المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت
توصٌف ممرر محاسبة حكومٌة ولومٌة

9191 - 9109
اكادٌمٌة  :الشروق
معهد :المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات
شعبة  :المحاسبة
 .0بٌانات الممرر
الرمز الكودي:
اسم الممرر:
الفرلة:
الفصل الدراسى:
التخصص:
عدد الوحدات الدراسٌة فى األسبوع:

0022
محاسبة حكومٌة ولومٌة
الثانٌة
الثانً
المحاسبة
محاضرة
4

درس
9

 .9اهدف الممرر:
م
1
2

الهدف
تىظيف المعرفت المتعلقت بالجىانب النظريت لالطار العلمي للنظام المحاسبي الحكىمي .
اعداد الطالب لمعمل بالقطاع الحكومي من خالل اكدابه منهجية البحث العممي فى التوجيه المحاسبي لمعمميات

المالية في الوحدات الحكومية بهدف حل المذكالت المتعمقة بنعام المحاسبة الحكومية .

3

توظيف المعرفة والمهارات المتعمقة بالعمميات المحاسبية لالستخدامات االستثمارية والمرروفات الحكومية

4

تعريف الطالب بكافة المدتجدات والمتغيرات المحمية والدولية لمموازنة العامة لمدولة .

5

تنمية قدرات الطالب واكدابه مهارات اعداد الحدابات القومية عمى مدتوى القطاعات وعمى المدتوى القومي .

6

إستخدام الحاسب األلى وتكنولوجيا المعمومات في تطبيق موازنة البرامج واالداء في الوحدات الحكومية .

7

مواكبة كافة المدتجدات والمتغيرات ال متعمقة بالعمميات المالية لالعتمادات الحكومية النقدية المفتوحة بالخارج .

8

االلتزام وتحمل المدئولية وإحكام الرقابة الداخمية في أداء األعمال المرتبطة بالمتحرالت النقدية الحكومية .
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برنامج المحاسبت

 .3تغطٌة الممرر للنتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم
أ -9أ -6أ -9أ-00
أ -09أ -04أ 05أ-06

ب -المهارات الذهنٌة
ب - 3ب - 5ب - 7ب- 8
ب -9ب01

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة ث -المهارات العامة
ت -6ت -7ت -00ت -06ث -4ث -6ث-7
ث -9ث01
ت -90ت99

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

ٌ -0تعرف على الس مات الممٌزة لطبٌعة وعناصر النظام المحاسبً فً الوحدات
الحكومٌة .
ٌ -9تعرف على المبادئ األساسٌة والحسابات المرتبطة بالموازنة العامة للدولة
ٌ -3تعرف على أسالٌب المٌاس والتحلٌل للعملٌات المالٌة المرتبطة بحسابات الموازنة

ب -المهارات
الذهنٌة:

ٌ -4شرح االطا ر العام لنظام الحسابات المومٌة على مستوى المطاعات وعلى مستوى
الناتج المومً والدخل المومً وعاللته بدعم اتخاذ المرار .
ٌ -5تعرف على مفهوم ومراحل وأنواع العملٌات المالٌة المرتبطة باالستخدامات
االستثمارٌة .
ٌ -6تعرف على اجراءات التسجٌل والعرض والتحلٌل للعملٌات المالٌة المرتبطة
باالعتمادات النمدٌة المفنوحة بالخارج .
ٌ -7ذكر لواعد وأصول تطبٌك وإحكام الرلابة على العملٌات المالٌة المرتبطة
بالمتحصالت والسلف الحكومٌة .
ٌ -8تعرف على مراحل واجراءات وأنواع العملٌات المالٌة المرتبطة بحسابات التسوٌة
الدائنة .
ٌ -0نتمد وٌحدد وٌكتشف العناصر االٌجابٌة والسلبٌة فً كٌفٌة مواجهة العجز فً
الموازنة العامة للدولة
ٌ -9حلل وجهات النظر المختلفة فً عناصر وطبٌعة عمل النظام المحاسبً فً الوحدات
الحكومٌة .
ٌ -3فسر األحدث االلتصادٌة وما ٌسفر عنها من معامالت مالٌة مرتبطة بنظام المحاسبة
المومٌة على مستوى المطاعات وحسابات الدخل والناتج المومً .
ٌ -4سجل المعامالت واألحداث المالٌة المرتبطة بحسابات الموازنة واالستخدامات
االستثمارٌة واالعتمادات النمدٌة المفتوحة بالخارج .
ٌ -5ستخدم الطرق واألسالٌب المحاسبٌة المالئمة إلحكام الرلابة على العملٌات المالٌة
المرتبطة بالمتحصالت الحكومٌة .
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برنامج المحاسبت

