010علم المناعة
1010000101310آيمياء طبية عملية

(ب) 1010000201310تحاليل طبية عملية
36877111812183 المجموع

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم التحاليل الطبية للفصل الثاني (طالب) جدول(3):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذأستاذ (رئيس )الشعبةاسم المساق

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدة

2010000031010علم الفيروسات
2010000031011أحياء دقيقة سريرية

2010300001010وراثة طبية
(بحث و ندوة) 2010000011010تحاليل طبية

2040010001010
2070010001010
2060010001010
2020001001010

2020020001010علم األنسجة
2010030001010علم وظائف أعضاء اإلنسان
2010000031011تقنيات في األحياء الدقيقة

2010020201310أحياء دقيقة طبية تشخيصية عملية
2020020201310

2010030001010أحياء دقيقة طبية تشخيصية   
2010000021010بنك الدم

0004402620طالباتبنك الدم (عملي)
2010003001010علم المناعة

2010000201310آيمياء طبية عملية
2020000201310
2030000201310
2040000201310

(ب) 2010000201310تحاليل طبية عملية
2030000401310
2020000401310

0315826122533252 المجموع

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم التحاليل الطبية للفصل الثاني (طالبات) جدول(4):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذأستاذ (رئيس )الشعبةاسم المساق

1010.002,108.82000075.74024.830.002,209.39أحياء دقيقة عامة
1010.00702.94000075.74024.830.00803.51تحاليل طبية (بحث و ندوة)

1010.000.001,653.45000.0075.74024.830.001,754.02علم األمراض
1010.000.001,653.45000.0075.74024.830.001,754.02تشريح جسم اإلنسان

1010.000.001,102.30000.0075.741,081.6424.830.002,284.51أحياء دقيقة عامة عملية
1010.000.000.0000.00562.2075.740.0024.8316.67679.44تطبيقات األحياء الجزيئية في الطب

1010.000.001,102.3000.000.0075.740.0024.830.001,202.87أحياء دقيقة بيئية
1010.000.001,102.3000.000.0075.741,081.6424.830.002,284.51أحياء دقيقة بيئية(عملي)

1010.000.000.00800.03399.720.0075.741,081.6424.830.002,381.96علم الدم عملي
1010.000.000.001,200.050.000.0075.740.0024.830.001,300.62علم الدم

1010.000.000.000.00799.430.0075.741,081.6424.830.001,981.65تحاليل طبية عملية(أ)
1010.000.000.000.001,199.150.0075.741,081.6424.830.002,381.36تحاليل طبية عملية(ج)

0.002,811.766,613.782,000.082,398.30562.20908.865,408.20297.9916.6721,017.85 المجموع

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم التحاليل الطبية للفصل األول (طالب) جدول(5):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذأستاذ (رئيس )الشعبةاسم المساق

2013,647.70000075.74024.8316.673,764.94بيولوجا الخلية و األحياء الجزيئية
2010.002,108.82000075.74024.830.002,209.39أحياء دقيقة عامة

2010.002,108.82000075.74024.8316.672,226.06أحياء دقيقة متقدم 
2010.000.00000187.4075.74024.830.00287.97تحاليل طبية (بحث و ندوة)

2030.000.00000187.4075.74024.830.00287.97
2010.000.001,653.45000.0075.74024.830.001,754.02علم األمراض

2010.000.001,653.45000.0075.74024.830.001,754.02تشريح جسم اإلنسان
2010.000.001,102.300399.720.0075.741,081.6424.830.002,684.23أحياء دقيقة عامة عملية

2020.000.001,102.3000.000.0075.741,081.6424.830.002,284.51
2040.000.001,102.300399.720.0075.741,081.6424.830.002,684.23

2010.000.000.0000.00562.2075.740.0024.8316.67679.44تطبيقات األحياء الجزيئية في الطب
2010.000.000.00800.03399.720.0075.741,081.6424.830.002,381.96علم الدم عملي

2020.000.000.00800.03399.720.0075.741,081.6424.830.002,381.96
2030.000.000.00800.03399.720.0075.741,081.6424.830.002,381.96

2010.000.000.001,200.050.000.0075.740.0024.830.001,300.62علم الدم
2010.000.000.000.00799.430.0075.741,081.6424.830.001,981.65تحاليل طبية عملية(أ)

2020.000.000.000.00799.430.0075.741,081.6424.830.001,981.65
2040.000.000.000.00799.430.0075.741,081.6424.830.001,981.65

2010.000.000.000.001,199.150.0075.741,081.6424.830.002,381.36تحاليل طبية عملية(ج)
2020.000.000.000.001,199.150.0075.741,081.6424.830.002,381.36
2030.000.000.000.001,199.150.0075.741,081.6424.830.002,381.36

3,647.704,217.656,613.783,600.147,994.34937.001,590.5112,979.68521.4850.0042,152.30 المجموع

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم التحاليل الطبية للفصل األول (طالبات) جدول(6):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذأستاذ (رئيس )الشعبةاسم المساق

1010.000.000.000.000.00412.5659.050.0024.740.00496.36علم الفيروسات
1010.000.000.000.000.00412.5659.050.0024.7417.31513.66أحياء دقيقة سريرية

1013,647.700.000.000.000.000.0059.050.0024.740.003,731.49الكيمياء الطبية
1010.002,343.140.000.000.000.0059.050.0024.7417.312,444.24وراثة الميكروبات

1010.002,343.140.000.000.000.0059.050.0024.740.002,426.93وراثة طبية
1040.000.00575.110.000.000.0059.050.0024.740.00658.91تحاليل طبية (بحث و ندوة)

1030.000.00575.110.000.000.0059.050.0024.740.00658.91
1010.000.000.00373.350.000.0059.050.0024.740.00457.14
1020.000.000.00373.350.000.0059.050.0024.740.00457.14

1010.000.001,725.330.000.000.0059.050.0024.740.001,809.13علم وظائف أعضاء اإلنسان
1010.000.000.000.000.00412.5659.050.0024.7417.31513.66تقنيات في األحياء الدقيقة

1010.000.000.000.00629.860.0059.051,225.8624.740.001,939.51أحياء دقيقة طبية تشخيصية عملية
1010.000.001,725.330.000.000.0059.050.0024.740.001,809.13أحياء دقيقة طبية تشخيصية   

1010.000.000.000.000.00275.0459.050.0024.740.00358.84بنك الدم
0.000.000.00746.70629.860.0059.051,225.8624.740.002,686.21طالببنك الدم (عملي)

1010.000.000.001,120.040.000.0059.050.0024.740.001,203.84علم المناعة 
1010.000.000.000.00314.930.0059.051,225.8624.740.001,624.58آيمياء طبية عملية

(ب) 1010.000.000.000.00629.860.0059.051,225.8624.740.001,939.51تحاليل طبية عملية
3,647.704,686.274,600.892,613.442,204.501,512.731,062.944,903.44445.3751.9225,729.19

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم التحاليل الطبية للفصل الثاني (طالب) جدول(7):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس

المجموع



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذأستاذ (رئيس )الشعبةاسم المساق

2010.000.000.000.000.00412.5659.050.0024.740.00496.36علم الفيروسات
2010.000.000.000.000.00412.5659.050.0024.7417.31513.66أحياء دقيقة سريرية

2010.002,343.140.000.000.000.0059.050.0024.740.002,426.93وراثة طبية
2010.000.000.000.000.00137.5259.050.0024.740.00221.32تحاليل طبية (بحث و ندوة)

2040.000.00575.110.000.000.0059.050.0024.740.00658.91
2070.000.00575.110.000.000.0059.050.0024.740.00658.91
2060.000.00575.110.000.000.0059.050.0024.740.00658.91
2020.000.000.00373.350.000.0059.050.0024.740.00457.14

2020.000.001,150.220.000.000.0059.050.0024.740.001,234.02علم األنسجة
2010.000.001,725.330.000.000.0059.050.0024.740.001,809.13علم وظائف أعضاء اإلنسان
2010.000.000.000.000.00412.5659.050.0024.7417.31513.66تقنيات في األحياء الدقيقة

2010.000.001,150.220.00629.860.0059.051,225.8624.740.003,089.73أحياء دقيقة طبية تشخيصية عملية
2020.000.001,150.220.00629.860.0059.051,225.8624.740.003,089.73

2010.000.001,725.330.000.000.0059.050.0024.740.001,809.13أحياء دقيقة طبية تشخيصية   
2010.000.000.000.000.00275.0459.050.0024.740.00358.84بنك الدم

0.000.000.001,493.391,259.710.00118.102,451.7249.490.005,372.41طالباتبنك الدم (عملي)
2010.000.000.001,120.040.000.0059.050.0024.740.001,203.84علم المناعة 

2010.000.000.000.00629.860.0059.051,225.8624.740.001,939.51آيمياء طبية عملية
2020.000.000.000.00629.860.0059.051,225.8624.740.001,939.51
2030.000.000.000.00629.860.0059.051,225.8624.740.001,939.51
2040.000.000.000.00629.860.0059.051,225.8624.740.001,939.51

(ب) 2010.000.000.000.00629.860.0059.051,225.8624.740.001,939.51تحاليل طبية عملية
2030.000.000.000.001,259.710.0059.051,225.8624.740.002,569.37
2020.000.000.000.001,259.710.0059.051,225.8624.740.002,569.37

0.002,343.148,626.672,986.798,188.141,650.251,476.3013,484.45618.5634.6239,408.92 المجموع

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم التحاليل الطبية للفصل الثاني (طالبات) جدول(8):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذالشعبةاسم المساق

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدة

101200001010جيولوجيا المياه
101300001011نوعية المياه
101200001010علم الطبقات

101200001010تصوير جوي وإستشعار عن بعد
101200001010علم البحار

101020001010علم البلورات والمعادن
101030001010معالجة المياه العادمة

101020001010تقييم األثر البيئي 
101020001010علم الصخور 

101002001010علم البيئة 
101002201310تحليل المياه العادمة (عملي)

101002001010مصادر الطاقة 
150300001010مدخل في علوم األرض والبيئة

101030001010
101000201310مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)

102000401310
000201310طالبعلم الصخور (عملي)

000201310طالببلورات ومعادن (عملي)
000201310طالبعلم الطبقات (عملي)

000201310طالبمعمل تصوير واستشعار (عملي)
000201310طالبعلم البحار (عملي)

000201310طالبجيولوجيا المياه (عملي)
141262002227221

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل األول (طالب) جدول(9):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس

المجموع



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذالشعبةاسم المساق

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدة

201200001010جيولوجيا المياه
201020001010علم الطبقات

201200001010تصوير جوي وإستشعار عن بعد
201200001010علم البحار

201020001010علم البلورات والمعادن
201030001010معالجة المياه العادمة

201010001010البيئة وعلم األرض (بحث وندوة)
202010001010

201020001010تقييم األثر البيئي 
201020001010علم الصخور 

201002001010علم البيئة 
201002021310تحليل المياه العادمة (عملي)

201002001010مصادر الطاقة 
250300001010مدخل في علوم األرض والبيئة

201030001010
202030001010
203030001010
204030001010

201000221310مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
202000221310
203000221310
204000221310

000201310طالباتعلم الصخور (عملي)
000201310طالباتبلورات ومعادن (عملي)

000201310طالباتعلم الطبقات (عملي)
000201310طالباتمعمل تصوير واستشعار (عملي)

000021310طالباتعلم البحار (عملي)
000021310طالباتجيولوجيا المياه (عملي)

925616142833280 المجموع

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل األول (طالبات) جدول(10):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



نشاطنشاطنشاطرقم
إدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذالشعبةاسم المساق

عدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدة

15030000101مدخل علوم األرض والبيئة 
10203000101
10103000101

10100020131مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
10200040131
10300020131

10120000101جيولوجيا ميدانية 
10102000101جيولوجية فلسطين 
10103000101إدارة نفايات صلبة 

10101000101البيئة وعلوم األرض (بحث ندوة ) 
10102000101مواضيع خاصة 

10100200101علم التربة
10100100101بيئة فلسطين 

10100200101مصادر الطاقة 
00020131طالبعلم التربة (عملي)

