انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

وحـذة إدارة انجـىدة

برَايج انًحاسبت
توصٌف ممرر

مبادئ المراجعة

2929 - 2910
اكادٌمٌة  :الشروق
معهد :المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات
شعبة  :المحاسبة
 .1بٌانات الممرر
الرمز الكودي:
اسم الممرر:
الفرلة:
الفصل الدراسى:
التخصص:
عدد الوحدات الدراسٌة فى األسبوع:

3104
مبادئ المراجعة
الثالثة
األول
المحاسبة
محاضرة
4

درس
1

 .2اهداف الممرر:
م
1
2
3
4
5

الهدف
المام الطالب باساسيات المراجعة من حيث أصولها العلمية والعملية والتشريعات المنظمة لممارسة
المهنة.
اعداد الطالب للعمل بمهنة المراجعة.
تعريف الطالب بأهمية دور المراجع وكيفية اعداد تقارير المراجعة.
دراسة الجوانب السلوكية لمهنة المراجعة.
دراسة اإلطار المهنى والفكرى لمهنة المراجعة بمصر.
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انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

وحـذة إدارة انجـىدة

برَايج انًحاسبت

 .3تغطٌة الممررللنتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج:
أ -المعرفة والفهم
أ ،2أ ،5أ ،6أ ،19أ ،11أ
 ،29أ 21

ب -المهارات الذهنٌة
ب،2ب،3ب،4ب ،6ب12

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة

ث -المهارات العامة

ت،4ت،5ت،12ت،13ت،23ت 22ث،2ث،3ث،5ث،2ث،19ث11

 .4النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للممرر:
أ -المعرفة والفهم:

 -١يتعرف عهى انسًاث انًًيزة نألشكال وا ألَىاع انًختهفت

ب -المهارات الذهنٌة:

 -٢يتعرف عهي انتطىراث واالتجاهاث انحذيثت وانقضايا انًعاصرة
انًرتبطت بًجال انًراجعت (يتطهباث انًعايير انذونيت العذاد انتقارير
انًانيت  - FRSيتطهباث االفصاح واعذاد انتقارير انًتكايهت ).
 -٣يتعرف عهي انًبادئ األساسيت وانُظرياث واالتجاهاث وانًذارس
انفكريه في يجال انًراجعت.
 -٤يتعرف عهي أخالقياث األعًال وانًًارست انًهُيت في يجال
انًراجعت يٍ حيث األياَت وانُزاهت،انحياد االستقالل ،انتؤهيم انعهًي
وانعًهي ،انكفاءة انًهُيت ،االنتزاو بانًعايير انتي تُظى عًهه دونيت
ويحهيت.
 -٥يشرح انتشريعاث انتجاريت وانًانيت راث انصهت وتطبيقاتها(قاَىٌ
انشركاث ،قاَىٌ يزاونت يهُت انًحاسبت وانًراجعت).
 -٦يشرح قىاعذ اجراءاث انًراجعت انذاخهيت نهًُشآث (قبم وبعذ
انصرف).
 -7يعرف اجراءاث انًراجعت انخارجيت وخذياث انتؤكذ وانفحص
انًحذود نهقىائى انًانيت بذايت يٍ قبىل انًهًت ووصىال العذاد انتقرير.
ٌ -١طبك أسس ومبادئ التفكٌر اإلبداعً.
ٌ -٢نمد وٌحدد وٌكتشف العناصر االٌجابٌة والسلبٌة فً المسائل
والمضاٌا المطروحة فى مجال المراجعة.
ٌ -٣حلل باٌجابٌة الموالف المختلفة بما ٌمكن من تحوٌل التهدٌدات
الً الفرص.
ٌ -٤برهن الرأي بؤسلوب علمً مدعم بؤدلة اإلثبات المناسبة
والموضوعٌة
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انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

وحـذة إدارة انجـىدة

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة:

ث -المهارات العامة:

