Republic of Yemen
Alandalus University

جامعة االندلس
للعلوم والتقنية

وحدة ضمان الجودة

Quality Assurance Unit

مواصفات مقرر :مراجعة الحسابات (ب)

صنعاء 6102

الصفحة  1من 11

توصيف مقرر :مراجعة الحسابات (ب)

Republic of Yemen
Alandalus University

جامعة االندلس
للعلوم والتقنية

وحدة ضمان الجودة

كلية :العلوم الإدارية

Quality Assurance Unit

توصيف مقرر :مراجعة الحسابات (ب)

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 الثاني

تدريب

اإلجمالي
ثالث
ساعات

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

ثانيا :وصف المقرر:
يتناالل ذا ا الرررر الرلاضاااااااي الرتعلراة بالاان الفني لعرلية الررااعة  ،حيث يركز هذا المقرر على إعطاء الدارس
مفهوم أوسعععن عج إءراءال المراءإز إزاء اليحريفال وااءطاء ال اليقديرال المحاسعععويز  ،و مسعععموليال المراءن إزاء
حاالل الغش و عدم اسيمراريز المنشأة و عدم اليزام الإميل والقوانيج و أنواع يقارير المراءإز

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

 -Aالمعرفة والفهم:
 .1يتعرف على أنلاع الغش ل الظرلف الرصاحبة لها
 .2يعرف رسئللية الرراا إزاء عدم التزام العريل الرلانين لالللائح
 .3يُلم برفهلم فرض االستررارية ل دلر الرراا عند لالد شك في الردرة على االستررارية

 -Bالمهارات الذهنية:
 .1يستلع الرتطلبات اللاا الريام بها عند احتراليه حدلث التحريفات ل األخطاء
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 .2يُدرك الظرلف لالرؤشرات التي تدل على عدم قدرة الرنشأة على االستررارية
 .3يفهم رراحل استخدام اإلاراءات التحليلية

 -Cالمهارات العملية المهنية:
 .1يتلاصل ر الرستلى الرناس رن اإلدارة عند حدلث التحريفات ل األخطاء
 .2يحدد إاراءات الررااعة الالزرة عند اكتشاف التحريفات ل حاالت الغش
 .3يلصي بالرعالاة الرحاسبية السليرة عند ررااعة الترديرات الرحاسبية
 .4يرلم بتحديد نلع التررير ال ي يا أصدراه في ضلء نتائج الررااعة

 -Dالمهارات العامة:
 .1يحدد نوع اإلجراءات التحليلية
 .2يُلم ومإايير المراءإز الحكوميز الميإارف عليها و أساسيال مراءإز ااداء ال القطاع الحكومل
 .3يإرف مفهوم و أهداف الفحص الءاص

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

استراتيجية
التدريس

التعرف على أنلاع الغش ل الظرلف الرصاحبة لها
رعرف رسئللية الرراا إزاء عدم التزام العريل الرلانين
لالللائح
اإللرام برفهلم فرض االستررارية ل دلر الرراا عند لالد
شك في الردرة على االستررارية

المحاضرات
النقاش الجماعي

استراتيجية التقويم
االختبار النصفي
االختبار النهائي

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
استيعا الرتطلبات اللاا الريام بها عند احتراليه حدلث
التحريفات ل األخطاء
فهم رراحل استخدام اإلاراءات التحليلية
ادراك الظرلف لالرؤشرات التي تدل على عدم قدرة الرنشأة
على االستررارية

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

المحاضرات
النقاش الجماعي

االختبار النصفي
االختبار النهائي

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس
والتقويم:
مخرجات المقرر
التلاصل ر الرستلى الرناس رن اإلدارة عند حدلث
التحريفات ل األخطاء
تحديد إاراءات الررااعة الالزرة عند اكتشاف التحريفات ل
حاالت الغش
التلصية بالرعالاة الرحاسبية السليرة عند ررااعة الترديرات
الرحاسبية
الريام بتحديد نلع التررير ال ي يا أصدراه في ضلء نتائج
الررااعة

استراتيجية التدريس

المحاضرات
والمناقشة
و الحوار الجماعي

استراتيجية التقويم

تمارين أسبوعية
االختبار النصفي
االختبار النهائي

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

مخرجات المقرر/
تحديد نوع اإلجراءات التحليلية
االمام ومإايير المراءإز الحكوميز الميإارف عليها و
أساسيال مراءإز ااداء ال القطاع الحكومل
مإراز مفهوم و أهداف الفحص الءاص
المهارات المهنية والعملية

