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  المراجع قائمة

  المراجع باللغة العربیة - أوال

I. الكتب 

  .  2003، دار المناھج، عمان األردن نظم المعلومات المحاسبیة ،أحمد حلمي جمعة .1

تحاد المصارف العربیة ا ،التدقیق واألمان والرقابة في ظل استخدام الحاسبات اإللكترونیةأندریة غالم،  .2

  .  1989 لبنان بیروت

  .2004 سوریة ، منشورات جامعة حلب، حلبل مراجعة الحساباتأصوبكري علي حاج،  .3

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقبوتین محمد،  .4

  .  2008 ، الجزائرلثالثةالطبعة ا

  . 1998دن عمان األر،مركز كحلوت للكتب ،مدخل التدقیق من الناحیة النظریة والعلمیةالتمیمي ھادي،  .5

  . 2004الطبعة الثانیة  ،، دار وائل للنشرمدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعلمیةالتمیمي ھادي،  .6

  .2000الجامعیة، اإلسكندریة،  الدار ،إدارة األعمال مدخل وظیفيتوفیق أحمد،  .7

  .1997 ،الدار الجامعیة اإلسكندریة ،نظم المعلومات المحاسبیةحسین أحمد حسین علي،  .8

كتبة المجتمع م ،الدلیل السریع إلى البرمجیات الحاسوب الجاھزةخالد فریحات وأحمد الصامدي،  .9

  .  2005العربي عمان 

، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة المراجعة المفاھیم والمعاییر واإلجراءاتخضیر مصطفى عیسى،  .10

   .1996العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 

مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري و اإلجراءات  وسف القاضي حسین،ی ،دحدوح حسین أحمد .11

 . 2009الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان ،العملیة

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، نظم المعلومات المحاسبیةالدھراوي كمال الدین، محمد سمیر كامل،  .12

  .2000اإلسكندریة، مصر،

اإلدارة العامة للطباعة والنشر، المملكة العربیة السعودیة  ،الحاسب وأمن المعلومة دواد حسن طاھر، .13

2000  .  

  .2008األردن، عمان  ،دار وائل للنشر ،اإلدارة اإللكترونیةالسالمي عالء عبد الرزاق ،  .14

عمان وائل للنشر ،  ، دارتقنیات المعلومات اإلداریةالسالمي عالء عبد الرزاق، الدباغ ریاض حامد،  .15

  . 2001األردن ،

 .1996، األردن ، جامعة العلوم التطبیقیة عمان تكنولوجیا المعلوماتالسالمي عالء عبد الرزاق،  .16
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  . 2003 األولى، الطبعة عمان، الثقافة، دار مكتبة ،الحدیثة اإلدارة مبادئ وآخرون، عمر سعید .17

لرقابة و المراجعة الداخلیة افتحي رزق السوافیري، ،إسماعیل إبراھیمجمعة سمیر الصبان محمد،  .18

  .1996لدار الجامعیة، اإلسكندریة، ا ،مدخل نظري تطبیقي

الرایة  دار ،الرقابة الداخلیة والتدقیق في بیئة تكنولوجیا المعلوماتسویلم الحسبان عطا هللا أحمد ،  .19

 . 2009التوزیع، عمان للنشر و

  .2005دار الجامعیة، اإلسكندریة، ، المراجعة وتدقیق نظم المعلوماتالسید أمین أحمد لطفي،  .20

 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ،مفاھیم حدیثة في أنظمة المعلومات الحاسوبیةالصباغ عماد،  .21

  .1997األردن 

 األردنعمان  ،ثقافة للنشر والتوزیعمكتبة دار ال ،نظم المعلومات ماھیتھا ومكوناتھاالصباغ عماد،  .22

2000 .  

