الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم :علوم المالية والمصرفية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :عبد الجبار عباس احمد
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبح ث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

عبد الجبار عباس احمد

البريد االلكتروني
اسم المادة

التدقيق

مقرر الفصل

سنة دراسية

اهداف المادة

تدريس الطلبة التدقيق والرقابة المالية .

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

-1أصول التدقيق – عبد اللطيف نوري ,سنة . 1891
-2أساسيات المراجعة والمراقبة الداخلية – إبراهيم عشماوي .
-3أصول التدقيق الحديث – صبيح الطمان .
-4أصول التدقيق والرقابة الداخلية – عبد الرزاق – جامعة الموصل .
-1علم تدقيق الحسابات النظرية والعلمية – خالد أمين عبد اهلل .

المصادر الخارجية

الجامعة :
الكلية :المعارف الجامعة
اسم القســم :علوم المالية والمصرفية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :عبد الجبار عباس احمد
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي

1
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3
4
5

11/7-11/1
11/11-11/8
11/23-11/11
11/31-11/24
11/7-11/1

6
7
8
9
01
00
01
01
01
05
06

11/11-11/8
11/23-11/11
11/31-11/24
12/7-12/1
12/11-12/8
12/23-12/11
12/31-12/24
1/7-1/2
1/11-1/8
1/23-1/11
1/31-1/24

07
08
09
11
10
11
11
11
15

2/23-2/11
2/28-2/24
3/7-3/1
3/11-3/8
3/23-3/11
3/31-3/24
4/7-4/1
4/11-4/8
4/23-4/11

مفاهيم أساسية في الرقابة المالية
مفهوم الرقابة المالية وأهدافها
أسس الرقابة الداخلية
أهمية وأهداف التدقيق
الفرق بين المحاسبة والتدقيق وبين المحاسب
والمدقق
أنواع التدقيق والعيوب والمزايا
حاالت تطبيقية
األخطاء والغش والتزوير
مسؤولية المدقق تجاه الغش والتزوير
حاالت تطبيقية
أدلة اإلثبات والعامل المؤثرة بها
حاالت تطبيقية
نظام المراقبة الداخلية
طرق فحص وتقييم الرقابة الداخلية
حاالت تطبيقية
امتحان
عطلة نصف السنة
الخطوات العملية لعملية التدقيق
حقوق وواجبات المدقق
حقوق وواجبات المدقق
برنامج التدقيق
أنواع برامج التدقيق
أوراق العمل
أوراق العمل
تقرير المدقق وأنواع التقارير
تدقيق النقدية

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات

16
17
18
19
11
10
11

4/31-4/24
1/7-1/1
1/11-1/8
1/23-1/11
1/31-1/24

تدقيق المبيعات
تدقيق المدفوعات
تدقيق المشتريات
حاالت تطبيقية
دور الحاسوب في الرقابة الداخلية

توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

