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 0406211: رقم المقرر   الفصل الثاني2018/ 2017جامعة الزرقاء 
 0400302  :المتطلب السابق 

 ابراهيم جودة. د: اسم المدرس  االقتصاد والعلوم اإلدارية: الكلية 

 3 ن ر الشعبة 3.30- 2.00: موعد المحاضرة  نظم المعلومات المحاسبية: القسم 

تطبيقات محاسبية باستخدام : عنوان المقرر
 الحاسوب

            ن ر       2.00-12.30/  ح ث خ 12-11:الساعات المكتبية 

 

 

 وصف المساق 

يتم التركيز في هذه المادة عمى استخدام برنامج اكسل في إعداد القوائم المالية، و ورقة العمل والتسويات الجردية، وعمل جداول         
االستهالكات من خالل الدوال اكسل الجاهزة، وكذلك استخدام الجمل الشرطية الحتساب الرواتب وضريبة الدخل المستحقة، وتحميل نقطة 

التعادل باستخدام المعادالت والرسم البياني، وكذلك استخدام الوظائف في برنامج اكسل الحتساب الموازنات الحكومية باالضافة الى 
القيمة الحالية والقيمة المستقبمية وكذلك قيمة الفوائد عمى القروض واالقساط : مجموعة من الدوال المالية المرتبطة بالعمميات المالية مثل 

 .الشهرية
حيث يتم بناء شجرة الحسابات، وادخال .     ايضا يتم التعرف عمى برمجيات المحاسبية الجاهزة والعمل عمى تطبيق امثمة عممية عميها

 .العمميات اليومية، وكذلك اعداد التقارير المالية المطموبة
 

 :اهداف المساق 
 :يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على فهم و التعرف على

 .اكسل من خالل التعرف عمى االوامر التي تخص هذا المساقكيفية استخدام برمجية  -1

 .التطبيق العممي عمى برمجية  اكسل لمقوائم المالية المختمفة -2

 .التطبيق العممي عمى برمجية  اكسل لبعض الحاالت المحاسبية و االدارية والمالية والحكومية -3

 .التطبيق العممي عمى برمجيات المحاسبية الجاهزة -4
 
 

 : مخرجات التعلم

 

A. المعرفة: 

 .معرفة استخدام برمجٌة اكسل، والوظائف الجاهزة المتعلقة فً المالٌة والمحاسبة: المعرفة بالمفاهٌم  . 1

  .2 ومحاسبة 1فهم مبادئ محاسبة : المعرفة بالنظرٌات و المبادئ .2
 .معرفة تطبٌق مسائل محاسبٌة على الكمبٌوتر: المعرفة باإلجراءات . 3

B. المهارات اإلدراكٌة : 
 : التحلٌل الفكري الناقد. 1
 تطبٌق مبادئ المحاسبة على الكمبٌوتر: تطبٌق المبادئ . 2

C.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة: 

 .ٌؤمن بدوره الفاعل ضمن فرٌق العمل على العرض : تحمل مسؤولٌة التعلم واستمرار التطوٌر الذاتً و المهنً . 1
 .ٌبادر فً انجاز األعمال المتعثرة إلنجاح مهمة فرٌقه: التصرف بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة و المهنٌة . 2
 .ٌحترم أراء اآلخرٌن و مبدأ التعددٌة: االلتزام بالقٌم األخالقٌة العالٌة على المستوى الشخصً العام . 3
 

D. مهارات االتصال و تقنٌة المعلومات و المهارات العددٌة: 

 .قادر على كسر حاجز الخجل عند التعامل مع اآلخرٌن ألجل تحلٌل نظام معٌن: االتصال بفاعلٌة شفوٌا و كتابٌا. 1
 . القدرة على استثمار االنترنت فً تعلم برمجٌة اكسل: استخدام تقنٌة االتصاالت و المعلومات. 2
 .القدرة على معرفة الوظائف الجاهزة  المتعلقة بالمحاسبة والحساب: استخدام األسالٌب الحسابٌة و اإلحصائٌة. 3
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 :  هٌكل المقرر

 طرق انحؼهيى أضهىب انحذريص انًىاضيغ يخرجات انحؼهى ػذد انطاػات األضثىع

 A1,2,3 3 األول

+B2+C2+D3 

جؼريف تثريجية اكطم، 

 وانشاشة انرئيطية نها

 

 ينالشات

 

 حاالت ين انىالغ 

 انؼًهي

 

 واجة اضثىػي

 

 يراجؼة  دورية

 

 

 جحضير يطثك ين انطهثة

 

 

 انىاجثات انثيحية

 

 

 اضحخذاو اننث

 

 

 جفكير اتذاػي

 

 ػرض جمذيًي

 A1,2,3 3 انثاني

+B2+C2+D3 

 

 تنسٌقات الجداول

 A1,2,3 3 انثانث

+B2+C2+D3 

، اننظاو انًحاضثي

 وانحمرير انًحىري

 A1,2,3 3 انراتغ

+B2+C2+D3 

 لائًة انذخم

 A1,2,3 3 انخايص

+B2+C2+D3 

 لائًة انًركس انًاني

  3 انطادش

A1,2,3 

+B2+C2+D3 

قائمة التدفقات النقدٌة، و 
 قائمة حقوق الملكٌة

 A1,2,3 3 انطاتغ

+B2+C2+D3 

 التسوٌات الجردٌة 

 A1,2,3 3 انثاين

+B2+C2+D3 

 دوال االستهالك

 A1,2,3 3 انحاضغ

+B2+C2+D3 

 نظام الرواتب

 A1,2,3 3 انؼاشر

+B2+C2+D3 

نظام ضرٌبة الدخل،  
 وضرٌبة المبٌعات

  3 حادي ػشر

A1,2,3 

+B2+C2+D3 

نظاو اػذاد انًىازنات 

 انحكىيية

 

