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 جامعة فيالدلفيا

العلوم المالية واإلداريةكلية   
المحاسبة قسم   

/                  / السنة الدراسية       الفصل الدراسي  

 مخطط تدريس المـادة

 

المحاسبة الدولية ومعاييرها المــادةعنون  0310320:المــادةرقم    

رابعةسنة  :مستوى المادة 0310213 المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

: وقت المحاضرة ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

كانه مو رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم  البريد اإللكتروني الساعات المكتبية 

     

 
ليتة التتدقيق تعمل معايير التدقيق الدولية إلى توفير مستتو  معوتول متل البتوالت التتط تبتلت  م :المادةوصف 

وتحتتدد عتتو  متتل التتتار التتمد يعمتتل المتتدقق بتتمعل وتم تتل مستتتويام لتتلدال الم عتتط وبتتعم متتل قلتتل ال  تتام 
المعظمة للم عة. ويعتمد  لي ا فط الحكم  لى أدال متدقق الحستالام وعو يتة العمتل المع تب . ولالتتالط ف تط تتوفر 

ل  ملية التدقيق متصلة لأحكتام  وقوا تد متعتار  مستو  معيل مل ال وة لعمل المدقق ،حيث أل  لم ال م ور لا
 لي ا يبيد مل  وة ال م ور لأهمية التدقيق وال  ملية التدقيق ليسم  ملية ارت الية .ولكل اللتد متل اذ تم لعتيل 
اال تلتتار أل المعتتايير هتتط إتتتار  تتام وال ي تتإ أل تحتتد متتل إلتتدا  المتتدقق وممارستتة الحكتتم الم عتتط لدر تتة 

المعايير قد يسا د فط تللية لعض توقعام الم تمع  ل دور المتدقق ومستلولياتل، وقتد قامتم معوولة.وال إصدار 
ال  تتام المعظمتتة للم عتتة فتتط لعتتض الللتتدال ليصتتدار المعتتايير التتتط أصتتلحم متعتتار   لي تتا ومولولتتة قلتتوال  

  اما،وقامم ك ير مل الللدال لتلعط تلك المعايير.

 المادةأهداف 

 ين الطلبة من االلمام باألمور التالية:تهدف هذه المادة الى تمك

 .االطار المفاهيمي للمحاسبة المالية وفقًا للمعايير الدولية -1

 متطلبات عرض البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية. -2

 متطلبات المعايير الدولية لمعالجة مختلف المواضيع من حيث المحاسبة   - 3            
 عرض واالفصاح لتحقيق العرض العادل للبيانات الماليةوال                

 مكونات المادة:
 الكتاإ المورر 

 
 دار وائل للنشر حميدام  ، جمعةد. د. محمد ابو نصار و  معايير المحاسلة وااللالغ المالط الدولية   ، -1

2012 . 
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 أشرتة فيديو، اذشرتة الصوتية ....الخ(  المواد المساعدة( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حيث يعتلق() ةدليل الدراس 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (دراسية ودليل الم تلر )حيث يعتلقالوا لام الدليل 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 طرق التدريس:
 محابرام، م مو ام عواش، م مو ام تدريس، حل مسائل، معاظرام، وغيرها

 
 -بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق يتوقع أن يكون الطالب قادراً على : م:التعل  نتاجات 

  .تتليق متتللام معايير التدقيق الدولية .1
 الحاتة لآ ر التعديالم التط تترأ  لى متتللام المعايير الدولية . .2
 .إ داد  تة ولرعامج التدقيق للعض العشاتام االفترابية فط بول  معايير التدقيق الدولية .3

 
 لمعرفة العلمية والفهما

 معرفة المفاهيم األساسية للمحاسبة وفقًا للمعايير الدولية. -1

 لتحقيق العرض العادل للبيانات المالية. ةمعرفة متطلبات المعايير الدولي  -2

 فهم المعالجة المحاسبية لمختلف القضايا المحاسبية وفقًا للمعايير الدولية. -3

 اف والقياس والعرض واالفصاح وفقًا للمعايير الدوليةفهم متطلبات االعتر  -4     

 .مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية(

 القدرة على معالجة الحاالت المحاسبية المختلفة وفقًا للمعايير الدولية. -1

القدرة على إعداد البيانات المالية بما يتوافق مع طبيعة الشركة وأنشطتها التي تمارسها وبما يتفق مع  -2
 المعايير الدولية.

