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 نظم معلومات قسم:   : مقرر  توصيف العلوم الإداريةكلية:  
 

  

 أوال: المعلومات العامة عن المقرر: 

 1معلومات محاسبية نظم  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 األولسنة ثالثة : الفصل  فصل الدراسي:المستوى وال  .4

5.  
المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن 

 :(وجدت
   

6.  
المتطلبات المصاحبة لدراسة 

 (:المقرر)إن وجدت

 

7.  
البرنامج/التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:

 بكالوريوس نظم معلومات إدارية و محاسبية

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 حضور :نظام الدراسة  .9

 المناقشة -المحاضرة  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 القاعة مكان تدريس المقرر:  .11

 د. ياسر حسن المعمري      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 ثانيا: وصف المقرر:

المحاسبية بصفة  يتناول هذا المقرر مفهوم نظم المعلومات بصفة عامة ونظم المعلومات

خاصة ابتداء من حصر و التقاط البيانات عن األحداث المالية, مروراً بكيفية المعالجة لتلك 

البيانات, وصوالً إلى إنتاج تقارير داخلية و خارجية مفصلة حسب احتياجات الجهات 

مات المستفيدة و المحددة مسبقاً. كذلك يشرح هذا المقرر تقنيات تطوير وتوثيق نظم المعلو

المحاسبية. كمايتناول المقرر ايضاً توضيح مفهوم قواعد البيانات العالئقية و مفهوم رقابة 

 و أمن نظم المعلومات المحاسبية. 

 

 ثالثا: مخرجات التعلم:

 : يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على

 المعرفة والفهم

(a دمة في مجال نظم المعلومات المحاسبيةتعريف المفاهيم و المصطلحات المستخ. 

(b و عالقته بأنواع نظم المعلومات  تعريف مفهوم نظم المعلومات المحاسبية

 االخرى.

(c تقنيات تطوير و توثيق نظم المعلومات المحاسبية توضيح. 

(d  .التعريف بقواعد البيانات العالئقية 

 (e          معلومات المحاسبيةالتعريف بعناصر الرقابة في ظل نظم ال.  

 

 المهارات الذهنية

 (fنظم المعلومات المحاسبية. عمل حقيقة معرفة 

 (gمعرفة إجراءات اعداد نظم المعلومات المحاسبية. 

 (h      ربط الجوانب النظرية للمادة بالجوانب العملية والتأكد من ذلك بواسطة حاالت

 يطلب رأي الطالب فيها.

 

 ةالمهارات العملية المهني

 (i.القدرة على التعامل مع األنظمة المحاسبية 

 (jالقدرة على استخدام تقنيات الثوثيق. 

(k المام الطالب بالمهارات األساسية التي تمكنه من إعداد قواعد البيانات العالئقية. 

 (l معرفة اجراءات اعداد نظم الرقابة الداخلية في ظل نظم المعلومات المحاسبية

 نية.اليدوية واإللكترو

 

 المهارات العامة

 (m        المحاسبية بكفاءة و فاعلية. انجاز المهام المتعلقة باألنظمة 

n          القددرة علدى الدتعلم الدذاتي وتطدوير المهدارات الذاتيدة فدي مجدال نظدم المعلومدات )

 المحاسبية.
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 رابعا: مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم

  اءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:أوال: مو

مخرجات المقرر / المعرفة 

 والفهم

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس 

a, b,c,d,e النقاش -اختبارات تحريرية  المحاضرات,  النقاش 

 

 ستراتيجية التدريس والتقويم:                                                     مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( با خامسا:

مخرجات المقرر/ المهارات 

 الذهنية 

 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس

f,g,h  , المحاضرات, النقاش

 دراسة حالة 

 -النقاش –اختبارات تحريرية 

 عرض دراسة حالة

 

ات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس : مواءمة مخرجسادسا

 والتقويم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

i,j,k,l  , المحاضرات, النقاش

  دراسة حالةتكليفات, 

 -النقاش –اختبارات تحريرية 

 عرض دراسة الحالة -ابحاث

المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس : مواءمة مخرجات تعلم سابعا 

 والتقويم:                                                           

مخرجات المقرر/ المهارات 

 المهنية والعملية

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

m,n  المحاضرات,  تكاليف

 جماعية

 -تكليفات –يرية اختبارات تحر

 ابحاث

 

 

: موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات ثامنا

 التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

            الجانب النظري والعملي                                               أوال:

