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 كلية الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 وصف مختصر

 نسخة الطالب

 

 

 

 

آمنة  تبقىهذا المقرر الدراسي لكل طالب مسجل في هذا المقرر. يجب أن  خطةيتم توفير نسخة واحدة من 

  واالحتفاظ بها لالستخدام في المستقبل.

 القسم:المحاسبة

 الخطة الدراسية

ةدراسات معاصرة في نظم المعلومات المحاسبي  
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 معلومات المقرر .1

 الرقم البند الوصف

 1 عنوان المقرر دراسات معاصرة في نظم المعلومات المحاسبية

 2 رمز المقرر 0403719

 3 عدد الساعات 3

 4 متطلب سابق ال يوجد

 5 متطلب مشترك ال يوجد

  

 معلومات المدرس .2

 الرقم البند الوصف

 1 المحاضر 

 2 المكتب 

 3 الهاتف 

 4 االيميل 

 5 الساعات المكتبية 

 

 الساعات المكتبية ومكان االنعقاد .3

 الرقم البند الوصف

 1 ايام المحاضرات 

 2 وقت المحاضرة 

 3 رقم القاعة 
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5.B المراجع المساندة 

ةرقم الطبع اسم الكتاب  الوصف المؤلف/ المؤلفين 

    

  

 سياسات المقرر .4

غير ، فيما يتعلق بحضور الفصل ؛ االلتزام بالمواعيد واالمتحانات واالمتحانات  المقرر ذاتطبيق لوائح الجامعة على هيتم 

تلك والمشاريع. يجب أن يكون الطالب على دراية بكل  الواجباتوسياسات  ،عقوبات الغش ؛؛ الغياب بإذن تكميلية

 .باإلضافة إلى القواعد واللوائح األخرى التعليمات

5. Aالمرجع الرئيسي . 

ةرقم الطبع اسم الكتاب  الوصف المؤلف/ المؤلفين 

Accounting Information 

Systems: Foundations in 

Enterprise Risk 

management 

9th  

Edition 

2012 

Richard Dull, 

Ulric J. Gelinas, 

and Patrick 

Wheeler 

© 2012 Cengage Learning. All 

Rights Reserved. This edition is 

intended for use outside of the U.S. 
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6. Course Description 

و التجارة االلكترونية على بيئة منظمات تهدف هذه المادة التعمق في دراسة تطبيقات مفاهيم المعلومات ونظم االتصال 

األعمال ودورها في العمليات االقتصادية للمنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية لديها، باإلضافة إلى التعمق في نظم دعم 

القرارات والتقارير المالية المرتبطة بالعمليات واإلجراءات السابقة مع إعطاء تغطية اشمل للنظم المحوسبة في مجال 

 الرقابة وتشغيل العمليات لدى المنظمة.

 

 . أهداف التعلم7

 # الوصف

 1 والعمليات التجارية للمؤسسة. AISتعرف على العالقة بين ال

 2 (.ERPوصف أنظمة تخطيط موارد المؤسسة )

 3 الورقي.فهم التعقيدات التي يتم تقديمها ألن إدارة المستندات اإللكترونية تحركنا بثبات نحو المكتب غير 

 4 اإلطار المتكامل. - COSOتلخيص العناصر الثمانية إلدارة المخاطر المؤسسية في 

 5 فهم أن اإلدارة تستخدم أنظمة الرقابة الداخلية كجزء من مبادرات حوكمة تقنية المعلومات والتنظيم.

 6 ة للمخاطر.وصف كيف تساعد أنظمة الرقابة الداخلية المنظمات في تحقيق األهداف واالستجاب

 7 تعداد أهداف التحكم للعمليات وعمليات المعلومات.

 8 صف الفئات الرئيسية لخطط التحكم.و

 

 

 

 



 

 

 

 

        ZU/QP07F018                                                01اإلصدار:                         2015حزيران  42تاريخ اإلصدار: 

 

 

 . طرق التدريس8

 قد تشمل طرق التدريس ، على سبيل المثال ال الحصر:

 الطريقة # الطريقة #

 العرض التقديمي .5 محاضرات .1

PowerPoint .6 مناقشة وحلول مشاكل .2 محاضرة باستخدام   

 دراسة حالة .7 الواجبات الفردية .3

مع الطالب متنوعة مناقشة .4 بالمقررإعداد ورقة حول موضوع متعلق  .8   

 

 المقررتقويم / تقويم تعلم  .9

 ا المقرر:يب التالية لتقييم التعلم في هذسيتم استخدام األسال

 التقييم النسبة الوصف #

a 
 اسئلة اختيار من متعدد

 اسئلة مقالية وحاالت دراسية

30% 

40% 

 

 االمتحان النصفي

 االمتحان النهائي

b 

 أسئلة اختيارات متعددة

 إجابات صحيحة / خاطئة أو قصيرة

 حل المشاكل

10% 

 

 أنشطة مثل االختبارات القصيرة

 

c 

مطالبة الطالب بإعداد ورقة بحثية حول 

موضوع أو مشكلة تتعلق بالمقرر الدراسي 

 في الفصل ومناقشتها

10% 

 

 مشروع بحث

d المشاركة التقديمي ضالعر %10 مشاركة الطالب / 

 المجموع 100%  
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10. Course Schedule/Calendar  

# Week Course  

# 

Unit 

1. Introduction to Accounting Information Systems    

2. Enterprise Systems.  

3. Electronic Business (E-Business)systems.   

4. Documenting Information Systems   

5. Controlling Information Systems: Introduction to Enterprise Risk 
Management and Internal Control. 

 

6. Controlling Information Systems: Introduction to Pervasive Controls.  

7. Mid Exam  

8. Auditing Computer-Based Information Systems  

9. The Revenue Cycle: Sales to Cash Collections  

10. The Expenditure: Purchasing to Cash Disbursements  

11. The Production Cycle  

12. The Human Resources Management and Payroll.  

13. General Ledger and Reporting System.   

14. Review and Discussion  

 

 


