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 1. اسم المادة معايير التدقيق الدولية

 2. رقم المادة 5202429

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب   تدقيق

 5. اسم البرنامج المحاسبة

 6. رقم البرنامج 33

 7. اسم الجامعة األردنيةالجامعة 

 8. الكلية و التمويل اإلدارة

 9. القسم المحاسبة

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة يوجد ال

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  تحديث سنوي –8302الفصل الثاني 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .01
 : الرجاء إدراج ما يلي

  :المدرس 
 : رقم المكتب

 : رقم هاتف المكتب
 : البريد االلكتروني
 :الساعات المكتبية
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 وصف المادة. 17

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
في عملية التدقيق والتي  األساسية باألمور اإللماميهتم بتمكين الطلبة من  أساسيوهو بشكل  لمعايير التدقيقتركز المادة على الجانب النظري 

، وواجبات مدقق الحسابات ومسؤولياته، وقواعد السلوك والخدمات التي يقدمها المدققون ،وأنواعهوأهدافه،  ونشأتهتشمل فهم طبيعة التدقيق 
 .معايير التدقيق الدولية المهني ، وتخطيط عملية التدقيق ، والرقابة الداخلية،  وأدلة التدقيق،  ومخاطر التدقيق، وتقارير المدقق في ضوء

 
 المادة ونتائجهاتدريس أهداف .81

 األهداف - أ
 .ما هية التدقيق وعناصره ان يعرف الطالب  -1
 التدقيق الدوليةيعرف الطالب إطار معايير   أن -2
 التعرف على مسؤوليات التدقيق -3
 .المنشاةالتعرف على التخطيط لعمليات التدقيق واألهمية النسبية في التدقيق ومعرفة طبيعة  -4
 .التعرف على الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر والتدقيق في بيئة أنظمة المعلومات تستعمل الحاسوب -5
 التعرف على أدلة اإلثبات واإلجراءات التحليلية والمصادقات وعينات التدقيق واألطراف ذات العالقة  -6
صدار التقرير  -7   التعرف على استنتاجات التدقيق وا 

 
 ...يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على: التعّلم نتاجات -ب      

 .امتالك القدرة على التعرف على التدقيق  -1

 .امتالك مهارة التعرف على إطار معايير التدقيق -2

 امتالك الطالب تطبيق الرقابة على الجودة ألعمال التدقيق والتوثيق والقدرة على اكتشاف االحتيال والخطأ  -3

 .لعملية التدقيق وبناء على طبيعة عمل المنشاة واألهمية النسبية امتالك الطالب القدرة على التخطيط  -4

 امتالك الطالب القدرة تقدير المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة أنظمة معلومات تستعمل الحاسوب  -5

 ليلية وعينات التدقيق والمصادقات واألطراف ذات العالقة امتالك الطالب القدرة على استخدام أدلة اإلثبات واإلجراءات التح -6

بداء الرأي  -7  القدرة على كتابة التقرير وا 
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى. 01

 

 
  

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 

وظائف + امتحانات  
 تقارير+ 

 

1،5 

 

  وعناصرهماهية التدقيق  1
 معايير التدقيق الدولية 2 2،5

 222,232,242المسؤوليات  3-4 5، 3
 322, 312,322التخطيط  5-7 4

 422,421الرقابة الداخلية  8-9 5
 أدلة اإلثبات  11-13 6

522,522,532,552 

 إبداء الرأي وإصدار التقارير 14-16 7

722,712     

   

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.83

 :يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 عرض النظري لجوانب المادةال -1
 حل بعض الحاالت الدراسية في مجالعرض العملي ال -2
دارةعرض تقارير من قبل الطلبة تتعلق بالمادة مأخوذة من االنترنت  -3  نقاش حولها وا 

 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 28

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية
 امتحانات قصيرة و طويلة -1
 وظائف بيتية قصيرة -2
 الطلبة أماممكونات المادة وعرضها  إلحدىطلب تلخيص  أوقصيرة  أبحاث إعداد -3

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 (األردنيةحسب نظام و تعليمات الجامعة :) والغياب  سياسة الحضور -أ

 (األردنيةحسب نظام و تعليمات الجامعة :) الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 (األردنيةحسب نظام و تعليمات الجامعة :) إجراءات السالمة والصحة -ج

 (األردنيةحسب نظام و تعليمات الجامعة :) الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 (األردنيةحسب نظام و تعليمات الجامعة :) إعطاء الدرجات -ه
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 (و تعليمات الجامعة االردنيةحسب نظام :) تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .84

 حاسوب خاص بالكلية مختبر -1

 

 المراجع.22

 
 

المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وخدمات التأكيد والخدمات ذات العالقة  إصدارات( 2117)االتحاد الدولي للمحاسبين  -أ
 ..  األردن،عمان ،ترجمة المجمع العربي للمحاسبين ،  األخرى

 . التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد - ب
 معلومات إضافية .81
 يتوجب ان تتضمن المادة التواصل مع مكاتب التدقيق لالستفادة من خبرات المدققين الممارسين في الموضوعات التي تناقشها المادة   
 
 

------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: المادةاسم منسق 

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 ------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

 مرئيس القس  :نسخة إلى
 مساعد العميد لضمان الجودة    

 ملف المادة
 


