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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرر اسم رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي تفاضل وتكامل 105MAC االولى

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي اسس رياضيات 106MAFUM االولى

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي الرياضيات المنتهية 103MAFM االولى

 حاسبات 107MAC1 االولى
 اساسي

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 فيزياء عامة 108MAGP االولى
 اساسي

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 حقوق االنسان 104MAHR االولى
 اساسي

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 اللغة العربية  101MAAL االولى
 اساسي

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 اللغة االانكليزية 102MAEL االولى
 اساسي

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 202MAPS الثانية
االحصاء و 

 االحتمالية
 X X X X X X X X X X X X X X X X 

 201MAAC الثانية
حسبان التفاضل و 

 التكامل المتقدم
 X X X X X X X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X X X X X X X  الجبر الخطي 203MALA الثانية

 205MADE الثانية
 التفاضلية المعادالت

 االعتيادية
 X X X X X X X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X X X X X X X  الحاسبات 206MAC2 الثانية

 X X X X X X X X X X X X X X X X  الهندسة 207MAG الثانية

 X X X X X X X X X X X X X X X X  الفيزياء الرياضية 204MAMP الثانية
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 X X X X X X X X X X X X X X X X  التحليل الرياضي 301MAMAN الثالثة

 X X X X X X X X X X X X X X X X  التحليل العددي 302MANAN الثالثة

 الجبر المجرد 304MAAA الثالثة
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X X X X X X X X X X X X X X X X 

 االحصاء المتقدم 305MAAS الثالثة
 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 X X X X X X X X X X X X X X X X  بحوث العمليات 405MAOR الرابعة
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 404MAPDE الرابعة

المعادالت 

التفاضلية 

 الجزئية

 X X X X X X X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X X X X X X X  مشروع التخرج 401MAGP الرابعة

                    الرابعة

                    الرابعة
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 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

ت 
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

رسم  , المستوى الديكارتي   4 1

 الدوال
 السبورة و الداتا شو

 تعريف الطالب 4 2

و  المستتتتتتتتتتقيمات والتتتتتتتتتدوائر

 التمثيل الهندسي 

 السبورة و الداتا شو المستقيمات والدوائر

التتتتتدوال    تعريتتتتتف الطالتتتتتب 4 3

 والعمليات الجبرية عليها
الدوال والعمليات الجبرية 

 عليها
  السبورة و الداتا شو

 السبورة و الداتا شو تمارين ومناقشة  4 4

   ما هومفهوم  تعريف الطالب 4 5
 , الغايات , جبر الغايات

 . االستمرارية

 , الغايات , جبر الغايات

 . االستمرارية
  السبورة و الداتا شو

الغايات  تعريف الطالب   4 6

الغايات من جانب  , الالنهائية

 . واحد

الغايات  , الغايات الالنهائية

 . من جانب واحد
  السبورة و الداتا شو

 السبورة و الداتا شو تمارين ومناقشة   4 7

ت المستقيما   تعريف الطالب 4 8

المماسة واالشتقاق , وحسبان 

المشتقة لبعض الدوال 

 . باستخدام التعريف

المماسة ت المستقيما

واالشتقاق , وحسبان المشتقة 

لبعض الدوال باستخدام 

 . التعريف

  السبورة و الداتا شو

بعض صيغ  تعريف الطالب   4 9

االشتقاق , قاعدة السلسة , 

 اشتقاق دالة القوة .

 

 

صيغ االشتقاق , قاعدة  بعض

 السلسة , اشتقاق دالة القوة .

 

 

  السبورة و الداتا شو

بعض تعريف الطالب   4 10

الدوال المتزايدة    تطبيقات

رسم  ,  والدوال المتناقضة

 المنحنيات

الدوال المتزايدة والدوال 

 رسم المنحنيات ,  المتناقضة
  السبورة و الداتا شو

االشتقاق  تعريف الطالب   4 11

الضمني واالشتقاقات من 

 المراتب العليا

االشتقاق الضمني 

واالشتقاقات من المراتب 

 العليا

  السبورة و الداتا شو

 تعريف الطالب 4 12

, بعض التطبيقات  تالنهايا

 على النهايات

   

, بعض التطبيقات  تالنهايا

 على النهايات
  السبورة و الداتا شو

المختلفة حل بعض التمارين   13

 عن موضوع الفاضل .

 السبورة و الداتا شو تمارين ومناقشة

مبرهنة تعريف الطالب   4 14

القيمة الوسطى ( مبرهنة 

مبرهنة القيمة الوسطى ( 

مبرهنة رول , قاعدة لوبيتال 

  السبورة و الداتا شو
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 رول , قاعدة لوبيتال .
 

. 
 

  مفهومتعريف الطالب    4 15

عكس التفاضل ) التكامل غير 

 المحدد (

عكس التفاضل ) التكامل غير 

 المحدد (
  السبورة و الداتا شو

تمارين  طرق التكامل و حل  4 16

 ومناقشة
  السبورة و الداتا شو

 موضوع تعريف الطالب    4 17

   التكامل المحدد

  السبورة و الداتا شو التكامل المحدد

المبرهنة  تعريف الطالب   4 18

االساسية للتكامل خواص 

 التكامل 
 

المبرهنة االساسية للتكامل 

 خواص التكامل 
 

  السبورة و الداتا شو

بعض  تعريف الطالب    4 19

 تطبيقات التكامل

  السبورة و الداتا شو بعض تطبيقات التكامل

حل بعض التمارين المختلفة   20

 عن موضوع التكامل

 السبورة و الداتا شو تمارين ومناقشة

   مفهومتعريف الطالب    4 21
الدوال االسية و الدوال 

 . اللوغارتمية

الدوال االسية و الدوال 

اللوغارتمية مع اشتقاقها و 

 تكاملها

  السبورة و الداتا شو

الدوال  تعريف الطالب   4 22

المثلثية مع بعض المتطابقات 

 االساسية

 

الدوال المثلثية مع بعض 

 المتطابقات االساسية
 

  السبورة و الداتا شو

الدوال   تعريف الطالب   4 23

المثلثية العكسية و الدوال 

 . الزائدية

الدوال المثلثية العكسية و 

الدوال الزائدية مع إشتقاقها و 

 تكاملها

  السبورة و الداتا شو

حل بعض التمارين المختلفة  4 24

  عن التكامالت
  السبورة و الداتا شو تمارين ومناقشة

التكامل  تعريف الطالب 4 25

 بالتجزئة و التكامل بالتعويض

    

التكامل بالتجزئة و التكامل 

 بالتعويض
  السبورة و الداتا شو

 تعريف الطالب 4 26

التكامل بتجزئة     بمفهوم

الكسور و التكامل باستخدام 

 . التعوضات المثلثية

التكامل بتجزئة الكسور و   

التكامل باستخدام التعوضات 

 المثلثية

  السبورة و الداتا شو

حل بعض التمارين المختلفة  4 27

 عن التكامالت
  السبورة و الداتا شو تمارين ومناقشة

التكامالت  تعريف الطالب  4 28

    المعتلة
  السبورة و الداتا شو التكامالت المعتلة

حل بعض التمارين المختلفة  4 29

 المعتلة  التكامالتعن 
  السبورة و الداتا شو تمارين ومناقشة

اإلحداثيات    تعريف الطالب 4 30

القطوع  و  القطبية

 المخروطية

القطوع  و  اإلحداثيات القطبية

 المخروطية
  السبورة و الداتا شو



  
 14الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 

االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .1

 

 

 

 

 
  



  
 15الصفحة 

 
  

 

 ديالىجامعة  العلومكلية  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضياتعلوم  / المركز علمي القسم ال .2

 106MAFUM / الرياضيات اسس اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  والتي تدخل في جميع حقول الرياضيات وتطبيقاتها  تحليل العقديتعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة ال-أ 

 الهندسة وجميع أقسام العلوم   تتدخل في تطبيقا
 للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات.اكتساب الطلبة  -ب
 العمل على اكتساب الطلبة لمهارات اجراء البحوث العلمية في اختصاص الرياضيات.  -ت 
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ث
 تبأهمية علم الرياضيا لبةتعريف الط -ح

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .2
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 الذاتيطريقة التعلم     -5

 
 هداف المعرفية األ -أ

 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ
                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ

 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ
   -6أ

 



  
 16الصفحة 

 
  

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارة التفكير  - 1ب

 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 للتحليل العقديتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير   .1

 تحليل العقديالمحاضرات لمناقشة مواضيع التكوين مجموعات نقاشية خالل  .2

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .3

  لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .4

 طرائق التقييم      

 والتحريرية اليومية والشهريةاجراء االمتحانات الشفهية     -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 االمكانيات المتاحةاستخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق     -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 
 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 
 (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تعريف الطالب 3 1

 المجموعات والعبارات

 

 السبورة / الداتاشو المجموعات والعبارات

جبر    تعريف الطالب 3 2

   العبارات

 السبورة / الداتاشو جبر العبارات

   تعريف الطالب 3 3

 عن  بعض المصطلحات

 المسورات

  السبورة / الداتاشو المسورات

تعليم الطالب المنطق  3 4

الرياضي السليم و كيفية 

 .البرهان

  السبورة / الداتاشو البرهان الرياضي

  مفهومالطالب   تعريف  3 5

 اتحاد و تقاطع المجموعات

  السبورة / الداتاشو اتحاد و تقاطع المجموعات

 تعريف الطالب 3 6

   .. المجموعات اسرة

  السبورة / الداتاشو اسرة المجموعات

انواع  تعريف الطالب   3 7

 العالقات

  السبورة / الداتاشو انواع العالقات

عالقات  تعريف الطالب   3 8

 التكافؤ و التجزئة

  السبورة / الداتاشو عالقات التكافؤ و التجزئة

 بعض تعريف الطالب   3 9

 التطبيقات المركبة و النظيرة

  السبورة / الداتاشو التطبيقات المركبة و النظيرة

 مفهوم تعريف الطالب   3 10

 التطبيقات المحافظة

  السبورة / الداتاشو التطبيقات المحافظة

 تعريف الطالب 3 11

 . بديهية االختبار

   

  السبورة / الداتاشو بديهية االختبار

المجموعات  الطالبتعريف  3 12

 متساوية القدرة

  السبورة / الداتاشو المجموعات متساوية القدرة 

حساب  تعريف الطالب   3 13

 االعداد االساسية

  السبورة / الداتاشو حساب االعداد االساسية

حساب  تعريف الطالب 3 14

 االعداد االساسية

  السبورة / الداتاشو حساب االعداد االساسية

 تعريف الطالب 3 15

 التناقضات

  السبورة / الداتاشو التناقضات

االعداد    تعريف الطالب 3 16

 الطبيعية و بديهيات بيانو

االعداد الطبيعية و بديهيات 

 بيانو

  السبورة / الداتاشو

   تعريف الطالب 3 17

 حساب االعداد الطبيعية

  السبورة / الداتاشو حساب االعداد الطبيعية

   ما هومفهوم  تعريف الطالب 3 18

   الترتيب على االعداد الطبيعية

  السبورة / الداتاشو الترتيب على االعداد الطبيعية



  
 18الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .10

 المؤلفون -الجزء األول و الثاني -أسس الرياضيات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

هادي جابر و د. رياض شاكر و د. نادر جورجد. 

