وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات
للعام الدراسي 1028 - 1027
الجامعة :كربالء
الكلية  /المعهد :التربية للعلوم الصرفة
القسم العلمي :الكيمياء
تاريخ ملء الملف:

1027 / 20 / 21

التوقيع:

التوقيع:
اسم رئيس القسم :أ.د حميدة عيدان سلمان
التاريخ:

اسم المعاون العلمي :أ.م.د محمد ناظم بهجت

1027 / /

اسم عميد الكلية ( المعهد )
أ .د نجم عبد الحسين
التاريخ

1027 / /

ا لتوقيع

التاريخ1027 / / :
اسم معاون العميد للشؤون العلمية
أ .م .د محمد ناظم بهجت
التاريخ
التوقيع

1027 / /

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
م .د زينب نزار
التاريخ

102 7/ /

التوقيع

دقـق الملف من قبل
قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي :م .د زينب نزار
اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ

التوقيع

/

1027 /

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًإصضخ انزؼهًٛٛخ

كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو انصرفخ\ عبيؼخ كرثالء

 .2انمضى انؼهً / ٙانًركز

لضى انكًٛٛبء

 .3اصى انجرَبيظ األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ

ثكبنٕرٕٚس ػهٕو كًٛٛبء

 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ

ثكبنٕرٕٚس

 .5انُظبو انذراص:ٙ
صُٕ٘/يمرراد/اخرٖ

صُٕ٘

 .6ثرَبيظ االػزًبد انًؼزًذ

نى ٚحصم ػهٗ أ٘ اػزًبد

 .7انًإصراد انخبرعٛخ األخرٖ

انزطجٛك انًذرص-ٙانزذرٚت انؼًه ٙانًخزجر٘
يشبرٚغ ثحٕس انزخرط انُظرٚخ ٔانؼًهٛخ

 .8ربرٚخ ئػذاد انٕصف

2117/11/15

 .9أْذاف انجرَبيظ األكبدًٙٚ
 -1اػذاد عٛم يٍ انطهجخ نٓى يإْالد يؼرفٛخ ثؼهٕو انكًٛٛبء
 -2اػذاد يذرص ٍٛنٓى رحصٛم يؼرف ٙثؼهٕو انكًٛٛبء ٔألضبيٓب ٔفرٔػٓب
 -3رطٕٚر انًٓبراد نهطهجخ يٍ خالل انزذرٚت انؼًهٙ
 -4رٕصٛغ انًؼرفخ انؼهًٛخ نهطهجخ ٔأغُبؤْى ثبنًؼهٕيبد انُظرٚخ انحذٚضخ
 -5فزح افبق انذراصبد انؼهٛب نًٍ ٚرغت ألْهٛخ انذراصخ فٓٛب
 -6ارشبد انطهجخ انٗ اصهٕة انجحش انؼهً ٙانرص ٍٛيٍ خالل اػذاد يشبرٚغ طهجخ انضًُٛبر (يشرٔع انجحش)

الصفحة 1

 .11يخرعبد انجرَبيظ انًطهٕثخ ٔطرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ – االْذاف انًؼرفٛخ
أ -1رًك ٍٛانطبنت يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼرفخ انُظرٚخ نؼهٕو انكًٛٛبء
أ -2رًك ٍٛانطبنت كٛفٛخ انزذرٚش ٔطرق اٚصبل انًؼهٕيبد انؼهًٛخ انٗ انطهجخ
أ -3يؼرفخ انطبنت ألصبنٛت انزمٕٚى ٔانمٛبس ٔأصبنٛت طرائك انزذرٚش انحذٚضخ ف ٙانكًٛٛبء
ة – االْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنجرَبيظ
ة  - 1كضت ٔيؼرفخ ٔأغُبء انطبنت ثبصبنٛت انؼًم انًخزجر٘
ة  - 2رٕع ّٛانطبنت انٗ األصهٕة انؼهً ٙف ٙحم عًٛغ انًشبكم انؼهًٛخ
ة  - 3يؼرفخ أْذاف ٔأصٕل فٍ رذرٚش انكًٛٛبء
ة  - 4رذرٚش انطبنت فٍ ٔأصهٕة طرائك انزذرٚش
طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1أصهٕة األصغبء ٔانزفكٛر ثؼًك نغرض اصزٛؼبة انًشكهخ نحهٓب
 -2أصهٕة انُمبط انؼهًٔ ٙانحٕار انٓبدف انجُبء
 -3أػزًبد أصهٕة األيزحبَبد انشٓرٚخ ٔانُٓبئٛخ ٔرمذٚى انزمبرٚر األصجٕػٛخ
طرائك انزمٛٛى
 -1أصهٕة انًؼبنغخ ثبصزخذاو انذرعبد انُٓبئٛخ
 -2األخزجبراد انؼشٕائٛخ ٔانًفبعئخ
 -3انزمبرٚر انًخزجرٚخ
ط -االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1أػزًبد اصهٕة انحٕار ث ٍٛانطبنت ٔاألصزبر
ط -2أػذاد رمبرٚر يُظًخ
ط -3أػزًبد اصهٕة انًُبلشخ
ط -4األْزًبو ثبنًشبرٚغ انجحضٛخ (رغبرة األداء ٔانضًُٛبراد)
طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1أصهٕة انزطجٛك ف ٙانًخزجراد انجحضٛخ
 -2أػزًبد اصهٕة انحٕار ٔانًُبلشخ انٓبدفخ انجُبءح
 -3أػزًبد اصهٕة انزغرثخ ٔانصٕاة ٔانخطأ
طرائك انزمٛٛى
 -1أػذاد ثحش انضًُٛبر (ثحش انزخرط)
 -2أػزًبد اصهٕة انذرعبد كأصبس ف ٙػًهٛخ انزمٛٛى
 -3أػزًبد اصهٕة األخزجبراد
الصفحة 2

