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  اسبية والمصرفيةمواصفات مقرر: نظم المعلومات المح
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 نظم المعلومات المحاسبية والمصرفية

2.  

 رمز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالإلا

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسالفصل الد -المستوى الرابع

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 الية أ، مبادئ المحاسبة المالية ب مبادئ المحاسبة الم

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 تخصص مالية ومصرفية )بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of teaching 

the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 يرأسنظام الفصل الد

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. صالح ياسين المقطري

 د. محمد سعيد الحاج

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى  :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب المعارف والمهارات في نظم المعلومات المحاسببببببببية والمصبببببببرفية 
ية في نظم المعلومات بشببببال عام، ونظم المعلومات المحاسبببببية سبببباسببببوالمالية. ويغطي هذا المقرر الجوانب األ

ا المفاهيم األوالمالية و ها نواعأية لنظم المعلومات المحاسبببية والمصببرفية وسبباسببالمصببرفية بشببال  ات، متًببمنا
التطورات  أهمتهببا، وإدار أنظمببةواهببدافهببا وماونبباتهببا والطرف الم تلفببة لتجهيز البيببانببات، وقواعببد البيببانببات و
 والمالية والمصبببرفية بما في ذل  المعاصبببري في تانولوجيا نظم المعلومات وعالقتها بنظم المعلومات المحاسببببية

تحليل  أسببببببباليبالتطورات في مجال أمن وحماية نظم المعلومات. ويتًبببببببمن عر  قواعد ومفاهيم وطرف و
وتصبببميم وتنفيذ واقتنات وتو يظ نظم المعلومات المحاسببببية، م  حاالت تطبيقية مناسببببة في المجاالت المحاسببببية 

 والمالية والمصرفية.

 
 
 

 
 

iii.  المقررمخرجات تعلم Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف ياون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهات من د
a1- ية لنظم المعلومات بشال عام، وطبيعة نظم المعلومات المحاسبية والمالية ساسيوًح المفاهيم األ

تجهيز  وايفية وشباات االتصاالت الم تلفة، والمصرفية بشال  ات، واهدافها وبيئة عملها وماونات نظمها
ات الرقابة على نظم المعلومات تإجراتها، ومراحل بنات وتطوير، وإدارقواعدها ونظم  أنواعالبيانات، و

 المحاسبية والمصرفية.
a2- ية المرتبطة بنظم المعلومات المحاسبية والمالية نجليزيظهر المعرفة بالمصطلحات والاتب باللغة اإل
 صرفية.والم
-b1  ،يميز بين ماونات نظم المعلومات المحاسبية والمالية والمصرفية، وقواعد البيانات التقليدية والحدي ة

وسائل ية واللاترونالم تلفة للتعامالت اإل نواعالمعلومات واأل إنتاجوالطرف الم تلفة لتجهيز البيانات و
 ي للبيانات.   لاترونالم تلفة للتبادل اإل

b2-   القصور التي تعاني منها واحتياجات المست دمين من المعلومات أجورنظم المعلومات لمعرفة يحلل. 
-c1  يعد .التقارير المالية والمحاسبية والمصرفية التي تساعد المست دمين الدا ليين وال ارجيين في ات اذ

دات وتدفظ يانات وتدفظ المستنالقرارات الرشيدي باست دام الطرف المناسبة لتجهيز البيانات. و رائط تدفظ الب
 النظم وغيرها من ال رائط ذات العالقة

c2- اج واست ر منشآتيوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات  وشباات االتصال في تجهيز بيانات ال
ا المالية ها الم تلفة  صوصأنواعب منشآتالتقارير، وتصميم نظم المعلومات المحاسبية والمالية والمصرفية لل ا

 ات واالعتمادات المستندية والحواالت وغيرها.يرادصرفية منها، منها تطبيظ النفقات واإلوالم
d1- ة المشاالت التي يعاني منها النظام في المنشأي وتقديم المقترحات المناسبة رأسيشار  بافاتي وفاعلية في د

