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إكساب الطالب المعرفة بمفهوم الشركات وأنواعها بصفة عامه وشركات األموال بصفة خاصة
تعلٌم الطالب كٌفٌة ألمعالجة المحاسبٌة لبعض المشاكل الفنٌة المتعلمة بالمحاسبة شركات األموال
والتمرٌر عنها.
تزوٌد الطالب بالمعالجة المحاسبٌة لألسهم النمدٌة والعٌنٌة فً كل معٌار من معاٌٌر المحاسبة المصرٌة
تنمٌة المهارات الخاصة بالمعالجة المحاسبٌة للسندات.
تنمٌة مهارات الطالب فى مجال المعالجات المحاسبٌة الالزمة فً شركات األموال لطاع األعمال العام.

 .3تغطٌة الممررللنتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنٌة

أ -0أ -5أ -6أ -04أ99

ب -7ب -8ب -9ب -01ب09

ت -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ث -المهارات العامة

ت -0ت -9ت -03ت-06ت -07ث -3ث -5ث -6ث-8ث01
ت90
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المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

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

ب -المهارات الذهنٌة :

 -1يتعرف على األشكال واألنواع المختلفة لمؤسسات األعمال

(هيئات حكومية وغير هادفة للربح – هيئات اقتصادية عامة
– منشات خاصة (صناعية – زراعية -تجارية – خدمية-
مالية))
 -9يتعررررف علرررى التطرررورات وااتجاهرررات الحديقرررة وال رررايا
المعاصرة المرتبطة بمجرال محاسربة شرركات األمروال (انتشرار
الشركات متعرددة الجنسريات -صرف ات اانردماو وااسرتحوا –
ااتجرراا المتزايررد نحررو التكررتات ااقتصررادية -ال يررد فررو قسرروا
المررال العالميررة -التطررور فررو تكنولوجيررا المعلومررات وفررى ن ر
التصررني  -متطلبررات المعررايير الدوليررة اعررداد الت ررارير الماليررة
 -IFRSمتطلبررررات حوكمررررة الشررررركات -متطلبررررات اافصررررا
وإعداد الت ارير المتكاملة)
 -3يتعرف على المبادئ األساسية والن ريات وااتجاهات
والمدارس الفكرية فو مجال محاسبة شركات األموال.
 -4يتعررف علررى إجررراتات التسررجيل – التبوير – التحليررل –
العرض – التفسير للعمليات المالية المعدة يدويا والكترونيا.
 -5يتعرف على قحكا المعامات ات الصلة باألورا الماليرة
(األسه – السندات – األ ون  )...وترداولها (محليرا وخارجيرا)
ومؤشراتها.
 -0يفسر األحداث ااقتصادية وما يسفر عنها من معامات
مالية من خال التعامل م األرقا وتحليلها وتفسير مدلواتها
من خال المعالجة المحاسبية لألسه الن دية والعينية.
 -9يسجل المعامات المالية واألحداث المالية بالطر
المحاسبية المائمة.
 -3يستخد الطر واألسالي

المحاسبية المائمة لطبيعة نشاط المنشأة.

 -4يفسر ويحلل المعلومات واألرقا المحاسبية ومدلواتها لكل من
بهمةاألمر.
 -5ي تر التحسين المستمر فو مجال التخصص وف ا للمتغيرات
الحادقة.
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المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة
ت -المهارات المهنٌة والعملٌة :

ث– المهارات العامة:

