وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

نوىرج وصف الوقشس
هشاجعة أداء هؤسسات التعلٍن العالً ((هشاجعة الثشناهج األكادٌوً))
دساسة نظن الوعلىهات الوالٍة ونظن الوعلىهات الوصشفٍة وانىاعهوا وعالقتها تالىظٍفة
الوالٍة على النحى الزي ٌُوكن الطالة هن تىظٍف تقانة الوعلىهات واالتصاالت فً تناء نظن
الوعلىهات الوالٍة والوصشفٍة السٍوا فً الونظوات الوالٍة والوصشفٍة ،فضالً عن اكساب الطالة
ههاسات فً استخذام الكوثٍىتش وتىظٍفها فً تناء نظن الوعلىهات الوالٍة والوصشفٍة تاالعتواد
على تشاهج كـ  Excelو .Access
 .1انمؤسسح انتعهيميح

خبيؼت انًىصم

 .2انمسم اندامعي  /انمزكز

كهٍت اإلداسة وااللخصبد َ /ظى
انًؼهىيبث اإلداسٌت
َظى انًؼهىيبث انًبنٍت وانًصشفٍت –
انًشحهت انشابؼت ()AEMI14_F403

 .4انثزامح انتي يذخم فيها

بكبنىسٌىس َظى انًؼهىيبث االداسٌت

 .5أشكال انحضىر انمتاحح

حضىس انزايً نًذة ( 33اصبىع)

 .3اسم  /رمز انممزر

 .6انفصم  /انسنح
 .7عذد انساعاخ انذراسيح (انكهي)
 .8تاريخ إعذاد هذا انىصف

َظبو فصهً ()2018-2017
ً)
( 3صبػبث اصبىػٍب
2018 – 2017

 .9أهذاف انممزر
 يُبلشت االَشطت االصبصٍت فً انىظٍفت انًبنٍت وانذػى
انزي حمذيه َظى انًؼهىيبث نهب.
 دساصت بؼط انبشيدٍبث اندبهزة فً اػذاد انمىائى








انًبنٍت .
دساصت انُظى انفشػٍت نًذخالث ويخشخبث َظى انًؼهىيبث
انًبنٍت.
اشخمبق اطبس ٌدضذ انؼاللت بٍٍ انُظى انفشػٍت نُظى
انًؼهىيبث انًبنٍت.
ً
دساصت حصٍُفبث َظى انًؼهىيبث انًصشفٍت وفمب
نهًضخىٌبث االداسٌت فً انًصبسف.
حىظٍف انبشيدٍبث اندبهزة فً حُفٍز َظى انًؼهىيبث
انًصشفٍت فً بٍئت انؼًم انًصشفً.
دساصت انبُىن االنكخشوٍَت ويىالؼهب ػهى شبكت االَخشَج.
دساصت بؼط االحدبهبث انحذٌثت فً َظى انًؼهىيبث
انًصشفٍت.

 .13مخزخاخ انتعهم وطزائك انتعهيم وانتعهم وانتمييم
أ -انمعزفح وانفهم
أَ -1ظى انًؼهىيبث انًبنٍت وَظى انًؼهىيبث انًصشفٍت.
أ -2انبٍُت انخحخٍت نُظى انًؼهىيبث انًبنٍت وانًصشفٍت.
أ -3حىظٍف َظى انًؼهىيبث انًبنٍت فً ػًهٍت انخخطٍط
وانشلببت انًبنٍت.
أ -4حطبٍمبث َظى انًؼهىيبث انًصشفٍت فً انًصبسف
أ -5لضبٌب يؼبصشة يثم :انبُىن االنكخشوٍَت ،انبُىن
انُمبنت ،االصىاق انًبنٍت االنكخشوٍَت وطشق انذفغ
االنكخشوٍَت.
ب  -انمهاراخ انخاصح تانمىضىع
ب - 1يهبساث يهٍُت راث صهت بخطبٍك انًفبهٍى.
ب - 2يهبساث انمٍبدة وانؼًم اندًبػً فً فشق انخحهٍم.
ب - 3يهبساث انخىاصم.
طزائك انتعهيم وانتعهم
 .1طشٌمت انًُبلشت
 .2طشٌمت انًششوع
 .3طشٌمت انؼشوض انؼًهٍت
 .4طشٌمت انخؼهى انخؼبوًَ
طزائك انتمييم
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 .1انحضىس وانًشبسكت
 .2انخمٍٍى انفشدي :يٍ خالل خىدة انًُبلشت وطشذ األصئهت
وػشض انحهىل
 .3انخمٍٍى اندًبػً :األفكبس انًطشوحت فً انىاخببث
انًطهىبت وخىدة يُبلشخهب
 .4ايخحبَبث ٌىيٍت
 .5االيخحبٌ انُهبئً (فصهً َ +صف انضُت  +اخش انضُت)
ج -مهاراخ انتفكيز
ج -1يهبساث
ج -2يهبساث
ج -3يهبساث
ج -4يهبساث

