المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

توصيف مقرر محاسبة شركات األشخاص
2016 - 2015
أكاديمية  :الشروق
معهد :المعهدالعالي للحاسبات وتكنولوجياالمعلومات
شعبة  :المحاسبة
 .1بيانات المقرر
الرمزالكودي:
اسم المقرر:
الفرقة:
الفصل الدراسي:
التخصص:
عددالوحداتا لدراسيةفي األسبوع:

2103
محاسبة شركات األشخاص
الثانية
األول
المحاسبة
محاضرة
4

درس
2

 .2أهداف المقرر:
م
1
2
3
4
5
6

الهدف
توظيف المعرفة والمهارات المتعلقة بالجوانب النظرية لشركات التضامن كوحدة قانونية وطبيعتها
وخصائصها التي تميزها عن غيرها من الشركات .
اكتساب وتطبيق منهجية البحث العلمي فى تحليل البيانات والمعالجة المحاسبية لتكوين شركات التضامن
والتوصية البسيطة .
تنمية قدرة الطالب واكسابه مهارات التعلم في كيفية التعامل على الحسابات الجارية للشركاء التعديالت
التي تطرأ عليها بزيادة أو تخفيض رأس المال.
اكساب الطالب مهارات التعلم في كيفية المعالجة المحاسبية في حالة انضمام شريك وطرق معالجة
الشهرة في هذه الحالة .
اكساب الطالب مهارات التعلم في كيفية المعالجة المحاسبية في حالة انفصال شريك وطرق معالجة
الشهرة في هذه الحالة .
تعريف الطالب بالنواحي المحاسبية المتعلقة ب تصفية الشركة واإلجراءات المحاسبية المتعلقة بها في حالة
وجود شريك موسر أو شريك معسر .
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برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

 .3تغطيةالمقررللنتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنية

ت -المهارات المهنية والعملية

ث-المهارات العامة

أ-2أ-6أ14-9أ15-أ16-أ

ب  -7ب -8ب10 -9ب-

4ت  -ت11- 7ت -ت -13ت16

4ث-ث7-6ث-ث10

ب12

 .4النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:
أ -المعرفة والفهم:

ب -المهارات الذهنية :

ت -المهارات المهنية والعملية :

 -1يتعرف على اإلشكال واألنواع المختلفة للشركات التجارية
والمالية.
-2يتعرف على المبادئ األساسية في مجال محاسبة الشركات.
-3يتعرف على أساليب القياس والتحليل المتبعة في مجال المحاسبة
المالية.
-4يتعرف على معايير المحاسبة وتطبيقاتها في محاسبة شركات
األشخاص.
 -5يتعرف على إجراءات التسجيل – التبويب – التحليل – العرض –
التفسير للعمليات المالية المعدة يدويا والكترونيا وتطبيقها فى
المحاسبة.
 -6يذكر قواعد وأصول وأحكام تطبيق المعارف المحاسبية المتنوعة
في الواقع العملي بالتطبيق على محاسبة الشركات.
 .-1يفسر األحداث االقتصادية وما يسفر عنها من معامالت مالية.
 -2يسجل المعامالت المالية واألحداث المالية بالطرق المحاسبية
المالئمة.
 -3يفسرر ويحلرل المعلومرات واألرقررام المحاسربية ومردلوالتها لكرل مررن
بهمة األمر.
 -4يصمم ويشغل النظم المحاسبية في محاسبة الشركات.
 -5يقترح التحسين المستمر في مجال التخصص وفقا للمتغيرات
الحادثة حسب ظروف الشركة .
 -1يجمع البيانات واإلحصاءات مالية والغير مالية ذات الصلة.
 -2يحلل ويفسر ما تعكسه البيانات واإلحصائيات من مؤشرات
اقتصادية.
 -3يستخدم األساليب العلمية فى حل المشكالت العملية وتجميع
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وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة
المعلومات عن البدائل واتخاذ قرار بتنفيذ البديل المالئم.

ث – المهارات العامة :

 -4يعد ويعرض ويفسر التقارير في مجال محاسبة الشرركات بأسرلوب
علمي.
 -5يطبق الطرق واألساليب واإلجراءات والنماذج المحاسبية المالئمة.
 -6يعد التقارير والقوائم المالية وملحقاتها.
 -7يجيد إلقاء وعرض المعلومات من خالل التقارير المحاسبية سواء
داخل المنشأة او خارجها ( مع الموائمة بين االفصاح المستهدف
وسرية المعلومات ) .
 -1يقدر على العمل الجماعي.
 -2يقدر على التنمية المعرفية والفكرية.
 -3يلتزم باستخدام أساليب حل المشكالت على المستوى الفردي أو
المؤسسي بكفاءة عالية.
 -4يقدر على العرض والتقديم والحوار.
 -5يقررردر علرررى التطررروير والتحسرررين المسرررتمر فررري محاسررربة شرررركات
األشخاص .
 -6يلترزم باسررتخدام المصرطلحات الفنيررة ذات الصرلة بمحاسرربة شررركات
األشخاص .
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 .5مصفوفة ربط نواتج التعلم المستهدفة من المقرر ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج
نواتج البرنامج
نواتج المقرر