برَايج انًحاسبت
 -٥يقترح انتحسيٍ انًستًر في يجال انًراجعت وفقا نهًتغيراث
انحادثت.
ٌ -١ستخدم أدوات البحث وأدلة اإلثبات للتؤكد من مصادر المعلومات
المختلفة.
ٌ -٢تحمك من صدق المعلومات المختلفة سواء كانت وثائمٌة أوغٌر
وثائمٌة.
ٌ -٣طبك اسس ومبادئ الرلابة وتمٌٌم األداء.
ٌ -٤عرض وٌفسر التمارٌر فً مجال المراجعة بؤسلوب علمً.
ٌ -٥طبك األسالٌب والبرامج المناسبة الجراءات المراجعة وفما
للظروف المحٌطة  ،وٌختار العٌنة المالئمة الغراض اعداد التمارٌر
المالٌة.
ٌ -٦جري الفحص المحدود والتدلٌك والممارنة واالستنتاج والتدلٌل
والتوثٌك للمستندات والحسابات والتمارٌر المالٌة.
ٌ -7مدر علً اجتٌاز االختبارات المهنٌة فً مجال المحاسبة
والمراجعة التً تعمدها الجهات صاحبة االختصاص.
ٌ -١مدر علً االتصال الفعال والتؤثٌر علً اآلخرٌن.
ٌ -٢مدر علً العمل الجماعى.
ٌ -٣مدر علً التعلم الذاتى المستمر.
ٌ -٤مدر على العرض والتمدٌم والحوار.
ٌ -٥مدر على التطوٌر البحثى المستمر فً مجال المراجعة.
ٌ -٦لتزم باستخدام المصطلحات الفنٌة ذات الصلة بمجال المراجعة.
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انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

برَايج انًحاسبت

وحـذة إدارة انجـىدة

 .5مصفوفة ربط نواتج التعلم المستهدفة من الممرر ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج
نواتج البرنامج
نواتج الممرر

 -١يتعرف عهى
انسًاث انًًيزة
نألشكال وا ألَىاع
انًختهفت
 -٢يتعرف عهي
انتطىراث واالتجاهاث
انحذيثت وانقضايا
انًعاصرة انًرتبطت
بًجال انًراجعت
(يتطهباث انًعايير
انذونيت العذاد انتقارير
انًانيت  - FRSيتطهباث
االفصاح واعذاد
انتقارير انًتكايهت ).
 -٣يتعرف عهي
انًبادئ األساسيت
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1أ

2أ

3أ

4أ

5أ

6أ

2أ

1أ

0أ

 13أ

 14أ

 15أ

 16أ

 12أ

 11أ

 10أ

 19أ

√

 29أ

 11أ

√

 21أ

 12أ

√

 22أ

أ  -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم

انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

وحـذة إدارة انجـىدة
وانُظرياث واالتجاهاث
وانًذارس انفكريه في
يجال انًراجعت0
 -٤يتعرف عهي
أخالقياث األعًال
وانًًارست انًهُيت في
يجال انًراجعت يٍ
حيث األياَت
وانُزاهت،انحياد
االستقالل ،انتؤهيم
انعهًي وانعًهي،
انكفاءة انًهُيت،
االنتزاو بانًعايير انتي
تُظى عًهه
دونيت/يحهيت.
 -٥يشرح انتشريعاث
انتجاريت وانًانيت راث
انصهت
وتطبيقاتها(قاَىٌ
انشركاث ،قاَىٌ
يزاونت يهُت انًحاسبت
وانًراجعت).
 -٦يشرح قىاعذ
اجراءاث انًراجعت
انذاخهيت نهًُشآث (قبم

برَايج انًحاسبت

√

√

√
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انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

وحـذة إدارة انجـىدة

برَايج انًحاسبت

وبعذ انصرف).
 -7يعرف اجراءاث
انًراجعت انخارجيت
وخذياث انتؤكذ
وانفحص انًحذود
نهقىائى انًانيت بذايت
يٍ قبىل انًهًت
ووصىال العذاد
انتقرير.

√
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برَايج انًحاسبت

وحـذة إدارة انجـىدة

نواتج البرنامج

نواتج الممرر

ٌ -١طبك أسس
ومبادئ التفكٌر
اإلبداعً.
ٌ -٢نمد وٌحدد
وٌكتشف العناصر
االٌجابٌة والسلبٌة فً
المسائل والمضاٌا
المطروحة فى مجال
المراجعة.
ٌ -٣حلل باٌجابٌة
الموالف المختلفة بما
ٌمكن من تحوٌل
التهدٌدات الً الفرص.
ٌ -٤برهن الرأي
بؤسلوب علمً مدعم
بؤدلة اإلثبات المناسبة
والموضوعٌة

1ب

2ب

3ب

4ب

5ب

6ب

2ب

1ب

0ب

 19ب

 11ب

 12ب

ب -المهارات الذهنٌة

ب -المهارات الذهنٌة

√

√

√

√
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وحـذة إدارة انجـىدة
 -٦يقترح انتحسيٍ
انًستًر في يجال
انًراجعت وفقا
نهًتغيراث انحادثت.