 .Native Set Theory; P. Theory; P .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Halmos. 

2. Set Theory;  C.C. Pinter    

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 العلمية , التقارير ,....  (المجالت 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

المجموعات  تعريف الطالب   3 19

 غير المنتهية

  السبورة / الداتاشو المجموعات غير المنتهية

 تعريف الطالب 3 20

   .. العمليات الثنائية و الزمر

  السبورة / الداتاشو الثنائية و الزمرالعمليات 

انشاء  تعريف الطالب   3 21

 االعداد الصحيحة

  السبورة / الداتاشو انشاء االعداد الصحيحة

الترتيب  تعريف الطالب   3 22

 على االعداد الصحيحة

الترتيب على االعداد 

 الصحيحة

  السبورة / الداتاشو

انشاء  تعريف الطالب   3 23

 االعداد النسبية

  السبورة / الداتاشو انشاء االعداد النسبية

 مفهوم تعريف الطالب   3 24

 الترتيب على االعداد النسبية

  السبورة / الداتاشو الترتيب على االعداد النسبية

 تعريف الطالب 3 25

 خواص االعداد النسبية

  السبورة / الداتاشو خواص االعداد النسبية

انشاء االعداد  تعريف الطالب 3 26

 الحقيقية

  السبورة / الداتاشو انشاء االعداد الحقيقية

الترتيب على تعريف الطالب 3 27

 االعداد الحقيقية

  السبورة / الداتاشو الترتيب على االعداد الحقيقية

 تعريف الطالب3 28

 . حقل االعداد العقدية

   

  الداتاشوالسبورة /  حقل االعداد العقدية

خواص  تعريف الطالب 3 29

 االعداد العقدية

 السبورة / الداتاشو خواص االعداد العقدية

حل و مناقشة بعض التمارين  3 30

 المختلفة 

 السبورة / الداتاشو تمارين
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 
 

 

 

 



  
 20الصفحة 

 
  

 ديالىجامعة  العلومكلية  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات / المركز علمي القسم ال .2

 103MAFM/  الرياضيات المنتهية اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

والتي تدخل في جميع حقول الرياضيات الرياضيات المنتهية تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة -أ

 الهندسة وجميع أقسام العلوم   تتدخل في تطبيقا  وتطبيقاتها 
 اكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات. -ب
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
 بأهمية علم الرياضيات لبةتعريف الط -د

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .3
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 الذاتيطريقة التعلم     -5

 
 هداف المعرفية األ -أ

 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ
                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ

 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ
   -6أ

 
 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارة التفكير  - 1ب

 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

   مهارة المالحظة    -4ب



  
 21الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الرياضيات المنتهيةتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير  .5

 الرياضيات المنتهيةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  .6

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .7

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .8

 
 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 االمكانيات المتاحةاستخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق     -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 
 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 
 (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر -11
ع

سبو
أل

ا
 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 4 

   - Introduction to Linear Algebra

Finite 

mathematic 

السبورة و الداتا 

 شو

2 4 - Linear system 

-Linear Equations –Solution Of 

Linear Equations 

السبورة و الداتا  =

 شو

3 4  -Systems Of Linear Equations   - 

Solution Of Systems Of Linear 

Equations                          

السبورة و الداتا  =

 شو
 

4 4 - Consistent And Inconsistent 

Systems 

-Matrix Representation Of A System 

Of   Equation - Augmented Matrix   

    

الداتا السبورة و  =

 شو
 

5 4 - Solving A System Using 

Elementary Operations -Pivots 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

6 4 -More On Row Echelon Form - 

Canonical Form 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

7 4 -Equality Of Matrices-  Rank Of A 

Matrix  

-Elementary Matrices   

 السبورة و الداتا =

 شو
 

8 4 Representation Of A  Row 

Exchange Using Elementary 

Matrices -Replacing  A Row By A 

Multiple Of Itself - Replacing  One 

Row By Adding The Scalar Multiple 

Of  Another   Row  

السبورة و الداتا  =

 شو
 

9 4 Implementing Row Operation With 

Elementary  

- Matrices- Matrix Multiplication By 

2x2 Elementary       

السبورة و الداتا  =

 شو
 

10 4 -Matrix - Row  Operation On A 3x3 

Matrix 

- Homogeneous System  

السبورة و الداتا  =

 شو
 

11 4 -Gauss_ Jordan Elimination    
السبورة و الداتا  =

 شو
 

12 4 
- Matrix Algebra -  Matrix Addition- 

Properties Of Matrices Addition 

السبورة و الداتا  =

 شو
 



  
 23الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مقدمة في الجبر الخطي مع تطبيقاته

13 4 Scalar Multiplication - Matrix 

Multiplication- Column  Vector 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

14 4 -Row Vector -Multiplication Of A 
Column Vector   And Row Vector  

السبورة و الداتا  =

 شو
 

15 4 - Properties Of Multiplication 

- Multiplication of matrices in 

general 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

16 4 square Matrices – Type of Matrices 

- the identity 

 Matrix-Diagonal Matrix- numerical 

Matrix 

-constant Matrix 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

17 4 -The Transpose Operation- 

Properties Of Transpose 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

18 4 - The Similar Matrix - The 

Hermitian Conjugate 

- Trace 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

19 4 
-The Inverse Matrix -Properties Of 

The Inverse 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

20 4 -practical method for finding the 

Inverse 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

21 4 - solution of linear using the inverse 
السبورة و الداتا  =

 شو
 

22 4 Determinants

-the first method to find the 

Determinant 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

23 4 -Determinant of a second _order 

matrix(2x2) 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

24 4 -Determinant of a third _order  

matrix(3x3) 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

25 4 - theorems about Determinant 

 -Remarks about Determinant   

السبورة و الداتا  =

 شو
 

26 4 -properties of Determinant  

-Major properties of Determinant- 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

28 4 - the Cramer's rule 
السبورة و الداتا  =

 شو
 

29 4 finding the inverse of matrix- the 

minor

-the cofactor (the second method) 

السبورة و الداتا  =

 شو
 

30 4 the adjugate of a matrix- the 

inverse 

السبورة و الداتا  =

 شو
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  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

مقدمة في الجبر الخطي مع تطبيقاته

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
linear algebra  

Or finite mathematics 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10
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 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ
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 طرائق التعليم والتعلم      

 للفيزياء العامةتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير  .1

 التطبيقات الفيزيائيةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  .2

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .3

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .4

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 التقارير العلميةكتابة     -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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 المقرر بنية 

ع
سبو

أل
ا

ت 
عا

سا
ال

 

 الوحدة اسم المطلوبة التعلم مخرجات
  أو

 الموضوع

 التقييم طريقة التعليم طريقة

 االول

 الى

 الخامس

 نظري15
 عملي 10

 من كل الطالب يدرس

 التاليه)المتجهات المفردات

 ,اإلزاحة وجبرها

 , األجسام ,ئالسرعةوالتعجيل

 . , القذائف( السقوط حرة

  التمهٌد اسلوب أستخدام العامة الفيزياء

  والعرض للموضوع

  المراجعة مع المباشر

  معلومات من تقدم لما

 الفكرة فًي الخوض ثم أويلٌة

  المراد للمعلومة االساٌسية

 وتحيفٌزالطالب أٌيصالها

  فًي علىالمشاركة

 االستنتاج

 

 الصفًي  النشاط ييمتقٌ -1

 خالل من للطالب

 فًي ايلٌوٌمية المشاركة

 المحاضرة

 الٌيوٌمية االمتحانات-2

 المفاجئة

  االمتحانات-3

 المجدولة الشهٌرية

 

 السادس

  الى

 العاشر

 نظري15
 عملي 10

 : أنواع للحركة نيوتن قوانين

,  , الطاقة , الشغل الحركة

 , معامالت , اإلجهاد القدرة

,  , اللي , المطاولة المرونة

 عن المتولدة المعيدة القوة

 , البندول التوافقية المرونة

 . وأنواعه البسيط

  التمهٌد اسلوب أستخدام العامة الفيزياء

  والعرض للموضوع

  المراجعة مع المباشر

  معلومات من تقدم لما

 الفكرة فًي الخوض ثم أويلٌة

  المراد للمعلومة االساٌسية

 وتحيفٌزالطالب أٌيصالها

  فًي علىالمشاركة

 االستنتاج

 

 الصفًي  النشاط ييمتقٌ -1

 خالل من للطالب

 فًي ايلٌوٌمية المشاركة

 المحاضرة

 الحادي

 الى عشر

 الثالث

 عشر

 نظري 9
 عملي 6

 , معامل الضوء طبيعة

 , الطيف االنكسار

 , تحليل الكهرومغناطيسي

 االنعكاس الضوء, قوانين

 واالنكسار

  التمهٌد اسلوب أستخدام العامة الفيزياء

  والعرض للموضوع

  المراجعة مع المباشر

  معلومات من تقدم لما

 الفكرة فًي الخوض ثم أويلٌة

  المراد للمعلومة االساٌسية

 وتحيفٌزالطالب أٌيصالها

  فًي علىالمشاركة

 االستنتاج

 

 الٌيوٌمية االمتحانات-2

 المفاجئة

 الرابع

 الى عشر

 التاسع

 عشر

18 

 نظري
 عملي 12

 , الشحن الذري التركيب

 الموصلة , األجسام بالتماس

,  كولوم , قانون والعازلة

 , شدة الكهربائي المجال

,  المجال , فيض المجال

 , الشحنة كاوس قانون

 شحنة قياس الكهربائية

 الكامنة الطاقة إليكترون

 الكهربائي , الجهد الكهربائية

 المجال , شدة الجهد , فوق

 بين الشحنة اقتسام والجهد

 دي فان , مولد الموصالت

,  الكهربائي , التيار كراف

,  التيار , كثافة التيار اتجاه

,  الكهربائي التوصيل قابلية

  التمهٌد اسلوب أستخدام العامة الفيزياء

  والعرض للموضوع

  المراجعة مع المباشر

  معلومات من تقدم لما

 الفكرة فًي الخوض ثم أويلٌة

  المراد للمعلومة االساٌسية

 وتحيفٌزالطالب أٌيصالها

  فًي علىالمشاركة

 االستنتاج

 