 -1يتعرف على
اإلشكال واألنواع
المختلفة للشركات
التجارية والمالية.
-2يتعرف على المبادئ
األساسية في مجال
محاسبة الشركات.
-3يتعرف على أساليب
القياس والتحليل
المتبعة في مجال
المحاسبة المالية.
-4يتعرف على معايير
المحاسبة وتطبيقاتها
في محاسبة شركات
األشخاص.
 -5يتعرف على
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1أ

2أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 15أ

 16أ

 10أ

√

 17أ

 11أ

√

 18أ

 12أ

√

 19أ

 13أ

√

 20أ

 14أ

√

 21أ

لمعرفة والفهم

ا

 22أ

أ-

أ -المعرفة والفهم

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة

إجراءات التسجيل –
التبويب – التحليل –
العرض – التفسير
للعمليات المالية المعدة
يدويا والكترونيا
وتطبيقها فى
المحاسبة.
 -6يذكر قواعد
وأصول وأحكام تطبيق
المعارف المحاسبية
المتنوعة في الواقع
العملي بالتطبيق على
محاسبة الشركات.

√
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وحـدة إدارة الجـودة

نواتج البرنامج
نواتج المقرر

 .-1يفسر األحداث
االقتصادية وما يسفر عنها
من معامالت مالية.
 -2يسجل المعامالت
المالية واألحداث المالية
بالطرق المحاسبية
المالئمة.
 -3يفسر ويحلل المعلومات
واألرقام المحاسبية
ومدلوالتها لكل من بهمة
األمر.
 -4يصمم ويشغل النظم
المحاسبية في محاسبة
الشركات.
 - 5يقترح التحسين المستمر
في مجال التخصص وفقا
للمتغيرات الحادثة حسب
ظروف الشركة.

1ب
2ب

3ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 10ب

 11ب

ب -المهارات الذهنية

 12ب

ب -المهارات الذهنية

√

√

√

√

√
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وحـدة إدارة الجـودة

نواتج البرنامج
نواتج المقرر

 -1يجمع البيانات
واإلحصاءات مالية والغير
مالية ذات الصلة .
 -2يحلل ويفسر ما تعكسه
البيانات واإلحصائيات من
مؤشرات اقتصادية.
 -3يستخدم األساليب
العلمية فى حل المشكالت
العملية وتجميع المعلومات
عن البدائل واتخاذ قرار
بتنفيذ البديل المالئم.
 -4يعد ويعرض ويفسر
التقارير في مجال محاسبة
الشركات بأسلوب علمي.
 -5يطبق الطرق
واألساليب واإلجراءات
والنماذج المحاسبية
المالئمة.

1ت
2ت

3ت

4ت

5ت

6ت

7ت

8ت

9ت

 10ت

 17ت

 18ت

 19ت

 20ت

 11ت
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 21ت

 12ت

√

 22ت

 13ت
√

 23ت

 14ت

√

 24ت

 15ت

√

 25ت

 16ت

√

 26ت

ت  -المهارات المهنية
والعملية

 27ت

ت  -المهارات المهنية والعملية

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة

 -6يعد التقارير والقوائم
المالية وملحقاتها.
 -7يجيد إلقاء وعرض
المعلومات من خالل
التقارير المحاسبية سواء
داخل المنشأة او خارجها (
مع الموائمة بين االفصاح
المستهدف وسرية
المعلومات ) .

√

√
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برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

نواتج البرنامج

نواتج المقرر

 -1يقررررررردر علرررررررى العمرررررررل
الجماعي.
 -2يقررررردر علرررررى التنميررررررة
المعرفية والفكرية.
 -3يلتزم باستخدام أسراليب
حرررررررل المشررررررركالت علرررررررى
المسرررررررررتوى الفرررررررررردي أو
المؤسسي بكفاءة عالية.
 -4يقررررردر علرررررى العررررررض
والتقديم والحوار.
 -5يقررررردر علرررررى التطررررروير
والتحسررررين المسررررتمر فرررري
محاسبة شركات األشخاص
.
 - 6يلترررررررررررررررررزم باسرررررررررررررررررتخدام
المصررطلحات الفنيررة ذات الصررلة
بمحاسبة شركات األشخاص .