00020131طالبإدارة نفايات صلبة (عملي)
5145120161516

نشاطنشاطنشاطرقم
إدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذالشعبةاسم المساق

عدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدةعدد الساعات المعتمدة

25030000101مدخل علوم األرض والبيئة 
20203000101
20100300101

20100022131مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
20200022131
20300022131
20400022131

20120000101جيولوجيا ميدانية 
20102000101جيولوجية فلسطين 
20103000101إدارة نفايات صلبة 

20102000101التحكم في مصادر التلوث 
20102000101مواضيع خاصة 

20100200101علم التربة
20100100101بيئة فلسطين 

20100200101مصادر الطاقة 
00202131طالباتعلم التربة (عملي)

00020131طالباتإدارة نفايات صلبة (عملي)
512101010171817

جدول(11): كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل الثاني (طالب)

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس

المجموع

المجموع

جدول(12): كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل الثاني (طالبات)

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذالشعبةاسم المساق

1011,301.020.000.000.000.0085.360.0024.830.001,411.21جيولوجيا المياه
1011,951.530.000.000.000.0085.360.0024.8316.672,078.38نوعية المياه
1011,301.020.000.000.000.0085.360.0024.830.001,411.21علم الطبقات

1011,301.020.000.000.000.0085.360.0024.830.001,411.21تصوير جوي وإستشعار عن بعد
1011,301.020.000.000.000.0085.360.0024.830.001,411.21علم البحار

1010.001,229.320.000.000.0085.360.0024.830.001,339.51علم البلورات والمعادن
1010.001,843.990.000.000.0085.360.0024.830.001,954.17معالجة المياه العادمة

1010.001,229.320.000.000.0085.360.0024.830.001,339.51تقييم األثر البيئي 
1010.001,229.320.000.000.0085.360.0024.830.001,339.51علم الصخور 

1010.000.001,017.550.000.0085.360.0024.830.001,127.73علم البيئة 
1010.000.001,017.55571.700.0085.36538.9424.830.002,238.37تحليل المياه العادمة (عملي)

1010.000.001,017.550.000.0085.360.0024.830.001,127.73مصادر الطاقة 
1501,951.530.000.000.000.0085.360.0024.830.002,061.72مدخل في علوم األرض والبيئة

1010.001,843.990.000.000.0085.360.0024.830.001,954.17
1010.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)

1020.000.000.001,143.390.0085.36538.9424.830.001,792.52
0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالبعلم الصخور (عملي)

0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالببلورات ومعادن (عملي)
0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالبعلم الطبقات (عملي)

0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالبمعمل تصوير واستشعار (عملي)
0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالبعلم البحار (عملي)

0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالبجيولوجيا المياه (عملي)
9,107.137,375.943,052.645,716.950.001,877.844,850.43546.3216.6732,543.91

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل األول (طالب) جدول(13):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس

المجموع



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم
الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذالشعبةاسم المساق

2011,301.020.000.000.000.0085.360.0024.830.001,411.21جيولوجيا المياه
2010.001,229.320.000.000.0085.360.0024.830.001,339.51علم الطبقات

2011,301.020.000.000.000.0085.360.0024.830.001,411.21تصوير جوي وإستشعار عن بعد
2011,301.020.000.000.000.0085.360.0024.830.001,411.21علم البحار

2010.001,229.320.000.000.0085.360.0024.830.001,339.51علم البلورات والمعادن
2010.001,843.990.000.000.0085.360.0024.830.001,954.17معالجة المياه العادمة

2010.00614.660.000.000.0085.360.0024.830.00724.85البيئة وعلم األرض (بحث وندوة)
2020.00614.660.000.000.0085.360.0024.830.00724.85

2010.001,229.320.000.000.0085.360.0024.830.001,339.51تقييم األثر البيئي 
2010.001,229.320.000.000.0085.360.0024.830.001,339.51علم الصخور 

2010.000.001,017.550.000.0085.360.0024.830.001,127.73علم البيئة 
2010.000.001,017.550.00156.0085.36538.9424.830.001,822.67تحليل المياه العادمة (عملي)

2010.000.001,017.550.000.0085.360.0024.830.001,127.73مصادر الطاقة 
2501,951.530.000.000.000.0085.360.0024.830.002,061.72مدخل في علوم األرض والبيئة

2010.001,843.990.000.000.0085.360.0024.830.001,954.17
2020.001,843.990.000.000.0085.360.0024.830.001,954.17
2030.001,843.990.000.000.0085.360.0024.830.001,954.17
2040.001,843.990.000.000.0085.360.0024.830.001,954.17

2010.000.000.00571.70156.0085.36538.9424.830.001,376.82مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
2020.000.000.00571.70156.0085.36538.9424.830.001,376.82
2030.000.000.00571.70156.0085.36538.9424.830.001,376.82
2040.000.000.00571.70156.0085.36538.9424.830.001,376.82

0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالباتعلم الصخور (عملي)
0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالباتبلورات ومعادن (عملي)

0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالباتعلم الطبقات (عملي)
0.000.000.00571.700.0085.36538.9424.830.001,220.82طالباتمعمل تصوير واستشعار (عملي)

0.000.000.000.00156.0085.36538.9424.830.00805.13طالباتعلم البحار (عملي)
0.000.000.000.00156.0085.36538.9424.830.00805.13طالباتجيولوجيا المياه (عملي)

5,854.5815,366.553,052.644,573.561,092.002,389.985,928.31695.310.0038,952.92 المجموع

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل األول (طالبات) جدول(14):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



نشاطنشاطنشاطرقم
الشعبةإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذالشعبةاسم المساق
1501,955.200.000.000.000.0087.450.0024.742,067.40مدخل علوم األرض والبيئة 

1020.002,624.130.000.000.0087.450.0024.742,736.33
1010.002,624.130.000.000.0087.450.0024.742,736.33

1010.000.000.00603.700.0087.45977.7024.741,693.60مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
1020.000.000.001,207.410.0087.45977.7024.742,297.31
1030.000.000.00603.700.0087.45977.7024.741,693.60

1011,303.470.000.000.000.0087.450.0024.741,415.67جيولوجيا ميدانية 
1010.001,749.420.000.000.0087.450.0024.741,861.62جيولوجية فلسطين 
1010.002,624.130.000.000.0087.450.0024.742,736.33إدارة نفايات صلبة 

1010.00874.710.000.000.0087.450.0024.74986.91البيئة وعلوم األرض (بحث ندوة ) 
1010.001,749.420.000.000.0087.450.0024.741,861.62مواضيع خاصة 

1010.000.00814.040.000.0087.450.0024.74926.23علم التربة
1010.000.00407.020.000.0087.450.0024.74519.22بيئة فلسطين 

1010.000.00814.040.000.0087.450.0024.74926.23مصادر الطاقة 
0.000.000.00603.700.0087.45977.7024.741,693.60طالبعلم التربة (عملي)

0.000.000.00603.700.0087.45977.7024.741,693.60طالبإدارة نفايات صلبة (عملي)
3,258.6712,245.952,035.093,622.230.001,399.284,888.51395.8827,845.61

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل الثاني (طالب) جدول(15):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس

المجموع



نشاطنشاطنشاطرقم
الشعبةإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةأستاذالشعبةاسم المساق
2501,955.200.000.000.000.0087.450.0024.742,067.40مدخل علوم األرض والبيئة 

2020.002,624.130.000.000.0087.450.0024.742,736.33
2010.000.001,221.050.000.0087.450.0024.741,333.25

2010.000.000.00603.70158.4087.45977.7024.741,852.00مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
2020.000.000.00603.70158.4087.45977.7024.741,852.00
2030.000.000.00603.70158.4087.45977.7024.741,852.00
2040.000.000.00603.70158.4087.45977.7024.741,852.00

2011,303.470.000.000.000.0087.450.0024.741,415.67جيولوجيا ميدانية 
2010.001,749.420.000.000.0087.450.0024.741,861.62جيولوجية فلسطين 
2010.002,624.130.000.000.0087.450.0024.742,736.33إدارة نفايات صلبة 

2010.001,749.420.000.000.0087.450.0024.741,861.62التحكم في مصادر التلوث 
2010.001,749.420.000.000.0087.450.0024.741,861.62مواضيع خاصة 

2010.000.00814.040.000.0087.450.0024.74926.23علم التربة
2010.000.00407.020.000.0087.450.0024.74519.22بيئة فلسطين 

2010.000.00814.040.000.0087.450.0024.74926.23مصادر الطاقة 
0.000.00814.040.00158.4087.45977.7024.742,062.34طالباتعلم التربة (عملي)

0.000.000.00603.700.0087.45977.7024.741,693.60طالباتإدارة نفايات صلبة (عملي)
3,258.6710,496.534,070.183,018.52792.001,486.735,866.21420.6229,409.47 المجموع

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل الثاني (طالبات) جدول(16):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد

1013000001010فيزياء مواضيع خاصة 
1500030001010فيزياء عامة (أ)

1510030001010
1520000031010
1040030001010
1010030001010
1020003001010
1030003001010
1050002011010

1010030001010فيزياء ذرية وجزئية 
1010300001011فيزياء الكم 

1010030001010فيزياء الجوامد (1)
1010030001010فزياء عامة (ب) 

1010030001010فيزياء عامة (التكنولوجيا)
1010030001010فيزياء نووية (1)
1010030001011ميكانيكا تحليلية 

1010030001010فيزياء رياضية (1)
1010030001010فيزياء الكم (2) 
1010030001010الضوء الهندسي 

1010030001010الكترونيات وأشباه موصالت 
1010001001010فيزياء (بحث ندوة) 

1010003001010فيزياء موجية وضوء 
1010030001010فيزياء حديثة 

1010030001010النظرية الكهرومغناطيسية (1)
0000022020طالبفيزياء عامة (مناقشة) 

0000100100100طالبفيزياء عامة (1) مناقشة 
0000101010طالبفيزياء عامة (ب) مناقشة 

1020002001310إلكترونيات عملي 

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم الفيزياء للفصل األول (طالب) جدول(17):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد

1030000201310فيزياء عامة عملية (أ) 
1050000201310
1200000201310
1230000201310
1070000221310
1120000221310
1130000221310
1180000221310
1220000221310
1020000401310
1040000221310
1210000201310
1500000021310
1510000021310
1520000021310
1530000021310
1540000021310
1080000221310
1110000221310
1150000221310
1160000221310
1010000221310
1090000221310
1100000221310
1140000221310
1170000221310
1190000221310

33481457486584652 المجموع

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم الفيزياء للفصل األول (طالب) تابع جدول(17):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد

2013000001010فيزياء مواضيع خاصة 
2500030001010فيزياء عامة (أ)

2510030001010
2050030001010
2030300001010
2010030001010
2020003001010
2040003001010

2010030001010فيزياء ذرية وجزئية 
2010030001010فيزياء الجوامد (1)

2010030001010فزياء عامة (ب) 
2010030001010فيزياء عامة (التكنولوجيا)

2010030001010فيزياء نووية (1)
2010030001011ميكانيكا تحليلية 

2010030001010فيزياء رياضية (1)
2010030001010فيزياء الكم (2) 
2010030001010الضوء الهندسي 

2010030001010الكترونيات وأشباه موصالت 
2010001001010فيزياء (بحث ندوة) 

2010003001010فيزياء موجية وضوء 
2010030001010فيزياء حديثة 

2010030001010النظرية الكهرومغناطيسية (1)
0000112020طالباتفيزياء عامة (مناقشة) 

000093120120طالباتفيزياء عامة (1) مناقشة 
0000101010طالباتفيزياء عامة (ب) مناقشة 

2010002001310إلكترونيات عملي 
2020002001310
2040002001310

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم الفيزياء للفصل األول (طالبات) جدول(18):



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد

2200000201310فيزياء عامة عملية (أ) 
2020000221310
2180000401310
2080000401310
2140000401310
2050000401310
2110000401310
2030000221310
2060000221310
2070000221310
2100000221310
2130000221310
2170000221310
2190000221310
2010000221310
2040000221310
2090000221310
2120000221310
2150000221310
2160000221310
2210000221310
2220000221310
2500000041310
2510000041310
2520000041310
2530000041310
2540000041310
2550000041310