  االمتحانات-3
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 . قانون اوم وقانون المقاومة

 . جول
   العشرون

 الى

 الخامس

والعشرو

 ن

18 

 نظري
 عملي 12

 , تجربة اإلشعاعي النشاط

 , كتلتها الذرة , نواة رفرفورد

 اإلشعاعي , النشاط , شحنتها

 العناصر , انحالل الطبيعي

 الكشف كاما , أشعة المشعة

 النووية اإلشعاعات عن

 لألغراض الذرة .استخدامات

,  , الطب الزراعة في السلمية

 وغيرها. الصناعة

  التمهٌد اسلوب أستخدام العامة الفيزياء

  والعرض للموضوع

  المراجعة مع المباشر

  معلومات من تقدم لما

 الفكرة فًي الخوض ثم أويلٌة

  المراد للمعلومة االساٌسية

 وتحيفٌزالطالب أٌيصالها

  فًي علىالمشاركة

 االستنتاج

 

 المجدولة الشهٌرية

 السادس

والعشرو

 الى ن

 الثالثون

 نظري15
 عملي 10

 , قانون المغناطيسي المجال

,  المغناطيسية في كولوم

,  , االميتر الكلفانوفتر

 . والفولتميتر

  التمهٌد اسلوب أستخدام العامة الفيزياء

  والعرض للموضوع

  المراجعة مع المباشر

  معلومات من تقدم لما

 الفكرة فًي الخوض ثم أويلٌة

  المراد للمعلومة االساٌسية

 وتحيفٌزالطالب أٌيصالها

  فًي علىالمشاركة

 االستنتاج

 

 الصفًي  النشاط ييمتقٌ -1

 خالل من للطالب

 فًي ايلٌوٌمية المشاركة

 المحاضرة

 

  التحتية البنية 

  القزاز األمير عبد. د تأليف 2 الجزء الجامعية الفيزياء  المطلوبة المقررة الكتب ـ1

  (  المصادر) الرئيسية المراجع ـ2
 و األمير عبد السالم عبد. د:  تأليف الفيزيائيين لغير العامة الفيزياء

  القزاز األمير عبد. د

                 بها يوصى التي والمراجع الكتب اـ
 ,....  ( التقارير,  العلمية المجالت) 

 
  طالب ناجي:  تأليف والهندسة العلوم لطلبة الميكانيك -1
  الحميد عبد يحى:  تأليف والمغناطيسية الكهربائية -2

 Science direct,springer link .... االنترنيت مواقع, االلكترونية المراجع ـ ب
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10
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 107MACI/  الحاسبات اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  المتاحةأشكال الحضور  .4

 / اولى سنوي الفصل / السنة .5

 150  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
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 أكتساب مهارة استخدام الحاسوب والقدرة على العمل عليها -ب
 كفائه الطالب في التطبيقات المكتبية )مثل مايكروسوفت وورد,اكسل,بوربوينت(.تطوير -ت 

يكسب الطالب المهارات االساسية في استخدام الشبكات ,والبريد الكتروني,واالنترنت, وبرامج تصفح -ث 

 االنترنت.
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 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية    -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام     -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 والشهريةاجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية     -1

 كتابة التقارير العلمية    -2
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أل
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
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 طريقة التقييم طريقة التعليم
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1 

 نظري3

 عملي2

 
- 

 

 

 السبورة / الداتا شو

 نظري3 2

  عملي2

 تطور الحاسبات وأنواعها 

الهيكل العام للحاسبة 

 اإلليكترونية

 السبورة / الداتا شو

3 
 

 نظري3

 عملي2

 

المكونات الصلبة او االلية  -

معدات  -مقابل البرمجيات 

 -مزود الطاقة  -الحاسب 

وحدة المعالجة  -اللوحة االم

الساعة او مولد  -المركزية 

 االشارة

  السبورة / الداتا شو

 نظري3 4

  عملي2

 -الفتحات او شقوق التوسعة -

انواع نواقل  -ناقل البيانات 

 البيانات

  السبورة / الداتا شو

5 
 نظري3

 عملي2

 

 -المنافذ النتتالية  -المنافذ  -

المنافذ  -المنافذ المتوازية 

منافذ  -التسلسلية العالمية

منافذ  -الفأرة ولوحة المفاتيح 

 االشعة تحت الحمراء

  السبورة / الداتا شو

6 
 نظري3

 عملي2
 

نظام االدخل واالخراج 

 -سيموس -االساسي)بيوس(

 -الذاكرة -بطارية سيموس

ذاكرة  -ذاكرة القراءة فقط

 الوصول العشوائي

  السبورة / الداتا شو

7 
 نظري3

 عملي2

 

الذاكرة  -الذاكرة افتراضية -

 -الذاكرة الضخمة -الفورية

القرص  -وسائط التخزين

 -ضغط الملفات -الصلب

 ضغط القرص

  السبورة / الداتا شو

8 

 نظري3

 عملي2

 

االشرطة  -القرص المرن -

 -المغناطيسية

 -االجهزة القابلة لالزالة -

 -وحدة القرص المدمج 

 -مسجالت القرص المضغوط

مشغل قرص فيديو متعدد 

القرص القابل  -االستخدامات

 لالزالة

  السبورة / الداتا شو

9 

 نظري3

 عملي2

 

 -الشاشة -انواع اخرى للذاكرة

 -لوحة المفاتيح -الفأرة

 -الراسمة -الطابعات

المكبرات  -المودم -الماسحة

 -المايكروفونات -والسماعات

 -كاميرا االنترنت

 الجويستيك)عصا التحكم(

  السبورة / الداتا شو
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10 
 نظري3

 عملي2
 

بطاقة  -بطاقة الصوت -

-بطاقة الشبكة  -الفيديو

 -الشبكات وادوات االتصال

 انواع الشبكات

  -تصنيف الشبكات -

  السبورة / الداتا شو

11 
 نظري3

 عملي2

 

 -اختيار الجهاز المناسب

صيانة معدات وبرمجيات 

مشاكل معدات  -الكمبيوتر

صيانة  -وبرمجيات الكمبيوتر

 وحل مشاكل الكمبيوتر

  السبورة / الداتا شو

 نظري3 12

 عملي2

 -مقدمة -تاريخ البرمجيات

كيف تعمل  -ماهي البرمجيات

 -البرمجيات والمعدات

 -يرمجيات النظم -المشغالت

أسس عمل الحاسبة , كيفية 

المعلومات بين وحدات تناقل 

 الحاسبة .

 األنظمة العددية –لغة الماكنة 

  السبورة / الداتا شو

13 
 نظري3

 عملي2

 -مقدمة -تاريخ البرمجيات

كيف تعمل  -ماهي البرمجيات

 -البرمجيات والمعدات

 يرمجيات النظم -المشغالت

 -البرمجيات التطبيقية-

المعلومات  -وحدات االدخال

معالجة  -الرقمية التفاعل

 -مخرجات البيانات -البيانات

 تطوير البرمجيات

  السبورة / الداتا شو

14 
 نظري3

 عملي2
 

 

برامج معالج  -نظم التشغيل -

 برامج الجدول -النصوص

  السبورة / الداتا شو

15 
 نظري3

 عملي2
 

 -برامج العروض التقديمية -

برامج  -برامج النشر المكتبي

برامج  -قواعد البيانات

 الرسومات

  السبورة / الداتا شو

16 
 نظري3

 عملي2
 

 -البرمجيات التطبيقية-

المعلومات  -وحدات االدخال

معالجة  -الرقمية التفاعل

 -مخرجات البيانات -البيانات

 تطوير البرمجيات

  السبورة / الداتا شو

17 
 نظري3

 عملي2
 

برامج معالج  -نظم التشغيل -

 الجدولبرامج  -النصوص

 السبورة / الداتا شو

 نظري3 18

 عملي2
 

 -برامج العروض التقديمية -

برامج  -برامج النشر المكتبي

برامج  -قواعد البيانات

 الرسومات

السبورة / الداتا شو

 

 

19 
 نظري3

 عملي2

 -مقدمة -تاريخ البرمجيات

كيف تعمل  -ماهي البرمجيات

 -البرمجيات والمعدات

 يرمجيات النظم -المشغالت

حزم  -البرمجيات المساعدة -

االستخدام السليم  -البرمجيات

 للبرمجيات

السبورة / الداتا شو

 

 

 نظري3 20

  عملي2

 -نظام الدوس -نظم التشغيل

 -نظام ماكنتوش -نظام ويندوز

 نظام يونكس

السبورة / الداتا شو
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21 
 

 

االصدارات المختلفة من  -

سطح المكتب في  -ويندوز

 شريط المهام -ويندوز

/ الداتا شو السبورة

 

 

22 
 نظري3

 عملي2
 

شريط ادوات  -الزر ابدأ -

 التشغيل السريع

سلة  -ناحية االعالم -

 المحذوفات

 المستندات -رمز)ايقونة( -

السبورة / الداتا شو

 

 

23 
 نظري3

 عملي2
 

اطر  -جهاز الكمبيوتر -

شريط  -ونوافذ ويندوز

زر  -شريط القوائم -العنوان

زر  -زر التكبير -التصغير

 زر اغالق -استعادة لالسفل

السبورة / الداتا شو

 

 

24 

 نظري3

  عملي2

 -ايقاف واعادة تشغيل -

 تشغيل برامج 

 -مركز التعليمات والدعم -

 تعليمات ويندوز

 -مجلدات سطح المكتب -

 انشاء مجلد جديد

 حذف مجلد -

السبورة / الداتا شو

 

 

25 
 نظري3

 عملي2
 

 -ايقونات سطح المكتب -

انشاء ايقونة جديدة على سطح 

ايقونات محرك  -المكتب

 -اسماء الملفات -االقراص

السبورة / الداتا شو

 

 

26 
 نظري3

  عملي2

-البحث -جهاز الكمبيوتر

تهيئة  -االحرف البديلة

 -المشاكل والحلول -قرص

 -العرض -لوحة التحكم

قواعد  -تصفح االنترنت

 البيانات على االنترنت

السبورة / الداتا شو

 

 

27 
 نظري3

  عملي2

 -االبحار في االنترنت -

العناصر االساسية في الموقع 

-وصلة او رابطة-االلكتروني

 -النصوص -الرسومات

 -الشريط -الحقول -ازرار

السبورة / الداتا شو

 

 

 نظري3 28

 عملي2
 

حزم  -البرمجيات المساعدة -

االستخدام السليم  -البرمجيات

 للبرمجيات

السبورة / الداتا شو

 