ٌ -6فسر وٌحلل المعلومات واألرلام المحاسبٌة ومدلوالتها عن العملٌات المالٌة المرتبطة
بحسابات التسوٌة الدائنة والسلف الحكومٌة .
ٌ -0جمع البٌانات واالحصاءات المالٌة المتعلمة بطبٌعة وعناصر النظام المحاسبً داخل
ت– المهارات
المهنٌة والعملٌة الوحدات الحكومٌة .
ٌ -9حلل وٌفسر ما تعكسه البٌانات واالحصائٌات من مؤشرات إلتصادٌة لعناصر
الموازنة العامة للدولة والعملٌات المالٌة المرتبطة بحسابات الموازنة .
ٌ -3ستخدم األسالٌب العلمٌة فً حل المشكالت العملٌة المرتبطة باالعتمادات النمدٌة
المفتوحة بالخارج .
ٌ -4طبك الطرق واألسالٌب واالجراءات المحاسبٌة للعملٌات المالٌة المرتبطة
باالستخدامات االستثمارٌة والسلف الحكومٌة وحسابات التسوٌة الدائنة .
ٌ -5جٌد عرض المعلومات من خالل التمارٌر المحاسبٌة المتعلمة بحسابات الدخل والناتج
المومً على مستوى المطاعات وعلى المستوى المومً .
ٌ -6طبك األسالٌب والبرامج المناسبة الجراءات المراجعة إلحكام الرلابة على العملٌات
المالٌة المتعلمة بالمتحصالت الحكومٌة .
ٌ -0مدر على التنمٌة المعرفٌة بالعملٌات المالٌة المرتبطة بالموازنة العامة للدولة
ث– المهارات
والعملٌات المالٌة المرتبطة بحساباتها .
العامة :
ٌ -9لتزم باستخدام أسالٌب حل المشكالت المالٌة المرتبطة باالعتمادات المستندٌة
المفتوحة بالخارج واالستخدامات االستثمارٌة وحسابات التسوٌة الدائنة والسلف
بالوحدات الحكومٌة .
ٌ -3مدر على العرض والتمدٌم والحوار عن طبٌعة وعناصر النظام المحاسبً فً
الوحدات الحكومٌة .
ٌ -4مدر على االبتكار فً وضع آلٌة إلحكام الرلابة على العملٌات المالٌة المرتبطة
بالمتحصالت الحكومٌة لزٌادة موارد الدولة .
ٌ -5مدر على التطوٌر والتحسٌن المستمر إلضافة موارد جدٌدة لحسابات الدخل والناتج
المومً على مستوى المطاعات وعلى المستوى المومً .
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وحـدة إدارة الجـىدة

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

ٌ -0تعرف على السمات
الممٌزة لطبٌعة وعناصر
النظام المحاسبً فً
الوحدات الحكومٌة .
ٌ -9تعرف على المبادئ
األساسٌة والحسابات
المرتبطة بالموازنة العامة
للدولة
ٌ -3تعرف على أسالٌب
المٌاس والتحلٌل للعملٌات
المالٌة المرتبطة بحسابات
الموازنة
ٌ -4شرح االطار العام
لنظام الحسابات المومٌة
على مستوى المطاعات
وعلى مستوى الناتج
المومً والدخل المومً
وعاللته بدعم اتخاذ المرار
.

√
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0أ

9أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 03أ

 04أ

 05أ

 06أ

 07أ

 08أ

 09أ

 01أ

√

 91أ

 00أ

√

 90أ

 09أ

√

 99أ

أ -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة
ٌ -5تعرف على مفهوم
ومراحل وأنواع العملٌات
المالٌة المرتبطة
باالستخدامات االستثمارٌة
.
ٌ -6تعرف على اجراءات
التسجٌل والعرض
والتحلٌل للعملٌات المالٌة
المرتبطة باالعتمادات
النمدٌة المفنوحة بالخارج
.
ٌ -7ذكر لواعد وأصول
تطبٌك وإحكام الرلابة على
العملٌات المالٌة المرتبطة
بالمتحصالت والسلف
الحكومٌة .
ٌ -8تعرف على مراحل
واجراءات وأنواع
العملٌات المالٌة المرتبطة
بحسابات التسوٌة الدائنة .