 لحلها. 
d2- ى بروح الفريظ الواحد ويلتزم بالقيم المهام المؤالة اليه، ، ويتحل نجازيعمل بمفرده أو ًمن فريظ إل

 المجتمعية السائدي. 
d3-  اإلنترنتيتواصل بفعالية م  المؤسسات ويتقن االتصال الشفهي والاتابي مباشري وعبر. 
d4- . يبدع في مجال بنات وتطوير نظم المعلومات المالية والمحاسبية 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
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Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - 

ية لنظم المعلومات سبببباسببببالمفاهيم األ يوًببببح
بشال عام، وطبيعة نظم المعلومات المحاسبية 
والمالية والمصببببرفية بشببببال  ات، واهدافها 
وبيئبببة عملهبببا وماونبببات نظمهبببا وشببببببببابببات 

، وايفية تجهيز البيانات االتصببببباالت الم تلفة،
نات إدارقواعدها ونظم  أنواعو تها، ومراحل ب

لببى نببظببم ات الببرقببببابببببة عببتإجببراوتببطببويببر، و
 المعلومات المحاسبية والمصرفية.

A1 يوًح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
وأسس ومفاهيم وسياسات التمويل 

 واالست مار والعمل المصرفي.
 

a2 – 

يظهر المعرفة بالمصطلحات والاتب باللغة 
ية المرتبطة بنظم المعلومات نجليزاإل

 المحاسبية والمالية والمصرفية.

A4لمعرفة بالنظريات والظواهر . يظهر ا
المالية واالقتصادية، والمصطلحات  زماتاألو

والمقاالت والاتب المالية والمصرفية باللغة 
 ية.نجليزاإل

b1– 

يميز بين ماونات نظم المعلومات المحاسبببببببية 
والمالية والمصببرفية، وقواعد البيانات التقليدية 
والحببدي ببة، والطرف الم تلفببة لتجهيز البيببانببات 

الم تلفة للتعامالت  نواعالمعلومات واأل نتاجإو
يبببة والوسبببببببببائبببل الم تلفبببة للتببببادل لاتروناإل
 ي للبيانات.   لاتروناإل

B2 ا العالقات بين المتغيرات ا واميا . يحلل نظريا
المالية المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي، ويتنبأ 
بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادية والمالية 

 الواقعية.
 

b2 - 

القصبببببببور  أجوريحلل نظم المعلومات لمعرفة 
التي تعاني منها واحتياجات المسبببببببت دمين من 

 المعلومات

B2 ا العالقات بين المتغيرات ا واميا . يحلل نظريا
المالية المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي، ويتنبأ 
بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادية والمالية 

 الواقعية.

c1- 

لتقارير المالية والمحاسبية والمصرفية التي يعد ا
تساعد المست دمين الدا ليين وال ارجيين في 
ات اذ القرارات الرشيدي باست دام الطرف 
المناسبة لتجهيز البيانات. و رائط تدفظ البيانات 
وتدفظ المستندات وتدفظ النظم وغيرها من 

 ال رائط ذات العالقة

C1ة والمصرفية.. يعد التقارير وال طط المالي 
 

c2-  يوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات  وشباات
راج واست  منشآتاالتصال في تجهيز بيانات ال

التقارير، وتصميم نظم المعلومات المحاسبية 
لفة ها الم تأنواعب منشآتوالمالية والمصرفية لل

ا المالية والمصرفية منها، منها تطبيظ   صوصا
ادات المستندية ات واالعتميرادالنفقات واإل

 والحواالت وغيرها.

C2 يطبظ تانولوجيا المعلومات وتطبيقات .
 الحاسب اآللي في الجانب المالي والمصرفي.

