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إستخداو إحدى انهغاث األجنبيت (االنجهيزيت) واسعت االنتشار نتأهيم انطانب في يجال انًحاسبب
كأحد يتطهباث سوق انعًم.
توظ يببا انًعزفببت وانًتبباراث انًتعهجببت انجوانببب اننبزيببت وانتطبيجيببت فببي انًجبباالث انًحاسبببيت
نخديببت ينبًبباث األ ًببال يببا شببزكاث االشببخاط وااليببوال نتطببويز انبيعببت وتح ببيا انًجتً ب
شكم ايجا ي.
تنًيت قدرة انطانب واك ا يتاراث انتعهى انذاتي وانتنًيت انًعزفيت وانفكزيت انً تًزة في
يجاالث انًعارف انًحاسبيت ًا يخدو يجال تخصص انًتني كًحاسب.
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .3تغطٌة الممررللنتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم
أ -2أ -09أ -03أ01

ب -المهارات الذهنٌة
ب -8ب01

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة
ت  -03ت 01

ث -المهارات العامة
ث -2ث09

 .1النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للممرر:
أ -المعرفة
 -1يتعرف على التطورات واالتجاهات الحديثة المرتبطة بمجال المحاسبه (متطلبات
والفهم:
المعايير الدولية العداد التقارير المالية  IFRSومتطلبات االفصاح وإعداد التقارير
الماليه).
 -2يتعرف على مفهوم ومقومات النظريه المحاسبية.
 -3يتعرف على معايير المحاسبة المصرية وتطبيقاتها العملية.
 -1يتعرف على اجراءات التسجيل – التبويب – التحليل – العرض – التفسير للعمليات
المالية المعده يدويا والكترونيا لشركات االشخاص واالموال.
ب -المهارات
الذهنٌة:

 -1يسجل المعامالت واألحداث المالية بالدفاتر وإعداد القوائم الماليه باللغة االنجليزيه.
 -9يفسر ويحلل المعلومات واالرقام المحاسبية ويقدم الدالله على التفسير لمستخدمى
القوائم الماليه.

ت -المهارات
المهنٌة
والعملٌة:

 -1يعد التسويات لعمليات دخول وخروج شريك والعمليات المالية لتصفيةشركات
االشخاص ووزيادة وتخفيض رأس المال لشركات االموال
 -2يفسر بيانات القوائم المالية وملحقاتها.

ث -المهارات
العامة:

 -1يقدرعلى أستخدام المصطلحات الفنية بلغة أجنبية فى المحاسبةعند قياس نتائج أعمال
القوائم المالية.
 -2يقدر على التعلم الذاتى المستمر.
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وحـدة إدارة الجـىدة

 .2مصفوفة ربط نواتج التعلم المستهدفة من الممرر ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج
نواتج البرنامج
نواتج الممرر

 - 1يتعررررررف علرررررى
التطررررررررررررررررررررررررررررورات
واالتجاهررات الحديثررة
المرتبطررررررة بمجررررررال
المحاسرربه (متطلبررات
المعرررررررايير الدوليرررررررة
العررررررررداد التقررررررررارير
الماليررررررررررررررة -IFRS
متطلبررررات االفصرررراح
وإعرررررررداد التقرررررررارير
الماليه)
 - 2يتعررررررف علرررررى
مفهرررررروم ومقومررررررات
النظريه المحاسبية.
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أ -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم
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وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 - 3يتعررررررف علرررررى
معررررررايير المحاسرررررربة
المصرية وتطبيقاتهرا
العملية.
 - 4يتعررررررف علرررررى
اجراءات التسجيل –
التبويررررب – التحليررررل
– العررررررررررررررررررررض –
التفسررررررير للعمليررررررات
الماليررة المعررده يرردويا
والكترونيا .لشركات
االشرررررررررررررررررررررررررررخاص
واالموال.

√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

 - 1يسررررررررررررررررررررررررررجل
المعرررررررررررررررررررررررررررامالت
واألحرررررداث الماليررررررة
بالرررررررردفاتر وإعررررررررداد
القروائم الماليره باللغرة
االنجليزيه.
 - 2يفسرررررر ويحلرررررل
المعلومررات واالرق رام
المحاسررررررربية ويقررررررردم
الداللره علرى التفسررير
لمسررررتخدمى القرررروائم
الماليه.

0ب

9ب

3ب

1ب

2ب

3ب

1ب

8ب

2ب

 01ب

 00ب

 09ب

ب -المهارات الذهنٌة

ب -المهارات الذهنٌة

√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر
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 91ت
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 93ت
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 91ت

 03ت

√

 92ت

 01ت

√

 93ت

 09ت

 - 1يعررررد التسررررويات
لعمليررررررررات دخررررررررول
وخررررررررروج شررررررررريك
والعمليرررررات الماليرررررة
لتصفيةشرررررررررررررررركات
االشررخاص ووزيررادة
وتخفررررررررررررررريض رأس
المرررررررررال لشرررررررررركات
االموال
 - 2يفسرررررر بيانررررررات
القرررررررررروائم الماليررررررررررة
وملحقاتها.

 91ت

ت  -المهااارات المهنٌااة
والعملٌة

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت
نواتج البرنامج

نواتج الممرر

-1يقدرعلى أستخدام
المصرررطلحات الفنيرررة
بلغرررررة أجنبيرررررة فررررررى
المحاسررربةعند قيررراس
نتررائج أعمررال القرروائم
المالية.
 – 2يقرررررررردر علررررررررى
الررررررررررررتعلم الررررررررررررذاتى
المستمر.

