انًؼهذ انؼبنً نهحبصجبد وتكُىنىخُب انًؼهىيبد

وحـذح إدارح اندـىدح

ثرَبيح انًحبصجخ
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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:

4103

المراجعة
الرابعة
األول
المحاسبة
محاضرة
4

درس
1

 .2اهدف الممرر:
الهدف

م

اعداد الطالب لمعمل بمهنة المراجعة من خالل اكدابه منهجية البحث العممي فى تحميل البيانات بهدف حل

1

المذكالت المحاسبية واإلدارية واإلقترادية والقانهنية .

2

تهظيف المعرفة والمهارات المتعمقة بأساسيات المراجعة وكيفية تطبيقها في منعمات األعمال .
تعريف الطالب بكافة المدتجدات والمتغيرات المحمية والعالمية وتأثيرها عمى ممارسة مهنة المراجعة وإعداد

3

التقارير .

4

تنمية قدرات الطالب واكدابه مهارات اعداد تقارير المراجعة بما يخدم مجال تخرره المهني .

5
6
7

إستخدام الحاسب األلى وتكنهلهجيا المعمهمات في تقييم نعم الراقبة الداخمية واكتذاف األخطاء في ظل النعم
االلكترونية.
االلتزام بالمعايير االخالقية والمهنية عند ممارسة مهنة المراجعة.

فتح قنهات اترال فعالة لدراسة اإلطار المهنى والفكرى لمهنة المراجعة في مرر.
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وحـذح إدارح اندـىدح

ثرَبيح انًحبصجخ

 .3تغطٌة الممرر للنتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم
أ -5أ -9أ -01أ– 14
أ -16أ -20أ21

ب -المهارات الذهنٌة
ب - 1ب - 3ب– 5
ب. 12

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة ث -المهارات العامة
ت -6ت -12ت - 13ت 14ث -6ث -9ث-10
ت -16ت - 22ت23

ث11

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

ب -المهارات
الذهنٌة:

َ -0تؼرف ػهً انتطىراد واالتدبهبد انحذَثخ انًرتجطخ ثأصبنُت انًراخؼخ انتحهُهُخ
واالدارَخ ودورهب فٍ تمُُى األداء.
َ -2تؼرف ػهً أصبنُت انمُبس وانتحهُم ثبصتخذاو انًُبرذ انكًُخ فً ترشُذ اختجبراد
انًراخؼه.
 َ -3تؼرف ػهً أخاللُبد األػًبل وانًًبرصخ انًهُُخ فً يدبل انًراخؼخ  ،يٍ خالل
يضئىنُخ يرالت انحضبثبد ػٍ اكتشبف األخطبء و االنتزاو ثًؼبَُر انًهُخ انًتؼبرف ػهُهب.
َ -4تؼرف ػهً لىاػذ واخراءاد انتضدُم وانتحهُم وانؼرض وانتفضُر نهؼًهُبد ثبصتخذاو
أصهىة انؼُُبد االحصبئُخ
َ -5تؼرف ػهً اخراءاد وأصبنُت ويدبل ػًم انًراخؼخ انجُئُخ وطرق تمُُى يشكالد
يراخؼخ اِنتزاو انجُئٍ
َ -6شرذ يراحم ويؼبَُر انًراخؼخ انذاخهُخ وخذيبد انتأكذ ويضئىنُخ يرالت انحضبثبد ػٍ
اكتشبف االخطبء وانغش فٍ ظم انُظى االنكتروَُخ.
َ -7شرذ يجبديء واخراءاد ويؼبَُر انًراخؼخ انخبرخُخ نهمىائى انًبنُخ وأصبنُت انرلبثخ
انذاخهُخ فٍ ظم َظى انتشغُم اِنٍ نهجُبَبد انًحبصجُخ .
َ -0حهم وَطجك انًُهح انؼهًً فً انتفكُر ،ػُذ اػذاد ثرَبيح انًراخؼخ االدارَخ واختُبر
انؼُُبد واالطًئُبٌ نهمىائى انًبنُخ انًمذيخ يٍ انؼًالء.
َ -2حذد وَكتشف انؼُبصر اإلَدبثُخ وانضهجُخ فً لضبَب انًراخؼخ انًطروحخ  ،يٍ خالل
اصتخذاو اصبنُت انًراخؼخ انًختهفخ و اكتشبف األخطبء وانغش واإلفصبذ فً تمرَر يراخغ
انحضبثبد انُهبئً .
َ -3حهم األفكبر ووخهبد انُظر ثىضىذ يغ اثذاء انرأي ثبصهىة ػهًً يذػى ثبألدنخ
وانًىضىػُخ يٍ خالل تمرَر يراخغ انحضبثبد .
َ -4مترذ انتحضٍُ انًضتًر فً يدبل انًراخؼخ انتحهُهُخ وفمب نهًتغُراد انحذَثخ فً أصبنُت
انًراخؼخ انًضتخذيخ .
َ -1دًغ انجُبَبد واالحصبءاد انًبنُخ وغُر انًبنُخ راد انصهه ثبنًراخؼخ االدارَخ ودورهب
فٍ تمُُى األداء .
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انًؼهذ انؼبنً نهحبصجبد وتكُىنىخُب انًؼهىيبد

