المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

توصٌف ممرر محاسبة شركات األشخاص
9191 - 9109
أكادٌمٌة  :الشروق
معهد :المعهدالعالً للحاسبات وتكنولوجٌاالمعلومات
شعبة  :المحاسبة
 .0بٌانات الممرر
الرمزالكودي:
اسم الممرر:
الفرلة:
الفصل الدراسً:
التخصص:
عددالوحداتا لدراسٌةفً األسبوع:

9012
محاسبة شركات األشخاص
الثانٌة
األول
المحاسبة
محاضرة
4

درس
9

 .9أهداف الممرر:
م
1
2
2
4
5
6

الهدف
توظٌف المعرفة والمهارات المتعلمة بالجوانب النظرٌة لشركات التضامن كوحدة لانونٌة وطبٌعتها
وخصائصها التً تمٌزها عن غٌرها من الشركات .
اكتساب وتطبٌك منهجٌة البحث العلمً فى تحلٌل البٌانات والمعالجة المحاسبٌة لتكوٌن شركات التضامن
والتوصٌة البسٌطة .
تنمٌة لدرة الطالب واكسابه مهارات التعلم فً كٌفٌة التعامل على الحسابات الجارٌة للشركاء التعدٌالت
التً تطرأ علٌها بزٌادة أو تخفٌض رأس المال.
اكساب الطالب مهارات التعلم فً كٌفٌة المعالجة المحاسبٌة فً حالة انضمام شرٌن وطرق معالجة
الشهرة فً هذه الحالة .
اكساب الطالب مهارات التعلم فً كٌفٌة المعالجة المحاسبٌة فً حالة انفصال شرٌن وطرق معالجة
الشهرة فً هذه الحالة .
تعرٌف الطالب بالنواحً المحاسبٌة المتعلمة بتصفٌة الشركة واإلجراءات المحاسبٌة المتعلمة بها فً حالة
وجود شرٌن موسر أو شرٌن معسر .
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

 .2تغطٌةالممررللنتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنٌة

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة

ث-المهارات العامة

أ-9أ- 6أ04-9أ05-أ -

ب  -7ب -8ب01 -9ب-

4ت  -ت00- 7ت -ت -02ت06

4ث-ث7-6ث-ث01

06أ

ب09

 .4النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للممرر:
أ -المعرفة والفهم:

ب -المهارات الذهنٌة :

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة :

ٌ -0تعرف على اإلشكال واألنواع المختلفة للشركات التجارٌة
والمالٌة.
ٌ-9تعرف على المبادئ األساسٌة فً مجال محاسبة الشركات.
ٌ-2تعرف على أسالٌب المٌاس والتحلٌل المتبعة فً مجال المحاسبة
المالٌة.
ٌ-4تعرف على معاٌٌر المحاسبة وتطبٌماتها فً محاسبة شركات
األشخاص.
ٌ -5تعرف على إجراءات التسجٌل – التبوٌب – التحلٌل – العرض –
التفسٌر للعملٌات المالٌة المعدة ٌدوٌا والكترونٌا وتطبٌمها فى
المحاسبة.
ٌ -6ذكر لواعد وأصول وأحكام تطبٌك المعارف المحاسبٌة المتنوعة
فً الوالع العملً بالتطبٌك على محاسبة الشركات.
ٌ .-0فسر األحداث االلتصادٌة وما ٌسفر عنها من معامالت مالٌة.
ٌ -9سجل المعامالت المالٌة واألحداث المالٌة بالطرق المحاسبٌة
المالئمة.
ٌ -2فسررر وٌحلررل المعلومررات واألرلررام المحاسرربٌة ومرردلوالتها لكررل مررن
بهمة األمر.
ٌ -4صمم وٌشغل النظم المحاسبٌة فً محاسبة الشركات.
ٌ -5مترح التحسٌن المستمر فً مجال التخصص وفما للمتغٌرات
الحادثة حسب ظروف الشركة .
ٌ -0جمع البٌانات واإلحصاءات مالٌة والغٌر مالٌة ذات الصلة.
ٌ -9حلل وٌفسر ما تعكسه البٌانات واإلحصائٌات من مؤشرات
التصادٌة.
ٌ -2ستخدم األسالٌب العلمٌة فى حل المشكالت العملٌة وتجمٌع
المعلومات عن البدائل واتخاذ لرار بتنفٌذ البدٌل المالئم.
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وحـدة إدارة الجـىدة

