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 0406310:رقم المقرر  جامعة الزرقاء
 0406219المتطلب السابق 

 : اسم المدرس  االقتصاد والعلوم اإلدارية: الكلية 

 : موعد المحاضرة  نظم المعلومات المحاسبية:القسم 

نظم المعلومات المحاسبية :عنوان المقرر
 المتقدمة

 

 : الساعات المكتبية 

  

 وصف انمساق 

حٌث . ٌحتوي المساق على دورات االنتاج والموارد البشرٌة والمالٌة ونمذجة البٌانات وتصمٌم قواعد البٌانات
نسعى من خالل تغطٌة هذة المفردات 

 التركٌز على اغناء الطالب بالمفاهٌم العلمٌة والعملٌة الستخدامات النظم المحاسبٌة فً تلبٌة حاجات المنشآت 
على  من المعلومات التً تساعدها فً اتخاذ القرارات وتقوٌم االداء والتخطٌط المستقبلً والرقابة الفاعلة

. مدخالتها ومعالجتها ومخرجاتها 
 

 

 :يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على فهم و التعزف على: اهذاف انمساق 

 

 .القٌدٌة دورة تكالٌف االنتاج والتمٌز بٌن التكالٌف الصناعٌة وغٌر الصناعٌة والمعالجات .1
 .القوائم االنتاجٌة والمالٌة .2
 .نظم التكالٌف والرقابة على عناصر التكالٌف من خالل وضع معاٌٌر رقابٌة .3
 .(الرواتب واالجور)دورة الموارد البشرٌة  .4
احتساب الرواتب واالجور والمعالجات المحاسبٌة وتحلٌلها ألغراضكلفوٌةوتؤثٌرها على القوائم  .5

 .المالٌة
المعالجات القٌدٌة للوقت الضائع العادي وغٌر العادي والعمل االضافً وانعكاساتها على نتٌجة  .6

 .االعمال
 .الرقابة الداخلٌة على الرواتب واألجور .7
 .(المقبوضات والمدفوعات النقدٌة )الدورة المالٌة .8
ادارة النقدٌة واستخداماتها ومطابقة رصٌد النقدٌة لدى المنشآت ومطابقة كشف البنك والمعالجات  .9

 .المحاسبٌة
 .الرقابة الداخلٌة على العناصر النقدٌة .10
 .الرقابة على المقبوضات والمدفوعات النقدٌة .11
 ( .REA)وصف عملٌة تصمٌم وتنفٌذ قواعد البٌانات باستخدام نموذج  .12

 :مخرجاث انتعهم
 

A. انمعرفت 

فهم اساسٌات عناصر دورة االنتاج ودورة الموارد البشرٌة وادورة المالٌة :المعرفة بالمفاهٌم .1
 .وتصمٌم وتنفٌذ قواعد البٌانات

 .فهم تتبع عناصر التكالٌف المتعلقة والمرتبطة بالدورات: المعرفة بالنظرٌات و المبادئ .2
. القدرة على اجراء القٌود المحاسبٌة وأعداد القوائم االنتاجٌة والمالٌة: المعرفة باإلجراءات . 3

B.  انمهاراتاإلدراكيت

 .القدرة على تحلٌل النتائج وفهم الدورات وابداء الرئ: التحلٌل الفكري الناقد. 1
 .تطبٌق المبادئ والمعاٌٌر المحاسبٌة فً عملٌات القٌاس واعداد القوائم المالٌة:تطبٌق المبادئ . 2
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C.  مهاراث انتعامم مع اآلخرين و تحمم انمسؤونيت: 

المهام .ٌإمن بدوره الفاعل فً انجاز  : تحمل مسإولٌة التعلم واستمرار التطوٌر الذاتً و المهنً . 1
. لتحقٌق االهداف المرسومة والمخطط لها

ٌبادر فً انجاز األعمال وفقا للمعاٌٌر : التصرف بمسإولٌة فً العالقات الشخصٌة و المهنٌة .2
المحاسبٌة من اجل الوصول الى المعلومات الموثوق بها الستخدامها فً اتخاذ القرارات  ورسم 

 .الخطط المستقبلٌة 
ٌحترم أراء اآلخرٌن شرٌطة : االلتزام بالقٌم األخالقٌة العالٌة على المستوى الشخصً العام .3

. اعتمادها على المبادئ والمعاٌٌر المحاسبٌة وتحقٌق مصالح جمٌع االطراف 
D. مهاراث االتصال و تقنيت انمعهىماث و انمهاراث انعذديت 

القدرة على التعامل مع االحداث وتحلٌلها وصٌاغة التقارٌر : االتصال بفاعلٌة شفوٌا و كتابٌا. 1
وإٌصالها الى االدارات العلٌا كمعلومات تساعدها لألغراض التخطٌط والرقابة وتقوٌم االداء واتخاذ 

.  القرارات 
القدرة على استخدام التكنلوجٌا الحدٌثة فً اعداد الحسابات : استخدام تقنٌة االتصاالت و المعلومات. 2