برَايج انًحاسبت

√
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برَايج انًحاسبت

وحـذة إدارة انجـىدة

نواتج البرنامج

نواتج الممرر

ٌ -١ستخدم أدوات
البحث وأدلة اإلثبات
للتؤكد من مصادر
المعلومات المختلفة.
ٌ -٢تحمك من صدق
المعلومات المختلفة
سواء كانت وثائمٌة
أوغٌر وثائمٌة.
ٌ -٣طبك اسس
ومبادئ الرلابة وتمٌٌم
األداء.
ٌ -٤عرض وٌفسر
التمارٌر فً مجال
المراجعة بؤسلوب
علمً.
ٌ -٥طبك األسالٌب
والبرامج المناسبة
الجراءات المراجعة

1ت

2ت

3ت

4ت

5ت

6ت

2ت

1ت

0ت

 19ت

 11ت

 12ت

 13ت

 14ت

 15ت

 16ت

 12ت

 11ت

√

Page 9 of 17

 23ت

 10ت

√

 24ت

 29ت

√

 25ت

 21ت

√

 26ت

 22ت

√

 22ت

ت  -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة

انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

وحـذة إدارة انجـىدة

برَايج انًحاسبت

وفما للظروف
المحٌطة ،وٌختار
العٌنة المالئمة
الغراض اعداد
التمارٌر المالٌة.
ٌ -٦جري الفحص
المحدود والتدلٌك
والممارنة واالستنتاج
والتدلٌل والتوثٌك
للمستندات والحسابات
والتمارٌر المالٌة.
ٌ -7مدر علً اجتٌاز
االختبارات المهنٌة فً
مجال المحاسبة
والمراجعة التً تعمدها
الجهات صاحبة
االختصاص.

√

√
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برَايج انًحاسبت

وحـذة إدارة انجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ -١مدر علً االتصال
الفعال والتؤثٌر علً
اآلخرٌن.
ٌ -٢مدر علً العمل
الجماعى.
ٌ -٣مدر علً التعلم
الذاتى المستمر.
ٌ -٤مدر على العرض
والتمدٌم والحوار.
ٌ -٥مدر على التطوٌر
البحثى المستمر فً
مجال المراجعة.
ٌ -٦لتزم باستخدام
المصطلحات الفنٌة
ذات الصلة بمجال
المراجعة.

1ث

2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

2ث

1ث

0ث

 19ث

 11ث

 12ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√
√
√
√
√

√
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برَايج انًحاسبت

وحـذة إدارة انجـىدة

 .6مصفوفة تغطٌة محتوى الممرر لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:
م محتوى الممرر
1
2

3
4

5

6

المفاهٌم األساسٌة فى
المراجعة
التؤهٌل العلمى
والعملى -االستمالل –
العناٌة – المهنٌه
الواجبه – حموق
ووجبات المراجع –
أدلة االثبات فى
المراجعه
أنظمة الرلابة
الداخلٌة
الفحص ألغراض
خاصة – مراجعة
األنظمة اإللكترونٌة
مراجعة بنود
اإلٌرادات
والمصروفات
تمرٌر مراجع
الحسابات وطرق
إبداء الرأى

عدد
األسابٌع

أ -المعرفة والفهم
1

1

√

2

√

2

1 2 6 5 4 3 2 1 1 2 6 5 4 3 2 1 1 2 6 5 4 3 2 1 1 2 6 5 4 3

√

√ √
√

2

√

3

√

√ √

√
√

3

3

ب -المهارات الذهنٌة

ت -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ث -المهارات العامة

√
√

√ √ √ √ √

√ √
√

√ √

√ √

√

√ √

√

√ √ √
√ √
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√ √

√

√ √

√
√ √

√ √

√ √

√
√ √

√
√

√
√ √ √ √
√

√ √ √
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وحـذة إدارة انجـىدة

برَايج انًحاسبت

 .2المحتوى التفصٌلى للممرر
رلم
االسبوع

عدد
الساعات

الموضوع

محاضرة

درس

الوحدة األولى:
1

المفاهٌم األساسٌة فى المراجعة من خالل بٌان
التعرٌف الحدٌث للمراجعة بؤنواعها ومنفعتها
وحدودها ومعاٌٌر أدائها والفرق بٌن
المحاسب والمراجع.

5

4

1

الوحدة الثانٌة:

2

3

ٌتناول المراجع المائم بعملٌة المراجعة
(أخاللٌات المهنة ومواثٌك الشرف) ودوره
وصفاته -تؤهٌله العلمى والعملى -االستمالل-
حموق وواجبات المراجع – الرلابة على جودة
أداء أعمال المراجعة.
 العناٌة المهنٌة الواجبة - . مسئولٌة مرالب الحسابات مدنٌة-تؤدٌبٌة -جنائٌة.
مراحل ومراجعة الموائم المالٌة.
 اسالٌب وإجراءات المراجعة- . أدلة االثبات فى المراجعة وتوثٌك -أعمال المراجعة.
 مستوٌات األداء المهنى واجتٌاز االختباراتالمهنٌة فى مجال المراجعة.