33481665606893681 المجموع

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم الفيزياء للفصل األول (طالبات) تابع جدول(18):



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

(نائب إداريالشعبةاسم المساق (عميد)ستاذ الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد

1013000001010فيزياء إحصائية 
1500030001010فيزياء عامة (ب) 

1510030001010
1020300001010
1010030001010
1030003001010
1040003001010

1010030001011مواضيع خاصة (2) 
1010030001010فيزياء عامة

1010030001010فيزياء الجوامد (2)
1010030001011النظرية الكهرومغناطيسية 

1010030001010فيزياء نووية (2)
1010030001010ميكانيكا آالسيك 

1010010001010فيزياء (بحث وندوة) 
1010020001010فيزياء البالزما 

1010030001011مواضيع خاصة (3) 
1010030001010فيزياء الكم (1) 

1010030001010فيزياء رياضية (2)
1010030001010الكترونيات 

1010030001010فيزياء عامة (أ) 
1010001201310معمل الضوء عملي 

1020001201310
1010003001010ديناميكا حرارية 

1010030001010النظرية الكهرومغناطيسية (2)
1010000201310فيزياء عامة عملية (التكنولوجيا)

1020000221310
1030000221310

1010002001310فيزيا عملية متقدمة

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني (طالب) جدول(19):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

(نائب إداريالشعبةاسم المساق (عميد)ستاذ الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد

0000022020طالبفيزياء عامة (1) مناقشة 
0000268080طالبفيزياء عامة (ب) مناقشة 
1070000401310فيزياء عامة عملية (ب) 

1090000401310
1100000401310
1060000401310
1130000401310
1180000201310
1110000221310
1150000021310
1160000221310
1190000221310
1010000401310
1030000401310
1040000221310
1210000401310
1120000221310
1140000221310
1170000221310
1200000221310
1500000021310
1510000021310
1520000021310
1530000021310
1540000021310
1550000021310

33481362426290623 المجموع

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني (طالب) تابع جدول(19):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

(نائب إداريالشعبةاسم المساق (عميد)ستاذ الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد

2013000001010فيزياء إحصائية 
2500030001010فيزياء عامة (ب) 

2510030001010
2030300001010
2010030001010
2020030001010

2010030001010فيزياء عامة
2020030001010

2010003001010فيزياء الجوامد (2)
2010030001010فيزياء نووية (2)
2010030001010ميكانيكا آالسيك 

2010010001010فيزياء (بحث وندوة) 
2020010001010

2010020001010فيزياء البالزما 
2010030001010فيزياء الكم (1) 

2010030001010فيزياء رياضية (2)
2010030001010الكترونيات 

2000003001010فيزياء الجوامد (1)
2010030001010فيزياء عامة (أ) 

2010001201310معمل الضوء عملي 
2020001201310
2030001201310

2010003001010ديناميكا حرارية 
2010030001010النظرية الكهرومغناطيسية (2)

2010030001011مواضيع خاصة (1) 
2010000401310فيزياء عامة عملية (التكنولوجيا)

2030000221310
2020000221310

2010002001310فيزيا عملية متقدمة

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني (طالبات) جدول(20):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

(نائب إداريالشعبةاسم المساق (عميد)ستاذ الدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة

عدد شعب الدراسات العلياعدد الشعبعدد الساعات العمليةعدد الشعبعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمدعدد الساعات المعتمد

0000101010طالباتفيزياء عامة (1) مناقشة 
000056110110طالباتفيزياء عامة (ب) مناقشة 
2170000401310فيزياء عامة عملية (ب) 

2020000401310
2030000401310
2040000401310
2070000401310
2010000401310
2080000401310
2120000201310
2130000401310
2110000221310
2150000221310
2180000221310
2100000221310
2140000221310
2160000221310
2500000041310
2510000041310
2520000041310
2530000041310
2540000041310

33461466426181611 المجموع

كمية مسببات التكلفة لكل مساق من مساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني (طالبات) تابع جدول(20):

مجمعات تكاليف األنشطة
نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
1013,919.420.000.000.000.000.0030.940.0024.830.003,975.19فيزياء مواضيع خاصة 

1500.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء عامة (أ)
1510.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09
1520.000.000.000.000.00266.0630.940.0024.830.00321.83
1040.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09
1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09
1020.000.000.001,247.820.000.0030.940.0024.830.001,303.60
1030.000.000.001,247.820.000.0030.940.0024.830.001,303.60
1050.000.000.00831.880.0088.6930.940.0024.830.00976.34

1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء ذرية وجزئية 
1010.002,261.140.000.000.000.0030.940.0024.8316.672,333.58فيزياء الكم 

1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء الجوامد (1)
1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فزياء عامة (ب) 

1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء عامة (التكنولوجيا)
1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء نووية (1)
1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.8316.672,034.76ميكانيكا تحليلية 

1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء رياضية (1)
1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء الكم (2) 
1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09الضوء الهندسي 

1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09الكترونيات وأشباه موصالت 
1010.000.000.00415.940.000.0030.940.0024.830.00471.72فيزياء (بحث ندوة) 

1010.000.000.001,247.820.000.0030.940.0024.830.001,303.60فيزياء موجية وضوء 
1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء حديثة 

1010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09النظرية الكهرومغناطيسية (1)
0.000.000.000.000.00177.3761.890.0049.670.00288.93طالبفيزياء عامة (مناقشة) 

0.000.000.000.002,142.530.00309.450.00248.330.002,700.30طالبفيزياء عامة (1) مناقشة 
0.000.000.000.00214.250.0030.940.0024.830.00270.03طالبفيزياء عامة (ب) مناقشة 

1020.000.000.00831.880.000.0030.94246.7024.830.001,134.35إلكترونيات عملي 

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم الفيزياء للفصل األول (طالب) جدول(21):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
1030.000.000.000.00428.510.0030.94246.7024.830.00730.98فيزياء عامة عملية (أ) 

1050.000.000.000.00428.510.0030.94246.7024.830.00730.98
1200.000.000.000.00428.510.0030.94246.7024.830.00730.98
1230.000.000.000.00428.510.0030.94246.7024.830.00730.98
1070.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1120.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1130.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1180.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1220.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1020.000.000.000.00857.010.0030.94246.7024.830.001,159.48
1040.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1210.000.000.000.00428.510.0030.94246.7024.830.00730.98
1500.000.000.000.000.00177.3730.94246.7024.830.00479.84
1510.000.000.000.000.00177.3730.94246.7024.830.00479.84
1520.000.000.000.000.00177.3730.94246.7024.830.00479.84
1530.000.000.000.000.00177.3730.94246.7024.830.00479.84
1540.000.000.000.000.00177.3730.94246.7024.830.00479.84
1080.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1110.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1150.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1160.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1010.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1090.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1100.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1140.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1170.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
1190.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35

3,919.422,261.1431,397.055,823.1612,212.404,256.902,011.416,907.501,614.1133.3370,436.42

نشاط التدريس

المجموع

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم الفيزياء للفصل األول (طالب) تابع جدول(21):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة 



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
2013,919.420.000.000.000.000.0030.940.0024.830.003,975.19فيزياء مواضيع خاصة 

2500.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء عامة (أ)
2510.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09
2050.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09
2030.002,261.140.000.000.000.0030.940.0024.830.002,316.92
2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09
2020.000.000.001,247.820.000.0030.940.0024.830.001,303.60
2040.000.000.001,247.820.000.0030.940.0024.830.001,303.60

2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء ذرية وجزئية 
2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء الجوامد (1)

2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فزياء عامة (ب) 
2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء عامة (التكنولوجيا)

2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء نووية (1)
2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.8316.672,034.76ميكانيكا تحليلية 

2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء رياضية (1)
2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء الكم (2) 
2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09الضوء الهندسي 

2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09الكترونيات وأشباه موصالت 
2010.000.000.00415.940.000.0030.940.0024.830.00471.72فيزياء (بحث ندوة) 

2010.000.000.001,247.820.000.0030.940.0024.830.001,303.60فيزياء موجية وضوء 
2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09فيزياء حديثة 

2010.000.001,962.320.000.000.0030.940.0024.830.002,018.09النظرية الكهرومغناطيسية (1)
0.000.000.000.00214.2588.6961.890.0049.670.00414.49طالباتفيزياء عامة (مناقشة) 

0.000.000.000.001,928.27266.06371.340.00297.990.002,863.66طالباتفيزياء عامة (1) مناقشة 
0.000.000.000.00214.250.0030.940.0024.830.00270.03طالباتفيزياء عامة (ب) مناقشة 

2010.000.000.00831.880.000.0030.94246.7024.830.001,134.35إلكترونيات عملي 
2020.000.000.00831.880.000.0030.94246.7024.830.001,134.35
2040.000.000.00831.880.000.0030.94246.7024.830.001,134.35

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم الفيزياء للفصل األول (طالبات) جدول(22):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسمالساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
2200.000.000.000.00428.510.0030.94246.7024.830.00730.98فيزياء عامة عملية (أ) 

2020.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2180.000.000.000.00857.010.0030.94246.7024.830.001,159.48
2080.000.000.000.00857.010.0030.94246.7024.830.001,159.48
2140.000.000.000.00857.010.0030.94246.7024.830.001,159.48
2050.000.000.000.00857.010.0030.94246.7024.830.001,159.48
2110.000.000.000.00857.010.0030.94246.7024.830.001,159.48
2030.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2060.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2070.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2100.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2130.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2170.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2190.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2010.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2040.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2090.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2120.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2150.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2160.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2210.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2220.000.000.000.00428.51177.3730.94246.7024.830.00908.35
2500.000.000.000.000.00354.7430.94246.7024.830.00657.22
2510.000.000.000.000.00354.7430.94246.7024.830.00657.22
2520.000.000.000.000.00354.7430.94246.7024.830.00657.22
2530.000.000.000.000.00354.7430.94246.7024.830.00657.22
2540.000.000.000.000.00354.7430.94246.7024.830.00657.22
2550.000.000.000.000.00354.7430.94246.7024.830.00657.22

3,919.422,261.1431,397.056,655.0313,926.435,321.122,104.257,647.591,688.6116.6774,937.30
70,436.42

145,373.72

المجموع

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم الفيزياء للفصل األول (طالبات) تابع جدول(22):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
1013,919.420.000.000.000.000.0033.460.0024.740.003,977.62فيزياء إحصائية 

1500.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء عامة (ب) 
1510.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27
1020.002261.140.000.000.000.0033.460.0024.740.002,319.34
1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27
1030.000.000.001386.470.000.0033.460.0024.740.001,444.67
1040.000.000.001386.470.000.0033.460.0024.740.001,444.67

1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.7417.312,079.58مواضيع خاصة (2) 
1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء عامة

1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء الجوامد (2)
1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.7417.312,079.58النظرية الكهرومغناطيسية 

1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء نووية (2)
1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27ميكانيكا آالسيك 

1010.000.00668.020.000.000.0033.460.0024.740.00726.23فيزياء (بحث وندوة) 
1010.000.001336.040.000.000.0033.460.0024.740.001,394.25فيزياء البالزما 

1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.7417.312,079.58مواضيع خاصة (3) 
1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء الكم (1) 

1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء رياضية (2)
1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27الكترونيات 

1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء عامة (أ) 
1010.000.000.00462.16408.420.0033.46255.2524.740.001,184.03معمل الضوء عملي 

1020.000.000.00462.16408.420.0033.46255.2524.740.001,184.03
1010.000.000.001386.470.000.0033.460.0024.740.001,444.67ديناميكا حرارية 

1010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27النظرية الكهرومغناطيسية (2)
1010.000.000.000.00408.420.0033.46255.2524.740.00721.88فيزياء عامة عملية (التكنولوجيا

1020.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1030.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00

1010.000.000.00924.310.000.0033.46255.2524.740.001,237.77فيزيا عملية متقدمة

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني (طالب) جدول(23) :

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
0.000.000.000.000.00189.1366.920.0049.490.00305.53طالبفيزياء عامة (1) مناقشة 
0.000.000.000.00408.42567.38267.690.00197.940.001,441.43طالبفيزياء عامة (ب) مناقشة 
1070.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30فيزياء عامة عملية (ب) 

