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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

عداد مالكات تقنية قادرة على تنفيذ مهام الدورة المحاسبية  والتدقيقة في القطاعات االقتصادية العامة و الخاصة او غير ا
 الهادفة للربح .

 
 

 

 

 جامعة الفرات االوسط  التقنية   المؤسسة التعليمية .1

 المحاسبةتقنيات  القسم الجامعي / المركز  .2

 قسم تقنيات المحاسبة   اسم البرنامج األكاديمي  .3

 دبلوم تقني اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 AACSB المعتمد   برنامج االعتماد .6

 م استيعاب سوق العمل للخريجينعد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0202-4-6 تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9

  االتيةيهدف الى تخريج مالكات تقنية قادرة على القيام بالمهام 

   والقيام باعمال التدقيق الداخلي مسك السجالت المحاسبية وتنظيم المستندات وأعداد موازين المراجعة.1

 و باعمال الجرد المستمر او النهائي وخاصة اللجان التي تتطلب ان يكون فيها عضوا ماليا المشاركة.2

 القيام باعمال المطابقات وتحضير الكشوفات المالية ... 

العمل في اقسام حسابات تب والسلف وتنظيم قوائم صرفها احتساب الرواو القيام باعمال امانة الصندوق  .3

   .الكلفة ...
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم     12.
 والفهم  المعرفة-أ

       معرفة السجالت المحاسبية وكيفبة العمل بها  1

 العمل في المصارف-2

     في دوائر الدولة بيمعرفة النظام المحاس -3

 مطابق كشف المصرف  -4

 امية اعداد ميزان المراجعه الشهري والحسابات الخت -5

 ربط المحاسبة بالعلوم االخرى  -6

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 قدرتة على القيام باالعمال المحاسيبة – 1 

 معرفة انواع الدفاتر المحاسبية– 2 

 التعرف على المصطلحال المحاسبية – 3 

 طرائق التعليم والتعلم

 "مثال (data show)المحاضرات ) محاضرات نظرية واستخدام الطرق العلمية الحديثة في عرض-1

 محاضرات داخل المختبرات العلمية-2

 دوائر الحكوميةتدريب عملي في ال-3

 طرائق التقييم

 امتحان نظري في االوراق- 1

 ()مختبر الحاسبة المتخصصة، وختبر النظام المحاسبي الموحد امتحان عملي في المختبرات-2

 اسئلة شفهية-3

 واإلجابة عليها من قبل الطالب data show)عرض نماذج في )-4

 التفكير مهارات-ج

 العصف الذهني -1         

 الحلقات الدراسية-2

 تبادل االدوار-3

 ايجاد الحلول الالزمة للمشكال التي تواجه النظام  -4   

 طرائق التعليم والتعلم

 اسئلة مباشرة

 توزيع الطلبة على مجاميع لمناقشة موضوع معين -

 )عن طريق تمثيل المحاضره عمليا"من قبل الطلبة( ع المحاضرة من الجانب النظري الى العملينقل واق-

 المختبرات  -

 المحاضرة  -

 الزيارات الميدانية  -

 التدريب المنهجي  -

 

 طرائق التقييم

 

 االمتحانات اليومية  -
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 االمتحانات الفصلية  -

 االمتحانات النهائية  -

 لة ويقوم الطالب باالجابة على اي سؤال يتم سحبة عشوائيا"وضع مجموعة اسئ -     

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 القدرة على العمل ضمن فريق محاسبي متكامل  -1

 القدرة على االتصال الفعال  -2         

 طوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود فيةقابليتة على ت -3         

 طرائق التعليم والتعلم

 التحاقة المستمر بدورات التعليم المستمر لتطوير خبراتة ومهاراته-

 رات جديدة في عمل جديداتغيير مكان العمل بين فترة واخرى لكي اليكون عملة روتيني ويكتسب مه-

 

 

 طرائق التقييم

 ترة من زمن وتسجيل االنحرافات الموجودة ومحاولة تصحيحهامراقبتة اثناء عملة لف -

تخص المعني  على االشخاص الذي يتعامل معهم الشخصبها مجموعه من االسئلة توزيع استمارات  -

وتضع  )وبدون ذكر اسم مالءاالستمارة( وتقييم عملة حسب نظرتهم لعملة ثم تجمع هذه االستماراتاالخير

 ييم لةدرجة تق

 ميدانية مفاجئة الى موقع العملزيارات   -

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .11
المستوى / 

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

 المعتمدة

 تقنيات المحاسبة االولى
ACC1 28 841 

 

911   ACC2 03 
     

1741       

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ح دورات لخريجي المعهد التقني السعي لفت -
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 االطالع على كافة االنظمة والبرامج المحاسبية  -

 االخذ بنظر االعتبار االهمية النسبية لمعايير المحاسبة الدولية والتعرف عليها  -

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 المعدل  -1

 بة غالر  -2

 خطة القبول  -3

 

 ر المعلومات عن البرنامجأهم مصاد .14

 المنشورات التعريفية التي يصدرها القسم-
 اللجان التوعية للمعهد االلكتروني للمعهد-الموقع-
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 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة من 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

       / /   / /   / /  محاسبة  االولى

    /   / /    /    /  محاسبة حكومية 

    /    /    /    /  قراءات محاسبة باللغة االنكليزية  

    /   / /    /   / /  ادارة  

    /    /    /    /  اقتصاد ومالية عامة  

    /   / /    /    /  تطبيقات الحاسوب 

    /    /    /    /  احصاء  

    /    /    /    /  حقوق االنسان والديمقراطية 

    /    /    /    /  اللغة االنكليزية   

    /    /    /    /  محاسبة متخصصة  الثانية

    /    /    /    /  محاسبة متوسطة  

    /    /    /    /  نظام محاسبي موحد  

    /    /    /    /  كلفة   محاسبة  
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    /    /    /    /  تدقيق  

    /    /    /    /  محاسبة شركات  

    /    /    /    /  تطبيقات حاسبة  

    /    /    /    /  اللغة االنكليزية   

    /    /    /    /  مشروع  
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 الهدف العام للتخصص

 قســم المحاســـــــبة
 
 ـــدف العــــام :اله   
 

هدف القسم اعداد ملاكات تقنية قادرة على تنفيذ مهام الدورة 

المحاسبية       والتدقيقة في القطاعات الاقتصادية العامة و 

 الخاصة او غير الهادفة للربح .
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 قســــــــــم المحاسبــــــــــــة

 

 توصيف عمل الخريج
 
 
 
 
 

 وتنظيم المستندات وأعداد موازين المراجعة...مسك السجالت المحاسبية  .1
 القيام باعمال التدقيق الداخلي ... .2
المشاركة باعمال الجرد المستمر او النهائي وخاصةة اللجةان التةي تت لة  ان يكةون  .3

 فيها عضوا ماليا...
 القيام باعمال الم ابقات وتحضير الكشوفات المالية ... .4
 تها المختلفة ...القيام باعمال امانة الصندوق واجراءا .5
 احتسا  الروات  والسلف وتنظيم قوائم صرفها ... .6
 تنظيم قوائم الروات  والسلف وكل ما يتعلق بعملية احتسا  وصرف الروات ... .7
 العمل في اقسام حسابات الكلفة ... .8
 استخدام التقنيات الحديثة والبرامجيات الجاهزة في مجال تخصصه... .9
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 هيئة التعليم التقني
 قسم الشؤون العلمية

 التخصصات المالية والمحاسبية
 القسم / المحاسبة

 1010-1029الخطة الدراسية 
 السنة األولى

عدد  عدد الساعات المادة ت
 الوحدات

 المالحظات نوع المادة لغة التدريس

    م ع ن  
 تخصصية

 
 عربي 12 6 4 2 سبةمحا 1 سنوي

 عربي 8 4 0 1 محاسبة حكومية 2

 انكليزي 8 4 2 2 قراءات محاسبة باللغة االنكليزية 0

  عربي 6 0 2 1 ادارة  4
 مساعدة

 
 سنوي
 

 عربي 6 0 2 1 اقتصاد ومالية عامة 5

 انكليزي 6 0 2 1 تطبيقات الحاسوب 6

 عربي 4 2 1 1 احصاء 7

8 
9 

 ان والديمقراطيةحقوق االنس
 اللغة االنكليزية 

2 
1 

- 2 
1 

4 
2 

 عربي
 انكليزي 

 سنوي عامة
 

 56      28 16 12 المجموع

 

 السنة الثانية
 عدد الساعات المادة ت

 

عدد 
 الوحدات

 المالحظات نوع المادة لغة التدريس

  م ع ن  
13 

 
 عربي

 
 
 

 تخصصية

 
 
 
 سنوي

 5 0 2 محاسبة متخصصة 1

 انكليزي 8 4 0 1 متوسطةمحاسبة  2

 عربي 8 4 0 1 نظام محاسبي موحد 0

 انكليزي 13 5 0 2 محاسبة كلفة  4

 عربي 6 0 2 1 تدقيق 5
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 -نسب الساعات الدراسية :

 

 العدد والنسبة التفاصيل ت

 1713 ( ساعة اسبوعيا58مجموع الساعات الدراسية للسنتين ) 1

 118 مجموع الوحدات الدراسية للسنتين  2

 06.84 نسبة الساعات النظرية للسنتين 0

 60.16 نسبة الساعات العملية للسنتين 4

 68.42 الساعات التخصصية للسنتين نسبة 5

 28.37 نسبة الساعات المساعدة للسنتين 6

 0.51 نسبة الساعات العامة للسنتين 7

 ساعة 273 التدريب الصيفي 8

 ساعة1983 مجموع الساعات الدراسية مضافا اليها التدريب الصيفي 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عربي 8 4 2 2 محاسبة شركات 6

 مساعدة انكليزي 6 0 2 1 تطبيقات حاسبة 7
 

 سنوي

8 
9 

 مشروع
 اللغة االنكليزية 

- 
1 

2 2 
1 

4 
2 

 عربي
 انكيزي

 62     01 23 11 مجموعال
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MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 

FOUNDATION OF TECHNICAL EDUCATION  
SCIENTIFIC AFFAIRS DEPARTEMENT:ACCOUNTING 

SPECIALISMS: MANAGERIALS BRANCH: 
 CURRICULM 

FIRST YEAR 

 

S SUBJECT HOURS PER UNTIES SUBJECT 

TYPE 
NOTES 

TH PRA TO 
1 ACCOUNTING 2 4 6 12 SPECIALISM  

 

 

 

ANNUAL 

2 MANAGEMENT 1 2 3 6 HELPFUL 
3 GOVERNMENTALACCOUNTING 1 3 4 8 SPECIALISM 
4 STATISTICS 1 1 2 4 HELPFUL 
5 ECONOMIC AND   PUBLIC 

FINANCE  
1 2 3 6 HELPFUL 

6 READINGS ACCOUNT 2 2 4 8 SPECIALISM 
7 COMPUTER APPLICATIONS 1 2 3 6 HELPFUL 
8 
9 

HUMAN RIGHTS&DEMOCRACY 
ENGILSH 

2 
1 

- 2 
1 

4 
2 

GENERAL 

TOTAL 12 16 27 56  
 

SECOND YEAR 

 

S SUBJECT HOURS PER UNTIES SUBJECT TYPE NOTES 
TH PRA TO 

1 SPECILALIZED ACCOUNTING 2 3 5 10 SPECIALISM  
 

 

 

ANNUAL 

2 INTERMEDIATE ACCOUNTING 1 3 4 8 SPECIALISM 
3 COST ACCOUNTING 2 3 5 10 SPECIALISM 
4 UNIFIED ACCOUNTING SYSTEM 1 3 4 8 SPECIALISM 
5 COMPUTER APPLICATIONS 1 2 3 6 HELPFUL 
6  CORPORATIONS ACCOUNTING 2 2 4 8 SPECIALISM 
7 AUDITING 1 2 3 6 SPECIALISM 
8 
9 

PROJECT 
ENGILSH 

- 
1 

2 2 
1 

4 
2 

HELPFUL 

TOTAL 11 20 31 62  
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RATES OF SCHOOL HOURS 
 

NUMBER DETAILES 
 

S 

1710 years (58) hour per week TWOTotal hours of study for  1 
118 Total units of study for TWO years  2 

36.84 The proportion of hours theory 3 
63.16 The proportion of hours of operations 4 
68.42 The proportion of hours specialist 5 
28.07 The proportion of hours of assistance 6 
3.51 The proportion of hours of public 7 

270 hours Summer training 8 
1980 hours Total hours of study plus asummer training 9 

 

 

 موذج وصف المقررن

 : مبادئ المحاسبةوصف المقرر

 

 قنية جامعة الفرات االوسط الت المؤسسة التعليمية .1

  العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .2

 )المادة االساس ( محاسبة اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

 االولى الفصل / السنة .6

 6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

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

تهدف المادة الى تزويد الطالب باسس وقواعد المحاسبة وكذلك السجالت المحاسبية 

 والمستندات على اختالف انواعها
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 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

وكةللك ترحيةل وترصةيد الةال سةجالت  لسجالت المحاسبية واستخراج النتائج المالية منهةاقيام ال ال  بمسك ا 
 .االستال 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 الشروط الواجب توافرها في الدفاتر . -أنواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة 1أ

 التسجيل في الدفاتر ) القيد المفرد والقيد المزدوج(المستندات وانواعها وطرق  -2أ

 ميزان المراجعة  -3أ
  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 دفتر االستاذ –دفتر اليومية  –انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة  – 1ب

 العمليات التجارية وكيفية اثباتها في الدفاتر المحاسبية  – 2ب

 ة الدورة المحاسبي – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات نظريا"-

 عرض االفالم-

 المناقشة-

 

 طرائق التقييم      

 واختبار تحريريعملي اختبار -

 
 مهارات التفكير -ج

 العصف الذهني-1ج

 وسائل ايضاح-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسئلة فكرية-

 رسم-

 

 ائق التقييم طر   
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 وتحريري عملياختبار-

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 المحاسبيةقدرتة على القيام باالعمال -1د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 موضوعاسم الوحدة / المساق أو ال

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 

6 
المستندات 

 وانواعها

اجب الشروط الو  -أنواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة –المحاسبة 
 . توافرها في الدفاتر

رد والقيد المستندات وانواعها وطرق التسجيل في الدفاتر ) القيد المف
 (المزدوج

 وشودات
االختبارات 

 اليومية

في التسجيل  6 3 & 2
 –الدفاتر 

 –القيد المفرد 
 القيد المزدوج

. 

