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أوال :المعلومات العامة عن

المقرر:

.1

اسم المقرر:
رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

.6

المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

.2

مراجعة الحسابات (أ)
محاضرة

.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

قسم :المحاسبة

البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

سمنار

عملي

ثالث
ساعات
مستوى سنة رابعة – الفصل األول

تدريب

اإلجمالي
ثالث
ساعات

البكالوريوس
اللغة العربية
الفصل الدراسي ( الترم )
انتظام
جامعة األندلس
أ .ياسر أحمد محمد الماوري

ثانيا :وصف المقرر:
يتناول هذا ال ُمقرر المبادئ األسااساية لعملية مراةعة الاساباو و يتنما التعريب بمةنة المراةعة و القياياو المةنة
كما يساااعذ هذا ال ُمقرر لتقديم ةم وانااا عا مسااايولياو و الهداب عملية المراةعة  ،باإلضاااالتقديم مفقوم كفقيالنق
اديخطمطقدعولمتقادوراجعتقكقادوماهمفقادوريبطتقب ذهقادعولمتق،قباإلضالتقإدىقادنكاحنقادعولمتقكادمنمتقدعولمتقادوراجعتق

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

 -Aالمعرفة والفهم:
 .1يعرب ماهية مةنة المراةعة
 .2يُلم بمعايير المراةعة المتعارب عليةا
 .3يتعرب علذ الفرق بيا المراةعة والمااسبة

 -Bالمهارات الذهنية:
 .1يستوعب مفةوم الدلة المراةعة
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 .2يدرك طبيعة الراابة الداقلية و عياتةا بالمراةعة
 .3يُقدر القطار المراةعة المقتلفة

 -Cالمهارات العملية المهنية:
 .1يقطط و يوثق لعملية المراةعة
 .2يستقدم مفةوم األهمية النسبية ي المراةعة
 .3يقتار العينة الممثلة لمةتمع المراةعة
 .4يطبق عملية المراةعة علذ دايرة المبيعاو والمشترياو

 -Dالمهارات العامة:
 .1يُلم بأخالقيات و سلوكيات المهنة
.2قمعرفقوسئكدماتقادوراجعقادوخيلمتق ق
.3قمكايبقإص اراتقادوعاممرقاد كدمتقدلي قمققكادوراجعتقادصا رةق

قIFACق ق

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

استراتيجية
التدريس

معر ة ماهية مةنة المراةعة

المحاضرات
النقاش الجماعي

اإللمام بمعايير المراةعة المتعارب عليةا
التعرب علذ الفرق بيا المراةعة والمااسبة

استراتيجية التقويم
تمارين أسبوعية
االختبار النصفي
االختبار النهائي

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
استيعاب مفةوم الدلة المراةعة
ادراك طبيعة الراابة الداقلية و عياتةا بالمراةعة
تقدير و ةم القطار المراةعة المقتلفة

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

المحاضرات
النقاش الجماعي

تمارين أسبوعية
االختبار النصفي
االختبار النهائي

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس
والتقويم:
استراتيجية التدريس

مخرجات المقرر
التقطيط والتوثيق لعملية المراةعة
استقدام مفةوم األهمية النسبية ي المراةعة
اقتيار العينة الممثلة لمةتمع المراةعة
تطبيق عملية المراةعة علذ دايرة المبيعاو والمشترياو

المحاضرات
والمناقشة
و الحوار الجماعي

استراتيجية التقويم

تمارين أسبوعية
االختبار النصفي
االختبار النهائي

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التدريس

مخرجات المقرر/
اإللمام بأخالقيات و سلوكيات المهنة
معرفة مسئوليات المراجع المختلفة
قوكايبتقإص اراتقادوعاممرقاد كدمتقدلي قمققكادوراجعتق
ادصا رةق قIFACق ق
المهارات المهنية والعملية

المحاضرات
والمناقشة
و الحوار الجماعي
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استراتيجية التقويم

تمارين أسبوعية
التكليفات
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ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري والعملي
الر
قم