1090.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
1100.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
1060.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
1130.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
1180.000.000.000.00408.420.0033.46255.2524.740.00721.88
1110.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1150.000.000.000.000.00189.1333.46255.2524.740.00502.58
1160.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1190.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1010.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
1030.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
1040.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1210.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
1120.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1140.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1170.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1200.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
1500.000.000.000.000.00189.1333.46255.2524.740.00502.58
1510.000.000.000.000.00189.1333.46255.2524.740.00502.58
1520.000.000.000.000.00189.1333.46255.2524.740.00502.58
1530.000.000.000.000.00189.1333.46255.2524.740.00502.58
1540.000.000.000.000.00189.1333.46255.2524.740.00502.58
1550.000.000.000.000.00189.1333.46255.2524.740.00502.58

3,919.422,261.1432,065.076,008.0212,661.003,971.672,074.567,657.621,534.0451.9272,204.45

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني (طالب) تابع جدول(23):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس

المجموع



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
2013,919.420.000.000.000.000.0033.460.0024.740.003,977.62فيزياء إحصائية 

2500.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء عامة (ب) 
2510.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27
2030.002261.140.000.000.000.0033.460.0024.740.002,319.34
2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27
2020.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27

2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء عامة
2020.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27

2010.000.000.001386.470.000.0033.460.0024.740.001,444.67فيزياء الجوامد (2)
2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء نووية (2)
2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27ميكانيكا آالسيك 

2010.000.00668.020.000.000.0033.460.0024.740.00726.23فيزياء (بحث وندوة) 
2020.000.00668.020.000.000.0033.460.0024.740.00726.23

2010.000.001336.040.000.000.0033.460.0024.740.001,394.25فيزياء البالزما 
2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء الكم (1) 

2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء رياضية (2)
2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27الكترونيات 

2000.000.000.001386.470.000.0033.460.0024.740.001,444.67فيزياء الجوامد (1)
2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27فيزياء عامة (أ) 

2010.000.000.00462.16408.420.0033.46255.2524.740.001,184.03معمل الضوء عملي 
2020.000.000.00462.16408.420.0033.46255.2524.740.001,184.03
2030.000.000.00462.16408.420.0033.46255.2524.740.001,184.03

2010.000.000.001386.470.000.0033.460.0024.740.001,444.67ديناميكا حرارية 
2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.740.002,062.27النظرية الكهرومغناطيسية (2)

2010.000.002004.070.000.000.0033.460.0024.7417.312,079.58مواضيع خاصة (1) 
2010.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30فيزياء عامة عملية (التكنولوجيا

2030.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
2020.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00

2010.000.000.00924.310.000.0033.46255.2524.740.001,237.77فيزيا عملية متقدمة

تكلفة  نشاط التدريس

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني (طالبات) جدول(24):

مجمعات تكاليف األنشطة



اإلشراف علىنشاطنشاطنشاطرقم

الشعبةالدراسات العلياإدارة الكليةالمختبراتإدارة القسملساعات اإلضافيةمعيدماجستيردآتوراةدآتوراة (عميد) أستاذ (نائب إداري)الشعبةاسم المساق
0.000.000.000.00204.210.0033.460.0024.740.00262.41طالباتفيزياء عامة (1) مناقشة 
0.000.000.000.001021.05567.38368.070.00272.170.002,228.66طالباتفيزياء عامة (ب) مناقشة 
2170.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30فيزياء عامة عملية (ب) 

2020.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
2030.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
2040.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
2070.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
2010.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
2080.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
2120.000.000.000.00408.420.0033.46255.2524.740.00721.88
2130.000.000.000.00816.840.0033.46255.2524.740.001,130.30
2110.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
2150.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
2180.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
2100.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
2140.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
2160.000.000.000.00408.42189.1333.46255.2524.740.00911.00
2500.000.000.000.000.00378.2533.46255.2524.740.00691.71
2510.000.000.000.000.00378.2533.46255.2524.740.00691.71
2520.000.000.000.000.00378.2533.46255.2524.740.00691.71
2530.000.000.000.000.00378.2533.46255.2524.740.00691.71
2540.000.000.000.000.00378.2533.46255.2524.740.00691.71

3,919.422,261.1430,729.036,470.1713,477.833,971.672,041.106,891.861,509.2917.3171,288.82

تخصيص مجمعات تكاليف األنشطة على شعب مساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني (طالبات) تابع جدول(24):

مجمعات تكاليف األنشطة
تكلفة  نشاط التدريس

المجموع



  

  

  

  

  

  
  )4(الملحق رقم 

  
  جداول تخصيص تكلفة شعب المساقات على 

  ومــــــالتخصصات العلمية بكلية العل
 



الطاقةتخصصاتماجستير تحاليلالبيئة وعلومالبصرياتالكيمياءالعلوم/التحاليل عددالحدرقم
غير المستغلةالتربيةطبيةاألرضالطبيةالحيويةاألحياءالطبيةالطالباألعلىالشعبة

1018010612000170أحياء دقيقة عامة 
1010220000000تحاليل طبية (بحث و ندوة)

10180205001500060علم األمراض
10180160001600064تشريح جسم اإلنسان

101201581300035أحياء دقيقة عامة عملية
1012013000001307تطبيقات األحياء الجزيئية في الطب 

101806000060074أحياء دقيقة بيئية 
10110600006004أحياء دقيقة بيئية(عملي)

101207700000013علم الدم عملي
10180121000002068علم الدم

10110550000005تحاليل طبية عملية(أ)
10110770000003تحاليل طبية عملية(ج)

اسم المساق

تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم التحاليل الطبية للفصل األول (طالب) جدول(1):



الطاقةتخصصاتماجستير تحاليلماجستيراحياءالبصرياتالكيمياءالعلوم/التحاليل عددالحدرقم
غير المستغلةالتربيةطبيةدقيقةالطبيةالحيويةاألحياءالطبيةالطالباألعلىالشعبة

201201200007508بيولوجا الخلية و األحياء الجزيئية
2018051211340001329أحياء دقيقة عامة 

201206000060014أحياء دقيقة متقدم  
2010440000000تحاليل طبية (بحث و ندوة)

2030330000000
201805221103000028علم األمراض

20180320003200048تشريح جسم اإلنسان
201201935300081أحياء دقيقة عامة عملية

2022015104000015
204205311000015

201209000009011تطبيقات األحياء الجزيئية في الطب 
2012019190000001علم الدم عملي

2022017170000003
203202200000018

20180424200000038علم الدم
2011012120000000تحاليل طبية عملية(أ)

2021013120100000
2041011110000000

2011022220000000تحاليل طبية عملية(ج)
20210880000002
20310990000001

اسم المساق

تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم التحاليل الطبية للفصل األول (طالبات) جدول(2):



الطاقةماجستير تحاليلماجستيراحياءالبصرياتالكيمياءعلوم/التحاليل عددالحدرقم
غير المستغلةطبيةدقيقةالطبيةالحيويةاألحياءالطبيةالطالباألعلىالشعبة

10180651000074علم الفيروسات
10120900003611أحياء دقيقة سريرية

1018013100300067الكيمياء الطبية
10120300003017وراثة الميكروبات

10180550000075وراثة طبية
104022000000تحاليل طبية (بحث و ندوة)

103011000000
101022000000
102011000000

1018022510160058علم وظائف أعضاء اإلنسان
10120500005015تقنيات في األحياء الدقيقة 

1011088000002أحياء دقيقة طبية تشخيصية عملية
1018010100000070أحياء دقيقة طبية تشخيصية    

10180770000073بنك الدم
25770000018طالببنك الدم (عملي)

10180770000073علم المناعة 
10110107030000آيمياء طبية عملية

(ب) 10115550000010تحاليل طبية عملية

اسم المساق

(طالب) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم التحاليل الطبية للفصل الثاني جدول(3):



الطاقةتخصصاتماجستير تحاليلماجستيراحياءالبصرياتالكيمياءعلوم/التحاليل عددالحدرقم
غير المستغلةالتربيةطبيةدقيقةالطبيةالحيويةاألحياءالطبيةالطالباألعلىالشعبة

20180281890000152علم الفيروسات
201201200007508أحياء دقيقة سريرية

20180181710000062وراثة طبية
2010660000000تحاليل طبية (بحث و ندوة)

2040440000000
2070440000000
2060110000000
2020330000000

20280383800000042علم األنسجة
201806535042600015علم وظائف أعضاء اإلنسان
201207000070013تقنيات في األحياء الدقيقة 

2011012111000000أحياء دقيقة طبية تشخيصية عملية
2021010100000000

20180262510000054أحياء دقيقة طبية تشخيصية    
20180424200000038بنك الدم

5042420000008طالباتبنك الدم (عملي)
20180424200000038علم المناعة 

2011019190000000آيمياء طبية عملية
20210860200002
203101080200000
20410660000004

2011516160000000تحاليل طبية عملية (ب)
20315660000009
2021511110000004

(طالبات) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم التحاليل الطبية للفصل الثاني جدول(4):

اسم المساق



الطاقةتخصصاتماجستير تحاليالبيئة وعلومالبصرياتالكيمياءالعلوم/التحاليل تكلفةرقم
غير المستغلةالتربيةطبيةاألرضالطبيةالحيويةاألحياءالطبيةالشعبةالشعبة

1012,209.4165.727.655.20.00.00.027.61,933.2أحياء دقيقة عامة 
101803.5803.50.00.00.00.00.00.00.0تحاليل طبية (بحث و ندوة)

1011,754.0109.60.00.0328.90.00.00.01,315.5علم األمراض
1011,754.00.00.00.0350.80.00.00.01,403.2تشريح جسم اإلنسان

1012,284.5913.8114.2342.70.00.00.0342.7571.1أحياء دقيقة عامة عملية
101679.40.00.00.00.00.0441.60.0237.8تطبيقات األحياء الجزيئية في الطب 

1011,202.90.00.00.00.090.20.00.01,112.7أحياء دقيقة بيئية 
1012,284.50.00.00.00.01,370.70.00.0913.8أحياء دقيقة بيئية(عملي)

1012,382.0833.70.00.00.00.00.00.01,548.3علم الدم عملي
1011,300.6162.60.00.00.00.032.50.01,105.5علم الدم

1011,981.6990.80.00.00.00.00.00.0990.8تحاليل طبية عملية(أ)
1012,381.41,667.00.00.00.00.00.00.0714.4تحاليل طبية عملية(ج)

21,017.95,646.7141.8397.9679.71,460.9474.2370.311,846.4

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم التحاليل الطبية على الدرجات العلمية للفصل األول (طالب) جدول(5):

المجموع

اسم المساق



الطاقةتخصصاتماجستير تحاليلماجستيراحياءالبصرياتالكيمياءالعلوم/التحاليل تكلفةرقم
غير المستغلةالتربيةطبيةدقيقةالطبيةالحيويةاألحياءالطبيةالشعبةالشعبة

2013,764.90.00.00.00.01,317.7941.20.01,506.0بيولوجا الخلية و األحياء الجزيئية
2012,209.4580.0359.0110.50.00.00.0359.0800.9أحياء دقيقة عامة 

2012,226.10.00.00.00.0667.80.00.01,558.2أحياء دقيقة متقدم  
201288.0288.00.00.00.00.00.00.00.0تحاليل طبية (بحث و ندوة)

203288.0288.00.00.00.00.00.00.00.0
2011,754.0460.421.90.0657.80.00.00.0613.9علم األمراض

2011,754.00.00.00.0701.60.00.00.01,052.4تشريح جسم اإلنسان
2012,684.2402.6671.1402.60.00.00.01,073.7134.2أحياء دقيقة عامة عملية

2022,284.51,142.3456.90.00.00.00.0114.2571.1
2042,684.2402.6134.2134.20.00.00.00.02,013.2

201679.40.00.00.00.00.0305.70.0373.7تطبيقات األحياء الجزيئية في الطب 
2012,382.02,262.90.00.00.00.00.00.0119.1علم الدم عملي

2022,382.02,024.70.00.00.00.00.00.0357.3
2032,382.0238.20.00.00.00.00.00.02,143.8

