المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة
توصيف مقرر محاسبة حكومية وقومية
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اكاديمية  :الشروق
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شعبة  :المحاسبة
 .1بيانات المقرر
الرمز الكودي:
اسم المقرر:
الفرقة:
الفصل الدراسى:
التخصص:
عدد الوحدات الدراسية فى األسبوع:

2203
محاسبة حكومية وقومية
الثانية
الثاني
المحاسبة
محاضرة
4

درس
2

 .2اهدف المقرر:
م
1
2

الهدف
توظيف المعرفة المتعلقة بالجوانب النظرية لالطار العلمي للنظام المحاسبي الحكومي .
اعداد الطالب للعمل بالقطاع الحكومي من خالل اكسابه منهجية البحث العلمي فى التوجيه المحاسبي للعمليات

المالية في الوحدات الحكومية بهدف حل المشكالت المتعلقة بنظام المحاسبة الحكومية .

3

توظيف المعرفة والمهارات المتعلقة بالعمليات المحاسبية لالستخدامات االستثمارية والمصروفات الحكومية

4

تعريف الطالب بكافة المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية للموازنة العامة للدولة .

5

تنمية قدرات الطالب واكسابه مهارات اعداد الحسابات القومية على مستوى القطاعات وعلى المستوى القومي .

6

إستخدام الحاسب األلى وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق موازنة البرامج واالداء في الوحدات الحكومية .

7

مواكبة كافة المستجدات والمتغيرات المتعلقة بالعمليات المالية لالعتمادات الحكومية النقدية المفتوحة بالخارج .

8

االلتزام وتحمل المسئولية وإحكام الرقابة الداخلية في أداء األعمال المرتبطة بالمتحصالت النقدية الحكومية .
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برنامج المحاسبة

 .3تغطية المقرر للنتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم
أ -2أ -6أ -9أ-11
أ -12أ -14أ 15أ-16

ب -المهارات الذهنية
ب - 3ب - 5ب - 7ب- 8
ب -9ب10

ت -المهارات المهنية والعملية ث -المهارات العامة
ت -6ت -7ت -11ت -16ث -4ث -6ث-7
ث -9ث10
ت -21ت22

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

 -1يتعرف على السمات المميزة لطبيعة وعناصر النظام المحاسبي في الوحدات
الحكومية .
 -2يتعرف على المبادئ األساسية والحسابات المرتبطة بالموازنة العامة للدولة
 -3يتعرف على أساليب القياس والتحليل للعمليات المالية المرتبطة بحسابات الموازنة

ب -المهارات
الذهنية:

