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 .1بيانات المقرر
الرمز الكودي:
اسم المقرر:
الفرقة:
الفصل الدراسى:
التخصص:
عدد الوحدات الدراسية فى األسبوع:

1206
دراسات تجارية باللغة االنجليزية
Principals of Financial Accounting
األولى
الثانى
المحاسبة
درس
محاضرة
2
2

 .2اهدف المقرر:
الهدف
م
إستخدام إحدى اللغات األجنبية واسعة االنتشار لتأهيل الطالب فى مجال المحاسبه لتلبية
1
متطلبات سوق العمل فى التعرف على المصطلحات المحاسبية باللغة اإلنجليزية.
توظيف المعرفة والمهارات المتعلقة بالجوانب النظرية والتطبيقية فى المجاالت المحاسبية
2
لخدمة منظمات األعمال وتطويرالبيئة وتحسين المجتمع بشكل ايجابى.
تنمية قدرة الطالب واكسابه مهارات التعلم الذاتى والتنمية المعرفية والفكرية المستمرة فى
مجاالت المعارف المحاسبية بما يخدم مجال تخصصه المهنى من خالل تدريبة على
3
ترجمة المصطلحات المحاسبية باللغة اإلنجليزية إلى العربية.
 .3تغطية المقررللنتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنية

أ -5أ -12أ -13أ14

ب -8ب10

ت -المهارات المهنية
والعملية
ت  -13ت 17
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 .4النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:
أ -المعرفة والفهم:

 -1يتعرف على ا لتطورات واالتجاهات الحديثة المرتبطة بمجال المحاسبه (متطلبات
المعاييرالدولية العداد التقاريرالمالية  IFRS-متطلبات االفصاح وإعداد التقارير
الماليه)
 -2يتعرف على مفهوم ومقومات النظريه المحاسبية.
 -3يتعرف على معاييرالمحاسبة المصرية وتطبيقاتها العملية.

 -4يتعرف على اجراءات التسجيل – التبويب – التحليل – العرض – التفسير للعمليات
المالية المعده يدويا والكترونيا وترجمة المصطلحات المحاسبية من اللغة اإلنجليزية
إلى العربية.
ب -المهارات الذهنية  -1 :يسجل المعامالت المالية واألحداث المالية بدفترى اليوميه واالستاذ وإعداد القوائم
الماليه باللغة االنجليزيه.
 -2يفسر ويحلل المعلومات واالرقام المحاسبية ويقدم الدالله على تفسيراالرقام المحاسبيه
مع مناقشة الطالب فى مصطلحات اللغة اإلنجليزية لمقررات وعناصر القوائم
المالية.
 -1يعد ويعرض ويفسرالتقاريرالماليه فى مجال المحاسبه.
ت -المهارات المهنية
والعملية :
 -2يعد ويعرض التقارير والقوائم المالية وملحقاتها من خالل عرض بنود القوائم المالية
باللغة اإلنجليزية والترجمة من إنجليزى إلى عربى.
 -1يقدرعلى أستخدام المصطلحات الفنية بلغة أجنبية فى المحاسبة عند قياس الربح
ث -المهارات العامة:
االجمالي والصافى للعمليات.
 -2يقدرعلى التعلم الذاتى المستمر من خالل تدريبة ومناقشتة فى كيفية اإلطالع على
كافة المستجدات فى معايير التقارير المالية الدولية  IFRSعلى المواقع اإللكترونية
وإصدارات المنظمات المهنية الدولية.
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 .5مصفوفة ربط نواتج التعلم المستهدفة من المقرر ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج
نواتج البرنامج
نواتج المقرر

 -1يتعرف على
التطورات واالتجاهات
الحديثة المرتبطة بمجال
المحاسبه (متطلبات
المعايير الدولية العداد
التقاريرالمالية IFRS-
متطلبات االفصاح وإعداد
التقارير الماليه)
 -2يتعرف على مفهوم
ومقومات النظريه
المحاسبية.
 -3يتعرف على معايير
المحاسبة المصرية
وتطبيقاتها العملية.
 -4يتعرف على اجراءات
التسجيل – التبويب –
التحليل – العرض –
التفسير للعمليات المالية

1أ
2أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 15أ

 16أ

 17أ

 10أ
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 18أ

 11أ

√

 19أ

 12أ

√

 20أ

 13أ

√

 21أ

 14أ

√

 22أ

أ -المعرفة والفهم:

أ -المعرفة والفهم
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المعده يدويا والكترونيا
وترجمة المصطلحات
المحاسبية من اللغة
اإلنجليزية إلى العربية.

 -1يسجل المعامالت
المالية واألحداث المالية
بدفترى اليوميه واالستاذ
وإعداد القوائم الماليه
باللغة االنجليزيه.
 -2يفسر ويحلل
المعلومات واالرقام
المحاسبية ويقدم الدالله
على تفسيراالرقام
المحاسبيه مع مناقشة
الطالب فى مصطلحات
اللغة اإلنجليزية لمقررات
وعناصر القوائم المالية.