برنامج المحاسبت
 -0يو ف الموارد المادية والبشرية والموارد األخرى بفعالية
والمحاف ة عليها من خال حل ات الن اش.
 -9يصم ويشغل الن المحاسبية كل فو مجال محاسبة
شركات األموال.
 -3يعد ويعرض ويفسر الت ارير فو مجال المحاسبة بأسلو
علمو باستخدا معايير المحاسبة .
 -4يطبق الطر واألسالي وااجراتات والنما و المحاسبية
المائمة.
 -5يعد الت ارير وال وائ المالية وملح اتها من خال تطبيق
المعايير المحاسبية.
 -6يجيد إل ات وعرض المعلومات من خال الت ارير المحاسبية
سرروات داخررل المنشررأة قو خارجهررا (م ر الموائمررة بررين اافصررا
المستهدف وسرية المعلومات).
 -0ي در على العمل الجماعو.
 -9ي در على التعل ال اتو المستمر من خال الحوار والمناقشة
والمحا رات.
 -3يلتز باستخدا قسالي حل المشكات على المستوى
الفرديأوالمؤسسو بكفاتة عالية.
غوط العمل
 -4ي در على إدارة ال ات والتعامل م
واستخدا الطر الرقمية فو حل المشاكل والت يي بطر
ايجابية.
-5ي در على التطوير والتحسين المستمر فو مجالمحاسبة
شركات األموال.
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المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

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

ٌ -0تعرف على األشكال
واألنواع المختلفة
لمؤسسات األعمال (هٌئات
حكومٌة وغٌر هادفة للربح
– هٌئات التصادٌة عامة
– منشات خاصة (صناعٌة
– زراعٌة -تجارٌة –
خدمٌة -مالٌة))
ٌ -9تعرف على التطورات
واالتجاهات الحدٌثة
والمضاٌا المعاصرة
المرتبطة بمجال محاسبة
شركات األموال (انتشار
الشركات متعددة
الجنسٌات -صفمات
االندماج واالستحواذ –
االتجاه المتزاٌد نحو
التكتالت االلتصادٌة -المٌد
فً أسواق المال العالمٌة-
التطور فً تكنولوجٌا
المعلومات وفى نظم
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0أ

9أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 01أ

 03أ

 04أ

 05أ

 06أ

 07أ

 08أ

 09أ

 91أ

 00أ

√

 90أ

 09أ

√

 99أ

أ -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم

المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة
التصنٌع -متطلبات المعاٌٌر
الدولٌة إلعداد التمارٌر
المالٌة  -IFRSمتطلبات
حوكمة الشركات -متطلبات
اإلفصاح وإعداد التمارٌر
المتكاملة)
ٌ -3تعرف على
المبادئاألساسٌة والنظرٌات
واالتجاهات والمدارس
الفكرٌة فً مجال محاسبة
شركات األموال.
ٌ -4تعرف علىإجراءات
التسجٌل – التبوٌب –
التحلٌل – العرض –
التفسٌر للعملٌات المالٌة
المعدة ٌدوٌا والكترونٌا.
ٌ -5تعرف على أحكام
المعامالت ذات الصلة
باألوراق المالٌة (األسهم
– السندات – األذون )...
وتداولها (محلٌا وخارجٌا)
ومؤشراتها.

برنامج المحاسبت

√

√

√
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المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ-0فسر األحداث االلتصادٌة
وما ٌسفر عنها من معامالت
مالٌة من خالل التعامل مع
األرلام وتحلٌلها وتفسٌر
مدلوالتها من خالل المعالجة
المحاسبٌة لألسهم النمدٌة
والعٌنٌة.
ٌ -9سجل المعامالت المالٌة
واألحداث المالٌة بالطرق
المحاسبٌة المالئمة.
ٌ -3ستخدم الطرق
واألسالٌب المحاسبٌة
المالئمة لطبٌعة نشاط
المنشأة.
ٌ -4فسر وٌحلل المعلومات
واألرلام المحاسبٌة
ومدلوالتها لكل من
بهمةاألمر.
ٌ -5مترح التحسٌن المستمر
فً مجال التخصص وفما
للمتغٌرات الحادثة.