 -4يشرح االطار العام لنظام الحسابات القومية على مستوى القطاعات وعلى مستوى
الناتج القومي والدخل القومي وعالقته بدعم اتخاذ القرار .
 -5يتعرف على مفهوم ومراحل وأنواع العمليات المالية المرتبطة باالستخدامات
االستثمارية .
 -6يتعرف على اجراءات التسجيل والعرض والتحليل للعمليات المالية المرتبطة
باالعتمادات النقدية المفنوحة بالخارج .
 -7يذكر قواعد وأصول تطبيق وإحكام الرقابة على العمليات المالية المرتبطة
بالمتحصالت والسلف الحكومية .
 -8يتعرف على مراحل واجراءات وأنواع العمليات المالية المرتبطة بحسابات التسوية
الدائنة .
 -1ينتقد ويحدد ويكتشف العناصر االيجابية والسلبية في كيفية مواجهة العجز في
الموازنة العامة للدولة
 -2يحلل وجهات النظر المختلفة في عناصر وطبيعة عمل النظام المحاسبي في الوحدات
الحكومية .
 -3يفسر األحدث االقتصادية وما يسفر عنها من معامالت مالية مرتبطة بنظام المحاسبة
القومية على مستوى القطاعات وحسابات الدخل والناتج القومي .
 -4يسجل المعامالت واألحداث المالية المرتبطة بحسابات الموازنة واالستخدامات
االستثمارية واالعتمادات النقدية المفتوحة بالخارج .
 -5يستخدم الطرق واألساليب المحاسبية المالئمة إلحكام الرقابة على العمليات المالية
المرتبطة بالمتحصالت الحكومية .
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 -6يفسر ويحلل المعلومات واألرقام المحاسبية ومدلوالتها عن العمليات المالية المرتبطة
بحسابات التسوية الدائنة والسلف الحكومية .
ت – المهارات
 -1يجمع البيانات واالحصاءات المالية المتعلقة بطبيعة وعناصر النظام المحاسبي داخل
المهنية والعملية الوحدات الحكومية .
 -2يحلل ويفسر ما تعكسه البيانات واالحصائيات من مؤشرات إقتصادية لعناصر
الموازنة العامة للدولة والعمليات المالية المرتبطة بحسابات الموازنة .
 -3يستخدم األساليب العلمية في حل المشكالت العملية المرتبطة باالعتمادات النقدية
المفتوحة بالخارج .
 -4يطبق الطرق واألساليب واالجراءات المحاسبية للعمليات المالية المرتبطة
باالستخدامات االستثمارية والسلف الحكومية وحسابات التسوية الدائنة .
 -5يجيد عرض المعلومات من خالل التقارير المحاسبية المتعلقة بحسابات الدخل والناتج
القومي على مستوى القطاعات وعلى المستوى القومي .
 -6يطبق األساليب والبرامج المناسبة الجراءات المراجعة إلحكام الرقابة على العمليات
المالية المتعلقة بالمتحصالت الحكومية .
 -1يقدر على التنمية المعرفية بالعمليات المالية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة
ث – المهارات
العامة :
والعمليات المالية المرتبطة بحساباتها .
 -2يلتزم باستخدام أساليب حل المشكالت المالية المرتبطة باالعتمادات المستندية
المفتوحة بالخارج واالستخدامات االستثمارية وحسابات التسوية الدائنة والسلف
بالوحدات الحكومية .
 -3يقدر على العرض والتقديم والحوار عن طبيعة وعناصر النظام المحاسبي في
الوحدات الحكومية .
 -4يقدر على االبتكار في وضع آلية إلحكام الرقابة على العمليات المالية المرتبطة
بالمتحصالت الحكومية لزيادة موارد الدولة .
 -5يقدر على التطوير والتحسين المستمر إلضافة موارد جديدة لحسابات الدخل والناتج
القومي على مستوى القطاعات وعلى المستوى القومي .

Page 3 of 17

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

 .5مصفوفة ربط نواتج التعلم المستهدفة من المقرر ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج
نواتج البرنامج
نواتج المقرر

 - 1يتعرف على السمات
المميزة لطبيعة وعناصر
النظام المحاسبي في
الوحدات الحكومية .
 - 2يتعرف على المبادئ
األساسية والحسابات
المرتبطة بالموازنة العامة
للدولة
 - 3يتعرف على أساليب
القياس والتحليل للعمليات
المالية المرتبطة بحسابات
الموازنة
 - 4يشرح االطار العام
لنظام الحسابات القومية
على مستوى القطاعات
وعلى مستوى الناتج
القومي والدخل القومي
وعالقته بدعم اتخاذ القرار
.

√

Page 4 of 17

1أ

2أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 13أ

 14أ

 15أ

 16أ

 17أ

 18أ

 19أ

 10أ

√

 20أ

 11أ

√

 21أ

 12أ

√

 22أ

أ  -المعرفة والفهم

أ  -المعرفة والفهم
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 - 5يتعرف على مفهوم
ومراحل وأنواع العمليات
المالية المرتبطة
باالستخدامات االستثمارية
.
 - 6يتعرف على اجراءات
التسجيل والعرض
والتحليل للعمليات المالية
المرتبطة باالعتمادات
النقدية المفنوحة بالخارج
.
 - 7يذكر قواعد وأصول
تطبيق وإحكام الرقابة على
العمليات المالية المرتبطة
بالمتحصالت والسلف
الحكومية .
 - 8يتعرف على مراحل
واجراءات وأنواع
العمليات المالية المرتبطة
بحسابات التسوية الدائنة .