 

 نظري3 29

 عملي2
 

 -نظام الدوس -نظم التشغيل

 -نظام ماكنتوش -نظام ويندوز

 نظام يونكس

شو السبورة / الداتا
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 البنية التحتية  .10

3IC ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 العلمية , التقارير ,....  ( المجالت
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10
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 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2

 102MAEL/  اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الرياضيات املصطلحات اهم على التعرف من الطالب تمكين -أ

 لدى البحثية املهارات تطوير و  العالم في الحاصل التطور  مع بانسجام وعمليا اكاديميا الطالب تاهيل على العمل -ب

 الطالب

  للطالب والسمعية اللفظية القدرات تحسين على العمل -ت

  الطالب يكون  ان -ث
 
 االنكليزية باللغة والتحدث املقاالت كتابة على قادرا

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .6
 الكتب المنهجيةالقاء المحاضرات واستخدام   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ
  الفيزياء علم في المصطلحات باهم ملم الطالب يصبح ان-1أ
 ان يكون قادر على كتابة المقاالت -2أ

 ان يرتجل الحديث في اي موضوع -3أ

انيكون استماعه للمحادثات جيد-4أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 
 مهارة التفكير  - 1ب

 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية    -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 الذاتيطريقة التعلم     -5

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام     -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى  -د 
  اللفظي التواصل  -1د

 الجماعي العمل-2د

 والتطبيق التحليل-3د

 الوقت ادارة   -4د

 والتنظيم التخطيط -5د
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 المقرر بنية 

 أو/  الوحدة اسم المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع
 الموضوع

 التقييم طريقة التعليم طريقة

 الى االول

 الخامس
التعرف على االزمنه )المضارع  10

 والماضي والمضارع التام(

االفعال 

 (do,be,haveالمساعدة)

المنفي والسؤال واالجوبة 

 القصيرة

 التحدث بطريقة مؤدبة

تعلم بعض المصطلحات التى 

 تخص العالم المحيط بنا 

 التعبير عن الرأي

 التمهٌيد اسلوب أستخدام اللغة االنكليزية
 والعرض للموضوع

 المراجعة مع المباشر
 معلومات من تقدم لما

 فًي الخوض ثم أويلٌة
 االساٌسية الفكرة

 المراد للمعلومة
 الطالب أٌيصالهاوتحفٌز

 فًي المشاركة على
 االستنتاج

 

 الصفًي النشاط تقٌييم-1
 خالل من للطالب

 فًي ييلٌوٌمية المشاركة
 المحاضرة

 الٌيوٌمية االمتحانات-2
 المفاجئة

 الشهٌرية االمتحانات-3
 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4
 

 السادس
  الى

 العاشر

 واملستمر البسيط املضارع زمن 10

 الحالة افعال استخدام

 للمعلوم واملبني للمجهول  املبني

 والسلبيه االيجابية الصفات

 الفعاليات تخص مصطلحات تعلم

 يوميا االنسان بها يقوم التي

 الفعاليات حول  قصيرة محادثات

 الطالب بها يقوم التي

 التمهٌيد اسلوب أستخدام اللغة االنكليزية
 والعرض للموضوع

 المراجعة مع المباشر
 معلومات من تقدم لما

 فًي الخوض ثم أويلٌة
 االساٌسية الفكرة

 المراد للمعلومة
 الطالب أٌيصالهاوتحفٌز

 فًي المشاركة على
 االستنتاج

 

 الصفًي النشاط تقٌييم-1
 خالل من للطالب

 فًي ييلٌوٌمية المشاركة
 المحاضرة

 الٌيوٌمية االمتحانات-2
 المفاجئة

 الشهٌرية االمتحانات-3
 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4
 

 الحادي
 الى عشر

 الخامس
 عشر

 الزمن الماضي البسيط والمستمر 10

 زمن الماضي التام

 usedكيفية استخدام المصطلح 
to  

 وطريقه تلفظها بعض االصوات

التعبير عن الرأي في موضوع 

 يخص الحاله النفسية

كيفية التعبير بقوة عن الرأي 

 واقناع المقابل

 التمهٌيد اسلوب أستخدام اللغة االنكليزية
 والعرض للموضوع

 المراجعة مع المباشر
 معلومات من تقدم لما

 فًي الخوض ثم أويلٌة
 االساٌسية الفكرة

 المراد للمعلومة
 الطالب أٌيصالهاوتحفٌز

 فًي المشاركة على
 االستنتاج

 

 الصفًي النشاط تقٌييم-1
 خالل من للطالب

 فًي ييلٌوٌمية المشاركة
 المحاضرة

 الٌيوٌمية االمتحانات-2
 المفاجئة

 الشهٌرية االمتحانات-3
 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4
 

 السادس
 الى عشر

 العشرون

 والنصيحة واالستأذان االعتذار 10

 النموذجية االفعال استخدام

 مؤدبة بطرق  والعرض الطلب

 phrasal  verbs االفعال تعلم

 تأتي اللتي املصطلحات او الكلمات

 معا

 التمهٌيد اسلوب أستخدام اللغة االنكليزية
 والعرض للموضوع

 المراجعة مع المباشر
 معلومات من تقدم لما

 فًي الخوض ثم أويلٌة
 االساٌسية الفكرة

 المراد للمعلومة
 الطالب أٌيصالهاوتحفٌز

 فًي المشاركة على
 االستنتاج

 

 الصفًي النشاط تقٌييم-1
 خالل من للطالب

 فًي ييلٌوٌمية المشاركة
 المحاضرة

 الٌيوٌمية االمتحانات-2
 المفاجئة

 الشهٌرية االمتحانات-3
 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4
 

الحادي 

   والعشرون
 الى

 الخامس
 والعشرون

زمن المستقبل )المستقبل المستمر  10

 والمتوقع الحدوث(

موضوع البادئات او النهايات 

prefix and suffix 

 التمهٌيد اسلوب أستخدام اللغة االنكليزية
 والعرض للموضوع

 المراجعة مع المباشر
 معلومات من تقدم لما

 فًي الخوض ثم أويلٌة

 الصفًي النشاط تقٌييم-1
 خالل من للطالب

 فًي ييلٌوٌمية المشاركة
 المحاضرة
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  التحتية البنية 

  The head way plus Intermediate (SB)  المطلوبة المقررة الكتب ـ1

 The head way plus Intermediate (WB) (  المصادر) الرئيسية المراجع ـ2

                 بها يوصى التي والمراجع الكتب اـ
,....  ( التقارير,  العلمية المجالت) 

 االنترنيت مواقع, االلكترونية المراجع ـ ب
.... 

Reading.org 
head way plus website 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

واكب ما مع وتطٌورها الحالٌة بالمناهج للرقي العالمية الجامعات في تدريسه يتم ما لمتابعه الدائم الحرص ٌٌ 

 العالًمي التطور

 واالستفاده التعلم اكثر يرغب الطالب لجعل الترفيهيه التعليميه الوسائل استعمال على الدائم الحرص

 الطالب لدى السمعية القدرات لتحسين كثيرا االستماع ممارسة

 .بارتجال للتكلم القابليه لتقويه مسبق تحضير دون موضوع اي في زميله يحادث ان الطالب جعل

 

 كيفية عرض المقترحات 

 بعض االصوات وطريقه تلفظها 

 االساٌسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 الطالب أٌيصالهاوتحفٌز
 فًي المشاركة على

 االستنتاج
 

 الٌيوٌمية االمتحانات-2
 المفاجئة

 الشهٌرية االمتحانات-3
 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4
 

 السادس
 والعشرون

 الى
 الثالثون

االسئله المستخدمه للحصول على  10

 wh-questionsالمعلومات 

الوصف)الزمان والمكان  

 ….(واالشخاص 

 الصفات

 الضروف

المصطلحات الواجب االلمام بها 

عند الدخول الى المتجر او 

المحال التجارية

 التمهٌيد اسلوب أستخداماللغة االنكليزية
 والعرض للموضوع

 المراجعة مع المباشر
 معلومات من تقدم لما

 فًي الخوض ثم أويلٌة
 االساٌسية الفكرة

 المراد للمعلومة
 الطالب أٌيصالهاوتحفٌز

 فًي المشاركة على
 االستنتاج

 

 الصفًي النشاط تقٌييم-1
 خالل من للطالب

 فًي ييلٌوٌمية المشاركة
 المحاضرة

 الٌيوٌمية االمتحانات-2
 المفاجئة

 الشهٌرية االمتحانات-3
 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4
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 كلية العلوم جامعة ديالى التعليمية المؤسسة .9

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .10

 101MAALاللغة العربية /  اسم / رمز المقرر .11

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي الفصل / السنة .13

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 المقررأهداف  .16

 اكتساب الطلبة للمعرفة الخاصة بمبادئ الرياضيات االساسية . -أ
 أكتساب مهارة استخدام الحاسوب والقدرة على العمل عليها -ب
 اكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات. -ت

 العمل على اكتساب الطلبة لمهارات اجراء البحوث العلمية في اختصاص الرياضيات.  -ث
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
 تعري -ج

 ف الطلبة بأهمية علم الرياضيات

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .7
 المنهجيةالقاء المحاضرات واستخدام الكتب   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ
 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ
 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ

   -6أ
 



  
 40الصفحة 

 
  

 

 الخاصة بالمقرر. األهداف المهاراتية  -ب 
 مهارة التفكير  - 1ب

 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية    -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 العلمية وتحليل البياناتكتابة التقارير     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات واستخدام الكتب المنهجيةالقاء    -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهريةاجراء     -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د



  
 41الصفحة 

 
  

 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

     

    

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    



  
 42الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 
 

 

 

 

    



  
 43الصفحة 

 
  

 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .17

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .18

 104MAHRحقوق االنسان /  اسم / رمز المقرر .19

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .20

 / اولى سنوي الفصل / السنة .21

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 .حقوق االنساناكتساب الطلبة للمعرفة الخاصة بمبادئ  -أ
 .حقوق االنساناكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس  -ت

 العمل على اكتساب الطلبة لمهارات اجراء البحوث العلمية في اختصاص الرياضيات.  -ث
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
 حقوق االنسانالطلبة  بأهمية دراسة فتعري -ج

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .8
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 كتابة التقارير     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ
 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 مهارة التفكير  - 1ب

 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة المالحظة    -3ب

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية    -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 التدريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام التعليم االلكتروني في     -4



  
 44الصفحة 

 
  

 

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 التقارير العلمية وتحليل البياناتكتابة     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 

 العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  -د 
 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 البنية التحتية  .10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 العلمية , التقارير ,....  (المجالت 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 
 

