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  جامعة الزرقاء   موافقة القسم :المتطمب السابق 

  االقتصاد والعموم اإلدارية:  الكمية   :اسم المدرس 

  ةي المحاسبالعموم: القسم    :موعد المحاضرة 

معايير التدقيق الدولية  :عنوان المقرر :الساعات المكتبية 
                                                            0403410 :رقم المقرر

 

   

 وصف المساق 
تعمل معايير التدقيق الدولية الى توفير مستوى معقول من الضوابط التي تضبط عممية التدقيق وتحدد نوع من اإلطار الذي يعمل 

ويعتمد عمييا في الحكم عمى أداء مدقق . المدقق ضمنو وتمثل مستويات لألداء الميني وضعت من قبل الجيات المنظمة لممينة 
 حيث أن عمم الجميور بان عممية التدقيق ،مستوى معين من الثقة بعمل المدقق الحسابات ونوعية العمل المنجز وبالتالي فيي توفر

ىي  التدقيق  معاييرإن وال من األخذ بعين االعتبار .متصمة بأحكام وقواعد متعارف عمييا يزيد من ثقة الجميور بأىمية التدقيق 
وان إصدار المعايير قد يساعد في تمبية .  المدقق وممارسة الحكم الميني بدرجة معقولة إبداع تحد من أن عام وال يجب إطار

وقد قامت الجيات المنظمة لممينة في بعض البمدان بإصدار المعايير التي . بعض توقعات المجتمع عن دور المدقق ومسؤولياتو 
. أصبحت متعارف عمييا ومقبولة قبواًل عامًا وقامت كثير من البمدان بتبني تمك المعايير 

  المساق أهداف
. التعرف عمى معايير التدقيق الدولية . 1
 .فيذ عممية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية التعرف عمى إجراءات تن. 2
. المالية  (القوائم)التعرف عمى دور وأىمية تدقيق البيانات . 3
.  ( المينة أخالقيات)التعرف عمى قواعد السموك الميني لممدقق. 4
. التعرف عمى مسؤوليات المدقق . 5
 ، الرقابة عمى الجودة ، الحذر الميني ، المادية ، رأي المدقق، بذل العناية المينية: عممية التدقيق م يهاالتعرف عمى مف. 6

  .، وغيرىا......مخاطر التدقيق ، أدلة التدقيق ، 
 

: مخرجات التعمم
A. المعرفة والفهم: 

 :يتوقع من الطالب في نهاية الفصل أن يتعرف عمى ما يمي
 .اكتساب المفاىيم المتعمقة بمعايير التدقيق الدولية .1
 .بيان دور العنصر البشري في تنفيذ عممية التدقيق .2
 .تطبيق خطوات عممية التدقيق ابتداًء من قبول العمل ، وانتياًء بإصدار التقرير  .3
 .معرفة المتطمبات األساسية  لتنفيذ عممية التدقيق  .4
 .فيم المتطمبات األساسية  الالزمة لتخطيط عممية التدقيق  .5
 .تحديد نوع التقرير الذي ينبغي إصداره بناًء عمى الحالة التي يواجييا المدقق  .6
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B. مهارات اإلدراك: 
 .اكتساب ميارات التخطيط لمتدقيق .1
 .لتدقيقا أدلةاكتساب ميارات جمع  .2
 . لمتدقيقأدلةاكتساب ميارات تقييم  .3
 . تقرير مدقق الحسابات المستقلإعداداكتساب ميارات  .4
 اكتساب ميارات قبول ميمة التدقيق أو رفضيا  .5
 اكتساب ميارات توثيق عممية التدقيق  .6
 اكتساب ميارات القيام باإلجراءات التحميمية .7
 .كتاب االرتباط ، كتاب التمثيل ، تقرير المدقق : اكتساب ميارات صياغة المراسالت الخاصة بالتدقيق  .8
  .(في حال ارتكابو ألي مخالفة)اكتساب ميارات تحديد المسئولية المترتبة عمى المدقق  .9

 .المقبولة، المتوارثة ، الرقابة ، االكتشاف : مستوى المادية، المخاطر : اكتساب ميارات احتساب  .10
 

