




جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة  التقنية الواسط

في الرميثةالمعهد التقني 
تقرير التقييم الذاتي

 

تقرير التقييم الذاتي / قسم تقنيات المحاسبية

في المعهد التقني الرميثة

نسبة تطبيق القسم العلمي لمعايير العاتماد البرامجية التخصصية وحسب المراحل
التالية :



دراسة معايير اعاتماد برامجية ملئامة 

لقسم التقنيات المحاسبية ومن خللا الدراسة ومدى تطبيق البرامج العلمية لعاتماد (
AACSBلوم الدارية والمحاسبية والقاتصادية ولتعزيز مهارات الطلبة العلمية) الخاص بالع

للستفادة منها في سوق العمل وحرص القسم عالى تطبيق نظام الجودة الذي يتيح الوصولا الى
معايير تضمن استمرارية التحسين المستمر للعملية التعليمية وصول الى نيل العاتمادية

البرامجية من خللا اعاداد كوادر تقنية تتميز بمستوى عاالي من المعرفة والبداع التكنولوجي
وبما يتلءام مع المعايير الرصينة المعتمدة.

(تخصصية ) تحديد معايير اعاتماد برمجية

اعاتماد البرامج التخصصية وتقييم البرامج التخصصية لمؤسسة تعليمية ما او احدى تشكيلتها
والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى ملئامتها لمستوى الشهادة التي تمنحها، حيث تقوم

المؤسسة التعليمية الراغبة بالحصولا عالى العاتماد البرامجي بإعاداد دراسة تفصيلية لوضعها
الحالي ومقارنتها بمعايير الجهة المانحة للعاتماد بالضافة الى تحديد اهدافها ورؤيتها

المستقبلية والتي تمثل الخطوة الساسية لعملية التقويم.

التوصيات



حيث توصي اللجنة بدعام القاسام العلمية وتوفير الموارد البشرية والعاتماد عالى البرامج
ية  . لقسم تقنيات المحاسب)AACSBالتخصصية والملئامة لكل قاسم معني حيث اعاتمد (

المقدمة

10/10/2018 تأسس القسم عام

 يقبل في القسم خريجي الدراسة العإداداية الفرع ( الدابي , العلمي , التجاري)
عإلما بان الدراسة فيه تعتمد عإلى الجوانب النظرية والتي تلقى في القاعإات

الدراسية والعملية في المختبرات و الورش الخاصة بالقسم والتطبيقية إضافة الى
التطبيق الفعلي في المؤسسات الحكومية ضمن فقرة التدريب الصيفي ولمدة
شهرين خللا   فترة العطلة الصيفية لطلبة المرحلة الولى والتي بدونه ل يعتبر

متخرجا ال إذا استوفاها وبمنح الخريج شهاداة الدبلوم التقني في التقنيات
المحاسبية ليكون مؤهل للعمل في كافة المجالت المحاسبية ومنها  (في المصارف

 الثلثاة التعين المباشر  وكذلك, الشركات ).ويمكن للطلبة الخريجين الوائل 
. الوائل في كلية الداارة والقاتصادا للكمالا داراستهم  %10الابالمكان 

الرؤيا واالرسالة واأهداف قسم تقنيات المحاسبية

 :الرؤيا

أنشأ قسم التقنيات المحاسبية ليكون مركزا علميا وحضاريا يرفد المجتمع بالتخصصات
المحاسبية المدربة للعمل في القطاعين العام والخاص .

 :رسالة القسم

رفد سوق العمل في المحافظة بالكوادر المحاسبية المؤهلة والمدربة للعمل في القطاعين العام 
والخاص.

اهداف القسم : 

اعإدادا ملكات عإلمية وتقنية متخصصة ومدربة فللي مجللالا المحاسللبة ومؤهلللة.1
لتمارس العمل المحاسبي

تطوير الواقاع العلمي لكادار القسم والطلبة..2
تحديث المناهج العلمية لمواكبة التطور والحداثاة في قاسم المحاسبة.3
التبادالا البحثي والتعليمي مع الكليات المحلية والعربية والدولية..4

ية  المحاسب  سياسة الجودة في قسم تقنيات 

. يعمل القسم وفق معاير ومتطلبات شعبة ضمان الجودة بالعتماد على أسس التي تتبعها الشعبة المعنية