 –ر االستاد دفت –دفتر اليومية  –انواع الدفاتر المحاسبية المستخدمة 
وانواعها وطرق  المستندات –الشروط القانونية الواجب توافرها في الدفاتر 

القيد المزدوج –القيد المفرد  –التسجيل في الدفاتر   داتوشو . 
االختبارات 

 اليومية

4,5 6 

الموجودات 
 والمطلوبات

 –مزدوج الميزانية كأساس لنظرية القيد ال  -كيفية تكوين راس المال 
 –نهما الحساب المدين والحساب الدائن وكيفية التوصل لمعرفة كل م

الموجودات والمطلوبات –شرح مفردات الميزانية العامة   . 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

6 6 

القيد المسيطر 
 قيد المرنال –

ل في دفتر اليومية كيفية التسجي  –تخطيط دفتر اليومية  –دفتر اليومية 
يود انواع الق -انواع القيد المزدوج –بموجب نظرية القيد المزدوج 

امثلة متنوعة –القيد المرن  –القيد المسيطر  –المحاسبية   . 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

7.8 6 

انواع القيد 
 المزدوج

ل في دفتر اليومية كيفية التسجي  –تخطيط دفتر اليومية  –ومية دفتر الي
يود انواع الق -انواع القيد المزدوج –بموجب نظرية القيد المزدوج 

امثلة متنوعة –القيد المرن  –القيد المسيطر  –المحاسبية   . 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

9.10 6 

مسموحات 
 المبيعات

التفرقة بينهما  االيرادية والراسمالية وكيفية المصاريف وانواعها ) المصاريف
مسموحات  –االيرادات وانواعها  –أنواع المصاريف االيرادية  –

 –لفة القروض وانواعها المدينة والدائنة والحاالت المخت –المبيعات 
 . تسديد الفوائد المستحقة على القروض

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

تخطيط دفتر  6 11
 االستاد

دليل دفتر  –د الترحيل والترصي –تخطيط دفتر االستاد  -تر االستاددف
دفترالتاكيد على االمثلة المتنوعة لكيفية استخدام ال –االستاد  . 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

12 6 

انواع ميزان 
 المراجعة

) ميزان  انواع ميزان المراجعة –تخطيط ميزان المراجعة  –ميزان المراجعة 
ل منهما ميزان المراجعة بالمجاميع( كيفية اعداد ك –االرصدة المراجعة ب

امثلة –  . 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

كيفية  6 13,14
احتساب 
الفوائد 
 المستحقة

كيفية   –كيفية فتح الحساب الجاري   –عمليات التاجر مع المصرف 
 وائد المستحقةفتح حساب االيداع  ) الودائع الثابتة( كيفية احتساب الف

كات انواع الشيكات ) الشي –نعريف الشيك  –االيداع  –السحب  –
ت الى ارسال الشيكا –تظهير الشيكات  –الصادرة والشيكات الواردة( 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية
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العموالت  المصاريف المصرفية المختلفة وكذلك –المصرف للتحصيل 
 . المصرفية

151161
17 

6 

 –الكمبيالة 
 اوراق القبض

 –الخصم التجاري المفرد والمركب  –انواع الخصم  –صم الخ
 .الخصم النقدي

اوراق الدفع –اوراق القبض  –الكمبيالة  –االوراق التجارية   . 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

طرق تصحيح  6 18
 االخطاء

قبضحاالت التصرف باوراق ال –مبررات سحب االوراق التجارية   : 
 داتوشو

االختبارات 

 اليومية

يومية االعمدة  6 19
 المتعددة

ومية وكيفية الحسابات التي تفتح في الي –يومية االعمدة المتعددة 
امثلة –التسجيل   

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

23 6 

اهمية  –
ميزان 
 المراجعة

واع ان –اسباب ارتكاب االخطاء في الدفاتر  -تصحيح االخطاء
 –لة الطريقة المطو  -طرق تصحيح االخطاء –االخطاء المحاسبية 

يح اخطاء تصح –تصحيح االخطاء في اليومية  –الطريقة المختصرة 
الحساب المعلق –اهمية ميزان المراجعة  –الترحيل   . 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

الفرق بين  6 21122
الميزانية 

العامة وميزان 
 المراجعة

ابات لحساقفال ا –الفرق بين الميزانية العامة وميزان المراجعة 
 –نة المالية الختامية في نهاية السنة المالية وفتحها في بداية الس

 داتوشو . امثلة متنوعة
االختبارات 

 اليومية

20 6 

الحسابات 
 الختامية

ابات اقفال الحس –الفرق بين الميزانية العامة وميزان المراجعة 
 –ية نة المالالختامية في نهاية السنة المالية وفتحها في بداية الس

 . امثلة متنوعة
 داتوشو

االختبارات 

 اليومية

االيرادات  6 24
المستلمة 

 مقدما

مصاريف ال –الجرد ) تسوية الحسابات( تسوية الحسابات االسمية 
ة مقدماااليرادات المستلم –المستحقة للمصاريف المدفوعة مقدما   

. 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

22 6 

طريقة تسجيل 
االندثار 
 امحاسبي

طرق  –كيفية تقدير االندثار   –تعريف االندثار واغراض االندثار 
 –متناقص طريقة القسط ال –طريقة القسط الثابت  –احتساب االندثار 

طريقة ال –طريقة تسجيل االندثار محاسبيا  –طريقة اعادة التقدير 
امثلة متنوعة –المباشرة والطريقة غير المباشرة   . 

 داتوشو
االختبارات 

 يةاليوم

22 6 

كيفية معالجة 
الخصم 

 المسموح به

 –يها الديون المشكوك ف –انواع الديون ) الديون الجيدة  –المدينون 
يون كيفية معالجة الد  –الديون المعدومة ( تسوية حساب المدينون 

م المعدومة لمخصص الديون المشكوك فيها . كيفية معالجة الخص
خصص يفية تكوين مك  –المسموح به بمخصص الخصم المسموح به 
 الخصم المسموح به

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

االيرادات  6 22
المستلمة 

جرد  –كيفية تكوين مخصص مصاريف القطع   –جرد اوراق القبض 
اليةاالوراق المالية وكيفية تكوين مخصص هبوط اسعار االوراق الم  . 

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية
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 القبول  .12

 195 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 311 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .13

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .14

 ادارة اسم / رمز المقرر .15

 مقدما

22 6 

 جرد الصندوق
 -ائض / كيفية معالجة النقص / العجز / والزيادة / الف  –لصندوق جرد ا

امثلة وحل التمارين –الحساب المعلق   . 
 داتوشو

االختبارات 

 اليومية

29 6 

 كشف الجرد
نظيم  كيفية ت  –معالجة الفروقات ) الزيادة والنقص(  -جرد الصندوق

انواع الجرد ) الدوري والمفاجيء –كشف الجرد  ) 
 داتوشو

بارات االخت

 اليومية

المعالجة  6 33
المحاسبية 
للحساب 

 . المعلق

 . المعالجة المحاسبية للحساب المعلق

 داتوشو
االختبارات 

 اليومية

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

 اكساب الطلبة مفاهيم اساسية تتعلق باالنشطة االدارية التي تمارسها المنظمة وتطبيقاتها.
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  ل فيهاالبرامج التي يدخ .16

  أشكال الحضور المتاحة .17

 االولى الفصل / السنة .18

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .19

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

  أهداف المقرر .21

يمكن الطالب من استيعاب مفهوم االدارة الحديثة في مجال العمل والسكرتارية واكساب المعلومات للعمل 

 في هذا المجال .

 

 لتعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات ا .22

 المعرفة والفهم  -أ
  الوظائف االدارية ا-1أ

 وامل البيئية المؤثرة في االدارةالع -2أ

 النشاطات االدارية   -3أ

 وظائف المنشأة  -4أ
 عملية اتخاذ القرار  -5أ
 المركزية والالمركزية   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يم االداريالتنظ – 1ب

 التخطيط  – 2ب

 التحفيز  – 3ب

 الرقابة     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ات النظرية والعملية المحاضر-

 عرض االفالم-
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 طرائق التقييم      

 

 وتحريريةاختبارات عملية -
 مهارات التفكير -ج

 العصف الذهني-1ج

 تبادل االدوار-2ج

 المناقشة  -3ج

  

 لتعليم والتعلم طرائق ا    

 اسئلة مباشرة-

 تقديم االفالم العلمية-

 

 طرائق التقييم    

 االجابة على اسئلة تأخذمن مجموعة اسئلة موضوعة تسحب عشوائيا-

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 استيعاب مفهوم االدارة الحديثة في مجال العمل والسكرتارية   -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .23

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 
 المدارس الحديثة 3

المدارس الحديثة ))  -التطور والمفاهيم –االدارة 

 (( اليابانية ، الموقفية ، االسالمية
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
الوظائف  3 2 

 االدارية
 الوظائف االدارية

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
 وظائف المنشاة وظائف المنشاة 3  3

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
العوامل البيئية  3 4

المؤثرة في 

 :االدارة

 

 :ثرة في االدارةالعوامل البيئية المؤ

 –العوامل السياسية  –العوامل االقتصادية 

 . العوامل التكنلوجية -العوامل االجتماعية
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

5  3 
 التخطيط

 التخطيط –الوظائف االدارية 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
بالتخطيط  ةعالقال 3 6

 المركزي
بالتخطيط والتنبوء وعالقته  -انواع التخطيط

 المركزي
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
عملية اتخاذ  3 7

 القرار
 عملية اتخاذ القرار

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
القرارات  3 8

المبرمجة وغير 

 المبرمجة

 القرارات المبرمجة وغير المبرمجة
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

عملية اتخاذ  3 9

 القرار
 عملية اتخاذ القرارالوسائل العلمية في 

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
 التنظيم االداري التنظيم االداري 3 11

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
الهيكل التنظيمي  3 11

 في المنظمة
االسس المستخدمة في تحديد تقسيمات الهيكل 

 .التنظيمي في المنظمة
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
زيادة فاعلية  3 12

 لجانال
اللجان والعوامل المساعدة في زيادة فاعلية 

 اللجان
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
13 3 

 نطاق االشراف
 .المستويات االدارية ونطاق االشراف

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
14 3 

 الصالحية
 .انواعها –مصادرها  –حدودها  –الصالحية 

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
لية المسؤو 3 15

 والصالحية
 العالقة بين المسؤولية والصالحية

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
16 3 

 شبكات االتصال
شبكات االتصال  -انواعها –االتصاالت 

 .والعوامل المؤثرة في عملية االتصال
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
المركزية  3 17

 والالمركزية
 المركزية والالمركزية

 داتوشو 
ات االختبار

 اليومية 
18 3 

 التحفيز
 التحفيز

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
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 القبول 

 البنية التحتية 

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر

 أخرى     

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

ماعية ) وتشمل على سبيل الخدمات االجت

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 195 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 311 أكبر عدد من الطلبة 

19 3 
 الحوافزوالدوافع

الحاجات والحوافزوالدوافع والعالقة المؤثرة 

 .بينهما
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
21 3 

 انماط القيادة
خصائص  –الفرق بين القيادة والمدير  –القيادة 

 .انماط القيادة –القيادة 
 و داتوش

االختبارات 

 اليومية 
21 3 

 خطوات الرقابة
 خطوات الرقابة –الرقابة 

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
22 3 

 اساليب الرقابة
 اساليب الرقابة –انواع الرقابة 

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
 وظائف المنشاة وظائف المنشاة 3 23

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
24 3 

 خطط االنتاج
 خطط االنتاج –دارة االنتاج ا

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
 اهداف خطط 3 25

 االنتاج
اهداف خطط االنتاج وعالقتها بالوظائف 

 االخرى
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
26 3 

 خطةالتسويق
مكونات خطةالتسويق     -ادارة التسويق 

 .واهميتها
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
مالية الخطط ال 3 27

 السنوية
الخطط المالية السنوية  –االدارة المالية 

 .ومكوناتها
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 
مكونات خطة  3 28

 االفراد
 مكونات خطة االفراد –ادارة االفراد 

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
دارة الموارد  3 29

 البشرية
 ادارة الموارد البشرية

 داتوشو 
االختبارات 

  اليومية
 االدارة العراقية االدارة العراقية 3 31

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 
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 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .24

  محاسبةالتقنيات    القسم الجامعي / المركز .25

 كوميةمحاسبة ح اسم / رمز المقرر .26

  البرامج التي يدخل فيها .27

  أشكال الحضور المتاحة .28

 االولى الفصل / السنة .29

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 قيام الطالب بمسك السجالت المحاسبية واستخراج النتائج المالية منها.

 
 
 

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

إلمام الطالب بالنظام المحاسبي الحكومي وكيفية تنفيذ الموازنة العامة وفق قانون أصول 

 المحاسبات والتعليمات المالية الصادرة بشأنه وقانون الموازنة العامة للدولة.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .33

 المعرفة والفهم  -أ
تزويد الطالب بالقواعد العامة واألسس والمبادئ المحاسبية وكذلك إجراءات الصرف والقبض  -1أ

 والتنظيم وأسس الرقابة الداخلية للنشاطات المالية في الوحدات الحكومية غير الهادفة إلى تحقيق الربح .

 عريف الطالب بالحاسبة الحكومية وانواعهات -2أ

 تطبيقات عملية على انواع المحاسبات الحكومية -3أ
  -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 في المحاسبةاع الدفاتر المحاسبية المستخدمة انو معرفة  – 1ب

 مسك الدفاتر المحاسبية – 2ب

 تحليل القيود المحاسبية – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  محاضرات نظرية -

 عرض االفالم-

 

 

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 العصف الذهني -1ج

 وسائل االيضاح-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسئلة فكرية-

 سجالت محاسبية-
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 طرائق التقييم    

 ا ختبارات شفوية وتحريرية

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

المصاريف وانواعها ) المصاريف االيرادية والراسمالية وكيفية  قدره الطالب على التعرف على -1د

 ( التفرقة بينهما

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .34

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التقييم

أهمية  4 االول والثاني
 المحاسبة

تعريف المحاسبة الحكومية ، أغراض المحاسبة الحكومية ، أهميةة المحاسةبة 
 الحكومية ، خصائصها، مجال تطبيق الموازنة الحكومية .

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 
المحاسبة  4 الثالث

 المالية
مصةة ا الرةة ات االتةاليةةة ل ولةة اي الحكوميةةة، مراانةةة  ةةيا المحاسةةبة الماليةةة 

 والمحاسبة الحكومية. 
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 
الرابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 والخامس

تعريف  4
 الموازنة

ازنةةةة، لليةةة  الموازنةةةة العامةةةة ل  ولةةةة ..... تعريةةةف الموازنةةةة ، تر ةةةيماي المو 
 ل اباي الموازنة، الةرق  يا الموازنة العامة والميزانية العمومية.

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 
ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  

 وال اب 

 تنةيذ الموازنة 4
المرال  التي تمر  ها الموازنة، قواع  إع ال الموازنة،  تنةيةذ الموازنةة وأهميةة 

 ال وتنةيذ الموازنة.االلتزام  بنولها،  لالة تطبيقية في كيفية إع 
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 
تشكيالي  4 الثاما والتاس  

الخزينة 
 العامة

التشةةكيالي االاايةةة والناةةام المحاسةةبي الحكةةومي، مةهةةوم الخزينةةة العامةةة ، 
واجبةةاي الخزينةةة العامةةة ، تشةةكيالي الخزينةةة العامةةة ر فروعهةةا، االاتبةةا   ةةيا 

 تموي  الول اي الحكومية والخزائا.فروع الخزينة العامة ، أس وب 

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

أنواع الناام  4 العاشر 
 المركزي 

الناام المحاسةبي المركةزي، تعريةف الناةام المركةزي المحاسةبي، أنةواع الناةام 
المركةةزي ، م ةةاولياي الولةة ت المحاسةةبية فةةي ن ةةي، الخزينةةة فةةي نةة  الناةةام 

 المركزي 

 داتوشو 
االختبارا

 ليومية ت ا

أس وب  4 الحالي عشر
 الرقابة

أسةة وب تمويةة  الولةة ت المطبرةةة لهةةذا الناةةام ، أسةة وب الرقابةةة ع ةة  الولةة اي 
 المط رة لهذا الناام ، مزايا وعيوب المركزية.

