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 وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمً
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــوٌم العلــمً
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

  قسم االعتماد الدولً         
 
 
 

 استمارة وصف البرنامج األكادٌمً للكلٌات 
  1010 - 1029للعام الدراسً 

 
  

 بغداد:  اسم الجامعة

 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم:   ةاسم الكلي

 5:  قسام والفروع العلمية  في الكليةعدد األ

  4221 /  24  / 42   :   تاريخ ملء الملف

 
 
 اسم معاون العميد للشؤون العلمية                                      اسم عميد الكلية ) المعهد (                           
 أ.د.حسن احمد حسن                                      فراس عبد الحميد عبد اللطيف د.م.أ.                  
 

 4242  /      /      : التاريخ                                     4242/        /      :التاريخ                      

 التوقيع                                                      التوقيع                              

 
 

 رئيس قسم الرياضات                                 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي              
 .م.د.يوسف يعكوب يوسفد.عالء حاكم محسن                                                      أم.أ.                   

 
 4242/       /     : التاريخ                                            4242/       /      : التاريخ                   

 التوقيع                                         التوقيع                                                

    

 لملف من قبل دقـق ا 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي 

 اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي: 

           4242/      /       التاريخ    

 التوقيع 
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

اً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتض
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 اتٍ انهُخى – كهُح انتشتُح نهؼهىو انصشفح انًؤصضح انتؼهًُُح .1

 لضى انشَاضُاخ انمضى انزايؼٍ / انًشكز  .2

 سَاضُاخ  تشتُحتكهىسَىس  اصى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 تكهىسَىس اصى انشهادج انُهائُح  .4

 َظاو انًمشساخ +   صُىٌ انُظاو انذساصٍ   .5

 ( NCATE)  ُشكُحاالي يؼاَُش انًزهش انىطٍُ إلػتًاد يؤصضاخ إػذاد انًؼهًٍُ انًؼتًذ   تشَايذ االػتًاد .6

 , انتطثُماخ انؼًهُح انتطثُماخ انًذسصُح انضُىَح انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي  .7

 2121/  2119     تاسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثشَايذ األكادًٍَ .9

 ً اٌ َذسس يادج انشَاضُاخ فٍ انًذاسس انًتىصطح واالػذادَح ) انخاَىَح (لادس ػه يذسستخشَذ 

 تانًفاهُى االصاصُح نهشَاضُاختخشَذ طانة يهى 

 وانؼهًُح وكُفُح انتؼايم يغ انطهثحانتشتىَح  تاألصانُةتخشَذ طانة يهى 

 انؼهُا نشفذ انتؼهُى انؼانٍ يضتمثال اختخشَذ َخثح يٍ انطهثح نذَها انمذسجػهً يىاصهح انذساص

 ُح انًضتذايحهذاف انتًُوتًا َتًاشً يغ اذ طانة َحًم فٍ فكشِ سؤَح وسصانح انمضى َتخش

 وانًؼتًذج يٍ لثم انمضى (  NCATE) ذ طانة رو يؼاَُش ػهًُح تطاتك يؼاَُش االػتًاد االكادًٍَ نًؤصضح  َتخش

 تخشَذ طانة َؼكش تىرهاخ وصتشاتُزُح رايؼح تغذاد انًضتمثهُح 
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 يخشراخ انتؼهى انًطهىتح وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى  .11

 وانفهى  انًؼشفح - أ

      1كٍُ انطانة نهحصىل ػهً فهى يادج انشَاضُاختً  -1أ

 1اػذاد يذسصٍُ يؤههٍُ نهتذسَش فٍ انًؤصضاخ انتشتىَح -2أ

 1اػذاد يذسس سَاضُاخ تًضتىي ػانٍ انزىدج -3أ

 

 انخاصح تانًىضىع  انًهاساخ -ب 

 1انحضاتُح ُاخاٌ َكتضة انطانة يهاسج انؼًه – 1ب 

 1انُة انثشهاٌ وانتفكُشاٌ َكتضة انطانة يهاسج فٍ اص - 2ب 

      1اٌ َتًكٍ انطانة يٍ انشتط تٍُ انًؼهىياخ  - 3ب 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 1اصهىب انتفكُش انؼهًٍ انصحُح .1

