جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 4201 :

اسم المقرر  :نظم المعلومات المحاسبية

التخصص  :نظم معلومات إدارية

عدد الوحدات الدراسية 12:

 – 2أهداف المقرر :

.1
.2
.3
.4
.5

الفرقة  /المستوي  :الرابعة
نظري√ :

عملي

التعرف على المفاهيم االساسية لنظم المعلومات.
تفهم نظم المعلومات المحاسبية .
تفهم أساسيات تصميم النظام المحاسبى.
التعرف على االطار العام لتطور نظم المعلومات.
ممارسة بعض تطبيقات نظم المعلومات المحاسبية.

 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم :أ -1-يتعرف علي األشكال واألنواع المختلفة لمؤسسات األعمال المختلفة بتطبيق نظم المعلومات
المحاسبية.
أ -2-يتعررررف علررري المبررراد األساسرررية والنظريرررات فررري امتجاهرررات فررري مجرررال نظرررم المعلومرررات
المحاسبية.
أ 3-يتعررررف علررري التطرررورات وامتجاهرررات الحديارررة والقلرررايا المعاصرررر المرتبطرررة بمجرررال نظرررم
المعلومات المحاسبية.
أ 4-يفسررر التكامررل بررين العلرروم امداريررة ونظررم المعلومررات المحاسرربية وععقتهررا بررنظم المعلومررات
المحاسبية.
ب – المهارات
الذهنية :

جـ  -المهارات
المهنية :

ب -1-يحلل ويستنتج ويطبق المنهج العلمي لنظم المعلومات المحاسبية.
ب -2-ي عرض األفكار ووجهات النظر لتدفق المستندات وفق األنشطة المختلفة بولوح .
ب -3-يسررتخدم الطرررق واالسرراليب المحا سرربية المعةمررة لطبيعررة نشرراط المنشر مررا التفرقررة بررين
خراةط العمليات وتدفق المستندات.
ب -4-تصميم النظم المحاسبية وأدلة العمل واقتراح التحسين المستمر وفقا للتغييرات المستجد
في المستجد في دنيا األعمال.
ج -1تصميم وتشغيل النظم االدارية والمحاسبية كل في تخصصه ما التركيز علي الدورات
المستندية للنفقات وااليرادات.
ج -2تطبيق الطرق واالساليب العلمية والنماذج المحاسبية المعةمة لألنشطة المختلفة لنظم
المعلومات المحاسبية.
-1-

ج -3استخدام وتوظيف نتاةج البحوث والدراسات فى تطوير العلم وتحسين مستويات االداء .
ج -4تطبيق الطرق واالساليب واالجراءات والنماذج المحاسبية المعةمة واعداد التقارير.
د – المهارات العامة :د -1يلتزم باستخدام المصطلحات الفنية ذات الصلة بمجال نظم المعلومات المحاسبية.
د -2يقدر علي التطوير والتحسين المستمر في مجال نظم المعلومات المحاسبية عن طريق تطوير
البرامج والتنظيم الفعال.
د -3العمل الجماعي من خعل تقسيم الطعب الي مجموعات لألشتراك في رسم خراةط تدفق للعديد
من األنشطة ب سلوب العصف الذهني.
 – 4محتوي المقرر :

محالر

تمارين

إجمالى عدد
الساعات

 .1المفاهيم االساسية لنظم المعلومات

4

2

6

 .2المحاسبة كنظام للمعلومات .

4

2

6

4

2

6

4

2

6

 .5التطبيقات و النظم الفرعية.

4

2

6

 .6إطار التطبيقات المحاسبية لمعالجة
العمليات واألنشطة.

4

2

6

 .7الدورات المستندية للعمليات الرةيسية.

4

2

6

 .8حزم التطبيقات المحاسبية الجاهز .

4

2

6

المحتوى

 .3ت اير تكنولوجيا المعلومات علي نظم
الرقابة الداخلية .
 .4ت اير تكنولوجيا المعلومات علي
المراجعة الخارجية للقواةم المالية.

 .9تصميم وتطوير التطبيقات المحاسبية
وإختيار البرامج المعةمة محتياجات
كل منش

4

2

6

 .10إستخدامات محاسبية لبرامج قواةم
العمل املكترونية.

4

2

6

 .11التعريف ببرامج قواةم العمل (تصميم
نظام معلومات محاسبي مدرا
المشتريات)

4

2

6

 .12معرفة إستخدام امكسيل في الجداول
المحاسبية

4

2

6
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 .1محالرات.
 .2مناقشات (عصف ذهني).

 -5أساليب التعليم
والتعلم:
 -6أساليب التعليم
والتعلم للطعب ذوي
القدرات المحدود :

ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعثرين و ذوي اإلحتياجات الخاصة –مجموعات
تقوية.

 – 7تقويم الطعب :
أ  -األساليب
المستخدمة :

 -1إمتحان نهاية الفصل الدراسي.
 -2إمتحان نصف العام الدراسي.
 -3مناقشات وعصف ذهني.

ب – التوقيت :
 -1التقييم ( 1االختبار النصفي)
 -2التقييم ( 2االختبار النهاةي)
جـ  -توزيا
الدرجات :

االسبوع  :الاامن
االسبوع  :السادس عشر

امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى األول
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى الاانى
انواع التقييم األخرى
(األبحاث -إمتحانات مفاجةة).
المـجموع

% 75
% 10
% 15
%100

 – 8قاةمة الكتب الدراسية والمراجا :
المحالرات.
أ – مذكرات :
كتاب نظم المعلومات المحاسبية (اعداد  /د  .محمد كمال )
ب – كتب ملزمة :
جـ كتب مقترحة :

ا.د /محمود محمود السجاعي " ،نظم معلومات محاسبية"،.الدار الجامعية  ،امسكندرية2014.

د – دوريات علمية
أو نشرات......الخ

اليوجد

أستاذ الماد  :د /مجدي شكري

رةيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د/أيمان وديا عبدالحليم

التاريخ 2015/ 8/10 :
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