0ث

9ث
3ث
1ث
2ث
3ث
1ث
8ث
2ث
 01ث
 00ث
 09ث

ث  -المهااااااااااااااااارات
العامة

ث  -المهارات العامة

√

√
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

: مصفوفة تغطٌة محتوى الممرر لنواتج التعلم المستهدفة للممرر.3
-ت
المهاراتالمهنٌةوالعملٌة

 المهاراتالعامة-ث

 المهاراتالذهنٌة-ب

 المعرفةوالفهم-أ

8 1 3 2 1 3 9 0 8 1 3 2 1 3 9 0 8 1 3 2 1 3 9 0 8 1 3 2 1 3 9 0
√

√

√

√

√

√
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عدد
األسابٌع

محتوىالممرر

3 Identify the

characteristics of the
partnership form of
business organization.
Principal characteristics
of a partnership
Explain the accounting
entries for the
formation of a
partnership.
Identify the basis for
dividing net income or
net loss.
Describe the form and
content of partnership
financial statements.
Explain the effects of
the entries to record
liquidation of a
partnership.
4 Advantages and
disadvantages of a
partnership.
The partnership

م
1

2
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√

√

√

√

√
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√

√

√
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agreement.
Book and market value
of assets invested.
Recording investments
in a partnership.
Dividing net income or
net loss.
Closing entries.
Income Statement with
division of net income.
Income-sharing ratio.
Capital balances
income-sharing
4 liquidation
1) sell noncash assets
for cash and recognize a
gain or loss on
realization.
2) allocate gain/loss on
realization to the
partners based on their
income ratios.
3) pay partnership
liabilities in cash, and
4) distribute remaining
cash to partners on the
basis of their remaining
capital balances.
Liquidation of a
partnership distribution

3
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وحـدة إدارة الجـىدة

of cash with no capital
deficiency.
The admission of a new
partner.
results in legal
dissolution of the
existing partnership and
the beginning a new
one.
To recognize economic
effects.
It is necessary only to
open a capital account
for each new partner.
A new partner :
1) Purchasing the
interest of an existing
partner or
2) Investing assets in a
partnership.
√

√

√
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√

√

√

√
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Ledger Balances after
nonpayment of capital
deficiency.
Corporations.
Identify the major
characteristics of a
corporation.
Differentiate between
paid-in capital and

4
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وحـدة إدارة الجـىدة

retained earnings.
Record the issuance of
common stock.
Explain the accounting
for treasury stock.
Differentiate preferred
stock from common
stock.
Prepare a stockholders’
equity section.
Compute book value
per share. Problems and
Cases.
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 المحتوى التفصٌلى للممرر.1
درس

محاضرة

عدد
الساعات

2

2

4

2

2

4

2

2

4

4

4

8

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

unit
االولى

4

8

 Identify the characteristics of the partnership form of

رلم
االسبوع
1

business organization.
 Principal characteristics of a partnership
2
االولى
 Explain the accounting entries for the formation of a
partnership.
 Identify the basis for dividing net income or net loss.
3
االولى
 Describe the form and content of partnership financial
statements.
 Explain the effects of the entries to record liquidation
of a partnership.
الثانيت
 Advantages and disadvantages of a partnership
5-4
 The partnership agreement
 Book and market value of assets invested
 Recording investments in a partnership
6
الثانيت
 Dividing net income or net loss
 Closing entries
7
الثانيت
 Income Statement with division of net income
 Income-sharing ratio
 Capital balances income-sharing
8
الثالثت
 liquidation
1) sell noncash assets for cash and recognize a gain or
loss on realization
2) allocate gain/loss on realization to the partners based
on their income ratios
3) pay partnership liabilities in cash, and
4) distribute remaining cash to partners on the basis of
their remaining capital balances
9
اختبار منتصف الفصل الدراسى
الثالثت
الثالثت

4

الموضوع

 Liquidation of a partnership distribution of cash with
no capital deficiency
 The admission of a new partner
 results in legal dissolution of the existing partnership
and the beginning a new one
 To recognize economic effects
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 It is necessary only to open a capital account for each

2

2

2

28

2

2

2

82

4

4

4

56

الرابعت



الرابعت





new partner.
A new partner :
1) Purchasing the interest of an existing partner or
2) Investing assets in a partnership.
Ledger Balances after nonpayment of capital
deficiency
Corporations
Identify the major characteristics of a corporation.
Differentiate between paid-in capital and retained
earnings.
Record the issuance of common stock.
Explain the accounting for treasury stock.
Differentiate preferred stock from common stock.
Prepare a stockholders’ equity section.
Compute book value per share. Problems and Cases



الرابعت



اختبار نهاٌة الفصل الدراسى

إجمالً ساعات التدرٌس
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برنامج المحاسبت

 .8مصفوفة تغطٌة طرق التعلٌم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر
طرق التعلٌم والتعلم

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

أ-
المعرفة
والفهم

√
√

المحاضرات
لاعة البحث

ب-
المهارات
الذهنٌة

√
√

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)

 .2اسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب من ذوي المدرات المحدودة :
-0
-9
-3
-1
-2

ساعات مكتبٌة زائدة
الرٌادة الطالبٌة
االرشاد االكادٌمً
مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً
مجموعات التموٌة (اختٌارى)
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√
√

ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

√
√

ث-
المهارات
العامة

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

 .01مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:
ادوات التمٌٌم

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنٌة

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

ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التمٌٌم
%

رلم
االسبوع

البحث الجماعً
تمارٌن





  

كل
اسبىع

العروض التمدٌمٌة
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى
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