المحاضرات
والمناقشة
و الحوار الجماعي

استراتيجية التقويم

تمارين أسبوعية
التكليفات

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

1

2

3

وحدات /موضوعات
المقرر
مسموليز المراءن نحو
الغش

مفهوم وءصامص وانواع الغش
ظروف وعوامل مصاحوز للغش
إءراءال الالزمز إزاء الغش

مسموليز المراءن نحو
عدم االليزام والقوانيج

مفهوم عدم االليزام والقوانيج
اإلءراءال المراءإز الالزمز
نوع اليقرير الذي يصدره المراءن

مسموليز المراءن عج
مدى مقدرة المنشأة على
االسيمراريز

مفهوم فرض االستمرارية
مؤشرات عدم االستمرارية
حدود مسئولية المراجع

مراءإز اليقديرال
المحاسويز

مفهوم الخسائر المحتملة
المعالجة المحاسبية للخسائر المحتملة
مراجعة التقديرات المحاسبية

اإلءراءال اليحليليز

مفهوم وأهداف اإلجراءات التحليلية
أنواع وأساليب اإلجراءات التحليلية

الفحص الءاص

مفهوم وأهداف الفحص الءاص
الءصامص الرميسيز لإمليز الفحص

4

5

6
المراءإز الحكوميز
7
8

المواضيع التفصيلية

يقرير المراءإز

أنواع المراجعة الحكومية
معايير المراجعة الحكومية
أنواع يقارير المراءإز

إجمالي األسابيع والساعات

4

عدد
األسابيع

الساعات
الفعلية

رموز
مخرجات
تعلم المقرر

األسبوع
األولى

ثالث
ساعات

A1
B1
C2

األسبوع
الثاني
والثالث

ست
ساعات

األسبوع
الرابع
والخامس

ست
ساعات

األسبوع
السادس
والسابع

ست
ساعات

األسبوع
الثامن و
التاسع

ست
ساعات

األسبوع
العاشر

ثالث
ساعات

األسبوع
الحادي
عشر
األسبوع
الثاني عشر
أثنا عشر
أسبوعا

ثالث
ساعات
ثالث
ساعات
36ساعة

A2
C4

A3
B2

C1
C3

B3
D1
D3

D2
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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 .بركات و أخرون) ،6112 ،االتجاهات الحديثة في المراجعة  ،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 :ا ا تغي الطال  %52رن الرحاضرات بدلن ع ر يرف اسره لشؤن الطال ليحرم رن
دخلل ارتحان الرادة النهائي.
 .2الحضور المتأخر :عدم السراح للطال بحضلر الرحاضرة بعد رضي  52دقيرة رن بدء الرحاضرة.
 .3ضوابط االختبارات واالمتحانات:
االلتزام برلعد االختبار لإحضار الطال لاري األدلات التي سيحتااها في االختبار
يعتبر الطال غائ إ ا لم يحضر في اللقت الرحدد لعليه دخلل ارتحان دلر ثاني
ال يسرح للطا الدخلل الى االرتحان بعد رضي نصف ساعة رن اللقت األصلي لالرتحان
 .4التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطال التكاليف في الرحدد رن قبل استا الرادة لتعتبر غير رربللة بعد اللقت الرحدد.
 .5الغش:
رحاللة الغش حرران رادة لاحدة
الشرلع في الغش رادتين على األقل
عدم االنضباط ل إثارة الفلضى أثناء االرتحان رادة لاحدة
 .6االنتحال:
يحرم الطال رن اختبارات اري ررررات الفصل الدراسي
 .7سياسات أخرى:
يرن استخدام التلفلنات أثناء االرتحانات لينبه الطال ب لك رسبرا

2
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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 (ب)

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

نظري

 .4المستوى والفصل الدراسي:

سمنار

عملي

تدريب

المجموع

مستوى سنة رابعة – الفصل الثاني

 .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:
يتنالل ذ ا الرررر الرلاضاااااااي الرتعلرة بالاان الفني لعرلية الررااعة  ،حيث يركز هذا المقرر على إعطاء الدارس
مفهوم أوسععن عج إءراءال المراءإز إزاء اليحريفال وااءطاء ال اليقديرال المحاسععويز  ،و مسععموليال المراءن إزاء
حاالل الغش و عدم اسيمراريز المنشأة و عدم اليزام الإميل والقوانيج و أنواع يقارير المراءإز