الختامٌة والقوائم المالٌة واٌصالها الى المستخدمٌن لالستفادة منها واستخدامها ألغراض التحلٌل واتخاذ 
.  القرارات 

القدرة على تحلٌل القوائم المالٌة واالستفادة من نتائج : استخدام األسالٌب الحسابٌة و اإلحصائٌة.3
. التحلٌل لمعرفة نقاط القوة والضعف ومعالجة االنحراف الغٌر مرغوب به 

 

E.  انمهاراث انحركيت و اننفسيت

القدرة على التعبٌر الدقٌق لغوٌا عند اعداد التقارٌر االنتاجٌة والمالٌة واستخدام االسالٌب البسٌطة .1
. والمفهومة الخالٌة من التعقٌد وعدم الوضوح

 
 
 
 

 : هيكم انمقرر

طرق انتعهيم أسهىب انتذريس انمىاضيع مخرجاث انتعهم عذد انساعاث األسبىع 

االهداف الرئٌسٌة  A.1 ،A.2 3األول 
والثانوٌة لدورة 

االنتاج 
 

مراجعة 
للمحاضرة السابقة 

ثم شرح مادة 
جدٌدة 

 
ٌقوم الطلبة بكتابة 
بعض البرامج فً 

المختبر 
 

عقد امتحانات 
قصٌرة بشكل 

 فجائً

ربط البرامج بالواقع 
 
 

تحضٌر مسبق من 
 الطلبة
 
 

ٌقوم الطلبة بكتابة 
برامج على 

 الحاسوب

التعرٌف بعناصر  A.1 ،A.2 3الثانً 
التكالٌف االنتاجٌة 

 

 ، A.1 ،A.2 3الثالث 
A.3 

اعداد قائمة االنتاج 
 وقائمة الدخل 
والمعالجات  

القٌدٌة 

 ، A.1 ،A.2 3الرابع 
A.3 

نظم التكالٌف 
المستخدمة 
والمعالجات 
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المحاسبٌة المرتبطة 
بها 
 
 

، A.1 ،A.2 3الخامس 
A.3 ،

B.1B.2 

مراكز وانظمة 
االنتاج 

 وطرق تقوٌم المنتج 
والمخزون السلعً 

والرقابة  
على عناصر 

التكالٌف 
 

، A.1 ،A.2 3السادس 
A.3 

B.1 ،B.2 ،
C.1 

c.2 ،c.3 

اهداف دورة الموارد 
البشرٌة والوصف 

العام للدورة 
 

، A.1 ،A.2 3السابع 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 

احتساب الرواتب 
واالجور واعداد 

القٌود المحاسبٌة على 
ضوء التحلٌل 

الغراض الكالفة 
وتاثٌرها على القوائم 

المالٌة 

 ، A.1 ،A.2 3الثامن 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 

الوقت الضائع والعمل 
االضافً احتسابها 
وتحلٌلها الغراض 

الكلفة  

 ، A.1 ،A.2 3التاسع 
A.3 

B.1 ،B.2  ،
C.1 

C.2 ،C.3 
 

تفسٌر عناصر الرقابة 
الداخلٌة للرواتب 

واالجور  

، A.1 ،A.2 3العاشر 
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،

اهداف الدورة المالٌة  
ووظائفها وتصنٌف  

 
حسابات النقدٌه 
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D.1 
D.2 ،D.3 

، A.1 ،A.2 3حادي عشر 
A.3 

B.1 ،B2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

نظام المحاسبة النقدٌة 
واجراءاتها ومطابقة 
النقدٌة ومطابقة كشف 

البنك واجراءات 
التشغٌل  الكترونٌا 

، 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 الداخلٌة على 
المقبوضات 

واامدفوعات النقدٌة 

، 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 

نمذجة البٌانات 
وتصمٌم قواعد 

البٌانات ومراحلها 

، C.1 ،C.2 3رابع عشر 
C.3 

D.1 ،D.2 ،
D.3 

E 

 REAنموذج 
ااالسس واالهداف 
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 :انكتاب انمقرر انرئيس
 

دار المسٌرة للنشر -الدكتور نضال محمود الرمحً والدكتور زٌاد عبد الحلٌم الذٌبه—نظم المعلومات المحاسبٌة
 2013والتوزٌع والطباعة 

 

مكتبة دار الثقافه اانشر —تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات المحاسبٌة—قاسم عبد الرزاق: انمقرراث انمسانذة 
 2004والتوزٌع 

 
 ٌٌمطرق التق

 

 انطرق انعالمت  انتاريخ 
 االمتحان االول  20 
 االمتحان الثانً  20 
 عرض تقدٌمً  10 
 االمتحانى النهائً  50 
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Zarqa University  Instructor: 
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Lecture’s time: 

Department: (AIS) 

Accounting Information Systems  

Semester: 

Course Title: advanced accounting 

information systems 

No. of course: 0406310 

Office Hours: 

 

  

 

Course description: 
The course includes cycles on production, human resources, finance, data modeling and 
database design. 
Focus on enriching the student's scientific and practical concepts for the use of accounting 
systems, to meet the needs of the facilities, information that will help in the decision-making, 
performance evaluation, and future planning, and control actors, on their input, processing and 
output. 
The focus in this article on the cost and production cycle and the cycle of human resources 
and accounting session and database design and implementation using a form (REA). 

