
 

 

 بعنوانمتخصصة دورة تدريبية 
 "إكسلأوراق العمل برنامج المحاسبة المالية باستخدام "

 
تنتهجه جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في بناء قدرات وتأهيل استمرارًا لسياسة التدريب المهني الذي  

, "إكسلأوراق العمل برنامج لمحاسبة المالية باستخدام ا"الكوادر العربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة متخصصة بعنوان 
( من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة 51/0/0251ولغاية  51/0/0251( ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ )02وبمعدل )

لرحيم الواكد، مبنى وذلك في مبنى جامعة طالل أبوغزالة، الشميساني، شارع عبدا ( الخميس –الثامنة والنصف مساء من )األحد 
، حيث سيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة مشاركة تبين عدد الساعات المملكة األردنية الهاشمية –( عمان 51رقم )

 .التي استغرقتها الدورة
 
 األهداف العامة

لتي يتيحها تهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والقدرة على التعامل مع الخيارات ا
Microsoft Excel من الناحية المحاسبية 

 
 الفئة المستهدفة

والعاملين في دائرة نظم  المحاسبيين والماليين والعاملين في أقسام المحاسبة ودوائر الرقابة والتدقيق الداخلي،
 .المعلومات )مركز الحاسوب( ومعدين الموازنات والبيانات والعاملين في القطاعين العام والخاص

 
 اإلطار العام

يحاضر في هذه الدورات مجموعة من األساتذة المختصين وذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال ونخبة من أعضاء 
 الهيئات التدريسية بالجامعات األردنية, وسيتم خالل الدورة إجراء تطبيقات عملية على:

         ثبات القيود المحاسبية  يم برنامج لحساب ضريبة دخل األفراد إعداد وتصم  إعداد دفتر اليومية وا 
  تمثيل نقطة التعادلBEP                      إعداد برنامج الموازنات التقديرية وتمثيلها بيانيًا 
  إعداد أوراق العمل والربط بينها   استخدام الجملة الشرطةIF  لتنفيذ العمليات المالية

 والمحاسبية 
 .االرتباط ألتشعيبي للبيانات المحاسبية   تصميم قاعدة البيانات 
  إعداد قيود سندات الصرف النقدية و الشيكات   تصميم برنامج الحتساب الرواتب 
 تصميم برنامج األصول الثابتة و استهالكها  طباعة وتفقيط الشيكات 
 برنامج التسويات البنكية   الترحيل إلى األستاذ العام 
 زان المراجعة بالمجاميع واألرصدةإعداد مي   إعداد القوائم المالية 
 تحليل القوائم المالية  



 

 

 رسوم االشتراك :
 ( دينارًا.012هي ) 

 ( ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.%52خصم )
 ( للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشارك.%52خصم )

 
للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي بإسم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن(" شتراك ترسل نماذج اإل

( 2252252025250222/251على أو تحويل الرسوم على حساب الجمعية لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم )
شعارنا بذلك، علمًا بان األولوية في حضور الدور  بالدينار األردني ة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وتسديد الرسوم وا 

 ، راجين أن يصلنا ردكم بالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة في أقرب وقت ممكن.المطلوبة
 
 

 لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على:
 (0055055هاتف: )

 0000/0050فرعي:  
 (0055050: )فاكس 

 بريد إلكتروني:
business.development@ascasociety.org 

 
 
 

 رشا أبوعفار
 مسؤول التدريب
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