 ثاني ػشر

3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

اححطاب ورضى نمطة 

 انحؼادل

 A1,2,3 3 ثانث ػشر

+B2+C2+D3 

 

 القٌمة الزمنٌة للنقود 

 A1,2,3 3 راتغ ػشر

+B2+C2+D3 

التطبٌق العملً على 
 البرمجٌات الجاهزة

 A1,2,3 3 خايص ػشر

+B2+C2+D3 

التطبٌق العملً على 
 البرمجٌات الجاهزة

  
 
 

 :الكتاب المقرر الرئٌس

  .2010 االردن ، –زٌاد الذٌبة ، الطبعة االولى ، دار المسٌرة ، عمان . تطبٌقات محاسبٌة باستخدام الحاسوب ، د -1

 –نضال الرمحً، دار المسٌرة ، عمان . برنامج ماٌكروسوفت اكسل، د- تطبٌقات محاسبٌة ومالٌة باستخدام الحاسوب -2
 .2011االردن ، 
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 :طرق التقٌٌم
 

  الفصل الدراسي الثاني2018/ 2017العام الجامعي 
 

 الطرق العالمة  التارٌخ 
 االمتحان االول  20 2018/ 4/ 2

 االمتحان الثانً  20 2018/ 5/ 7

خالل الفصل ويبدأ بعد 
 االمتحان االول

 عرض تقدٌمً  10

يحدد من خالل العمادة ويبلغ 
 للطلبة قبل اسبوعين من تاريخه

 االمتحان النهائً  50
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Zarqa University  Prerequisite: 0400302 

Instructor:  Dr. Ibraheem Joudeh 
Faculty of Economics and 

Administrative Sciences 
Lecture’s time:  3.30-2.00 / 3

rd
 Class 

Department: (AIS) 

Accounting Information Systems  
Semester: Second of 2017/2018 

Course Title: Accounting Applications 

with the Use of Computer                                              

No. of course: 0406211 

Office Hours: 12-11 /2.00-12.30  

 

  

 

Course description: 
 

The focus in this article on the use of Excel program in the preparation of financial statements, 
and the worksheet and settlements inventory, and the work of depreciation schedules through 
functions ready-made Excel, as well as the use of conditional sentences for calculating 
salaries and tax payable income, and analysis of break-even point by using the equations and 
graph, as well as use the functions in Excel program for the calculation of government budgets 
as well as a range of related financial operations and financial functions such as: the current 
value and future value as well as interest on loans and the monthly premium value.  
Also it is recognizing as the accounting software, working on the application of practical 
examples of them, building accounts tree, introducing of daily operations and preparating of 
financial reports required. 

 
 

Aims of the course: 

 

1. How to use Excel by identifying the orders concerning this course. 
2. Practical application of the Excel various financial statements. 
3. The practical application of the Excel for some cases of accounting, administrative, financial 
and governmental organizations. 
4. The practical application of the ready accounting software.  

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 
1. Knowledge of concepts: knowledge of the use of Excel software, ready-related functions in finance and 

accounting. 
2. Knowledge of theories and principles: understanding the principles of Accounting 1 and Accounting 2. 
3. Knowledge actions: knowledge of the application of accounting issues on your computer. 
 

B.  Subject-specific skills 
 

1. Intellectual critical analysis. 
2. Apply principles: the application of accounting principles on the computer. 

 

C. Critical-Thinking Skills 

1. Take responsibility for learning and self-development and career: actor believes in turn part 
of the work on display team. 
2. Behave responsibly in the personal and professional relationships: hasten the completion of 
the stalled work for the success of his mission. 
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3. Commitment to high moral values on the general level Profile: respect the opinions of others 
and the principle of pluralism. 
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal development) 

1. Communicating effectively oral and written: the ability to break the barrier of shyness when 
dealing with others in order to analyze and solve different situations. 
2. Using of information and communication technology: the ability to invest in online learning 
Excel. 
3. Using of computational and statistical methods: the ability to find ready-made functions 
related to accounting and Account. 

 

Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 
First 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

Definition by software Excel, 

and its main screen 
Discussions of 

cases from 

practice 

View slides 

Summarization 

Duties weekly 

Periodic 

review 

Creative thinking 

Prior preparation 

Second 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

 

Tables formats 

Third 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

The accounting system, and 

the pivotal report 

Fourth 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

Income Statement 

Fifth 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

Statement of financial 

position 

Sixth 3  

A1,2,3 

+B2+C2+D3 

Statement of cash flows, and 

Statement of property rights 

Seventh 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

Inventory adjustments 

Eighth 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

DEPRECIATION 

Ninth 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

Payroll system 

Tenth 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

The tax system, income tax 

Eleventh 3  

A1,2,3 

+B2+C2+D3 

The preparation of 

government budgets system 

Twelve 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

Break-even point, and cost 

accounting 

Thirteen 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

 

Time value of money 

Fourteenth 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

The practical application of 

the ready accounting software 

Fifteenth 3 A1,2,3 

+B2+C2+D3 

The practical application of 

the ready accounting software 
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References: 

 

1 - Accounting applications using computer, Dr. Ziad Al -Theebeh, First Edition, Dar Al - Massira, 

Amman - Jordan, 2010. 

2 - Accounting and financial applications using computer - Microsoft Excel, Dr. Nidal Al-Ramhi, Dar 

Al-Masirah, Amman - Jordan, 2011. 

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

First exam 20 2/4/2018 

 

Second exam 20 7/5/2018 

 

Presentation 10 During the semester and after the 

first exam 

Final exam 50 Determines through the Deanship 

and informs the students 

 

 


