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 0406312 :رقم المقرر  جامعة الزرقاء
 0406219المتطلب السابق 

 : اسم المدرس  االقتصاد والعلوم اإلدارية: الكلية 

 : موعد المحاضرة  نظم المعلومات المحاسبية: القسم 

موضوعات خاصة بنظم : عنوان المقرر
 المعلومات المحاسبية باالنجليزية

 : الساعات المكتبية 

  

 وصف انًساق 

ٌتضمن هذا المساق التركٌز على العناصر والمفاهٌم االساسٌة فً نظم المعلومات المحاسبٌة باللغة االنجلٌزٌة، من 
حٌث  مفهوم نظرٌة األنظمة المالٌة والمحاسبٌة والتركٌب اإلداري للمنشآت والعوامل المؤثرة فً تصمٌم األنظمة، 

المحاسبة فً بٌئة الحاسبمن حٌث تنظٌم  (تحلٌل النظم، تقٌٌم النظم، تنفٌذ النظم، متابعة وصٌانة النظم )ودراسة النظم 
البٌانات فً بٌئة الحاسب، تشغٌل  البٌانات فً بٌئه الحاسب، إجراءات الرقابة الداخلٌة فً بٌئة الحاسب، واسالٌب 

. التوثٌق
 

 

 :يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب في فهم المواضيع التالية باللغة االنجليزية: أهذاف انًساق 

 

 .المفاهٌم والمبادئ االساسٌة فً نظم المعلومات  المحاسبٌة  .1
 .عناصر ومقومات الرقابة والتدقٌق فً نظام المعلومات المحاسبً .2
 .االنشطة الرئٌسٌة ودورات االعمال فً نظام المعلومات المحاسبً .3
 . فً نظم المعلومات المحاسبٌةREA البٌانات نموذج  .4
 .مراحل تطوٌر انظمة المعلومات المحاسبٌة .5

     

 :  يخرجات انتعهى 

 

A. انًعرفة 

 .فهم أساسٌات نظم المعلومات المحاسبٌة : المعرفة بالمفاهٌم  . 1
. فهم التسلسل المنطقً فً بناء وتحلٌل االنظمة المحاسبٌة : المعرفة بالنظرٌات و المبادئ .2
. القدرة على التعامل مع التحدٌات والتطورات المحٌطة باالنظمة المحاسبٌة: المعرفة باإلجراءات . 3
 

B.   انًهارات اإلدراكية

 .القدرة على تحلٌل وفهم األنظمة: التحلٌل الفكري الناقد. 1
 .كٌفٌة تطبٌق مبادئ نظم المعلومات المحاسبٌة: تطبٌق المبادئ . 2
 

C.  يهارات انتعايم يع اآلخريٍ و تحًم انًسؤونية: 

ٌؤمن بدوره الفاعل ضمن فرٌق العمل : تحمل مسؤولٌة التعلم واستمرار التطوٌر الذاتً و المهنً . 1
. على العرض 

ٌبادر فً انجاز األعمال المتعثرة إلنجاح : التصرف بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة و المهنٌة . 2
. مهمة فرٌقه

ٌحترم أراء اآلخرٌن و مبدأ : االلتزام بالقٌم األخالقٌة العالٌة على المستوى الشخصً العام . 3
 .التعددٌة
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D. يهارات االتصال و تقنية انًعهىيات و انًهارات انعذدية 

قادر على كسر حاجز الخجل عند التعامل مع اآلخرٌن ألجل تحلٌل : االتصال بفاعلٌة شفوٌا و كتابٌا. 1
 .نظام معٌن

القدرة على استثمار االنترنت فً إٌجاد الحلول لتعامل مع : استخدام تقنٌة االتصاالت و المعلومات. 2
. التطورات التكنولوجٌة

القدرة على االستفادة من اتمتة االنظمة فً انتاج : استخدام األسالٌب الحسابٌة و اإلحصائٌة. 3
 .القرارات المعلومات المناسبة التخاذ

  

E.  انًهارات انحركية و اننفسية

 .القدرة على التعبٌر اللغوي الدقٌق.1
 

 :  هيكل المقرر

 طرق انتعهيى أسهىب انتذريس انًىاضيع يخرجات انتعهى عذد انساعات األسبىع

مقدمة فً نظم  A.1 ،A .2 3األول 
المعلومات 
المحاسبٌة 

مناقشات 
حاالت من الواقع  

العملً 
عرض سالٌدات 

تلخٌص 
واجب اسبوعٌة 
مراجعة  دورٌة 

 

تفكٌر ابداعً 
تحضٌر مسبق 

 

االنظمة والبٌانات  A.1 ،A.2 3الثانً 
والمعلومات 

 ، A.1 ،A.2 3الثالث 
A.3 

النظام المحاسبً 
االهمٌة والوظائف 

 ، A.1 ،A.2 3الرابع 
A.3 

1.B,2.B, 

سلسلة القٌمة 
وسلسلة التزوٌد 
والقٌمة المضافة 
واستراتٌجٌات 

المنظمة 

، A.1 ،A.2 3الخامس 
A.3 ،B.1 

B.2 

دورات االعمال 

، A.1 ،A.2 3السادس 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

c.2 ،c.3 

معالجة البٌانات 

، A.1 ،A.2 3السابع 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 

اسالٌب التوثٌق 

 ، A.1 ،A.2 3الثامن 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 

نظم ادارة قواعد 
البٌانات 
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C.1 
C.2 ،C.3 