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
 1التعرف على أنلاع الغش ل الظرلف الرصاحبة لها
 .2رعرفه رسئللية الرراا إزاء عدم التزام العريل الرلانين لالللائح
 .3اإللرام برفهلم فرض االستررارية ل دلر الرراا عند لالد شك في الردرة على االستررارية
 .4استيعا الرتطلبات اللاا الريام بها عند احتراليه حدلث التحريفات ل األخطاء
 .5إدراك الظرلف لالرؤشرات التي تدل على عدم قدرة الرنشأة على االستررارية
 .6فهم رراحل استخدام اإلاراءات التحليلية
 .7التلاصل ر الرستلى الرناس رن اإلدارة عند حدلث التحريفات ل األخطاء
 .8تحديد إاراءات الررااعة الالزرة عند اكتشاف التحريفات ل حاالت الغش
 .9التلصية بالرعالاة الرحاسبية السليرة عند ررااعة الترديرات الرحاسبية
 .10الريام بتحديد نلع التررير ال ي يا أصدراه في ضلء نتائج الررااعة
 .11تحديد نوع اإلجراءات التحليلية
 .12اإللمام ومإايير المراءإز الحكوميز الميإارف عليها و أساسيال مراءإز ااداء ال القطاع الحكومل
 .13مإراز مفهوم و أهداف الفحص الءاص
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 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
الرقم

لحدات الرررر
مسموليز المراءن نحو الغش

مفهوم وءصامص وانواع الغش
ظروف وعوامل مصاحوز للغش
إءراءال الالزمز إزاء الغش

مسموليز المراءن نحو عدم
االليزام والقوانيج

مفهوم عدم االليزام والقوانيج
اإلءراءال المراءإز الالزمز
نوع اليقرير الذي يصدره المراءن

مسموليز المراءن عج مدى
مقدرة المنشأة على االسيمراريز

مفهوم فرض االستمرارية
مؤشرات عدم االستمرارية
حدود مسئولية المراجع

مراءإز اليقديرال المحاسويز

مفهوم الخسائر المحتملة
المعالجة المحاسبية للخسائر المحتملة
مراجعة التقديرات المحاسبية

اإلءراءال اليحليليز

مفهوم وأهداف اإلجراءات التحليلية
أنواع وأساليب اإلجراءات التحليلية

الفحص الءاص

مفهوم وأهداف الفحص الءاص
الءصامص الرميسيز لإمليز الفحص

المراءإز الحكوميز

أنواع المراجعة الحكومية
معايير المراجعة الحكومية
أنواع يقارير المراءإز

1

2

3

4

5

6
7

يقرير المراءإز
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الرلاضي التفصيلية

عدد األسابيع والساعات

األسبوع

الساعات
الفعلية

األسبوع
األولى

ثالث
ساعات

األسبوع
الثاني والثالث

ست
ساعات

األسبوع
الرابع
والخامس

ست
ساعات

األسبوع
السادس
والسابع

ست
ساعات

األسبوع
الثامن و
التاسع

ست
ساعات

األسبوع
العاشر

ثالث
ساعات

األسبوع
الحادي عشر
األسبوع
الثاني عشر
 12أسبوعا

ثالث
ساعات
ثالث
ساعات
 36ساعة

الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد األسابيع

المهام  /التجارب العملية

1.
2.
3.

إجمالي األسابيع والساعات

2

الساعات الفعلية
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 .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 .بركان  ،وأخرون)،6112 ،اإلتجاهات الحديثة في المراجعة  ،األمين للنشر ،صنعاء  ،اليمن
ألفين أريزن  , 6115 ,المراجعة مدخل متكامل  ،ترجمة أحمد حجاج  ،دار المريخ  ،الرياض  ،السعودية
www.ifac.org

 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.5

الحضور والغياب:
ا ا تغي الطال  %52رن الرحاضرات بدلن ع ر يرف اسره لشؤن الطال ليحرم رن دخلل ارتحان الرادة
النهائي.
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توصيف مقرر :مراجعة الحسابات (ب)
.5

الحضور المتأخر:
عدم السراح للطال بحضلر الرحاضرة بعد رضي  52دقيرة رن بدء الرحاضرة.

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:
االلتزام برلعد االختبار لإحضار الطال لاري األدلات التي سيحتااها في االختبار
يعتبر الطال غائ إ ا لم يحضر في اللقت الرحدد لعليه دخلل ارتحان دلر ثاني
ال يسرح للطا الدخلل الى االرتحان بعد رضي نصف ساعة رن اللقت األصلي لالرتحان

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطال التكاليف في الرحدد رن قبل استا الرادة لتعتبر غير رربللة بعد اللقت الرحدد.

.2

الغش:
رحاللة الغش حرران رادة لاحدة
الشرلع في الغش رادتين على األقل
عدم االنضباط ل إثارة الفلضى أثناء االرتحان رادة لاحدة

.6

االنتحال:
يحرم الطال رن اختبارات اري ررررات الفصل الدراسي

.7

سياسات أخرى:
يرن استخدام التلفلنات أثناء االرتحانات لينبه الطال ب لك رسبرا
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