
 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز االشراف والتقويم العلمي     

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
 قسم االعتماد الدولي        

 

 
 

 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي 

 للكليات 

   9191 - 9102للعام الدراسي 

 
 االنبار: اسم اجلامعة   

 االدارة واالقتصاد: اسم الكلية
 4: عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   

 02/9/0202:  اتريخ ملء امللف 
 
 
 اسم عميد الكلية                      اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي   

  
 
 
 0202/   / التاريخ                                 0202/   / التاريخ                     0202/    / التاريخ       
 التوقيع                                                التوقيع                                             التوقيع   

             
 

 مدير ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 /     /التاريخ     
 التوقيع



 

 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 

 نموذج وصف البرنامج األكاديمي

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي)) مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 

. المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االدارة واالقتصاد التعليميةالمؤسسة  .0

 محاسبةالقسم  المركز / القسم الجامعي  .9

 تدقيق ورقابة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 محاسبةبكالوريوس في ال اسم الشهادة النهائية  .4

 كورسات النظام الدراسي   .5

 ثالثةالخطة الدراسية للمرحلة ال برنامج االعتماد المعتمد   .6

ن واالرشادات ذات العالقة المؤثرات الخارجية األخرى  .7  القواني 

 9191-9102/ تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

حيث يتم تزويد الطالب . تدقيق وكافة االمور التمهيدية المتعلقة بذلكا لعه عالقة بالتزويد الطالب بكافة م
ي يمكنمجموعة من اهم ارشادات اب

ي المؤسسات العراقية لتدقيق الت 
كذلك تزويد . االستفادة منها فن

 .الطالب بمجموعة من ادلة التدقيق المحلية

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .01

 :المعرفة والفهم. ا. 0

 

ة الكافية لكيفية االستفادة من ا 1أ  .لتدقيقاكساب الطالب الخبر
ن للطالب كيف -أ    .تم انشاء مفهوم التدقيق يبي 

ي المؤسسات الخاصةالقدرة عىل  -3أ
                                                 .فهم وتطبيق التدقيق فن

ي   -4أ
 . التدقيقفهم القدرة اىل معرفة الطالب فن



 

 المهارات  الخاصة بالموضوع. ب

 

ي تحديد المشاكل ال– 1ب
ن
 وكيفية معالجتها  تدقيقيةنكسب الطالب مهارة ف

ي مؤسسات القطاع الخاص مهارات – 2ب
ن
  .تطبيق الرقابة والتدقيق ف

  .التدقيقتطبيق  مهارات  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      
ات - -1  .اعتماد اسلوب القاء المحاضن
 .العملية والحاالت أعطائهم بعض التمارين-2

 

 طرائق التقييم      
هم المسبق للمادة من خالل مشاركة الطلبة  -1 ة باالعتماد عىل تحضب   .بالمحاضن
ة التالية( تمرين)إعطائهم -2 ي وطلب حله بأوراق مستقلة يجمع منهم بالمحاضن

 .كواجب بيت 
 التقييم من خالل االمتحانات الشهرية -3

 الساعات المعتمدة بنية البرنامج  .00

 السنة/ المستوى 
رمز المقرر أو 

 المساق
 الوحدات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري

  3 3 والرقابةالتدقيق   9كورس

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .09

ي الكلية كي يكونوا االوائل بغية 
ي المراحل النهائية من الدراسة فن

تشجيع الطلبة عىل تحقيق اعىل العالمات فن
ي الدراسات العليا وتشجيعهم عىل االلتحاق بالمعاهد المهنية 

تحقيق احالمهم المستقبلية من اكمال دراستهم فن
 .باالحصاءالمتخصصة 

 

 (الدراسة االعداديةمعدل تخرج الطالب من )معيار القبول  .03

ي اختيار الكلية لكن عىل ( رغبة الطالب ) لكن يفضل ان يؤخذ بنظر االعتبار 
ي االختيار  وإن أستحال ذلك فن

فن
ن األقسام ألنه أمر مهم جدا يعتمد عليه مستقبل الطالب بأكمله  .االقل يؤخذ ذلك عند االختيار بي 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .04

ن والتعليمات ذات العالقةالكتب   .المنهجية والمساعدة  فضال عن القواني 
ن  معايب  التدقيق الصادرة -1  .من االتحاد الدوىلي للمحاسبي 
ي يعدها استاذ المادة -2

ات الت   .المحاضن
3-  

 



 

 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة
المهارات األخرى ( أو) 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2016-
2017 

االقتصاد  

 القياسي
    /   / /   / /  / / / اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 

 1بنية المقرر االقتصاد القياسي  .0

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 3 
 

مقدمة تاريخية عن تطور 

. اهدافه . مفهوم التدقيق

 انواعه 

 نشاط+امتحان محاضرات

2 3  
تعريف االخطاء والغش 

 وتحديد انواعه

 نشاط+امتحان محاضرات

االجراءات التمهيدية   3 3

 للمدقق

 نشاط+امتحان محاضرات

 نشاط+امتحان محاضرات اوراق عمل المدقق  3 4

ادلة االثبات في التدقيق   3 5

 والعوامل المؤثرة بها

 نشاط+امتحان محاضرات

ادلة االثبات في التدقيق   3 6

 والعوامل المؤثرة بها

 نشاط+امتحان محاضرات

7 3  
مفهوم الرقابة الداخلية 

 وعناصر الرقابة الداخلية

 نشاط+امتحان محاضرات

 نشاط+امتحان محاضرات انواع الرقابة الداخلية  3 8

 نشاط+امتحان محاضرات انواع الرقابة الداخلية  3 9

 نشاط+امتحان محاضرات الداخليالتدقيق   3 10

 نشاط+امتحان محاضرات تقرير المدقق  3 11

 نشاط+امتحان محاضرات تقرير المدقق  3 12

 نشاط+امتحان محاضرات تقرير المدقق  3 13

 نشاط+امتحان محاضرات تقرير المدقق  3 14

 نشاط+امتحان محاضرات امتحان  3 15
 

 

 

 

 