2011,300.6682.80.00.00.00.00.00.0617.8علم الدم
2011,981.61,981.60.00.00.00.00.00.00.0تحاليل طبية عملية(أ)

2021,981.61,829.20.0152.40.00.00.00.00.0
2041,981.61,981.60.00.00.00.00.00.00.0

2012,381.42,381.40.00.00.00.00.00.00.0تحاليل طبية عملية(ج)
2022,381.41,905.10.00.00.00.00.00.0476.3
2032,381.42,143.20.00.00.00.00.00.0238.1

42,152.320,994.61,643.1799.71,359.41,985.51,247.01,546.912,576.0

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم التحاليل الطبية على الدرجات العلمية للفصل األول (طالبات) جدول(6):

المجموع

اسم المساق



الطاقةماجستير تحاليماجستيراحياءالبصرياتالكيمياءعلوم/التحاليل تكلفةرقم
غير المستغلةطبيةدقيقةالطبيةالحيويةاألحياءالطبيةالشعبةالشعبة

101496.431.06.20.00.00.00.0459.1علم الفيروسات
101513.70.00.00.00.077.0154.1282.5أحياء دقيقة سريرية

1013,731.5466.40.0139.90.00.00.03,125.1الكيمياء الطبية
1012,444.20.00.00.00.0366.60.02,077.6وراثة الميكروبات

1012,426.9151.70.00.00.00.00.02,275.2وراثة طبية
104658.9658.90.00.00.00.00.00.0تحاليل طبية (بحث و ندوة)

103658.9658.90.00.00.00.00.00.0
101457.1457.10.00.00.00.00.00.0
102457.1457.10.00.00.00.00.00.0

1011,809.1113.122.60.0361.80.00.01,311.6علم وظائف أعضاء اإلنسان
101513.70.00.00.00.0128.40.0385.2تقنيات في األحياء الدقيقة 

1011,939.51,551.60.00.00.00.00.0387.9أحياء دقيقة طبية تشخيصية عملية
1011,809.1226.10.00.00.00.00.01,583.0أحياء دقيقة طبية تشخيصية    

101358.831.40.00.00.00.00.0327.4بنك الدم
2,686.2752.10.00.00.00.00.01,934.1طالببنك الدم (عملي)

1011,203.8105.30.00.00.00.00.01,098.5علم المناعة 
1011,624.61,137.20.0487.40.00.00.00.0آيمياء طبية عملية

1011,939.5646.50.00.00.00.00.01,293.0تحاليل طبية عملية (ب)
25,729.27,444.628.8627.3361.8572.1154.116,540.4 المجموع

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم التحاليل الطبية على الدرجات العلمية للفصل الثاني (طالب) جدول(7):

اسم المساق



الطاقةتخصصاتماجستير تحاليماجستيراحياءالبصرياتالكيمياءعلوم/التحاليل تكلفةرقم
غير المستغلةالتربيةطبيةدقيقةالطبيةالحيويةاألحياءالطبيةالشعبةالشعبة

201496.4111.755.80.00.00.00.06.2322.6علم الفيروسات
201513.70.00.00.00.0179.8128.40.0205.5أحياء دقيقة سريرية

2012,426.9515.730.30.00.00.00.00.01,880.9وراثة طبية
201221.3221.30.00.00.00.00.00.00.0تحاليل طبية (بحث و ندوة)

204658.9658.90.00.00.00.00.00.00.0
207658.9658.90.00.00.00.00.00.00.0
206658.9658.90.00.00.00.00.00.00.0
202457.1457.10.00.00.00.00.00.00.0

2021,234.0586.20.00.00.00.00.00.0647.9علم األنسجة
2011,809.1791.50.090.5588.00.00.00.0339.2علم وظائف أعضاء اإلنسان
201513.70.00.00.00.0179.80.00.0333.9تقنيات في األحياء الدقيقة 

2013,089.72,832.3257.50.00.00.00.00.00.0أحياء دقيقة طبية تشخيصية عملية
2023,089.73,089.70.00.00.00.00.00.00.0

2011,809.1565.422.60.00.00.00.00.01,221.2أحياء دقيقة طبية تشخيصية    
201358.8188.40.00.00.00.00.00.0170.4بنك الدم

5,372.44,512.80.00.00.00.00.00.0859.6طالباتبنك الدم (عملي)
2011,203.8632.00.00.00.00.00.00.0571.8علم المناعة 

2011,939.51,939.50.00.00.00.00.00.00.0آيمياء طبية عملية
2021,939.51,163.70.0387.90.00.00.00.0387.9
2031,939.51,551.60.0387.90.00.00.00.00.0
2041,939.51,163.70.00.00.00.00.00.0775.8

2011,939.51,939.50.00.00.00.00.00.00.0تحاليل طبية عملية (ب)
2032,569.41,027.70.00.00.00.00.00.01,541.6
2022,569.41,884.20.00.00.00.00.00.0685.2

39,408.927,150.8366.3866.3588.0359.6128.46.29,943.4

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم التحاليل الطبية على الدرجات العلمية للفصل الثاني (طالبات) جدول(8):

المجموع

اسم المساق



الطاقةاآلداب/تخصصاتماجستيرالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/العلوم/العلوم/العلوم/البيئة وعلومعددالحدرقم

غير المستغلةالجغرافياالتربيةصادر الميالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترلرياضياتالكيمياءالفيزياءاألحياءاألرضالطالباألعلىالشعبة

10180330000000000077جيولوجيا المياه
10120400000000040016نوعية المياه
10180110000000000079علم الطبقات

10180430000000000176تصوير جوي وإستشعار عن بعد
10180110000000000079علم البحار

10180220000000000078علم البلورات والمعادن
10180220000000000078معالجة المياه العادمة

10180550000000000075تقييم األثر البيئي 
10180220000000000078علم الصخور 

101801120000000009069علم البيئة 
1011011000000000009تحليل المياه العادمة (عملي)

10180900000000009071مصادر الطاقة 
15010018150000000012082مدخل في علوم األرض والبيئة

10110080011334191055220
10125802300000003017مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)

102251700220100201008
20220000000000018طالبعلم الصخور (عملي)

20220000000000018طالببلورات ومعادن (عملي)
20110000000000019طالبعلم الطبقات (عملي)

20430000000000116طالبمعمل تصوير واستشعار (عملي)
20110000000000019طالبعلم البحار (عملي)

(عملي) 20330000000000017طالبجيولوجيا المياه

اسم المساق

تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل األول (طالب) جدول(9):



الطاقةاآلداب/تخصصاتالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/البيئة وعلومعددالحدرقم

غير المستغلةالجغرافياالتربيةالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءالفيزياءاألحياءاألرضالطالباألعلىالشعبة

20180440000000000076جيولوجيا المياه
20180330000000000077علم الطبقات

20180330000000000077تصوير جوي وإستشعار عن بعد
20180440000000000076علم البحار

20180440000000000076علم البلورات والمعادن
20180440000000000076معالجة المياه العادمة

201011000000000000البيئة وعلم األرض (بحث وندوة)
202022000000000000

20180330000000000077تقييم األثر البيئي 
20180440000000000076علم الصخور 

2018051410000000046029علم البيئة 
2011044000000000006تحليل المياه العادمة (عملي)

2018024300000000021056مصادر الطاقة 
2501009600401010038704مدخل في علوم األرض والبيئة

201100139151410103711330
202100123300520101310710
2031001473503110052310600
204100600000000006094

201253221011230251500مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
202252111000101311304
203252002012000121205
204252400532020021001

20440000000000016طالباتعلم الصخور (عملي)
20440000000000016طالباتبلورات ومعادن (عملي)

20330000000000017طالباتعلم الطبقات (عملي)
20330000000000017طالباتمعمل تصوير واستشعار (عملي)

20440000000000016طالباتعلم البحار (عملي)
(عملي) 20440000000000016طالباتجيولوجيا المياه

اسم المساق

تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل األول (طالبات) جدول(10):



الطاقةتخصصاتالتحاليل البصرياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/البيئة وعلومعددالحدرقم

غير المستغلةالتربيةالطبيةالطبيةآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءالفيزياءاألحياءاألرضالطالباألعلىالشعبة

1501003100211001121469مدخل علوم األرض والبيئة 
1021003411100001111966
101100611563273013339

101251600020003479مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
102251603500100259
103258120000101317

101802200000000078جيولوجيا ميدانية 
101802200000000078جيولوجية فلسطين 
101802200000000078إدارة نفايات صلبة 

1010110000000000البيئة وعلوم األرض (بحث ندوة ) 
101802200000000078مواضيع خاصة 

101803200000000177علم التربة
101802200000000078بيئة فلسطين 

101803300000000077مصادر الطاقة 
203200000000117طالبعلم التربة (عملي)

(عملي) 202200000000018طالبإدارة نفايات صلبة

تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل الثاني (طالب) جدول(11):

اسم المساق



الطاقةتخصصاتتخصصاتالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/البيئة وعلومعددالحدرقم
غير المستغلةالهندسةالتربيةالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءالفيزياءاألحياءاألرضالطالباألعلىالشعبة

25010055102002000743045مدخل علوم األرض والبيئة 
20210078212313100362022
20110011004051251019100

2012537232112200111300مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
202251311020000027012
203252401131010241101
20425300000010002022

20180660000000000074جيولوجيا ميدانية 
20180770000000000073جيولوجية فلسطين 
20180840000000000472إدارة نفايات صلبة 

20180770000000000073التحكم في مصادر التلوث 
20180770000000000073مواضيع خاصة 

201801250000000007068علم التربة
20180770000000000073بيئة فلسطين 

20180860000000002072مصادر الطاقة 
20125000000000708طالباتعلم التربة (عملي)

(عملي) 20840000000000412طالباتإدارة نفايات صلبة

تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم البيئة وعلوم األرض للفصل الثاني (طالبات) جدول(12):

اسم المساق



الطاقةاآلداب/تخصصاتماجستيرالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/العلوم/العلوم/العلوم/البيئة وعلومتكلفةرقم
غير المستغلةالجغرافياالتربيةمصادر المياالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالكيمياءالفيزياءاألحياءاألرضالشعبةالشعبة

1011,411.252.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,358.3جيولوجيا المياه
1012,078.40.00.00.00.00.00.00.00.00.0415.70.00.01,662.7نوعية المياه
1011,411.217.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,393.6علم الطبقات

1011,411.252.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.017.61,340.6تصوير جوي وإستشعار عن بعد
1011,411.217.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,393.6علم البحار

1011,339.533.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,306.0علم البلورات والمعادن
1011,954.248.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,905.3معالجة المياه العادمة

1011,339.583.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,255.8تقييم األثر البيئي 
1011,339.533.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,306.0علم الصخور 

1011,127.728.20.00.00.00.00.00.00.00.00.0126.90.0972.7علم البيئة 
1012,238.4223.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,014.5تحليل المياه العادمة (عملي)

1011,127.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0126.90.01,000.9مصادر الطاقة 
1502,061.720.6103.10.00.00.00.00.00.00.00.0247.40.01,690.6مدخل في علوم األرض والبيئة

1011,954.20.019.519.558.658.678.219.5175.919.50.01,074.839.1390.8
1011,220.80.097.7146.50.00.00.00.00.00.00.0146.50.0830.2مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)

1021,792.50.00.0143.4143.40.071.70.00.0143.40.0717.00.0573.6
1,220.8122.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,098.7طالبعلم الصخور (عملي)

1,220.8122.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,098.7طالببلورات ومعادن (عملي)
1,220.861.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,159.8طالبعلم الطبقات (عملي)

1,220.8183.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.061.0976.7طالبمعمل تصوير واستشعار (عملي)
1,220.861.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,159.8طالبعلم البحار (عملي)

1,220.8183.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,037.7طالبجيولوجيا المياه (عملي)
32,543.91,345.8220.3309.4202.058.6149.919.5175.9162.9415.72,439.4117.826,926.6 المجموع

(طالب) تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم البيئة وعلوم األرض على الدرجات العلمية للفصل األول جدول(13):

اسم المساق



الطاقةاآلداب/تخصصاتالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/البيئة وعلومتكلفةرقم
غير المستغلةالجغرافياالتربيةالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءالفيزياءاألحياءاألرضالشعبةالشعبة