وحدات /موضوعات
المقرر
و نتقادوراجعتقق

1

2

3

4

أخالقماتقادو نتق
وسئكدماتقادوراجع ق
اديخطمطقكاديكثمققدعولمتق
ادوراجعتق ق

6

7

8

9

طبمعتقادوراجعتق ق
ادمرققبم قادوراجعتقكادوحاسبتق ق
وعاممرقادوراجعتقادويعارفق لم ا ق
ادطلبقاالقيصا يق لىقادوراجعتق ق
ومثاققادسلككقادو ننق ق
وسئكدماتقادوراجعقادمضائمتق ق
وسئكدماتقادوراجعقيجاهقاإل ارةق ق
وسئكدماتقادوراجعقيجاهقادعوالءق ق
تمهيد التخطيط للمراجعة
الحصول على معلومات عن العميل
تنفيذ اإلجراءات التحليلية األولية
أوراق العمل

األهومتقادنسبمتقكقوخاطرق
الحكم األولي عن األهمية النسبية
ادوراجعتق ق
تقدير التحريفات والمقارنة
مخاطر المراجعة
راستقادرقابتقاد اخلمتق ق
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المواضيع التفصيلية

أهمية الرقابة الداخلية للمراجع
مكونات الرقابة الداخلية
تقدير خطر الرقابة الداخلية

عدد
األسابيع

الساعات
الفعلية

األسبوع
األولى

ثالث
ساعات

األسبوع
الثاني
والثالث

ست
ساعات

األسبوع
الرابع
والخامس

ست
ساعات

األسبوع
السادس
والسابع

ست
ساعات

األسبوع
الثامن

ثالث
ساعات

أنكاعقأ دتقادوراجعتق
أ دتقادوراجعتق ق
و ىقيكلرقاإلقناعقلنقاأل دتق
ادمراراتقادخاصتقباأل دتق
العينات الممثلة للمجتمع
وعامنتقادوراجعتق ق
األسبوع
العينات اإلحصائية وغير اإلحصائية
العاشر
معاينة الصفات
األسبوع
ون جمتقيصومفقاخيبارقادرقابتق
يطبمقق ولمتقادوراجعتق
الحادي
كاالخيباراتقاألساسمتقدعولماتقادبمع ق
لىق ائرةقادوبمعاتق ق
عشر
حاالتق ولمتق ق
ون جمتقيصومفقاخيبارقادرقابتق
يطبمقق ولمتقادوراجعتق
األسبوع
كاالخيباراتقاألساسمتقدعولماتق
لىق ائرةقادوبمعات ق
الثاني عشر
ادشراء ق
حاالتق ولمت ق
أثنا عشر
إجمالي األسابيع والساعات
أسبوعا
األسبوع
التاسع
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رموز
مخرجات
تعلم المقرر
A1
A2
A3
D3
D1
D2

B2
B3
C1
C2
B2
B3
C2

B2
C3

ثالث
ساعات

B1
C4

ثالث
ساعات

C3

ثالث
ساعات
ثالث
ساعات
36ساعة

C4

C4
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تاسعا :استراتيجية التدريس:
المحاضرات
النقاش الجماعي
أوراق بحثية
تمارين عملية
التعلم الذاتي

 .Iالتعيينات والتكليفات:
الرقم
1

التكليف/النشاط
الشرح و اإللقاء
( )presentation
األوراق البحثية

2

مخرجات التعلم

األسبوع
أسبوعيا

الدرجة
5درجات

الثامن

 5درجات

عاشرا :تقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1
2
3
4

الدرجة

األسبوع

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

التمارين العملية

على مدار 11
الفصل

%11

االختبار النصفي

السابع

21

%21

المواظبة

على مدار 11
الفصل

%11

61

%61

111

%111

االختبار النهائي

الرابع
عشر

المجموع

المخرجات التي يحققها

الحادي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر).

المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
(د .شريم  ،د .بركات )،6100 ،أصول مراجعة الحسابات  ،األمين للنشر ،صنعاء  ،اليمن
المراجع المساعدة
ألفين أريزن  , 6115 ,المراجعة مدخل متكامل  ،ترجمة أحمد حجاج  ،دار المريخ  ،الرياض  ،السعودية
مواد إلكترونية وإنترنت( :إن وجدت)
www.ifac.org
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الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 .1الحضور والغياب :اذا تغيب الطالب  %52ما الماانراو بدوا عذر ير ع اسمه لشؤا الطيب ويارم ما
دقول امتااا المادة النةايي.
 .2الحضور المتأخر :عدم السماح للطالب بانور الماانرة بعد مني  52دايقة ما بدء الماانرة.
 .3ضوابط االختبارات واالمتحانات:
االلتزام بموعد االقتبار وإانار الطالب لةميع األدواو التي سياتاةةا ي االقتبار
يعتبر الطالب غايب إذا لم يانر ي الواو المادد وعليه دقول امتااا دور ثاني
ال يسم للطاب الدقول الذ االمتااا بعد مني نصب ساعة ما الواو األصلي ليمتااا
 .4التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليب ي المادد ما ابل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الواو المادد.
 .5الغش:
مااولة الغش ارماا مادة واادة
الشروع ي الغش مادتيا علذ األال
عدم االننباط و إثارة الفونذ الثناء االمتااا مادة واادة
 .6االنتحال:
يارم الطالب ما اقتباراو ةميع مقرراو الفصل الدراسي
 .7سياسات أخرى:
يمنع استقدام التلفوناو الثناء االمتااناو وينبه الطيب بذلك مسبقا

2
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خطة مقرر :مراجعة الحسابات (أ)
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 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

االسم
المكان ورقم الهاتف

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

البريد اإللكتروني
 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
 .1اسم المقرر:

مراجعة الحسابات (أ)

 .2رمز المقرر ورقمه:
الساعات
 .3الساعات المعتمدة للمقرر:

نظري

 .4المستوى والفصل الدراسي:

سمنار

عملي

تدريب

المجموع

مستوى سنة رابعة – الفصل األول

 .5المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
 .7البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

البكالوريوس
اللغة العربية
جامعة األندلس

 .8لغة تدريس المقرر:

 .9مكان تدريس المقرر:

 .IIIوصف المقرر الدراسي:
يتناول هذا ال ُمقرر المبادئ األسااساية لعملية مراةعة الاسااباو و يتنما التعريب بمةنة المراةعة و القياياو المةنة
كما يساعذ هذا ال ُمقرر لتقديم ةم وان عا مسيولياو و الهداب عملية المراةعة  ،باإلضالتقديم مفقوم كفقيالنق
اديخطمطقدعولمتقادوراجعتقكقادوماهمفقادوريبطتقب ذهقادعولمتق،قباإلضالتقإدىقادنكاحنقادعولمتقكادمنمتقدعولمتقادوراجعت

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
 .1معر ة ماهية مةنة المراةعة
 .2اإللمام بمعايير المراةعة المتعارب عليةا
 .3التعرب علذ الفرق بيا المراةعة والمااسبة
 .4استيعاب مفةوم الدلة المراةعة
 .5الدراك طبيعة الراابة الداقلية و عياتةا بالمراةعة
 .6تقدير القطار المراةعة المقتلفة
 .7التقطيط و التوثيق لعملية المراةعة
 .8استقدام مفةوم األهمية النسبية ي المراةعة
 .9اقتيار العينة الممثلة لمةتمع المراةعة
 .10تطبيق عملية المراةعة علذ دايرة المبيعاو والمشترياو
 .11االلمام بأخالقيات و سلوكيات المهنة
.12قوعرلتقوسئكدماتقادوراجعقادوخيلمتق ق
8
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.13قوكايبتقإص اراتقادوعاممرقاد كدمتقدلي قمققكادوراجعتقادصا رةق

ق IFACق

 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
واداو المقرر

الرام

و نتقادوراجعتقق
1

2

أخالقماتقادو نتقوسئكدماتق
ادوراجع ق
اديخطمطقكاديكثمققدعولمتق
ادوراجعتق ق

3
األهومتقادنسبمتقكقوخاطرق
ادوراجعتق ق
4
راستقادرقابتقاد اخلمتق ق
5

6

7

8

9

الموانيع التفصيلية

األسبوع

طبمعتقادوراجعتق ق
ادمرققبم قادوراجعتقكادوحاسبتق ق
األسبوع األولى
وعاممرقادوراجعتقادويعارفق لم ا ق
ادطلبقاالقيصا يق لىقادوراجعتق ق
ومثاققادسلككقادو ننق ق
األسبوع الثاني
وسئكدماتقادوراجعقادمضائمتق ق
والثالث
وسئكدماتقادوراجعقيجاهقاإل ارةق ق
وسئكدماتقادوراجعقيجاهقادعوالءق ق
تمهيد التخطيط للمراجعة
الحصول على معلومات عن
األسبوع الرابع
العميل
والخامس
تنفيذ اإلجراءات التحليلية األولية
أوراق العمل
الحكم األولي عن األهمية النسبية
تقدير التحريفات والمقارنة
مخاطر المراجعة
أهمية الرقابة الداخلية للمراجع
مكونات الرقابة الداخلية
تقدير خطر الرقابة الداخلية

