جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 1021 :

اسم المقرر  :مبادئ محاسبة

التخصص  :نظم معلومات إدارية عدد الوحدات الدراسية 8 :

الفرقة  /المستوي  :األولي
نظري √

عملي

 -1تزويد الطالب بالفهم والمعرفة الخاصة بالجوانب النظرية التطبيقية للعلم المحاسبى
 – 0أهدف المقرر :
باللغة العربية واإلنجليزية بمايؤهله للعمل فى كافة الشركات والقطاعات وتلبية المتطلبات
الخاصة بسوق العمل.
 -0ربط ماتعلمه الطالب من اسس نظرية ومهنية وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
 -1تنمية قدرة الطالب على استخدام معرفه ومهاراته المهنية والعملية فى تحسين
وتطوير المجتمع.
-4توظيف المعارف والمفاهيم األساسية لقطاعى التجارة ونظم المعلومات االدارية لخدمة
منظمات األعمال .
 -5تنمية مهارات االتصال الفعال مع األخرين وتحمل المسئولية .
-6االلتزام بالقواعد القانونية والمعايير األخالقية والمهنية بما يتوافق مع حقوق اإلنسان.
 – 1المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم :

أ-1يتعرف على أنواع منظمات األعمال وخصائصها وبيئاتها .
أ-0يعرف الطالب الدورة المحاسبية من (تسجيل -تبويب -عرض -تفسير -تحليل)
للعمليات المالية واعداد وربط التقارير المالية للشركات ،وطرق وأساليب الجرد
المستخدمة.
أ-1يتعرف على االتجاهات الحديثة فى مجاالت المحاسبة واالدارة واالقتصاد .
أ-4يتعرف على المفاهيم والنظريات المحاسبية واالدارية لخدمة أصحاب المصالح .
أ-5يذكر مناهج البحث العلمى وكيفية القياس والتحليل فى الموضوعات المحاسبية
واإلدارية.
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ب – المهارات الذهنية :

ب -1يحلل التقارير المالية لدعم القرارات االقتصادية واالدارية باتباع المنهج العلمى.
ب -0تحليل بيانات التقارير المالية والمحاسبية وتفسير األرقام من خالل االساليب.
اإلحصائية والرياضية لخدمة أصحاب المصالح.
ب -1يستنتج الطرق واالساليب التى تساعده على االبداع والتطويرواالبتكار.
ب -4يميز بين جوانب القوة والضعف داخل منظمات األعمال فيما يتعلق بالقضايا
االدارية والمحاسبية ويحول التهديدات إلى فرص.
ب -5يفسر األحداث اإلقتصادية ومايسفر عنها من معامالت مالية وتوجيهها محاسبيا
باألسلوب المالئم  ،ويستنتج الحلول والنتائج المتعلقة بالمشكالت المحاسبية واالدارية .
ب -6يبدى رأيه فى القضايا االدارية واالقتصادية المرتبطة بمجال المحاسبة .

جـ  -المهارات المهنية:

ج -1يصمم نظم المعلومات االدارية والمحاسبية لخدمة أهداف االدارة فى التخطيط
والرقابة واتخاذ القرارات.
ج -0يجمع البيانات ويحللها لخدمة مستخدمى التقارير المالية بالطرق الرياضية
واالحصائية.
ج -1يعرض المعلومات من خالل التقارير المحاسبية سواء داخل المنشأة
أوخارجها(مع المالءمة بين اإلفصاح المستهدف وسرية المعلومات)
ج -4يطبق اآلساليب العلمية فى حل المشكالت لدعم إتخاذ القرار.
ج -5يطبق القواعد القانونية والمعايير االخالقية وحقوق االنسان فى ممارسة المهنة.

د  -المهارات العامة :

د -1إستخدام شبكة االنترنت فى أغراض التنمية المعرفية والفكرية لتفعيل التعليم الذاتى
المستمر.
د -0تفعيل مهارات التفكير االبداعى .
د -1تنمية مهارات استخدام اللغة اإلنجليزية.
د -4تنمية مهارات العمل الجماعى واالبداع والتطوير والتحسن المستمر للعمل لدى
الطالب من خالل تكوين فرق العمل وتطبيق أسلوب الحاالت واألبحاث والمشاريع
التطبيقية.
د -5حل المشكالت باستخدام اآلساليب العلمية.

 -4محتوى المقرر :

محاضرة

المحتوى

دروس علمية
و اكاديمية

إجمالي عدد
الساعات

اإلطار العلمى للمحاسبة(مفهوم

المحاسبة،أهداف المحاسبة،فروع

المحاسبة،المبادئ

8

4

10

المحاسبية،أنواع المنشآت).
 -القوائم المالية(قائمة المركز

المالى،قائمة الدخل ،قائمة حقوق

4

0

6

الملكية ،قائمة التدفقات النقدية)

 القيد المزدوج وتحليل العمليات-0-

4

0

6

المالية(التوازن الحسابى لمعادلة
المركز المالى ،العناصر المدينة
والدائنة.

 -الدورة المحاسبية(المستندات،

الدفاتروالسجالت(دفتر اليومية-

4

0

6

دفتر األستاذ).

اثبات معامالت المنشآت

التجارية -المعامالت مع مالك
المنشأة ،المعامالت التجارية،
األوراق التجارية ،معامالت

10

6

18

المصروفات واإليرادات ،والطرق

المحاسبية.

اعداد ميزان المراجعة(مفهومه

وأهدافه وعدم توازنه وتصحيح

8

4

10

أخطاء عدم التوازن).

 -القوائم المالية الختامية( قائمة

النتيجة اإلجمالية للمتاجر ،قائمة
النتيجة الصافية للمتاجر ،قائمة

المركز المالى ،المصروفات

10

6

18

اإليرادية واألرباح الرأسمالية
وعالقتها بالقوائم الختامية

 -5أساليب التعليم والتعلم :

 -1محاضرات.
 -0تدريبات.

 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوي القدرات
المحدودة :

ساعات مكتبية – إرشاد أكاديمي – ملف المتعثرين وذوي اإلحتياجات الخاصة-
مجموعات تقوية .

 – 7تقويم الطالب :
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أ – األساليب المستخدمة :

ب – التوقيت :

جـ  -توزيع الدرجات :

 – 8قائمة الكتب الدراسية
والمراجع :
أ – مذكرات :

 -1واجبات منزلية خالل الفصل الدراسي.
 -0امتحانات تحريرية دورية .
 -1امتحان نصف الفصل الدراسى.
 -4امتحان نهاية الفصل الدراسي.
االسبوع  :اسبوعيا
االسبوع 12-6-1:
االسبوع  :الثامن
االسبوع  :السادس عشر

 -1-5التقييم 1
 -0-5التقييم 0
 -1-5التقييم 1
 -4-5التقييم 4

امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى األول
امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى الثانى
التقييمات األخرى )حضور).
المـجموع

%12
% 75
% 15
%122

ما يستخدم فعليا فى التدريس

ب – كتب ملزمة :

 :أ.د/سامى نجدى رفاعى ،أصول المحاسبة المالية الجزء األول  ،كلية التجارة  ،جامعة
المنصورة . 0214 ،

جـ كتب مقترحة :

مرجع اجنبى .kisso
أ.د /حلمي البشبيشي  ،اصول المحاسبة  ،كلية التجارة  ،جامعة القاهره . 0211 ،
مواقع إنترنت.

د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

رئيس مجلس القسم العلمي :أ.م.د /إيمان وديع عبد الحليم.

منسق المقرر  :المقرر د /جمال محمد كامل عاشور.

التاريخ 0215/ 8/12 :
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