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المعادالت التفاضلیة والمصفوفات والمحددات وطرق حلھا واجراء العملیات الریاضیة علیھا لیم الطالب تع
وكیفیة استخدامھا في المواد العلمیة المختلفة وتسخیرھا لحل المشاكل الریاضیة التي یواجھھا في المواد 

 العلمیة كافة
مما یؤھلھم  الریاضیاتزمة الخاصة بمادة تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والال

 . لنمذجة المفاھیم العلمي الى معدالت ریاضیة
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .9

  ھداف المعرفیة األ -أ

   للریاضیات المتقدمةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
  لبنیة المعادالت التفاضلیة والمصفوفاتول  على المعرفة والفھم  تمكین الطلبة من الحص -2أ

  والمحددات
للعمالیات الریاضیة على المعاالت التفاضلیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ

  والمصفوفات والمحددات
  لیة والمحدداتسلطرق حلول المعادالت التفاضتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 والنمذجةمھارات االستخدام    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  بالمعادالت التفاضلیة والمصفوفات والمحدداتد الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة تزوی   -
یات الریاضیة على المعادالت التفاضلیة العملة خالل المحاضرات لمناقشة تكوین مجموعات نقاشی  -

  تتطلب التفكیر والتحلیل والمقارنة والمصفوفات والمحددات
ة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموع  -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات النظریة - 1
  التقاریر والدراسات - 2
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 3
  بیتیة ة بواجبات درجات محدد  - 4

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  للریاضیات المتقدمةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج
  والمصفوفات والمحددات المعدالت التفاضلیة وحل استخدامتمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
    وباللغة االنكلیزیة   لریاضیات المتقدمةبا تمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج
  
  
  

  

  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
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  الشرح والتوضیح     -
بالمعادالت التفاضلیة والمصفوفات المتعلقة تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة    -

   والمحددات
العملیات الریاضیة على المعادالت التفاضلیة  مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة  تكوین  -

  والمصفوفات والمحددات تتطلب التفكیر والتحلیل والمقارنة
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 بات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیةاعطاء الطلبة واج -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات النظریة - 1
  التقاریر والدراسات - 2
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 3
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 4
 

  ).وظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة الت( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
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 بنیة المقرر .10

أو / م الوحدة اس مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

باملعادالت تعريف الطالب  2 1

  التفاضلية وامهيتها 

املعادالت مقدمة عن 

  التفاضلية

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

املعادالت الطالب بتعريف  2 2

  وانواعها التفاضلية االعتيادية

 = السبورة والداتا شو   املعادالت التفاضلية االعتيادية

املعادالت  تعلم اطالب حلول 2 3

 االعتيادية  التفاضلية

  املعادالت التفاضلية حلول

  االعتيادية

 = السبورة والداتا شو 

عادالت من تعريف الطالب بامل 2 4

  جة األوىلوالدر  األوىل الرتبة

 األوىل الرتبةمعادالت من 

  والدرجة األوىل

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطريقة فصل   2 5

  املتغريات

 = السبورة والداتا شو   فصل املتغريات

تعلم الطالب حل املعادالت  2 6

 التفاضلية املتجانسة

حل املعادالت التفاضلية 

  املتجانسة

 = السبورة والداتا شو 

    امتحان الشهر االول  امتحان الشهر االول 2 7

ملعادالت تعريف الطالب با 2  8

  اخلطية ذات املعامالت الثابتة

ملعادالت اخلطية ذات ا

  املعامالت الثابتة

 = السبورة والداتا شو 

جمموعة تعريف الطالب  2  9

املعادالت اخلطية ذات 

 املعادالت الثابتة

جمموعة املعادالت اخلطية ذات 

  عادالت الثابتةامل

 = السبورة والداتا شو 

طرق حل  تعريف الطالب  2  10

 املعادالت اخلطية

 = السبورة والداتا شو   ملعادالت اخلطيةطرق حل  ا

 = السبورة والداتا شو   املتسلسالت  ملتسلسالتبا تعريف الطالب  2  11

  متكني الطالب من استخدام 2  12

املعادالت يف حل  سلسالتتامل

  اضلية التف

حلول املعادالت التفاضلية 

  1 سلسالتتبواسطة امل

 = السبورة والداتا شو 

 حلمتكني الطالب من  2  13

املعادالت التفاضلية بواسطة 

   سلسالتتامل

حلول املعادالت التفاضلية 

  2 سلسالتتبواسطة امل

 = السبورة والداتا شو 

 = والداتا شو  السبورة  معادلة بيسل  تعريف الطالب مبعادلة بيسل 2  14

    امتحان الشهر الثاين  امتحان الشهر الثاين 2  15

 = السبورة والداتا شو   فضاء املتجه  تعريف الطالب بفضاء املتجه 2  16

 = السبورة والداتا شو   ستقالل خطياالستقالل تعريف الطالب باال 2  17
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 البنیة التحتیة  .11

  - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 elementary differential equations .1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

rainville 7th edition solution manua 

 by William F. Trench, Ph.D. 

،) حلول وتطبيقات فيزياوية(املعادالت التفاضلية للفيزياويني  .2  

2013جاسم حسن رشيد،   

3. Matrix Mathematics: Theory, Facts, and 

Formulas: Second Edition / Edition 2 

by Dennis S. Bernstein 

4. Matrices and Linear Transformations 

by Charles G. Cullen, Culten 

  خطي

الناقالت تعريف الطالب ب 2  18

basis 

 = والداتا شو  السبورة basisالناقالت 

 = السبورة والداتا شو   املصفوفات  املصفوفاتتعريف الطالب ب 2  19

 = السبورة والداتا شو   احملددات  احملدداتتعريف الطالب ب 2  20

تعريف الطالب بالعامل املرافق  2  21

  )املساعد(

 = السبورة والداتا شو   )املساعد(العامل املرافق 

 حلمتكيت الطالب من  2  22

  عادالت اجلربية اخلطيةامل

 = السبورة والداتا شو   حلول املعادالت اجلربية اخلطية

    امتحان الشهر الثالث  امتحان الشهر الثالث 2  23

مناط تعريف الطالب باأل 2  24

 .اصة من املصفوفاتاخل

 = السبورة والداتا شو  .أمناط خاصة من املصفوفات

تعريف الطالب بالدوال الذاتية  2  25

  لقيم الذاتية وا

 = السبورة والداتا شو   والقيم الذاتية الدوال الذاتية 

تعريف الطالب بالدوال الذاتية  2  26

   واملتجهات الذاتية

واملتجهات الدوال الذاتية 

   الذاتية

 = السبورة والداتا شو 

تحليل املتجه تعريف الطالب ب 2  27

  التدرجو 

 = شو  السبورة والداتا  التدرج، حتليل املتجه 

تعريف الطالب بالتباعد و  2  28

  االلتفاف

 = السبورة والداتا شو   التباعد و االلتفاف

 = السبورة والداتا شو   مدخل يف االحصاء  تعريف الطالب باالحصاء 2  29

    امتحان الشهر الرابع  امتحان الشهر الرابع 2  30
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          ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

ords.comwww.mathw  

  

مواقع , ب ـ المراجع االلكترونیة
 ....االنترنیت 

www.freebookcentre.net  

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الریاضیاتفي  علمیةوث الاالستفادة من مستجدات نتائج  البح  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


