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 دقـق الملف من قبل  

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي 

 اسم مدیر قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي: 

 التاریخ     /     /                  

 التوقیع 



 األكادیمي البرنامجنموذج وصف 

 )األكادیمي)مراجعة البرنامج (العالي (مراجعة أداء مؤسسات التعلیم 

 وصف البرنامج األكادیمي 

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

 

 ابن الھیثم – كلیة التربیة للعلوم الصرفة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الریاضیات القسم الجامعي / المركز  .2

 بكلوریوس علوم  ریاضیات اسم البرنامج األكادیمي  .3

 بكلوریوس اسم الشھادة النھائیة  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 دجال یو المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التطبیقات المدرسیة السنویة رجیة األخرى المؤثرات الخا .7

 2017/  12/  26 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

 تخریج طالب قادر على ان یدرس في المتوسطة واالعدادیة

 تخریج طالب ملم بالمفاھیم االساسیة للریاضیات

 تخریج طالب ملم باالسالیب التربویة للتعامل مع المراھقین

 خریج نخبة من الطلبة لدیھا القدرةعلى مواصلة الدراسة العلیا لرفد التعلیم العالي مستقبالت

 

 
 

  1الصفحة   
  



 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .10

 والفھم  المعرفة-أ
      0تمكین الطالب للحصول على فھم مادة الریاضیات  -1أ
 0المؤسسات التربویةاعداد مدرسین مؤھلین للتدریس في  -2أ
 0اعداد مدرس ریاضیات بمستوى عالي الجودة -3أ
 

 الخاصة بالموضوع  المھارات-ب 
 0ان یكتسب الطالب مھارة العملیت الحسابیة – 1ب 
 0ان یكتسب الطالب مھارة في اسالیب البرھان والتفكیر - 2ب 
      0ان یتمكن الطالب من الربط بین المعلومات  - 3ب 

 
 ائق التعلیم والتعلم طر     

 
 0اسلوب التفكیر العلمي الصحیح .1
 0اسلوب المناقشة .2
 0االختبارات الیومیة والشھریة والسنویة .3

 
 طرائق التقییم      

 0تقدیم تقاریر -1
 0بحوث تخرج -2
 

 التفكیر مھارات-ج
 0اسلوب المناقشة والحوار بین الطالب واالستاذ -1ج         

 0االستنتاج-2ج
 0ریاضيالمنطق ال-3ج

 -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     
 0من خالل االختبارات الیومیة والشھریة -1
 0المناقشات -2
 0االختبارات العملیة والتطبیقیة -3
 0من خالل االطالع على خبرات جامعات مختلفة -4

 
 طرائق التقییم    
 0درجات االمتحانات -1
 0االختبارات العملیة -2
 0بحوث التخرج -3
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتوالمنقولة  المھارات العامة-د 
 0توظیف المعلومات المكتسبة -1د
 0التطویر الشخصي من خالل القراءة وتحدیث المعارف -2د
 0االنخراط في مھنة التدریس -3د
 0المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة -4د

 طرائق التعلیم والتعلم          
 0التدریس النظري والعملي لعلوم الریاضیات وكذلك بحوث التخرج وغیرھا

 طرائق التقییم          

 0االختبارات النظریة والعملیة -1
 0المناقشات -2
 0االمتحانات النھائیة -3

 
 /بنیة البرنامج  .11

الشھادات والساعات  .12
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق أو المساقرمز المقرر  المستوى / السنة المعتمدة

  وحدات 4س ، 2 اللغة اإلنكليزية -1 رض ل ن 100 

 السنة األولى

  وحدات 6س ، 4 اسس الرياضيات -2 رض ا ض 101
 درجة البكالوریوس  

س )  100تتطلب ( 
وحدة 158ساعة ، 
 معتمدة

 وحدات 8س ، 5 التفاضل التكامل -3 رض ت ك 102
 وحدات  6س ، 4 الجبر الخطي -4 رض ج ط 103

 وحدات 4س ، 2 فيزياء -5 رض ف 104
 وحدات4س ، 2 اسس تربية -6 رض ا ت 105
 وحدات1س ، 2 مقدمة في الحاسبات -7 رض م ح 106
 وحدات 2س ، 1 حقوق انسان -8 رض ح ن 107
 وحدات 4س ، 2 اللغة العربية -9 رض ل ع 108
 وحدات 4س ، 2 علم النفس العام -10 ن ت رض 109

 السنة الثانیة

 وحدات 8س ، 5 التفاضل والتكامل المتقدم -1 رض ت م 210

 وحدات 5س ، 3 الجبر المجرد -2 رض ج م 211

 وحدات  5س ، 3 نظم البديهيات والهندسة -3 رض ب هـ 212

المعادالت التفاضلية  -4 رض م ع 213
 وحدات 6 س ،4 االعتيادية

 وحدات 4س ، 2 منهج بحث -5 رض م ب 214

 وحدات 1س ، 2 علم الحاسبات المتقدم-6 رض ح س 215

 وحدات4س ، 2 ادارة تربوية -7 رض د ت 216

 وحدات4س ، 2 علم نفس النمو -8 رض ف ن 217

  3الصفحة   
  



 السنة الثالثة

  وحدات 6س ، 4 التحليل الرياضي -1 رض ت ر 318
 وحدات 6س ،4 التحليل العددي -2  رض ت ع 319 

 وحدات 6س ، 4 االحصاء واالحتمالية -3 رض ح ت 320

المعادالت التفاضلية  -4 رض م ج  321
 وحدات 6س، 4 الجزئية

 وحدات6س ،4 الحلقات نظرية -5 رض ن ح 322
 وحدات 4س ،2 مناهج وطرائق تدريس -6 رض ط ت 324
 وحدات 4س ، 2 الصحة النفسيةاالرشاد و -7 رض ا ص 323

 السنة الرابعة

 وحدات6س ، 4 التبولوجيا العامة  -1 رض ح ع 425
 وحدات6س ، 4 التحليل العقدي -2 رض ت ق 426
 وحدات 6س ، 4 االحصاء الرياضي -3 ضرض ح  427
 وحدات4س ،  2 القياس والتقويم -4 رض ق ت 428
 وحدات2س ، 2 مشروع بحث -5 رض م ث 429
 وحدات4س ، 3 مشاهدة -6 رض ش ه 430

تطبيقات في الجبر  -7 رض ط خ 431
 وحدة 6س ، 4 )1الخطي(اختياري

التحليل الدالي  -8 رض ت د 432
 وحدات 6س ، 4 )2(اختياري

 
 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .13

 
 0االكثار من الواجبات التي تتطلب معلومات خارجية-1
 0طبيقات العمليةاالكثار من الت-2

 
 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  (وضعمعیار القبول  .14

 
 

 0القبول المركزي-1
 0المقابلة العلمية-2
 0يقبل خريخ المرحلة االعدادية الفرع العلمي حصريا-3
 0الفحص الطبي-4
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 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 0( اللجنة القطاعية ) المصادر المعتمدة من قبل الجامعة -1
 0مصادر خارجية وكتب متنوعة -2
 0انترنيت -3
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