1ث
2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 10ث

 11ث

ث  -المهارات العامة

 12ث

ث  -المهارات العامة

√
√
√
√
√

√
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 .6مصفوفة تغطية محتوى المقرر لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر:
م

محتوى المقرر

1

الشركة كوحدة قانونية
ومحاسبية وطبيعة
وخصائص شركات
التضامن
تكوين شركات التضامن
والمعالجة
المحاسبيةلهاكيفيةمعال
جة شهرةا لمحل-
احتياطي تضخم أصول
الحسابات الشخصية
للشركاءوالمعالجة
المحاسبية لتعديل
عقدالشركة بالزيادة
لرأسالما لوالمعالجة
المحاسبية لتخفيض
رأسالمال
المعالجة المحاسبيةفي
حالة انضمام شريك
ومعالجة الشهرة
بإظهارهاأوعدم

2

3

4

عدد
األسابي
ع

أ  -المعرفة والفهم

ت  -المهارات المهنية
والعملية

ب  -المهارات الذهنية

ث  -المهارات العامة

8 7 6 5 4 3 2 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

√

1

√

√

√

√

2

√

√

√

√

2

√

√ √

√

√ √

3

√

√
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√

√
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وحـدة إدارة الجـودة
إظهارها
 5المعالجة المحاسبية في
حالة انفصال شريك
ومعالجة الشهرة
بإظهارها أوعدم
إظهارها
 6المعالجةالمحاسبية
لتصفية شركة
التضامن(انقضاؤها)
في حالة وجودشريك
موسرأومعسر

√ √

3

√

√

√

√
√

3

√

√
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 .7المحتوى التفصيلي للمقرر
رقم
األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عدد
الساعات

محاضرة

درس

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6
6

4
4

2
2

6

4

2

اختبار منتصف الفصل الدراسي
المعالجة المحاسبية في حالة انفصال شريك
4
6

2

الموضوع
الشركة كوحدة قانونية ومحاسبية و طبيعة
وخصائص شركات التضامن
تكوين شركات التضامن والمعالجة المحاسبية
لها
كيفية معالجة شهرة المحل -احتياطي تضخم
أصول
الحسابات الشخصية للشركاء
المعالجة المحاسبية لتعديل عقد الشركة
بالزيادة لرأس المال.
المعالجة المحاسبية لتخفيض رأس المال
المعالجة المحاسبية في حالة انضمام شريك
تابع المعالجة المحاسبية في حالة انضمام
شريك ومعالجة الشهرة بإظهارها أو عدم
إظهارها بالدفاتر.

تابع المعالجة المحاسبية في حالة انفصال
شريك ومعالجة الشهرة بإظهارها أو عدم
إظهارها بالدفاتر.
معالجة تصفية الشركة التضامن (انقضاؤها)
المعالجة المحاسبية للتصفية في حالة وجود
شريك موسر
معالجة الشهرة في حالة وجود شريك معسر.

مراجعة عامة
إجمالي ساعات التدريس

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4
4

2
2

6
6
اختبار نهاية الفصل الدراسي
52
78
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 .8مصفوفة تغطية طرق التعليم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر
ت -المهارات
المهنية
والعملية

ث-
المهارات
العامة

محاضرة

√

√

√

√

√

قاعة البحث

√

√

√

√

√

طرقالتعليموالتعلم

ب-
أ-
األسلوب
الذي تم المعرفة المهارات
اختياره والفهم الذهنية

التعليم التعاوني(فرق العمل)
التعليم االلكتروني (العروض التقديمية
ومعامل الحاسب اآللي)
العصف الذهني (المناقشات)
إستراتيجية التعلم الذاتي (األبحاث
الفردية)
إستراتيجية التعلم التجريبي (المشاريع
البحثية الجماعية)
إستراتيجيةالتعليم الغيرمباشر(الواجبات
المنزلية)

√

√

√

√

√

√

 .9أساليب التعليم والتعلم للطالب من ذوي القدرات المحدودة :
 - 1ساعات مكتبية زائدة
 - 2الريادةة الطالبية
 - 3اإلرشاد األكاديمي
 - 4مراجعات نهاية الفصل الدراسي
 - 5مجموعات التقوية (اختياري)
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√

√

√

√
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.10مصفوفة تغطية أدوات التقييم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر:

ادوات التقييم

االسلوب
الذى تم
اختياره

اختبار منتصف الفصل
الدراسى

✓

أ -المعرفة والفهم

6 5 4 3 2 1
✓ ✓

✓

7

ب -المهارات الذهنية

ت-
المهارات
المهنية
والعملية

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التقييم
%

رقم
االسبوع

8 7 6 5 4 3 2 1 8
✓✓

9

البحث الجماعي
✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓

تمارين

✓✓✓✓✓
%15

كل
اسبوع

العروض التقديمية
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاية الفصل الدراسى

✓

✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓

✓✓✓✓✓

%85

.11قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
كتب ُملزمة :
كتبمقترحة :
دورياتعلميةأونشرات ....

الجبري ،أحمد أجمد محمود  ") 2015 (،المحاسبة في شركات
األشخاص"،كلية التجارة  ،جامعة المنصورة .
صالح ،محمد جالل "،)2015(،محاسبة شركات األشخاص" ،كلية
التجارة ،جامعة عين شمس .
.

أستاذ المادة  :د /عالء كامل حسن خليفة
منسق الجودة بالشعبة :د /محمود فاروق.
رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د  /حسن إسماعيل فارس.
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