 التمكن من الحكم على مدى تحقيق البيانات المالية لمتطلبات المعايير الدولية. -3

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات

 بات األساسية الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية.القدرة على تحديد المتطل -1
 لحصول على مهارات تمكن الطالب من انجاز مهام محاسبية وفقًا للمعايير المهنية.ا - 2             

 أدوات التقييم:

 توارير قصيرة و/ أو  روض و/ أو مشاريع لح ية قصيرة 
 

 ا تلارام قصيرة 

 ا لام دراسيةو

 االمتحال الع ائط
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع

 100 المجموع

 
 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 وب التوثيق )مع أمثلة توضيحية(أسل 
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 حقوق الطبع والملكية

 تجنب االنتحال
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

المواضيع األساسية والمساندة   
 التي ستغطى

 األسبوع

17-1ص   مقدمة عن المعايير الدولية 

 االطار المفاهيمي الدولي
المفاهيمط وفوا لمعظتور االتار 

ايير المحاستتتتتلية م لتتتتتس المعتتتتت
 الدولية.

 

(1) 

64-17ص  :  تتتتترض  IAS 1المعياااااار  عرض القوائم المالية 

 الووائم المالية

(2) 

64-17ص  :  تتتتترض  IAS 1المعياااااار  عرض القوائم المالية 

 الووائم المالية

(3) 

97-64ص  : الم بول  IAS 2  المخزون 
 

(4) 

97-127  (5) ة: التدفوام العودي   IAS 7 التدفقات النقدية 

-127ص: 

157 

التغير فط السياسام واال تال 
والتغير فط التوديرام 

 المحاسلية 

 IAS 8    التغيتتتتر فتتتتط :
السياستتتام واال تتتتال والتغيتتتر 

 فط التوديرام المحاسلية 
 

(6) 

االمتحان 
 األول

-127ص: 

157 

التغير فط السياسام واال تال 
والتغير فط التوديرام 

 المحاسلية 

IAS 8   ر فتتتتط : التغيتتتت
السياستتتام واال تتتتال والتغيتتتر 

 فط التوديرام المحاسلية 
 

(7) 

-157ص: 

172 

: االحتداث الالحوتة   IAS 10 االحداث الالحوة
 لتاريخ التوارير المالية

(8) 

-172ص: 

199 

 :  وود االعشالام   IAS 11  وود االعشالام 
 

(9) 

-172ص: 

199 

-233ص: 

264 

  وود االعشالام
  فئض ا ادة التوييم

IAS 11   وود االعشالام  : 
IAS 16   الممتلكام :

 والمصاعع والمعدام

(10) 

-264ص: 

296 

 :  وود االي ار   IAS 17  وود االي ار 
 

(11) 

االمتحان 
 الثاني

-264ص: 

296 

 :  وود االي ار   IAS 17  وود االي ار 
 

(12) 

-17/12االمتحاااااااااااااااان ال ااااااااااااااااني    
 ( تقديري26/12

(13) 

-296ص: 

316 

 IAS 18  (14) : االيراد 

-330ص: 

350 

: المعح والمسا دام   IAS 20 االيراد
 الحكومية 

 

(15) 

نموذج 
امتحان 
 )اختياري(

-350ص:  (16) : العمالم اال علية  IAS 21 العمالم اال علية
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االمتحان  372
 النهائي

 
 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

 اال داد للمادة يساود سا تيل لكل محابرة مل فئة ال مسيل دقيوة .                 التالإ مل الدراسة و لليمعدل ما يحتاج إ
 )المواظبه( سياسة الدوام

%( متل 15إما غتاإ التالتإ أك تر متل )و%( متل م متو  الستا ام الموتررة للمتادة. 15ال يسمح للتالإ لالتغيتإ أك تر متل )
 ميتد الكليتة، يحترم متل التوتدم لالمتحتال الع تائط  يوللتلمادة دول  مر مربتط أو ق ترد م مو  السا ام الموررة لل

ا كال الغياإ لسلإ المرض او لعمر ق رد يوللل  ميد الكلية التتط تتتر  أما إموتعتلر عتي تل فط تلك المادة)صفرا (، 
 . المادة ، يعتلر معسحلا  مل تلك المادة وتتلق  لية أحكام االعسحاإ

 عـالمراج
 دار وائل للنشر حميدام  ، جمعةد. د. محمد ابو نصار و  ،  الغ المالط الدولية وااللمعايير المحاسلة  -1

2012 . 
       2-2- IFRS Interpretation and application of international accounting and financial 

reporting standards , Wiley 2014 . 