2011,411.270.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,340.6جيولوجيا المياه
2011,339.550.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,289.3علم الطبقات

2011,411.252.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,358.3تصوير جوي وإستشعار عن بعد
2011,411.270.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,340.6علم البحار

2011,339.567.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,272.5علم البلورات والمعادن
2011,954.297.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,856.5معالجة المياه العادمة

201724.9724.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البيئة وعلم األرض (بحث وندوة)
202724.9724.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

2011,339.550.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,289.3تقييم األثر البيئي 
2011,339.567.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,272.5علم الصخور 

2011,127.756.414.10.00.00.00.00.00.00.00.0648.40.0408.8علم البيئة 
2011,822.7729.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,093.6تحليل المياه العادمة (عملي)

2011,127.742.30.00.00.00.00.00.00.00.00.0296.00.0789.4مصادر الطاقة 
2502,061.70.00.082.50.020.60.020.60.00.061.91,793.70.082.5مدخل في علوم األرض والبيئة

2011,954.214.170.314.156.214.10.014.10.042.298.41,588.642.20.0
2021,954.247.70.00.079.431.80.015.90.015.947.71,700.015.90.0
2031,954.239.966.50.039.913.313.30.00.066.5305.81,409.10.00.0
2041,954.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0117.30.01,836.9

2011,376.886.143.00.043.043.086.1129.10.086.1215.1645.40.00.0مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
2021,376.855.155.10.00.00.055.10.055.1165.255.1715.90.0220.3
2031,376.80.0110.10.055.1110.10.00.00.055.1110.1660.90.0275.4
2041,376.80.00.0275.4165.2110.10.0110.10.00.0110.1550.70.055.1

1,220.8244.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0976.7طالباتعلم الصخور (عملي)
1,220.8244.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0976.7طالباتبلورات ومعادن (عملي)

1,220.8183.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,037.7طالباتعلم الطبقات (عملي)
1,220.8183.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,037.7طالباتمعمل تصوير واستشعار (عملي)

805.1161.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0644.1طالباتعلم البحار (عملي)
805.1161.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0644.1طالباتجيولوجيا المياه (عملي)

38,952.94,223.0359.1371.9438.9343.1154.4289.855.1430.91,004.210,126.158.121,098.5

اسم المساق

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم البيئة وعلوم األرض على الدرجات العلمية للفصل األول (طالبات) جدول(14):

المجموع



الطاقةتخصصاتالتحاليل البصرياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/البيئة وعلومتكلفةرقم
غير المستغلةالتربيةالطبيةالطبيةآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءالفيزياءاألحياءاألرضالشعبةالشعبة

1502,067.40.00.041.320.720.70.00.020.7248.1289.41,426.5مدخل علوم األرض والبيئة 
1022,736.327.427.427.40.00.00.00.0301.027.4519.91,806.0
1012,736.327.4136.8164.282.154.7191.582.10.027.4903.01,067.2

1011,693.60.00.00.0135.50.00.00.0203.2271.0474.2609.7مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
1022,297.30.0275.7459.50.00.091.90.00.0183.8459.5827.0
1031,693.667.7135.50.00.00.00.067.70.067.7203.21,151.7

1011,415.735.40.00.00.00.00.00.00.00.00.01,380.3جيولوجيا ميدانية 
1011,861.646.50.00.00.00.00.00.00.00.00.01,815.1جيولوجية فلسطين 
1012,736.368.40.00.00.00.00.00.00.00.00.02,667.9إدارة نفايات صلبة 

101986.9986.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البيئة وعلوم األرض (بحث ندوة ) 
1011,861.646.50.00.00.00.00.00.00.00.00.01,815.1مواضيع خاصة 

101926.223.20.00.00.00.00.00.00.00.011.6891.5علم التربة
101519.213.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0506.2بيئة فلسطين 

101926.234.70.00.00.00.00.00.00.00.00.0891.5مصادر الطاقة 
1,693.6169.40.00.00.00.00.00.00.00.084.71,439.6طالبعلم التربة (عملي)

1,693.6169.40.00.00.00.00.00.00.00.00.01,524.2طالبإدارة نفايات صلبة (عملي)
27,845.61,715.9575.3692.4238.375.4283.4149.8524.9825.32,945.519,819.4 المجموع

(طالب) تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم البيئة وعلوم األرض على الدرجات العلمية للفصل الثاني جدول(15):

اسم المساق



الطاقةتخصصاتتخصصاتالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/البيئة وعلومتكلفةرقم
غير المستغلةالهندسةالتربيةالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءالفيزياءاألحياءاألرضالشعبةالشعبة

2502,067.420.70.041.30.00.041.30.00.00.0144.7889.00.0930.3مدخل علوم األرض والبيئة 
2022,736.354.727.454.782.127.482.127.40.00.082.11,696.50.0602.0
2011,333.30.048.50.060.612.124.260.612.10.012.11,103.00.00.0

2011,852.0100.1150.2100.150.150.1100.1100.10.00.0550.6650.70.00.0مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
2021,852.074.174.10.0148.20.00.00.00.00.0148.2518.60.0889.0
2031,852.00.074.174.1222.274.10.074.10.0148.2296.3814.90.074.1
2041,852.00.00.00.00.00.00.074.10.00.00.0148.20.01,629.8

2011,415.7106.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,309.5جيولوجيا ميدانية 
2011,861.6162.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,698.7جيولوجية فلسطين 
2012,736.3136.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0136.82,462.7إدارة نفايات صلبة 

2011,861.6162.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,698.7التحكم في مصادر التلوث 
2011,861.6162.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,698.7مواضيع خاصة 

201926.257.90.00.00.00.00.00.00.00.00.081.00.0787.3علم التربة
201519.245.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0473.8بيئة فلسطين 

201926.269.50.00.00.00.00.00.00.00.00.023.20.0833.6مصادر الطاقة 
2,062.3515.60.00.00.00.00.00.00.00.00.0721.80.0824.9طالباتعلم التربة (عملي)

1,693.6338.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0338.71,016.2طالباتإدارة نفايات صلبة (عملي)
29,409.52,008.3374.2270.3563.1163.6247.8336.212.1148.21,234.06,646.8475.516,929.3 المجموع

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم البيئة وعلوم األرض على الدرجات العلمية للفصل الثاني (طالبات) جدول(16):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/عددالحدرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالطالباألعلىالشعبة

1018077000000000000073فيزياء مواضيع خاصة 
1501007417010103000655026فيزياء عامة (أ)

1511003431000001201089066
1521003119000001000317069
1041001094210110200069200
10110012811191162042020323000
1021003823101016140145062
103100128001000010000511200
1051009910100003220086401

1018073000000000040073فيزياء ذرية وجزئية 
1012040000000000400016فيزياء الكم 

1018095000000000040071فيزياء الجوامد (1)
1011006912200011100952031فزياء عامة (ب) 

10110010900001000000165870فيزياء عامة (التكنولوجيا)
10180109000000000010070فيزياء نووية (1)
1012040000000000400016ميكانيكا تحليلية 

101801110000000000010069فيزياء رياضية (1)
1018066000000000000074فيزياء الكم (2) 
101801700000001700000063الضوء الهندسي 

1018088000000000000072الكترونيات وأشباه موصالت
10103300000000000000فيزياء (بحث ندوة) 

10180169000000000070064فيزياء موجية وضوء 
10180189000000000090062فيزياء حديثة 

10180106000000000040070النظرية الكهرومغناطيسية (
140109000010000001658731طالبفيزياء عامة (مناقشة) 

7006411323231284141437082384059طالبفيزياء عامة (1) مناقشة 
70691220001110095201طالبفيزياء عامة (ب) مناقشة 

10220224000010000017000إلكترونيات عملي 

اسم المساق

(طالب) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء للفصل األول جدول(17):



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/عددالحدرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالطالباألعلىالشعبة

10325242130020000004301فيزياء عامة عملية (أ) 
1052521331000020004804
12025201000000000011805
12325213000000000031504
10725261001030020005500
1122521000000091006504
11325280000000100012600
11825220100000000002103
122251200000000000210013
1022522000000018005803
10425200110000150001205
121251500000000010014010
1502516200000005006309
15125150100010140044010
15225240000000005041501
15325222001000160011103
15425210000000020011804
10825220000200010031603
11125291020015020003600
11525220030000000011803
11625290000000000012800
101252810120020010021000
10925180110000000021407
11025241013000000015401
11425250000000000022300
11725220000010000002103
11925220000000000002203

(طالب) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء للفصل األول تابع جدول(17):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/عددالحدرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالطالباألعلىالشعبة

2018097000000000020071فيزياء مواضيع خاصة 
25010066511000034002032034فيزياء عامة (أ)

25110063200030021000433037
20510041110122070101610059
2031001761030050035003012000
201100122113101143110800511000
2021009015431162131520244010
2041001202010210270099600

2018085000000000030072فيزياء ذرية وجزئية 
20180137000000000060067فيزياء الجوامد (1)

20110035121011005001410065فزياء عامة (ب) 
20110080000000000001206820فيزياء عامة (التكنولوجيا)

2018082000000000060072فيزياء نووية (1)
2012040000000000400016ميكانيكا تحليلية 

2018075000000000020073فيزياء رياضية (1)
201801212000000000000068فيزياء الكم (2) 
201803201000003100000048الضوء الهندسي 

2018076000000000010073الكترونيات وأشباه موصالت
20104300000000001000فيزياء (بحث ندوة) 

201803950000000000340041فيزياء موجية وضوء 
201804660000000000400034فيزياء حديثة 

2018085000000000030072النظرية الكهرومغناطيسية (
14080000000000001206860طالباتفيزياء عامة (مناقشة) 

8406783213165272234049302831850162طالباتفيزياء عامة (1) مناقشة 
7035121011005001410035طالباتفيزياء عامة (ب) مناقشة 

20120200000000000020000إلكترونيات عملي 
2022081000000000070012
2042080000000000080012

(طالبات) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء للفصل األول جدول(18):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/عددالحدرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالطالباألعلىالشعبة

22025300310100000020500فيزياء عامة عملية (أ) 
2022519323011011007006
21825211000000000031704
20825120000000230070013
21425270100000010042100
20525250121000540011100
21125302010100920013200
20325222022301200010003
20625280100000372013200
20725290210100150019000
21025261100300120016200
21325330000000020072400
21725220000000010012003
219254210002000200261100
20125251120230050010100
20425340011100780012400
20925141201000120070011
21225313010810210015000
21525220100000200031603
21625270000003010032000
22125290010000200025100
22225231100000200031602
25025250001100220015400
25125250001000000016800
2522516100000001008609
25325190002000000041306
2542521101120031006604
25525140000000070070011

(طالبات) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء للفصل األول تابع جدول(18):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/عددالحدرقم

غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالطالباألعلىالشعبة

1018077000000000000073فيزياء إحصائية 
1501006900000003000561031فيزياء عامة (ب) 

1511003536110104010513065
102100915000100320097109
10110090100062038001654010
10310078301000047001449022
104100931000000200058507

1012010000000000100019مواضيع خاصة (2) 
1011002600000000000260074فيزياء عامة

1018033000000000000077فيزياء الجوامد (2)
1012030000000000300017النظرية الكهرومغناطيسية 

1018022000000000000078فيزياء نووية (2)
1018099000000000000071ميكانيكا آالسيك 

10102200000000000000فيزياء (بحث وندوة) 
1018066000000000000074فيزياء البالزما 

1012030000000000300017مواضيع خاصة (3) 
1018055000000000000075فيزياء الكم (1) 

1018077000000000000073فيزياء رياضية (2)
1018035110000000000240045الكترونيات 

101100109472043110810175200فيزياء عامة (أ) 
1011010600000000004000معمل الضوء عملي 

102107300000000004003
1018077000000000000073ديناميكا حرارية 

1018033000000000000077النظرية الكهرومغناطيسية (2)
1012534000000000050290فيزياء عامة عملية (التكنولوجي

1022527000000000021240
10325270000000000073170

101105500000000000005فيزيا عملية متقدمة

اسم المساق

(طالب) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني جدول(19):



