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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتمـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
  لسم االعتماد الدولي         

 
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات 
 0201 – 0202للعام الدراسي 

 لسم الرياضيات
 

  

 بغداد:  اسم الجامعة

 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم:   ةاسم الكلي

 5:  قسام والفروع العلمية  في الكليةعدد األ

  2222 / 22 / 24:   تاريخ ملء الملف
  

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

 
 2222/  2 /  22  : التاريخ                                     2222/   2 /  22  :التاريخ                          

 التوقيع                                                      التوقيع                                 

 
 

 رئيس قسم الرياضات                       
 أ.م.د.يوسف يعكوب يوسف                    
 
 2222/   2  /  5  : التاريخ                      

 التوقيع                      

 

 دقـق الملف من قبل  

 لجودة واألداء الجامعيقسم ضمان ا 

 أ.د.عالء حاكم محسن :تقويم االداءمدير قسم ضمان الجودة و  

            2222 /   2/  22   :التاريخ  

 التوقيع
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  باف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضيوفر وص
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 ُخُاتٓ اٌه – وٍُح اٌتشتُح ٌٍؼٍىَ اٌصشفح اٌّؤصضح اٌتؼٍُُّح .1

 لضُ اٌشَاضُاخ اٌمضُ اٌزاِؼٍ / اٌّشوز  .2

 سَاضُاختشتُح ٌىسَىس اتى اصُ اٌثشٔاِذ األوادٍَّ  .3

 ٌىسَىساتى اصُ اٌشهادج إٌهائُح  .4

 صٕىٌ إٌظاَ اٌذساصٍ   .5

 ( NCATEمعايير المجلس الوطني إلعتماد مؤسسات إعداد المعلمين االميركية )  اٌّؼتّذ   تشٔاِذ االػتّاد .6

 , اٌتطثُماخ اٌؼٍُّح اٌتطثُماخ اٌّذسصُح اٌضٕىَح اٌخاسرُح األخشي اٌّؤحشاخ  .7

 2221/  2222     تاسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌثشٔاِذ األوادٍَّ .9

 (اٌّتىصطح واالػذادَح  اٌخأىَح )ً اْ َذسس ِادج اٌشَاضُاخ فٍ اٌّذاسس لادس ػٍ ِذسستخشَذ 

 ٌشَاضُاخٌؼٍىَ اتخشَذ طاٌة ٍُِ تاٌّفاهُُ االصاصُح 

 واٌؼٍُّح ووُفُح اٌتؼاًِ ِغ اٌطٍثحاٌتشتىَح  تاألصاٌُةتخشَذ طاٌة ٍُِ 

 اٌؼٍُا ٌشفذ اٌتؼٍُُ اٌؼاٌٍ ِضتمثال اختخشَذ ٔخثح ِٓ اٌطٍثح ٌذَها اٌمذسجػًٍ ِىاصٍح اٌذساص

 اٌؼًّ ػًٍ غشس سوس اٌتفىُش اٌؼٍٍّ ٌذي اٌطاٌة وتّا َتّاشً ِغ سؤَح وسصاٌح اٌمضُ 

 خشَذ طاٌة ٌه اٌمذسج ػًٍ ِّاسصح اٌتؼٍُُ االٌىتشؤٍ ِغ اٌطٍثح واِىأُح اٌّىائّح ِغ اٌتؼٍُُ اٌتمٍُذٌاػذاد و ت

تخشَذ طاٌة َذسن اهُّح اٌتؼٍُُ اٌزُذ فٍ تحمُك اهذاف اٌتُّٕح اٌّضتذاِح وىٔه اٌهذف االصاس ٌتحمُك تمُح 

 االهذاف
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واٌّؼتّذج ِٓ لثً (  NCATE) االوادٍَّ ٌّؤصضح  تخشَذ طاٌة رو ِؼاَُش ػٍُّح تطاتك ِؼاَُش االػتّاد 

 اٌمضُ

 راِؼح تغذاد اٌّضتمثٍُحوتىرهاخ  صتشاتُزُح اتخشَذ طاٌة َؼىش 

 

 ِخشراخ اٌتؼٍُ اٌّطٍىتح وطشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ  .12

