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 :أصدقائي الطالب

 لشهر نيسان:  مقرر نظم المعلومات المالية والمصرفيةمحاضرات بخصوص 

 وذلك كما يلي: ، موجودة في النوطةتتعلق بالفصول السأطرح عليكم مجموعة من األسئلة  

 47حتى ص  43من ص  ،المصرفيعلومات ءة وفعالية نظام المس: كفاالفصل الساد

 مالمقصود بكفاءة نظام المعلومات المصرفي؟  .1

مات  قد تكون مجاالً للخطأ أو السهو وتحد من كفاءة نظام المعلواشرح المواضع التي  .2

 المصرفية. 

 مات. عدد عوامل نجاح نظام المعلو .3

من المشاكل والصعوبات، اشرح هذه المشاكل  لمجموعة    لمحوسب امات  يعود فشل نظام المعلو .4

 والصعوبات. 

 61حتى ص  48من ص    ،: البنوك االلكترونية كأحد تطبيقات نظم المعلومات المصرفيةالفصل السابع

مات المصرفية بمجموعة من  باره أحد تطبيقات نظم المعلويتميز المصرف اإللكتروني باعت .1

 ددها مع الشرح. المزايا، ع

 المالمح األساسية للبنوك اإللكترونية على االنترنت.اشرح  .2

 تروني؟ ما هي مزايا وسائل الدفع اإللك .3

 ما هي عيوب وسائل الدفع اإللكتروني؟  .4

 ترونية كأحد تطبيقات نظم المعلومات المصرفية. اشرح مخاطر الصيرفة اإللك .5

 75حتى ص 62من ص  ،من: نظم المعلومات الماليةالفصل الثا

 عّرف نظام المعلومات المالي.  .1

 ما هي المهام األساسية لنظام المعلومات المالي.  .2

 إدارة األموال، صنع القرارات. رن بين اإلدارة المالية والمحاسبة من ناحية: قا .3

 سبي. قارن بين نظام المعلومات المالي ونظام المعلومات المحا .4
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)يمكن شرحها من خالل    معلومات التسويق ونظام المعلومات المالي.اشرح التكامل بين نظام   .5

  وتتلقاها   تقدمهامات التي  وما هي المعلوما هو التداخل بين عمل اإلدارة المالية وإدارة التسويق  

 اإلدارة األخرى(. إدارة إلى كل 

 . مات الماليةلواشرح أهداف نظام المع .6

 اشرح مكونات نظام المعلومات المالي )يمكن من خالل مثال(.  .7

 اشرح الخصائص المميزة لنظم معالجة البيانات.  .8

 ة. اشرح عملية معالجة البيانات في نظم المعلومات المالي  .9

 ية لخدمة نظام الرقابة في المنظمة ، اشرح ذلك. خرجات نظام المعلومات الماله متتج .10

 ما هي خصائص عملية التنبؤ المالي.  .11

 والمطلوب:  

نة أعاله، وبحيث  علة الفصول المبيّ   االطالع وذلك من خالل  المبينة أعاله    األسئلة جابة عن  اإل .1

 طالة. إدون ة كار المطلوباألفبة على جا تحوي اإل

أو اإليميل     shadizahrah@gmail.com يميلإرسال اإلجابات على اإل .2

s.z.foas@aspu.edu.sy . 

   عدم توفر المقرر مع الطالب يمكن مراسلتي على اإليميل  في حال مالحظة: 

shadizahrah@gmail.com    أو اإليميلs.z.foas@aspu.edu.sy   نسخة   لاسر إبوسأقوم

 . من المقرر 

 مراسلتي أيضاً.  كم وفي حال وجود أي استفسار يمكن

 

 والسالمة   بالتوفيق       

 الدكتور شادي زهره 
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