ث – المهارات العامة :

برنامج المحاسبت
ٌ -4عد وٌعرض وٌفسر التمارٌر فً مجرال محاسربة الشرركات بأسرلوب
علمً.
ٌ -5طبك الطرق واألسالٌب واإلجراءات والنماذج المحاسبٌة المالئمة.
ٌ -6عد التمارٌر والموائم المالٌة وملحماتها.
ٌ -7جٌد إلماء وعرض المعلومات من خالل التمارٌر المحاسبٌة سواء
داخل المنشأة او خارجها ( مع الموائمة بٌن االفصاح المستهدف
وسرٌة المعلومات ) .
ٌ -0مدر على العمل الجماعً.
ٌ -9مدر على التنمٌة المعرفٌة والفكرٌة.
ٌ -2لتزم باستخدام أسالٌب حل المشكالت على المستوى الفردي أو
المؤسسً بكفاءة عالٌة.
ٌ -4مدر على العرض والتمدٌم والحوار.
ٌ -5مررردر علرررى التطررروٌر والتحسرررٌن المسرررتمر فرررً محاسررربة شرررركات
األشخاص .
ٌ -6لتررزم باسررتخدام المصررطلحات الفنٌررة ذات الصررلة بمحاسرربة شررركات
األشخاص .
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

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

ٌ -0تعرف على
اإلشكال واألنواع
المختلفة للشركات
التجارٌة والمالٌة.
ٌ-9تعرف على المبادئ
األساسٌة فً مجال
محاسبة الشركات.
ٌ-2تعرف على أسالٌب
المٌاس والتحلٌل
المتبعة فً مجال
المحاسبة المالٌة.
ٌ-4تعرف على معاٌٌر
المحاسبة وتطبٌماتها
فً محاسبة شركات
األشخاص.
ٌ -5تعرف على
إجراءات التسجٌل –

√
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0أ

9أ

2أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 01أ

 05أ

 06أ

 07أ

 00أ

√

 08أ

 09أ

√

 09أ

 02أ

√

 91أ

 04أ

√

 90أ

لمعرفة والفهم

ا

 99أ

أ-

أ -المعرفة والفهم

المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

التبوٌب – التحلٌل –
العرض – التفسٌر
للعملٌات المالٌة المعدة
ٌدوٌا والكترونٌا
وتطبٌمها فى
المحاسبة.
ٌ -6ذكر لواعد
وأصول وأحكام تطبٌك
المعارف المحاسبٌة
المتنوعة فً الوالع
العملً بالتطبٌك على
محاسبة الشركات.

√
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ .-0فسر األحداث
االلتصادٌة وما ٌسفر عنها
من معامالت مالٌة.
ٌ -9سجل المعامالت
المالٌة واألحداث المالٌة
بالطرق المحاسبٌة
المالئمة.
ٌ -2فسر وٌحلل
المعلومات واألرلام
المحاسبٌة ومدلوالتها لكل
من بهمة األمر.
ٌ -4صمم وٌشغل النظم
المحاسبٌة فً محاسبة
الشركات.
ٌ -5مترح التحسٌن المستمر
فً مجال التخصص وفما
للمتغٌرات الحادثة حسب
ظروف الشركة.

