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 كلية الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 وصف مختصر

 نسخة الطالب

 

 

 

 

آمنة  تبقىهذا المقرر الدراسي لكل طالب مسجل في هذا المقرر. يجب أن  خطةيتم توفير نسخة واحدة من 

  واالحتفاظ بها لالستخدام في المستقبل.

 القسم:المحاسبة

 الخطة الدراسية

 دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات
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 معلومات المقرر .1

 الرقم البند الوصف

 1 عنوان المقرر دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات

 2 رمز المقرر 0403713

 3 عدد الساعات 3

 4 متطلب سابق ال يوجد

 5 متطلب مشترك ال يوجد

  

 معلومات المدرس .2

 الرقم البند الوصف

 1 المحاضر 

 2 المكتب 

 3 الهاتف 

 4 االيميل 

 5 الساعات المكتبية 

 

 الساعات المكتبية ومكان االنعقاد .3

 الرقم البند الوصف

 1 ايام المحاضرات 

 2 وقت المحاضرة 

 3 رقم القاعة 
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5.B المراجع المساندة 

ةرقم الطبع اسم الكتاب المؤلفينالمؤلف/    الوصف 

    

  

 سياسات المقرر .4

غير ، فيما يتعلق بحضور الفصل ؛ االلتزام بالمواعيد واالمتحانات واالمتحانات  المقرر ذاالجامعة على هيتم تطبيق لوائح 

تلك والمشاريع. يجب أن يكون الطالب على دراية بكل  الواجباتوسياسات  ،عقوبات الغش ؛؛ الغياب بإذن تكميلية

 .باإلضافة إلى القواعد واللوائح األخرى التعليمات

5.  A .المرجع الرئيسي 

 اسم الكتاب
رقم 

 الطبعة

 المؤلف/ المؤلفين
 الوصف

Auditing and 

Assurance Services: An 

Integrated Approach 

15th  

Edition 

 

Arens, A.A. , 

Elder, R.J.& 

Beasley, M.S.  

Pearson Education, Ltd. 
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 وصف المساق .6

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالجوانب الرئيسية والهامة في مجال تدقيق الحسابات من حيث ، اإلطار العام 

 Coso , Cocoللتدقيق والمعايير الدولية التي تحكم المهنة ، بما فيها المفاهيم الحديثة ألنظمة الرقابة الداخلية 

 Auditمع تطبيق مفاهيم المخاطر في التدقيق  CSA Control Self Assessment ,والتنظيم الذاتي للرقابة 

Risk   التدقيق اإلداري ، والضوابط الرقابية على أنظمة الحاسب اآللي ، استخدام العينات اإلحصائية في عمليات

 التدقيق وإجراءات التدقيق التحليلية.

 

 . أهداف التعلم7

 # الوصف

 1 فهم نظرية وخلفية بيئة التدقيق

 2 فهم كيفية تخطيط وتنفيذ التدقيق في الممارسة العملية

 3 على المعرفة الكافية حول موضوع التدقيق الحصول

 4 التدقيقحل المشكالت وتحليل الحاالت في 

 5 فهم تطبيق مبرمجي التدقيق على دورة عمل محددة.

 6 إلكمال التدقيق وإصدار تقرير التدقيق. فهم اإلجراءات المستخدمة
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 . طرق التدريس8

 قد تشمل طرق التدريس ، على سبيل المثال ال الحصر:

 الطريقة # الطريقة #

 العرض التقديمي .5 محاضرات .1

PowerPoint .6 مناقشة وحلول مشاكل .2 محاضرة باستخدام   

 دراسة حالة .7 الواجبات الفردية .3

مع الطالب متنوعة مناقشة .4 بالمقررإعداد ورقة حول موضوع متعلق  .8   

 

 

 المقررتقويم / تقويم تعلم  .9

 ا المقرر:يب التالية لتقييم التعلم في هذسيتم استخدام األسال

 التقييم النسبة الوصف #

a 
 اسئلة اختيار من متعدد

 اسئلة مقالية وحاالت دراسية

30% 

40% 

 

 االمتحان النصفي

 االمتحان النهائي

b 

 أسئلة اختيارات متعددة

 إجابات صحيحة / خاطئة أو قصيرة

 حل المشاكل

10% 

 

 أنشطة مثل االختبارات القصيرة

 

c 

مطالبة الطالب بإعداد ورقة بحثية حول 

موضوع أو مشكلة تتعلق بالمقرر الدراسي 

 ومناقشتها في الفصل

10% 

 

 مشروع بحث

d المشاركة التقديمي ضالعر %10 مشاركة الطالب / 

 المجموع 100%  
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10. Course Schedule/Calendar  

# Week Course  

# 

Unit 

1. Introduction to auditing and the audit profession  

2. Audit reports  

3. Professional ethics and codes of conduct  

4. Audit responsibilities and objectives  

5. Audit evidence  

6. Initial planning of an audit  

7. Mid Exam  

8. The audit risk model   

9. Midterm exam  - and the business risk model  

10. Internal controls and testing of controls  

11. The auditor and fraud risk  

12. Information technology risk and its effects on auditing  

13. Types of audit tests and designing an audit program   

14. Procedures for completing the audit  

15. Audit sampling and applications of auditing on different clients and 
business cycles 

 

 


