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 وصف المقرر
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 أهداف المقرر .8

   تطور مفهوم التدقيق ودوره في خدمات المنشآتإدراك أهمية دراسة .1

 والتخطيط لعملية التدقيقمعرفة االجراءات التمهيدية للمدقق  2-

 معرفة الطالب اوراق عمل المدقق وبرنامج التدقيق 3-

 ئتها وكفايتهاثرة كفااالثبات في التدقيق والعوامل المؤمعرفة الطالب ادلة  -4

 .رقابة الداخلية وعناصرها ووسائل فحص الرقابة الداخليةادراك الطالب لمفهوم ال -5

 

هم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ألصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً وفر وي

بد اللم المتاحة. وستفادة القصوى من فرص التعاالمبرهناً عما إذا كان قد حقق  الطالب تحقيقها

 البرنامج. من الربط بينها وبين وصف

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10
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  هداف المعرفية األ - أ

تعريف الطالب بأصول وقواعد واهداف الرقابة والتدقيق وبالمعايير المحاسبية ومعايير  

 التدقيق الدولية وكيفية اعداد برنامج التدقيق

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتداف األه  -ب 

التدقيق باستخدام الوسائل المختلفة لألدلة واالثبات تمكين الطالب من الممارسة على إعمال  

 وعناصر المركز المالي

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة. -1 

 طريقة المناقشة.  -2

     استراتيجية العصف الذهني.  -3

         

 طرائق التقييم      

 اختبار التعرف.- 1

 ختبار المقالي غير المحدد.الا- 2

 ختبارات القصيرة.الا- 3

 ختبار النهائي.الا- 4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

كشف ميول الطالب لمادة دون سواها من خالل الكتابة والبحث في موضوعاتها ومحاولة  -1

 تطويرها.

   اآلراء المتطرفة ربنظر االعتبالب مع االخذ االطالع على اراء الطا -2

  

    

 طرائق التعليم والتعلم  

 االرشاد والتوجيه المباشر  ـ1 

 التوجيه الجماعي مع االخذ بالفروق الفردية -2

 التعلم عن طريق المحاولة والخطأ -3

 طرائق التقييم    
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درجات في السجل تحسب كنسبة من يومية ومستمرة طول السنة وتوثيق ال اختبارات إجراءـ  1

 الدرجة النهائية

لمعرفة ومحاولة تحفيز الطالب لرقابة والتدقيق اجراء اختبارات شهرية خاصة بمواضيع اـ 2

 الحقائق المختلفة.

 

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

ية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل تقنية حديثة في اكمال البحوثتنم  -1  

تنمية قدرة الطالب على التعامل مع شبكة المعلومات الدولية والوسائل المتعددة.ـ 2  

ير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة وبذلك يمكنه من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من تطو -3

 قبل جهات محلية/ إقليمية/ دولية.

 أدارة الوقت والعمل ضمن الوقت المحدد. -4
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 بنية المقرر .11

األسبو

 ع

الساعا

 ت

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 يقة التقييمطر

مقدمة تاريخية لتطوير  3 االول

 مفهوم التدقيق

الكترو الرقابة والتدقيق

 نية

شفوية  أسئلة

 وحوار

معايير التدقيق المتعارف  3 الثاني

 عليه

الكترو الرقابة والتدقيق

 نية

 اختبارات شفوية

الكترو الرقابة والتدقيق تعريف االخطاء والغش 3 الثالث

 نية

حوارية مع  أسئلة

 لطلبةا

االجراءات التمهيدية  3 الرابع

للمدقق والتخطيط لعملية 

 التدقيق

الكترو الرقابة والتدقيق

 نية

 حوارية أسئلة

الكترو الرقابة والتدقيق اوراق عمل المدقق 3 الخامس

 نية

ختبارات شفوية ا

وطرح اسئلة 

 حوارية

الكترو الرقابة والتدقيق برنامج التدقيق 3 السادس

 نية

شة حوار ومناق

 بين الطلبة

الكترو الرقابة والتدقيق أدلة االثبات في التدقيق 3 السابع

 نية

 امتحان

الكترو الرقابة والتدقيق أدلة االثبات في التدقيق 3 الثامن

 نية

حوارية مع  أسئلة

 الطلبة

تحديد مفهوم الرقابة  3 التاسع

 الداخلية

الكترو الرقابة والتدقيق

 نية

حوارية مع  أسئلة

 الطلبة

انواع الرقابة الداخلية  3 العاشر

 ووسائلها

الكترو الرقابة والتدقيق

 نية

حوارية مع  أسئلة

 الطلبة

الحادي 

 عشر

انواع الرقابة الداخلية  3

 ووسائلها

الكترو الرقابة والتدقيق

 نية

حوارية مع  أسئلة

 الطلبة

الثاني 

 عشر

الكترو الرقابة والتدقيق التدقيق الداخلي 3

 نية

مع  حوارية أسئلة

 الطلبة

الثالث 

 عشر

الكترو الرقابة والتدقيق تقرير المدقق 3

 نية

حوارية مع  أسئلة

 الطلبة

الرابع 

 عشر

الكترو الرقابة والتدقيق تقرير المدقق 3

 نية

حوارية مع  أسئلة

 الطلبة
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 البنية التحتية  .12

  مقررة المطلوبة ـ الكتب ال1

 اصول التدقيق، عبد اللطيف نوري، مؤيد جواد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 المختلفة والرقابة المالية التدقيقكتب 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 ت ....االنترني

 رقابة الماليةالمواقع الخاصة بال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 %5تتجاوز  الاضافة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في المقرر وبنسبة 

 

 

 

 

الخامس 

 عشر

الكترو الرقابة والتدقيق تقرير المدقق 3

 نية

 امتحان


