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 القياس المحاسبي للنفقات     األسبوع األول: -

 تعريف النفقه في الفكر المحاسبي       -

 الفرق بين النفقة األيرادية والنفقة الراسماليه.     -

 اهمية التمييز بين النفقات األيرادية والرأسمالية    -

 األسبوع الثاني:   القياس المحاسبي للنفقات - -

 موقف المدقق من القياس المحاسبي للنفقات -                    

 اثر الخلط بين النفقات على القوائم المالية  -                    

 التعرف على بعض انواع النفقات -                    

 حاالت عملية  -                    

 األسبوع الثالث:  القياس المحاسبي لأليرادات -

 ريف األيراد في الفكر المحاسبيتع -

 األيرادات الراسماليه. الفرق بين األيراد الجارية و -

 والرأسمالية اتاأليراد األيرادات الجاريةواهمية التمييز بين  -                   

 األسبوع الرابع:   القياس المحاسبي لأليرادات -

 لأليراداتموقف المدقق من القياس المحاسبي -                    

 اثر الخلط بين ااأليرادات على القوائم المالية  -                    

 حاالت عملية  -                   

 األسبوع الخامس:  موقف المدقق من القياس المحاسبي للمخصصات -  

 تعريف المخصص  -                    

 اهمية تكوين المخصصات -                     

 التعرف على بعض انواع المخصصات -                      

 األجراءات التدقيقية لمخصص الديون المشكوك فيها -                      

 موقف المدقق من القياس المحاسبي للمخصصات   األسبوع السادس: -

  اهمية التمييز بين المخصصات -                         

 الفرق بين المخصصات واألحتياطيات -                       

 حاالت عملية-                        

 موقف المدقق من القياس المحاسبي لألحتياطيات   األسبوع السابع:  - 

 تعريف األحتياطيات -                         

 اهمية تكوين األحتياطيات  -                          

 موقف المقق من األحياطيات-                          

 مسؤولية المدقق فيما يخص األحتياطيات -                           

 موقف المدقق من القياس المحاسبي لألحتياطيات  األسبوع الثامن : - 

 التعرف على انواع األحتياطيات-                            

 طيات الظاهرة ومسؤولية المدقق عنهااألحتيا-                            

 األحتياطيات المستتره ومسؤوليته عنها -                            

 استخدام األدوات األحصائية في التدقيق     األسبوع التاسع: -

 التدقيق المستندي-                             

 اهداف التدقيق المستندي -                             

 التدقيق الفني واهدافه -                               

 استخدام األدوات األحصائيه في التدقيق المستندي-                             

 موقف المدقق من عنصر العمالء  األسبوع العاشر: -

 اجراءات تدقيق عنصر العمالء -                           

 مجال استخدام األدوات األحصائية للتحقق من عنصر العمالء -                           

 المخزونموقف المدقق من عنصر  :الحادي عشر األسبوع  -

 المخزوناجراءات تدقيق عنصر -                             

 ال استخدام األدوات األحصائية للتحقق من عنصرالمخزونمج -                             

 األصول الثابتهموقف المدقق من   :الثاني عشر األسبوع  -

 األصول الثابتهاجراءات تدقيق عنصر  -                            



 تدقيق األصول الثابته للمرة األولى -                         

 تدقيق األصول الثابته لمرات متكرره -                          

 

 الفحص ألغراض خاصة  :الثالث عشر األسبوع  -

 مذكرة تسوية البنك  -                         

 موقف المدقق من رصيد النقديه بالبنك -                         

 حاالت عملية -                          

 ألغراض خاصة الفحص  :عشر الرابع األسبوع  -

 الفحص لمنح ائتمانعملية على حاالت -                           

 عند احتراق مخزون الفحص عملية على حاالت -                          

 الفحص ألغراض خاصة  :الخامس عشر األسبوع  -

 عملية على انفصال شريكحاالت  -                          

 عند األختالسالفحص عملية على حاالت -                          

 عند تعويض الـتأمين الفحص عملية على حاالت -                           

 الفحص ألغراض خاصة  :السادس عشر األسبوع  -

 حديد ثمن شراء شركةتحاالت ل-                         

 ة منتجحاالت لتحديد تكلف -                          
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