 

 

 

    



  
 47الصفحة 

 
  

 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2

 203MALAالجبر الخطي /  اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 / الثانية سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

والتي تدخل في جميع حقول الرياضيات وتطبيقاتها   الجبر الخطي تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة -أ

 تدخل في تطبيقات الهندسة وجميع أقسام العلوم  
 اكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات. -ب
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
 تعريف الطلبة بأهمية علم الرياضيات -د

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .9
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 الذاتي طريقة التعلم    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ
 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ
 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ

   -6أ
 



  
 48الصفحة 

 
  

 الخاصة بالمقرر. األهداف المهاراتية  -ب 
 مهارة التفكير  - 1ب

 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب

   

 طرائق التعليم والتعلم      

  الجبر الخطيتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير للتحليل  .1

 الجبر الخطي تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  .2

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .3

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .4

 دريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام التعليم االلكتروني في الت .5

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 العلمية وتحليل البياناتكتابة التقارير     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 

 

 

 



  
 49الصفحة 

 
  

 

 والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة  -د 
 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د



  
 50الصفحة 

 
  

 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تعريف الطالب 3 1

و متتتتتتتا  متتتتتتتا  المتحهتتتتتتتات  , 

العمليتتتتات علتتتتى المتجهتتتتات ,  

 بعض المبرهنات المتعلقة به

, العمليات على   المتحهات

المتجهات , 

 

 السبورة / الداتا شو

ب  فضتاءات   تعريف الطالب 3 2

 المتجهات
 السبورة / الداتا شو 

ب   تعريف الطالب   3 3

 الفضاءات الجزئية
  السبورة / الداتا شو 

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة المختلفةحل بعض التمارين  3 4

االستقالل  تعريف الطالب   3 5

الخطي مع بعض المبرهنات 

  المتعلقة به .

  السبورة / الداتا شو

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة حل بعض التمارين المختلفة 3 6

األساس  تعريف الطالب   3 7

 لفضاء متجهات
  السبورة / الداتا شو 

البعد لفضاء  تعريف الطالب   3 8

 المتجهات

  السبورة / الداتا شو البعد لفضاء المتجهات

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة حل بعض التمارين المختلفة 3 9

األساسات  تعريف الطالب   3 10

 . Rnالعيارية المتعامدة في 
nR 

  السبورة / الداتا شو

 تعريف الطالب 3 11

   التحويالت الخطية 

 . 

  السبورة / الداتا شو

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة ةحل بعض التمارين المختلف 3 12

نواة ومدى  تعريف الطالب   3 13

 التحويل الخطي

 

  السبورة / الداتا شو

حل بعض التمارين المختلفة  3 14

 نواة ومدى .  عن 

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة

مصفوفة  تعريف الطالب   3 15

التحويل الخطي والمبرهنات 

 ذات العالقة .

 
 

  السبورة / الداتا شو



  
 51الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة حل بعض التمارين المختلفة 3 16

رتبة  ما تعريف الطالب   3 17

   المصفوفة و  ما هي تطبقاتهة

  السبورة / الداتا شو رتبة المصفوفة و تطبقاتهة

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة المختلفة حل بعض التمارين 3 18

   مفهوم  تعريف الطالب 3 19

القيمة الذاتية والمتجه الذاتي 

 لمصفوفةل

  السبورة / الداتا شو 

 طرق ايجاد  تعريف الطالب 3 20

متعددة الحدود المميزة 

      لمصفوفة مربعة

  السبورة / الداتا شو

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة حل بعض التمارين المختلفة 3 21

 طرق ايجاد   تعريف الطالب   3 22

 المعادلة المميزة .
  السبورة / الداتا شو 

 اقصود ب ما تعريف الطالب  3 23

.المصفوفات المتشابهة   
  السبورة / الداتا شو 

 ب اقصود ما تعريف الطالب  3 24

طرة  المصفوفات القابلة لألق 

. 

  السبورة / الداتا شو 

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة حل بعض التمارين المختلفة 3 25

 مالمقصود تعريف الطالب   3 26

أقطرة المصفوفات المتماثلة 

مع المبرهنات المتعلقة 

 الموضوع .

 

  السبورة / الداتا شو

  السبورة / الداتا شو تمارين ومناقشة حل بعض التمارين المختلفة  3 27

تطبيقات في    تعريف الطالب 3 28

الجبر الخطي , ك البرمجة 

 الخطية

تطبيقات في الجبر الخطي , 

 البرمجة الخطية
  السبورة / الداتا شو

الحل    تعريف الطالب 3 29

الهندسي , الطريقة 

  المستبسطة

  السبورة / الداتا شو

 تعريف الطالب 3 30

االزدواجية واستخدام 

 الحاسب في المجال . 

  

 السبورة / الداتا شو



  
 52الصفحة 

 
  

Linear Algebra Hohn ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 
 

 

 

 



  
 53الصفحة 

 
  

 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2

 201MAAC/  حسبان التفاضل و التكامل المتقدم اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي / الثانية الفصل / السنة .5

 ساعة 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

والتي تدخل في جميع حقول حسبان التفاضل و التكامل المتقدم تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة -أ

 الرياضيات وتطبيقاتها   تدخل في تطبيقات الهندسة وجميع أقسام العلوم  
 اكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات. -ب
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
 تعريف الطلبة بأهمية علم الرياضيات -د

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .10
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 الذاتي طريقة التعلم    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ
 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ
 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ

   -6أ
 

 الخاصة بالمقرر. األهداف المهاراتية  -ب 
 مهارة التفكير  - 1ب

 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

حسبان تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير للتحليل  .6

 التفاضل و التكامل المتقدم

 حسبان التفاضل و التكامل المتقدمتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  .7

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .8

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .9

 التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام  .10

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 العلمية وتحليل البياناتكتابة التقارير     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 

 

 

 

 والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة  -د 
 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف الطالب بالنقط و  4 1

المتجهات وكيفية تمثيلها 

هندسيا اضافة الى دراسة 

ابعاد المستوى و الفضاءات 

 الثالثية

المتجهات و المستوى و 

 الفضاء ثالثي األبعاد

 السبورة و الداتا شو

تعريف الطالب بالضرب  4 2

 النقطي و الضرب التصالبي 

الضرب النقطي و الضرب 

 التصالبي 
 

تعريف الطالب بمعادلة  4 3

المستقيم في المستوى 

 والفضاء الثالثي ابعاد

   معادلة المستقيم 

تعريف الطالب بمعادلة  4 4

 المستوى و االسطوانات

   معادلة المستوى 

تعريف الطالب بمعادلة  4 5

 السطوح التربيعية 

   السطوح التربيعية 

تعريف الطالب بالدوال ذات  4 6

 متغيرين او اكثر 

   الدوال 

تعريف الطالب بمفهوم الغاية  4 7

 للدوال بمتغيرين 

   الغاية 

تعريف الطالب بمفهوم  4 8

االستمرارية للدوال بمتغيرين 

 او اكثر 

   االستمرارية 

تعريف الطالب بالمشتقة  4 9

 األتجاهية و استخداماتها 

   المشتقة األتجاهية 

المستوى المماس و المستقيم  4 10

العمود لسطح من نقطة عالية 

 للنهايات العظمى و الصغرى 

  = مستوى المماس 

تعريف الطالب بعوامل  4 11

 الكرانج 

   عوامل الكرانج

اعطاء مبرهنة تايلر وتوضيح  4 12

 تطبيقاتها 

   مبرهنة تايلر 

تعريف الطالب كيفية حساب  4 13

 قيمة التكامالت الثنائية 

   التكامالت الثنائية 

تعريف الطالب كيفية حساب  4 14

قيمة التكامالت الثنائية 

بواسطة استخدام األحداثيات 

 القطبية 

   التكامالت الثنائية 

تعريف الطالب كيفية حساب  4 15

 قيمة  التكامالت الثالثية 

   التكامالت الثالثية 

 حل تمارين مختلفة حل و مناقشة تمارين مختلفة 4 16

   العزوم تعريف الطالب بالعزوم و  4 17
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 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 مركز الثقل 

تعريف الطالب بالمتتابعات و  4 18

 شرح مفهوم التقارب 

   المتتابعات 

تعريف الطالب ببعض انواع   4 19

 اختبارات التقارب 

   تقارب المتتابعات 

استكمال تعريف الطالب  4 20

 بانواع اختبارات التقارب

   تقارب المتتابعات

تعريف الطالب بالمتسلسالت  4 21

وشرح مفهومي التقارب 

 والتباعد 

   المتسلسالت 

تعريف الطالب ببعض انواع  4 22

اختبارات التقارب 

 للمتسلسالت 

   تقارب المتسلسالت 

استكمال تعريف الطالب   4 23

 بانواع اختبارات التقارب

   تقارب المتسلسالت

 حل تمارين مختلفة تمارين مختلفةحل و مناقشة  4 24

تعريف الطالب بمبرهنة  4 26

 كرين 

   مبرهنة كرين 

تعريف الطالب بمبرهنة  4 27

 ستوكس 

   مبرهنة ستوكس 

تعريف الطالب بنماذج  4 28

رياضية تؤول الى معادالت 

 تفاضلية 

   نماذج رياضية 

تعريف الطالب بمعادلة اويلر  4 29

 وحلها 

   معادلة اويلر

تعريف الطالب بتحويالت  4 30

 البالس وتطبيقاتها 

   تحويالت البالس 



  
 57الصفحة 

 
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 
 
 

 

 



  
 58الصفحة 

 
  

 كلية العلوم جامعة ديالى التعليميةالمؤسسة  .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2

 202MAPS/  االحصاء و االحتمالية اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي / الثانية الفصل / السنة .5

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

والتي تدخل في جميع حقول الرياضيات االحصاء و االحتمالية تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة -أ

 وتطبيقاتها   تدخل في تطبيقات الهندسة وجميع أقسام العلوم  
 اكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات. -ب
 المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات .اكتساب  -ح
 تعريف الطلبة بأهمية علم الرياضيات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 البياناتكتابة التقارير العلمية وتحليل     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ

 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ
                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ

 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ
   -6أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 مهارة التفكير  - 1ب
 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 االحصاء و االحتماليةتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير  .1

 االحصاء و االحتماليةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  .2

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .3

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .4

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة .5

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهريةاجراء     -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج
 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 االمكانيات المتاحةاستخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق     -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 
 

 

 

 

 الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

ت 
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

1 3 

 

 

 السبورة  والداتا  شو 

 السبورة  والداتا  شو  بعض تطبيقاتها     3 2

  السبورة  والداتا  شو   3 3

4 3 
تعريف نظرية التوزيع ) 

