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 ........... انؼهىو انًانُح : الشعبت.  .(D06)انؼهىو االقتصادَح و ػهىو انتسُُر و انؼهىو انتجارَح  : يذاىالو

 و يحاسثح تذقُق .: الخخصص

   2012/ 2012  : السنت الجبهعيت                                          و  اال : السذاسي
 

 

 

 

 

  نظام المعلومات  المحاسبي : العنىاى

 ..............................................................................أسبسيت : وحذة الخعلين

  .......... : الوعبهل             ....... :    عذد األرصذة

 ...........................................( سبعبث30ثالثت ) : الحجن السبعي األسبىعي

   .................................سب  0303:  الوحبضرة ) عذد السبعبث في األسبىع (

 .............................سب  0303:  أعوب  حىجيهيت ) عذد السبعبث في األسبىع (

 .............................:  أعوب  حطبيقيت ) عذد السبعبث في األسبىع (

 

 

 

 
 

 . هسبعذ ، أسخبر   ســالهــي هــنـيـر        : االسن، اللقب، الرحبت

 . ................./............  (..)رقن  : ححذيذ هىقع الوكخب ) هذخل ، هكخب (

                .: البريذ االلكخروني

 .. : رقن الهبحف

 .(1( عبلوذرج رقن )02 .30  –  02  00.)   رععب  االيىم  : حىقيج الذرس وهكبنه

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

وبدة الخعليويتالخعرف علً ال  

الخعليويت هسؤو  الوبدة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسن الوــــــبدة الخعليــويـــت 
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   :(Pré requis) الوكخسببث 
  ايهح ػهٍ انًؤسسح شرف ايؼ –انُظاو انًحاسثٍ انًانٍ  –انًحاسثح انًانُح ……

 

ًكٍ يٍ تحهُم انثُاَاخ وفهى يختهف انتذفقاخ ضًٍ َظاو انًؼهىياخ انت وبدة الخعليويت :الهذف العبم لل

انًحاسثٍ  ـ انتؼرف ػهٍ هُكم   َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍ   وفهى تفاػهه يغ يختهف االَظًح انًكىَح 

 .جىدتهاتقُُى يذٌ ػهٍ جاخ  َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍ  وانقذرج رهٍ  يخػانتؼرف   نهًؤسسح ـ   

 

يغ انتركُز فقط ػهً األهذاف انتٍ  هذافأ 6انً  3) يٍ  : )الوهبراث الوراد الىصى  إليهب( أهذاف انتؼهى

 َتى تقًُُها(

فهى يختهف انتذفقاخ ػهٍ فهى   انًؤسسح كُظاو  وانقذرج  يقرر انًقُاس إنٍ تؼرَف انطانة تكُفُح  َهذف 

 ضًٍ َظاو انًؼهىياخ انًحاسثٍ 

  
 

 

 

 

االساسية لنظم المعلوماتالمفاهيم   

المالية والمحاسبة وماتلنظم المعاطار   

النظم ومفاهيمالمحاسبة   

تحليل وتصميم نظام معلومات محاسبيأدوات   

  محاسبيالمعلومات النظام به االلي وعالقتالحاسب 

 

 

 

  

  

وبدة الخعليويتوصف ال  

وبدة الخعليويتال هحخىي  
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 طبيعت االهخحبى العالهت الخقيين عبلنسبت الوئىيت

 ايتحاٌ  50%

جزئٍايتحاٌ     

)انًشاركح( أػًال يىجهح  5%   

 أػًال تطثُقُح  

فردًٌشروع انان    

انجًاػُح )ضًٍ فرَق(األػًال   40%  

 (Quizz)استجىاب   

 انغُاب ( /انحضىر ) انًىاظثح  5%

( هاتحذَذػُاصر أخري ) َتى     

 الوجوىع  033%
 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

DUNOD,  2004  
Alain, Hassaire, et autres 

Organisation du système 
comptable et de gestion 

:مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

DUNOD, 2013 Michelle Gillet, Patrick 
Gillet  

Management des systèmes 
d’information – manuel et 
application 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

6002الجامعٌة الدار  –االسكندرٌة  الوهاب نصر الدٌن واخرونعبد   المحاسبٌة علومات الم فً نظممقدمة    

6002 -االردن  –الثقافة دار  الرزاق محمد قاسم عبد  وتصمٌم نظم المعلومات المحاسبٌةتحلٌل    

6006 -مصر –الجامعة الجدٌدة دار  كمال  وسمٌر الدٌن الدهراويكمال  
 محمد

ةالمحاسبٌعلومات الم نظم  

 
 

 

 

 

 طرق الخقيين

 الوصبدر والوراجع
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خبريخال  األسبىع هحخىي الذرس 
ةمالية ومحاسبقديم المقياس  نظام  معلومة  ت 19/09/2018  األسبوع األول 

ـ   النظميةة بالمقارالنظمية : تعريف   ة بالمقار 26/09/2018
 المؤسسة كنظام

 األسبوع الثانً

ة بالمقارتعريف النظام ـ مكونات النظام وفق  03/10/2018
 النظمية

 األسبوع الثالث

نظام المعلومات : مكونات نظام المعلومات ـ  10/10/2018
 تعريف نظام المعلومات

 األسبوع الرابع

تعريف  المعلومات و المعطيات ـ خصائص  17/10/2018
 المعلومة الجيدة

 األسبوع الخامس

نظام المعلومات  المحاسبي : المدخالت ـ  24/10/2018
  الوثائق والمستندات المحاسبية المعالجة ـ

 األسبوع السادس

31/10/2018 
اليوميات المساعدةنظام  – الدورة المحاسبية  

 األسبوع السابع

مخرجات نظام المعلومات  المحاسبي ـ القوائم  07/11/2018
  المالية وفق نظام المحاسبة المالية

 االسبوع الثامن

14/11/2018 
المخزونات  األنظمة الجزئية  ل ن م م :  نظام  

 االسبوع التاسع

21/11/2018 
األجور نظام األنظمة الجزئية  ل ن م م  

 االسبوع العاشر

األنظمة الجزئية  ل ن م م : نظام الطلبيات ـ نظام  28/11/2018
 الزبائن والموردين

 األسبوع الحادي عشر

نظام محاسبة التكاليف ـ موضوع  محاسبة  05/12/2018
 التكاليف ـ خصائص نظام م التكاليف

 األسبوع الثانً عشر

المحاسبة المالية و نظام محاسبة  عالقة  نظام 12/12/2018
 التكاليف ـ ن م ت المالئم التخاذ القرار

السبوع الثالث عشرا  

19/12/2018 
المعلوماتية المدمجةاالنظمة   

عشررابع السبوع الا  

مناقشات و تساؤالت في نظام المعلومات   06/01/2019
 المحاسبي و نظام المحاسبة المالية

عشرخامس السبوع الا  

  امتحان نهاٌة السداسً 

 

 

 : أستاذ)ة( األعمال الموجهـــة                                              األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :                    

 ورحقبالزهني ال الوخطط