C3 .ذات   ر يوظف المعارف من العلوم اآل
 العالقة )التي ت دم( في مجال المالية والمصرفية.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 راتيجية التدريساست
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 - ية لنظم المعلومات سببباسبببيوًبببح المفاهيم األ
بشبببببببابببل عبببام، وطبيعبببة نظم المعلومبببات 
المحاسبببببببية والمالية والمصببببببرفية بشببببببال 
 ببات، واهببدافهببا وبيئببة عملهببا وماونببات 

فية واي نظمها وشباات االتصاالت الم تلفة،
قواعبببدهبببا ونظم  أنواعتجهيز البيبببانبببات، و

ات تإجراتها، ومراحل بنات وتطوير، وإدار
الرقببابببة على نظم المعلومببات المحبباسببببببببيببة 

 والمصرفية.

المحاًري  -
والعرو  

 يةيًاحاإل
 الحوار والمناقشة -
التعلم الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني  -
 

التااليف والتقارير  -
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
المشاراة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2-  يظهر المعرفة بالمصبببطلحات والاتب باللغة
يببببة المرتبطببببة بنظم المعلومببببات نجليزاإل

 .المحاسبية والمالية والمصرفية
 المحاًري 

 امتحانات سريعة 
 التااليف 

 

  

d1- ة المشاالت رأسيشار  بافاتي وفاعلية في د
النظام في المنشأي وتقديم التي يعاني منها 

 المقترحات المناسبة لحلها. 

D1المالية  زماتاألفي حل المشاالت و أهم. يس
للمجتم   ،ويجسد قواعد التفاير والسلو  
االقتصادي الرشيد والافؤ في جمي  قراراته 

 ته االقتصادية.أنشطو

d2-  يعمل بمفرده أو ًمن فريظ إلنجاز المهام
ى بروح الفريظ الواحد المؤالة اليه، ، ويتحل

 ويلتزم بالقيم المجتمعية السائدي. 

D2 ، يعمل ًمن فريظ ويتميز بسمات القيادي .
ويتحلى بالصدف واالمانة والمسئولية ويلتزم 

 يات المهنة.أ القب

d3-  يتواصل بفعالية م  المؤسسات ويتقن االتصال
 .اإلنترنتالشفهي والاتابي مباشري وعبر 

D3ة م  الوحدات االقتصادية  . يتواصل بفعالي
 والمالية والبيئة المحيطة.

d4-   يبدع في مجال بنات وتطوير نظم المعلومات
 المالية والمحاسبية والمصرفية

D4 يبدع ويبتار في تنظيم العمل الفردي في .
 القطاع المالي
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 لمهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )ا
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1–  يميز بين ماونات نظم المعلومات
المحاسبببببية والمالية والمصببببرفية، 
وقواعد البيانات التقليدية والحدي ة، 
نات  يا فة لتجهيز الب والطرف الم تل

 نببواعالببمببعببلببومببببات واأل إنببتبببباجو
ة يبببلاترونالم تلفبببة للتعبببامالت اإل

والوسببببببببببائببببل الم تلفببببة للتبببببادل 
    .ي للبياناتلاتروناإل

 ري المحاً -
ية من يًاحالعرو  اإل -

 قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتي وتعاوني(

 مهام بح ية -

 تقييم التااليف. -
تقييم العرو   -

 ية يًاحاإل
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاراة الطالب في 
 القاعة 

 قاريرتقييم الت -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

b2 -  يحلببببل نظم المعلومببببات لمعرفببببة
القصبببببببور التي تعاني منها  أجور

واحتيببباجبببات المسبببببببت بببدمين من 
 المعلومات

 المحاًري  -
ية من يًاحالعرو  اإل -

 قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتي وتعاوني(

 ح يةمهام ب -

 تقييم التااليف. -
تقييم العرو   -

 ية يًاحاإل
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاراة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 :ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- ة سببببببببييعد التقارير المالية والمحا
والمصبببببببرفيببببة التي تسبببببببببباعببببد 
المست دمين الدا ليين وال ارجيين 
في ات بببباذ القرارات الرشبببببببيببببدي 
باسببت دام الطرف المناسبببة لتجهيز 
البيببانببات. و رائط تببدفظ البيببانببات 

