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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

لدوليةدراسات متقدمة في معايير المحاسبة والتدقيق ا  
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 معلومات المقرر .1

 الرقم البند الوصف

 1 عنوان المقرر دراسات متقدمة في معايير المحاسبة والتدقيق الدولية

 2 رمز المقرر 7073040

 3 عدد الساعات 3

 4 متطلب سابق ال يوجد

 5 متطلب مشترك ال يوجد

  

 معلومات المدرس .2

 الرقم البند الوصف

 4 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  الوصف المؤلف/ المؤلفين 

Auditing and Assurance 

Services, An Integrated 

Approach, 

2740 

Elder, R. J., 

Beasley, M. S. 

and Arens, A. 

Prentice Hall, USA 

Applying International 

Financial Reporting Standards 
2747 

Alfredson, K., 

Leo, K., Picker, 

R., Pacter, P., 

Radford, J and 

Wise, V 

Wiley, Australia. 

  

 المقررسياسات  .0

غير ، فيما يتعلق بحضور الفصل ؛ االلتزام بالمواعيد واالمتحانات واالمتحانات  المقرر ذايتم تطبيق لوائح الجامعة على ه

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

 .لوائح األخرىباإلضافة إلى القواعد وال التعليمات

5.  Aالمرجع الرئيسي . 

ةرقم الطبع اسم الكتاب  الوصف المؤلف/ المؤلفين 

International Federation 

of Accountant (IFA) 
2104 

 Hand Book: International Standard 

on Auditing, IFAC.ORG. 

International Financial 

Reporting Standards 
2743 

 
IASCF, London, UK. 
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 وصف المساق .6

يغطي هذا المساق بالتفصيل خطوات تخطيط و تنفيذ عملية التدقيق، و ذلك في ضوء معايير التدقيق الدولية، كما يغطي 

توحيد الممارسات المحاسبية عالمياً في ضوء معايير اإلبالغ المالي  المساق المحاسبة في إطار عالمي، ومن ذلك عملية

الدولية. وشرح لألبعاد الدولية للمحاسبة وتطورها التاريخي وكذلك االتساق المحاسبي الدولي والعوامل المؤثرة فيه 

ير المحاسبية الدولية وذلك بقصد توفير عنصر االتساق في المعايير المحاسبية الدولية وطريقة إعداد وإصدار المعاي

 والتحويل إلى معايير اإلبالغ المالي الدولية.

 

 . أهداف التعلم7

 # الوصف

 1 فهم مهنة المحاسبة وعملية وضع المعايير وضرورة المعايير وأهميتها.

 2 .فهم اإلطار المفاهيمي الدولي إلعداد التقارير المالية

 3 .فهم اإلطار الدولي لعمليات التأكيد

 4 فهم معايير التدقيق المتعلقة بمسؤوليات المدققين ، واألهمية المادية لألدلة ، والتخطيط وإعداد التقارير.

 5 فهم المعايير المحاسبية المتعلقة بالقياس واالعتراف والعرض واإلفصاح.

 6 .والتدقيق. فهم اإلطار الدولي للمحاسبة 6
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 . طرق التدريس8

 التدريس ، على سبيل المثال ال الحصر:قد تشمل طرق 

 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

 قصيرةإجابات صحيحة / خاطئة أو 

 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 / 

  100% 

 المجموع
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10. Course Schedule/Calendar  

# Week Course  

# 

Unit 

1. Introduction   

2. 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial 

Statements , Objective and General Principles Governing an Audit of 

Financial Statements (IAS 200) 

 

3. 
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 

(IFRS 1), Objective and General Principles Governing an Audit of 

Financial Statements  (IAS 200) 

 

4. Non-current Assets Held For Sale and Discontinued (IFRS 5), 

“Planning an Audit of Financial Statements (IAS 300) 
 

5. Exploration For and Evaluation of Mineral Resources (IFRS 6), 

Materiality in Planning and Performing an Audit (IAS 320) 
 

6. Financial  Instrument: Disclosures (IFRS 7), Financial  Instrument 

(IFRS 9) 
 

7. Operating Segment (IFRS 8), Audit Evidence (IAS 500 )  

8. Mid Exam  

9. 
Fair Value Measurement (IFRS 13), Auditing Accounting Estimates 

and Related Disclosures (IAS 540)  

10. Regulatory Deferral Accounts (IFRS 14) 

 
 

11. Revenue from Contracts with Customers (IFRS 15) 

 
 

12. The Independent Auditor’s Report on a Complete Set of General 

Purpose Financial Statements (ISA 700) 
 

13. Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report 

(ISA705) 
 

14. Review and Discussion  
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