 1اصهىب انًُالشح .2

 انًحاضشاخ انؼًهُح . –انًحاضشاخ انُظشَح  .3

 طشائك انتمُُى      

 1تمذَى تماسَش -1

 1تحىث تخشد -2

 1ح وانشهشَح وانضُىَحاالختثاساخ انُىيُ -3

 

 انتفكُش يهاساخ -د

 1اصهىب انًُالشح وانحىاس تٍُ انطانة واالصتار -1د         

 1االصتُتاد-2د

 1انًُطك انشَاضٍ-3د

    

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 1يٍ خالل االختثاساخ انُىيُح وانشهشَح -1

 1انًُالشاخ -2

 1االختثاساخ انؼًهُح وانتطثُمُح -3

 1ع ػهً خثشاخ رايؼاخ يختهفحيٍ خالل االطال -4

 

 طشائك انتمُُى    

 1دسراخ االيتحاَاخ -1

 1االختثاساخ انؼًهُح -2

 1تحىث انتخشد -3

 االختثاساخ انُىيُح وانشهشَح وانضُىَح -4
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 .انشخصٍ(األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  )انًهاساخوانًُمىنح  انًهاساخ انؼايح -د 

 1تىظُف انًؼهىياخ انًكتضثح -1د

 1انتطىَش انشخصٍ يٍ خالل انمشاءج وتحذَج انًؼاسف -2د

 1االَخشاط فٍ يهُح انتذسَش -3د

 1انًشاسكح فٍ انُذواخ وانًؤتًشاخ ووسط انؼًم انًتخصصح -4د

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى          

 1غُشهاانتذسَش انُظشٌ وانؼًهٍ نؼهىو انشَاضُاخ وكزنك تحىث انتخشد و

 

 طشائك انتمُُى          

 

 1االختثاساخ انُظشَح وانؼًهُح -1

 1انًُالشاخ -2

 1االيتحاَاخ انُهائُح -3

 انتطثُك انؼًهٍ . -4

 

انشهاداخ  .12 /تُُح انثشَايذ  .11

وانضاػاخ 

 انًؼتًذج
المستوى 
 / السنة

رمز المقرر أو 
 المساق

 الممهد ان وجد الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق
نوع 

 طلبالمت

السنة 
 األولى

الفصل 
 االول

 
 

UOB 102 وحده 1س ,  1 اللغة االنكلٌزٌة --- 
متطلبات 
 الجامعة

 

UOB 104  حقوق اإلنسان
 والدٌمقراطٌة

 --- وحده 1س ,  1
 
درجة  

 البكالورٌوس 
 تتطلب

 ( ساعة ,210) 
وحدة ( 251 )

 معتمدة

CRED 101 متطلبات  --- وحده 1س ,  1 أسس تربٌة
 --- وحده 1س ,  1 علم النفس التربوي CRED 102 ةالكلٌ

MATH 101  اتوحد 3س ,  4  2تفاضل وتكامل --- 
متطلبات 

 القسم
MATH 103   اتوحد 3س ,  4 2أسس الرٌاضٌات --- 

MATH 105   ًاتوحد 3س ,  4 2الجبر الخط --- 

السنة 
 األولى

الفصل 
 الثانً

UOB 101  وحده 2س ,  1 2الحاسوب --- 

متطلبات 
 الجامعة

UOB 103 وحده 1س ,  1 اللغة العربٌة --- 

UOB 105 وحده 1س ,  1 التربٌة البدنٌة 

 وحده 1س ,  1 التربٌة الفنٌة UOB 106 متطلب اختٌاري

UOB 107 وحده 1س ,  1 تنظٌم سلوك 

CRED 103 ت متطلبا --- وحده 1س ,  1 تكنولوجٌا التعلٌم
 --- وحده 1س ,  1 تعلٌم التفكٌر CRED 104 الكلٌة

