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 0406311:رقم المقرر  جامعة الزرقاء
  :المتطلب السابق 

 : اسم المدرس  االقتصاد والعلوم اإلدارية: الكلية 

 : موعد المحاضرة  نظم المعلومات المحاسبية: القسم 

تدقيق الحسابات باستخدام : عنوان المقرر
 الحاسوب

 : الساعات المكتبية 

  

 وصف انمساق 

ٌتحدث هذا  المقرر ، عن تدقٌق البٌانات المالٌة للشركات باستخدام الحاسوب، حٌث سٌتم التطرق فٌه الى نظام 
المعلومات المحاسبً االلكترونً، ونظام ادارة قاعدة البٌانات، باالضافة الى اهم البرمجٌات التً ٌمكن 

استخدامها فً عملٌة تصمٌم النظام المحاسبً، مثل برنامج االكسس ، وكذلك برمجٌة اكسل، فً عملٌة التدقٌق 
. والمراجعة

 
 

: ٌهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على فهم و التعرف على:اهذاف انمساق 
 

 .نظام المعلومات المحاسبً المحوسب .1

 .نظام ادارة قواعد البٌانات .2

 .لبرنامج االكس .3

 .برنامج االكسل .4

 .طرق المراجعة من خالل الحاسوب .5

 .اهم برامج المراجعة من خالل الحاسوب .6

 .تتبع مسار المراجعة الكترونٌا .7

 .تطبٌق حاالت عملٌة للتدقٌق االلكترونً .8
        

 :مخرجات انتعهم 

 

A. انمعرفة 

 .فهم أساسٌات برمجٌة االكسس واالكسل، وبرامج التدقٌق االلكترونً: المعرفة بالمفاهٌم  . 1
 .فهم مبادىء ومعاٌٌر التدقٌق: المعرفة بالنظرٌات و المبادئ .2
 .فهم اجراءات المراجعة والتدقٌق ٌدوٌا والكترنٌا: المعرفة باإلجراءات . 3
 

B.   انمهارات اإلدراكية

 .القدرة على تصمٌم برنامج تدقٌق الكترنً: التحلٌل الفكري الناقد. 1
 .تطبٌق المبادئ والمعاٌٌر المتعلقة بالتدقٌق: تطبٌق المبادئ . 2
 

C.  مهارات انتعامم مع اآلخرين و تحمم انمسؤونية: 

ٌ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. مهارات االتصال و تقنية انمعهىمات و انمهارات انعذدية 

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

 .القدرة على استخدام البرمجٌات فً عملٌة التدقٌق: استخدام تقنٌة االتصاالت و المعلومات. 2
القدرة على استخدام  الدوال المالٌة، وتطٌعها فً عملٌة : استخدام األسالٌب الحسابٌة و اإلحصائٌة. 3

 .التدقٌق
  

E.  انمهارات انحركية و اننفسية

 .القدرة على التعبٌر اللغوي الدقٌق.1
 

 
 
 

:  هيكم انمقرر 

عذد  األسبىع

 انساعات

 طرق انتعهيم أسهىب انتذريس انمىاضيع مخرجات انتعهم

مقدمة للمراجعة  A1,A2,A3 3 األول
االلكترونٌة، 

والفرق بٌنها وبٌن 
 المراجعة الٌدوٌة

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

نظام المعلومات  A1,A2,A3 3 الثانً
المحاسبً 
 المحوسب

نظام ادارة قواعد  A1,A2,A3 3 الثالث
 البٌانات

قواعد البٌانات  A1,A2,A3 3 الرابع
االرتباطٌة، وانشاء 

العالقات بٌن 
 البٌانات

تصمٌم برنامج  A1,A2,A3،D2 3 الخامس
محاسبً باستخدام 
 برنامج االكسس

تصمٌم برنامج  A1,A2,A3،D2  3 السادس
محاسبً باستخدام 
 برنامج االكسس

تصمٌم برنامج  A1,A2,A3،D2 3 السابع
محاسبً باستخدام 
 برنامج االكسس

تصمٌم برنامج  A1,A2,A3،D2 3 الثامن
محاسبً باستخدام 
 برنامج االكسس

تصمٌم برنامج   3 التاسع
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A1,A2,A3،D2  مراجعة وتدقٌق
باستخدام برنامج 

