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 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

 معايير تدقيق دولية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 محاسبةبكالوريوس في ال اسم الشهادة النهائية  .4

 كورسات النظام الدراسي   .5

 الخطة الدراسية للمرحلة الرابعة برنامج االعتماد المعتمد   .6

ن واالرشادات ذات العالقة المؤثرات الخارجية األخرى  .7  القواني 

 9191-9102/ تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

حيث . تزويد الطالب بكافة ما لعه عالقة بالمعايي  الدولية للتدقيق وكافة االمور التمهيدية المتعلقة بذلك
ي المؤسسات  يتم تزويد الطالب بمجموعة من اهم المعايي  

ي يمكن االستفادة منها فن
الدولية للتدقيق الت 

 .كذلك تزويد الطالب بمجموعة من ادلة التدقيق المحلية. العراقية

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .01

 :المعرفة والفهم. ا. 0

 

ة الكافية لكيفية االستفادة من ا 1أ  .االدولية لمعايي  اكساب الطالب الخير
ن للطالب كيف -أ    .تم بناء هذه المعايي  من الواقع العملي  يبي 

                                                 .فهم وتطبيق المعيارالقدرة عل  -3أ
ي   -4أ

 . فهم ادلة التدقيقالقدرة اىل معرفة الطالب فن



 

 المهارات  الخاصة بالموضوع. ب

 

ي تحديد المشاكل النكسب الطالب – 1ب
ن
 وكيفية معالجتها  محاسبيةمهارة ف

  .تطبيق المعايي  الدولية مهارات – 2ب
  .تطبيق ادلة التدقيق مهارات  - 3ب

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

 

 طرائق التقييم      
هم المسبق للمادة من خالل مشاركة  -1 ة باالعتماد عل تحضي   .الطلبة 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 المساقاسم المقرر أو 

 عملي نظري

  0كورس
معايير التدقيق 

 الدولية
3 

3  

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .09

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

تشجيع الطلبة عل تحقيق اعل العالمات فن
ي الدراسات العليا وتشجيعهم عل االلتحاق بالمعاهد المهنية 

تحقيق احالمهم المستقبلية من اكمال دراستهم فن
 .باالحصاءالمتخصصة 

 

 (الدراسة االعداديةمعدل تخرج الطالب من )معيار القبول  .03

ي اختيار الكلية لكن عل ( 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  -1  .المعايي  الصادرة 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 تمهيدية عن 

  911- 022المعايير من 

 نشاط+امتحان محاضرات

2 3  
 المسؤوليات

922 -911  

 نشاط+امتحان محاضرات

 المسؤوليات  3 3

922 -911 

 نشاط+امتحان محاضرات

 نشاط+امتحان محاضرات  311- 322التخطيط   3 4

 الرقابة الداخلية  3 5

422 -411  

 نشاط+امتحان محاضرات

 نشاط+امتحان محاضرات  511 – 522ادلة االثبات   3 6

7 3  
 نشاط+امتحان محاضرات 511 – 522ادلة االثبات 

 االستفادة من عمل اخرين  3 8

معيار  611- 622

 0112التدقيق

 نشاط+امتحان محاضرات

 نشاط+امتحان محاضرات 711معيار التدقيق   3 9

 نشاط+امتحان محاضرات ادلة التدقيق الداخلي  3 10

 نشاط+امتحان محاضرات ادلة التدقيق الداخلي  3 11

 نشاط+امتحان محاضرات ادلة التدقيق الداخلي  3 12

 نشاط+امتحان محاضرات ادلة التدقيق الداخلي  3 13

 نشاط+امتحان محاضرات ادلة التدقيق الداخلي  3 14

 نشاط+امتحان محاضرات امتحان  3 15
 

 
 

 

 