برنامج المحاسبت

√

√

√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ -0نتمد وٌحدد
وٌكتشف العناصر
االٌجابٌة والسلبٌة فً
كٌفٌة مواجهة العجز
فً الموازنة العامة
للدولة
ٌ -9حلل وجهات النظر
المختلفة فً عناصر
وطبٌعة عمل النظام
المحاسبً فً الوحدات
الحكومٌة .
ٌ -3فسر األحدث
االلتصادٌة وما ٌسفر
عنها من معامالت
مالٌة مرتبطة بنظام
المحاسبة المومٌة على
مستوى المطاعات

0ب

9ب

3ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 01ب

 00ب

 09ب

ب -المهارات الذهنٌة

ب -المهارات الذهنٌة

√

√

√
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وحسابات الدخل
والناتج المومً .
ٌ -4سجل المعامالت
واألحداث المالٌة
المرتبطة بحسابات
الموازنة
واالستخدامات
االستثمارٌة
واالعتمادات النمدٌة
المفتوحة بالخارج .
ٌ -5ستخدم الطرق
واألسالٌب المحاسبٌة
المالئمة إلحكام الرلابة
على العملٌات المالٌة
المرتبطة بالمتحصالت
الحكومٌة .
ٌ -6فسر وٌحلل
المعلومات واألرلام
المحاسبٌة ومدلوالتها
عن العملٌات المالٌة
المرتبطة بحسابات
التسوٌة الدائنة
والسلف الحكومٌة.

برنامج المحاسبت

√

√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ -0جمع البٌانات
واالحصاءات المالٌة
المتعلمة بطبٌعة
وعناصر النظام
المحاسبً داخل
الوحدات الحكومٌة .
ٌ -9حلل وٌفسر ما
تعكسه البٌانات
واالحصائٌات من
مؤشرات إلتصادٌة
لعناصر الموازنة
العامة للدولة
والعملٌات المالٌة
المرتبطة بحسابات
الموازنة .
ٌ -3ستخدم األسالٌب
العلمٌة فً حل
المشكالت العملٌة
المرتبطة باالعتمادات

√
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0ت

9ت

3ت

4ت

5ت

6ت

7ت

8ت

9ت

 01ت

 03ت

 04ت

 05ت

 06ت

 07ت

 08ت

 09ت

 91ت

 90ت

 99ت

 93ت

 94ت

 95ت

 00ت

√

 96ت

 09ت

√

 97ت

ت  -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

النمدٌة المفتوحة
بالخارج .
ٌ -4طبك الطرق
واألسالٌب واالجراءات
المحاسبٌة للعملٌات
المالٌة المرتبطة
باالستخدامات
االستثمارٌة والسلف
الحكومٌة وحسابات
التسوٌة الدائنة .
ٌ -5جٌد عرض
المعلومات من خالل
التمارٌر المحاسبٌة
المتعلمة بحسابات
الدخل والناتج المومً
على مستوى المطاعات
وعلى المستوى
المومً .
ٌ -6طبك األسالٌب
والبرامج المناسبة
الجراءات المراجعة
إلحكام الرلابة على
العملٌات المالٌة
المتعلمة بالمتحصالت
الحكومٌة .

√

√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ -0مدر على التنمٌة
المعرفٌة بالعملٌات
المالٌة المرتبطة
بالموازنة العامة
للدولة والعملٌات
المالٌة المرتبطة
بحساباتها .
ٌ -9لتزم باستخدام
أسالٌب حل المشكالت
المالٌة المرتبطة
باالعتمادات المستندٌة
المفتوحة بالخارج
واالستخدامات
االستثمارٌة وحسابات
التسوٌة الدائنة
والسلف بالوحدات
الحكومٌة .
ٌ -3مدر على العرض
والتمدٌم والحوار عن

0ث

9ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 01ث

 00ث

 09ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√

√

√
Page 10 of 17

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة
طبٌعة وعناصر النظام
المحاسبً فً الوحدات
الحكومٌة .
ٌ -4مدر على االبتكار
فً وضع آلٌة إلحكام
الرلابة على العملٌات
المالٌة المرتبطة
بالمتحصالت الحكومٌة
لزٌادة موارد الدولة .
ٌ -5مدر على التطوٌر
والتحسٌن المستمر
إلضافة موارد جدٌدة
لحسابات الدخل
والناتج المومً على
مستوى المطاعات
وعلى المستوى
المومً .