وحـذح إدارح اندـىدح
ت  -المهارات
المهنٌة والعملٌة :

ثرَبيح انًحبصجخ

َ -2طجك اصش ويجبدئ َظى انرلبثخ انذاخهُخ وتمُُى االداء  ،ثهذف االػتًبد ػهُهب .
ٌَ -3ؼذ وَؼرض وَفضر االخراءاد واألصبنُت انًتؼهمخ ثًؼبَُر انًفبضهخ ثًذي االنتزاو
ثبالشتراطبد انجُئُخ .
َ -4ضتخذو تطجُمبد انحبصت اِنً وتكُىنىخُب انًؼهىيبد فً ػًهُبد انًراخؼخ واكتشبف
االخطبء.
َ –5طجك انطرق واألصبنُت واالخراءاد انًختهفخ فٍ ػًهُبد انًراخؼخ انتحهُهُخ .

َ -6طجك األصبنُت وانجرايح انًُبصجخ إلخراءاد انًراخؼخ واختُبر انؼُُخ االحصبئُخ انًالئًخ
وفك ظروف كم يُشأح.
َ - 7درٌ ػًهُبد انفحص وانًراخؼخ وانًمبرَخ واالصتُتبج وانتذنُم ثبصتخذاو انًُبرج
انكًُخ فٍ ترشُذ اختجبراد انًراخؼخ .
ث -المهارات العامةَ -0 :هتزو ثبصتخذاو أصبنُت حم انًشكالد فٍ يدبل انًراخؼخ االدارَخيٍ خالل انًُبرج انكًُخ
ودورهب فٍ ترشُذ اختجبراد انًراخؼخ
َ -2مذر ػهً االثتكبر فٍ تمُُى َظى انرلبثخ انذاخهُخ ويضئىنُخ يرالت انحضبثبد ػٍ اكتشبف
االخطبء .
َ -3مذر ػهً انتطىَر وانتحضٍُ انًضتًر فً انؼًم  ،يٍ خالل اصتخذاو االصبنُت انًختهفخ
نهًراخؼخ انتحهُهُخ
َ -4هتزو ثبصتخذاو انًصطهحبد انفُُخ راد انصهخ ثًدبل انًراخؼخ انجُئُخ
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وحـذح إدارح اندـىدح

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

َ -0تؼرف ػهً
انتطىراد واالتدبهبد
انحذَثخ انًرتجطخ
ثأصبنُت انًراخؼخ
انتحهُهُخ واالدارَخ
ودورهب فٍ تمُُى األداء.
َ -2تؼرف ػهً أصبنُت
انمُبس وانتحهُم
ثبصتخذاو انًُبرذ انكًُخ
فً ترشُذ اختجبراد
انًراخؼه.
َ -3تؼرف ػهً أخاللُبد
األػًبل وانًًبرصخ
انًهُُخ فً يدبل
انًراخؼخ  ،يٍ خالل
يضئىنُخ يرالت
انحضبثبد ػٍ اكتشبف
األخطبء واالنتزاو
ثًؼبَُر انًهُخ انًتؼبرف
ػهُهب.
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1أ

2أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 13أ

 14أ

 15أ

 16أ

 17أ

 18أ

 19أ

 10أ

√

 20أ

 11أ

√

 21أ

 12أ

√

 22أ

أ -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم
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وحـذح إدارح اندـىدح

ثرَبيح انًحبصجخ

َ -4تؼرف ػهً لىاػذ
واخراءاد انتضدُم
وانتحهُم وانؼرض
وانتفضُر نهؼًهُبد
ثبصتخذاو أصهىة انؼُُبد
االحصبئُخ
َ -5تؼرف ػهً اخراءاد
وأصبنُت ويدبل ػًم
انًراخؼخ انجُئُخ وطرق
تمُُى يشكالد يراخؼخ
اِنتزاو انجُئٍ
َ -6شرذ يراحم
ويؼبَُر انًراخؼخ
انذاخهُخ وخذيبد انتأكذ
ويضئىنُخ يرالت
انحضبثبد ػٍ اكتشبف
االخطبء وانغش فٍ ظم
انُظى االنكتروَُخ.
َ -7شرذ يجبديء
واخراءاد ويؼبَُر
انًراخؼخ انخبرخُخ
نهمىائى انًبنُخ وأصبنُت
انرلبثخ انذاخهُخ فٍ ظم
َظى انتشغُم اِنٍ
نهجُبَبد انًحبصجُخ .

√

√

√

√
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وحـذح إدارح اندـىدح

نواتج البرنامج

نواتج الممرر

َ -0حهم وَطجك انًُهح
انؼهًً فً انتفكُر ،ػُذ
اػذاد ثرَبيح انًراخؼخ
االدارَخ واختُبر انؼُُبد
واالطًئُبٌ نهمىائى
انًبنُخ انًمذيخ يٍ
انؼًالء.
َ -2حذد وَكتشف
انؼُبصر اإلَدبثُخ
وانضهجُخ فً لضبَب
انًراخؼخ انًطروحخ ،
يٍ خالل اصتخذاو
اصبنُت انًراخؼخ
انًختهفخ واكتشبف
األخطبء وانغش
واإلفصبذ فً تمرَر
يراخغ انحضبثبد انُهبئً
.

1ب

2ب

3ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 10ب

 11ب

ب -المهارات الذهنٌة

 12ب

ب -المهارات الذهنٌة

√

√
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ثرَبيح انًحبصجخ

وحـذح إدارح اندـىدح
َ -3حهم األفكبر
ووخهبد انُظر ثىضىذ
يغ اثذاء انرأي ثبصهىة
ػهًً يذػى ثبألدنخ
وانًىضىػُخ يٍ خالل
تمرَر يراخغ انحضبثبد .
َ -5مترذ انتحضٍُ
انًضتًر فً يدبل
انًراخؼخ انتحهُهُخ وفمب
نهًتغُراد انحذَثخ فً
أصبنُت انًراخؼخ
انًضتخذيخ .

√

√
نواتج البرنامج

نواتج الممرر

َ -1دًغ انجُبَبد
واالحصبءاد انًبنُخ
وغُر انًبنُخ راد انصهه
ثبنًراخؼخ االدارَخ
ودورهب فٍ تمُُى األداء .
َ -2طجك اصش ويجبدئ
َظى انرلبثخ انذاخهُخ
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1ت

2ت

3ت

4ت

5ت

6ت

7ت

8ت

9ت

 10ت

 13ت

 14ت

 15ت

 16ت

 17ت

 18ت

 19ت

 20ت

 21ت

 22ت

 23ت

 24ت

 25ت

 11ت

√

 26ت

 12ت

√

 27ت

ت  -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة

انًؼهذ انؼبنً نهحبصجبد وتكُىنىخُب انًؼهىيبد

وحـذح إدارح اندـىدح

ثرَبيح انًحبصجخ

وتمُُى االداء  ،ثهذف
االػتًبد ػهُهب .
ٌَ -3ؼذ وَؼرض وَفضر
االخراءاد واألصبنُت
انًتؼهمخ ثًؼبَُر
انًفبضهخ ثًذي االنتزاو
ثبالشتراطبد انجُئُخ .
َ -4ضتخذو تطجُمبد
انحبصت اِنً
وتكُىنىخُب انًؼهىيبد
فً ػًهُبد انًراخؼخ
واكتشبف االخطبء.
َ –5طجك انطرق
واألصبنُت واالخراءاد
انًختهفخ فٍ ػًهُبد
انًراخؼخ انتحهُهُخ .
َ -6طجك األصبنُت
وانجرايح انًُبصجخ
إلخراءاد انًراخؼخ
واختُبر انؼُُخ
االحصبئُخ انًالئًخ وفك
ظروف كم يُشأح.
َ - 7درٌ ػًهُبد
انفحص وانًراخؼخ
وانًمبرَخ واالصتُتبج
وانتذنُم ثبصتخذاو
انًُبرج انكًُخ فٍ ترشُذ

√

√
√

√
√
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وحـذح إدارح اندـىدح
اختجبراد انًراخؼخ .

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

َ -0هتزو ثبصتخذاو
أصبنُت حم انًشكالد
فٍ يدبل انًراخؼخ
االدارَخيٍ خالل انًُبرج
انكًُخ ودورهب فٍ
ترشُذ اختجبراد
انًراخؼخ
َ -2مذر ػهً االثتكبر فٍ
تمُُى َظى انرلبثخ
انذاخهُخ ويضئىنُخ
يرالت انحضبثبد ػٍ
اكتشبف االخطبء .
َ -3مذر ػهً انتطىَر
وانتحضٍُ انًضتًر فً
انؼًم  ،يٍ خالل
اصتخذاو االصبنُت
انًختهفخ نهًراخؼخ
انتحهُهُخ

1ث

2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 10ث

 11ث

 12ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√

√

√
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َ -4هتزو ثبصتخذاو
انًصطهحبد انفُُخ راد
انصهخ ثًدبل انًراخؼخ
انجُئُخ