انخفكٍش انحشج وحم انًشكالث.
انىصف وانخزكش.
انًمبسَت وػشض انًؼهىيبث.
حطبٍك اإلخشاءاث فً اطبس انؼًم انبحثً.
طزائك انتعهيم وانتعهم
 .5طشٌمت دساصبث انحبنت
 .6طشٌمت انخذسٌش انًصغش
 .7طشٌمت حم انًشكالث
طزائك انتمييم
 .6حهمبث انؼصف انزهًُ

د  -انمهاراخ انعامح وانمنمىنح ( انمهاراخ األخزي انمتعهمح تماتهيح انتىظيف وانتطىر انشخصي ).
د -1يهبساث ححهٍم وحصًٍى َظى انًؼهىيبث انًبنٍت
وانًصشفٍت
د -2يهبساث فً اصخخذاو بشيدٍبث لىاػذ انبٍبَبث Access
د -3يهبساث فً اصخخذاو بشَبيح Excel
د -4يهبساث حىظٍف َظى انًؼهىيبث انًبنٍت وانًصشفٍت فً
يدبل صُغ واحخبر انمشاساث

 .11تنيح انممزر
مخزخاخ انتعهم
انمطهىتح

اسم انىحذج  /انمساق أو انمىضىع

األسثىع

انساعاخ

1

3

مقدمة عن نظام المعلومات المالية
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مصطلحات مهمة في نظام المعلومات
المالية والمصرفية
التحليل المالي (المفهوم واالهمية)
التحليل المالي ونظم المعلومات المالية -
دراسة حالة
التخطيط المالي (المفهوم واالهمية)
التخطيط المالي ونظم المعلومات المالية -
دراسة حالة
الرقابة المالية (المفهوم واالهمية) ونظم
المعلومات المالية
نظم معلومات االستثمار

29

3

33

3

طزيمح انتعهيم

طزيمح انتمييم

نظم المعلومات التمويل
نظم المعلومات المحاسبية
النظام الفرعي للمراجعة الداخلية
النظام الفرعي لذكاء التمويل
النظام الفرعي للتنبؤ

أ
ب
ج

النظام الفرعي إلدارة موارد التمويل
النظام الفرعي للرقابة
مقدمة في نظم المعلومات المصرفية
البنية التحتية لنظم المعلومات المصرفية
جودة المعلومات المصرفية
نظام تشغيل التعامالت المصرفية
نظام المعلومات االدارية في المصرف
نظام دعم القرار المصرفي ()1
نظام دعم القرار المصرفي ()2
الذكاء االصطناعي في المصارف ()1
الذكاء االصطناعي في المصارف ()2
النظام الخبير المصرفي
البنوك االلكترونية ()1
البنوك االلكترونية ()2
نظام التحويالت المالية
المحفظة الرقمية – البطاقة الذكية – النقد
الرقمي
اتجاهات حديثة في نظم المعلومات
المصرفية

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

 .12انثنيح انتحتيح
انمزاءاخ انمطهىتح:
 اننصىص األساسيح
 كتة انممزر
 أخزي

طارق طه" ،)2222( ،ادارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية" ،دار نشر القاهرة.
رايموند مكليود" ،)2222( ،نظم المعلومات االدارية" ،تعريب سرور علي ابراهيم ،دار
المريخ للنشر ،الرياض.
ثامر القدومي وسامر بركات" ،)2212( ،انظمة المعلومات المالية والمصرفية" ،الشركة
العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،القاهرة.
مصادر متنوعة إنكليزية من االنترنت.

متطهثاخ خاصح (وتشمم عهً سثيم انمثال
ورش انعمم وانذورياخ وانثزمدياخ
وانمىالع االنكتزونيح)

بشيدٍبث يضبػذة فً ححهٍم وحصًٍى َظى
انًؼهىيبث انًبنٍت وانًصشفٍت وانًىالغ
االنكخشوٍَت نهبُىن.

انخذماخ االختماعيح (وتشمم عهً سثيم
انمثال محاضزاخ انضيىف وانتذرية
انمهني وانذراساخ انميذانيح)

دساصبث يٍذاٍَت نُظى انًؼهىيبث انًبنٍت
وانًصشفٍت وحطبٍمبحهب فً االػًبل.

 .13انمثىل
انمتطهثاخ انساتمح

-

ألم عذد من انطهثح

 25طبنب

أكثز عذد من انطهثح

 53طبنب