1ب
2ب

3ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 10ب

ب -المهارات الذهنية

 11ب

نواتج المقرر

 12ب

نواتج البرنامج
ب -المهارات الذهنية

√

√
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نواتج البرنامج

نواتج المقرر

1ت
2ت

3ت

4ت

5ت

6ت

7ت

8ت

9ت

 10ت

 13ت

 14ت

 15ت

 18ت

 19ت

 20ت

 21ت

 22ت

 23ت

 11ت
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 24ت

 16ت

√

 25ت

 17ت

√

 26ت

 12ت

 -1يعد ويعرض
ويفسرالتقارير المالية فى
مجال المحاسبه.
 -2يعد ويعرض التقارير
والقوائم المالية وملحقاتها
من خالل عرض بنود
القوائم المالية باللغة
اإلنجليزية والترجمة من
إنجليزى إلى عربى.

 27ت

ت -المهارات المهنية
والعملية

ت  -المهارات المهنية والعملية
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نواتج البرنامج

نواتج المقرر

 -1يقدرعلى أستخدام
المصطلحات الفنية بلغة
أجنبية فى المحاسبة عند
قياس الربح االجمالي
والصافى للعمليات.
 -2يقدرعلى التعلم الذاتى
المستمر من خالل تدريبة
ومناقشتة فى كيفية
اإلطالع على كافة
المستجدات فى معايير
التقارير المالية الدولية
 IFRSعلى المواقع
اإللكترونية وإصدارات
المنظمات المهنية الدولية.

1ث
2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 10ث

 11ث

 12ث

ث -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√

√
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: مصفوفة تغطية محتوى المقرر لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر.6
 المهارات المهنية- ت
والعملية

 المهارات العامة- ث
8 7 6 5 4 3

2

 المهارات الذهنية- ب

 المعرفة والفهم- أ

1 8 7 6 5 4 3 2

1 8 7 6 5 4 3

2

√

√

√ √

√

√

√

√

√

1 8 7 6 5 4 3

2

1

√ √

عدد
م محتوى المقرر
األسابيع
2 Describe the

1

primary role of
accounting.
Explain the
accounting
equation.
3 Explain the
2
generally
accounting
principles
&assumptions.
Explain how to
prepare the
journal entries.
2 Explain what a 3
ledger and
how to it helps
in the
recording
process
3 Explain trial
4
balanceDescribe the
content and

√
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√

√

√ √

√
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purpose of
each financial
statement.
2 Financial
Statement
according of
IFRS: Explain
the cash flow
statement.
And others
2 Explain the
revenue
recognition
and the
matching
principles.
Differentiate
between the
cash and the
accrual basis.
Explain types
of adjusting
entries.
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 المحتوى التفصيلى للمقرر.7
درس
4

محاضرة
4

عدد
الساعات
8

6

6

12

4

4

8

2

2

4

4

4

8

4

4

8

4

4

8

28

28

56

uint

الموضوع

Describe the primary role of
accounting. Explain the accounting
1
equation.
Explain the generally accounting
principles &assumptions.
2
Explain how to prepare the journal
entries.
Explain what a ledger and how to it
3
helps in the recording process
Explain trial balance.
4
اختبار منتصف الفصل الدراسى
Describe the content and purpose of
5
each financial statement.
Financial Statement according of
IFRS: Explain the cash flow
6
statement. And others
Explain the revenue recognition and
the matching principles.
Differentiate between the cash and
7
the accrual basis.
Explain types of adjusting entries and
financial ratios.
اختبار نهاية الفصل الدراسى
إجمالى ساعات التدريس

Page 9 of 11

رقم
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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 .8مصفوفة تغطية طرق التعليم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر
طرق التعليم والتعلم
محاضرات
قاعة البحث
التعليم التعاوني(فرق العمل)
التعليم االلكتروني(العروض
التقديمية ومعامل الحاسب األلي)
العصف الذهني(المناقشات)
استراتيجية التعلم
الذاتي(األبحاث الفردية)
استراتيجية التعلم
التجريبي(المشاريع البحثية
الجماعية)
استراتيجية التعليم الغير
مباشر(الواجبات المنزلية)

االسلوب
الذى تم
اختياره

أ -المعرفة
والفهم

ب-
المهارات
الذهنية

ت -المهارات
المهنية
والعملية

ث-
المهارات
العامة

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

 .9أساليب التعليم والتعلم للطالب من ذوى القدرات المحدودة :
 - 1ساعات مكتبية زائدة
 - 2الريادة الطالبية
 - 3االرشاد االكاديمي
 - 4مراجعات نهاية الفصل الدراسي
 - 5مجموعات التقوية (اختيارى)
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-10مصفوفة تغطية ادوات التقييم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر:
االسلوب
الذى تم
اختياره

ادوات التقييم

أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنية

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

ت-
المهارات
المهنية
والعملية

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التقييم
%

رقم
االسبوع

البحث الجماعي
تمارين

✓

✓ ✓ ✓✓

✓✓

كل
اسبوع

العروض التقديمية
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاية الفصل الدراسى

✓

✓ ✓ ✓✓

✓✓

%100

 -11قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
كتب ملزمة :

Jerry J. Weygandt , Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel,( 2011),” Accounting
Principles”, 6th Edition, John Wiley & Son's, Inc,
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