   منتسبي قسم تقنيات المحاسبية



  )1الدكتوراه (  -1

   )8الماجستير(   -2

  )6البكالوريوس (  -4

   )5المهندسين والفنيين ( -3

   )9الداريين (  -4

        ) منتسب19المجموع الكلي للمنتسبين هو (   

النااث الذكور العدد الكلي منتسبي القسم ت
           الكادر التدريسي                                            

ل يوجد أستاذ 1
ل يوجد 1 1 2 استاذ مساعد
ل يوجد ل يوجد ل يوجد مدرس 3

ل يوجد 2 2 مدرس مساعد 4

المنتسبين
ل يوجد 1 1 المهندسين 1

4 ل يوجد 4 الفنيين 2
5 4 9 الداريين 3

المساحة الكلية للقسم

عدد                  الملحظات
المختبرات

عدد غرف
الفنيين

عدد غرف
التدريسيي

ن

عدد  
القاعات

الدراسية

القسم

3 غرف التي ) 
يعمل بها 
الفنين وليس 
لوحدهم  4

1 4 تقنيات
المحاسبية

أول: رئايس القسم  / يكون مسؤول عان :

 توصيف الوظائف



إدارة القسم من النواحي العلمية واالدارية واالتربوية واالثقافية-1
واالمالية واالفنية

واشؤوان الطلبة إعداد برامج تدريب الطلبة 

تنفيذ قرارات مجلس المعهد فيما يتعلق بالقسم     -2

الشراف على سير التدريس -3

إعداد التقارير العلمية عن نشاطات القسم وارفعها الى العمادة وا-4
تشكيل اللجان

الخاصة بالقسم  وا رئاسة اللجنة العلمية بالقسم

التوصية بتعيين مقرر واواكيله أثناء غيابه -5

توزيع المواد الدراسية على التدريسيين-6

تحديد  خطة  قبول الطلبة في القسم واالشرواط الخاصة بذلك -7

التوقيع على استمارة العلواة السنوية واالترفيع -8

رفع التوصية بأسماء الطلبة الذين تجاواز نسبة غياباتهم النسب المقرر-9
إلى مجلس المعهد لتخاذ القرارات المناسبة 

متابعة أعمال اللجنة المتحانية 10

- متابعة البحوث العلمية في القسم واتنسيق الدوارات العلمية11
واالحلقات الدراسية

واالمستجدات العلمية للطلبة واالتدريسيين.

ثالثا :-  مقرر القسم ومكلف بما يلي:-

الشراف على سير المحاضرات في القسم واإعداد جدوال- 1
المحاضرات 

     السبوعية .

- إجراء بحوث تدريسية .2

- متابعة جميع الحصائيات الواردة من العمادة واشؤوان الطلبة .3

- متابعة الطلبة واأواضاعهم من ناحية التسجيل واسلمة موقفهم4
ألدراسي.

- تدريس مادة علمية في القسم .5

- عضو اللجنة المتحانية في القسم  .6

- عضو اللجنة العلمية في القسم .7



- مسؤوال عن التوقيع وامتابعة محاضرات القسم .8

- متابعة وامناقشة مشاريع طلبة المرحلة الثانية .9

رابعا:- مهام التدريسي في القسم

تدريس مادة علمية في القسم .- 1

- عضو اللجنة العلمية .2

- عضو لجنة مناقشة مشاريع الطلبة المرحلة الثاناية .3

- مسؤول الرشاد التربوي في القسم .4

- رئيس لجنة إتلف الدفاتر والوراق المتحاناية .5

خامسا:- سكرتارية القسم

 متابعة واجلب البريد اليومي من وا إلى العمادة واالوحدات.-1
 تبليغ العمام من المسؤوال إلى المنتسبين وابالعكس.-2
 يساعد المقرر في أمور القسم-3
 يساعد في توزيع النتائج المتحانية على الطلبة -4
 إدخال واطبع البيانات على الحاسب اللي-5
 إعداد جداوال بأسماء الطلبة وابياناتها اوال بأوال الى الحاسب-6

اللكترواني
 تحديث سجل المعلومات الطلبة وامنتسبي القسم وامطابقتها مع-7

بيانات المعهد
 متابعة أرشيف القسم واالحفظ واسجل البريد الصادر واالوارد.-8

الـخـطة الـعـلميـة لقســم تقنيات المحاسبية للـعـام الـدراســي            

)2019 – 2020( 

بحـوث التدريسيين-1

تاريخ البـدءاسم التدريســـيعـنـوان الـــــبـحــــثت
تاريخ

الناجاز

1-
Enhancing the productivity of tubular solar still by 
using the phase change material ( pcm)

ا.م. د. قحطان
عدناان عبد

5/1/20195/10/2020



2-
Double pass unglazed transpired collectors with in- 
built energy storage delivering heat after the sunset

ا.م. د. قحطان
عدناان عبد

5/10/20195/8/2020

3-
Investigation the thermal performance of flat plate

solar collector for water and air heating 
ا.م. د. قحطان

عدناان عبد
5/10/20195/8/2020

4-
New eco-friendly coating for the higher temperature

solar cell by nano-composite

ا.م. د. قحطان
عدناان عبد

5/4/20195/10/2020

5-
A review on development of solar thermal flat plate

collector

ا.م. د. قحطان
عدناان عبد

5/1/20195/8/2020

6-

The weakuess of role played by the integrity
commission in redueing the administrative and

financial corruption in Iraq . an analxical study for
the period of 2005-2020

م.م باسم عبدال
كاظم

15/3/202015/6/2020

- حـلقـات دراسـية للتدريسـيين :2

ادـمكان النعقتاريخ الحلقةاسم التدريســـيعاـنـوان الـحــلـقــــــةت

داخل القسم15/1/2020حسين احمد عابد اثار جائاحة كورونا عالى اسعار النفط-1

داخل القسم16/2/2020م.م طارق حاتم راهيدور الموازنة الثقافية في التنمية القتصادية-2

3-

اتجاهات القروض الممنوحة في الستهلكا
والنتاج واثرها عالى النمو القتصادي في

العراق 
داخل القسم16/2/2020زينب شاكر جبير 

- دورات التعلـيم المسـتمـر :3

تــاريــخ الــــدورةعاــنــــوان الـــــــدورةت



18/11/2019المحاسبة الضريبية 1

6/10/2019الدارة العامة

1/6/2020الحسابات الختامية 

2/2/2020النظام المحاسبي الحكومي اللمركزي 

- اعاداد بـحــوث الـطـلبـة :4

 بحث 21

- المشـاركة في الدورات التدريبية للتدريسيين والفنيين والداريين :5

موقع الدورةتـاريخ الدورةاســم المـشاركاعاـنـوان الـــدورة

السيدة وفاء كامل قاسمالمحاسبة الضريبية

السيدة ورود فرحان طارش

السيد نجم عابد رشو

السيدة زكية عازيز ابراهيم

السيدة مريم محمد سوادي

السيدة امال محسن عازيز

السيد حمزة كريم

السيدة نور نعيم عابد

السيدة فاطمة سلمان

السيدة زينة حسن شاكر

السيدة لوجه والي كاظم

السيد امجد حميد حمزاوي

السيدة وجدان فليح عابد الحسن

المعهد التقني18/11/1019
الرميثة



الدارة العامة

السيدة امال محسن عازيز

السيدة زكية عازيز ابراهيم 

السيدة وفاء كامل قاسم 

السيد كريم عااشور راضي

السيدة ورود فرحان طارش

6/10/2019
المعهد التقني

الرميثة

الحسابات الختامية 

الدكتور قحطان عادنان الفتلوي

م.م محمد حمودي جاسم

السيد عالي رسول محمد

السيد امجد حميد حمزاوي

السيد حسين احمد عابد

السيد احمد شاكر عابطان

السيد سامي حاتم مطر

السيدة فاطمة سلمان

السيدة امال محسن عازيز

السيدة زينة حسن شاكر

السيدة ورود فرحان طارش

السيدة زكية عازيز ابراهيم

السيدة مسار محمد هادي

السيدة وفاء كامل قاسم

1/6/2020
المعهد التقني

الرميثة

- الندوات العلمية:6

الصــف المسـتفيدتاريخ النــدوةعاـنـوان النـــــدوةت



ل يوجد-1

إحصائاية بأعاداد طلبة قسم التقنيات المحاسبية

 2019-2020للعام الدراسي 

--------------------------------------------------------

المرحلة الولى :  

56عادد الطلبة الكلي :  

30عادد الطلبة الذكور :

    26عادد الطلبة الناث  :