 واٌفهُ  اٌّؼشفح-أ

      2تّىُٓ اٌطاٌة ٌٍحصىي ػًٍ فهُ ِادج اٌشَاضُاخ  -1أ

 2ُٓ ِؤهٍُٓ ٌٍتذسَش فٍ اٌّؤصضاخ اٌتشتىَحاػذاد ِذسص -2أ

 2اػذاد ِذسس سَاضُاخ تّضتىي ػاٌٍ اٌزىدج -3أ

 

 اٌخاصح تاٌّىضىع  اٌّهاساخ-ب 

 2اٌحضاتُح ُاخاْ َىتضة اٌطاٌة ِهاسج اٌؼٍّ – 1ب 

 2اْ َىتضة اٌطاٌة ِهاسج فٍ اصاٌُة اٌثشهاْ واٌتفىُش - 2ب 

      2ؼٍىِاخاْ َتّىٓ اٌطاٌة ِٓ اٌشتط تُٓ اٌّ  - 3ب 

 

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ      

 

 2اصٍىب اٌتفىُش اٌؼٍٍّ اٌصحُش .1

 2اصٍىب إٌّالشح .2

 اٌّحاضشاخ اٌؼٍُّح . –اٌّحاضشاخ إٌظشَح  .3

 (google classroom- google meetاٌصفىف واالرتّاػاخ االٌىتشؤُح ) .4

 

 طشائك اٌتمُُُ      

 2تمذَُ تماسَش -1

 2تحىث تخشد -2

 2ُِح واٌشهشَح واٌضٕىَحاالختثاساخ اٌُى -3

 االختثاساخ االٌىتشؤُح -4

 

 اٌتفىُش ِهاساخ -د

 2اصٍىب إٌّالشح واٌحىاس تُٓ اٌطاٌة واالصتار -1د         

 2االصتٕتاد -2د

 2إٌّطك اٌشَاضٍ -3د

    

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ     

 2ِٓ خالي االختثاساخ اٌُىُِح واٌشهشَح -1

 ( onlineُذَىَح )االٌىتشؤُح واٌف إٌّالشاخ -2

 2االختثاساخ اٌؼٍُّح واٌتطثُمُح -3

 2ِٓ خالي االطالع ػًٍ خثشاخ راِؼاخ ِختٍفح -4
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 طشائك اٌتمُُُ    

 2دسراخ االِتحأاخ -1

 2االختثاساخ اٌؼٍُّح -2

 2تحىث اٌتخشد -3

 االختثاساخ اٌُىُِح واٌشهشَح واٌضٕىَح -4

 
 

 

 .اٌشخصٍ(ح تماتٍُح اٌتىظُف واٌتطىس األخشي اٌّتؼٍم )اٌّهاساخوإٌّمىٌح  اٌّهاساخ اٌؼاِح -د 

 2تىظُف اٌّؼٍىِاخ اٌّىتضثح -1د

 2اٌتطىَش اٌشخصٍ ِٓ خالي اٌمشاءج وتحذَج اٌّؼاسف -2د

 2االٔخشاط فٍ ِهٕح اٌتذسَش -3د

 2اٌّشاسوح فٍ إٌذواخ واٌّؤتّشاخ ووسط اٌؼًّ اٌّتخصصح -4د

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ          

 2ٍٍ ٌؼٍىَ اٌشَاضُاخ ووزٌه تحىث اٌتخشد وغُشهااٌتذسَش إٌظشٌ واٌؼّ

 طشائك اٌتمُُُ          

 2االختثاساخ إٌظشَح واٌؼٍُّح -1

 2إٌّالشاخ -2

 2االِتحأاخ إٌهائُح -3

 اٌتطثُك اٌؼٍٍّ . -4

 

 /تُٕح اٌثشٔاِذ  .11
اٌشهاداخ  .12

واٌضاػاخ 

 اعات المعتمدةالس اسم الممرر أو المساق رمز الممرر أو المساق المستوى / السنة اٌّؼتّذج

  وحدات 0س , 1 اللغة اإلنكليزية -1 رض ل ن 122 
 
 
 