، A.1 ،A.2 3التاسع 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

نظم ادارة قواعد 
البٌانات 

، A.1 ،A.2 3العاشر 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

نظم ادارة قواعد 
البٌانات 

، A.1 ،A.2 3حادي عشر 
A.3 

B.1 ،B2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

الرقابة والتدقٌق 

، A.1،A.2 3ثانً عشر 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 ،E 

الرقابة والتدقٌق 

، A.1 ،A.2 3ثالث عشر 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
B.1 

B.2 ،B.3 ،
C.1 

C.2 ،C.3 ،E 

جرائم الحاسوب 

، A.1 ،A.2 3رابع عشر 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 

 نموذج
REA 
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B.1 
B.2 ،B.3 ،

C.1 
C.2 ،C.3 ،E 

 

 

 

 

 

 

 

 :انكتاب انًقرر انرئيس

  

 

Romany & Stainbart, Accounting Information Systems , 12/e prentice-hall,2012 

 

 

 :وطرق انتقيي

 يىعذ االيتحاٌ انعالية االيتحاٌ

بالفترة المحددة  20االمتحان االول 

بالفترة المحددة  20 االمتحان الثانً

خالل الفصل  5 عالمة المشاركة

Quiz  5  خالل الفصل

موعد من التسجٌل  50االمتحان النهائً 
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Zarqa University  Instructor: 

Faculty of Economics and 

Administrative Sciences 

Lecture’s time: 

Department: (AIS) 

Accounting Information Systems  

Semester: 

Course Title : Special  topics   

accounting information systems for 

English  

office hours:  
No. of course:  0406312  

Office Hours: 

 

  

 

Course description: 
 
This course includes a focus on the elements of the basic concepts in accounting 

information in the English language systems, in terms of the concept of financial and 
accounting systems theory and administrative structure of the systems and the factors 
affecting the system design, the study of systems (systems, assessing systems, systems 
implementation, monitoring and maintenance systems) accounting in an environment analysis 
Alhacbmn where organize the data in the computer environment, run data in a computer 
environment, internal control procedures in the computer environment, and authentication 
methods. 

 
 

 
Aims of the course: 

 

This course is designed to assist the student in understanding the following subjects in 
English: 

 

1. basic concepts and principles in accounting information systems 

2. Elements of control and audit in the accounting information system. 

3. Main activities and business cycles in the accounting information system. 

4. REA data model in accounting information systems. 

5. stages of the development of accounting information systems. 
 

 
 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge 

A1. knowledge of concepts: understanding the basics of accounting information 

systems. 

A2. knowledge for theories and principles: understanding the logical sequence in the 

construction and analysis of accounting systems. 

A3. Knowledge actions: the ability to deal with the challenges and developments 

surrounding accounting systems. 
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B. cognitive skills 

B1. intellectual critical analysis: the ability to analyze and understand the systems 

B2. Apply principles: how to apply the principles of accounting information systems 

 

C. interpersonal skills and responsibility: 

C1. assume responsibility for learning and continuing professional development and self-

: turn actor believes in working within the team on the show. 

C2. to act responsibly in the personal and professional relationships: hasten the 

completion of the stalled work for the success of his mission. 

C3. Commitment to high moral values on the general level Profile: respect the opinions 

of others and the principle of pluralism 

 

D. communication and information technology skills and numerical skills 

D1. Contact effectively orally and in writing: unable to break the barrier of shyness when 

dealing with others for a particular system analysis 

D2. The use of information and communication technology: the ability to invest in the 

Internet to find solutions to deal with the technological developments. 

D3. The use of computational and statistical methods: the ability to take advantage of 

automation systems in the production of appropriate information to make decisions. 

  

E. motor skills and psychological 

E1.apility on linguistic expression flour 

 

Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 
Assessment methods 

1 3 A.1 ،A .2 Introduction to 
information to 
accounting systems 
Computer crimes 
 

Creative 
thinking 

 
Prior  

preparation 

Discussions  
 

Cases from practice 
 

View slides 
Summarization 

 
Duty weekly 

 
Periodic review 

2 3 A.1 ،A.2 Systems, data and 
information 

 

3 3 A.1 ،A.2 ، 
A.3 

The accounting 
system, and the 
importance of jobs 
 

4 3 A.1 ،A.2 ، Value chain and 
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A.3 
1.B,2.B, 

supply chain and 
value-added strategies 
and organization 
 

5 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 ،B.1 

B.2 

Business cycles 
 

6 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

c.2 ،c.3 

Data processing 
 

7 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 

Authentication 
methods 
 

8 3 A.1 ،A.2 ، 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 

Database 
management systems 
 

9 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

Database 
management systems 
 

10 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

Database 
management systems 
 

11 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

Control and audit 
 

12 3 A.1،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

Control and audit 
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C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 ،E 

13 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
B.1 

B.2 ،B.3 ،
C.1 

C.2 ،C.3 ،E 

Computer crimes 
 

14 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
B.1 

B.2 ،B.3 ،
C.1 

C.2 ،C.3 ،E 

Form  REA 

 

 

 

 

 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 

B. Romany & Stainbart, Accounting Information Systems , 12/e prentice-hall,2012 

  Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

The first exam 
 

20  

The second exam 
 

20  

participation 5  

Quiz 5  

final exam 50  

 


