
 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي
< 
 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا
  2018 - 2017للعام الدراسي 

 بغداد: الجامعة
 الهيثمابن  التربية للعلوم الصرفة: ة / المعهدالكلي

 القسم العلمي: الكيمياء
 5/12/2017: تاريخ ملء الملف

 
 
 التوقيع:                                                             التوقيع:  

 اسم المعاون العلمي:                                               اسم رئيس القسم:  
 التاريخ:                                                            التاريخ:   

             
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد                                                                                                                
 



 

 

 

 

 

 

 وصف البرنامج األكادیمي 

مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً 
 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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