 المتغير عشوائي واحد (

 

نظرية التوزيع للمتغير 

 عشوائي واحد 

  السبورة  والداتا  شو 

5 3 
تعريف مفهوم المتغير  

العشوائي ) المتقطع 

 والمستمر (

مفهوم المتغير العشؤائي 

 المتقطع والمستمر 

  السبورة  والداتا  شو 

6 3 

تعريف دالة التوزيع و دالة 

 االحتمال

 

  السبورة  والداتا  شو 

7 3 

تعريف التوقيع الرياضي , 

 العزوم . 
مفهوم 

 

  السبورة  والداتا  شو 

  السبورة  والداتا  شو  ماهو العزوم  تعريف مفهوم العزوم . 3 8

  السبورة  والداتا  شو  ماهي الدالة المولدة للعزوم  تعريف الدوال المولدة للعزوم 3 9

10 3 
حل بعض التمارين المختلفة 

 عن موضوع العزوم 

 السبورة  والداتا  شو تمارين ومناقشة

11 3 

تعريف بعض التوزيعات 

الخاصة) المتقطعة 

 ولمستمرة(

  السبورة  والداتا  شو 

12 3 
تعريف مفهوم  نظرية 

 التوزيع 

 

  السبورة  والداتا  شو  ماهي نظرية التوزيع 

13 3 

نظرية التوزيع ) لمتغيرين 

 عشوائيين أو أكثر (

 

  السبورة  والداتا  شو 

14 3 

تعريف دالة التوزيع  

 المشتركة

 

  السبورة  والداتا  شو 
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Introduction to Mathematical 

15 3 

االحتمال تعريف دالة كثافة 

 المشتركة

 

  السبورة  والداتا  شو 

16 3 

تعريف  دالة كثافة االحتمال 

 الحديثة

 

  السبورة  والداتا  شو 

17 3 

تعريف المتغيرات العشوائية 

 المستقلة

 

  السبورة  والداتا  شو 

18 3 
حل بعض التمارين المختلفة 

عن موضوع المتغيرات 

 العشؤائية 

 السبورة  والداتا  شو تمارين ومناقشة

19 3 
 السبورة  والداتا  شو  مفهوم  تعريف  التوقع الرياضي

20 3 

تعريف التغاير ومعامل 

 االرتباط

 

  السبورة  والداتا  شو 

21 3 
تعريف مفهوم الدوال المولدة 

 للعزوم
  السبورة  والداتا  شو  

22 3 
تعريف مفهوم  التغير 

 الشرطي
  السبورة  والداتا  شو  

23 3 
تعريف مفهوم التوقع 

 الشرطي
  السبورة  والداتا  شو  

24 3 

تعريف مفهوم توزيع دالة 

 المتغيرات العشوائية

 

  السبورة  والداتا  شو 

25 3 
حل بعض التمارين المختلفة 

 عن التوقع الشرطي  

 السبورة  والداتا  شو تمارين ومناقشة

26 3 
  السبورة  والداتا  شو   تقنية دالة التوزيع

27 3 

 تقنية الدالة المولدة للعزوم 

, 

 

  السبورة  والداتا  شو 

28 3 
 تقنية تحويل المتغيرات

 
  السبورة  والداتا  شو  

29 3 

حل بعض التمارين المختلفة 

عن موضوع تحويل 

 المتغيرات 

 السبورة  والداتا  شو  تمارين ومناقشة

30 3 
بعض تطبيقات تحويل 

 المتغيرات  

 السبورة  والداتا  شو 
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Statistics Hogg & Criug 

 Elements of Mathematical Stats. 

Ractliffe 
 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10
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 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2

 MAG 207/  الهندسة اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي / الثانية الفصل / السنة .5

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

والتي تدخل في جميع حقول الرياضيات وتطبيقاتها   تدخل  الهندسةتعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة -أ

 في تطبيقات الهندسة وجميع أقسام العلوم  
 اكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات. -ب
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
 تعريف الطلبة بأهمية علم الرياضيات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 وتحليل البياناتكتابة التقارير العلمية     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ

 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ
                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ

 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ
   -6أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 مهارة التفكير  - 1ب
 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب



  
 64الصفحة 

 
  

   

 طرائق التعليم والتعلم      

تكوين  الهندسةتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير  .1

الطلب من الطلبة مجموعة من  الهندسةمجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع 

 االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .2

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة .3

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج
 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات واستخدام الكتب المنهجيةالقاء    -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهريةاجراء     -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 
 

 

 

 

 



  
 65الصفحة 

 
  

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د

 

 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تعريف الطالب 3 1

 نشأة وتطور النظام البديهي

 الداتا شوالسبورة و  نشأة وتطور النظام البديهي

تعريف ب   تعريف الطالب 3 2

 النظام البديهي ومكوناته

تعريف النظام البديهي 

 ومكوناته

 السبورة و الداتا شو

   تعريف الطالب 3 3

 الهندسة المحددة    

 السبورة و الداتا شو الهندسة المحددة    

 السبورة و الداتا شو حل بعض التمارين حل بعض التمارين  4

نظام  تعريف الطالب   3 5

مسلمات يونك  ونظام 

 مسلمات فانو

نظام مسلمات يونك  ونظام 

 مسلمات فانو

 السبورة و الداتا شو

 السبورة و الداتا شو حل بعض التمارين حل بعض التمارين  6

صفات  تعريف الطالب   3 7

 النظام البديهي   

 السبورة و الداتا شو صفات النظام البديهي   

االستقاللية    تعريف الطالب   3 8

 التآلف والكمال

 السبورة و الداتا شو االستقاللية   التآلف والكمال

 السبورة و الداتا شو حل بعض التمارين حل بعض التمارين  9

لمحة  تعريف الطالب   3 10

 تاريخية عن الهندسة

 السبورة و الداتا شو لمحة تاريخية عن الهندسة

الهندسة قبل   تعريف الطالب 3 11

إقليدس  النظام  ,  إقليدس

 .االقليدي تعريفة ومكوناته

   

إقليدس   ,  الهندسة قبل إقليدس

النظام االقليدي تعريفة 

 ومكوناته

 السبورة و الداتا شو

مواطن   تعريف الطالب 3 12

 الضعف في النظام التقليدي

مواطن الضعف في النظام 

 التقليدي

 السبورة و الداتا شو

مكافئات  تعريف الطالب   3 13

 بديهية إقليدس الخامسة

مكافئات بديهية إقليدس 

 الخامسة

 السبورة و الداتا شو

 الداتا شوالسبورة و  حل بعض التمارين حل بعض التمارين  14

 تعريف الطالب 3 15

النظام الهلبرتي تعريفة 

 ومكوناته

النظام الهلبرتي تعريفة 

 ومكوناته

 السبورة و الداتا شو
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 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 , التقارير ,....  ( المجالت العلمية
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

بديهيات  تعريف الطالب  3 16

 الترتيب

 السبورة و الداتا شو بديهيات الترتيب

 السبورة و الداتا شو حل بعض التمارين حل بعض التمارين 3 17

 السبورة و الداتا شو التشاكالت التشاكالت   تعريف الطالب  3 18

بديهية فانو  تعريف الطالب   3 19

 وبديهية ديزارت

 السبورة و الداتا شو بديهية فانو وبديهية ديزارت

 تعريف الطالب    3 20

 المجموعات التوافقية

 السبورة و الداتا شو المجموعات التوافقية

الهندسة تعريف الطالب  3 21

 التألفية المستوية

 السبورة و الداتا شو الهندسة التألفية المستوية

نظام  تعريف الطالب    3 22

 فرضيات الزمرة

 السبورة و الداتا شو نظام فرضيات الزمرة

 السبورة و الداتا شو حل بعض التمارين حل بعض التمارين  23

هندسة  تعريف الطالب   3 24

التحويالت االنعكاس 

المحوري المركزي اإلزاحة 

   التطابق

هندسة التحويالت االنعكاس 

المحوري المركزي اإلزاحة 

 التطابق

 السبورة و الداتا شو

العالقة بين  تعريف الطالب    3 25

 التحويالت

 العالقة بين التحويالت

 

 السبورة و الداتا شو

حل بعض التمارين الهندسة    3 26

 الالاقليدية   

 السبورة و الداتا شو الهندسة الالاقليدية   

 السبورة و الداتا شو حل بعض التمارين حل بعض التمارين  27

الهندسة   تعريف الطالب  3 28

 الهذلولية  

 السبورة و الداتا شو الهندسة الهذلولية  

الهندسة  تعريف الطالب    3 29

 االهليليجية

 السبورة و الداتا شو الهندسة االهليليجية

 السبورة و الداتا شو حل بعض التمارين حل بعض التمارين 3 30



  
 67الصفحة 

 
  

 
 
 

 

 

 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2

 205MADE/  المعادالت التفاضلية الالعتيادية اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  الحضور المتاحةأشكال  .4

 سنوي / الثانية الفصل / السنة .5

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

والتي تدخل في جميع حقول المعادالت التفاضلية الالعتيادية تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة -أ

 الرياضيات وتطبيقاتها   تدخل في تطبيقات الهندسة وجميع أقسام العلوم  
 اكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات. -ب
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
 تعريف الطلبة بأهمية علم الرياضيات -د

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .12
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 الذاتي طريقة التعلم    -5
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 األهداف المعرفية  -أ

 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ
                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ

 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ
   -6أ

 
 الخاصة بالمقرر. األهداف المهاراتية  -ب 

 مهارة التفكير  - 1ب
 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب

   

 طرائق التعليم والتعلم      

المعادالت التفاضلية تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير  .4

 الالعتيادية

 المعادالت التفاضلية الالعتياديةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  .5

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .6

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .7

 التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام  .8

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج
 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 العلمية وتحليل البياناتكتابة التقارير     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5
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 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 
 

 

 

 

 والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة  -د 

 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 ,....  (المجالت العلمية , التقارير 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10
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 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2

 206MAC/  الحاسبات اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي / الثانية الفصل / السنة .5

 ساعة 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تدخل في تطبيقات   الرياضياتتطبيقاتها الوالتي تدخل في  MatLAPتعريف الطالب بالمبادئ األساسية -أ

 الهندسة وجميع أقسام العلوم  
 .استخدام الحاسوب والقدرة على العمل عليهاأكتساب مهارة  -ب
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
 تعريف الطلبة بأهمية علم الرياضيات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ

 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ
                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ

 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ
   -6أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 مهارة التفكير  - 1ب
 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية-1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية  -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات  -3

 في التدريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام التعليم االلكتروني -4

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج
 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 العلمية وتحليل البياناتكتابة التقارير     -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2

