
 

 

 

 

 

 

 

 
 2021-2020  العلوم الماليةلقسم البرنامج االكاديمي  

 وصف المقرر :
 

 

 

 

 

 

 

 واالقتصادكلية االدارة  المؤسسة التعليمية  -1

 قسم العلوم المالية والمصرفية القسم العلمي  -2

 التدقيق والرقابة المالية اسم المقرر الدراسي  -3

 الكترونية أكاديميةحضور محاضرة  تاحةماشكال الحضور ال -4

 الثاني الكورس الفصل / السنة الدراسية  -5

 ساعتان عدد الساعات الدراسية الكلي  -6

 م15/5/2021 تاريخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8

التدقيق والرقابة شرح النماذج المختلفة المتعلقة ب, التدقيق والرقابة الماليةمناقشة التشابه و الفروقات بين 
التدقيق باهتمامات السيما القطاع المصرفي منظمات أعمال إلى منظمات أعمال  استراتيجياتربط , المالية

والمزايا والعيوب  تواجه المنظمات في غياب التدقيق والرقابة الماليةالتي ناقشة التهديدات , موالرقابة المالية
 .المالية, فضال عن االسواق لها
 
 
 

 
 االهداف المعرفية : - أ

 في منظمات القطاع الخاص. لتدقيق والرقابة الماليةااستيعاب دور  .1

 .لتدقيق والرقابة الماليةلمعرفة المبادئ األساسية  .2

 .لتدقيق والرقابة الماليةمفاهيم وانواع ا التعرف على مختلف  .3

 .لتدقيق والرقابة الماليةلوالقانونية  العلميةالتعرف على الجوانب 

 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم:

 مجهورية العراق

وزارة التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 االدارة واالقتصاد الكلية :

 العلوم المالية والمصرفية القســم :
 الرابعة المرحلة :

  وليد عباس جبر  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم المالية والمصرفية :مكان العمل  

, وتطبيقاتها في لعلوم التدقيق والرقابة والتي تعتبر أساسيةالتدقيق والرقابة المالية يستعرض الطالب في هذا المقرر 
التدقيق والرقابة  ك هو إدراك الطالب مدى أهمية دوراالقتصادية. الهدف من وراء ذلو  المالية مختلف القطاعات

 .للتدقيق والرقابة المالية. كما يقدم المقرر للطالب المفاهيم األساسية المؤسسات المالية والغير ماليةفي  المالية

      مخرجات التعلم وطرائق  التعليم والتقييم  -9

     



 محاضرات  -
 حلقات نقاشية  -
 تقارير  -
 غيرها  -

 طرائق التقييم 

 .( درجة5) اليومي والنشاطات, االمتحان ( درجة45)االمتحان التحريري 

 امتحانات تحريرية  -
 امتحانات شفوية  -
 واجبات يكلف بها الطلبة  -
 غيرها  -

 االهداف الوجدانية والقيمية  -
  لألفكارالتسلسل المنطقي  -1ج
 الموضوعية في المناقشات  -2ج
 التحليل المنطقي / المفهوم -3ج
 الذهني العصف -4ج
 غيرها  – 5ج

 م( و)جوجل ميت(و)كالس ر اإللكترونيعن طريق العرض  طرائق التعليم والتعلم: -

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرية  -

 طرائق التقييم 

 اسئلة شفوية  -
 طرح اسئلة تطبيقية للواقع ومالحظة االجابات الفكرية لكل طالب  -

 الشخصي (المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -
 مع المشاكل الرقابية والتدقيقية. التعامل  -1د -
 مراجعة بعض المشاكل الحسابية التي تواجهه المؤسسات.  -2د -
 تقديم مقترحات.  -3د -
 التكنولوجيا في التدقيق والرقابة المالية.استخدام  -4د -

 

 
 بنية المقرر للكورس الثاني. -

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم الوحدة /الموضوعاسم 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري مفهوم وتطور الر قابة المالية معرفة عالية 2 1

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري اهداف الر قابة المالية معرفة عالية 2 2

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري مراحل تنفيذ الر قابة المالية   معرفة عالية 2 3

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري انواع الر قابة المالية  عاليةمعرفة   

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري ارتباط الر قابة المالية  معرفة عالية 2 4

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري الجهة التي تقوم بالرقابة المالية معرفة عالية 2 5

 مسبقاذكرت  محاضرة نظري موقع تنفيذ الر قابة المالية   معرفة عالية  



 

6 
 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري رقابة االداء معرفة عالية 2

7 
 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري الرقابة الشاملة معرفة عالية 2

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري استخدام التكنولوجيا في الر قابة المالية  معرفة عالية 2 8

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري الرقابة االجتماعية معرفة عالية 2 9

10 
 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري الرقابة البيئية معرفة عالية 2

11 
 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري تدقيق بنود راس المال العامل معرفة عالية 2

12 

 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري تدقيق عناصر الموجودات معرفة عالية 2

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري تدقيق المطلوبات معرفة عالية 2 13

14 

 

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري االحتياطيات  معرفة عالية 2

 ذكرت مسبقا محاضرة نظري تدقيق حقوق الملكية معرفة عالية 2 15

 

 المصادر المعتمدة

للنشر،  المكتبة الوطنية ، الرقابة المالية "  " (1999الجوهر، كريمة  علي كاظم، ) .1

 .الثانية الطبعة

( " اصول التدقيق والرقابة الداخلية " ، دار 1999)عثمان، كريمة  عبد الرزاق محمد،  .2

 الكتب للطباعة  والنشر، الطبعة الثانية.

  

 