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/عددالحدرقم

غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالطالباألعلىالشعبة

1401094720431108101752031طالبفيزياء عامة (1) مناقشة 
56045613621730191710543330104طالبفيزياء عامة (ب) مناقشة 
1072513000000012082012فيزياء عامة عملية (ب) 

109251500000000100311010
11025301000000210012500
10625151000000220037010
11325260000000120051800
11825170000000210011308
11125210000000020021704
1152520000000030031405
11625240010100020031701
11925231000000300031602
10125161000010001031009
103251530000000000012010
104251300000001000210012
12125290400010200002200
11225201010100000011605
11425170010100000011408
11725201010000000001805
12025220003000000011803
15025190000010100001706
15125151000000000059010
15225211001040200011204
153251500001101000210010
154251200001000000110013
15525161000000000011409

(طالب) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني تابع جدول(19):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/عددالحدرقم

غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالطالباألعلىالشعبة

2018099000000000000071فيزياء إحصائية 
2501005410122005500344046فيزياء عامة (ب) 

25110039000000033001221061
20310013930215615300427100
2011001074015241111120052500
2021009940311004700601901

2011006000000000000600040فيزياء عامة
2021005900000000000590041

2018099000000000000071فيزياء الجوامد (2)
2018044000000000000076فيزياء نووية (2)
201801310000000000030067ميكانيكا آالسيك 

20103300000000000000فيزياء (بحث وندوة) 
20204400000000000000

2018077000000000000073فيزياء البالزما 
20180107000000000030070فيزياء الكم (1) 

2018044000000000000076فيزياء رياضية (2)
201806150000000000560019الكترونيات 

2008031000000000020077فيزياء الجوامد (1)
2011005934411007630255041فيزياء عامة (أ) 

201109300000000006001معمل الضوء عملي 
20210131000000000012000
20310121000000000011000

2018077000000000000073ديناميكا حرارية 
2018022000000000000078النظرية الكهرومغناطيسية (2)

2012030000000000300017مواضيع خاصة (1) 
20125320000000000040280فيزياء عامة عملية (التكنولوجي

20325210000000000060154
20225170000000000030148

201108800000000000002فيزيا عملية متقدمة

اسم المساق

(طالبات) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني جدول(20):



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليل البصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/عددالحدرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالطالباألعلىالشعبة

705934411007630255011طالباتفيزياء عامة (1) مناقشة 
77043812021612722830002001200332طالباتفيزياء عامة (ب) مناقشة 
21725311101100120022200فيزياء عامة عملية (ب) 

2022517001101014007208
20325221000000110091003
2042520012010043006305
2072530311000093008500
2012521002100045006304
20825110000000020063014
21225141000000130036011
21325354010000110082000
21125150100000000410010
2152516102000000008509
21825310110100000022600
21025240030100120061101
21425180010020000051007
21625351010100200022800
25025220000200010012703
25125211000100150011204
25225150010000330044010
25325150000000100086010
2542516000010101007609

(طالبات) تخصصات الطلبة بالشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء للفصل الثاني تابع جدول(20):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليلالبصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/تكلفةرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالشعبةالشعبة

1013,975.2347.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03627.4فيزياء مواضيع خاصة 
1502,018.120.2141.30.020.20.020.20.060.50.00.00.0121.11110.00.0524.7فيزياء عامة (أ)

1512,018.160.520.20.00.00.00.00.0242.20.020.20.0161.4181.60.01331.9
152321.83.229.00.00.00.00.00.03.20.00.00.09.754.70.0222.1
1042,018.174.137.018.50.018.518.50.037.00.00.00.0111.11703.30.00.0
1012,018.115.815.8299.6173.494.631.50.063.1315.331.50.0504.5473.00.00.0
1021,303.626.139.113.00.013.00.013.078.213.052.10.0182.565.20.0808.2
1031,303.60.00.010.20.00.00.00.0101.80.00.00.050.91140.60.00.0
105976.39.80.09.80.00.00.00.029.3214.80.00.078.1624.90.09.8

1012,018.175.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.90.00.01841.5فيزياء ذرية وجزئية 
1012,333.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0466.70.00.00.01866.9فيزياء الكم 

1012,018.1126.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.90.00.01791.1فيزياء الجوامد (1)
1012,018.120.240.440.40.00.00.020.220.220.20.00.0181.61049.40.0625.6فزياء عامة (ب) 

1012,018.10.00.00.00.018.50.00.00.00.00.00.0296.292.61610.80.0فيزياء عامة (التكنولوجيا)
1012,018.1227.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.025.20.00.01765.8فيزياء نووية (1)
1012,034.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407.00.00.00.01627.8ميكانيكا تحليلية 

1012,018.1252.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.025.20.00.01740.6فيزياء رياضية (1)
1012,018.1151.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01866.7فيزياء الكم (2) 
1012,018.10.00.00.00.00.00.00.0428.80.00.00.00.00.00.01589.2الضوء الهندسي 

1012,018.1201.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01816.3الكترونيات وأشباه موصالت 
101471.7471.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0فيزياء (بحث ندوة) 

1011,303.6146.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0114.10.00.01042.9فيزياء موجية وضوء 
1012,018.1227.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0227.00.00.01564.0فيزياء حديثة 

1012,018.1151.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.90.00.01765.8النظرية الكهرومغناطيسية (1
288.90.00.00.00.02.10.00.00.00.00.00.033.010.3179.564.0طالبفيزياء عامة (مناقشة) 

2,700.350.188.788.746.330.915.43.9158.2165.927.00.0316.31481.30.0227.6طالبفيزياء عامة (1) مناقشة 
270.03.97.77.70.00.00.03.93.93.90.00.034.7200.60.03.9طالبفيزياء عامة (ب) مناقشة 

1021,134.4206.20.00.00.00.051.60.00.00.00.00.0876.50.00.00.0إلكترونيات عملي 

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء على التخصصات العلمية للفصل األول (طالب) جدول(21):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليلالبصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/تكلفةرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالشعبةالشعبة

103731.058.5380.10.00.058.50.00.00.00.00.00.0117.087.70.029.2فيزياء عامة عملية (أ) 
105731.087.787.729.20.00.00.00.058.50.00.00.0117.0233.90.0117.0
120731.029.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.029.2526.30.0146.2
123731.087.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.087.7438.60.0117.0
107908.3349.40.034.90.0104.80.00.069.90.00.00.0174.7174.70.00.0
112908.30.00.00.00.00.00.00.0327.036.30.00.0218.0181.70.0145.3
113908.30.00.00.00.00.00.00.032.40.00.00.032.4843.50.00.0
118908.30.036.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0763.00.0109.0
122908.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.072.7363.30.0472.3
1021,159.50.00.00.00.00.00.00.046.4371.00.00.0231.9371.00.0139.1
104908.30.036.336.30.00.00.00.0545.00.00.00.036.372.70.0181.7
121731.00.00.00.00.00.00.00.00.00.029.20.00.0409.30.0292.4
150479.838.40.00.00.00.00.00.00.096.00.00.0115.257.60.0172.7
151479.80.019.20.00.00.019.20.019.276.80.00.076.876.80.0191.9
152479.80.00.00.00.00.00.00.00.00.096.00.076.8287.90.019.2
153479.838.40.00.019.20.00.00.019.2115.20.00.019.2211.10.057.6
154479.80.00.00.00.00.00.00.00.038.40.00.019.2345.50.076.8
108908.30.00.00.00.072.70.00.00.036.30.00.0109.0581.30.0109.0
111908.331.30.062.60.00.0469.80.062.60.00.00.094.0187.90.00.0
115908.30.00.0109.00.00.00.00.00.00.00.00.036.3654.00.0109.0
116908.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.031.3877.00.00.0
101908.332.40.0389.30.00.064.90.00.032.40.00.064.9324.40.00.0
109908.30.036.336.30.00.00.00.00.00.00.00.072.7508.70.0254.3
110908.336.30.036.3109.00.00.00.00.00.00.00.0545.0145.30.036.3
114908.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.072.7835.70.00.0
117908.30.00.00.00.00.036.30.00.00.00.00.00.0763.00.0109.0
119908.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0799.30.0109.0

70,436.43,658.31015.11222.0368.1413.5727.540.92406.61535.5256.1873.76101.919308.91790.330717.9

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء على الثخصصات العلمية للفصل األول (طالب) تابع جدول(21):

اسم المساق

المجموع



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليلالبصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/تكلفةرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالشعبةالشعبة

2013,975.2347.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.099.40.00.03528.0فيزياء مواضيع خاصة 
2502,018.1100.920.220.20.00.00.00.060.580.70.00.0403.6645.80.0686.2فيزياء عامة (أ)

2512,018.140.40.00.00.060.50.00.040.4201.80.00.0867.860.50.0746.7
2052,018.120.220.20.020.240.440.40.0141.30.020.20.0322.9201.80.01190.7
2032,316.9131.639.50.00.065.80.00.039.565.80.00.0394.91579.70.00.0
2012,018.1182.049.6165.416.5231.649.616.5165.4132.30.00.0843.6165.40.00.0
2021,303.613.065.252.139.113.0208.626.1169.5195.526.10.0312.952.10.0130.4
2041,303.621.70.010.90.021.710.90.021.776.00.00.01075.565.20.00.0

2012,018.1126.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.075.70.00.01816.3فيزياء ذرية وجزئية 
2012,018.1176.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0151.40.00.01690.2فيزياء الجوامد (1)

2012,018.120.240.420.20.020.220.20.00.0100.90.00.0282.5201.80.01311.8فزياء عامة (ب) 
2012,018.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0242.20.01372.3403.6فيزياء عامة (التكنولوجيا)

2012,018.150.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0151.40.00.01816.3فيزياء نووية (1)
2012,034.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407.00.00.00.01627.8ميكانيكا تحليلية 

2012,018.1126.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.050.50.00.01841.5فيزياء رياضية (1)
2012,018.1302.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01715.4فيزياء الكم (2) 
2012,018.10.025.20.00.00.00.00.0782.00.00.00.00.00.00.01210.9الضوء الهندسي 

2012,018.1151.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.025.20.00.01841.5الكترونيات وأشباه موصالت 
201471.7353.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0117.90.00.00.0فيزياء (بحث ندوة) 

2011,303.681.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0554.00.00.0668.1فيزياء موجية وضوء 
2012,018.1151.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01009.00.00.0857.7فيزياء حديثة 

2012,018.1126.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.075.70.00.01816.3النظرية الكهرومغناطيسية (1
414.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.035.50.0201.3177.6طالباتفيزياء عامة (مناقشة) 

2,863.7109.144.354.517.092.075.010.2136.4167.010.20.0964.8630.70.0552.3طالباتفيزياء عامة (1) مناقشة 
270.03.97.73.90.03.93.90.00.019.30.00.054.038.60.0135.0طالباتفيزياء عامة (ب) مناقشة 

2011,134.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01134.40.00.00.0إلكترونيات عملي 
2021,134.456.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0397.00.00.0680.6
2041,134.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0453.70.00.0680.6

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء على التخصصات العلمية للفصل األول (طالبات) جدول(22):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليلالبصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/تكلفةرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالشعبةالشعبة

220731.00.073.124.40.024.40.00.00.00.00.00.0487.3121.80.00.0فيزياء عامة عملية (أ) 
202908.3109.072.7109.00.036.336.30.036.336.30.00.0254.30.00.0218.0
2181,159.546.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0139.1788.40.0185.5
2081,159.50.00.00.00.00.00.00.092.8139.10.00.0324.70.00.0602.9
2141,159.50.042.90.00.00.00.00.00.042.90.00.0171.8901.80.00.0
2051,159.50.046.492.846.40.00.00.0231.9185.50.00.0510.246.40.00.0
2111,159.577.30.038.60.038.60.00.0347.877.30.00.0502.477.30.00.0
203908.372.70.072.772.7109.00.036.372.70.00.00.0363.30.00.0109.0
206908.30.032.40.00.00.00.00.097.3227.164.90.0421.764.90.00.0
207908.30.062.631.30.031.30.00.031.3156.60.00.0595.10.00.00.0
210908.334.934.90.00.0104.80.00.034.969.90.00.0559.069.90.00.0
213908.30.00.00.00.00.00.00.00.055.10.00.0192.7660.60.00.0
217908.30.00.00.00.00.00.00.00.036.30.00.036.3726.70.0109.0
219908.321.60.00.00.043.30.00.00.043.30.00.0562.3237.90.00.0
201908.336.336.372.70.072.7109.00.00.0181.70.00.0363.336.30.00.0
204908.30.00.026.726.726.70.00.0187.0213.70.00.0320.6106.90.00.0
209908.336.372.70.036.30.00.00.036.372.70.00.0254.30.00.0399.7
212908.387.90.029.30.0234.429.30.058.629.30.00.0439.50.00.00.0
215908.30.036.30.00.00.00.00.072.70.00.00.0109.0581.30.0109.0
216908.30.00.00.00.00.00.0100.90.033.60.00.0100.9672.90.00.0
221908.30.00.031.30.00.00.00.062.60.00.00.0783.131.30.00.0
222908.336.336.30.00.00.00.00.072.70.00.00.0109.0581.30.072.7
250657.20.00.00.026.326.30.00.052.652.60.00.0394.3105.20.00.0
251657.20.00.00.026.30.00.00.00.00.00.00.0420.6210.30.00.0
252657.226.30.00.00.00.00.00.00.026.30.00.0210.3157.70.0236.6
253657.20.00.00.052.60.00.00.00.00.00.00.0105.2341.80.0157.7
254657.226.30.026.326.352.60.00.078.926.30.00.0157.7157.70.0105.2
255657.20.00.00.00.00.00.00.00.0184.00.00.0184.00.00.0289.2

74,937.33305.0859.1882.3406.41349.6583.1190.13123.12929.1121.4407.019167.810320.11573.629719.7

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء على التخصصات العلمية للفصل األول (طالبات) تابع جدول(22):

المجموع

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليلالبصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/تكلفةرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالشعبةالشعبة

1013,977.62348.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03629.6فيزياء إحصائية 
1502,062.270.00.00.00.00.00.00.061.90.00.00.0103.11258.00.0639.3فيزياء عامة (ب) 

1512,062.2761.9123.720.620.60.020.60.082.50.020.60.0103.1268.10.01340.5
1022,319.34116.00.00.00.023.20.00.069.646.40.00.0208.71646.70.0208.7
1012,062.2720.60.00.00.0123.741.20.061.9165.00.00.0330.01113.60.0206.2
1031,444.6743.30.014.40.00.00.00.057.8101.10.00.0202.3707.90.0317.8
1041,444.6714.40.00.00.00.00.00.028.90.00.00.072.21228.00.0101.1

1012,079.580.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0104.00.00.00.01975.6مواضيع خاصة (2) 
1012,062.270.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0536.20.00.01526.1فيزياء عامة (التكنولوجيا)

1012,062.2777.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01984.9فيزياء الجوامد (2)
1012,079.580.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0311.90.00.00.01767.6النظرية الكهرومغناطيسية 

1012,062.2751.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02010.7فيزياء نووية (2)
1012,062.27232.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01830.3ميكانيكا آالسيك 

101726.23726.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0فيزياء (بحث وندوة) 
1011,394.25104.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01289.7فيزياء البالزما 

1012,079.580.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0311.90.00.00.01767.6مواضيع خاصة (3) 
1012,062.27128.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01933.4فيزياء الكم (1) 

1012,062.27180.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01881.8فيزياء رياضية (2)
1012,062.27283.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0618.70.00.01160.0الكترونيات 

1012,062.2775.7132.437.80.075.756.818.9189.2151.418.90.0321.6983.80.00.0فيزياء عامة (أ) 
1011,184.03710.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0473.60.00.00.0معمل الضوء عملي 

1021,184.03355.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0473.60.00.0355.2
1011,444.67126.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01318.3ديناميكا حرارية 

1012,062.2777.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01984.9النظرية الكهرومغناطيسية (2)
101721.880.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0106.20.0615.70.0فيزياء عامة عملية (التكنولوجيا

102911.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.067.533.7809.80.0
103911.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0236.2101.2573.60.0

1011,237.77618.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0618.9فيزيا عملية متقدمة

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء على التخصصات العلمية للفصل الثاني (طالب) جدول(23):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليلالبصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/تكلفةرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالشعبةالشعبة

305.538.715.34.40.08.76.52.221.817.52.20.037.1113.50.067.7طالبفيزياء عامة (1) مناقشة 
1,441.4333.515.45.12.618.07.70.048.943.82.60.0139.0857.10.0267.7طالبفيزياء عامة (ب) مناقشة 
1071,130.300.00.00.00.00.00.00.045.20.090.40.0361.790.40.0542.5فيزياء عامة عملية (ب) 

1091,130.300.00.00.00.00.00.00.00.045.20.00.0135.6497.30.0452.1
1101,130.3037.70.00.00.00.00.00.075.437.70.00.037.7941.90.00.0
1061,130.3045.20.00.00.00.00.00.090.490.40.00.0135.6316.50.0452.1
1131,130.300.00.00.00.00.00.00.043.586.90.00.0217.4782.50.00.0
118721.880.00.00.00.00.00.00.057.828.90.00.028.9375.40.0231.0
111911.000.00.00.00.00.00.00.00.072.90.00.072.9619.50.0145.8
115502.580.00.00.00.00.00.00.060.30.00.00.060.3281.40.0100.5
116911.000.00.036.40.036.40.00.00.072.90.00.0109.3619.50.036.4
119911.0036.40.00.00.00.00.00.0109.30.00.00.0109.3583.00.072.9
1011,130.3045.20.00.00.00.045.20.00.00.045.20.0135.6452.10.0406.9
1031,130.30135.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0542.50.0452.1
104911.000.00.00.00.00.00.00.036.40.00.00.072.9364.40.0437.3
1211,130.300.0155.90.00.00.039.00.078.00.00.00.00.0857.50.00.0
112911.0036.40.036.40.036.40.00.00.00.00.00.036.4583.00.0182.2
114911.000.00.036.40.036.40.00.00.00.00.00.036.4510.20.0291.5
117911.0036.40.036.40.00.00.00.00.00.00.00.00.0655.90.0182.2
120911.000.00.00.0109.30.00.00.00.00.00.00.036.4655.90.0109.3
150502.580.00.00.00.00.020.10.020.10.00.00.00.0341.80.0120.6
151502.5820.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.5180.90.0201.0
152502.5820.10.00.020.10.080.40.040.20.00.00.020.1241.20.080.4
153502.580.00.00.00.020.120.10.020.10.00.00.040.2201.00.0201.0
154502.580.00.00.00.020.10.00.00.00.00.00.020.1201.00.0261.3
155502.5820.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.020.1281.40.0180.9

72,204.454828.4442.8228.2152.6398.9337.721.11299.1960.0179.9727.95816.719488.21999.135324.0 المجموع

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء على التخصصات العلمية للفصل الثاني (طالب)  تابع جدول(23):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليلالبصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/تكلفةرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالشعبةالشعبة

2013,977.62447.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03530.1فيزياء إحصائية 
2502,062.2720.60.020.641.241.20.00.0103.1103.10.00.0701.282.50.0948.6فيزياء عامة (ب) 

2512,062.270.00.00.00.00.00.00.061.961.90.00.0247.5433.10.01258.0
2032,319.3450.10.033.416.783.4100.116.783.450.10.00.0700.81184.70.00.0
2012,062.2777.10.0289.138.577.119.319.3212.0231.30.00.01002.296.40.00.0
2022,062.2782.50.061.920.620.60.00.082.5144.40.00.01237.4391.80.020.6

2012,062.270.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01237.40.00.0824.9فيزياء عامة (التكنولوجيا)
2022,062.270.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01216.70.00.0845.5

2011,444.67162.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01282.1فيزياء الجوامد (2)
2012,062.27103.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01959.2فيزياء نووية (2)
2012,062.27257.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.077.30.00.01727.2ميكانيكا آالسيك 

201726.23726.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0فيزياء (بحث وندوة) 
202726.23726.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

2011,394.25122.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01272.3فيزياء البالزما 
2012,062.27180.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.077.30.00.01804.5فيزياء الكم (1) 

2012,062.27103.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01959.2فيزياء رياضية (2)
2012,062.27128.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01443.60.00.0489.8الكترونيات 

2001,444.6718.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.036.10.00.01390.5فيزياء الجوامد (1)
2012,062.2761.982.582.520.620.60.00.0144.4123.761.90.0515.6103.10.0845.5فيزياء عامة (أ) 

2011,184.03355.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0710.40.00.0118.4معمل الضوء عملي 
2021,184.0391.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01093.00.00.00.0
2031,184.0398.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01085.40.00.00.0

2011,444.67126.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01318.3ديناميكا حرارية 
2012,062.2751.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02010.7النظرية الكهرومغناطيسية (2)

2012,079.580.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0311.90.00.00.01767.6مواضيع خاصة (1) 
2011,130.300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0141.30.0989.00.0فيزياء عامة عملية (التكنولوجيا)

203911.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0218.60.0546.6145.8
202911.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0109.30.0510.2291.5

2011,237.77990.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0247.6فيزيا عملية متقدمة

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء على الدرجات العلمية للفصل الثاني (طالبات) جدول(24):

اسم المساق



الطاقةتكنولوجياتخصصاتتخصصاتماجستيرالبيئة وعلومالتحاليلالبصرياتالرياضياتالرياضياتالعلوم/الكيمياءالعلوم/العلوم/العلوم/تكلفةرقم
غير المستغلةالمعلوماتالهندسةالتربيةالفيزياء األرضالطبيةالطبيةإحصاءآمبيوترالرياضياتالحيويةالكيمياءاألحياءالفيزياءالشعبةالشعبة

262.4111.215.015.03.73.70.00.026.222.511.20.093.718.70.041.2طالباتفيزياء عامة (1) مناقشة 
2,228.6634.70.060.817.434.720.35.881.086.80.00.0578.9347.30.0960.9طالباتفيزياء عامة (ب) مناقشة 
2171,130.3036.536.50.036.536.50.00.036.572.90.00.0802.172.90.00.0فيزياء عامة عملية (ب) 

2021,130.300.00.045.245.20.045.20.045.2180.80.00.0316.590.40.0361.7
2031,130.3045.20.00.00.00.00.00.045.245.20.00.0406.9452.10.0135.6
2041,130.300.045.290.40.045.20.00.0180.8135.60.00.0271.3135.60.0226.1
2071,130.30113.037.737.70.00.00.00.0339.1113.00.00.0301.4188.40.00.0
2011,130.300.00.090.445.20.00.00.0180.8226.10.00.0271.3135.60.0180.8
2081,130.300.00.00.00.00.00.00.00.090.40.00.0271.3135.60.0633.0
212721.8828.90.00.00.00.00.00.028.986.60.00.086.6173.30.0317.6
2131,130.30129.20.032.30.00.00.00.032.332.30.00.0258.4645.90.00.0
211911.000.036.40.00.00.00.00.00.00.00.00.0145.8364.40.0364.4
215911.0036.40.072.90.00.00.00.00.00.00.00.0291.5182.20.0328.0
218911.000.029.429.40.029.40.00.00.00.00.00.0646.5176.30.00.0
210911.000.00.0109.30.036.40.00.036.472.90.00.0218.6400.80.036.4
214911.000.00.036.40.00.072.90.00.00.00.00.0182.2364.40.0255.1
216911.0026.00.026.00.026.00.00.052.10.00.00.0572.6208.20.00.0
250691.710.00.00.00.055.30.00.00.027.70.00.0332.0193.70.083.0
251691.7127.70.00.00.027.70.00.027.7138.30.00.0304.455.30.0110.7
252691.710.00.027.70.00.00.00.083.083.00.00.0110.7110.70.0276.7
253691.710.00.00.00.00.00.00.027.70.00.00.0221.3166.00.0276.7
254691.710.00.00.00.027.70.027.70.027.70.00.0193.7166.00.0249.0

71,288.825470.0282.71161.0285.7565.7257.769.41910.22156.473.1311.918728.77075.62045.830894.8 المجموع

تخصيص تكلفة الشعب الدراسية لمساقات قسم الفيزياء على الدرجات العلمية للفصل الثاني (طالبات) تابع جدول(24):

اسم المساق