C.  (مع المصادر واألشخاص )مهارات االتصال والتواصل األكاديمي: 
التالية من خالل المعرفة التي يحصل عميها في مجال معايير التدقيق وتنمية المهارات ُيتوقع من الطالب اكتساب 

  :قابمة لمنقلهذه المهارات  والدولية ،
 .ق ح الفريوالتعاون والعمل بر .1
 . خالل األعمال التي يقوم بيا الطالبالحكم الميني، و والشك الميني،الحذر المينياستخدام أساليب  .2
  في الحكم عمى القضايا المختمفة،في مجال التدقيقالتي يحصل عمييا الطالب استخدام المعرفة  .3
 إدراك مفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات ، وأخالقيات مينة التدقيق  .4
 في  معيم، واالستمرار العمالء،تمكين الطمبة من استخدام الميارات المكتسبة في اتخاذ القرارات المتعمقة بقبول  .5

. الحكم عمى األدلة وتقويميا في األعمال المختمفة 
 

D. (مهنة تدقيق الحسابات)مهارات عممية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة : 
 .القدرة عمى اختيار القرار المناسب .1
 .فيم بيئة عممية التدقيق بشكل عام ، وما تتضمنيا من مسئوليات ومخاطر .2
 . التخطيط والتقييم والرقابة القيام بعمميةالقدرة عمى .3
 .تطبيق متطمبات معايير التدقيق الدولية .4
 .خر التعديالت التي تطرأ عمى متطمبات المعايير الدوليةآاإلحاطة ب .5
 . خطة وبرنامج التدقيق لبعض النشاطات االفتراضية في ضوء معايير التدقيق الدوليةإعداد .6
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 :هيكل المقرر
اجراءات  طرق التعميم

 التعمم
نتاجات  المواضيع

 التعمم
الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

 إليها المعايير والحاجة أهمية– المقدمة   
معايير التدقيق  – األمريكيةمعايير التدقيق  – 

 التدقيق وعالقتيا بمعايير إجراءات– الدولية 
التدقيق  

 قضايا تمييدية : (199-100)مجموعة المعايير 

 األول   
 و

 الثاني

المبادئ العامة : (299-200)مجموعة المعايير   
 لعممية التدقيق والمسؤوليات  

اليدف والمبادئ العامة لعممية التدقيق  : 200معيار 
شروط اتفاقيات التدقيق : 210معيار 
الرقابة عمى جودة البيانات المالية : 220معيار 
 توثيق التدقيق: 230معيار 
مسؤولية المدقق المتعمقة بالغش  : 240معيار 
  عند التدقيقواألنظمةمراعاة القوانين : 250معيار 
توصيل قضايا لممعنيين بالتحكم : 260معيار 

المؤسسي 
 التي تتعمق بضعف األمورتوصيل : 265معيار 

 الرقابة الداخمية

 الثالث  
 و

 الرابع
 و

 الخامس
 

 (499-300): تقييم المخاطر واالستجابة لها  
تخطيط عممية تدقيق البيانات المالية : 300معيار 
الرقابة - فيم بيئة المنشأة وتقييم المخاطر: 315معيار 

 ليةخالدا
 . المحوسبةاألنظمةالرقابة عمى 

المادية في التدقيق : 320معيار 
 تقييم التحريفات خالل عممية التدقيق:450معيار 

 

 السادس  
 و 

 السابع
 و

 الثامن
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 (599-500)أدلة التدقيق  
 التدقيق أدلة: 500معيار 
 إضافية اعتبارات - التدقيق أدلة:501معيار 
  االفتتاحيةاألرصدة: 510معيار 
 التحميمية اإلجراءات:520معيار

 العينات في التدقيق: 530معيار 
تدقيق التقديرات المحاسبية : 540معيار 
تدقيق مقاييس القيمة العادلة : 545معيار 
 الالحقة األحداث: 560معيار 
االستمرارية : 570معيار 
 اإلدارةتمثيالت : 580معيار 

 التاسع  
 و

 العاشر
 و

الحادي 
 عشر

 

 (799-700(نتائج وتقارير التدقيق  
تقرير مدقق الحسابات المستقل وفق  : 705معيار 
توصيل قضايا تدقيق رئيسية ضمن : 701معيار 

 تقرير المدقق المستقل
 الوارد في تقرير الرأيالتعديالت عمى  : 705معيار 

 وتوضيح (2016ديالت عقبل ت)المدقق المستقل 
 2016 في عام التعديالت

 705أمثمة عمى تقارير المدقق حسب المعيار - 
 المعدل
الفقرات التأكيدية : 706معيار 
المقارنات : 710معيار 
 في أخرىمسئولية المدقق عن معمومات : 720معيار 

 التقرير السنوي

 الثاني عشر  
 و

 الثالث عشر
 و

 الرابع عشر
 

 قواعد السموك المهني  
 

 

الخامس   
 عشر
 

السادس    تطبيقات  
 عشر

 
 المراجع 

 2016عمي الذنيبات . د.، أJCPA Review-معايير التدقيق الدولية: الكتاب المقرر الرئيس
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 المقررات المساندة 
 -عمي الذنيبات ، مكتبة وائل.د.أ،نظرية وتطبيق: تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية واالنظمة والقوانين المحمية 

  2015 خامسة ،الطبعة ال
 

: طرق التعميم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 (Mid)االمتحان االول  35 
 عرض تقديمي ، امتحان شفهي 15 
 االمتحان النهائي 50 
 المجموع 100 
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Zarqa University  Instructor:  

Faculty of Economics and  Lecture’s  

Department: Accounting Science  Semester:  

Course title: International Auditing 

Standards  

0403410 

Office Hours: 

  

 

 

Course description: 
It is important for the managers to understand the auditing process including the theory, philosophy 

and practice of auditing and the ethical implications of auditing decisions. This course develops an 

understanding and appreciation of the philosophy of the auditing process and provide students with the 

skills necessary for effective decisions regarding auditing, financial reporting, and ethics issues that face 

organizations.This course is a study of techniques available for gathering, summarizing, analyzing 
and interpreting the data presented in financial statements and procedures used in verifying the 
fairness of the information. Also emphasizes ethical and legal aspects and considerations.  This 

course will cover the international standards, concepts, and principles related to auditing theory and 

practice. The concepts of risk and control, evidence and documentation are considered.  
 

 

Aims of the course: 
1- Discuss the nature of auditing and assurance services including the impact of various statutes and 

regulations. 

2- Identify the stages of an audit from planning to conclusion. 

3-Apply standard audit procedures used in the verification of financial statements and related 

informationsuch as analytical procedures, detail tests, and tests of controls. 

4-Discussethical, legal, and other professional issues in the International Auditing Standards. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 
 

A.  Knowledge and Understanding 

A1. Students will obtain the concepts of International Auditing Standards. 

A2. Students will be able to differentiate between the three fundamental concepts of a 

financial statement audit. 

A3. Students will be able to outline the importance of auditing and assurance services, and 

Identify the risks related to the auditing process. 

A4.   Students will be able to determine how auditors use samples and issue reports. 

 

B.  Subject-specific Skills 

B1.  Student will be able to evaluate the role of auditors and management in relation to the 

audited financial statements.  

B2. Student will be able to apply the Audit procedures related the business account 

balances and transactions.  

B3. Student will be able to follow auditing ethics and standards. 

B4.  Student will be able to apply the sampling techniques used by auditors. 

B5. Student will be able to assess inherent risk, control risk related to the client business 
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C.  Thinking Skills 

C1. Students will be able to recognize the effect of the misappropriation materiality on the 

auditor report.  

C2. Students will be able to analyze and audit the financial information for business to 

produce the final report. 

 

D.  General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 

personal development) 

D1.   Student will be able to produce the auditor report that is used in practice. 

D2.   Students will be able to present both independently and with others auditing problems 

relate to different types of businesses. 