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 
الثةةاني والثالةةث 

 عشر

تعريف الناام  4
 الالمركزي،

لناةةةام الالمركةةةزي، مرومةةةاي الناةةةام الناةةةام المحاسةةةبي  الالمركةةةزي، تعريةةةف ا
 الالمركزي ، وم اولياي الول ت المحاسبية في ن ي. 

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 
الرابةةةةة  والخةةةةةامس 

 عشر

ال جالي  4
الم تخ مة في 
 العم  المحاسبي

أس وب تموي  الول ت المحاسبية في ن  الناام الالمركزي .أس وب الرقابة المحاسةبية 
ن اي ، ال جالي الم تخ مة في العم  المحاسبي. الج اول وموازيا في ن ي . الم ت

 المراجعة، الجهاي التي تر م لها البياناي والغرض منها .
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 

ال ةةةال  وال ةةةاب  
 عشر

أس وب  4
 المعالجاي

تصةةةةنيف ل ةةةةاباي الموازنةةةةة وفةةةةق الةةةة لي  المحاسةةةةبي لح ةةةةاباي الموازنةةةةة. أسةةةة وب 
 الري ية في ن  الناام الالمركزي،المعالجاي 

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 
الثةةةةةةةةةاما عشةةةةةةةةةر 

 والتاس  عشر

 اايرالاي 4
تعريةةةف اايةةةرالاي،  وأنواعهةةةا وفةةةق الةةة لي  المحاسةةةبي لح ةةةاباي الموازنةةةة،  تمةةةاايا 

 تطبيقية ع   الر م األولر اايرالاي.
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 
العشرون والحالي 

 ون والعشر 

 ر النةراي. 4
تعريف النةراي ، وأنواعها وفق ال لي  المحاسبي لح اباي الموازنةر تمةاايا تطبيقيةة 

 ع   الر م الثانير النةراي.
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 
الثةةةةةةةاني والثالةةةةةةةث 
 والراب  والعشرون 

 االاات المالية 4
ها وفةةةةق الةةةة لي  الموجةةةةولاي الماليةةةةة وغيةةةةر الماليةةةةة والنااميةةةةة،مةا يمها وتصةةةةنية

 المحاسبي لح اباي الموازنة، تماايا تطبيقية ع   الموجولاي المالية وغير المالية.
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 
الرابةةةةة  والخةةةةةامس 

 والعشرون 

ال لي  المحاسبي  4
 لح اباي الموازنة

المط وبةةةةاي الماليةةةةة والمط وبةةةةاي النااميةةةةة، مةا يمهةةةةا، وتر ةةةةيماتها وفةةةةق الةةةة لي  
 سبي لح اباي الموازنة، تماايا تطبيقية ع   المط وباي المالية والناامية.المحا

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 
ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  

 والعشرون 

 النةراي. 4
المناق ة والصاللياي المالية ، م  األخةذ  ناةر االعتبةاا قةانون االاات الماليةة والة يا 

 .4009ل نة   49العام ر
 داتوشو 

االختبارا

 ة ت اليومي
ال ةةةةاب   والثةةةةاما 

 والعشرون 

 االاات المالية 4
الشةةرو  العامةةةة ، الجوانةةة الةنيةةة والمحاسةةةبية ، المعالجةةاي الري يةةةة ،  –المرةةاوالي 

 تماايا تطبيقية.
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 
التاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
والعشةةةةةةةةةةةةةةرون 

 والثالثون 

 النةراي. 4

المركةةةز المةةةالي، ع ةةة   كيفيةةةة إعةةة ال ل ةةةاب النتيجةةةة امعةةةامالي الموازنةةةة ، ول ةةةاب
 داتوشو  م توى ال ولة.

االختبارا

 ت اليومية 
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 البنية التحتية  .35

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

تشمل على سبيل الخدمات االجتماعية ) و

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .36

 195 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 311 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 صف المقررو

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية يةالمؤسسة التعليم .37

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .38

 ةيقراءات محاسب اسم / رمز المقرر .39

  البرامج التي يدخل فيها .41

  أشكال الحضور المتاحة .41

 االولى الفصل / السنة .42

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .43

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .44

 أهداف المقرر .45

 تعريف الطالب بالمصطلحات االنكليزية في مجال مفردات الخطة الدراسية لقسم المحاسبة

 
 
 
 
 

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

تعريف الطالب بالمصطلحات االنكليزية في مجال مفردات الخطة الدراسية لقسم المحاسبة ، 

بالشكل الذي يجعله قادرا على استيعاب المصطلحات المطروحة والتي يتعامل معها في 

 المجاالت المختلفة ذات العالقة باالختصاص في الجوانب اإلدارية والمحاسبية.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .46

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على المسطلحات المحاسبية-1أ

 التعرف على الحسابات الختامية  -2أ

    
 ع المهارات الخاصة بالموضو  -ب 

في جعل الطالب في قسم المحاسبة متمكنا من قراءة المواضيع المتعلقة باختصاصه باللغة  – 1ب

االنكليزية ، بما يمنحه فرصة التواصل مع كل ما يستجد في حقل االختصاص في الكتب والبحوث 

 والمجالت وغيرها.

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية والعملية-

 العرضطريقة -

 

 

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 مناقشة مواضيع فكرية-1ج

 وسائل ايضاح-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسئلة فكرية-

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 
 رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المها -د 

 جعل الطالب متمكن من اللغة االنكليزية في مجال عملة-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .47

األس

 بوع
 الساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التقييم

 داتوشو   4 1
االختبارات 

 اليومية 

2 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

3 4 

 
 داتوشو 

بارات االخت

 اليومية 

4 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو   4 5
االختبارات 

 اليومية 

6 4 

 اتوشو د 
االختبارات 

 اليومية 

7 4 
 داتوشو  

االختبارات 

 اليومية 

8 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

9 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

10 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

11 4 

 داتوشو  
االختبارات 

 اليومية 

12 4 

 داتوشو  
االختبارات 

 اليومية 

13 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو   4 14
االختبارات 

 اليومية 

15 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

االختبارات  داتوشو  4 16
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 اليومية  

17 4 

 داتوشو  
االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو   4 18
االختبارات 

 اليومية 

19 4 
 داتوشو  

االختبارات 

 اليومية 

20 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

21 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

22 4 
 داتوشو  

االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو   4 23
االختبارات 

 اليومية 

24 4 

 داتوشو  
االختبارات 

 اليومية 

25 4 
 داتوشو  

االختبارات 

 اليومية 

26 4 
 داتوشو  

االختبارات 

 اليومية 

27 4 

 داتوشو  
االختبارات 

 اليومية 

28 4 

 
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

29 4 

 داتوشو  
االختبارات 

 اليومية 
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 البنية التحتية  .48

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

االجتماعية ) وتشمل على سبيل  الخدمات

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .49

 195 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 311 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 4 

 داتوشو  
االختبارات 

 اليومية 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .51

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .51

 اقتصاد ومالية عامة اسم / رمز المقرر .52

  البرامج التي يدخل فيها .53

  أشكال الحضور المتاحة .54

 االولى الفصل / السنة .55

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .56

 6/4/2121 اد هذا الوصف تاريخ إعد .57

 أهداف المقرر .58

 3تعريف الطالب بمفردات االقتصاد التي لها تماس مباشر بأختصاصه كالنفقات وااليرادات والموازنة العامة للدولة والضرائب  

 

 ألكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج ا

تزويد الطالب بموضوعات االقتصاد التي لها تماس مباشر بالمحاسبة والتي تشكل خلفية علمية 

للطالب كالعرض والطلب وعناصر االنتاج وااليرادات والتكاليف والدخل ومكوناته وكل ما يتعلق 

 2لضرائب والقروضبالنفقات وااليرادات والميزانية العامة وادوات السياسة المالية كا
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .59

 المعرفة والفهم  -أ
اد التي لها تماس مباشر بأختصاصه كالنفقات وااليرادات تعريف الطالب بمفردات االقتص -:-1أ

 1والموازنة العامة للدولة والضرائب 

 الدخل القومي   -2أ

 مرونة الطلب والعرض  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 و كيفية معالجتها المشكلة االقتصادية ة فمعر– 1ب

 معالجة التضخم واالنكماش  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  والعملية-

 طريقة العرض-

 

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 مواضيع فكرية-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية-

 

 

 م طرائق التقيي   

 اختبارات تحريرية وشفوية-
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 واهم اسبابها المشاكل النقدية تعريف الطالب لى -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .61

 األسبوع
الساع

 ات

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 المساق أو الموضوعاسم الوحدة / 

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1- 
3 

الحاجاي 
 البشرية

 امث ة ع   الحاجاي البشرية ووسائ  اشباعها .
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

المشك ة  3 -2
 االقتصالية

 ها .انما  ل و  المشك ة االقتصاليةامث ة ع   
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

مروناي الط ة  3 -3
 ل عرية ،ال خ يةا

 داتوشو  تطبيراي ع   ج ول الط ة واسم منحن  الط ة .
االختبارات 

 اليومية 

مروناي الط ة  3 -4
 ال عرية ،ال خ ية

 داتوشو  .، المتراطعة  مروناي الط ة ال عرية ،ال خ يةتطبيراي ع   الت اب 
االختبارات 

 اليومية 

ومنحن   3 -5
 العرض

   العرض .تطبيراي ج ول العرض ومنحن
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو  .، ال عر التوازنيكيفية الت ا ها مرونة العرض و تطبيراي ع    ال عر التوازني 3 -6
االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو  .وتر يم العم  التخصص واشكال االنتاج، امث ة ع   وتر يم العم  3 -7
االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو  امث ة ولاالي تطبيقية ع   تكاليف االيرالاي .  وتر يم العم 3 -8
االختبارات 

 اليومية 

9- 3 

 ال عر التوازني

. 3. سوق االلتكاا العام   4سوق المناف ة الكام ة    .1أمث ة ع   : 
 ة.المناف ة االلتكااية والتكاا الر سوق 

  
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو   . ال خ  الرومي واالنةاق الرومياي ع   طرق ل اب تطبير النةراي العامة 3 -10
االختبارات 

 اليومية 

11- 3 
 وعاء الضريبة

امث ة ع   المرايضة وعيوبها ، امث ة ع   انواع النرول ، امث ة ع   
 التضخم النر ي واالنكماش النر ي.

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو  جاي العامةامث ة ع   الحا النةراي العامة 3 -12
االختبارات 

 اليومية 

الع الة  3 -13
 الضريبية

 امث ة ع   النةراي العامة
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

االثاا  3 -14
 االقتصالية

 امث ة ع   االثاا االقتصالية
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

 اتوشو د امث ة ع   ايرالاي ال ولة ما امالكها النةراي العامة 3 -15
االختبارات 

 اليومية 

الع الة  3 -16
 الضريبية

 امث ة ع   اغراض الضريبة
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو  امث ة ع   وعاء الضريبة وعاء الضريبة 3 -17
االختبارات 

 اليومية 

 داتوشو  لاالي تطبيقية ع   انواع الضرائة الع الة الضريبيةاالثاا  3 -18
االختبارات 

 اليومية 
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 االقتصالية 

ال عر  3 -19
 التنازلي 

امث ة ع   سعر الضريبة اال عر الن بي،ال عر التصاع ي،ال عر 
 التنازلي 

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 

االثاا  3 -20
 االقتصالية

 امث ة ع   الع الة الضريبية والرواع  التي ت تن  ع يها
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

منحن   واسم 3 -21
 الط ة

 امث ة ع   الرسوم
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

تكاليف  3 -22
 االيرالاي

 امث ة ع   الحاجاي البشرية ووسائ  اشباعها .
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

المشك ة  3 -23
 االقتصالية

 ها .انما  ل و  المشك ة االقتصاليةامث ة ع   
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

واسم منحن   3 -24
 الط ة

 تطبيراي ع   ج ول الط ة واسم منحن  الط ة .
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

25- 3 

 الط ة ال عرية
 .، المتراطعة  مروناي الط ة ال عرية ،ال خ يةتطبيراي ع   الت اب 

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 

26- 3 

المشك ة 
 االقتصالية

 رض .تطبيراي ج ول العرض ومنحن  الع

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 

27- 3 

المناف ة 
االلتكااية 
 ة.والتكاا الر 

 .، ال عر التوازنيكيفية الت ا ها مرونة العرض و تطبيراي ع   

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 

28- 3 

 االنتاج،
 .وتر يم العم  التخصص واشكال االنتاج، امث ة ع  

 داتوشو 
االختبارات 

 اليومية 

تكاليف  3 -29
 االيرالاي

 امث ة ولاالي تطبيقية ع   تكاليف االيرالاي .
 داتوشو 

االختبارات 

 اليومية 

30- 3 

سوق 
المناف ة 
االلتكااية 
 ةوالتكاا الر 

. 3. سوق االلتكاا العام   4سوق المناف ة الكام ة    .1أمث ة ع   : 
 ة.المناف ة االلتكااية والتكاا الر سوق 

 داتوشو   
بارات االخت

 اليومية 
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 البنية التحتية  .61

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 مهني والدراسات الميدانية ( ال
 

 

 القبول  .62

 195 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 311 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .63

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .64

 مبادئ االحصاء اسم / رمز المقرر .65

  البرامج التي يدخل فيها .66

  أشكال الحضور المتاحة .67

 ىاالول الفصل / السنة .68

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .69

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .71

 
 تعريف البرامجيات وانواعها

 

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

سبه واستخدام تطبيقاتها الجاهزه ومباديء االنترنت تعليم الطالب على مهارات العمل على الحا

 في حقل االختصاص
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .72

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة كيفية عمل الحاسبة الحاسبة-1أ

 التعرف على شريط المهام  -2أ

 على خلق وحذف الملفات التعرف   -3أ
 التعرف على متطلبات االوفيس  -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 اجزاء الحاسبة التعرف على  – 1ب

 معرفة السوفتوير الهاردوير  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية والعملية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 ختبارات شفوية وتحريريةا

 

 مهارات التفكير -ج

 العصف الذهني-1ج

 اسئلة فكرية-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات -

 عرض -

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات شفوية تحريري-



  

 

  
 41الصفحة 

 
  

 ور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتط -د 

 وحدات الحاسبةيعمل في -1د

 -    

 بنية المقرر .73

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التقييم

 االول
 ع م االلصاء 2

ع م االلصاء، تعريةي ، اهميتي، عالقتي بالع وم االخرى 
statistics اللصائية ، مراجعة الطريرة تعريف الطريرة ا
 االلصائية .

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

 2 والثالث الثاني

تصنيف وتبوية 
 البياناي

تصنيف وتبوية البياناي ، تكويا الج اول التكرااية 
 الب يطة والمزلوجة .

Classification and Tabulation of data 

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

 2 الراب  والخامس

 المنحني التكرااي 

 -العرض البياني ل بياناي المبوبة :
 –ج    المض   التكرااي . –ب    الم اج التكرااي . –أ 

 المنحني التكرااي .
 المنحني التكرااي ل تجم  الصاع  والنازل . –ل 

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

 2 ال ال 

البياناي غير 
المبوبة والبياناي 

 المبوبة

ة المركزية ، مةهومها واستخ اماتها ، الوسط ا  النزعيل
الح ا ي في البياناي غير المبوبة والبياناي المبوبة 

   طريرة مختصرت . طولةاطريرة م
Averages or Measures of Central 

Tendency  

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

 2 ال اب  والثاما

البياناي غير 
المبوبة والبياناي 

 المبوبة

، تعريةي ، طرق ل ابي ل بياناي غير المبوبة الوسيط 
والمبوبة ل ا يا وبيانيا . المنوال ، مةهومي ،ل ابي 
ل بياناي غير المبوبة والمبوبةاطريرة  يرسون ل ا يا 

  The Mediauوبيانيا   .