 
 

 

 

 

 والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة  -د 

 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 العلمية , التقارير ,....  (المجالت 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 
 
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11
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 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .9

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .10

 204MAMP/  الفيزياء الرياضية اسم / رمز المقرر .11

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .12

 الثانيةسنوي /  الفصل / السنة .13

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

والتي تدخل في جميع حقول الهندسة وجميع أقسام الفيزياء الرياضية تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لمادة -أ

 العلوم  
 .الفيزياءاكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس  -ب
 الرياضيات . التطبيقات اكتساب المهارات العقلية والتفكير في -ت
 الفيزيائية والقوانين المبادئ اهم على التعرف من الطالب تمكين-ث 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر  .11
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ

  الفيزياء علم في االساسيات باهم ملم الطالب يصبح ان -1أ

 والقديم الحديث الفيزياء علم الى الطالب يصنف ان-2أ

 والتطبيقية النظرية القوانين بين يميز ان -3أ

 وتطبيقاتها االجهزة عمل الطالب يقيم ان-4أ

 الطبيعة تحكم التي الفيزيائيه القوانين باهم ملم يصبح ان -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 
 مهارة التفكير  - 1ب
 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب

   



  
 77الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الفيزياء الرياضيةتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير  .6

 الفيزياء الرياضيةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  .7

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .8

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .9

 التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام  .10

 

 طرائق التقييم      
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 المقرر بنية 
ع

سبو
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

 التعلم مخرجات
 المطلوبة

 الوحدة اسم
 أو/ 

 الموضوع

 التقييم طريقة التعليم طريقة

االول الى 

 الخامس

يدرس الطالب كل من المفردات التاليه  15

) الكميات العددية والكميات المتجهة , 

الضرب العددي , الضرب االتجاهي 

الحركة الخطية المنتصفة , األجسام 

الحركة الدائرية . الساقطة , القذائف , 

 الزخم , القوة , القوة التثاقلية(

الفيزياء 

 الرياضية

أستخدام اسلوب التمهٌيد 

للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 

معلومات أويلٌة ثم الخوض 

فًي الفكرة االساٌسية للمعلومة 

المراد أٌيصالهاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة فًي 

 االستنتاج

 

النشاط الصفًي ييم تقٌ -1

للطالب من خالل 

المشاركة ييلٌوٌمية فًي 

 المحاضرة

االمتحانات الٌيوٌمية -2

 المفاجئة

االمتحانات الشهٌرية -3

 المجدولة

 حل الواجب البيتي -4

 

السادس 

الى  

 العاشر

الكهربائية .الكهربائية المستقرة ,  15

المجال الكهربائي , شدة المجال 

ة , لثنائي القطب الكهربائي لشحنة نقطي

الكهربائي , لسلك طويل مشحون 

 بانتظام الحركة في مائع لزج.

الفيزياء 

 الرياضية

أستخدام اسلوب التمهٌيد 

للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 

معلومات أويلٌة ثم الخوض 

فًي الفكرة االساٌسية للمعلومة 

المراد أٌيصالهاوتحفٌز 

فًي  الطالب على المشاركة

 االستنتاج

 

ييم النشاط -1 ٌٌ تٌق

الصفًي للطالب من 

خالل المشاركة ييلٌوٌمية 

 فًي المحاضرة

االمتحانات الٌيوٌمية -2

 المفاجئة

االمتحانات الشهٌرية -3

 المجدولة

 حل الواجب البيتي -4

 

الحادي 

عشر الى 

الثالث 

 عشر

9  

 

طبيعة الضوء , معامل االنكسار , 

تحليل الطيف الكهرومغناطيسي , 

 الضوء, قوانين االنعكاس واالنكسار

الفيزياء 

 الرياضية

أستخدام اسلوب التمهٌيد 

للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 

معلومات أويلٌة ثم الخوض 

فًي الفكرة االساٌسية للمعلومة 

المراد أٌيصالهاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة فًي 

 االستنتاج

 

ييم النشاط -1 ٌٌ تٌق

الصفًي للطالب من 

خالل المشاركة ييلٌوٌمية 

 فًي المحاضرة

االمتحانات الٌيوٌمية -2

 المفاجئة

االمتحانات الشهٌرية -3

 المجدولة

 حل الواجب البيتي -4

 

الرابع 

عشر الى 

التاسع 

 عشر

18  

 

الطاقة : أنواعها , قانون حفظ الطاقة 

 معادلة الكرانج , أمثلة بسيطة .

الفيزياء 

 الرياضية

أستخدام اسلوب التمهٌيد 

للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 

معلومات أويلٌة ثم الخوض 

فًي الفكرة االساٌسية للمعلومة 

المراد أٌيصالهاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة فًي 

 االستنتاج

 

ييم النشاط -1 ٌٌ تٌق

الصفًي للطالب من 

خالل المشاركة ييلٌوٌمية 

 فًي المحاضرة

متحانات الٌيوٌمية اال-2

 المفاجئة

االمتحانات الشهٌرية -3

 المجدولة

 حل الواجب البيتي -4

 

العشرون   

الى 

الخامس 

والعشرو

 ن

18  

 

الفيزياء الكمية : الجسم األسود , 

الطيف الطافي للجسم األسود , فرضية 

بالنك و معادلة بالنك لتفسير طيف 

الجسم األسود , ازدواجية الضوء . 

 برولي,الحركة الموجيةفرضية دي 

الفيزياء 

 الرياضية

أستخدام اسلوب التمهٌيد 

للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 

معلومات أويلٌة ثم الخوض 

فًي الفكرة االساٌسية للمعلومة 

ييم النشاط -1 ٌٌ تٌق

الصفًي للطالب من 

ل المشاركة ييلٌوٌمية خال

 فًي المحاضرة

االمتحانات الٌيوٌمية -2
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المراد أٌيصالهاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة فًي 

 االستنتاج

 

 المفاجئة

االمتحانات الشهٌرية -3

 المجدولة

 حل الواجب البيتي -4

 

السادس 

والعشرو

ن الى 

 الثالثون

15 

 

 مبادئ الميكانيك الكمي

تبادل المؤثرات الرياضية والدالة 

 الموجية .      

الجسمية معادلة شرودنجز وتطبيقاتها: 

الحرة , صندوق الجهة ببعد واحد , 

 صندوق الجهة بثالث أبعاد.

الفيزياء 

 الرياضية

أستخدام اسلوب التمهٌيد 

للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 

معلومات أويلٌة ثم الخوض 

فًي الفكرة االساٌسية للمعلومة 

المراد أٌيصالهاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة فًي 

 ستنتاجاال

 

ييم النشاط -1 ٌٌ تٌق

الصفًي للطالب من 

خالل المشاركة ييلٌوٌمية 

 فًي المحاضرة

االمتحانات الٌيوٌمية -2

 المفاجئة

االمتحانات الشهٌرية -3

 المجدولة

 حل الواجب البيتي -4

 

 

  التحتية البنية 

الفيزياء الجامعية تأليف  د. رحيم عبد الكتل , د. طالب  -1  المطلوبة المقررة الكتب ـ1
 ناهي الخفاجي 

الميكانيك الكمي تأليف : د. جاسم الحسني , د. عبد  -2     
 السالم عبد األمير 

  (  المصادر) الرئيسية المراجع ـ2
مقدمة من الميكانيك الكمي تأليف : د. هاشم عبود , د. ضياء     

 أحمد 

                 بها يوصى التي والمراجع الكتب اـ
 ,....  ( التقارير,  العلمية المجالت) 

 Alonso and Finnالفيزياء الجامعية 

 Science direct,springer link .... االنترنيت مواقع, االلكترونية المراجع ـ ب
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 العلوم جامعة ديالىكلية  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2

 301MAMAN/  التحليل الرياضي اسم / رمز المقرر .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةسنوي / الثا الفصل / السنة .5

 ساعة 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

والتي تدخل في جميع حقول الرياضيات الخطي التحليل الرياضي تعريف الطالب بالمبادئ األساسية -أ

 وتطبيقاتها   تدخل في تطبيقات الهندسة وجميع أقسام العلوم  
 اكتساب الطلبة للمهارات التي تمكنهم من تدريس مادة الرياضيات. -ب
 في الرياضيات .اكتساب المهارات العقلية والتفكير  -ح
 تعريف الطلبة بأهمية علم الرياضيات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2

 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحةاستخدام التعليم     -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ

 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ
                                                                     انماط مختلفة من البراهين الرياضيةممارسة  -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ

 تاألعتماد على النفس في تحصيل الرياضيا  -5أ
   -6أ
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 مهارة التفكير  - 1ب
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 مهارة التحليل   - 3ب
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 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 التقارير ,....  ( المجالت العلمية ,
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 
 
 

 

 

     



  
 84الصفحة 

 
  

 كلية العلوم جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 علوم الرياضيات القسم العلمي  / المركز .2
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والتي تدخل في جميع حقول الرياضيات وتطبيقاتها   تدخل التحليل العددي تعريف الطالب بالمبادئ األساسية -أ

 في تطبيقات الهندسة وجميع أقسام العلوم  
 .في التطبيقات الرياضيةأكتساب مهارة استخدام الحاسوب  -ب
 اكتساب المهارات العقلية والتفكير في الرياضيات . -ح
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر  .13
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 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    -5

 

 األهداف المعرفية  -أ

 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ

 التخطيط المستقبلي لربط ما تعلمه الطالب بالحياة اليومية  -2أ
                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية -3أ

                                                                     ممارسة انماط مختلفة من البراهين الرياضية-4أ

 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ
   -6أ
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 مهارة التفكير  - 1ب
 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 التحليل الرياضيتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير  .1

 التحليل الرياضيتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  .2
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 لمواضيع محددة 
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 كتابة التقارير العلمية    -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
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 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
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أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 السبورة و الداتا شو الزمر  4 1

 الداتا شوالسبورة و  =  4 2

  السبورة و الداتا شو =  4 3

  السبورة و الداتا شو =  4 4

  السبورة و الداتا شو = 4 5

  السبورة و الداتا شو =  4 6

  السبورة و الداتا شو =  4 7

  السبورة و الداتا شو = 4 8

  السبورة و الداتا شو =  4 9

10 4  p = السبورة و الداتا شو  

11 4 p= السبورة و الداتا شو  

12 4 p= السبورة و الداتا شو  

13 4 

 

  شو السبورة و الداتا =

  السبورة و الداتا شو = 4 14

  السبورة و الداتا شو = 4 15

16 4 

 

  السبورة و الداتا شو الحلقات

  السبورة و الداتا شو = 4 17

  السبورة و الداتا شو = 4 18
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Abstract and Linear Algebra. D. Burton 
  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Abstract and Linear Algebra. D. Burton