 
 درجة البكالوريوس  

 تتطلب 
 س ( ساعة  224) 
, 
 وحدة معتمدة 264 

 السنة األولى

 وحدات 6س , 4 اسس الرياضيات -0 رض ا ض 121

 وحدات 8س , 5 التفاضل التكامل -3 رض ت ن 120

 وحدات  6س , 4 الجبر الخطي -4 رض ج ط 123

 وحدات 4س , 0 فيزياء -5 رض ف 124

 وحدات4س , 0 اسس تربية -6 رض ا ت 125

 وحدات1س , 0 ممدمة في الحاسبات -7 رض م ح 126

 وحدات 0س , 1 والديممراطية حموق انسان -8 رض ح ن 127

 وحدات 4س , 0 اللغة العربية -9 رض ل ع 128

 وحدات 4س , 0 تربويالنفس العلم  -12 رض ن ت 129

 مستوفيس , 0 التربية الرياضية -11 ر ض ت ر 112 



 

5 

 

 السنة الثانية

 وحدات 8س , 5 التفاضل والتكامل المتمدم -1 رض ت م 011

 وحدات 6س , 3 نظرية الزمر -0 ن زرض  010

 وحدات  6س , 3 نظم البديهيات والهندسة -3 رض ب هـ 013

 وحدات 6س , 4 المعادالت التفاضلية االعتيادية -4 رض م ع 014

 وحدات 4س , 0 العلمي بحثال اسس -5 ب ارض  015

 وحدات 1س , 0 علم الحاسبات المتمدم-6 رض ح س 016

 وحدات4س , 0 وتعليم ثانوي ادارة تربوية -7 رض د ت 017

 وحدات4س , 0 علم نفس النمو -8 رض ف ن 018

  وحدات 0س , 1 اللغة اإلنكليزية -9 رض ل ن 019 

 السنة الثالثة

  وحدات 6س , 4 التحليل الرياضي -1 رض ت ر 302
 

 وحدات 6س ,4 التحليل العددي -0 رض ت ع  301

 وحدات 6س , 4 االحتمالية واالحصاء -3 صرض ح  300

 وحدات 6س, 4 المعادالت التفاضلية الجزئية -4 رض م ج  303

 وحدات6س ,4 الحلمات جبر -5 ح جرض  304

 وحدات 4س , 0 االرشاد والصحة النفسية -6 رض ا ص 305

 وحدات 4س ,0 مناهج وطرائك تدريس -7 رض ط ت 306

 وحدات 0س , 1 اللغة االنكليزية -8 رض ل ن 307 

 السنة الرابعة

 وحدات6س , 4 التبولوجيا العامة  -1 ع برض  408

 وحدات6س , 4 تحليل العمديال -0 رض ت ق 409

 وحدات 6س , 4 االحصاء الرياضي -3 ضرض ح  432

 وحدات4س ,  0 المياس والتمويم -4 رض ق ت 431

 وحدات0س , 0 مشروع بحث -5 رض م ث 430

 وحدات4س , 3 التربية العملية -6 ر عرض  433

 حدة و6س , 4 (1)اختياري الرياضيات التطبيمية -7 ر طرض  434

 وحدات 6س , 4 (0التحليل الدالي )اختياري -8 رض ت د 435

  وحدات 0س , 1 اللغة االنكليزية -9 رض ل ن 436 
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 ٌٍتطىس اٌشخصٍ  اٌتخطُط .13

 

 . االكثار من الواجبات اليت تتطلب معلومات خارجية -1
 . االكثار من التطبيقات العملية -2
 من خالل شبكة االنرتنيت العاملية .االطالع على املصادر اخلارجية  -3
 .الزايرات امليدانية للمكتبات  -4
 تعزيز التواصل االلكرتوين يف الصفوف االلكرتونية . -5

 

 اٌّؼهذ(األٔظّح اٌّتؼٍمح تاالٌتحاق تاٌىٍُح أو  )وضغِؼُاس اٌمثىي  .14

 
 . القبول املركزي -1
 والشخصية . املقابلة العلمية -2
 .االحيائي والتطبيقي  لة االعدادية الفرعنياملرح جيقبل خري -3
 . الفحص الطيب -4

 
 

 أهُ ِصادس اٌّؼٍىِاخ ػٓ اٌثشٔاِذ .15

 0املصادر املعتمدة من قبل اجلامعة ) اللجنة القطاعية ( -1

 0مصادر خارجية وكتب متنوعة -2

 0نرتنيتالامصادر من  -3

 

 