 العرو  العملية والمحاااي   -
 التطبيظ العملي.    -
ة والتااليف المنزلية طنشاأل  -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير  -

 والتااليف والترجمة
تقييم العرو   -

 الفردية والجماعية
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تدفظ النظم  ندات و تدفظ المسبببببببت و
 وغيرها من ال رائط ذات العالقة

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

االمتحان العملي  -
 .داتومالحظة األ

شاراة في قاعة الم -
 الدرس

c2-  لحبببباسببببببببوبيببببة برامج ا ل يوظف ا
والتطبيقات  وشباات االتصال في 

ج واست را منشآتتجهيز بيانات ال
التقارير، وتصببميم نظم المعلومات 
المحاسببببببية والمالية والمصبببببرفية 

هبببا الم تلفبببة أنواعبببب منشببببببببببآتلل
ا المالية والمصبببببرفية   صبببببوصبببببا
فقببببات  ن ل يظ ا طب ت نهببببا  م نهببببا،  م

االعتمادات المستندية ات ويرادواإل
 والحواالت وغيرها.

 العرو  العملية والمحاااي  -
 التطبيظ العملي.    -
ة والتااليف المنزلية نشطاأل  -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
ارير تقييم التق -

 والتااليف والترجمة
تقييم العرو   -

 الفردية والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داتومالحظة األ
المشاراة في قاعة  -

 الدرس

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- ة أسريشار  بافاتي وفاعلية في د
المشاالت التي يعاني منها النظام 
في المنشأي وتقديم المقترحات 

  .المناسبة لحلها

 مناقشة الحوار وال   -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتااليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفاري اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيظ العملي.  -

 . داتمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيري  -
تقييم العرو   -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتااليف واأل
 ة االمتحانات الشفوي -
 تقييم النزول الميداني -

d2-  يعمل بمفرده أو ًمن فريظ
إلنجاز المهام المؤالة اليه، ، 
ويتحلى بروح الفريظ الواحد 

  .ويلتزم بالقيم المجتمعية السائدي

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتااليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
ري اليومية والتغذية المفا  -

 الراجعة
 التطبيظ العملي. 

 . داتمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيري  -
تقييم العرو   -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتااليف واأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

d3-  يتواصل بفعالية م  المؤسسات
ويتقن االتصال الشفهي والاتابي 

 .إلنترنتامباشري وعبر 

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتااليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة

 . داتمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيري  -
تقييم العرو   -

 التقديمية
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المفاري اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيظ العملي. 

تقييم التقارير  -
 ةشطنوالتااليف واأل

 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني

d4-   يبدع في مجال بنات وتطوير نظم
المعلومات المالية والمحاسبية 

 والمصرفية

 الحوار والمناقشة   -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتااليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة

المفاري اليومية والتغذية   -
 عةالراج

 التطبيظ العملي.  -

 . داتمالحظة األ -
 االمتحانات القصيري  -
تقييم العرو   -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتااليف واأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

 مقدمة عامة   1

ة في نظم مفاهيم عام -
 المعلومات 

تطور نظم المعلومات  -
 ها ومستوياتها الم تلفة أنواعو

1 3 a1, a2 

2 

المفاهيم 
ية لنظم ساساأل

المعلومات 
 المحاسبية 

 مد ل  -
 اهدافها -
 بيئها -
 ماوناتها -
 شباة اتصالها  -
 تجهيز بياناتها -
الرقابة على نظم المعلومات  -

 المحاسبية 

4 12 
a1, a2, 

b1 

3 

نظم المعلومات 
لمحاسبية ا

والمصرفية 
وتانولوجيا 
 المعلومات

 

 ي البيانات إدار -
 ت طيط موارد المنشأي  أنظمة -
والشباة العنابوتية  اإلنترنت -

 "ويب" 
 ية لاترونالتعامالت اإل أنظمة -
 نظم أمن المعلومات  -

2 6 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
d1, d2,   

4 

مراحل تطوير 
نظم المعلومات 
المحاسبية 
 اهووسائل تو يق

 