أنكاعقأ دتقادوراجعتق
أ دتقادوراجعتق ق
و ىقيكلرقاإلقناعقلنقاأل دتق
ادمراراتقادخاصتقباأل دتق
العينات الممثلة للمجتمع
وعامنتقادوراجعتق ق
العينات اإلحصائية وغير
اإلحصائية
معاينة الصفات
ون جمتقيصومفقاخيبارقادرقابتق
يطبمقق ولمتقادوراجعتق لىق
كاالخيباراتقاألساسمتقدعولماتق
ائرةقادوبمعاتق ق
ادبمع ق
حاالتق ولمتق ق
ون جمتقيصومفقاخيبارقادرقابتق
يطبمقق ولمتقادوراجعتق لىق
كاالخيباراتقاألساسمتقدعولماتق
ائرةقادوبمعات ق
ادشراء ق
عدد األسابيع والساعات

الجانب العملي:
9

األسبوع السادس
والسابع

الساعات الفعلية
ثالث ساعات

ست
ساعات

ست
ساعات

ست
ساعات

األسبوع الثامن

ثالث ساعات

األسبوع التاسع

ثالث ساعات

األسبوع العاشر

ثالث ساعات

األسبوع الحادي
عشر

ثالث ساعات

األسبوع الثاني
عشر

ثالث ساعات

 12أسبوعا

 36ساعة

توصيف مقرر :مراجعة الحسابات (أ)
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد األسابيع

المهام  /التجارب العملية

الساعات الفعلية

1.
2.
3.

إجمالي األسابيع والساعات

 .VIاستراتيجية التدريس
.0المحاضرات
 .6النقاش الجماعي
 .3التماري العملية
 .4األوراق البحثية
 .5التعليم الذاتي

 .VIIالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
الشرح واإللقاء
1
Presentation
األوراق بحثية
2

الدرجة
 5درجات

األسبوع
أسبوعيا

(إن وجدت)

 5درجات

األسبوع الثامن

 .VIIIتقويم التعلم:
موضوعات التقويم

الرقم

الوزن النسبي

موعد التقويم/
اليوم والتاريخ

الدرجة

(نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي)

.1

التمارين العملية

على مدار الفصل

11

%11

.2

االختبار النصفي

السابع

21

%21

.3

المواظبة

على مدار الفصل

11

%11

.4

االختبار النهائي

الرابع عشر

61

%61

المجموع

 .IXمصادر التعلم:
(د .شريم  ،د .بركات )،6100 ،أصول مراجعة الحسابات  ،األمين للنشر ،صنعاء  ،اليمن
ألفين أريزن  , 6115 ,المراجعة مدخل متكامل  ،ترجمة أحمد حجاج  ،دار المريخ  ،الرياض  ،السعودية
www.ifac.org
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توصيف مقرر :مراجعة الحسابات (أ)

 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.5

الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب  %52ما الماانراو بدوا عذر ير ع اسمه لشؤا الطيب ويارم ما دقول امتااا المادة
النةايي.

.5

الحضور المتأخر:
عدم السماح للطالب بانور الماانرة بعد مني  52دايقة ما بدء الماانرة.

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:
االلتزام بموعد االقتبار وإانار الطالب لةميع األدواو التي سياتاةةا ي االقتبار
يعتبر الطالب غايب إذا لم يانر ي الواو المادد وعليه دقول امتااا دور ثاني
ال يسم للطاب الدقول الذ االمتااا بعد مني نصب ساعة ما الواو األصلي ليمتااا

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليب ي المادد ما ابل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الواو المادد.

.2

الغش:
مااولة الغش ارماا مادة واادة
الشروع ي الغش مادتيا علذ األال
عدم االننباط و إثارة الفونذ الثناء االمتااا مادة واادة

.6

االنتحال:
يارم الطالب ما اقتباراو ةميع مقرراو الفصل الدراسي

.7

سياسات أخرى:
يمنع استقدام التلفوناو الثناء االمتااناو وينبه الطيب بذلك مسبقا

00