0ب
9ب

2ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 01ب

 00ب

ب -المهارات الذهنٌة

 09ب

ب -المهارات الذهنٌة

√

√

√

√

√
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ -0جمع البٌانات
واإلحصاءات مالٌة والغٌر
مالٌة ذات الصلة.
ٌ -9حلل وٌفسر ما تعكسه
البٌانات واإلحصائٌات من
مؤشرات التصادٌة.
ٌ -2ستخدم األسالٌب
العلمٌة فى حل المشكالت
العملٌة وتجمٌع المعلومات
عن البدائل واتخاذ لرار
بتنفٌذ البدٌل المالئم.
ٌ -4عد وٌعرض وٌفسر
التمارٌر فً مجال محاسبة
الشركات بأسلوب علمً.
ٌ -5طبك الطرق
واألسالٌب واإلجراءات
والنماذج المحاسبٌة
المالئمة.

0ت
9ت

2ت

4ت

5ت

6ت

7ت

8ت

9ت

 01ت

 07ت

 08ت

 09ت

 91ت

 00ت
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 90ت

 09ت

√

 99ت

 02ت
√

 92ت

 04ت

√

 94ت

 05ت

√

 95ت

 06ت

√

 96ت

ت  -المهارات المهنٌة
والعملٌة

 97ت

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة

المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

ٌ -6عد التمارٌر والموائم
المالٌة وملحماتها.
ٌ -7جٌد إلماء وعرض
المعلومات من خالل
التمارٌر المحاسبٌة سواء
داخل المنشأة او خارجها (
مع الموائمة بٌن االفصاح
المستهدف وسرٌة
المعلومات ) .

√

√
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج

نواتج الممرر

ٌ -0مررررررردر علرررررررى العمرررررررل
الجماعً.
ٌ -9مرررررردر علررررررى التنمٌررررررة
المعرفٌة والفكرٌة.
ٌ -2لتزم باستخدام أسرالٌب
حررررررررل المشرررررررركالت علررررررررى
المسررررررررررتوى الفررررررررررردي أو
المؤسسً بكفاءة عالٌة.
ٌ -4مررررردر علرررررى العررررررض
والتمدٌم والحوار.
ٌ -5مررررردر علرررررى التطررررروٌر
والتحسررررٌن المسررررتمر فررررً
محاسبة شركات األشخاص
.
ٌ -6لتررررررررررررررررزم باسررررررررررررررررتخدام
المصرطلحات الفنٌرة ذات الصررلة
بمحاسبة شركات األشخاص .

0ث
9ث

2ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 01ث

 00ث

ث  -المهارات العامة

 09ث

ث  -المهارات العامة

√
√
√
√
√

√
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

 .6مصفوفة تغطٌة محتوى الممرر لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:
م

محتوى الممرر

1

الشركة كوحدة لانونٌة
ومحاسبٌة وطبٌعة
وخصائص شركات
التضامن
تكوٌن شركات التضامن
والمعالجة
المحاسبٌةلهاكٌفٌةمعال
جة شهرةا لمحل-
احتٌاطً تضخم أصول
الحسابات الشخصٌة
للشركاءوالمعالجة
المحاسبٌة لتعدٌل
عمدالشركة بالزٌادة
لرأسالما لوالمعالجة
المحاسبٌة لتخفٌض
رأسالمال
المعالجة المحاسبٌةفً
حالة انضمام شرٌن
ومعالجة الشهرة
بإظهارهاأوعدم
إظهارها
المعالجة المحاسبٌة فً

2

3

4

5

عدد
األسابٌ
ع

أ -المعرفة والفهم

ت -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ب -المهارات الذهنٌة

8 7 6 5 4 2 9 0 8 7 6 5 4 2 9 0 8 7 6 5 4 2 9 0 8 7 6 5 4 2 9 0

1

√
√

√

√

2

√
√

√

√

2

√
√

√ √

√

3

√ √
√

3

ث -المهارات العامة

√

√

√

√

√

√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة
حالة انفصال شرٌن
ومعالجة الشهرة
بإظهارها أوعدم
إظهارها
 6المعالجةالمحاسبٌة
لتصفٌة شركة
التضامن(انمضاؤها)
فً حالة وجودشرٌن
موسرأومعسر