 
  السبورة و الداتا شو = 4 19

  السبورة و الداتا شو = 4 20

21 4 

 

  السبورة و الداتا شو =

  السبورة و الداتا شو = 4 22

  السبورة و الداتا شو = 4 23

24 4 

 

  السبورة و الداتا شو =

  السبورة و الداتا شو = 4 25

  السبورة و الداتا شو = 4 26

28 4 

 

  الداتا شوالسبورة و  =

  السبورة و الداتا شو = 4 29

  السبورة و الداتا شو = 4 30
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سبو

أل
ا

ت 
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 

 

 

 السبورة  والداتا  شو 

2 3 

 

 

 بعض تطبيقاتها  

 السبورة  والداتا  شو 

3 3  

 مع تطابيقاتها 

 السبورة  والداتا  شو 

  السبورة  والداتا  شو   3 4

 السبورة  والداتا  شو   

5 3 

 

  السبورة  والداتا  شو  مفهوم الغاية  

6 3 

  

  السبورة  والداتا  شو 

  السبورة  والداتا  شو    3 7

   

8 3 

 

مفهوم 

 

  السبورة  والداتا  شو 

9 3 

 

  السبورة  والداتا  شو 

10 3 

 

 

  السبورة  والداتا  شو 
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 السبورة  والداتا  شو    3 11

 

12 3 

  

  السبورة  والداتا  شو 

13 3 

 

 

  السبورة  والداتا  شو 

14 3 

  

  السبورة  والداتا  شو 

حل بعض التمارين المختلفة  3 15

 عن موضوع التخمين 

 السبورة  والداتا  شو تمارين ومناقشة

16 3 

 

 

 

  السبورة  والداتا  شو 

17 3 

    

  السبورة  والداتا  شو 

18 3 

 

 

  السبورة  والداتا  شو 

19 3 

  

  السبورة  والداتا  شو 

20 3 

 

 

  السبورة  والداتا  شو 

21 3 

 

 

  السبورة  والداتا  شو 

  السبورة  والداتا  شو   3 22
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)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

23 3 

  

  السبورة  والداتا  شو 

24 3  

 

 

  السبورة  والداتا  شو 

25 3 

 

  السبورة  والداتا  شو  

حل بعض التمارين المختلفة  3 26

 عن موضوع االختبار 

  السبورة  والداتا  شو  ومناقشةتمارين 

27 3  

 

  السبورة  والداتا  شو 

28 3 

 

  السبورة  والداتا  شو  

29 3 

 

  السبورة  والداتا  شو  

حل بعض التمارين المختلفة  3 30

عن موضوع اختبار 

 االرجحية 

  السبورة  والداتا  شو  تمارين ومناقشة
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 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 كتابة التقارير العلمية    -2
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 طرائق التقييم    
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أل
ا

 

ت
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سا
ال
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تعريتتتتتتف الطالتتتتتتب بفضتتتتتتاء  3 1

 المتجهات

معرفة مفهوم فضاء 

 المتجهات

األمتحانات اليومية  السبورة والداتا شو

و الواجبات البيتية 

باالضافة الى 

االمتحانات الشهرية 

والنهائية

تعريتتف الطالتتب   2

 

دراسة الفضاءات المعيارية 

واعطاء

 

 السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   3

 

معرفة مفهوم 

 

  السبورة و الداتا شو

تعريف الطالب   4

 

دراسة مفهوم 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   5

 

معرفة 

 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   6

 

دراسة مفهوم وتطبيق 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   7

 

دراسة 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   8

 

معرفة الطالب 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   9

 

معرفة مفهوم 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   10

 

 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب  11

 

دراسة  

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   12

 

 

 معرفة 

 وتطبيقاتها

  السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب   13

 

دراسة 

 

 

  السبورة والداتا شو

  السبورة والداتا شومعرفة تعريف الطالب   14
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تعريف الطالب   15

 

 

دراسة 

 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   16

 

  السبورة والداتا شومعرفة 

تعريف الطالب   17

 

دراسة مفهوم 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   18

 

معرفة 

 والتمارين 

  السبورة والداتا شو

معرفة  تعريف الطالب   19

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   20

 

معرفة 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   21

المرصوصه والسوية  

 والمرافقه لنفسها

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   22

 

دراسة 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   23

 

دراسة 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   24

 

دراسة 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب   25

 

 

دراسة 

 

 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالمؤثرات   26

 المتكاملهالمستمره 

المؤثرات المستمره  دراسة 

 وحل التمارين المتكامله

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بخواص القيم   27

 سي سي المؤثره

دراسة خواص القيم سي سي 

المؤثرة مع االمثله وحل 

 التمارين

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بنظرية   28

سبكترل للمؤثر سي سي 

 الطبيعي

دراسة نظرية سبكترل للمؤثر 

 سي سي الطبيعي وتطبيقها

  السبورة والداتا شو
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 األعتماد على النفس في تحصيل الرياضيات  -5أ

   -6أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 
 مهارة التفكير  - 1ب

 مهارة األستنتاج والتقييم   - 2ب

 مهارة التحليل   - 3ب

 مهارة المالحظة    -4ب

   

 طرائق التعليم والتعلم      



الصفحة   

127 
 

  

 بحوث العملياتتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير  .5

 بحوث العمليات تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  .6

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  .7

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سبببية  .8

 

 طرائق التقييم      
 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1
 التقارير العلميةكتابة     -2
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 أن يبذل الطالب قصارى جهدة في فهم المبادى الرياضية  -1ج

 دعم وابداء وجهات النظر وان يناقش بجدية  -2ج

 ان يحل الطالب بثقة في النفس  -3ج

 ان يشارك الطالب بانشطة مادة الرياضيات   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنهجية   -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية     -2
 كتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات    -3

 استخدام التعليم االلكتروني في التدريس وفق االمكانيات المتاحة    -4

 طريقة التعلم الذاتي    --5

 

 

 طرائق التقييم    
 جراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهريةا    -1
 كتابة التقارير العلمية    -2
 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة  اجراء التجارب المختبرية المتعلقة  -1د

 أجراء اختبارات قصيرة لقياس مدى مستوى فهم الطالب  -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر -11

ع
سبو

أل
ا

 

ت
عا

سا
ال

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف الطالب بمفهوم بحوث  3 1

 العمليات.

تاريخ بحوث العمليات 

 العملياتواستخدام بحوث 

 السبورة والداتا شو

تعريتتتتتتف الطالتتتتتتب بمفهتتتتتتوم   2

 البرمجة الخطية.

نظام البرمجة الخطية وطرق 

 حل نظام البرمجة الخطية

 السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بنظام   3

 الخطية.البرمجة 

تكوين نظام معادالت البرمجة  

 الخطية 

  السبورة و الداتا شو

  السبورة والداتا شو الحل االساسي والغير اساسي تعريف الطالب بانواع الحلول  4

تعريف الطالب بطرق حل   5

 نظام البرمجة الخطية

  السبورة والداتا شو طريقة الرسم

تعريف الطالب بطرق حل   6

 البرمجة الخطيةنظام 

  السبورة والداتا شو طريقة السمبلكس

تعريف الطالب بطرق حل   7

 نظام البرمجة الخطية

  السبورة والداتا شو طريقة البك ام 

تعريف الطالب بطرق حل   8

 نظام البرمجة الخطية

  السبورة والداتا شو طريقة ذات الوجهين

تعريف الطالب بمفهوم   9

 الثنائيالنموذج 

لماذا يتم التحويل الى النموذج 

الثنائي واهمية النموذج 

 الثنائي 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالخطوات   10

العامة لتكوين النموذج الثنائي 

 المقابل

الخطوات العامة لتكوين 

 النموذج الثنائي المقابل

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالنموذج   11

 األولي والثنائي 

معرفة العالقة بين حل 

النموذجين االولي والثنائي 

 وما ينتج منهما

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالمميزات   12

العامة للعالقة بين النموذج 

 األولي والثنائي

المميزات العامة للعالقة بين 

 النموذج األولي والثنائي

  والداتا شوالسبورة 

تعريف الطالب بالنظرية   13

 الثنائية 

دراسة مفهوم النظرية الثنائية 

 وماينتج عنها

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بنظرية معيار   14

 االمثلية

دراسة مفهوم نظرية معيار 

 االمثلية

  السبورة والداتا شو

النقل وطرق معرفة مفهوم  تعريف الطالب بمفهوم النقل   15

 حلها

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بنموذج   16

 مشاكل النقل 

دراسة نموذج مشاكل النقل 

 وايجاد الحل االساسي 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب باختبار الحل   17

 االساسي 

باختبار الحل االساسي 

 والوصول به الى الحل االمثل 

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب على طرق   18

 حل مشاكل النقل

دراسة  طريقة الركن الشمالي 

 مشكلة النقل الغربي 

  السبورة والداتا شو
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 البنية التحتية  .10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   ) 

 العلمية , التقارير ,....  (المجالت 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 

 

تعريف الطالب على طرق   19

 حل مشاكل النقل

 دراسة طريقة االقل كلفة 

 مشكلة النقل

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب على طرق   20

 حل مشاكل النقل

طريقة فوجل لحل دراسة 

 مشكلة النقل

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب تحليل   21

 الشبكات 

معرفة مفهوم تحليل الشبكات 

 في دراسة المشاريع الهندسية

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بكيفية رسم   22

 الشبكات

دراسة كفيفية رسم الشبكات  

وايجاد المسارات للمشاريع 

 الهندسية

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بمفهوم   23

 المسار الحرج للشبكات

دراسة مفهوم المسار الحرج 

 للشبكات وكيفية ايجادة

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب ماهي نظرية   24

 اللعبة

دراسة مفهوم نظرية اللعبة 

 وتعاريف زمصطلحات

  السبورة والداتا شو

بايجاد الحل تعريف الطالب   25

 االمثل لنظرية اللعبة

دراسة كيفية ايجاد القيمة 

 المثلى لنظرية اللعبة

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بنظرية   26

 صفوف االنتظار

دراسة نظرية صفوف 

 االنتظار

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بنماذج   27

 االنتظار

معرفة نماذج االنتظار 

 وتصنيفاتها

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بنماذج   28

 االنتظار

وصف النموذج الرياضي 

 لحل مشاكل صفوف االنتظار

  السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بنماذج   29

 االنتظار

 السبورة والداتا شو حل مشاكل صفوف االنتظار

تعريف الطالب بنماذج   30

 االنتظار

حل مشاكل صفوف طرق 

 االنتظار

  السبورة والداتا شو
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