برنامج المحاسبة

√

√

√

√
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نواتج البرنامج
نواتج المقرر

 -1ينتقد ويحدد
ويكتشف العناصر
االيجابية والسلبية في
كيفية مواجهة العجز
في الموازنة العامة
للدولة
 -2يحلل وجهات النظر
المختلفة في عناصر
وطبيعة عمل النظام
المحاسبي في الوحدات
الحكومية .
 -3يفسر األحدث
االقتصادية وما يسفر
عنها من معامالت
مالية مرتبطة بنظام
المحاسبة القومية على
مستوى القطاعات

1ب

2ب

3ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 10ب

 11ب

 12ب

ب -المهارات الذهنية

ب -المهارات الذهنية

√

√

√
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وحسابات الدخل
والناتج القومي .
 -4يسجل المعامالت
واألحداث المالية
المرتبطة بحسابات
الموازنة
واالستخدامات
االستثمارية
واالعتمادات النقدية
المفتوحة بالخارج .
 -5يستخدم الطرق
واألساليب المحاسبية
المالئمة إلحكام الرقابة
على العمليات المالية
المرتبطة بالمتحصالت
الحكومية .
 -6يفسر ويحلل
المعلومات واألرقام
المحاسبية ومدلوالتها
عن العمليات المالية
المرتبطة بحسابات
التسوية الدائنة
والسلف الحكومية.

برنامج المحاسبة

√

√

√
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وحـدة إدارة الجـودة

نواتج البرنامج

نواتج المقرر

 -1يجمع البيانات
واالحصاءات المالية
المتعلقة بطبيعة
وعناصر النظام
المحاسبي داخل
الوحدات الحكومية .
 -2يحلل ويفسر ما
تعكسه البيانات
واالحصائيات من
مؤشرات إقتصادية
لعناصر الموازنة
العامة للدولة
والعمليات المالية
المرتبطة بحسابات
الموازنة .
 -3يستخدم األساليب
العلمية في حل
المشكالت العملية
المرتبطة باالعتمادات
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1ت

2ت

3ت

4ت

5ت

6ت

7ت

8ت

9ت

 13ت

 14ت

 15ت

 16ت

 17ت

 18ت

 19ت

 20ت

 21ت

 22ت

 23ت

 24ت

 10ت

√

 25ت

 11ت

√

 26ت

 12ت

√

 27ت

ت  -المهارات المهنية
والعملية

ت  -المهارات المهنية والعملية
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برنامج المحاسبة

النقدية المفتوحة
بالخارج .
 -4يطبق الطرق
واألساليب واالجراءات
المحاسبية للعمليات
المالية المرتبطة
باالستخدامات
االستثمارية والسلف
الحكومية وحسابات
التسوية الدائنة .
 -5يجيد عرض
المعلومات من خالل
التقارير المحاسبية
المتعلقة بحسابات
الدخل والناتج القومي
على مستوى القطاعات
وعلى المستوى
القومي .
 -6يطبق األساليب
والبرامج المناسبة
الجراءات المراجعة
إلحكام الرقابة على
العمليات المالية
المتعلقة بالمتحصالت
الحكومية .

√

√

√

Page 9 of 17

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة
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نواتج البرنامج

نواتج المقرر

 -1يقدر على التنمية
المعرفية بالعمليات
المالية المرتبطة
بالموازنة العامة
للدولة والعمليات
المالية المرتبطة
بحساباتها .
 -2يلتزم باستخدام
أساليب حل المشكالت
المالية المرتبطة
باالعتمادات المستندية
المفتوحة بالخارج
واالستخدامات
االستثمارية وحسابات
التسوية الدائنة
والسلف بالوحدات
الحكومية .
 -3يقدر على العرض
والتقديم والحوار عن

1ث

2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 10ث

 11ث

 12ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√

√

√
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طبيعة وعناصر النظام
المحاسبي في الوحدات
الحكومية .
 -4يقدر على االبتكار
في وضع آلية إلحكام
الرقابة على العمليات
المالية المرتبطة
بالمتحصالت الحكومية
لزيادة موارد الدولة .
 -5يقدر على التطوير
والتحسين المستمر
إلضافة موارد جديدة
لحسابات الدخل
والناتج القومي على
مستوى القطاعات
وعلى المستوى
القومي .