 -4أػزًبد اصهٕة انًُبلشبد ٔانحٕاراد ث ٍٛانطهجخ ٔاألصزبر

د – انًٓبراد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبراد األخرٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخص.)ٙ
د -1أٌ ٚضزفٛذ انطبنت يٍ رؼهًّ ٔرغضٛذ رنك ف ٙرطٕرِ انشخصٔ ٙانًُٓٙ
د -2أٌ ٚضزطٛغ انطبنت رٕظٛف انًؼرفخ انزٚ ٙزهمبْب خالل يرحهخ انذراصخ
د -3أٌ ٚضزفبد انطبنت يٍ انًؼرفخ انُظرٚخ ف ٙرٕظٛف يُٓخ انزذرٚش ٔأرمبَٓب ثأصهٕة ٚؼزًذ ػهٗ
انًفبْٛى األصبصٛخ ف ٙرذرٚش ػهٕو انكًٛٛبء
طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1انزٚبراد انًٛذاَٛخ ف ٙانًخزجراد
 -2انزطجٛك انؼهً ٙف ٙانًخزجراد ٔانًراكز انزخصصٛخ
 -3األصزفبدح يٍ ثحٕس انزخرط
طرائك انزمٛٛى
 -1انًمبالد ٔانجحٕس انذٔرٚخ
 -2انًمبثالد
 -3األيزحبَبد انُٓبئٛخ
 .11ثُٛخ انجرَبيظ /
ريز انًمرر أٔ
انًضزٕٖ  /انضُخ
انًضبق

اصى انًمرر أٔ انًضبق

انضُخ األٔنٗ

-

 /11يبدح دراصٛخ

انضُخ انضبَٛخ

-

 /8يبدح دراصٛخ

انضُخ انضبنضخ

-

 /8يبدح دراصٛخ

انضُخ انراثؼخ

-

 /11يبدح دراصٛخ

انضبػبد انًؼزًذح

الصفحة 3

/31صبػخ
ٔ/48حذح
/29صبػخ
ٔ/42حذح
/28صبػخ
ٔ/44حذح
/29صبػخ
ٔ/46حذح

 .12انشٓبداد ٔانضبػبد انًؼزًذح

درعخ انجكبنٕرٕٚس
رزطهت  /116صبػخ
ٔ /181حذح يؼزًذح

 .13انزخطٛط نهزطٕر انشخصٙ
 -1أصزخذاو يصبدر ػهًٛخ حذٚضخ
 -2أصزخذاو شجكبد انزٕاصم انضرٚغ نُمم انًؼهٕيبد يضم األَزرَذ
 - 3انزٚبراد ٔانًًبرصبد انؼًهٛخ ف ٙانًخزجراد انخذيٛخ
 .14يؼٛبر انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)
 -1انمجٕل حضت َظبو انًؼذل انؼبو ٔانًركز٘
 -2انمجٕل ف ٙاأللضبو حضت رغجخ انطبنت ٔيؼذنّ
 -3أٌ ٚكٌٕ شرط خرٚظ انذراصخ األػذادٚخ ٔانفرع انؼهً ٙحصرا
 -4صاليخ انطبنت انًمجٕل انشخصٛخ ٔانؼمهٛخ ٔخهِٕ يٍ انؼبْبد انغضذٚخ
 .15أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجرَبيظ
-1
-2
-3
-4

انكزت انًُٓغٛخ انًؼزًذح يٍ لجم انهغُخ انمطبػٛخ انخبصخ ثكهٛبد انزرثٛخ
انكزت انًضبػذح
انكزت ٔانًصبدر األصرائٛخ/يصبدر انهغخ األَكهٛزٚخ
يصبدر أضبفٛخ يٍ األَزرَذ

الصفحة 4

الصفحة 5

