
 

 

 تدريبية بعنوان دورة :الموضوع 
 "أوراق العمل إكسلستخدام إالتحليل المالي المتقدم ب"

 

 ،،تحية طيبة وبعد،
تحياتها لكم و استمرارًا لسياسة التدريب المهني  أطيب (األردن)إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تهدي 

التحليل  "ب الكوادر العربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة بعنــوانالمتخصص الذي تنتهجه الجمعية في تأهــيل وتدري
من ( 6/9/0200ولغاية  0/9/0200)ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ ( 02)، وبمعدل " أوراق العمل إكسلستخدام إالمالي المتقدم ب

في مقر مبنى كلية طالل أبوغزالة  (الخميس -األحد ) يوميًا منالساعة الرابعة و النصف حتى الساعة الثامنة و النصف مساءًا 
 .شارع  مكة مرحبين بمشاركة من ترشحونه لحضور هذه الدورة –إلدارة األعمال 

 

 األهداف 
  مقدمة في أهمية نظم المعلومات 
  تعريف المشاركون بأساليب التحليل المالي 
  تخاذ القراراتإفي ستخدامها إ مساعدة المشاركين في تفسير نتائج التحليل المالي وكيفية 
  لتطبيق العملي على الحاسوب باستخدام نظامامن خالل  مهارات استخدام الحاسوب في التحليل المالي  إكساب المشاركينExcel  

 الفئة المستهدفة
 المدراء الماليون والمحاسبون ، المحللون الماليون.  
 المحاسبونو  موظفو اإلدارات المالية.  
 موظفو األبحاث والتطوير.  
 مدققو الحسابات والطالب. 

 اإلطار العام
 استخدام الحاسب في نظم المعلومات.   
 عناصر نظام المعلومات في ظل الحاسب االلكتروني.  
 مقدمة إلى التحليل المالي.  
 أساليب وأدوات التحليل المالي .  
 القوائم المالية .  
 تحليل التدفقات النقدية وتقييم المشروعات من خالل الحاسوب .  
 اإلدارة المالية باستخدام الحاسب اآللي .  
 القيمة الزمنية للنقود.  
 تطبيق معايير االستثمار NPV ،IRR فترة االسترداد ،  
 نظام تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب من قبل المشاركين باستخدام EXCEL  في التحليل المالي األفقي والعمودي والنسب

  المالية
 ي والعمودي والنسب الماليةحليل المالي األفقالت . 



 

 

 
 . يحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة تفيد حضوره إياها تبين عدد الساعات المعتمدة التي استغرقتها والمواضيع التي تناولتها

 
وا بالتسجيل وسداد وسيتم إقفال باب التسجيل بعد استكمال العدد المطلوب وتكون األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادر 

 .الرسوم المطلوبة، راجين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت ممكن
 

تحويل  او "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين األردن"ترسل قسائم االشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيكا مصرفيا باسم 
شعارنا ( 2202202020200222/200)اب رقم رسوم الدورة على حساب المجمع لدى بنك األردن فرع الحسين حس بالدينار األردني وا 

 .بذلك
 

 
 :لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على

 (0055055: )هاتف
 0001/0050: فرعي 
 (0055050: )فاكس 

 :بريد إلكتروني
ety.orgbusiness.development@ascasoci 
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