المرحلة الثانية :  

62عادد الطلبة الكلي :  

  34عادد الطلبة الذكور  :

28عادد الطلبة الناث  : 

تحسين برامج الجودة في المختبرات

- وضع برناامج زمني لتدريب بعض العاملين على ناظام ادارة الجودة1

- وضع برناامج زمني للتقييم الذاتي2

- وضع برناامج زمني سنوي لقامة دورات تخصصية في اختصاصات العلمية3

- وضع خطه زمنية لبرناامج التدقيق الداخلي والمراجعة الفورية4

- تدريب بعض العاملين للحصول على شهادة مدقق داخلي.5



تعليمات العمل لكادر المختبرات

الغاية او الهدف من تنفيذ1
التعليمات

*  ضمان اناسيابية العمل بفعالية داخل المختبرات.
*  توضيح كافة اساسيات العمل للكادر المختبري.

*مختبرات القسمالمجال والتطبيق2
* السياق العام المتبع في ادارة وتسيير عجلة العملية التعليمية.المراجع3
* الكادر الهندسي والفني للمختبر.المسؤوليات4
* اللتزام بأوقات الدوام الرسمي.وصف الداء5

* اللتزام بالمظهر اللئق امام الطلبة.
* استعداد المختبر لستقبال الطلبة في الوقات المقررة مسبقا

وحسب الجدول الزمني للمحاضرات.
* توجيه الطلبة للعمل على كافة الجهزة المختبرية.

* تهيئة الجهزة اللزمة لتنفيذ التجربة مع موقع العمل.
* الجابة على كافة استفسارات الطلبة ضمن اختصاص المختبر.

* تقديم الستشارة الفنية للباحثين ضمن اختصاص المختبر.
* اعلن التجارب العملية في لوحة اعلن المختبر .

* المتابعة الدائمة للجهزة المختبرية من حيث الصياناة
والمعايرة وكتابة تقارير دورية عنها.

* اللتزام بكافة المهام الموكلة اليه من قبل ادارة المختبرات.
* التأكد من اطفاء كافة الجهزة وإغلق كافة منافذ المختبر عند

اناتهاء الدوام الرسمي .
 *عدم التأخر على المحاضرة العملية لتفادي غياب الطلبة وإهدارالمحاذير6

وقت المحاضرة.
 *عدم ترك الجهاز اثناء العمل بالتجربة بدون رقابة مهندس او

فني المختبر.
المهندس : حاصل على شهادة البكالوريوسالتعاريف والمصطلحات7

الفني : حاصل على شهادة الدبلوم التقني

تعليمات العمل للطلبة داخل المختبر العلمي

الغاية او الهدف من تنفيذ1
التعليمات

*  تنظيم سير العمل لجراء التجارب المحاسبية.
*  توضيح كافة اساسيات العمل للكادر المختبري.

* اعطاء الطالب الخبرة الكافية للعمل الميداناي .
*مختبرات القسمالمجال والتطبيق2
* السياق العام المتبع في مختبرات.المراجع3
* طلبة القسم بكافة مراحله .المسؤوليات4
* يتم دخول الطلبة الى المختبر وحسب الوقت المحدد لجراء التجاربوصف الداء5

المختبرية وكما مثبت في جداولهم .
* التزام الطالب بكافة اجراءات السلمة المهنية.

* اناضباط الطالب والتزامه بكافة مقتضيات السلوك العام داخل المختبر .
* بعد الناتهاء من اداء الطالب للتجربة داخل المختبر التأكد من سلمة
وناظافة الجهزة المستخدمة من قبله وتسليمها الى الكادر المختبري .

* اعداد الطالب التقارير بالتجارب المختبرية ضمن الوقت المحدد وتسليمها
الى كادر المختبر .



* تهيئة ورقة عمل لنتائج التجربة ويذكر فيها تاريخ اجراء التجربة واسمالشروط والمتطلبات الساسية6
التجربة .

* توقع ورقة العمل من قبل الكادر المشرف بعد تثبيت النتائج .
 *ليسمح بدخول الطالب للمحاضرة في حالة تاخره عن وقت المحاضرةالمحاذير7

المحدد .
 *  عدم تشغيل الجهزة بدون اشراف الكادر المختبري .

طلبة القسم للمرحلة الولى والثانايةالتحديدات8
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