0ب

9ب

3ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 01ب

 00ب

 09ب

ب -المهارات الذهنٌة

ب -المهارات الذهنٌة

√

√
√

√
√
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المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ -0وظف الموارد المادٌة
والبشرٌة والموارد األخرى
بفعالٌة والمحافظة علٌها من
خالل حلمات النماش.
ٌ -9صمم وٌشغاللنظم
المحاسبٌة كل فً مجال
محاسبة شركات األموال.
ٌ -3عد وٌعرض وٌفسر
التمارٌر فً مجال المحاسبة
بأسلوب علمً باستخدام
معاٌٌر المحاسبة .
ٌ -4طبك الطرق واألسالٌب
واإلجراءات والنماذج
المحاسبٌة المالئمة.
ٌ -5عد التمارٌر والموائم
المالٌة وملحماتها من خالل
تطبٌك المعاٌٌر المحاسبٌة.
ٌ -6جٌد إلماء وعرض
المعلومات من خالل التمارٌر
المحاسبٌة سواء داخل
المنشأة أو خارجها (مع
الموائمة بٌن اإلفصاح
المستهدف وسرٌة
المعلومات).

0ت

9ت

3ت

4ت

5ت

6ت

7ت

8ت

9ت

 01ت

 00ت

 09ت

 03ت

 04ت

 05ت

 06ت

√
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 99ت

 07ت
√

 93ت

 08ت

√

 94ت

 09ت

√

 95ت

 91ت

√

 96ت

 90ت

√

 97ت

ت  -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة

المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ -0مدر على العمل
الجماعً.
ٌ -9مدر على التعلم الذاتً
المستمر من خالل الحوار
والمنالشة والمحاضرات.
ٌ -3لتزم باستخدام أسالٌب
حل المشكالت على
المستوى
الفردٌأوالمؤسسً بكفاءة
عالٌة.
ٌ -4مدر على إدارة الذات
والتعامل مع ضغوط العمل
واستخدام الطرق الرلمٌة فً
حل المشاكل والتمٌٌم بطرق
اٌجابٌة.
ٌ-5مدر على التطوٌر والتحسٌن
المستمر فً مجال محاسبة
شركات األموال.

0ث

9ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 01ث

 00ث

 09ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√
√

√

√
√
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المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

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

محتوىالممرر

عدد
األسابٌع

1

اإلطار النظري لشركات
األموال المساهمة (المفهوم
والخصائص واألنواع
والممارنة بٌنها وبٌن شركات
األشخاص ومفهوم األسهم).
معالجة المحاسبٌة لألسهم
النمدٌة "اكتتاب مغلك ومفتوح
"عام" المعالجة المحاسبٌة
لخصم إصدار ومصارٌف
تأسٌس ،و تجزئة األسهم
تابع  :تجزئة األسهم – لٌاس
وعرض ربحٌة السهم و
المعالجة المحاسبٌة لألسهم
العٌنٌة ،و المعالجة المحاسبٌة
لعالوة اإلصدار ( إصدار
األسهم بعالوة اصدر)
تعرٌف السندات وأنواعها
والممارنة بٌنها وبٌن األسهم
و معالجة السندات فً حالة
وجود عالوة إصدار و معالجة
السندات حالة وجود خصم

1

أ -المعرفةوالفهم
9 0

2

3

4

ب -المهاراتالذهنٌة

ت-
المهاراتالمهنٌةوالعملٌة

ث -المهارات العامة

8 7 6 5 4 3 9 0 8 7 6 5 4 3 9 0 8 7 6 5 4 3 9 0 8 7 6 5 4 3

√ √ √ √

√√ √

√ √

√ √ √ √

√

3

√

√ √ √

√ √ √

√ √

√

4

√ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √

4

√ √ √ √ √

√ √ √

√
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√

√ √

√

√ √ √

√

المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
إصدار ،و تحوٌل السندات
ألسهم .
 5النواحً المحاسبٌة فً
شركات األموال لطاع األعمال
العام (النظام المحاسبً
الموحد )

