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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

  105CODS1/  1ھیاكل متقطعة  رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 نظري لكل اسبوع 3  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 دراسة املفاهيم الرياضية االساسية حلل املشاكل وحتليل االنظمة باسلوب رياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10

  االھداف المعرفیة  - أ

  -1أ
  -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  – 1ب
   – 2ب
   – 3ب
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  تكوین حلقات مناقشة داخل المحاضرة
  اعطاء واجبات یومیة

  طرح اسئلة خالل المحاضرة
 

 طرائق التقییم      

  یومیة قصیرةامتحانات 
  شھریةامتحانات 

  االجابة على االسئلة المطروحة خالل المحاضرةدرجات مشاركة في 
 

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  -1ج
  -2ج
  -3ج
    -4ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  
 

 طرائق التقییم    
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 البنیة التحتیة .12

      الكتب المقررة المطلوبة - 1
 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

الكتب والمراجع التي یوصي بھا   - أ
   ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
   ...االنترنت

  

 الدراسي خطة تطویر المقرر.13

 

المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
.(  

  -1د
  -2د
  -3د
    -4د

 بنیة المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  المفاھیم االساسیة للمادة 3 2و 1
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  المجموعات 3 4و 3
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  العملیات على المجموعات 3 6و 5
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  العالقات 3 8و 7
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  انواع العالقات 3 10و9
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  الدوال 3 12و  11
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  تركیب الدوال 3 14و  13
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر