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

البياناي غير  2 التاس 
المبوبة والبياناي 

 المبوبة

، مةهومها واستخ اماتها  تشتتمراييس ال
،Disperison   ، الم ى ل بياناي غير المبوبة والمبوبة

 االنحراف الربيعي ل بياناي غير المبوبة .

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

 2 العاشر 

 توسطاالنحراف الم
االنحراف الربيعي ل بياناي المبوبة ل ا يا وبيانيا 

.Semi-Inter –Quartile – Range  
  داتوشو

االختبارا

 ت اليومية 

 الحالي عشر 
 

2 

 االاتبا  الب يط
،مةهومي واهميتي ، طرق ل ابي توسط االنحراف الم

  ل بياناي غير المبوبة
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 

الثاني عشر 
 والثالث عشر

2 

 توسطاالنحراف الم
طرق  االنحراف القياسي االمعيااي ،مةهومي واهميتي ،

 والمبوبة غير المبوبةل ابي ل بياناي 
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 
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Standard   Deviation 

 2 الراب  عشر

 االاتبا  الب يط

االاتبا  الب يط ،مةهومي ، طرق ل ابي ل بياناي غير 
 Simpleطريرة مطولة وطريرة مختصرت  . االمبوبة 

Correlation Coefficient . 

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

 2 عشرالخامس 
 داتوشو  ل بياناي المبوبة  personمعام  ااتبا   االاتبا  الب يط

االختبارا

 ت اليومية 

 ال ال  عشر
 وال اب  عشر

2 

 االاتبا  الب يط

ااتبا  ،     Rank -  Correlationااتبا  الرتة 
 sparman , sparmans rankل رتة  سبيرمان

correlation coeff.  ااتبا  سبيرمان المع ل .. 

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

الثاما عشر 
 والتاس  عشر

2 

 ال الس  الزمنية

 correlation betweenالصةاي  ااتبا  البياناي

attributes 

  Coefficent  of  Associationمعام  االقتران . 
  Coefficent of Centingencyمعام  التوافق .

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

 2 العشرون 

 الس  الزمنيةال 
 Timeمةهومها . استخ اماتها  –ال الس  الزمنية 

Series  
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 

الحالي 
والعشرون 
والثاني 

 والعشرون 

2 

 االاتبا  الب يط

 Secular االتجاه العام ، مةهومي ، طرق ايجاله

treand  
طريرة  ب.   طريرة المتوسطاي المتحركة . .أ

 .ة  نصةي ال   ي توسطم
 طريرة المربعاي الصغرى .  ج  .

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 

ل اب االاقام  2 الثالث والعشريا 
 القياسية الب يطة 

  

 index استخ اماتها ،و االاقام القياسية ، مةهومها ، 

numbers 
 داتوشو 

االختبارا

 ت اليومية 

الراب  والعشريا 
 والخامس
والعشريا 
وال ال  
 والعشريا

2 

االاقام  ل اب
 القياسية الب يطة 

  

 simple index  ل اب االاقام القياسية الب يطة 

numbers. 
 Weighted  index  ل اب األاقام القياسية المرجحة

numbers 

 االسبيراقم   -
 اقم باش  -

   االمث اقم فشر ا -

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 
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 البنية التحتية  .74

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ات والبرمجيات ورش العمل والدوري

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .75

 195 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 311 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

ال اب  
والعشرون 
والثاما 

والعشرون 
والتاس  

لعشرون وا
 والثالثون 

2 

ل اب االاقام 
 القياسية الب يطة 

  

 مرالبة جولت االنتاج 
 طرق المرالبة -

 المخططاي -

 داتوشو 
االختبارا

 ت اليومية 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .76

  تقنيات المحاسبة  القسم الجامعي / المركز .77

 اللغة االنكليزية   اسم / رمز المقرر .78

  البرامج التي يدخل فيها .79

  ل الحضور المتاحةأشكا .81

 االولى   الفصل / السنة .81

 1  عدد الساعات   .82

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .83

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

 طريقة علمية الداخال البيانات
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 أهداف المقرر .84

التعرف على اساسيات اللغة االنكليزية وكذلك التحدث والتعررف علرى المصرطلحات التري تمكرن الطالرب مرن فهرم 
  ومعرفة اللغة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 لتعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق ا .85

 المعرفة والفهم  -أ
 يستطيع الطالب التحدث اللغة االنكليزية في الحياة اليومية   -1أ

 التعرف على المصطلحات االنكليزية  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الترجمة    – 1ب

 كتابة الرسائل  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 التعليم والتعلم  طرائق     

 محاضرات  -
 عرض افالم  -

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات شفوية وتحريرية -
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 القبول  .87

 216 المتطلبات السابقة

 151 ن الطلبة أقل عدد م

 195 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 العصف الذهني  -1ج

 التفكير  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

  

 طرائق التقييم    

  

 

  

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
   أخرى    

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 بنية المقرر .86
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية يميةالمؤسسة التعل .88

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .89

 حقوق انسان اسم / رمز المقرر .91

  البرامج التي يدخل فيها .91

  أشكال الحضور المتاحة .92

 االولى الفصل / السنة .93

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .94

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 أهداف المقرر .96

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

 يتعرف الطالب على مبادئ وقيم حقوق اإلنسان والتعريف بها وتربية األجيال على احرتامها والتمسك بها .
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 يتعرف الطالب على مبادئ وقيم حقوق اإلنسان والتعريف بها وتربية األجيال على احرتامها والتمسك بها .  /

 /  يتعرف على احلريات العامة وماهية هذه احلريات يف تفاصيلها والعالقة بينها وبني الدميقراطية2

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .97

 لفهم المعرفة وا -أ
 بحقوق االنسان التعرف  -1أ

 التعرف على الحريات  -2أ

 التعرف على الدساتير العالمية  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يعرف انظمة حقوق االنسان والديمقراطية– 1ب

 التعرف على منظمات المجتمع المدني   - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 علم طرائق التعليم والت     

 المحاظرات النظرية-

 المناقشات   -

 

 

 
 

 

 طرائق التقييم      
 

 اختبارات شفوية وتحريرية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 اسئلة فكرية-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 محاضرات

 

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات شفوية وتحريرية

 

 

 
 نقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والم -د 

 يعرف ما علية من حقوق واواجبات وكيفية التعامل مع االخرين بطريقة ديمقراطية-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .98

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 األول

2 
حقوق 

 اإلنسان

 تعريفها , أهدافها  –حقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان يف احلضارات القدمية  وخصوصا 

 حضارة وادي الرافدين .

 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 الثاني

األديان 

 والشرائع

   -حقوق اإلنسان يف األديان والشرائع السماوية 

 ن يف اإلسالم .مع الرتكيز علىحقوق اإلنسا

 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 الثالث

حقوق 

 اإلنسان

حقوق االنسان يف التاريخ املعاصر واحلديث : 

االعرتاف الدولي حبقوق االنسان منذ احلرب 

 العاملية االوىل وعصبة االمم املتحدة .

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 الرابع

األديان 

 والشرائع

االنسان : االتفاقية االعرتاف االقليمي حبقوق 

,االتفاقية  0591االوربية حلقوق االنسان 

, اليثاق  0595االمرييكية حلقوق االنسان 

,امليثاق  0590االفريقي حلقوق االنسان 

 . 0551العربي حلقوق االنسان 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 اخلامس 

منظمة 

مراقبة 

 حقوق

املنظمات غري احلكوميه وحقوق االنسان ) 

جنه الدوليه للصليب االمحر ,منظمة الل

العفو الدولية , منظمة مراقبة حقوق 

االنسان , املنظمات الوطنية حلقوق 

 االنسان ( 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

النظرية  2 السادس 

 والواقع

حقوق اإلنسان يف الدساتري العراقية بني 

 النظرية والواقع 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 السابع 

منظمة 

مراقبة 

 حقوق

 العالقة بني حقوق االنسان واحلريات العامة   

 يف االعالن العاملي حلقوق االنسان  -0

يف املواثيق االقليمية والدساتري  -2

 الوطنية 

االسئلة  داتشو
 اليومية 
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 2 الثامن 

االقتصادية 

 واالجتماعية

حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية   والثقافية وحقوق االنسان املدنية 

. 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 التاسع 

النظرية 

 والواقع

احلقائق يف التنمية  –حقوق االنسان احلديثة 

احلق يف التضامن  –احلق يف البيئة النظيفة  –

 احلق يف الدين  . –

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 العاشر 

االقتصادية 

 واالجتماعية

ان على ضمانات احرتام ومحاية حقوق االنس

الضمانات يف الدستور  –الصعيد الوطين 

 الضمانات يف مبدا سيادة القانون  –والقوانني 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 الرابع عشر

حقوق 

اإلنسان 

 ومحايتها   .

 

حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيدين 

 اإلقليمي والدولي .

أمنوذج احلماية الدولية العاملية حلقوق 

ألمم املتحدة ووكاالتها اإلنسان ضمن ا

 املتخصصة .

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 اخلامس عشر

االتفاقية 

 األفريقية                          

 احلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان 

أمنوذج احلماية اإلقليمية األوربية       -0

 االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان -2

                     االتفاقية األفريقية      -3

 امليثاق العربي حلقوق اإلنسان . -1

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 السادس عشر

للحريات 

 العامة

مفهومها  –مقدمة عن نظرية احلريات العامة 

. 

 )الطبيعة الوضعية ملفهوم احلريات العامة( 

االعتبارات اليت حتدد املشرع يف تبنيه 

 للحريات العامة .

ة االسئل داتشو
 اليومية 

ضمانات  2 السابع عشر

احلريات 

 العامة

 –التظلم القضائي  –ضمانات احلريات العامة 

 التظلم غري القضائي .

االسئلة  داتشو
 اليومية 

للحريات  2 الثامن عشر

 العامة

)تصنيف احلريات العامة الفردية األساسية  

الفكرية/ االقتصادية/ واالجتماعية(  –

االسئلة  داتشو
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األمن والشعور  –ساسية احلريات الفردية األ

 حرية الذهاب واإلياب. –باالطمئنان 

 اليومية 

حرية السكن  2 التاسع عشر

 واالتصال

االسئلة  داتشو حرية السكن واالتصال .
 اليومية 

حرية  2 األسبــوع

الذهاب 

 واإلياب

االسئلة  داتشو حرية الذهاب واإلياب  
 اليومية 

العشرون واحلادي 

عشرون والثاني وال

 والعشرون

2 

 –التعليم 

 الصحافة

 املعتقد . –الرأي  –احلريات الفكرية 

 الصحافة . –التعليم 

حرية التجمعات على الطريق  -التجمع    أ

 العام .

 املواكب واملظاهرات .              -ب            

 حرية اجلمعيات .   

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 الثالث والعشرون

 رية التملكح
 حرية العمل . –احلريات االقتصادية 

 التجارة والصناعة . –حرية التملك 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 الرابع والعشرون

 حرية املرأة
االسئلة  داتشو حرية املرأة .

 اليومية 
األحزاب  2 اخلامس والعشرون

 السياسية

االسئلة  داتشو األحزاب السياسية واحلريات العامة .
 يومية ال

 السادس والعشرون

 والسابع والعشرون

 والثامن والعشرون

2 

 حرية التملك

 مفهوم الدميقراطية . –الدميقراطية 

 الدميقراطية املباشرة . –انواع الدميقراطية 

 الدميقراطية غري املباشرة .

 الدميقراطية شبه املباشرة .

 .الدميقراطية يف العامل الثالث 

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 التاسع والعشرون
النظام 

 الربملاني 

 

النظام  –األنظمة الدميقراطية يف العامل  -

 الربملاني 

 النظام السياسي الربيطاني . -

االسئلة  داتشو
 اليومية 

 2 الثالثون

 حرية املرأة
 النظام الرئاسي . -

 النظام السياسي األمريكي . -

االسئلة  داتشو
 اليومية 
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 البنية التحتية  .99

 اءات المطلوبة :القر

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .111

 195 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 311 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .111

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .112

 )المادة االساس ( محاسبة متخصصة اسم / رمز المقرر .113

  البرامج التي يدخل فيها .114

  أشكال الحضور المتاحة .115

 الثانية  الفصل / السنة .116

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .117

 6/4/2121 اد هذا الوصف تاريخ إعد .118

 أهداف المقرر .119

 قيام الطالب بانجاز االعمال المحاسبيه في المصارف والجمعيات التعاونيه وشركات التأمين

 

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

 هتزويد ال ال  بمعلومات وافيه عن االنظمه المحاسبيه المتبعه في الق اعات المختلف
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .111

 المعرفة والفهم  -أ
 عاونيه وشركات التأمينقيام الطالب بانجاز االعمال المحاسبيه في المصارف والجمعيات الت -1أ

 التعرف على حسابات التوفير وافوئد المدينة والدائنة  -2أ

 الحسابات الجارية المدينة والدائنة  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 في المصارف والدفاتر والسجالت والمستندات المستخدمه تتبع النظام المحاسبي الم – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاظرات نظرية وعملية

 

 

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 مهارات التفكير -ج

 اسئلة فكرية-1ج

 -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات -

 افالم  عرض-

 توضيح المستندات  -

 

 

 طرائق التقييم    

 ة وشفويةاختبارات تحريري-

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 قدرتة على العمل في المصارف-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .111

األسبو

 ع
 الساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 ييمطريقة التق

1 
 

5 

 محاسبة  البنوك

ى ، محاسبة  البنوك، تعريب المصرف التجار 
ي وظائفه واقسامه ،مصادر استخدامات االموال ف

لمصارف المصرف، النظام المحاسبي المتيبع في ا
مهوالدفاتر والسجالت والمستندات المستخد  

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

،3،3 
2 

5 

 فتح الحساب

، شعبة الحسابات اقسام المصرف الفنيه
الجاريه،الحساب الجارى ،انواع الحسابات 
،الحسابات الجاريه،فتح الحساب 
الجارى،عمليات االيداع ،عمليات السحب 

اب ،عمليات التحويل ،عمليات عمليات احتس
   الفوائد على الحسابات الجاريه المدينه

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

2،2 5 

 سحب الودائع

مبالغ لثابته ،عمليات ايداع الشعبة الودائع ا
الودائع  ،عمليات احتساب الفوائد المستحقه على

دائع ، المعالجه المحاسبيه الخاصه بسحب الو 
ه قبل موعد االستحقاق ،المعالجه المحاسبي

اق )  الخاصه بسحب الودائع في موعد االستحق
ع فوائدها ( المعالجه المحاسبيه لتجديد الوديعه م

عه بدون سبيه لتجديد اصل الوديوالمعالجه المحا
 فوائد

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

2،2 5 

شعبة ودائع 
 التوفير،

 شعبة ودائع التوفير،شروط فتح حساب
التوفير،عمليات االيداع ،عمليات 
 السحب،عمليات التحويل،عمليات احتساب
 الفوائد بطريقة التحويل

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

9،13 5 

 الضمان
بات الضمان ، الصكوك المعتمدة او خطا

 داتشو  المصدقة
االختبارات 

 اليومية 

11 ،
12 ،
13 

5 

خصم 
 الكمبياالت

اريخ خصم الكمبياالت ،خصم الكمبياله قبل ت
ن لهم االستحقاق لصالح زبائن المصرف من زبائ

حسابات جاريه في نفس المصرف او في 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 
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ه مصارف اخرى )يضاف( والمعالجه المحاسبي
في  زبون المدين التسديد او تأخيرهلرفض ال

 السداد
13 ،
12 

5 

 بيع العمالت 

ت قسم التحويل الخارجي ،،شراء وبيع العمال
 االجنبيه ،التحويل من والى الخارج ،اصدار

الشيكات السياحيه للمسافرين ، اصدار 
 االعتمادات

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

12 ،
12 

عتمادات اال 5
 المستنديه

طبيعة نشاط وعمليات قسم االتسليف ، 
ااالعتمادات المستنديه فتحها وتخليصه  

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

12 ،
19 

5 

الحسابات 
 الختاميه

مراجعه الحسابات الختاميه ،كيفية اعداد ميزان ال
ه واجراء قيود التسويات واعداد ميزان المراجع

ائمة اح ثم اعداد قالمعدل وتحضير حساب االرب
 المركز المالى

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

المحاسبة في  5 23
 شركات النفط

ساسية المحاسبة في شركات النفط ، المفاهيم اال
صة، خصائص محاسبة النفط واالصول المتناق  

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

مرحلة الحفر  5 21
 والتنقيب

نفط ، لالمعالجات القيدية  في محاسبة ا -
 داتشو  مرحلة الحفر والتنقيب

االختبارات 

 اليومية 

طريقة  5 22
المصروفات 

 الجارية

يف طريقة المصروفات الجارية ، طريقة التكال
الكلية ) الراسمالية ( ، طريقة المجهودات 
 الناجحة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

بتنقيالمعالجا تالقيدية لمرحلة الحفر وال الحفر والتنقيب 5 23  داتشو  
االختبارات 

 اليومية 

احتساب اطفاء  5 23
 العقود النفطية

نسبة  احتساب اطفاء العقود النفطية على اساس
 داتشو  مئوية ، واساس كلفة ومدة كل عقد

االختبارات 

 اليومية 

الخاصة  5 22
 بمحاسبة النفط

اصة المعايير المحاسبية الدولية والمحلية الخ
دةاء العقود غير المعبمحاسبة النفط ، اطف  

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

22 ،
22 

5 

وثائق التأمين 
والعمليات 
 المحاسبيه

لخاصه المحاسبه في شركات التأمين ،العمليات ا
ية بأثبات  اقساط التأمين المستحقه وكيف

،العمليات  تحصيلها في فروع التأمين على الحياة
لح لصا المحاسبيه الخاصه بالعموله المستحقه

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 



  

 

  
 59الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحاصه الوكاالت وكيفية معالجتها ، والعمليات ا
يه في منح بالغاء وثائق التأمين والعمليات المحاسب
وثائق وكيفية القروض االعتياديه والتلقائيه لجهة ال

بتصفية  تحصيلها ،العمليات المحاسبيه الخاصه
اصة وثائق التأمين والعمليات المحاسبيه الح

 بالتعويضات
 22 ،

29 

5 

كيفية تكوين 
االحتياطي 

 الحسابي

ي حسابات اعادة التأمين واالحتياطي الحساب
 ،العمليات الخاصة بأقساط التأمين الواردة

اعادة والصادرة ، العمليات المحاسبيه الخاصة ب
اطات التأمين الصادرة والواردة ،رأس المال واالحتي

 وكيفية تكوين االحتياطي الحسابي

 شو دات
االختبارات 

 اليومية 

33 5 

 تحضير حساب
مة تحضير حساب االيرادات والمصاريف وقائ

 داتشو  المركز المالي
االختبارات 

 اليومية 

 القبول  .112

 251 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 261 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر

 

 الفرات االوسط التقنية جامعة المؤسسة التعليمية .113

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .114

 المحاسبة المتوس ة اسم / رمز المقرر .115

  البرامج التي يدخل فيها .116

  أشكال الحضور المتاحة .117

 الثانية  الفصل / السنة .118

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .119

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .121

 أهداف المقرر .121

 -يكون الطالب قادراً على معرفة : أن
اعررداد التقررارير الماليرره المختلفررة مررن واقررع السررجالت المحاسرربية وتحليررل عناصررر المركررز المررالي باسررتخدام   -1

 .االسس العلمية

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

تمكين الطالب من تطبيق االسس العلميه المحاسبيه لتمكينه من تقييم الوضع المالي للمؤسسه واظهار       
 الحسابات         بشكل علمي ومنطقي لخدمة المستويات االداريه في كافة القطاعات 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .122

 المعرفة والفهم  -أ

 حاسبيه تمكين الطالب من تطبيق االسس العلميه الم  -1أ
 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .كيفية اعدادها و الكشوفات المالية  - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية وتطبيقية-

 

 
    

 طرائق التقييم   
 

 اختبارات شفوية وتحريرية

 

 

 مهارات التفكير -ج

 نماذج لكشوفات مالية. عرض-1ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات

 طرائق التقييم    

 اختبار تحريري وشفوي
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 المصارففي العمل -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .123

 ساعاتال األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 األول
4 

مقدمة عن 

 احملاسبة

مقدمة عن احملاسبة ، طبيعتها ، واهدافها،خمرجات 

 النظام احملاسيب ،مستخدمو املعلومات احملاسبية
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

حساب  4 الثاني

ح االربا

 واخلسائر

الكشوفات املالية ، كيفية اعدادها ،مراجعة احلسابات  -

ح واخلسائر اخلتامية،حساب املتاجرة،حساب االربا

 .،امليزانية العمومية 

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

الكشوفات  4 الثالث

 املالية

 الكشوفات املالية يف املنشات الصناعية
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

حساب  4 الرابع 

ح االربا

 واخلسائر

كشف التشغيل وحتديد كلفة  -

 Manufacturingاالنت)

Statement) 

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

الكشوفات  4 اخلامس

 املالية

 Incomeكشف الدخل )قائمة الدخل( 

Statement 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

وكشف  4 السادس 

 الدخل

 كشف التشغيل وكشف الدخل
 داتشو 

ختبارات اال

 اليومية 

وكشف  4 السابع 

 الدخل

 اعداد كشف توزيع االرباح واخلسائر
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

  4 الثامن
 
 
 

قائمة املركز 

 املالي

 
 
 

 Statement Of Financialقائمة املركز املالي 

Position           العدوان املرتد -العدوان املزاح 

 داتشو 
ت االختبارا

 اليومية 
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التدقيق  4 التاسع 

 النقدي

 Cach Flowكشف التدقيق النقدي  -
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

ومطابقة  4 العاشر

كشف 

 البنك

 الكشوفات املالية يف املنشات التجارية

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

احلادي 

 عشر

4 

 ورقة العمل
 والتسويقات القيدية  Work Sheetورقة العمل 

 تشو دا
االختبارات 

 اليومية 

التدقيق  4 الثاني عشر

 النقدي

 املدينون وتكوين خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 داتشو  .النقدية ومطابقة كشف البنك ورقة العمل 4 الثالث عشر 
االختبارات 

 اليومية 

املصروفات  4 الرابع عشر

 االيرادية

رادية والرامسالية واملؤجلة واهمية التفرقة املصروفات االي

 بني املصاريف واثار اخللط بينها
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

اخلامس 

 عشر 

4 

الثابتة 

 امللموسة

املوجودات الثابتة ،انواعها،طرق احلصول على 

املوجودات الثابتة امللموسة،الشراء النقدي،الشراء 

 باالجل،االنشاء او الصنع،االهداء

 تشو دا
االختبارات 

 اليومية 

السادس 

 عشر

املصروفات  4

 االيرادية

 اندثار املوجودات الثابتة،اسبابه،اسس احتسابه
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

طرق  4 السابع عشر

احتساب 

 االندثار

 طرق احتساب االندثار ،وطرق تسجيل االندثار

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

تغيري  4 الثامن عشر

اب احتس

معاجلة تغيري احتساب االندثار،تغيري العمر 

االنتاجي،املوجودات الثابتة املندثرة واليت التزال قيد 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 
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 .االستعمال االندثار

طرق  4 التاسع عشر

احتساب 

 االندثار

 بيع املوجودات الثابتة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

تغيري  4 العشـــــرون

احتساب 

 االندثار

 استبدال املوجودات الثابتة . -1

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

احلادي 

 والعشرون

خسائر  4

 وارباح

 خسائر وارباح بيع واستبدال املوجودات الثابتة .
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

الثاني 

 والعشرون

االسهم  4

 شراؤها

 االستثمارات انواعها،شروطها.
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

الثالث 

 والعشرون

االسهم  4

 شراؤها

 االسهم شراؤها ، ارباحها ، بيعها ، االسهم اجملانية .
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

الرابع 

 والعشرون 

تغيري  4

احتساب 

 االندثار

السندات ،انواعها،شروطها،الشراء بالقيمة 

 داتشو   االمسية،الشراء بني فرتات الفوائد .
االختبارات 

 اليومية 

اخلامس  

 والعشرون

شراء وبيع  4

 السندات

شراء وبيع السندات باكثر من القيمة االمسية،)الشراء 

 بعالوة(،اطفاء العالوة ،ارباح وخسائر البيع
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

دس السا

 والعشرون

االسهم  4

 شراؤها

شراء وبيع السندات باقل من القيمة االمسية)الشراء 

 ،ارباح وخسائر البيع . خبصم(،اطفاء اخلصم
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

سابع ال

 والعشرون

حسابات  4

 االقسام

 حسابات االقسام ، تعريفها .
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

ثامن ال

 والعشرون

4 

حسابات 

 االقسام

 التحويالت بني االقسام

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 
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 البنية التحتية  .124

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

خاصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .125

 251 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 261 لبة أكبر عدد من الط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسع ال

 والعشرون

4 

السجالت 

 ةاحملاسبي

توزيع املصاريف بني االقسام،السجالت احملاسبية 

 املطلوبة .
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

السجالت  4 الثالثون

 احملاسبية

 مراجعة عامة وتكملة املنهاج
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .126

  تقنييات المحاسبة   الجامعي / المركزالقسم  .127

 محاسبة كلفة اسم / رمز المقرر .128

  البرامج التي يدخل فيها .129

  أشكال الحضور المتاحة .131

 الثانية الفصل / السنة .131

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

 تعريف و تمكين الطالب من تطبيق مفاهيم محاسبة التكاليف في المنشات االقتصادية المختلفة
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 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .132

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .133

 أهداف المقرر .134

 ل الى معرفة كلف االنتاج لجميع االنظمة.قيام الطالب باحتساب عناصر الكلفة للوصو 

 .تمكن الطالب من الوصول الى كلفة الوحدة الواحدة لغرض التعرف على الربح والخسارة عند عملية البيع 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .135

 المعرفة والفهم  -أ
ادية المختلفة كون محاسبة التكاليف احدى ت بيق مفاهيم محاسبة التكاليف في المنشات االقتص  -1أ

 . نظم المعلومات اللي يفهم االدارة الغراض عملية اتخال القرارات االدارية
 الوصول الى احتساب كلفة المنتج -2أ

 احتساب كلفة الوحدة الواحدة في كل  مرحلة من مراحل االنتاج    -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 رة في المحاسبة الحديثةاكتساب المهارة والخب - 1ب
  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية والعملية-

 

 

 

 طرائق التقييم      

 اختبارا ت شفوية وتحريرية-

 

 مهارات التفكير -ج

 اسئلة فكرية-1ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 عمليةمحاضرات نظرية و-

 

 طرائق التقييم    

 اختبارا ت شفوية وتحريرية

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ة كبيرة بالبرامج المحاسبيةخبر-1د

 خبرة كبيرة في اختيار الطريقة المناسبة لتسعير النتجات  -2د

 -3د

    -4د

 المقرربنية  .136

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 األول

5 

/ مغهوم 

حماسبة 

 التكاليف

مدخل اىل حماسبة التكاليف / مغهوم حماسبة 

التكاليف /اهداف  حماسبة التكاليف/ 

استخداماتها / العالقة بني كل من حماسبة 

اليف واحملاسبة املالية واحملاسبة االدارية / التك

 املفاهيم اخلاصة بالكلفة .

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 5 الثاني 

تبويبات 

 التكاليف

تبويبات التكاليف / التبويب الطبيعي / التبويب 

الوظيفي / التبويب حسب العالقة بوحدة املنتج 

/ التبويب حسب العالقة حبجم 

 النشاط)االنتاج(.

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 5 الثالث

وحدات 

 االنتاج

مراكز الكلف / وحدات الكلف / وحدات االنتاج 

/ مع توضيح لربط الكلفة االولية مبراكز الكلف 

 ووحداتها .

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 5 الرابع

 عناصر الكلفة

عناصر الكلفة/املواد/الرقابة على املواد/الدورة 

عملية شراء املواد/تسعري املواد املشرتاة املستندية ل

 وكيفية احتساب كلفة املواد.

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 5 اخلامس
املستندات 

 املخزنية

اجراء خزين املواد/املستندات املخزنية/السجالت 

املخزنية/طرق تسعري املواد املصروفة من املخازن/طريقة 

 ريا يصرف اولمايرد او اليصرف اوال/طريقة ما يرد اخ

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 
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 5 السادس 
طريقة املعدل 

 املخزون بالتسعري

طريقة املعدل املخزون بالتسعري / وكيفية احتساب قيمة خزين 

اخر املدة/جرد املواد املخزونة/انواع اجلرد املعاجلات احملاسبية 

 للتلف الطبيعي والتلف غري الطبيعي.
 داتشو 

االختبارات 

 ية اليوم

 5 السابع

 حدود اخلزين
حدود اخلزين/احلد االعلى/احلد االدنى / 

 ب الكمية االقتصادية / حد الطلب
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

الدورة  5 الثامن

 املستندية

الرقابة على عنصر االجور / الدورة املستندية 

 لالجور / طرق دفع االجور
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 5 التاسع

 
وافز / اهميتها/انواعها/وكيفية اعداد قوائم احل

 االجور
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 5 العاشر

 العينية املزايا

املشاكل املتعلقة باجلور / العمل االضايف/ الوقت 

العينية/االجازات/الضمان  الضائع/املزايا

االجتماعي/قيد حتليل االجور املباشرة والغري 

 مباشرة

 داتشو 
 االختبارات

 اليومية 

 5 احلادي عشر

الرقابة على 

عنصر 

 املصاريف

الرقابة على عنصر املصاريف /حصر املصاريف 

الفعلية/املصاريف التقديرية/كيفية توزيع 

املصاريف على املراكز االنتاجية واخلدمية /اسس 

 وقواعد التوزيع

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

والتوزيع  5 الثاني عشر

 االنفرادي  

التوزيع على املراكز حسب طريقة التوزيع  طريقة

 االمجالي والتوزيع االنفرادي  
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

طريقة التوزيع  5 الثالث عشر

 التبادلي

طريقة التوزيع التنازلي للمراكز اخلدمية على 

 املراكز االنتاجية
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

طريقة التوزيع  5 الرابع عشر

 يالتبادل

طريقة التوزيع التبادلي للمراكز اخلدمية على 

 املراكز االنتاجية
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 5 اخلامس عشر

والتوزيع 

 االنفرادي  

معدالت التحميل للتكاليف الصناعية غري 

املباشرة مع شرح ومقارنة الطرق املختلفة الجياد 

هذه املعدالت مع شرح القيود احملاسبية ملعاجلة 

 فة املصاريف غري املباشرةتكل

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

التكالبف  5 السادس عشر 

 التسويقية

التكالبف التسويقية واالدارية والتمويلية/حتليلها 

 وكيفية االجراءات الالزمة ملعاجلتها
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 
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طريقة  5 السابع عشر

التكاليف 

االمجالية)الكل

 ية

املختلفة اهلدف من اعدادها  قوائم التكاليف

،طريقة التكاليف االمجالية)الكلية(مقوماتها واهم 

االنتقادات املوجه اىل الطريقة وكيفية اعداد 

 القائمة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 5 الثامن عشر

 

كيفية معاجلة االنتاج يف اول املدة واخر املدة 

لالنتاج التام او حتت التشغيل مبوجب الطريقة 

 المجاليةا

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 5 التاسع عشر

 
طريقة التكاليف املتغرية،مقوماتها وجماالت 

 .استخدامها / واالنتقادات املوجهة هلا
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 5 العشرون

اعداد قوائم 

 التكاليف

كيفية اعداد قوائم التكاليف املتغرية ومعاجلة 

دة لالنتاج التام واالنتاج االنتاج يف اول ونهاية امل

 حتت التشغيل مبوجب الطريقة املتغرية

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

احلادي 

 والعشرون

5 

 صايف الربح

مقارنة بني كل من الطريقة االمجالية واملتغرية 

وتاثري كل طريقة على صايف الربح والنامجة من 

 استخدامها

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

الثاني 

 شرونوالع

5 

 نظام تكاليف

نظام تكاليف االوامر االنتاجية ،طبيعة بطاقة 

االوامر االنتاجية ، الدورة املستندية لنظام 

 االوامر االنتاجية  

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

الثالث 

 والعشرون

5 

معاجلة املواد 

 التالفة

عنصر املواد االولية ، كيفية حتديد كلفة املواد 

مر،معاجلة املواد التالفة ، ) احململة على االوا

 التلف الطبيعي والتلف غري الطبيعي (

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

الرابع 

 والعشرون

5 

املصاريف 

الصناعية غري 

 املباشرة

املصاريف الصناعية غري املباشرة ، اسس 

تقديرها وتزيعها على االوامر االنتاجية،كيفية 

ملركز استخراج معدالت التحميل على مستوى ا

 واالمر االنتاجي

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

اخلامس 

 والعشرون

5 

حتليل 

 االحنرافات

حتليل االحنرافات الناشئة بني التكاليف 

الصناعية غري املباشرة احململ على املراكز 

واالوامر مع التكاليف الصناعية غري املباشرة 

 الفعلية واعادة توزيع االحنرافات

 داتشو 
 االختبارات

 اليومية 
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 القبول  .138

 251 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 261 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

السادس 

 والعشرون

احملاسبة على  5

نظام املراحل 

 االنتاجية

احملاسبة على نظام املراحل االنتاجية ،انواع 

 داتشو  االنتاجية املراحل ،حتديد عناصر كلفة املرحل
االختبارات 

 اليومية 

السابع 

 والعشرون

5 

معاجلة 

الوحدات 

 التالفة

نتاجية معاجلة الوحدات التالفة يف املراحل اال

)التلف الطبيعي والتلف غري الطبيعي(يف حالة 

االستفادة منها بالتشغيل او بيعها كوحدات 

 تالفة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

الثامن 

 والعشرون

5 

حتديد كلفة 

 االنتاج

حتديد كلفة االنتاج باملرحلة يف حال وجود انتاج 

حتت التشغيل يف نهاية املدة وكون نسب 

 اة خمتلفة لعناصر الكلفة االجناز موحدة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

التاسع 

 والعشرون

5 

حتديد كلفة 

 االنتاج

حتديد كلف االنتاج باملرحلة يف حال انتاج 

حتت التشغيل يف اول املدة بنسب االجناز 

 املختلفة لعناصر التكاليف

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

دراسة قوائم  5 الثالثون

 االنتاج

ة قوائم االنتاج املعادل وقائمة تقييم انتاج دراس

 املرحلة بطريقة متوسط الكلفة
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 البنية التحتية  .137

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 لكترونية (والمواقع اال
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .139

  العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .141

 النظام المحاسبي الموحد اسم / رمز المقرر .141

  البرامج التي يدخل فيها .142

  ضور المتاحةأشكال الح .143

 الثاني الفصل / السنة .144

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .145

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .146

 أهداف المقرر .147

والتعرف على كيفية احتساب الذرعه  : كيفية مسك السجالت الخاصة بالنظام والمعالجات القيدية وفق النظام المحاسبي الموحد
 حسب النظام المحاسبي الموحد  في المقاوالت وتبويب الحسابات

 
 
 
 
 
 

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

 تعليم الطالب االسس والمفاهيم العامة للنظام المحاسبي
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .148

 المعرفة والفهم  -أ
تعليم الطالب االسس والمفاهيم العامة للنظام المحاسبي وكيفية اثبات المعالجات القيدية ومسك   -1أ

 السجالت الخاصة بها واعداد الحسابات الختامية.

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 المفاهيم العامة للنظام المحاسبي  – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

      

 طرائق التعليم والتعلم 
 محاضرات نظرية وعملية-

 

 

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 

 مهارات التفكير -ج

 اسئلة فكرية -1ج

  

 التعليم والتعلم  طرائق    

 محاضرات نظرية وعملية-

 

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 االجابة على االسئلة المطروحة-

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 جات القيدية وفق النظام المحاسبي الموحد كيفية مسك السجالت الخاصة بالنظام والمعال -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .149

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1st 

4 

النظام 
المحاسبي 

 الموحد

بي، النظام المحاسبي الموحد ،الدليل المحاس
موحدنظام المحاسبي الالمستحدثات في ال   داتشو  

االختبارات 

 اليومية 

النظام  4 2
المحاسبي 

 الموحد

A- رق حسابات الموجودات الثابته وط
ق الحصول عليها،الشراء في السو 

 المحليه
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

السوق   - 4 3
الخارج
 يه

 الشراء في السوق الخارجيه -
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

النظام  4 4
لمحاسبي ا

 الموحد

ة االنشاء بواسطة المقاولين )سجالت الجه
 داتشو  (االمره بالعمل

االختبارات 

 اليومية 

االنشاء بواسطة  4 5
 المقاولين

A-  االنشاء بواسطة المقاولين
 داتشو  ()سجالت الجهة المنفذة

االختبارات 

 اليومية 

التبرعات  4 6
 والهدايا

ة التبرعات والهدايا)سجالت الجه -1
برعه والمتبرع لهاالمت ) 

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

التصنيع داخل  4 7
 المنشأة

 التصنيع داخل المنشأة،التمويل -1
 داتشو  المركزى

االختبارات 

 اليومية 

التصنيع داخل  4 8
 المنشأة

 انشاء الموجودات بواسطة اللجان
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

9 4 

 االيراديه المؤجله
راديه المصروفات االي -1

 داتشو  المؤجله
االختبارات 

 اليومية 

التصنيع داخل  4 10
 المنشأة

هشطب وبيع الموجودات الثابت -  
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

11 4 

 شراء مخزون

مقدمة عن حسابات المخزون،شراء 
وق مخزون المستلزمات السلعية من الس

  المحليه
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 
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12 4 

 شراء مخزون
وق راء مخزون المستلزمات السلعية من السش

 داتشو  الخارجيه
االختبارات 

 اليومية 

 داتشو  مخزون المخلفات والمستهلكات -1 االيراديه المؤجله 4 13
االختبارات 

 اليومية 

 داتشو  مخزون المخلفات والمستهلكات -1 شراء مخزون 4 14
االختبارات 

 اليومية 

ى الغيرمخزون البضائع لد شراء مخزون 4 15  داتشو  
االختبارات 

 اليومية 

القروض  4 16
 الممنوحه

 القروض الممنوحه .1
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

القروض  4 17
 الممنوحه

 القروض المستلمه
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

القروض  4 18
 الممنوحه

 االستثمارات الماليه .1
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

االستثمارات  4 19
 ليهالما

 االستثمارات الماليه .2
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

20 4 

االستثمارات 
 الماليه

وعه الحسابات المدينه المتن .5
نها والدائنه المتنوعه بضم

االيرادات المستحقه 
 والمستلمه مقدما

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

االستثمارات  4 21
 الماليه

مه المصاريف المستحقه والمستل .1
 داتشو  مقدما

االختبارات 

 اليومية 

22 4 

 طلبات التعويض  
ات طلبات التعويض  الفروق .1

 داتشو  النقديه والمخزنيه
االختبارات 

 اليومية 

االستثمارات  4 23
 الماليه

 السلف والنقود
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

االستثمارات  4 24
 الماليه

 رأس المال واالحتياطات
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

25  4 
 مخصص االندثا

 مخصص االندثار المتراكم،مخصص الديون
 داتشو  المشكوك في تحصيلها

االختبارات 

 اليومية 

بها حسابات الرواتب واالجور وكل مايتعلق طلبات التعويض   4 26  
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 
بها حسابات الرواتب واالجور وكل مايتعلق حسابات الرواتب 4 27 ختبارات اال داتشو  
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 القبول  .151

 251 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 261 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليومية 
28 4 

محزون االنتاج 
 التام

ل محزون االنتاج التام وغير التام واعما -
ض البيع تحت التنفيذومخزون بضائع لغر 

 اول واخر المده
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 ،33 محزون االنتاج  4  29
 التام

موميه في الحسابات الختاميه والميزانيه الع -
 ظل النظام المحاسبي الموحد

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 البنية التحتية  .151

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ت ورش العمل والدوريات والبرمجيا

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .152

  تقنيات المحاسبة  القسم الجامعي / المركز .153

 طبيقات الحاسبةت اسم / رمز المقرر .154

  البرامج التي يدخل فيها .155

  أشكال الحضور المتاحة .156

 الثاني الفصل / السنة .157

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .158

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

 هارات العمل على الحاسبهتعليم الطالب على م      
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 6/4/2121 إعداد هذا الوصف  تاريخ .159

 أهداف المقرر .161

 الجاهزه واالنترنت في حقل االختصاص   الحاسبة واستخدام تطبيقات -1
 التعرف على عملية الفرمتة والتنصيب البرامج   -2

0-  
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .161

 المعرفة والفهم  -أ

 ية العمل به التعرف على البريد االلكتروني وكيف -أ -1
 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بريدي الكتروني على الحساب انشاء  – 1 -1
  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نضرية وعملية-

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 
 مهارات التفكير -ج

 كريةاسئلة ف-1ج

 -3ج -2ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية-    

 عمل على الحاسبة-
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 طرائق التقييم    

 

 اختبارات شفوية

 انشاء بريد الكتروني -

 

 



  

 

  
 79الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .162

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 يمالتقي

0,9 

3 
 2االنترنت 

والبريد 

 االلكتروني

الربيد االلكرتوني وبراجمه / مزايا الربيد 

/   spamااللكرتوني / الربيد االلكرتوني 

كيفية انشاء بريد الكرتوني / كيف يعمل 

الربيد االلكرتوني / عناوين الربيد االلكرتوني  

/ تشغيل برنامج متصفح االنرتنت ) 

internet explorer   ) انشاء /

حساب بريدي الكرتوني على املوقع  

yahoo   خصائص نافذة احلساب/

الربيدي / تعديل االعدادات / ختصيص 

شريط االدوات /طرق البحث / البحث 

األساسي والبحث املتقدم حسب نوع امللف / 

حمركات البحث املتقدمه /  استعراض 

الرسائل / فرز الرسائل / وضع اشارة متابعه 

يد االلكرتوني وحذفها / فتح لرسالة الرب

وضغط امللفات املرفقه بالرسالة / انشاء رساله 

 attachجديده / ارفاق ملف بالرساله 

files    / الرد على الربيد االلكرتوني /

اعادة ارسال الربيدجلهة اخرى / حذف 

امللفات املرفقه بالرساله / اغالق االتصال مع 

حذف االنرتنت / صياغة توقيع الرسائل / 

الربيد / طباعة الربيد / البحث عن رساله 

 انشاء جملدات بريد الكرتوني / دفرت

/ اضافة  address bookالعناوين 

عنوان بريد الكرتوني اىل دفرت العناوين / 

انشاء جمموعه يف دفرت العناوين / اداب 

 الشبكه / خيارات ارسال الرسائل    

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 
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9,5 3 

وض العر

 التقديميه 

Power 
point 

/ كيفية   power pointمقدمه عن 

/ مكونات نافذة   power pointتشغيل 

p.p   الدخول اىل التطبيق  /p.p   /

/ واجهة التطبيق  p.pاخلروج من التطبيق 

p.p  انشاء العروض التقدمييه / خزن /

العروض التقدمييه / استدعاء العروض اليت 

بيانات والنصوص / سبق خزنها / ادخال ال

حتديد حجم وشكل ولون اخلط / الشرائح / 

ترتيب الشرائح / عرض الشرائح / ادخال 

شرحيه جديده / نقل شرحيه / مسح شرحيه 

/ ترقيم الشرائح / احلركات واملؤثرات 

الصوتيه / اضافة املؤثرات احلركيه لعناصر 

الشرحيه / تغيري املؤثر احلركي / الغاء املؤثر 

استخدام االزرار واالجراءات / احلركي / 

ترتيب الفقرات داخل الشرحيه / اخفاء 

الشرحيه / اضافة الوقت على الشرحيه / 

اضافة املوسيقى على الشرحيه / انشاء 

    power pointمشروع  بـ 

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

01,21 3  

 التطبيق اكسل

Microsoft 
excel 

 

    Officeزر 

 

 

 

الصفحه 

 يه الرئيس

Home 
 

 

 

 

 

 

/ مكونات نافذة   excelمقدمه  / تشغيل 

excel   ورقة عمل ثنائية اللغه واالجتاه /

/ ادخال البيانات يف ورقة  excelيف  

 املدخله العمل / تعديل البيانات 

 

 

جديد / فتح ملف خمزون / اغالق ورقة 

العمل  / حفظ ورقة العمل جديده / حفظ 

ورقة العمل موجوده مسبقا / معاينه قبل 

الطباعه / اغالق ورقة العمل / انهاء الـ 

 تشو دا
االختبارات 

 اليومية 
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ادراج 

Insert 
 

 

 

تخطيط 

 الصفحه

Page 
layout 

 

 

 Fصيغ
 Dataبيانات

 

 

 

مراجعه

Review  

 

عرض 

View   
ormulas   

excel  

 

 

احلافظه : قص / نسخ / لصق / نسخ 

 التنسيق 

خط : تغيري اخلط / حجم اخلط / تكبري و 

مسح التنسيق / تغيري لون تصغري اخلط / 

اخلط / لون متييز النص / نص منخفض / 

نص مرتفع / تغيري حالة االحرف / منط 

 التسطري / تأثريات / تباعد االحرف 

حماذاة : حماذاة النص يف اخلليه عموديا / 

حماذاة النص يف اخلليه افقيا / استدارة 

النص / اجتاه النص من اليمني اىل اليسار او 

زيادة وانقاص اهلامش بني احلد العكس / 

والنص يف اخلليه / التفاف النص / دمج 

 وتوسيط 

رقم : تنسيق رقمي / تنسيق رقم احلساب / 

منط النسبه املئويه / منط الفاصله زيادة 

 وانقاص املنازل العشريه 

امناط : تنسيق رقمي  / التنسيق كجدول / 

التنسيق بامناط معرفه مسبقا / تعريف امناط 

يا خمصصه اعمده / ادراج ورقه / حذف خال

خاليا / حذف صفوف / حذف اعمده / 

 حذف ورقه / تنسيق حجم اخلليه

خاليا : ادراج خاليا / ادراج صفوف / 

ادراج اعمده / ادراج ورقه / حذف ورقه / 

تنسيق حجم اخلليه / الرؤيه ) اظهار واخفاء 

( الصفوف واالعمده والورقه / تنظيم االوراق 

تسمية الورقه / نقل الورقه او  / اعادة
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 نسخها / لون عالمة التبويب / محاية الورقه 