 مرحلة الت طيط -
 مرحلة التحليل  -
 مرحلة التصميم -
 مرحلة اقتنات النظم  -
مرحلة تنفيذ النظم والتحول الى  -

 النظام الجديد
 وسائل تو يظ النظم 

4 12 

a1, a2, 
b2, c1, 
c2, c4, 
d1, d2, 
d3, d4 

5 

تطبيقات نظم 
المعلومات 
المحاسبية 
والمصرفية 
)نظام تجهيز 
 المعامالت( 

المبيعات  –ت ايراددوري اإل -
 والمقبوًات النقدية 

المشتريات  –دوري النفقات  -
 والمدفوعات النقدية 

 نتاجدوري اإل -
ي الموارد البشرية إداردوري  -

 جوروالمرتبات واأل
 دوري األصول ال ابتة  -

5 15 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
d1, d2, 
d3, d4 
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 العام ونظام التقارير ستاذدفتر األ -
 المالية 

تصميم نظم معلومات لشراة  -
 )مصرف أو شراة صرافة(

القرو ،  طابات  –)الودائ  
 الًمان، التحويالت المالية(

6 

تصميم نظم 
معلومات 

محاسبية ومالية 
 ومصرفية  

استعرا  لتصميم نظم  -
معلومات محاسبية او مصرفية 

ها أنواعحد  الشراات "بال
الم تلفة  اصة الشراات المالية 
 والمصرفية" 

1 3 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
d1, d2, 
d3, d4 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاًري 
 المناقشة والحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 العصف الذهني 
  حل المشاالت 
 يةيًاحو  العملية اإلالعر 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتااليف واأل 
 ة والتااليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاري  التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفاري اليومية 
 المهام البح ية 
 دوارالمحاااي ولعب األ 
 ارجيةالزياري ال  
 ة الحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ 

Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

نظم معلومببببات  1 ل ميم  تصبببببببب
سبي او مالي او مصرفي   محا

 وعر  تقديمي
5 W12-W15 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2,  d1, d2, d3, d4 
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تببقببببديببم عببر  تببقببببديببم فببي  2
مببببوًببببببببببوع فببببي الببببمببببادي 

 لمجموعات طالبية 
5 W1-W14 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, d1 

الببمشبببببببببباراببببة والببتبباببببالببيببف  3
 واالمتحانات القصيري 

10 W1-W14 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2,  d1, d3 

 Totalي الدرجة إجمال 
Score 

20 ==== 
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vii. التعلم متقيي Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط 
Assessment Tasks 

وع بأس
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 ة نشطالتااليف واأل 1
W1-
W14 

20 20% 
a1,a2, 

b1,b2, c1, 
c2, c3, d1, 

d2, d4 
 W10 10 10% امتحان أعمال الفصل 2

a1, a2, b1, 
b2, c1, 

c2,c3, d1 

3 
االمتحان النهائي )تحريري 

 وشفوي(
W16 70 70% 

b1,b2, c1, 
c2, d1, d4 

 Total ي  جمالاإل  100 100% === 
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75ور يلتزم الطالب بحض -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأسبع ساعة لثالث مرات في الفصل الدتأخر لمدة ر إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 متحان ( دقيقة من بدء اال20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأخر الطالب  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

ة الدرجة المخصص في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -
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 ظم المعلومات المحاسبية والمصرفيةن :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

 

الس
 بت
SA
T 

 األحد
SU
N 

االثني
 ن

MO
N 

االثالث
 ء

TU
E 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 نظم المعلومات المحاسبية والمصرفية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالمستوى الرابع )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 مبادئ المحاسبة المالية أ، مبادئ المحاسبة المالية ب 

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 ال توجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 يوس(مالية ومصرفية )بكالورت صت  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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Location of teaching 
the course 