برنامج المحاسبت

3

√
√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .7المحتوى التفصٌلً للممرر
رلم
األسبوع
0
9
2
4
5
6
7
8
9
01
00
09
02
04
05
06

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 الدراسً
المعالجة المحاسبٌة فً حالة انفصال شرٌن
4
6

2

الموضوع
الشركة كوحدة لانونٌة ومحاسبٌة و طبٌعة
وخصائص شركات التضامن
تكوٌن شركات التضامن والمعالجة المحاسبٌة
لها
كٌفٌة معالجة شهرة المحل -احتٌاطً تضخم
أصول
الحسابات الشخصٌة للشركاء
المعالجة المحاسبٌة لتعدٌل عمد الشركة
بالزٌادة لرأس المال.
المعالجة المحاسبٌة لتخفٌض رأس المال
المعالجة المحاسبٌة فً حالة انضمام شرٌن
تابع المعالجة المحاسبٌة فً حالة انضمام
شرٌن ومعالجة الشهرة بإظهارها أو عدم
إظهارها بالدفاتر.

تابع المعالجة المحاسبٌة فً حالة انفصال
شرٌن ومعالجة الشهرة بإظهارها أو عدم
إظهارها بالدفاتر.
معالجة تصفٌة الشركة التضامن (انمضاؤها)
المعالجة المحاسبٌة للتصفٌة فً حالة وجود
شرٌن موسر
معالجة الشهرة فً حالة وجود شرٌن معسر.

مراجعة عامة
إجمالً ساعات التدرٌس

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4
4

2
9

6
6
اختبار نهاٌة الفصل الدراسً
52
78
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26
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وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .8مصفوفة تغطٌة طرق التعلٌم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر
ت -المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارات
العامة

محاضرة

√

√

√

√

√

لاعة البحث

√

√

√

√

√

طرلالتعلٌموالتعلم

ب-
أ-
األسلوب
الذي تم المعرفة المهارات
اختٌاره والفهم الذهنٌة

التعلٌم التعاونً(فرق العمل)
التعلٌم االلكترونً (العروض التمدٌمٌة
ومعامل الحاسب اآللً)
العصف الذهنً (المنالشات)
إستراتٌجٌة التعلم الذاتً (األبحاث
الفردٌة)
إستراتٌجٌة التعلم التجرٌبً (المشارٌع
البحثٌة الجماعٌة)
إستراتٌجٌةالتعلٌم الغٌرمباشر(الواجبات
المنزلٌة)

√

√

√

√

√

√

 .9أسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب من ذوي المدرات المحدودة :
 - 1ساعات مكتبٌة زائدة
 - 2الرٌادة الطالبٌة
 - 3اإلرشاد األكادٌمً
 - 4مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً
 - 5مجموعات التموٌة (اختٌاري)
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

.01مصفوفة تغطٌة أدوات التمٌٌم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:

ادوات التمٌٌم

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

اختبار منتصف الفصل
الدراسى



أ -المعرفة والفهم

6 5 4 3 2 1
 



7

ب -المهارات الذهنٌة

ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التمٌٌم
%

رلم
االسبوع

8 7 6 5 4 3 2 1 8


9

البحث الجماعً
     

تمارٌن


%15

كل
اسبىع

العروض التمدٌمٌة
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى



    



.00لائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :
كتب ُملزمة :
كتب ممترحة :

الجبري ،أحمد أحمد محمود  ") 9105 (،المحاسبة فً شركات
األشخاص"،كلٌة التجارة  ،جامعة المنصورة .
صالح ،دمحم جالل "،)9105(،محاسبة شركات األشخاص" ،كلٌة
التجارة ،جامعة عٌن شمس .

دورٌاتعلمٌةأونشرات ....
أستاذ المادة  :د /هبه إبراهٌم عبدالعزٌز.
منسك الجودة بالشعبة :د /محمود فاروق.
رئٌس مجلس المسم العلمً :أ.د  /نبٌل عبدالرءوف إبراهٌم.
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