 االكسل 

تصمٌم برنامج  A1,A2,A3،D2 3 العاشر
مراجعة وتدقٌق 
باستخدام برنامج 

االكسل 

تصمٌم برنامج  A1,A2,A3،D2 3 حادي عشر
مراجعة وتدقٌق 
باستخدام برنامج 

 االكسل

 A1,A2,A3،D2،D1 3 ثانً عشر
D3 

برامج التدقٌق 
والمراجعة 
 المستخدمة

، A1,A2,A3 3 ثالث عشر
C.1 ،C.2 ،C.3 

D.1 ،D.2 ،D.3 
E 

حاالت عملٌة فً 
 التدقٌق االلكترونً

، A1,A2,A3  3 رابع عشر
C.1 ،C.2 ،C.3 

D.1 ،D.2 ،D.3 
E 

حاالت عملٌة فً 
 التدقٌق االلكترونً
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انكتاب انمقرر انرئيس 

جامعة القاهرة، ، كلٌة التجارة، عبد العزٌز السٌد مصطفى. استخدام الحاسب فً التدقٌق المالً والمراجعة، د
       PDF: www.pdffactory.com 

 

 

طرق انتقييم 
 

 انطرق انعالمة  انتاريخ 
 االمتحان االول  20 
 االمتحان الثانً  20 
 عرض تقدٌمً  10 
 االمتحانى النهائً  50 
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Zarqa University  Instructor: 

Faculty of Economics and 

Administrative Sciences 

Lecture’s time: 

Department: (AIS) 

Accounting Information Systems  

Semester: 

Course Title: auditing accounts using 

computer   
No. of course: 0406311   

Office Hours: 

 

  

 

Course description: 
 
This decision Speaking for auditing the financial statements of companies using the 

computer, where they will be in it addressed to the accounting information electronic system, 
database administration, in addition to the most important software that can be used in the 
accounting system design process, such as Access Program, as well as software Excel, in the 
process audit and review. 

 
 
 

 
Aims of the course: 

 
1. computerized accounting information system 

2. Database Management System 

3. Access Program 

4. Excel program 

5. Auditing methods through computer 

6. The most important audit programs through computer 

7. Trace the path of the audit electronically 

8. The application of practical cases to audit electronically 

 
 

 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 

A1. knowledge of concepts: understanding the basics of software Accesse and Excel, 

and electronic audit programs. 

A2. knowledge for theories and principles: understanding the principles and auditing 

standards. 

A3. Knowledge actions: understanding the audit procedures and audit manually and 

electronically. 
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B. cognitive skills 

B1. intellectual critical analysis: the ability to design audit program eloctronically 

B2. Apply principles: the application of the principles and standards relating to audit 

 

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 use the 

software in the audit process. 

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

functions, and obey the audit process. 

  

E. motor skills and psychological 

E1.Apility on linguistic expression flour. 

 

 

Course structures: 

Week 
Credit 
Hours 

ILOs Topics 
Teaching 
Procedure 

Assessment 
methods 

1 3 A1,A2,A3 Introduction to audit 
electronically and 
the difference 
between them and 
manual audit 
 

A review of the 
previous lecture 

and then 
explain the new 

material 
 
 

Students have 
some programs 
in the laboratory 

 
 

Short exams 

Linking programs to 
reality 

 
 

Prior preparation of 
students 

 
 

The student will 
have programs on 

computer 

2 3 A1,A2,A3 Computerized 
accounting 
information system 

 

3 3 A1,A2,A3 Database 
Management 
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System 
 

held abruptly 

4 3 A1,A2,A3 Relational data 
bases, and 
establishing 
relationships 
between data 
 

5 3 A1,A2,A3,D2 Designing an 
accounting program 
using Access 
Program 
 

6 3  A1,A2,A3,D2 Designing an 
accounting program 
using Access 
Program 
 

7 3 A1,A2,A3,D2 Designing an 
accounting program 
using Access 
Program 
 

8 3 A1,A2,A3,D2 Designing an 
accounting program 
using Access 
Program 
 

9 3  
A1,A2,A3,D2 

Design review and 
audit program using 
the Excel program 
 

10 3 A1,A2,A3,D2 Design review and 
audit program using 
the Excel program 
 

11 3 A1,A2,A3,D2 Design review and 
audit program using 
the Excel program 
 

12 3 A1,A2,A3,D2,
D1 
D3 

Audit and review 
programs  
 

13 3 A1,A2,A3 ,
C.1 ,C.2 ,C.3 
D.1 ,D.2 ,D.3 

E 

Practical situations 
in the electronic 
audit 
 

14 3  A1,A2,A3 , Practical 
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C.1 ,C.2 ,C.3 
D.1 ,D.2 ,D.3 

E 

situations in 
the 
electronic 
audit 

 

References: 

A. Main Textbook: 
The use of computers in financial auditing, d. Abdul Aziz Mustafa, Faculty of Commerce, Cairo 
University, 
        PDF: www.pdffactory.com 
 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

The first exam 20  

The second exam 20  

Power point 10  

final exam 50  

 