الر

 قم

وحدات/ 

 موضوعات المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجا

ت تعلم 

 المقرر
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1 

مقدمة عن نظم 

 المعلومات

المفدددددداهيم األساسددددددية للبيانددددددات 

خطدددددددددددددوات  –و المعلومدددددددددددددات 

  -معالجددددددددددددددددددددة البيانددددددددددددددددددددات 

 -المعلومدددددددات   خصدددددددائ 

نظدددددددددددم  –تعريدددددددددددف النظدددددددددددام 

ندددددددددواع نظدددددددددم ا –المعلومدددددددددات 

 نظددددددددددم  -المعلومددددددددددات 

 والمنظمة   المعلومات

1-2  6 a,m,n 

2 

مدخل الى نظم 

المعلومات 

 المحاسبية

تعريدددددددددف  نظدددددددددم المعلومدددددددددات 

أهميددددددددددددددددددة   -المحاسددددددددددددددددددبية 

دراسددددددددددة نظددددددددددم المعلومددددددددددات 

أهددددددددداف نظدددددددددم –المحاسددددددددبية 

 –المعلومددددددددددددات المحاسددددددددددددبية 

مكوندددددددددات نظدددددددددم المعلومدددددددددات 

 نظدددم وظدددائف  -المحاسدددبية 

 - اسدددددددبيةالمح المعلومدددددددات

الخصددددددددددددددددددائ  الواجددددددددددددددددددب 

توافرهدددددددددددددددا فدددددددددددددددي نظدددددددددددددددم 

 المعلومات المحاسبية 

3-5  9 
b,f,m,

n 

3 

تطوير األنظمة و 

 تقنيات الثوثيق

 -التددددددددددفق  خدددددددددرائططريقدددددددددة 

طريقدددددددة هندسدددددددة البرمجيدددددددات 

طريقدددددددددددة النمذجدددددددددددة فدددددددددددي  –

طريقدددددددددددددددددددددة  –التحليدددددددددددددددددددددل 

تكنولوجيدددددددددددددددددا الكينوندددددددددددددددددات 

 الموجهه في التحليل

 

 

6-7  6 
c,g,h,i

,j,m,n 

4 

لبيانات قواعد ا

 العالئقية

تعريددف   -انظمددة قواعددد البيانددات 

 – قواعددددددد البيانددددددات العالئقيددددددة 

أساسدديات إعددداد قواعددد البيانددات 

كيفيددددة بندددداء قواعددددد  –العالئقيدددة 

عيوب قواعدد  –البيانات العالئقية 

قواعدددددددد  –البيانددددددات العالئقيددددددة 

البياندددددددددات العالئقيدددددددددة و لغدددددددددة 

كيفيددة اسددتخدام لغددة  –االستفسددار 

 راالستفسا
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d,g,h,

i,k,m,

n 
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5 

الرقابة و التدقيق 

في نظم المعلومات 

 المحاسبية

االحتيدددددددال و إسددددددداءة اسدددددددتخدام 

مقدمددة إلددى االحتيددال  –الحاسددوب 

تقنيدددات  –االحتيدددال الحاسدددوبي  –

االحتيدددددددال و إسددددددداءة اسدددددددتخدام 

الحيطدة و الحدذر مدن  –الحاسوب 

 –إسدددددداءة اسددددددتخدام الحاسددددددب 

الرقابددددددددة و نظددددددددم المعلومددددددددات 

لمحددة مددوجزة عددن  –محاسددبية ال

 –اطددر الرقابددة  –مفدداهيم الرقابددة 

تقيدددديم  –التعددددرف علددددى الحدددددث 

 –المخاطر و االسدتجابة للمخداطر 

مقدمددة عدددن   –األنشددطة الرقابيددة 

وسددائل حمايددة  -أمددن المعلومددات 

 نظم المعلومات المحاسبية

11-12 9 

e,l,m,

n 

  36 12 إجمالي األسابيع والساعات

 

 

 يجية التدريس:: استراتتاسعا

 محاضرات

 ابحاث

 التدريبات

 دراسة حالة

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

 

I. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 a,b,c,d,e 11 11 ورقة بحث 1

 f ,g,h,I,j,k,l,m,n 7 5 دراسة حالة 2

 c,h,k,l,m,n 4 5 تدريبات 4
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 : تقويم التعلم:شراعا

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقويم الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  التقويم النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
األنشطة و 

 التكاليف

 21 21% a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,

l,m,n 

2 
اختبار نصف 

 العام

 21 21% a,b,c 

3 
االختبار 

 النهائي

 61 61% a,b,c,d,e,f,k,i 

  %111 111  مجموعال 

 تعلم:ل: مصادر االحادي عشر

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

, 2119,.ج. ستينبارت & مارشال رومني تعريب : د. قاسم إبراهيم الحسينيبول (1

  دار المريخ للنشر, السعودية. ,)الكتاب األول(  نظم المعلومات المحاسبية

ومات المحاسبية, األمين للنشر و التوزيع , , نظم المعل2111د. عبدالملك حجر,  (1

 اليمن.

 المراجع المساعدة

,نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة مدخل 2111د. فياض حمزة رملي, (1

 األباي للنشر و التوزيع, السودان. معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلدارية, 

 

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر

 بحسب الئحة الجامعة.الحضور والغياب:     .1

 بحسب الئحة الجامعة.الحضور المتأخر:    .2

 بحسب الئحة الجامعة. ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 بحسب الئحة الجامعة.   :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
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 بحسب الئحة الجامعة. الغش:   .5

 بحسب الئحة الجامعة.  نتحال:اال  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