 
 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب المعارف والمهارات في نظم المعلومات المحاسبية والمصرفية والمالية. 
ية في نظم المعلومات بشبببال عام، ونظم المعلومات المحاسببببية والمالية سببباسبببويغطي هذا المقرر الجوانب األ

ا المفاهيم األ ا هأنواعمات المحاسببببية والمصبببرفية وية لنظم المعلوسببباسبببوالمصبببرفية بشبببال  ات، متًبببمنا
نات و يا عد الب نات، وقوا يا فة لتجهيز الب ها والطرف الم تل نات ها وماو هداف ها، وإدار أنظمةوا التطورات  أهمت

المعاصببببري في تانولوجيا نظم المعلومات وعالقتها بنظم المعلومات المحاسبببببية والمالية والمصببببرفية بما في 
 أسببببببباليبية نظم المعلومات. ويتًبببببببمن عر  قواعد ومفاهيم وطرف وذل  التطورات في مجال أمن وحما

تحليل وتصببببميم وتنفيذ واقتنات وتو يظ نظم المعلومات المحاسبببببية، م  حاالت تطبيقية مناسبببببة في المجاالت 
 المحاسبية والمالية والمصرفية.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف ياون الطالب قادرا على أن:رأسهات من دبعد االنت
a1- ية لنظم المعلومات بشال عام، وطبيعة نظم المعلومات المحاسبية والمالية ساسيوًح المفاهيم األ

ة تجهيز وايفي والمصرفية بشال  ات، واهدافها وبيئة عملها وماونات نظمها وشباات االتصاالت الم تلفة،
ات الرقابة على نظم المعلومات تإجراتها، ومراحل بنات وتطوير، وإداراعدها ونظم قو أنواعالبيانات، و

 المحاسبية والمصرفية.
a2- ية المرتبطة بنظم المعلومات المحاسبية والمالية نجليزيظهر المعرفة بالمصطلحات والاتب باللغة اإل

 والمصرفية.
-b1  والمصرفية، وقواعد البيانات التقليدية والحدي ة، يميز بين ماونات نظم المعلومات المحاسبية والمالية

لوسائل ية والاترونالم تلفة للتعامالت اإل نواعالمعلومات واأل إنتاجوالطرف الم تلفة لتجهيز البيانات و
 ي للبيانات.   لاترونالم تلفة للتبادل اإل

b2-   لمست دمين من المعلوماتالقصور التي تعاني منها واحتياجات ا أجوريحلل نظم المعلومات لمعرفة. 
-c1  يعد .التقارير المالية والمحاسبية والمصرفية التي تساعد المست دمين الدا ليين وال ارجيين في ات اذ

القرارات الرشيدي باست دام الطرف المناسبة لتجهيز البيانات. و رائط تدفظ البيانات وتدفظ المستندات وتدفظ 
 قةالنظم وغيرها من ال رائط ذات العال

c2- راج واست  منشآتيوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات  وشباات االتصال في تجهيز بيانات ال
ا ها الم تلفة  صوصأنواعب منشآتالتقارير، وتصميم نظم المعلومات المحاسبية والمالية والمصرفية لل ا

 دية والحواالت وغيرها.ات واالعتمادات المستنيرادالمالية والمصرفية منها، منها تطبيظ النفقات واإل
d1- ة المشاالت التي يعاني منها النظام في المنشأي وتقديم المقترحات المناسبة رأسيشار  بافاتي وفاعلية في د

 لحلها. 
d2-  يعمل بمفرده أو ًمن فريظ إلنجاز المهام المؤالة اليه، ، ويتحلى بروح الفريظ الواحد ويلتزم بالقيم

 المجتمعية السائدي. 
d3- اإلنترنتتواصل بفعالية م  المؤسسات ويتقن االتصال الشفهي والاتابي مباشري وعبر ي. 
d4- . يبدع في مجال بنات وتطوير نظم المعلومات المالية والمحاسبية 

