المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

بزنامج المحاسبت
توصٌف

ممرر دراسات تجارٌة باللغة االنجلٌزٌة

2020 - 2019
اكادٌمٌة  :الشروق
معهد :المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات
شعبة  :المحاسبة
 .1بٌانات الممرر
الرمز الكودي:
اسم الممرر:
الفرلة:
الفصل الدراسى:
التخصص:
عدد الوحدات الدراسٌة فى األسبوع:

1206
دراسات تجارٌة باللغة االنجلٌزٌة
Principals of Financial Accounting
األولى
الثانى
المحاسبة
درس
محاضرة
2
2

 .2اهدف الممرر:
الهدف
م
إستخداو إحدي انهغبث األجنبيت واسعت االنتشبر نتأهيم انطبنب فً يجبل انًحبسبه نتهبيت
1
يتطهببث سىق انعًم فً انتعزف عهً انًصطهحبث انًحبسبيت ببنهغت اإلنجهيزيت.
تىظيف انًعزفت وانًهبراث انًتعهقت ببنجىانب اننظزيت وانتطبيقيت فً انًجبالث انًحبسبيت
2
نخديت ينظًبث األعًبل وتطىيزانبيئت وتحسين انًجتًع بشكم ايجببً.
تنًيت قدرة انطبنب واكسببه يهبراث انتعهى انذاتً وانتنًيت انًعزفيت وانفكزيت انًستًزة فً
يجبالث انًعبرف انًحبسبيت بًب يخدو يجبل تخصصه انًهنً ين خالل تدريبت عهً
3
تزجًت انًصطهحبث انًحبسبيت ببنهغت اإلنجهيزيت إنً انعزبيت.
 .3تغطٌة الممررللنتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنٌة

أ -5أ -12أ -13أ14

ب -8ب10
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ت -المهارات المهنٌة
والعملٌة
ت  -13ت 11

ث -المهارات العامة
ث -5ث12
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 .4النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للممرر:
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 الذهنٌة  -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.
ت -المهارات المهنٌة
 -1يعد ويعرض ويفسرالتقاريرالماليه فى مجال المحاسبه.
والعملٌة :
 -2يعد ويعرض التقارير والقوائم المالية وملحقاتها من خالل عرض بنود القوائم المالية
باللغة اإلنجليزية والترجمة من إنجليزى إلى عربى.
ث -المهارات العامة:
 -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.
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 .5مصفوفة ربط نواتج التعلم المستهدفة من الممرر ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج
نىاتج البزنامج
نىاتج المقزر

 -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
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1أ
2أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 11أ

 15أ

 16أ

 17أ

 18أ

 11أ

√

 19أ

 12أ

√

 21أ

 13أ

√

 21أ

 14أ

√

 22أ

أ -المعزفت والفهم:

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

نىاتج البزنامج
ب -المهاراث الذهنيت

 -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

 11ب

 11ب

ب -المهاراث الذهنيت

 12ب

نىاتج المقزر

√

√
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نىاتج البزنامج

نىاتج المقزر

1ث
2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 11ث

 13ث

 14ث

 15ث

 18ث

 19ث

 21ث

 21ث

 22ث

 23ث

 11ث
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 24ث

 16ث

√

 25ث

 17ث

√

 26ث

 12ث

 -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.

 27ث

ث -المهاراث المهنيت
والعمليت

ث  -المهاراث المهنيت والعمليت
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نىاتج البزنامج

نىاتج المقزر

 -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

 11ث

 11ث

 12ث

ث -المهاراث العامت

ث  -المهاراث العامت

√

√
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: مصفوفة تغطٌة محتوى الممرر لنواتج التعلم المستهدفة للممرر.6
 المهارات المهنٌة-ت
والعملٌة

 المهارات العامة-ث

 المهارات الذهنٌة-ب

 المعرفة والفهم-أ

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

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

عدد
م محتوى الممرر
األسابٌع
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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√

√

√ √

√

وحـدة إدارة الجـىدة

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 التفصٌلى للممرر.1
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

82

82

65

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
1
the accrual basis.
Explain types of adjusting entries and
financial ratios.
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى
إجمالى ساعات التدرٌس
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رلم
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2
3
4
5
6
1
8
9
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 .8مصفوفة تغطٌة طرق التعلٌم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر
طرق التعلٌم والتعلم
محاضرات
لاعة البحث
التعلٌم التعاونً(فرق العمل)
التعلٌم االلكترونً(العروض
التمدٌمٌة ومعامل الحاسب األلً)
العصف الذهنً(المنالشات)
استراتٌجٌة التعلم
الذاتً(األبحاث الفردٌة)
استراتٌجٌة التعلم
التجرٌبً(المشارٌع البحثٌة
الجماعٌة)
استراتٌجٌة التعلٌم الغٌر
مباشر(الواجبات المنزلٌة)

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

أ -المعرفة
والفهم

ب-
المهارات
الذهنٌة

ت -المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارات
العامة

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

 .9أسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب من ذوى المدرات المحدودة :
-1
-2
-3
-4
-5

ساعات مكتبٌة زائدة
الرٌادة الطالبٌة
االرشاد االكادٌمً
مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً
مجموعات التموٌة (اختٌارى)
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√
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-10مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:
االسلوب
الذى تم
اختٌاره

ادوات التمٌٌم

ب -المهارات الذهنٌة

أ -المعرفة والفهم

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

ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التقييم
%

رلم
االسبوع

البحث الجماعً
تمارٌن



  



كل
اسبىع

العروض التمدٌمٌة
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى
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