برنامج المحاسبة

√

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

محتوىالمقرر

1

طبيعة النظام
المحاسبي في الوحدات
الحكومية
عناصر النظام
المحاسبي في الوحدات
الحكومية
الموازنة العامة للدولة
العمليات المالية
المرتبطة بحسابات
الموازنة
العمليات المالية
المرتبطة
باالستخدامات
االستثمارية
العمليات المالية
المرتبطة بالمتحصالت
الحكومية
العمليات المرتبطة
باالعتمادات النقدية
المفتوحة بالخارج

2

3
4

5

6

7

عدد
األسا
بيع
1
1
2
1

1

أ  -المعرفةوالفهم

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
1

ب  -المهاراتالذهنية

ت-
المهاراتالمهنيةوالعملية

ث  -المهاراتالعامة

√

√
√

√
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√
√

√
√
√
√
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وحـدة إدارة الجـودة
8

9

10

العمليات المرتبطة
بالسلف بالوحدات
الحكومية
العمليات المالية
المرتبطة بحسابات
التسوية الدائنة
نظام المحاسبة القومية

√

1

√

1
4

√

√

√
√

Page 13 of 17

√

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

الموضوع

عدد
الساعات

محاضرة

درس

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

طبيعة النظام المحاسبي في الوحدات
االدارية الحكومية .
عناصر النظام المحاسبي في الوحدات
6
االدارية الحكومية .
الموازنة العامة للدولة وعالقتها بالنظام
6
المحاسبي في الوحدات الحكومية .
الموازنة العامة للدولة وعالقتها بالنظام
6
المحاسبي في الوحدات الحكومية .
التوجية المحاسبي للعمليات المالية
6
المرتبطة بحسابات الموازنة .
التوجيه المحاسبي للعمليات المرتبطة
6
باالستخدامات االستثمارية .
التوجية المحاسبي للعمليات المرتبطة
6
بالمتحصالت الحكومية بأنواعها المختلفة .
التوجيه المحاسبي للعمليات المرتبطة
6
باالعتمادات النقدية المفتوحة بالخارج
اختبار منتصف الفصل الدراسى
التوجيه المحاسبي للعمليات المرتبطة
6
بالسلف بالوحدات الحكومية
التوجيه المحاسبي للعمليات المرتبطة
6
بحسابات التسوية الدائنة .
6
االطار العام لنظام المحاسبة القومية .
الحساباتالقوميةعلى مستوى القطاعات
6
وعلى المستوى القومي .
6

4

2

4

2

4

2

4

2

6
حسابات الدخل والناتج القومي .
6
مراجعة عامة
اختبار نهاية الفصل الدراسى
56
84
اجمالى ساعات التدريس

2
2

4
4
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 .8مصفوفة تغطية طرق التعليم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر
طرق التعليم والتعلم
المحاضرات
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

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 .9اساليب التعليم والتعلم للطالب من ذوي القدرات المحدودة :
 - 1ساعات مكتبية زائدة
 - 2الريادة الطالبية
 - 3االرشاد االكاديمي
 - 4مراجعات نهاية الفصل الدراسي
 - 5مجموعات التقوية (اختيارى)
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المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

 .10مصفوفة تغطية ادوات التقييم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر:
أ -المعرفة والفهم
ادوات التقييم

االسلوب الذى تم
اختياره

اختبار منتصف الفصل
الدراسى

✓

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

9

البحث الجماعي
تمارين

✓

✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓✓✓✓✓
%15

كل
اسبوع

العروض التقديمية
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاية الفصل الدراسى

✓

✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓✓✓✓✓✓
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16

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة

 .10قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
مذكرات :
كتب ملزمة :
كتب مقترحة :

الجبري ،أحمد أحمد"،)2015(،المحاسبة الحكومية والقومية" ،كلية
التجارة جامعة المنصورة .
حماد،طارق عبد العال " ،)2015(،المحاسبة الحكومية – الرقابة على
المال العام " كلية التجارة ،جامعة عين شمس .
محمد ،سعيد عبد المنعم " ،)2014(،المحاسبة الحكومية والقومية "
كلية التجارة جامعة عين شمس .

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