 

ix.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
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                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 مقدمة عامة   1
 مفاهيم عامة في نظم المعلومات  -
ومستوياتها  هاأنواعتطور نظم المعلومات و -

 الم تلفة 
W1 3 

2 

المفاهيم 
ية لنظم ساساأل

المعلومات 
 المحاسبية 

 مد ل  -
 اهدافها -
 بيئها -
 ماوناتها -
 شباة اتصالها  -
 تجهيز بياناتها -
 الرقابة على نظم المعلومات المحاسبية  -

W2, 
W3,  

6 

3 

نظم المعلومات 
المحاسبية 
والمصرفية 
وتانولوجيا 
 المعلومات

 

 ي البيانات إدار -
 ت طيط موارد المنشأي  نظمةأ -
 والشباة العنابوتية "ويب"  اإلنترنت -
 ية لاترونالتعامالت اإل أنظمة -
 نظم أمن المعلومات  -

W4, 
W5 

6 

4 

مراحل تطوير 
نظم المعلومات 
المحاسبية 
 ووسائل تو يقها

 

 مرحلة الت طيط -
 مرحلة التحليل  -
 مرحلة التصميم -
 مرحلة اقتنات النظم  -
 لتحول الى النظام الجديدمرحلة تنفيذ النظم وا -

 وسائل تو يظ النظم 

W6, 
W7, 
W8, 
W9 

12 

  W10 امتحان اعمال الفصل   5

6 

تطبيقات نظم 
المعلومات 
المحاسبية 
والمصرفية 
)نظام تجهيز 
 المعامالت( 

المبيعات والمقبوًات  –ات يراددوري اإل -
 النقدية 

 المشتريات والمدفوعات النقدية  –دوري النفقات  -
 نتاجإلدوري ا -
ي الموارد البشرية والمرتبات إداردوري  -

 جورواأل
 دوري األصول ال ابتة  -
 العام ونظام التقارير المالية  ستاذدفتر األ -
تصميم نظم معلومات لشراة )مصرف أو  -

 شراة صرافة(

W11, 
W12, 
W13, 
W14 

12 
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 قصاد  اامادمة  قسم اال
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القرو ،  طابات الًمان،  –)الودائ  
 التحويالت المالية(

7 

تصميم نظم 
 معلومات

محاسبية ومالية 
 ومصرفية  

استعرا  لتصميم نظم معلومات محاسبية او  -
ها الم تلفة أنواعحد  الشراات "بالمصرفية 

  اصة الشراات المالية والمصرفية" 
W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائي 8

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Orde

r 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلية
Cont. H 

1 === === === 

الفعلية ي األسابيع والساعاتإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  

 

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاًري  -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشاالت  -
 يةيًاحالعرو  العملية اإل -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتااليف واأل -
 ة والتااليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاري  التطبيقية(نشطتعلم الذاتي والتعاوني )األال -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفاري اليومية  -
 المهام البح ية -
 دوارالمحاااي ولعب األ -
 الزياري ال ارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

i. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 
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 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

تصببببببميم لنظم معلومات محاسبببببببي او مالي او مصببببببرفي   1
 وعر  تقديمي

5 W12-W15 

تقبديم عر  تقبديم في موًبببببببوع في المبادي لمجموعبات  2
 طالبية 

5 W1-W14 

 W1-W14 10  المشاراة والتااليف واالمتحانات القصيري 3

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment 

Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion of Final 

Assessment 

 %20 20 14-1 ة نشطالتااليف واأل 1

 %10 10 10 الفصلياالمتحان  2

 %60 60 نهاية الفصل االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  
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.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواق  مرتبطة بموًوعات المقرر في   

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 رجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد ال

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ن دخول االمتحان في المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب م أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
نع من دخول المقرر، وعند عدم االلتزام يم أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :ssignments & ProjectsAالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئالطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت في حال ثبوت قيام -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

الالئحة الخاصتتتة  االمتحان نيابة عنه تطبق داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 