MATH 102  2تفاضل وتكامل  اتوحد 3س ,  4  1تفاضل وتكامل  

متطلبات 
 القسم

MATH 104  2أسس الرٌاضٌات  اتوحد 3س ,  4 1أسس الرٌاضٌات 

MATH 106   ً2الجبر الخطً   اتوحد 3س ,  4 1الجبر الخط 

 MATH 107 وحده 1س ,  1 رٌاضٌة طرق --- 
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السنة 
 الثانية

 رض ت م 122
التفاضل والتكامل  -2

 المتقدم
 وحدات 1س , 5

 وحدات 6س , 3 نظرٌة الزمر -1 ن زرض  121

 رض ب هـ 123
نظم البدٌهٌات  -3

 والهندسة
 وحدات  6س , 3

 رض م ع 124
المعادالت  -4

 التفاضلٌة االعتٌادٌة
 وحدات 6س , 4

 ب ارض  125
 بحثال اسس -5

 العلمً
 وحدات 4س , 1

 رض ح س 126
علم الحاسبات -6

 المتقدم
 وحدات 2س , 1

 رض د ت 127
 ادارة تربوٌة -7

 وتعلٌم ثانوي
 وحدات4س , 1

 وحدات4س , 1 علم نفس النمو -1 رض ف ن 121

  وحدات 1س , 2 اللغة اإلنكلٌزٌة -9 رض ل ن 129 

السنة 
 الثالثة

  وحدات 6س , 4 التحلٌل الرٌاضً -2 رض ت ر 310
 

 وحدات 6س ,4 التحلٌل العددي -1 رض ت ع  312

 صح  رض 311
االحتمالٌة  -3

 واالحصاء
 وحدات 6س , 4

 رض م ج  313
المعادالت  -4

 التفاضلٌة الجزئٌة
 وحدات 6س, 4

 وحدات6س ,4 الحلقات جبر -5 ح جرض  314

 رض ا ص 315
شاد والصحة االر -6

 النفسٌة
 وحدات 4س , 1

 رض ط ت 316
مناهج وطرائق  -7

 تدرٌس
 وحدات 4س ,1

 وحدات 1س , 2 اللغة اإلنكلٌزٌة -1 رض ل ن 317 

السنة 
 الرابعة

 وحدات6س , 4 التبولوجٌا العامة  -2 ع برض  411

 وحدات6س , 4 التحلٌل العقدي -1 رض ت ق 419

 وحدات 6س , 4 الرٌاضً االحصاء -3 ضرض ح  430

 وحدات4س ,  1 القٌاس والتقوٌم -4 رض ق ت 432

 وحدات1س , 1 مشروع بحث -5 رض م ث 431

 وحدات4س , 3 التربٌة العملٌة -6 ر عرض  433

 رض ط خ 434
تطبٌقات الجبر  -7

 (2الخطً)اختٌاري
 وحدة 6س , 4

 رض ت د 435
التحلٌل الدالً  -1

 (1)اختٌاري
 وحدات 6,  س4
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 انتخطُط نهتطىس انشخصٍ .13

 

 . االكثار من الواجبات التي تتطلب معلومات خارجية -1
 . االكثار من التطبيقات العملية -2
 االطالع على المصادر الخارجية من خالل شبكة االنترنيت العالمية .-3
 .الزيارات الميدانية للمكتبات -4

 

 انًؼهذ(تاالنتحاق تانكهُح أو  األَظًح انًتؼهمح )وضغيؼُاس انمثىل  .14

 
 . القبول المركزي-1
 والشخصية . المقابلة العلمية-2
 . المرحلة االعدادية الفرع العلمي حصريا جيقبل خري-3
 . الفحص الطبي-4

 
 

 أهى يصادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايذ .15

 0المصادر المعتمدة من قبل الجامعة ) اللجنة القطاعية ( -1

 0تنوعةمصادر خارجية وكتب م -2

 0نترنيتالامصادر من  -3

 

 