ثرَبيح انًحبصجخ
√
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 .6مصفوفة تغطٌة محتوى الممرر لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:
محتوى الممرر
1
2
3
4
5
6
7

المراجعة اإلدارية
المراجعة البيئية
العينات
االحصائية
المراجعة
التحليلية
النماذج الكمية
تقييم نظم الرقابة
الداخلية
مسئولية مراقب
الحسابات عن
اكتشاف االخطاء

ب -المهارات الذهنٌة

أ -المعرفة والفهم

ث -المهارات العامة

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة

عدد
األسابٌع
8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
2
2

√

√

2

√

√

√

√

2
3

√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

2
√

√
√

√
√

√
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√
√

√

1

√

√
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وحـذح إدارح اندـىدح

 .7المحتوى التفصٌلى للممرر
عدد
الساعات

محاضرة

درس

رلم
االسبوع
1

المراجعه اإلدارية ودورها فى تقييم األداء

5

4

1

2

المراجعه اإلدارية ودورها فى تقييم األداء

5

4

1

3

المراجعة البيئية والمدئهلية االجتماعية لممراجع

5

4

1

4

المراجعة البيئية والمدئهلية االجتماعية لممراجع

5

4

1

5

العينات اإلحرائية فى المراجعه

5

4

1

6

العينات اإلحرائية فى المراجعه

5

4

1

7

المراجعه التحميمية وأساليبها وأدلة اإلثبات

5

4

1

8
9
10

5
المراجعه التحميمية وأساليبها وأدلة اإلثبات
اختبار منتصف الفصل الدراسى
5
المراجعه التحميمية وأساليبها وأدلة اإلثبات

4

1

4

1

11

استخدام النماذح الكمية فى ترشيداختبارات المراجعه

5

4

1

12

استخدام النماذح الكمية فى ترشيداختبارات المراجعه

5

4

1

5

4

1

5

4

1

5

4

1

اختبار نهاٌة الفصل الدراسى
70
اجمالى ساعات التدرٌس

56

13
14
15
16

الموضوع

دور المراجع الداخمى فى تقييم نعام الرقابه الداخمية
والتذغيل اإللكترونى لمبيانات
دور المراجع الداخمى فى تقييم نعام الرقابه الداخمية
والتذغيل اإللكترونى لمبيانات
مدئهلية مراقب الحدابات عن اكتذاف االخطاء
والغش فى ظل النعم اإللكترونية
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14

انًؼهذ انؼبنً نهحبصجبد وتكُىنىخُب انًؼهىيبد

ثرَبيح انًحبصجخ

وحـذح إدارح اندـىدح

 .8مصفوفة تغطٌة طرق التعلٌم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر
طرق التعلٌم والتعلم
محاضرات
لاعة بحث
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)

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

أ -المعرفة
والفهم

ب -المهارات
الذهنٌة

ت  -المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث -المهارات
العامة

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 .9اسالٌب 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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انًؼهذ انؼبنً نهحبصجبد وتكُىنىخُب انًؼهىيبد

ثرَبيح انًحبصجخ

وحـذح إدارح اندـىدح

 .10مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:

ادوات التمٌٌم

اختبار منتصف الفصل
الدراسى

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

√

أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنٌة

8 7 6 5 4 3 2 0 8 7 6 5 4 3 2 0
√ √

ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التمٌٌم
%

√ √ √ √

رلم
االسبوع

9

البحث الجماعً
تمارٌن

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √
%05

كم
اصجىع

العروض التمدٌمٌة
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √
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06

انًؼهذ انؼبنً نهحبصجبد وتكُىنىخُب انًؼهىيبد

وحـذح إدارح اندـىدح

ثرَبيح انًحبصجخ

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

رضوان ،عباس أحمد ،2014 ،بحوث فً المراجعة المتمدمة ،كلٌة التجارة ،جامعة المنصورة.
الناغى ،محمود ،2013 ،دراسات فى المراجعة ،كلٌة التجارة ،جامعة المنصورة.
عبدالمجٌد ،دمحم محمود " ،2010 ،أصول المراجعة – األسس العلمٌة والتطبٌمات العملٌة"  ،كلٌة
التجارة ،جامعة عٌن شمس .
طلبة ،على ابراهٌم" ،2012 ،المراجعة من منظور المعاٌٌر الدولٌة"  ،كلٌة التجارة ،جامعة عٌن
شمس .

دورٌات علمٌة
أو نشرات ....
أستاذ المادة  :د .عالء كامل حسن خلٌفة .
منسك الجودة بالشعبة :د /محمود فاروق السعٌد
رئٌس مجلس المسم العلمً  :أ.د /.نبٌل عبد الرءوف إبراهٌم
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