برنامج المحاسبت

√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

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

محتوىالممرر

1

طبٌعة النظام
المحاسبً فً الوحدات
الحكومٌة
عناصر النظام
المحاسبً فً الوحدات
الحكومٌة
الموازنة العامة للدولة
العملٌات المالٌة
المرتبطة بحسابات
الموازنة
العملٌات المالٌة
المرتبطة
باالستخدامات
االستثمارٌة
العملٌات المالٌة
المرتبطة بالمتحصالت
الحكومٌة
العملٌات المرتبطة
باالعتمادات النمدٌة
المفتوحة بالخارج

2

3
4

5

6

7

عدد
األسا
بٌع
0
0
9
0

0

أ -المعرفةوالفهم

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 9 0

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

0
0

ب -المهاراتالذهنٌة

ت-
المهاراتالمهنٌةوالعملٌة

ث -المهاراتالعامة

√

√
√

√
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√
√

√
√
√
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وحـدة إدارة الجـىدة

8

9

10

العملٌات المرتبطة
بالسلف بالوحدات
الحكومٌة
العملٌات المالٌة
المرتبطة بحسابات
التسوٌة الدائنة
نظام المحاسبة المومٌة

√

0

√

0
4

√

√

√
√
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√

√
√

√
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 .7المحتوى التفصٌلى للممرر
رلم
االسبوع
0
9
3
4
5
6
7
8
9
01
00
09
03
04
05
06

الموضوع

عدد
الساعات

محاضرة

درس

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

طبٌعة النظام المحاسبً فً الوحدات
االدارٌة الحكومٌة .
عناصر النظام المحاسبً فً الوحدات
6
االدارٌة الحكومٌة .
الموازنة العامة للدولة وعاللتها بالنظام
6
المحاسبً فً الوحدات الحكومٌة .
الموازنة العامة للدولة وعاللتها بالنظام
6
المحاسبً فً الوحدات الحكومٌة .
التوجٌة المحاسبً للعملٌات المالٌة
6
المرتبطة بحسابات الموازنة .
التوجٌه المحاسبً للعملٌات المرتبطة
6
باالستخدامات االستثمارٌة .
التوجٌة المحاسبً للعملٌات المرتبطة
6
بالمتحصالت الحكومٌة بأنواعها المختلفة .
التوجٌه المحاسبً للعملٌات المرتبطة
6
باالعتمادات النمدٌة المفتوحة بالخارج
اختبار منتصف الفصل الدراسى
التوجٌه المحاسبً للعملٌات المرتبطة
6
بالسلف بالوحدات الحكومٌة
التوجٌه المحاسبً للعملٌات المرتبطة
6
بحسابات التسوٌة الدائنة .
6
االطار العام لنظام المحاسبة المومٌة .
الحساباتالمومٌةعلى مستوى المطاعات
6
وعلى المستوى المومً .
6

4

9

4

9

4

9

4

9

4
4

9
9

6
حسابات الدخل والناتج المومً .
6
مراجعة عامة
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى
56
84
اجمالى ساعات التدرٌس
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

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

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

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

ساعات مكتبٌة زائدة
الرٌادة الطالبٌة
االرشاد االكادٌمً
مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً
مجموعات التموٌة (اختٌارى)
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

 .01مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:
أ -المعرفة والفهم
ادوات التمٌٌم

االسلوب الذى تم
اختٌاره

اختبار منتصف الفصل
الدراسى



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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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .01لائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :
مذكرات :
كتب ملزمة :
كتب ممترحة :

الجبري ،أحمد أحمد"،)9105(،المحاسبة الحكومٌة والمومٌة" ،كلٌة
التجارة جامعة المنصورة .
حماد،طارق عبد العال " ،)9105(،المحاسبة الحكومٌة – الرلابة على
المال العام " كلٌة التجارة ،جامعة عٌن شمس .
دمحم ،سعٌد عبد المنعم " ،)9104(،المحاسبة الحكومٌة والمومٌة " كلٌة
التجارة جامعة عٌن شمس .

دورٌات علمٌة أو نشرات ....
أستاذ المادة  :د /عالء كامل حسن خلٌفة .
منسك الجودة بالشعبة :د /محمود فاروق السعٌد
رئٌس مجلس المسم العلمً:أ .د / .نبٌل عبدالرءوف إبراهٌم.
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