جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 2102 :

اسم المقرر  :محاسبة الشركات

التخصص  :نظم المعلومات اإلدارية .

عدد الوحدات الدراسية 9 :

الفرقة  /المستوي  :االثانية
نظري √

عملي

 – 2أهداف المقرر  -1 1 :تزويد الطالب باألدوات التي تمكنه من تفسير وتحليل التقارير المالية لشركات التضامن
الشركات المساهمة حسب التشريعات المصرية.
 -2توضيح التكامل بين أدوارالمحاسبة المالية واإلدارية كنظام موحد للمعلومات التخاذ القرارات
والرقابة المالية .
 -3إعداد وعرض وتفسير التقارير في مجال محاسبة الشركات.
 -4اإلدارة الفعالة للوقت والعمل ضمن فريق .
 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم:

أ -1يتعرف علي اإلتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة (محاسبة الشركات).
أ -2يفهم التكامل بين العلوم المحاسبية وغيرها من العلوم االخري.
أ -3يتعرف على المبادئ األساسية في مجال محاسبة الشركات.
أ -4يتعرف علي أنواع محاسبة الشركات وخصائصها بالتطبيق علي محاسبة شركات
األشخاص.

ب – المهارات الذهنية :ب -1-يستنتج الطرق واالساليب المختلفة التي تساعده علي تطوير الشركة حيث زيادة أو
تخفيض رأس المال .
ب -2-يحلل بيانات القوائم الماليه والمحاسبية وتفسير األرقام ألتخاذ القرار المناسب في زيادة
أوتخفيض رأس المال.
ب -3-يميز بين جوانب القوة والضعف داخل محاسبة الشركات فيما يتعلق بأنضمام أو إنفصال
شريك.
ج -1-يستخدم أدوات التحليل المالي والفني لتحليل االسهم والسندات في شركات األموال .
جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :
ج -2-تصميم نظام محاسبة شركات لخدمة أهداف األدارة من حيث تكوين الشركات.
ج -3-يطبق مبادئ ومعايير المحاسبة في حل مشكالت محاسبة شركات األشخاص.
د – المهارات العامة :

د -1-اإلدارة الفعالة للوقت .
د -2-األتصال الفعال والتأثير فى اآلخرين.
د -3-إستخدام أساليب حل المشكالت علي المستوي الفردي أو المؤسسي بكفاءة عالية .
د -4-يستخدم المصطلحات المحاسبية في مجال محاسبة شركات األشخاص.
د -5-يقدر علي العمل في فريق.
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 - 4محتوي المقرر :

حماضرة

املوضوع
شركات التضامن :مفهوم
وخصائص شركات التضامن

4

2

تكوين شركات التضامن

4

2

6

8

4

12

4

2

6

وتوزيع األرباح
الحسابات الختامية والميزانية
تعديل عقد الشركة بالزيادة أو
التخفيض رأس المال
إنضمام وإنفصال شريك
وحساب شهرة المحل
إنقضاء الشركة وتصفيتها
 شركات المساهمة مفهوموخصائص وانواع
إصدار األسهم  -أسهم الخزينة
 األسهم الممتازةمراجعة شاملة

8

4

12

8

4

12

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

 -1محاضرات .
 -2تمارين وتدريبات عملية.
ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعثرين و ذوي اإلحتياجات الخاصة – مجموعات تقوية .

 – 7تقويم الطالب :
أ  -األساليب
المستخدمة:

أكادميية  /عملية

الساعات
6

الحسابات الجارية للشركاء

 -5أساليب التعليم
والتعلم:
 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوي
القدرات المحدودة :

ساعات إرشاد  /دروس

إمجايل عدد

 -1واجبات منزلية خالل الفصل الدراسي.
 -2امتحانات تحريرية دورية.
 -3امتحان نصف أعمال السنة.
 -4 -4امتحان نهاية الفصل الدراسي.
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ب – التوقيت :
جـ  -توزيع الدرجات :

 – 8قائمة الكتب
الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات :

االسبوع 8 :
 -1التقييم 1
االسبوع 16 :
 -2التقييم 2
% 10
امتحان أعمال السنة
% 75
امتحان نهاية الفصل الدراسى
% 15
تقييمات أخرى
(واجبات منزلية  -امتحانات تحريرية دورية)
% 100
المـجموع
حاالت عملية ( تمرينات ) يتم توفيرها للطالب

ب – كتب ملزمة :

كتاب محاسبة الشركات د .مجدي شكري فوزي محمد " ،محاسبة الشركات"  ،دار السعادة
للطباعة  ،القاهرة 2015
أد  /جالل صالح  -محاسبة شركات االشخاص – مكتبة عين شمس .2013

د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

مواقع انترنت

جـ كتب مقترحة :

أستاذ المادة :د /مجدى شكرى

رئيس مجلس القسم العلمي:إيمان وديع عبد الحليم

التاريخ 2015/ 8/10 :
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