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  لعلوم الماليةا : الشعبة           العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 : تدقيق و محاسبة التخصص

    2019 /2018 : السنة الجامعية                   S5    الخامس  : السداسي
 

 

 

 

 

  ISAمعايير التدقيق الدولية  : العنوان

 أساسية : وحدة التعليم

 2 : المعامل             6:    عدد األرصدة

 ( ساعات03ثالثة ) : الحجم الساعي األسبوعي

 سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 أفواج( 3لكل فوج )يوجد سا  1.30:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 /:  ت في األسبوع (أعمال تطبيقية ) عدد الساعا

 

 

 

 أستاذ محاضر )أ( –االسم، اللقب، الرتبة : بن قارة إيمان 

 تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب ( : ال يوجد

 imybenkara@yahoo.fr : البريد االلكتروني

 0555317958رقم الهاتف :  

إلى  11و من  30ة القاع 1تطبيق للفوج   11إلى  9.30توقيت الدرس ومكانه : يوم األحد : من 

 04سا في المدرج  14إلى  12.30و المحاضرة من  30القاعة  2تطبيق للفوج  12.30

 25القاعة  3تطبيق للفوج   11إلى  9.30و يوم الخميس : من 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةف على الالتعر  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
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  :(Pré requis) المكتسبات 

هنة الم ذهإكتساب قاعدة صلبة عن تدقيق الحسابات و عن كيفية صدور المعايير الدولية المنظمة له

 والهيئات المشرفة عن إصدارها و محتوى كل معيار على حدى.

 مادة التعليمية :الهدف العام لل

 معيار لك على التعرف و ومضمونها الدولية المراجعة معايير وضع عن المسؤولة الهيئة على التعرف 

 .حدى على

 

 : المطلوبة المسبقة المعارف

 بين والتفرقة هاأهميت أهدافها، والمراجعة، للمحاسبة األساسية هيمالمفا حول خلفية للطالب يكون أن يجب

 .والمحاسبة المراجعة

 

 الدولية التدقيق لمعايير عامة مفاهيم :األول الجزء

  .الدولية التدقيق معايير صدور وأهمية أسباب (1

 . الدولية التدقيق معايير صدور على المشرفة الهيئة (2

 .وليةالد التدقيق معايير صدور كيفية (3

 .IAS/IFRS الدولية المحاسبة بمعاييرISA   الدولية التدقيق معايير عالقة (4

 ISA الجزء الثاني: عرض معايير التدقيق الدولية

  :معايير المبادئ، المسؤوليات و التخطيط لوظيفة التدقيق المحاسبي (1

 . 230إلى  200معايير تخص المبادئ: من  -

 .260إلى  240معايير تخص المسؤوليات: من  -

 .402إلى  300معايير متعلقة بالتخطيط و الرقابة الداخلية: من  -

 :معايير اإلثبات في التدقيق المحاسبي (2

 580إلى  500معايير متعلقة بأدلة اإلثبات : من  -

 :معايير إعتماد المدقق على أعمال اآلخرين و تقريره النهائي )3

 . 620إلى  600معايير إعتماد المدقق على أعمال اآلخرين: من  -

 .800إلى  700معايير إعداد تقرير مدقق الحسابات: من  -

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20/20 100%

جزئيامتحان  10/20 % 50  

 أعمال موجهة 10/20 % 50

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم     

 المجموع  100%
 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

ر النشر و السنةدا  عنوان المرجع المؤلف 

 موسوعة معايير المراجعة طارق عبد العال  2008دار صفاء للنشر

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

 دار المسير للنشر والتوزيع

2006 

حمد حلمي جمعةأ تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية  

 وقواعد أخالقيات المهنة

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

Economica Bernard GRAND et 

Bernard 

VERDALLE 

Audit comptable et financier  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 

23-09-2018 البرنامج المسطرتقديم عام للمقياس و    األسبوع األول 

30-09-2018  األسبوع الثاني أسباب وأهمية صدور معايير التدقيق الدولي 

07-10-2018  األسبوع الثالث الهيئة المشرفة على صدور معايير التدقيق الدولية 

14-10-2018  

 .كيفية صدور معايير التدقيق الدولية -

يير بمعاISA   عالقة معايير التدقيق الدولية -

 IAS/IFRS المحاسبة الدولية

 األسبوع الرابع

28-10-2018  

معايير المبادئ، المسؤوليات و التخطيط لوظيفة  (1

  :التدقيق المحاسبي

 . 230إلى  200معايير تخص المبادئ: من  -

 األسبوع الخامس

04-11-2018  األسبوع السادس .260إلى  240معايير تخص المسؤوليات: من  - 

11-11-2018  
ن متعلقة بالتخطيط و الرقابة الداخلية: م معايير -

 .402إلى  300
 األسبوع السابع

18-11-2018  
 :معايير اإلثبات في التدقيق المحاسبي (1

 580إلى  500معايير متعلقة بأدلة اإلثبات : من  -
 االسبوع الثامن

25-11-2018  

معايير إعتماد المدقق على أعمال اآلخرين و تقريره 

 :النهائي

اد المدقق على أعمال اآلخرين: من معايير إعتم -

 . 620إلى  600

 االسبوع التاسع

02-12-2018  
 700معايير إعداد تقرير مدقق الحسابات: من  -

 .800إلى 
 االسبوع العاشر

09-12-2018  األسبوع الحادي عشر مراجعة عامة للمقياس 

06-01-2019  األسبوع الثاني عشر االمتحان الجزئي 

اسيامتحان نهاية السد - الثالث عشر األسبوع   

 - االمتحان االستدراكي -

 

 بن قارة إيمان       = أستاذ)ة( األعمال الموجهـــة =  األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة(

 مرتقبالزمني ال المخطط
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ة نهاج مادطلعنا على ما، نشهد أننا ،  .............تخصص  ...........شعبة  ......من السنة ......نحن طلبة الفوج 
     إمضاءاتنا  على ذلك :يلي و على كيفية التقييم ، و فيما ..............." "................

 