  . 2000،اإلسكندریة الجامعیة، الدار ،اإلدارة مبادئ وآخرون، فرید محمد الصحن .23

  .1996ة السعودیة للمحاسبة لجمعی، انظم المعلومات المحاسبیةصالح الدین مبارك ولطفي فرج،  .24

 .2007مصر ، دار الفكر الجامعي اإلسكندریة نظم المعلومات والحاسبات اآللیة واإلنترنتطھ طارق،  .25

  .بدون سنة النشر الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،تسییرلل مدخل رفیق، الطیب محمد .26

  .2004 سوریة دمشق، جامعة الحاسوب ونظم التشغیلعبد الرزاق الفاضل وآخرون،  .27

  .2000جامعة اإلسكندریة ، المراجعة الخارجیةعبد الفتاح الصحن وآخرون،  .28

  .2004وائل للنشر عمان ، دار علم تدقیق الحسابات الناحیة العلمیةعبد هللا خالد أمین،  .29

 المنصورة، ،األولى الطبعة الجالء، مكتبة ،المراجعة أصول طھ، الوھاب إبراھیم عبدو حسین یحي عبید .30

  . 2001 مصر

، الدار الجامعیة المراجعة الداخلیة في ظل التشغیل اإللكترونينادر شعبان السواح، و علي القباني ثناء .31

 . 2006مصر  اإلسكندریة 

 .2003مصر األمین، القاھرة ، دارالحدیثة ودراسات الجدوى االقتصادیة المالیة اإلدارة علیوة السید، .32

الدار الجامعیة  ، دراسات في الرقابة والمراجعة الداخلیةفتحي السوافیري وعبد المالك محمد أحمد،  .33

  .2003 مصر اإلسكندریة

لجامعة الجدیدة دار ا الداخلیة،فتحي السوافیري وآخرون، االتجاھات الحدیثة في الرقابة والمراجعة  .34

  . 2002 مصراإلسكندریة 

الدار الجامعیة ، الرقابة المحاسبة الداخلیة في النظامین الیدوي واإللكتروني القباني ثناء علي، .35

  .2005 مصراإلسكندریة 

 والتوزیع، للنشر الصفاء دار ،والوظائف والعملیات النظریات اإلدارة مبادئ قاسم، القیروتي محمد .36

   .2001 األردن  عمان ،األولى طبعةال
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 .2004عة االنتصار، دون بلد النشر،، مطبالرقابة المالیة النظریة والتطبیقالكفواري عوف محمود،  .37

  .2000 اإلسكندریة، الجامعیة، الدار ،المشاریع وجدولة إدارة توفیق، ماضي محمد .38

 ، منشوراتاإلداري العملیة اإلداریة والوظیفة العامة واإلصالحواإلدارة العامة المجذوب طارق،  .39

 .الحلبي، بیروت، دون سنة نشر

  .1991، مكتبة الشباب القاھرة أصول المراجعة الممارسة العلمیةمحمد الھواري،  .40

، مكتبة الشباب القاھرة المشكالت المعاصرة في المراجعةمحمد توفیق محمد وعبد المجید محمد،  .41

1992.  

  .  1998 لبنان بیروت ،، دار الجیلنظم المعلومات في المحاسبة والمراجعة المھنیةقاسم تنتوش،  محمد .42

 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمانتحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیةمحمد قاسم عبد الرزاق،  .43

  .2009 األردن

شر والتوزیع، دار الثقافة للن ، مكتبةنظم المعلومات المحاسبیة الحاسوبیةمحمد قاسم عبد الرزاق،  .44

  .1998عمان، األردن 

ات جامعة الملك سعود ، عمادة شؤون المكتبالمراجعة المفاھیم والمعاییر واإلجراءات مصطفى خضیر، .45

  .  1991الریاض 

  .1997 ، األردن، دار المیسرة عمانمبادئ الحاسوب والبرمجة بلغة بیسكمصطفى ناعسة مروان،  .46

 عمان، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ،تدقیق الحسابات المعاصرةالمطارنة غسان فالح،  .47

  .2009 األردن ،الطبعة الثانیة

  . 2000 ، األردن، دار صفاء للنشر عمانمھارات في الحاسبمنصور عوض وآخرون،  .48

  . 2004 ، عمان، عالم الكتب الحدیث األردن مھارات الحاسوبنبیل النجار وفایز النجار،  .49

