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 توصيف مقرر دراسي لمرحلة البكالوريوس
 
 بيانات المقرر -1

 المستوي: بكالوريوس  التدقيق والرقابة في المصارف  :اسم المقرر 055405رمز المقرر: 

 -----وقت المحاضرة  1تدقيق المتطلب السابق :  /عملينظري نوع المـقرر:

 6  عدد الوحدات الدراسية: االول الفصل الدراسي : 1016/ 1015العام الجامعى:

 

 :هدف المقرر  - 2
بملقبفهاق   مماق فاق المااقفف المساق  للات ريفياف البقلال دقلرادلي  الادالرق بالفلقدال الدالريال يهدف          

يهاادف للاات ريفيااف البقلاال دلسااقليل الراادلي  بالياافاواي الراريرياال بدييااقي الراادلي  براادلي  ا ااادا  ال ا اال 
بلفافاي الدافة بميفيل االسرفقدة من دما  المادل ين ارلافين   بالريافف درات يراقدق الرادلي  با مابف اللقاال 

 دهق .

 

 التعليمية المستهدفة( المستهدف من تدريس المقرر )النتائج -3

 التدقيق الداخلي. وأنواعتعريف الطالب بمفاهيم   -ا

 معرفة أساليب التدقيق واإلجراءات التحليلية. إلىأن يصل الطالب   -ل

 أن يصل الطالب لمعرفة كيف يأخذ عينات التدقيق واالستفادة من عمل اآلخرين.  -ج

وان يتوصل  اإلدارةالالحقة وكيف يتم تدقيق قرارات  األحداثأن يتوصل الطالب لمعرفة تدقيق   -د

 لنتائج التدقيق.
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 المقرر ىمحتو  -4      

 الموضـــــوع األسبوع

 )المفهبم   ا يباع   أهداف   اللدمقي ( فق الماقفف الردلي  الدالرق ، الثاني، الثالث األول

 بر ييم الملقبف فق الماقفف الفلقدل الدالريل  الرابع، الخامس، السادس

 االمتحان األول

 أدلل بلفادن الثدقي الثامن ، التاسع

 ردلي  ديبد لقدمل الدل   العاشر

 ردلي  ديبد ا اب  بااللرزامقي بفأس المق   الحادي عشر والثاني عشر

 ثانياالمتحان ال

 ردلي  ديبد ا اب  بااللرزامقي بفأس المق   الثالث عشر والرابع عشر

 االمتحان النهائي

 

 

 

 أساليب التعليم والتعلم5-
 ررفمز درت الشفح اليظفي. -1
 الربدي  اليمرق بذلك دللذ أمثرل ماربلل لررسهي  درت البقلل. -2
 لدبقو البردل رمقفين غيف ماربلل باسريمق  أسربل الي قش لارهق. -3
 

 

 

 تقويم الطالب :  -6
 ربزيع الدفيقي لم  أسربل ربليي الر ييم ا سقليل المسرلدمل

 11 ل   الفا  : )ر فيف  بظقدف  اضبف(أدمق  الفا  -1
  21 ا سدبع السقدع  امراقن رافيفي أب  -2

  21 ا سدبع الثقيق دشف  امراقن رافيفي ثقيق -2

 01 أسدبع االمراقيقي اليهقديل امراقن رافيفي يهقدق -3
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 معلومات مدرس المادة : -7
 .مهيد يزا  د.  الم ففاسم مدفس 

 (10:11 – 12:31( ) ثن فدع  10:11 – 12:31) اد ث   السقدقي الممرديل

 ---- فلم الممرل بالفلم الففدق

 Dr.muhannadahmad@gmail.com الدفيد االليمرفبيق

 
 قائمة بالمراجع المستخدمة لتدريس المقرر -8

 2112  1الردلي  بالفلقدل فق الديبك  لقلد امين ددد اهلل   داف باد  لريشف   ب  المفيع الفديسق -ا

 ----- الضقفيللمفايع  -ل

 ----- دبفيقي درميل -ج

 ----- يشفاي اب مبالع ايرفيي- د

 
 

 ياسة الحضور و الغياب:س

 الماقضفة ددو لد  الفا  فق الربايد درت الافص ب الماقضفاي يميع اضبف البقلل من يربلع. 

 ددد الماقضفاي  من % 15 يريقبز ال أن ييل البقلل غيقل أن درت دقليقميل بااللردقفاي الدفاسل الدال ريص      

 اليهقدق االلردقف الغيقل اليسدل ال قيبييل يمبن يايده الافمقن من دلب  مفاي ددد رريقبز من فإن ذلك درت ب

 

 :األخرى السياسات

 دبن دذف فسمق  ي لدقدة هيقك يمبن لن. 

 الماقضفة ل   ليس ب الممرديل السقدقي ل   المقدة  سرقذ البديل الر قفيف لدبقو ييدغق. 

 اليرميل با مقيل الفمفيل المرميل دا ب  المرير ل اليقميل دليظمل االلرزام البقلل من يربلع. 

 الماقضفة فرفة ل   الهقرف لغ   ييل ب المقدة  سرقذ االارفام لظهقف البقلل من يربلع . 