 
 
 
Aims of the course: 

This course aimes to help students understand and recognize: 

 

1. cost of production cycle and the distinction between industrial and non-industrial costs 
and process transactions 

2. production and financial statements 

3. Costs systems and cost control elements by setting regulatory standards 

4. Human Resources Course (salaries and wages). 

5. calculation of salaries and wages, accounting treatments and analysis for costing and its 
impact on the financial statements 

6. transactions process Ordinary and Extraordinary overtime and their impact on the 
business as a result of the lost time. 

7. internal controls on wages and salaries 

8. financial cycle (cash receipts and payments) 

9. Cash Management uses and matching the cash balance at the installations, matching 
the bank revealed Accounting Treatments 

10. internal control over monetary elements. 

11. control over cash receipts and payments. 

12. describe the design and implementation of databases using a process model (REA). 
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Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A .Knowledge 

A1. Knowledge concepts: understanding the basics of the elements of the production 

cycle and the cycle of human resources, finance, design, and implementation of 

Adorh databases. 

A2.almarafh theories and principles: they keep track of costs related courses and 

associated elements 

A3. Knowledge actions: the ability to make accounting entries and the number of 

production and financial statements. 

B. cognitive skills 

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

and show opinion 

B2. Apply principles: the application of accounting principles and standards of 

measurement and the preparation of financial statements of operations 

C. interpersonal skills and responsibility: 

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

: turn actor believes in accomplishing .almham to achieve the set targets and 

planned. 

C2 act responsibility in personal and professional relationships: initiates business 

achievement in accordance with accounting standards for access to reliable 

information for use in decision-making and future plans 

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

others, provided their reliance on accounting principles and standards and achieve 

the interests of all parties. 

D. communication and information technology skills and numerical skills 

D1. Contact effectively orally and in writing: the ability to deal with the events, analysis 

and report writing and delivered to the Supreme departments assisted as information 

for the purposes of planning, monitoring and performance evaluation and decision-

making. 

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

technology in the preparation of final accounts and financial statements and deliver it 

to users to take advantage of them and use them for the purposes of analysis and 

decision-making. 

D3. Use mathematical and statistical methods: the ability to analyze financial statements 

and benefit from the results of the analysis to determine the strengths and 
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weaknesses and address unwanted deviation. 

 

 

 

E. motor skills and psychological 

1. .apility the exact expression linguistically when preparing the productivity and 

financial reporting and the use of simple and understandable methods free of 

complexity and lack of clarity. 

 

 
 
Course structures: 

Week 
Credit 
Hours 

ILOs Topics 
Teaching 
Procedure 

Assessment 
methods 

1 3 A.1 ،A.2 Key Objectives and secondary 
production cycle 

A review of 
the previous 
lecture and 
then explain 

the new 
material 

 
 
 

Students 
have some 
programs in 

the 
laboratory 

 
 
 

Short 
exams held 

abruptly 

Linking 
programs to 

reality 
 
 

Prior 
preparation 
of students 

 
 

The student  
will have 
programs on 
the computer 

2 3 A.1 ،A.2 Definition of the elements of 
production costs 

 

3 3 A.1 ،A.2 ، 
A.3 

Compile a list of output, income, 
and processors transactions 
 

4 3 A.1 ،A.2 ، 
A.3 

Costs used accounting 
treatments associated systems 
 

5 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 ،

B.1B.2 

Centers and production systems, 
and methods of evaluating the 
product and commodity stocks, 
and control, the cost elements 
 

6 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ،
C.1 

c.2 ،c.3 

HR objectives Cycle general 
description of the cycle 
 

7 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 

Calculation of salaries and 
wages, and the preparation of 
accounting entries, in the light of 
the analysis for the purposes of 
cost and its impact on the 
financial statements 
 

8 3 A.1 ،A.2 ، 
A.3 

Lost time, overtime, calculation, 
and analysis for the purposes of 
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B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 

cost 
 

9 3 A.1 ،A.2 ، 
A.3 

B.1 ،B.2  ،
C.1 

C.2 ،C.3 
 

Interpretation of the internal 
control of salaries and wages 
elements 
 

10 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

The objectives of the financial 
cycle, functions and 
classification of cash accounts 
 

11 3 A.1 ،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 

Cash accounting system and 
procedures and cash matching 
and matching bank  
Internal control over cash 
receipts and payments 
 

12 3 A.1،A.2 ،
A.3 

B.1 ،B.2 ، 
C.1 

C.2 ،C.3 ،
D.1 

D.2 ،D.3 ،
E 

disclosed and operating 
procedures electronically 

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 

Data modeling and database 
design stages and rules 
 

14 3 C.1 ،C.2 ،
C.3 

D.1 ،D.2 ،
D.3 

E 

Model, REA foundations and 
goals 
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Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

The first exam 20  

The second exam 20  

Power point 10  

final exam 50  

 


