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 : علوم مالية الشعبة علوم اقتصادية وعلوم التسيير                                   : يدانالم

 تدقيق ومحاسبة  التخصص :

 2018/2019 : السنة الجامعية                                                 ثالثال : السداسي

 
 

 

 المحاسبة والتدقيق ندوة العنوان :

 األساسيةوحدة التعليم : 

 02المعامل :               06عدد األرصدة :   

 ساعة ونصف الحجم الساعي األسبوعي : 

   ساعة ونصفالمحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

   ساعة ونصفأعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 .............................أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 

 

 

 
 التعليم العاليجمعة ، هوام ، أستاذة االسم، اللقب، الرتبة : 

 01، مكتب رقم  320بناية المدرج تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب ( : 

 djemaa.haouam@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 ................................................................................رقم الهاتف : 

  4مدرج بال 11.00 -9.30الساعة  ى لاالحد ع   : توقيت الدرس ومكانه

 22و  21زواال بالقاعة  1400 -11األثنين على الساعة                                

 

 

 

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

مادة التعليميةوصف ال  

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج



 

 PPTوعرض البحوث باستخدام اكتسب الطالب مسبقا طريقة تقديم :(Pré requis) المكتسبات 

 

 

ايصال الطالب الى مستوى جيد في المحاسبة والتدقيق والمامه باهم الهدف العام للمادة التعليمية : 

 المستجدات . 

أهداف مع التركيز فقط على األهداف التي  6الى  3) من  )المهارات المراد الوصول إليها( :أهداف التعلم 

 يتم تقييمها(

 

مثل : مواضيع  مختلفة في ميدان المحاسبة والتدقيق  

 المحاسبة االبداعية  -

 أخالقيات مهنة المحاسبة و التدقيق -

 التدقيق القائم على المخاطر -

 عالقة التدقيق الداخلي  بالرقابة الداخلية  -

 عالقة التدقيق الداخلي بمراقبة  التسيير  -

 التدقيق الخارجي واستمرارية المؤسسة في النشاط. -

  

 

 

 

 

 طبيعة االمتحان المئويةالتقييم بالنسبة 

 امتحان 50%

جزئيامتحان    

50%  أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 

مادة التعليميةمحتوى ال  

 طرق التقييم



 

 

األساسي الموصى به :المرجع     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 مراجع في المحاسبة والتدقيق   

 مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(:  

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

2009مصر –الدار الجامعية   أ.د.عبد الوهاب نصر علي 
 د.شحاته السيد شحاته

وسلوكيات مهنة المحاسبة أخالقيات 
مات الماليةهة االزاجفي مو والمراجعة  

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 األسبوع محتوى الدرس التاريخ

16/09/2018 
 منهاج المادة التعليمية تقديم 

 

 األسبوع األول

23/09/2018 
فهوم م تطور و -مقدمة:  المحاسبة االبداعية

.المحاسبة االبداعية  
 األسبوع الثاني

 األسبوع الثالث  -دوافعها   -اساليبها -هورهاظاسباب  -  30/09/2018

07/10/2018 

 

فضائح محاسبية على مر الزمن 10أسوأ   

 الدراسات الوصفية واالحصائية في المحاسبة االبداعية .

 

 األسبوع الرابع

14/10/2018 
 أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق

اخالقيات مهنة المحاسبة ،تعريف االخالقيات  

، اخالقيات مهنة التدقيق  

 األسبوع الخامس

21/10/2018 

 

معهد الصادرة عن   واالخالقي قواعد السلوك  المهني 

  AICPAالمحاسبين القانونيين في أمريكا 

 

 األسبوع السادس

 المصادر والمراجع

 مرتقبالزمني ال المخطط



 

 

 

 

 

 

 األسبوع السابع Enron , WorldComدراسة حالة شركة  28/10/2018

4/11/2018 

 التدقيق القائم على المخاطر

 تنظيم عملياته. -مقوماته -أهدافه -مفهوم التدقيق الداخلي

  العالقة بين -دور المدقق الداخلي في ادارة المخاطر

 .التدقيق الداخلي وادارة المخاطر

 االسبوع الثامن

11/11/2018 
التدقيق الداخلي  بالرقابة الداخليةعالقة   

 أشكاله. -معاييره–أهدافه  -مفهوم التدقيق الداخلي
 االسبوع التاسع

18/11/2018 
مكوناتها  -أهدافها -مفهوما -تطور نظام الرقابة الداخلية

 -اجراءاتها -وسائلها—مجاالتها –األساسية 
 االسبوع العاشر

/11/2018 25 
 بنظام مراقبة التسيير .عالقة التدقيق الداخلي 

 -أدواته -أهدافه-أهميته- -ماهية نظام مراقبة التسيير 
 األسبوع الحادي عشر

2/12/2018 
التدقيق الخارجي واستمرارية النشاط في  لمؤسسة مفهوم 

-الياته  -أهدافه–التدقيق الخارجي   

 األسبوع الثاني عشر

/12/2018 9 

المراجعة الدولي رقم معيار  -مفهومه –استمرارية النشاط 

دور المدقق في استمرارية  –الخاص باالستمرارية  570

 النشاط.

 االسبوع الثالث عشر

 األسبوع الرابع عشر عرض دراسات في المحاسبة والتدقيق  6/01/2019

  امتحان نهاية السداسي 

  االمتحان االستدراكي 
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 ، نشهد أننا اطلعنا على منهاج مادة ،  .............تخصص  ...........شعبة  ......من السنة ......طلبة الفوج نحن 

 

 

 اإلمضاء اإلسم اللقب
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 يلي إمضاءاتنا  على ذلك : و على كيفية التقييم ، و فيما "..............................." 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


