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جوهىريت العراق        

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

الجاهعت الوستنصريت             

دارة واالقتصادكليت اإل        

عوالدارة األإقسن           

 

 

  العمليت التدريبيت وفق أثر     
م
 ال

 
فتواص  

(ISO 10015)  الرقابت الاليتيف جودة  
االحتادي الاليت رقابتال ديوان يف استطالعيت دراست     

 
هت إلىقد  رسالت ه       

كليت اإلدارة واالقتصاد في الجاهعت الوستنصريت هجلس        

دارة االعوالإ في علىم باث نيل درجت الواجستيرتطل  وهي جسء هن ه         

 

الطالب مه قبل   

 ـام خــصـع
 
ونــيون حس  

 
 بإشراف

  ةالدكتور الُمساِعد االستاذ

روـد يوسف كبــرغ  
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صستخلُ مُ ال  
 

         رشاديةفة الدولية اإلواص  ثار الناجمة عن تطبيق الم  لى معرفة اآلإتهدف الدراسة      
(ISO 10015 ق في ديوان الرقابة تحق  الم   ( الخاصة بجودة التدريب عمى جودة العمل الرقابي  

)عيار رقابة الجودة وفق م المالية االتحادي   (ISSAI 40 , اعتمادهاتها في حال باتطم  وبيان م   ,
فة )واص  والم   ISO 10015)   ق تطبيق البرامج راف  خطاء التي قــد ت  رشاديًا لتالفي األإم دلياًل قد  ت

 التدريبية. 
ـفة الدوليـة )بعـدم أسـتخدام المنةمـة المبحوثـة  مـتالدراسة تمث  مة شك  م        الم واص  ISO 10015 )

ـالم   رـأثـبالتساؤالت المطروحة بشـنن و  ية,الخاصة بجودة التدريب في البرامج التدريب فة الدوليـة واص 
) التدريبيـــة ISO 10015  مـــن تحقيـــق جممـــة إلـــى الدراســـة توســـع ,جـــودة العمـــل الرقـــابي  (  فـــي 

.فرعية وأخرى ,فرضيات رئيسة ثالث ستناد إلىباالالمعرفية والتطبيقية  األهداف  
 إذ, لدراسـةقـة باتعم  فـي جمـا البيانـات والمعمومـات الم   -بشكل رئيس- وقد استخدمت االستبانة    

عـن المنةمة المبحوثـة من العاممين في مستويات قيادية في  (111نة من )كو  نة م  عمى عي   تعوز  
التنسـيق,  ير ي, ومـدين, ومعـاونيهم, وخبـراءعـام   ينر يدمـن م ـ لعـاممينااولئـك جابـات إطريـق تحميـل 

وأدوات  ,مـةالئ  جـرى تحميمهـا باسـتخدام مقـاييس م   .ت الرقابة الماليـةورؤساء هيئا ,قسامورؤساء األ
.؛ لبموغ غاياتهابةناس  إحصائية م    

ـــالم  بوجــود أثــر  آنفــاً  المــذكورة ياتصــت الدراســة لنتــائج تحميميــة أثبتــت صـــحة الفرضــخم      فة واص 
ISO 10015الدولية ) تطبيـق  فـي طتوس ـسـتوى م  وجـود م   عـن , فضـالً في جودة العمـل الرقـابي   (

مت توصـياتها كمـا قـد   ,موقـا الدراسـة تخـ   اسـتنتاجات ووجود  , في المنةمة المبحوثة ةفواص  الم  
.لمعمل الرقابيداء لتحقيق جودة األ ؛باعتماد أنموذج الدراسة  

 