حترير: مجع تلقائي / تعبئه / مسح / فرز 

 وتصفيه / حبث وحتديد 

 

 جداول : ادراج جدول / انشاء جدول 

رسومات توضيحيه : صوره / قصاصه فنيه / 

   smart artاشكال / رسم 

خمططات : عمود / خطي / دائري / 

شريطي / مساحي / مبعثر / خمططات 

 اخرى 

نص : مربع نص / الرأس والتذليل 

/word art   سطر توقيع / كائن / رمز / 

 

 مسات : مسات / الوان / خطوط / تأثريات 

اعداد الصفحه : اهلوامش / حجم الصفحه / 

 االجتاه / اخللفيه / طباعة العناوين 

تغيري احلجم لغرض املالئمه : العرض / 

 ول / تغيري احلجم الط

خيارات الورقه : ورقه من اليمني اىل اليسار 

/ خطوط طباعه / الشبكه / عرض / 

العناوينرتتيب : املوضع / احضار اىل االمام / 

ارسال اىل اخللفيه / التفاف النص / حماذاة 

/ جتميع / استداره / جزء التحديد / تنسيق 

 شرطي 

 

تلقائي مكتبة الداالت : ادراج داله / مجع  

/ العناصر املستخدمه مؤخرا / مالي / منطقي 

((IF statement  نص / التاريخ /

والوقت / حبث واشاره / الرياضيات 
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 واملثلثات / داالت اضافيه 

حساب : احلساب /  العمليات احلسابيه ) 

مجع / طرح / ضرب / قسمه ( / خيارات 

احلساب االن / حساب الورقه / اجلمع 

 اجملاميع الفرعيةالتلقائي .حساب 

 

 

/  accessاحضار بيانات خارجيه : من 

من نص / من مصادر اخرى / االتصاالت 

 املوجوده 

االتصاالت : حتديث الكل / اتصاالت / 

 خصائص / حترير / االرتباطات 

فرز وتصفيه :   /   / فرز / تصفيه / مسح / 

 اعادة تطبيق / خيارات متقدمه 

اعمده / ازالة ادوات البيانات : النص اىل 

التكرارات  / التحقق من صحة البيانات / 

 دمج / حتليل ماذا لو 

خمطط تفصيلي : جتميع / فك التجميع / 

 االمجالي الفرعي 

 

تدقيق : تدقيق امالئي وحنوي / احباث / 

قاموس املرادفات / ترمجه / تلميح شاشة 

 الرتمجه / تعيني اللغه / عدد الكلمات

يد / حذف / السابق التعليقات : تعليق جد

/ التالي / اظهار واخفاء التعليق / اظهار 

 كافة العليقات 

تغيريات : محاية الورقه / محاية املصنف / 

 مشاركه يف املصنف 

 



  

 

  
 84الصفحة 

 
  

طرق عرض املصنفات : ختطيط الطباعه / 

القراءه يف وضع ملء الشاشه / ختطيط ويب 

 / خمطط تفصيلي / مسوده

الشبكه /  اظهار واخفاء : املسطره / خطوط

 شريط الصيغه / شريط الرسائل / العناوين

/ صفحه واحده /  %111تكبري وتصغري : 

 صفحتان / عرض الصفحه

اطار : اطار جديد / ترتيب الكل / جتميد 

اجزاء / انقسام / اخفاء / اظهار / العرض 

جنبا اىل جنب / اعادة تعيني موضع االطار / 

 حفظ مساحة العمل / تبديل االطارات

20,29 3 

 

التطبيق 

Access 

/ ميزات  Accessتشغيل التطبيق 

التطبيق / فئات القوالب / امليزات / إنشاء 

قاعدة بيانات جديدة فارغة /  األمر " 

الصفحة الرئيسية ) طرق عرض / اخلط / 

نص منسق / سجالت / فرز وتصفية / حبث 

. 

لب اجلدول / األمر " إنشاء " / جدول / قوا

تصميم اجلدول / منوذج / منوذج منقسم / 

عناصر متعددة / منوذج فارغ / مناذج 

ضافية / تصميم النموذج / تقرير / تسميات ‘

/ تقرير فارغ / معاجل التقارير / تصميم 

التقرير / معاجل االستعالمات / تصميم 

 االستعالم .

األمر " بيانات خارجية " / عمليات 

 / Accessفوظة / االسترياد احمل

Excel . م ملف نصي 

/ ملف نصي  Excel  / wordتصدير / 

. 

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 
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املر " أدوات قاعدة البيانات / عالقات / 

توثيق قاعدة البيانات / حتليل األوامر / 

 . Accessقاعدة بيانات 

29,31 3 
 داتشو  مشاريع حسب التخصص 

االختبارات 

 اليومية 

 ية التحتية البن .163

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 نية ( المهني والدراسات الميدا
 

 القبول  .164

 251 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 261 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .165

  تقنيات المحاسبة  القسم الجامعي / المركز .166

 محاسبة الشركات اسم / رمز المقرر .167

  البرامج التي يدخل فيها .168

  أشكال الحضور المتاحة .169

 الثاني الفصل / السنة .171

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .171

 6/4/2121 الوصف تاريخ إعداد هذا  .172

 أهداف المقرر .173

  1992لسنة  22التعرف على انواع الشركات بموجب القانون العراقي رقم 
 التعرف على كيفية تكوين راس المال في الشركات التضامنية والشركات المساهمة 

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

 الق اع الخاص تزويد ال ال  بمعلومات وافية عن القواعد العامة واالسس الخاصة بشركات
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 التعرف على كيفية توزيع االرباح والخشائر بين الشركاء 
 الشركات  التعرف على طرق زيادة  راس المال في

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .174

 المعرفة والفهم  -أ
 كيفية انضمام الشريك او انفصاله عن الشركةالتعرف على  -1أ

 التعرف على نسب مساهمة القطاع الخاص في الشركات المساهمة  -3أ
 -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 عمال المحاسبية في شركات القطاع الخاصقيام الطالب بانجاز اال – 1ب
 تصفيه الشركات التضامنية والمساهمة بعدة طرق  – 2ب 

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 نظرية وعملية محاضرات

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات شفوية وتحريرية-

 

 مهارات التفكير -ج

 اسئلة فكرية-1ج

  

 والتعلم  طرائق التعليم    

 نظرية وعملية محاضرات

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات شفوية وتحريرية

  

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 لخاصتزويد الطالب بمعلومات وافية عن القواعد العامة واالسس الخاصة بشركات القطاع ا -:-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .175

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 
4 

اجراءات تكوين 
 شركات التضامن

 شركات االشخاص ـ انواعها واجراءات تكوين شركات التضامن
 .واشهارها

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

حصص    4 2
 الشركاء

 .اثبات حصص الشركاء في راس المال وحصص التغذية
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 الحصص العينية الحصص العينية 4 3
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 الحصص النقدية الحصص النقدية 4 4
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

الحصص العينية  4  2
 والنقدي

نقديالحصص العينية وال . 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

توزيع االرباح  4 2
 والخسائر

والخسائر الحسابات الختامية وتوزيع االرباح وطرق توزيع االرباح . 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

توزيع االرباح  4 2
 والخسائر

 .  التوزيع المتساوي والتوزيع بنسب متفق عليها
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

فائدة على رأس  4  2
 المال

المال  التوزيع بنسب رؤؤس االموال ومنح الشركاء فائدة على رأس
 .وتوزيع الرصيد بنسب محددة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

فائدة على رأس  4  9
 المال

رصيد منح الشركاء مرتبات او مكافأت مقابل خدماتهم وتوزيع ال
ل ومرتبات مقاببنسب محددة ومنح الشركاء فائدة ورأس المال 

 .خدماتهم وتوزيع الرصيد بنسب محددة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

توزيع االرباح  4  13
 والخسائر

 .مسحوبات الشركات وفائدتها
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

فائدة على رأس  4 11
 المال

 قرض الشريك وفائدته
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

التأمين على حياة  4  12
 شركاءال

 التأمين على حياة الشركاء
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

توزيع االرباح  4 13
 والخسائر

والخسائر التغيير في اتفاق الشركاء1 تعديل اسس توزيع االرباح . 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 زيادة رأس المال 4 13
تعديل رأس المال ـ زيادة رأس المال .     تعديل رأس المال ـ 

فيض رأس المالتخ . 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

رأس المال  4 12
 الحالي

صة انضمام شريك جديد 1 شراء حصة رأس المال الحالي 1 اضافة ح
 جديدةالى رأس المال

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 لشهرة المحل 4 12
ل قياس شهرة المحل ومعالجتها ـ عدم وجود حساب لشهرة المح

لشركةـ وجود حساب لشهرة المحل في دفاتر ا في دفاتر الشركاء . 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

السداد بأكثر من  4  12
 حصة

 . انفصال شريك اصيل 1السداد بأكثر من حصة
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 
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السداد بأكثر من  4 12
 حصة

 السداد بأقل من الحصة
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

رة المحل ومعالجتهاشه شهرة المحل 4 19  
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 تصفية شركات التضامن تصفية شركات 4 23
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 .التصفية السريعة تصفية شركات 4 21
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 التصفية التدريجية تصفية شركات 4 22
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

الشروط القانونية لتأسيسها –الشركات المساهمة  يةالشروط القانون 4 23 . 
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

23 4 

 الشروط القانونية

دةتسديد قيمة االسهم دفعة واح –تكوين الشركات المساهمة  . 

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

22 4 

  تسديد قيمة .

 تسديد قيمة االسهم على دفعات.
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

22 4 

 معالجة مصاريف

 معالجة مصاريف االصدار ومصاريف التأسيس
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

22 4 

 اقساط االسهم

 التأخير في تسديد اقساط االسهم

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

 . زيادة رأس المال في الشركات المساهمة بأصدار اسهم جديدة اسهم جديدة 4 22
 داتشو 

االختبارات 

 ومية الي

29 4 

تخفيض رأس 
 المال

 زيادة رأس المال في الشركات المساهمة برسملة االرباح

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

33 4 

تخفيض رأس 
 المال

 تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .176

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .177

 التدقيق اسم / رمز المقرر .178

  البرامج التي يدخل فيها .179

  أشكال الحضور المتاحة .181

 الثاني / السنةالفصل  .181

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .182

 6/4/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .183

 أهداف المقرر .184

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

 تعريف الطالب بأصول وقواعد وهدف التدقيق         
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 والتعريف بالقوانين واالنظمة التي تنظم وصول مراقب الحسابات.

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .185

 المعرفة والفهم  -أ
 ارسة عملية التدقيق العمل على تمكين الطالب من مم -1أ

 التعرف على انواع التدقيق  -2أ

 التعرف على دور مراقب الحسابات  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 قدرتة على اداء السلوكي المهني الجيد– 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية

 امثلة عملية

 ائق التقييم طر     

 اختبارات شفوية وتحريرية

 

 

 مهارات التفكير -ج

 اسئلة فكرية-1ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات-

 عرض-

 

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات شفوية وتحريرية
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 ي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص -د 

 قدرتة على اداء السلوك المهني الجيد وتحديد السلوك المهني الغير جيد وامكانية تعديلة-1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .186

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 

 

4 

 نشأة التدقيق
ه ،تعريفه واهدافه .نشأة التدقيق وتطور

 الفرق بين المحاسبة والتدقيق
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

2 4 
.انواع 

 التدقيق

.انواع التدقيق ـ التدقيق الكامل والجزئي 

، التدقيق النهائي والمستمر ، التدقيق 

 االلزامي واالختياري
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

3 4 

التدقيق 

 الداخلي

لخارجي ، اهدافه ، التدقيق الداخلي وا

التدقيق الداخلي ، مفهومه ، االرتباط بين 

التدقيق الداخلي والخارجي ،التدقيق 

الشامل واالختباري ، التدقيق البيئي ، 

 حاالت تطبيقية .

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

4.5  4 

االخطاء 

 والغش

االخطاء والغش ، اسباب ارتكاب 

االخطاء ، دور المدقق في معالجة 

 صحيح االخطاء والغش.وت

 حاالت تطبيقية

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

6.7 4 
الرقابة 

 الداخلية

نظام الرقابة الداخلية، نظام المراقبة 

الداخلية ، موقف مراقب الحسابات من 

 مقومات انظمة الرقابة الداخلية .
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

8 4 

وتقييم 

 انظمة

نظمة طرق ووسائل فحص وتقييم ا

الرقابة الداخلية، حاالت حول تقييم 

انظمة الرقابة الداخلية في المنشأت ، 

 الخطوات التمهيدية لعملية التدقيق .

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

9.10.11 4 

صفات 

ومؤهالت 

 المدقق

صفات ومؤهالت المدقق ، حقوق وواجبات 

 المدقق في ظل التشريعات العراقية.

بية والرقابية العراقي مجلس المعايير المحاس

 والمعايير التدقيقية.

 7نظام مزاولة مهنة مراقبة الحسابات رقم 

 1984لسنة 

قواعد السلوك المهني لنقابة المحاسبين 

 والمدققين

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

12.13 4 

 ادلة االثبات
ادلة االثبات في التدقيق،مفهوم االدلة 

،ادواتها،وسائل الحصول على ادلة 

 االثبات .
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

14.15 4 
برنامج 

 التدقيق

برنامج التدقيق ، تعريفه ، انواعه ، 

 مزاياه وعيوبه ، كيفية اعداد البرنامج

 حاالت تطبيقية حول برامج التدقيق
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 
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 القبول  .187

 251 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 261 أكبر عدد من الطلبة 

اوراق  4  16.17

 العمل
اوراق العمل، الملف الداني والجاري ، 

 التدقيق ، مالحظات المدقق اشارات
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

18 4 
تقرير 

 المدقق
 تقرير المدقق ، انواعه .

 تطبيقات حول نماذج تقرير المدقق
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

19.20 4 
العمليات 

 النقدية

 

 العمليات النقدية

نظام الرقابة الداخلية على العمليات 

قدية ، النقدية ، المقبوضات الن

 المدفوعات النقدية .

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

21.22 4 

تدقيق 

العمليات 

 النقدية

تدقيق العمليات النقدية، تدقيق حسابات 

الصندوق ، تدقيق حسابات البنك 

 )المصرف(

تدقيق الرواتب ، تدقيق المبيعات النقدية 

 ، تدقيق المصروفات النقدية .

