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 ........... الؼلىم الوالُح : انشعبت.  .(D06)الؼلىم االقتصادَح و ػلىم التسُُز و الؼلىم التجارَح  : يذاٌانً

 و هحاسثح تذقُق .: انخخصص

    2019/ 2018 : انسنت انجبيعيت انثبني                                         : انسذاسي
 

 

 

 

 

 التذقُق  الوحاسثٍ والوالٍ  : انعنىاٌ

 ..............................................................................أسبسيت : وحذة انخعهيى

  .......... : انًعبيم             ....... :    عذد األرصذة

 ...........................................( سبعبث30ثالثت ) : انحجى انسبعي األسبىعي

   .................................سب  0303:  انًحبضرة ) عذد انسبعبث في األسبىع (

 .............................سب  0303:  أعًبل حىجيهيت ) عذد انسبعبث في األسبىع (

 .............................:  أعًبل حطبيقيت ) عذد انسبعبث في األسبىع (

 

 

 

 
 

 . يسبعذ ، أسخبر   ســاليــي يــنـيـر        : االسى، انهقب، انرحبت

 . ................./............  (..)رقى  : ححذيذ يىقع انًكخب ) يذخم ، يكخب (

 msellami213@yahoo.fr ..               .: انبريذ االنكخروني

 .. : رقى انهبحف

 .(9( ببنًذرج رقى )30 09 . .  – 08  00.)    حذ األيىو  : حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت يسؤول انًبدة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسى انًــــــبدة انخعهيــًيـــت 
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   :(Pré requis) انًكخسببث 
الجىاًة الوحاسثُح ضوي  –الوؼاَُز الذولُح للوحاسثح  –الٌظام الوحاسثٍ الوالٍ  –الوحاسثح الوالُح ……

 التشزَؼاخ الجثائُح و شثه الجثائُح     –القاًىى الجارٌ 

 

التؼزف ػلٍ التذقُق الوحاسثٍ و الوالٍ والوؼاَُز التٍ تحكوه الوقثىلح  ًبدة انخعهيًيت :انهذف انعبو نه

 الؼولُاخ الوحاسثُح و ػوىها والذولُح تاإلضافح إلٍ الوؼاَُز الوحلُح كوا َتؼزف الطالة ػلٍ كُفُح تذقُق

 اكتشافها.التٍ َتن هؼالجح األخطاء  الوالُح وكُفُحالقىائن 

 

هغ التزكُز فقط ػلً األهذاف التٍ  هذافأ 6الً  3) هي  : )انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب( أهذاف التؼلن

 َتن تقُُوها(

هقزر الوقُاس إلٍ تؼزَف الطالة تكُفُح تخطُط إدارج وتٌفُذ ههوح التذقُق الوحاسثٍ والوالٍ  َهذف 

 والتقزَز ػٌها واألرصذج واإلفصاح( )تقُُن ًظام الزقاتح الذاخلُح اإلجزاءاخ  االختثارَح للؼولُاخ 

  
 

 

 

التطور التاريخي للتدقيق المحاسبي والمالي   المحاضرة األولي :  

 المحاضرة الثانية : المقارنة بين التدقيق الداخلي و الخارجي

نظام الرقابة الداخليةالمحاضرة الثالثة :   

معايير التدقيقالمحاضرة الرابعة:   

المحاضرة الخامسة : تدقيق دورة االستثمارات   

تدقيق دورة المحزونات المحاضرة السادسة :  

النقديةالمحاضرة السابعة : تدقيق دورة   

 المحاضرة الثامنة : تدقيق دورة األجور

 المحاضرة التاسعة : تدقيق دورة المبيعات

 المحاضرة العاشرة  : تقرير مدقق الحسابات 

الحادية عشر: تدقيق الحسابات ومراجعتها في الجزائر  المحاضرة  

 

ًبدة انخعهيًيتوصف ان  

ًبدة انخعهيًيتيحخىي ان  
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 طبيعت االيخحبٌ انعاليت انخقييى ببننسبت انًئىيت

 اهتحاى  50%

جزئٍاهتحاى   35%  

)الوشاركح( أػوال هىجهح  5%   

 أػوال تطثُقُح  

فزدٌوشزوع الال    

 األػوال الجواػُح )ضوي فزَق(  

 (Quizz)استجىاب   

 الغُاب ( /الحضىر ) الوىاضثح  10%

( هاتحذَذػٌاصز أخزي ) َتن     

 انًجًىع  033%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

   6002دار المسٌرة عمان 

DALLOZ- 4 édition 
 غسان فالح المطارنة

Lionel Colins & Gérard 
Valin  

 تدقيق الحسابات المعاصر
Audit et contrôle interne  

:مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

 Jaques Renard Théorie et pratique de l’audit 
interne 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

6002دار الصفاء عمان  التدقٌق الحدٌث إلًالمدخل  أحمد حلمً جمعة   

 
 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع



 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجً مختار             
 العلوم المالٌة قسم                                                                        انعهىو االقخصبديت و عهىو انخسيير الكلٌة

 

4 
 

 
 

 

 

خبريخان  األسبىع يحخىي انذرس 

 األسبوع األول التطور التاريخي للتدقيق المحاسبي والمالي 27/01/2019

 األسبوع الثانً المقارنة بين التدقيق الداخلي و الخارجي 03/02/2019

 األسبوع الثالث نظام الرقابة الداخلية 10/02/2019

التدقيق معايير 17/02/2019  األسبوع الرابع 

 األسبوع الخامس تدقيق دورة االستثمارات 24/02/2019

 األسبوع السادس تدقيق دورة المحزونات 03/03/2019

 األسبوع السابع تدقيق دورة النقدية 10/03/2019

 االسبوع الثامن تدقيق دورة األجور 17/03/2019

 التاسعاالسبوع  تدقيق دورة المبيعات 24/03/2019

 االسبوع العاشر تقرير مدقق الحسابات 31/03/2019

دراسة حالة -تقرير مدقق الحسابات 07/04/2019  األسبوع الحادي عشر 

 األسبوع الثانً عشر تدقيق الحسابات ومراجعتها في الجزائر 14/04/2019

 االسبوع الثالث عشر تدقيق الحسابات ومراجعتها في الجزائر 21/04/2019

  االمتحان الجزئً 

  امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

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

 ًرحقبانزيني ان انًخطط