5

4

1

5

4

1

الوحدة الثالثة:

4

أنظمة الرلابة الداخلٌة(المفهوم واألهداف)
 اسالٌب فحص وتمٌٌم نظم الرلابة -الداخلٌة.
 مفهوم المراجعة الداخلٌة ولجنة -المراجعة بالمنشؤة محل المراجعة
وأهمٌة دور المراجع الداخلى.

5

5

ٌتناول المنشؤة محل المراجعة:
 األطار الفكرى والمهنى لمراجعةالموائم المالٌة.

6
2
1

-

الوحدة الرابعة:
الفحص والمراجعة ألغراض خاصة
مراجعة االنظمة االلكترونٌة.
الغش واألخطاء وكٌفٌة معالجتها.
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4

1

5

4

1

5

4

1

5
5

4
4

1
1
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وحـذة إدارة انجـىدة

برَايج انًحاسبت

0
19
11
12
13
14
15
16

اختبار منتصف الفصل الدراسى
الوحدة الخامسة:
أنواع المنشآت – مسئولٌة األدارة نحو
التمرٌر المالى والموائم المالٌة.
مراجعة بنود لائمة المركز المالى ولائمة
التدفك النمدى
مراجعة بنود االٌرادات والمصروفات

الوحدة السادسة:
تمرٌر مراجع الحسابات
 طرق ابداء الرأىمراجعة عامة

-

5

4

1

5

4

1

5

4

1

5

4

1

4
4

1
1

5
5
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى

اجمالى ساعات التدرٌس
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برَايج انًحاسبت

وحـذة إدارة انجـىدة

 .1مصفوفة تغطٌة طرق التعلٌم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر
طرق التعلٌم والتعلم

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

أ -المعرفة
والفهم

ب -المهارات
الذهنٌة

ت -المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث -المهارات
العامة

محاضرات

√

√

√

√

√

لاعة البحث
التعلٌم التعاونً(فرق
العمل)
التعلٌم
االلكترونً(العروض
التمدٌمٌة ومعامل
الحاسب األلً)
العصف
الذهنً(المنالشات)
استراتٌجٌة التعلم
الذاتً(األبحاث
الفردٌة)
استراتٌجٌة التعلم
التجرٌبً(المشارٌع
البحثٌة الجماعٌة)
استراتٌجٌة التعلٌم
الغٌر مباشر(الواجبات
المنزلٌة)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 .0اسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب من ذوي المدرات المحدودة :
-1
-2
-3
-4
-5

√

ساعات مكتبٌة زائدة
الرٌادة الطالبٌة
االرشاد االكادٌمً
مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً
مجموعات التموٌة (اختٌارى)
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√

انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

برَايج انًحاسبت

وحـذة إدارة انجـىدة

 .19مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:

ادوات التمٌٌم

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

اختبار منتصف الفصل
الدراسى



ب -المهارات الذهنٌة

أ -المعرفة والفهم

8 7 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 8 7 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١






ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التمٌٌم
%



رلم
االسبوع

9

البحث الجماعً
تمارٌن



     


%١٥

كم
اسبىع

العروض التمدٌمٌة
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى



√√
     



Page 16 of 17



√
%8٥

١٦

انًعهذ انعانى نهحاسباث وتكُىنىجيا انًعهىياث

وحـذة إدارة انجـىدة

برَايج انًحاسبت

 .11لائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :
كتب ملزمة :
كتب ممترحة :

مهنا ،دمحم رشاد  "،)2916(،األصول العلمٌة والعملٌة لمراجعة
الحسابات" ،جامعة الماهرة.
شاهٌن ،ابراهٌم " ،)2912(،أصول المراجعة" ،كلٌة التجارة،جامعة
الماهرة.
العشماوى ،كامل  ،ذكى ،خالد عبد المنعم "،)2913( ،ممدمة فى
مبادئ وبرامج المراجعة" ،كلٌة التجارة جامعة الماهرة.
الناغى ،محمود "،)2914(،دراسات فى المراجعة" ،كلٌة التجارة
جامعة المنصورة.
توماس ،وٌلٌام  ،هنكى ،امرسون  "،)2914(،المراجعة بٌن النظرٌة
والتطبٌك (مترجم)" ،دار المرٌخ للنشر.

دورٌات علمٌة أو نشرات ....
أستاذ المادة  :أ.م.د /مجدي شكري فوزي
منسك الجودة بالشعبة :د /محمود فاروق
رئٌس مجلس المسم العلمً :أ.د /نبٌل عبدالرءوف إبراهٌم
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