 ، الدار الجامعیةمراجعة الحسابات وتكنولوجیا المعلوماتالسید شحاتھ،  وشحاتةعبد الوھاب علي  نصر .50

 .  2003 اإلسكندریة، مصر

 

II. األطروحات والرسائل 

أثر تطور المعالجة اإللكترونیة للبیانات على أنظمة الرقابة الداخلیة في المصارف خصوانة ریم عقاب،  .51

 .2002جامعة آل البیت، األردن ، رسالة ماجستیر، التجاریة األردنیة

أثر المعالجة اآللیة على أنظمة المعلومات المحاسبیة دراسة تطبیقیة في دائرة الجمارك ردایدة مراد، .52

  .1999، رسالة ماجستیر في المحاسبة، جامعة آل البیت،األردنیة

، رسالة ة شلأثر إدخال الحاسب على معاییر المراجعة مع التطبیق العلمي في شركسنان ندى نوري،  .53

  .1994ماجستیر في المحاسبة، جامعة دمشق، 
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مدى فاعلیة نظم المعلومات المحاسبیة في تحقیق األمان والتوكیدیة والموثوقیة في ظل ظاھر القشي،  .54

 .2003رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، األردن،  التجارة االلكترونیة،

مدى دور المعلومات المحاسبیة في تحسین األداء اإلداري في البنوك عبي، عبد هللا محمد سالم الك .55

 .2004،األردن  جامعة الیرموك ،رسالة ماجستیر، التجاریة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

أثر استخدام الحاسوب علي أنظمة الرقابة الداخلیة في المصارف العامة في ناصر عبد العزیز مصلح،  .56

  .2007فلسطین   ،امعة اإلسالمیة غزةالج، قطاع غزة

، رسالة ماجستیر، مراجعة األنظمة المحاسبیة التي تعتمد على استخدام الحاسوبیاسر جاموس،  .57

  .1991سوریا  ،جامعة حلب

III. الملتقیات والمقاالت 

أثر الحاسوب على خصائص المعلومات المحاسبیة، من الرفاعي، نضال الرمحي، محمود جالل،  خلیل .58

، دراسة حالة سوق عمان الدولي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع المستثمرینوجھة نظر 

    .2009جامعة الزرقاء عمان لكلیة االقتصاد و العلوم اإلداریة، 

  

IV.  الجرائد المجالت و 

مجلة التمویل والتنمیة، الحادي عشر من سبتمبر و نظام المدفوعات األمریكي، ، كرستین م كمینج .59

  .2002، مارس النقد الدوليصندوق 

ھیثم العبادي، ظاھر القشي، أثر العولمة على نظم المعلومات المحاسبیة لدى شركات الخدمات المالیة في  .60

  .72، العدد رقم 2009، كلیة التجارة، جامعة القاھرة مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمیناألردن، 

 .92،1995 ، العددمجلة المحاسب القانوني العربي وندل باول، الغش واالحتیال في بیئة الحاسب اآللي، .61

 .20،1993د ، العدمجلة المدققعلى محمد فلیفل، الرقابة الداخلیة لتشغیل البیانات إلكترونیا،  .62

مجلة جامعة یونس عواد، أثر المتغیرات التكنولوجیة في وظیفة الرقابة في المشروعات االقتصادیة،  .63

  .2000، العدد الثاني،16، المجلددمشق

 

V. المواقع االلكترونیة 

 http://www.algerietelecom.dz   اتصاالت الجزائر .64
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  المراجع باللغة األجنبیة –ثانیا 

  

I. Les Ouvrages 

 

65. Pratique Boisselier, Contrôle de Gestion Court et Applications, 02éme édition, 

Paris, Novembre 2001. 

66. C. Lionnel et V.Gerard, Audit et Contrôle interne: Aspects Financiers, 

Opération et stratégique, 04ème édition Dalloze, Paris, 1992. 

67. Hamini allel, Le Contrôle Interne et L'élaboration Comptable, Office des 

Publications Univers, Alger, 2003. 

 

II. Notice D’information  

68. Commission d’organisation et de surveillance des opération de bourse ,Notice 

d’information, visa n° 05-05 2005. 

 

 

  

  