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

23.24 4 

العمليات 

 االجلة

 

تطبيقات عملية حول تدقيق العمليات 

 النقدية 

 العمليات االجلة

نظام الرقابة الداخلية على العمليات 

 االجلة

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

25.26 4 

تدقيق 

 المشتريات

 تدقيق المشتريات االجلة ومردوداتها

 تدقيق المبيعات االجلة ومردوداتها

صول)الموجودات( الثابتة التحقق من اال

 والمطلوبات

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

27.28 4 

الرقابة 

 الداخلية

الرقابة الداخلية في ظل التشغيل 

االلكتروني للبيانات ،التعريف 

بالحاسوب ، طبيعة النظام المحاسبي 

 االلكتروني

 داتشو 
االختبارات 

 اليومية 

30 4 
مقومات 

 واساليب
لرقابة الداخلية في مقومات واساليب ا

 ظل الحاسوب
 داتشو 

االختبارات 

 اليومية 

 البنية التحتية  .188
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .189

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .191

 البحث مشروع اسم / رمز المقرر .191

  البرامج التي يدخل فيها .192

  أشكال الحضور المتاحة .193

 الثاني الفصل / السنة .194

 2 )الكلي(راسية عدد الساعات الد .195

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .196

 أهداف المقرر .197

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

ورش العمل متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

  والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 

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

 الطالب كيفية معالجة المشاكل بطريقة البحث العلمي تعليم
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 كتابة بحث حول مشكلة محاسبيةتعليم الطالب  

 
 
 
 
 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .198

 المعرفة والفهم  -أ
 موظوع محاسبي كتابة بحث حول  قادر على -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 ت الخاصة بالموضوع المهارا  -ب 

 معرفة كيفية انشاء بحث– 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات عملية ونظرية

 

 
   

 طرائق التقييم    
 اختبارات شفوية وتحريرية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 اسئلة فكرية-1ج

   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات

 عرض
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 البنية التحتية  .211

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات  ورش العمل

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .211

 251 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 261 أكبر عدد من الطلبة 

 ئق التقييم طرا   

 اختبارات تحريرية وشفوية

- 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 قدرتة على عمل بحث في اي موضوع محاسبي-1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .199

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 لمساق أو الموضوعاسم الوحدة / ا

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

   تعليم الطالب اصول البحث العلمي   0,09 

 09,31 
  

 .متابعة الطالب يف كتابة البحث
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .212

  تقنيات المحاسبة   القسم الجامعي / المركز .213

 اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر .214

  البرامج التي يدخل فيها .215

  أشكال الحضور المتاحة .216

 الثاني  الفصل / السنة .217

 1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .218

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

يوفر وصف المقرر هلا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ال ال  تحقيقها 

وبين وصف المتاحة. والبد من الرب  بينها التعلم مبرهناً عما إلا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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  إعداد هذا الوصف تاريخ  .219

 أهداف المقرر .211

 
 
 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .211

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على االزمنة -1أ

 التعرف على صياغة الجملة -2أ

 التكلم بطالقة -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 االستماع - 1ب

 القراءة - 2ب

 الفهم - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 فديوات تعليمية -1
 الداتو شو -2
 عمل كروبات للمناقشة وتطوير القابليات -3

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية -1
 االمتحانات الشفهية -2
 االمتحانات الفصلية -3
 االمتحانات النهائية -4
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 البنية التحتية  .212

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

خاصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .213

 251 المتطلبات السابقة

 151 أقل عدد من الطلبة 

 261 لبة أكبر عدد من الط

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  

 

  
 122الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

اإلعداد  مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق علال الظروف مع النمولج وموائمة لها

 المعدة بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا

 والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنش ة المجال ترك

 البرنامج. مراجعة تقرير مسودة فقرات وصياغة

 النشا  الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9099 
الترحي  والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج الم لوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-ييم اللاتي( وتقرير التق

 المنهج الدراسي0 نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9039 2

 ال لبة من اجتماع مع مجموعة 11099 3

 كفاءة البرنامج0 جولة علال المصادر 12039 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال ال لبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهيئة التعليمية معكفاءة البرنامج0 اجتماع 

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلال متابعة 16099 7

8 17099 
 اجتماع مع الجهات لات العالقة )عينة من الخريجين واصحا  العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8045 
ع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة اجتما

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم
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 المعايير األكاديمية للخريجين0 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9099 19

 التعليمية.فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهينة  19039 11

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلال معالجة. 12099 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14099 13

14 14039 
االجتماع األخير للجنة المراجعة0 اتخال القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغلية 

 الراجعة الشفهية.

15 14039 
س المراجعة التغلية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة ييقدم رئ  

 التعليمية

 الختام 15099 16

 ( 1)جدول رقم 

 من يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولي يميو االعتماد االكاد دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة0

 الكلية0

 البرنامج0

 تقرير المتابعة

 ترتيبات نم جزء وهو 29بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هلا يعرض .1
 الداخلية الجودة ضمان عمليات لت وير المستمر الدعم توفير إلال الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي

 المستمر. والتحسن

وتتمثل اغراض هله المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منل اعداد تقرير مراجعة البرنامج  .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في موتوفير المزيد 

 العراق.

 يأتي0 علال ما لمتابعةا هله في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج اللاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منل والمنفلة المعدة التحسين خ ة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (3

 جدت(و )ان المؤسسية االستراتيجية والخ ة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (5

 باآلتي0 المتابعة هله من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .3

 للتحسن. خ ة بت بيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (1
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هو ات0  ما علال البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منل المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 )الكرها(.

للبرنامج  المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة علال يج  التي المهمة القضايا تتمثل  (3

 ال(. ام إليه تت رق التحسين خ ة كانت إلا ما وبين ألكرها) اآلتي0 في األكاديمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) قالملح يضم .5
 (أالملحق)

 0 التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 التوقيع                     الوظيفي المسمال/الوظيفة المتابعة                      اجروا اللي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

للبرنامج  اللاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم اللاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إ ار التقييم و/او 

 ت رق إليها؟ال

   

هل هنالك خ ة للتحسين مستندة إلال  3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم يتم الت رق  3

 إليها؟
   

   هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في ت بيق  2
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 خ ة التحسين؟

هل من المتوقع ان يواجه ت بيق خ ة  2

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

2 
اللي تتوقع المؤسسة التعليمية ما هو الزمن 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات علال 

 البرنامج؟

   

2 
ما هو الزمن اللي يتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسينات علال البرنامج  يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 (المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 التقدم من سنة ألخرى

 تعليم والتعلمال

 تقويم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 يجينإنجاز الخر

 معايير أعمال الطلبة المقيمة
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 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي0 في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

 ةالمواصفات والمراجع تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم اللي البرنامج يكون ان .1

 للمراجعة قويا اساسا الداخلية هله المراجعة خصائص توفر إل. المستمر والتحسين اللاتي التقييم ثقافة إلال استنادا

 .الخارجية

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال م ابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من0 كل قبل نم واإلعداد التخ ي  في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

  المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها ت بيق في تستمر بأن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناس  الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية

 الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة ةقاعد تكون ان علال يحرص المراجعة0 بأن منسق 

 معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناس  الوقت في متوافرة التقارير

 م لوبة. إضافية

 خارجية.للمراجعة ال سيخضع اللي األكاديمي للبرنامج اللاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية0 بأن 

 وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة للك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء0 المراجعون 

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد االولية

 رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلو  ت بيق في ت ابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية ةوفلسف

 مدة المراجعة.  وال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلال واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7
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 فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناس  الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

 حقائق. من

 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 خ ة االعتبار وإعداد بعين وأخلها هانتائج بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة علال قادرة المؤسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسين واقعية

 التقييم:

إلال وضع وت بيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي تسعال  .2

والمراجعين المختصين ان يقوموا للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف ي ل  من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة 

بتحليل  وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديميبتقييم كل مراجعة خارجية عن  ريق ملء استبيان مقتض . 

 المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم بكاديمي دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكما ستقوم 

ن مالجوان  الت بيقية لعملية المراجعة بما في للك المستويات العامة للرضا اللي يبديه المشاركون، إضافة إلال امثلة 

 الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.

 

 

 

 
 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات ريفتع

 مختلفة معان التقارير وإعداد والخارجية الداخلية المراجعة و/او الدليل هلا في المستعملة المص لحات بعض تحتمل قد
 وضعت التعريفات االتية لتلك المص لحات0فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حس 

 / مجاالت التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية 

 ما وغالبا .والفلسفة والهندسة وال   كالرياضيات الدراسة مجال او ومتراب ة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 واألد ، كالتاريخ موضوعات علال تشتمل المثال سبيل علال اإلنسانية فالدراسات الواسع0 المجال لات الحقول تقسيم يتم

 او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات علال الفنون ملتتش وقد

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر،

 األكاديمية المعايير

 األدنال الحد او المستوى علال وتشتمل. خارجية رجعيةم نقا  من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من

 االعتماد
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 للك ان إثبات علال مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه اللي االعتراف هو
 األكاديمية انش تها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج
 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها

 التحسين او العمل خطط

 إال واحدة سنة من ألكثر ت بيقها يتم دوق المتوافرة. والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خ   هي
 .التعليمية والمؤسسة األكاديمية والبرامج المقررات مستوى علال سنة كل ومراجعتها إعدادها يج  انه

 الطلبة المقبولين

 بعد لما للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون ال لبة هم
 . األولال سنةال

 المعيارية/المرجعية النقاط

 موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل
 األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقا . داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين.
 للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقا  اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج ودةوج
 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحقول بين

 

 

 

 المجموعة

 محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها اوفق التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنش تها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا

 المقرر اهداف

 كمزايا المقرر يكملون اللين ال لبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يج 

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويج  للقياس. وقابلة مهمة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 التعلم لمخرجات وفقا المقبول لل ال  وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي
 مجموعة استخدام إمكانية إلال باإلضافة ال لبة إنجازات والتعلم وتقويم تعليمال وترتيبات المحتوى من وتتألف الم لوبة،

 الحاسو ، ودراسات المكتبات، للك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من

 والميدانية. ،والتدريبية ،والرياضية ،االجتماعية والدراسات

 )المهارات المكتسبة( هالتعلم الذاتي/ المستقل الموج

 الخبرات عن في البحث والخريج ال ال  تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 واللاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أسالي  وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة
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 الموجه خارج اللاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدري  اجباتوالو الميداني والعمل

 إلال للك. وما التفاعلية التعلم وأدوات اللاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات

 التعليم االلكتروني

 بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم ب ريقة يكون قد

 لألهداف التحديد اللاتي علال يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بلاته مستقال يكون وقد المقرر. او

 عامة بصورة وهو يزيد اللاتي. التقييم عادة ويتضمن اللاتي، االختيار  ريق عن والمواد الم لوبة التعلم ومخرجات

 إلال او إلكتروني إلال موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في اللاتية مستوى

 . إلكترونيا تعلما لاته بحد مسبقا المسجلة الوسائ  إحدى

 الخارجي المقيم/التقييم

 المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او دمحد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية

 التقييم إطار

 لقب والزيارة الميدانية من اللاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إ ار يوفر
 والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين المراجعين

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولت بيقه علال التعليمية

 

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي تالسياسا ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 األولال الجامعية الدرجة علال الحصول إلال المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي
 .للك من أعلال درجة أية أو (/ دبلومالبكالوريوس)

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

مرتب ة  تكون ان ويج  للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة يدهاتر التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 المناس . بالمستوى الخارجية المرجعية المعايير تعكس وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده اللي النظام هو

 محددة مواصفات المخرجات إلال المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن

 ومتابعة األداء،  والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلال التصميم من للجودة

 واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين مقترحاتو

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة
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 الوظائف/ العمل سوق

 مؤهال الخريج يكون التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه ولات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو
 . التخرج بعد فيها عمللل

 الرسالة بيان

 بيانات بيان الرسالة يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو

 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول موجزة مساندة

 المختص المراجع

 نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه اللي او اإلدارية رةوالخب المهني المستوى لو هو شخص
 الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضار  لديه وليس التعليمية المؤسسة
 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية

 األكاديمي البرنامج

 بنجاح إتمامه بعد يحصلون اللين ال لبة يقبل اللي للك بأنه التعليمي البرنامج يعرف اديمياألك البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة علال

 

 

 البرنامج اهداف

 تحقيق )لضمان وتنفيلها االستراتيجية األهداف ت وير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتقديم العامة الغايات هي

 الم لوبة( النتاج تحقيق أجل من بالعمل ال لبة قيام من )للتأكد الم لوبة التعلم ومخرجات األهداف(

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 البرامج حالة وفي العالي. التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع علال األكاديمي البرنامج مراجعة تن بق
 بالمراجعة. مشموال هبأكمل البرنامج يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
 في الوزارة واولياء األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالي التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

 .مالتعلبرامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحا  من وغيرهم وال لبة األمور

ن يالتحس وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتت و دعم  -2

 .المستمر

 .والدولي اإلقليمي المستوى علال العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -3

 ضمان الجودة

للمعايير  وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير يدتحد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 وأن المعنية األ راف توقعات وتحقق مناسبة المعنية التحتية والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولية

 .تمرالتحسين المس علال قادرة التعليمية المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك
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 منسق المراجعة

 وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة اللي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أسالي  وت بيق

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الال المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

 وضمان إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو

 .الجودة

 الزيارة الميدانية

 لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لللك نمولجيا (1ويضم جدول ) ين او ثالثة.يوم

 

 

 

 الوصف

 داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه الم لوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه

 العالقة ذات الجهات

 جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنش ة في المشروعة المصلحة لات األفراد او المجموعات او نظماتالم تلك هي

 مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره

 التعليمية المؤسسة رسالة علال المختلفة واهتماماتهم معنيةال األ راف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األ راف

 لات المجموعات وتشتمل الن اق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنش تها ومدى

و اقم  معائالته او امورهم واولياء. قالتحباال وال لبة الراغبين والخريجين ال لبة الحاليين علال المشروعة المصلحة

 والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين والوزارات التوظيفي المؤسسة التعليمية والوس 

 .وجدت المهنية إن واالتحادات

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 علال تقوم واقعية خ ة إلال محولةوال رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي
 وتحدد رسالتها تحقيق إلال  ريقها عن المؤسسة تسعال التي الوسائل علال االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات

 تنفيلية خ ة وترافقهايه، التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإل ار معالجتها ينبغي التي االمور الخ ة

 .اآلثار وتقييم التقدم مراقبةل ترتيبات تتضمن
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 تقييم الطلبة

 مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنش ة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 وفقآ ال لبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج الم لوبة التعلم مخرجات إنجاز

 منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته ال ال  لمعارف الحالي المدى تحديد إلال التشخيصي التقييم اتهم ، ويسعالإلنجاز

 أجل من عالمة احتسا  دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه ال ال  اداء عن المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناس 

 اللي المقرر نهاية عند او البرنامج في ال ال  لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل

 تقييمات الطلبة

 استخداما األسالي  أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول ال لبة آلراء جمع عملية هي

 ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن الستبيانات،وا المسحية لدراساتااآلراء0  لجمع

 .األخرى واألوسا  المجالس في والتمثيل المركزة العمل

 طرائق التعليم والتعلم

 ومن من المقرر. الم لوبة التعلم مخرجات قيتحق علال ال لبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي ال رائق مجموعة هي
 كيفية حول  ال  لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات، للك امثلة

 اللاتي التعلم مهارات ال لبة ليكتس بحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلال والوصول المعلومات تحليل

 علال ال لبة لتدري  التجار  وإجراء العملية المهارات ل لبةا إلكسا  العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ،والتقديم

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلال والوصول النتائج تحليل