 

Course Structure : 
 

Assessment 

methods 

Teaching Procedure 

Topics 
ILO

s 

Credi

t 

Hour

s 

Wee

k 

 Class 

lectures 

 Exercises  

 

 Homework 

 Exams 

 

Introduction to Auditing 

Standards:  

- Overview of Financial 

Statement Auditing.Types of 

Audits and Auditors.Types of 

Auditing Standards .Types of 

Verification Services 

.International Standard For 

Quality Control No.1 

 6 

hours 

1& 2 

 Class 

lectures 

 Exercises  

 Cases 

presentatio

n 

 

 Homework 

 Presentation 

 Exams 

 

Chapter1: Standards (200-299) 

: General principles and 

responsibilities : 

- Overview of Professional 

judgment, Professional 

Skepticism and Reasonable  

Assurance . Auditing Risk and 

Materiality .Overview 

ofEngagementLetter.QualityCont

rol Audit of Financial Statements 

.Audit documentation .Standard 

No. 240: The responsibility of 

the auditor in relation to fraud 

Audit of Financial Statements . 

Standard No. 250:Compliance 

with laws and regulations Audit 

of Financial Statements 

.Standard No.260 : Delivering 

Auditing Issues  for  those  

involved in the process of 

governance . Standard No.265: 

 9 

hours 

3 & 4 

& 5 
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Notify the persons concerned 

with matters that are related to 

weaknesses in internal control 
 

 Class 

lectures 

 Exercises 

 Group 

exercises 

 Cases 

presentatio

n 

 

 Homework 

 Presentation 

 Exams 

 

Chapter2: Standards (300-499) 

: 

-Planning  of Audit Process . 

Understanding the Client’s 

Business. Internal Control.Using 

of information technology in the 

accounting system . Internal 

control under the computerized 

systems . Audit methods in the 

case of the use of computerized 

systems . 

Standard No. 320: Materiality in 

Auditing .Standard No. 

450:Evaluating the Errors, 

Frauds and Illegal Acts that have 

been identified during the audit 

process . 

 

 9 

hours 

6 &7 

&8  

 Class 

lectures 

 Exercises 

 Group 

exercises 

 Cases 

presentatio

n 

 

 Homework 

 Presentation 

 Exams 

 

Chapter3: Audit evidences : 

Standard No. 500 : Audit 

evidences. 

Standard No. 501 : Additional 

considerations for specific items 

Standard No. 510 :Opening 

balances . 

Standard No. 520: Analytical 

procedures .Standard No. 530: 

Overview of Sampling. Sampling 

Risks in Attribute Sampling 

.Standard No. 540:Auditingof  

Accounting Estimates .  Standard 

No. 545 :Auditing  o fair value 

measurements. 

Standard No. 560 :Events after 

the Balance sheet Data . 

Standard No. 570 :Auditor's 

Responsibility for evaluating the 

continuity . Standard No. 580 

:The client message issued for 

the Auditor .  

 12 

hours 
9 & 

10 & 

11 & 

12 

 Class 

lectures 

 Exercises 

 Group 

exercises 

 Homework 

 Presentation 

 Exams 

 

 

Chapter4 : Standards (700-799) 

:Reports on Audited Financial 

Statements : 

-Reports Accompanying 

Financial Statements.  Types of 

  13 & 

14 
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 Cases 

presentatio

n 

 

Auditors’ Reports. Reasons to 

Issue an Other than Standard 

Report 

 Class 

lectures 

 Exercises 

 Group 

exercises 

 Cases 

presentatio

n 

 

 Homework 

 Presentation 

 Exams 

 

Chapter 5: Rules of conduct in 

Auditing :Ethical Principles . 

Rules of conduct . 

  15 
 

 

References: 

A. Main Textbook: 

JCPA Review , International Auditing Standards , Dr. Ali Al-thenebat ,2013, Sarah International 

Company For Consulting & Training . 

B. Supplementary Textbook(s):  

Assessment Methods: 
Methods Grade Date 

 

First Exam 

20%  

 

Second Exam 

20%  

 

Case study/ presentation / 

Assignment/ Participation 

10%  

Final 50 %  

Total 100 %  

 