2

√ √ √

√
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√ √

√

√ √ √ √ √

المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

.7المحتوى التفصٌلً للممرر
رلم
األسبوع
0
9
3
4
5
6

عدد
الساعات

الموضوع
اإلطار النظري لشركات األموال المساهمة
(المفهوم والخصائص واألنواع والممارنة
بٌنها وبٌن شركات األشخاص ومفهوم
.األسهم)
المعالجة المحاسبٌة لألسهم النمدٌة "اكتتاب
.مغلك ومفتوح "عام"
تابع المعالجة المحاسبٌة لألسهم النمدٌة
"اكتتاب مغلك ومفتوح "عام" المعالجة
.المحاسبٌة لخصم إصدار ومصارٌف تأسٌس.
تجزئة األسهم– لٌاس وعرض ربحٌة السهم
و المعالجة المحاسبٌة لألسهم العٌنٌة.
المعالجة المحاسبٌة لعالوة اإلصدار ( إصدار
األسهم بعالوة اصدر)
تعرٌف السندات وأنواعها والممارنة بٌنها
.وبٌن األسهم
المعالجة المحاسبٌة للسندات .
معالجة السندات حالة وجود عالوة إصدار

محاضرة

درس

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4
4

2
2

7
8
9
01

6
6
اختبار منتصف الفصل الدراسً
معالجة السندات حالة وجود خصم إصدار.
4
6
تابع معالجة السندات حالة وجود عالوة
4
6

2

09
03

6
6

4
4

2
2

6

4

2

4

2

00

04
05
06

إصدار وخصم إصدار.
تحوٌل السندات ألسهم
تابع تحوٌل السندات ألسهم
النواحً المحاسبٌة فً شركات األموالمطاع
األعمال العام
(النظام المحاسبً الموحد )

إجمالً ساعات التدرٌس

6
اختبار نهاٌة الفصل الدراسً
56
84
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المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

 .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 اآللً)
العصف
الذهنً(المنالشات)
إستراتٌجٌة التعلم
الذاتً(األبحاث
الفردٌة)
إستراتٌجٌة التعلم
التجرٌبً(المشارٌع
البحثٌة الجماعٌة)
إستراتٌجٌة التعلٌم
الغٌر مباشر(الواجبات
المنزلٌة)

ت -المهارات
المهنٌة
والعملٌة
√

األسلوب
الذي تم
اختٌاره
√

أ -المعرفة
والفهم

ب -المهارات
الذهنٌة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 .9أسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب من ذوي المدرات المحدودة :
-0
-9
-3
-4
-5

ساعات مكتبٌة زائدة
الرٌادة الطالبٌة
اإلرشاد األكادٌمً
مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً
مجموعات التموٌة (اختٌاري)
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ث -المهارات
العامة

المعهد العالي للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

 .01مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:

ادوات التمٌٌم

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

اختبار منتصف الفصل
الدراسى



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

9

البحث الجماعً
تمارٌن



 






%15

كل
اسبىع

العروض التمدٌمٌة
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى
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.00لائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :
كتب ملزمة :
كتب ممترحة :

دمحم ،مجدي شكري فوزي( "،)9105محاسبة شركات األموال"،مطبعة
الهدي .
 حجازي إبراهٌم ،رسالن  ،البشبٌشً ،حلمً عبد الفتاح (،)9109"محاسبة شركات األموال"  ،مطابع الدار الهندسٌة .
 -9لانون شركات المساهمةرلم  059لسنة  0980والالئحة التنفٌذٌة  ،و
لانون رلم  07لسنة  9105بشأن تعدٌل بعض أحكام لانون شركات
المساهمةرلم 059لسنة .0980

دورٌات علمٌة أو نشرات ....
أستاذ المادة :أ.م.د  /مجدي شكري فوزي دمحم
منسك الجودة بالشعبة:د  /محمود فاروق
رئٌس مجلس المسم العلمً:أ.د  /نبٌل عبدالرءوف إبراهٌم
Page 13 of 13

