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 1. اسم المادة تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب

 2. رقم المادة 5232225

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  2
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  2

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 5232231    (1)محاسبة متوسطة )   (مهارات الحاسوب  

 5. اسم البرنامج المحاسبة

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االدارة و التمويل

 9. القسم المحاسبة

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 

 12. العلمية للبرنامجالدرجة  بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  تحديث سنوي – 2312الفصل الثاني 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .11
 : الرجاء إدراج ما يلي

 الدكتور محمد العدوان  :المدرس 
 : رقم المكتب

 : رقم هاتف المكتب
 msm_adwan@hu.edu.jo: البريد االلكتروني
 :الساعات المكتبية
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 وصف المادة. 17

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
المالية ومحاسبة التكاليف والتحليل المالي في التطبيق العملي للمحاسبة ( الجداول االلكترونية)تركز المادة على استخدام ميكروسوفت اكسل 

 وتحليل القوائم المالية
 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف . 81

 األهداف - أ
 ان يعرف اهمية االنظمة الحاسوبية في التطبيقات المحاسبة -1
 الطالب كيفية اعداد القوائم المالية المختلفة باستخدام الحاسوب ان يفهم -2
 التحليل المالي االفقي والعمودي للقوائم الماليةان يعرف الطالب اهمية  -3
 ان يكتسب الطالب المعرفة الحاسوبية في اعداد االستهالك ومخصص الديون المشكوك فيها والخصم  -4
 أن يتمكن الطالب من تطبيق محاسبة التكاليف والمحاسبة االدارية باستخدام الحاسوب -5
 مثل موازنة المبيعات واالنتاج والنقدية والتحصيالت من العمالء يعرف الطالب كيفية اعداد الموازنات المختلفة ان -6
 ان يعرف الطالب كيفية احتساب كمية الطلب المثلى ونقطة التعادل -7
 لطالب كيفية تقييم المشاريع باستخدام القيمة الحالية والقيمة المستقبلية ومعدل العائد الداخلي وصافي القيمة المتحققةان يعرف ا -8
 كيفية تحليل االتجاه والتنبؤ المستقبلي للمبيعات والتحصيالتان يعرف الطالب  -9

 
 ...يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على: نتاجات التعّلم -ب

 يكون الطالب قادرا على اعداد القوائم المالية المختلفة باستخدام الحاسوبان  -1

 المقارن وتحليل النسب المالية للقوائم الماليةان يكون الطالب قادرا على التحليل  -2

 ان يكتسب الطالب مهارة اعداد الموازنات المختلفة لاليرادات واالنتاج والمبيعات والنقدية -3

 تطبيق محاسبة التكاليف والمحاسبة االدارية باستخدام الحاسوب -4

  وتقييم المشاريع واالستثمارات امتالك مهارة التنبؤ المستقبلي -5

 لقدرة العملية في تطبيق العديد من النشاطات المحاسبية باستخدام الحاسوبامتالك ا -6

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى. 11
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نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 

 التطبيقات المحاسبية

محمود الطبري وخالد 

.الجعارات  

2112مكتبة الجامعة   

 

. 

 وظائف + امتحانات  
 

1 

 

1 
اهمية االنظمة الحاسوبية ومقدمة 
 عن مايكروسوفت اكسل وتطبيقاته

1 2-3 
اعداد قائمة المركز المالي وقائمة 

 الدخل

2 4-5 
اعداد قائمة التدفقات النقدية 

والتحليل االفقي والعمودي للقوائم 
 المالية

6 6-7 
االستهالك والخصم ومخصص 

 الديون
 اعداد الموازنات المحاسبية 8-11 3
 كمية الطلب المثلى ونقطة التعادل 11 6

 التنبؤ المستقبلي  12-13 5

 تقييم المشاريع 14-15 5

 امثلة عامة 16 6

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .23

 :واالستراتيجيات التدريسية التالية يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات
 لجوانب المادة العملي والنظريعرض ال -1
 حل بعض الحاالت الدراسية في مجالعرض العملي ال -2
 
 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 28

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية
 عملي قصيرة و طويلةامتحانات  -1
 عملي وظائف بيتية قصيرة -2
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) والغياب  سياسة الحضور -أ

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
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 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) والصحةإجراءات السالمة  -ج

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) إعطاء الدرجات -ه

 (ة االردنيةحسب نظام و تعليمات الجامع:) تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 مختبرحاسوب خاص بالكلية -1

 

 المراجع .22

 
 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
 2112الجامعة طبيقات المحاسبة ، محمود الطبري وخالد جعارات، مكتبة ت                              

 

                                     

 معلومات إضافية .21
 يتوجب ان تتضمن المادة التواصل مع مكاتب التدقيق لالستفادة من خبرات المدققين الممارسين في الموضوعات التي تناقشها المادة   
 
 

------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: اسم منسق المادة

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 ------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

 مرئيس القس  :نسخة إلى             
 مساعد العميد لضمان الجودة                             

 ملف المادة                          
 


