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 دیالىجامعة  العلومكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 الریاضیاتعلوم  المركز/  علمي القسم ال .2

 106MAFUM/ الریاضیات اسس رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا  تحلیل العقديتعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة ال-أ 
 الھندسة وجمیع أقسام العلوم   تتدخل في تطبیقا

 .للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیاتاكتساب الطلبة  -ب

 . العمل على اكتساب الطلبة لمھارات اجراء البحوث العلمیة في اختصاص الریاضیات -ت 

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ث

 تبأھمیة علم الریاضیا لبةتعریف الط-ح

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .2

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة -1
  حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    -5

 

 ھداف المعرفیة األ -أ

  قدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي لتشخیص النظریات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ
  التخطیط المستقبلي لربط ما تعلمھ الطالب بالحیاة الیومیة -2أ
 ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة -3أ

  الریاضیةممارسة انماط مختلفة من البراھین -4أ
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ

   -6أ
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  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  مھارة التفكیر - 1ب
  مھارة األستنتاج والتقییم  - 2ب
  مھارة التحلیل  - 3ب
  مھارة المالحظة   -4ب

 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 للتحلیل العقديتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر    .1

 تحلیل العقديتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع ال .2

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .3
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .4

 طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
  كتابة التقاریر العلمیة    -2
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  أن یبذل الطالب قصارى جھدة في فھم المبادى الریاضیة -1ج
  دعم وابداء وجھات النظر وان یناقش بجدیة -2ج
  ان یحل الطالب بثقة في النفس -3ج
  ان یشارك الطالب بانشطة مادة الریاضیات   -4ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة   -1
  حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  التقاریر العلمیة وتحلیل البیاناتكتابة     -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
 

 طرائق التقییم    

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
  كتابة التقاریر العلمیة    -2

  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  باداة الدرس لتنمیة مھارات الطلبة  اجراء التجارب المختبریة المتعلقة -1د
  أجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطالب -2د
  -3د
     -4د
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 بنیة المقرر -11

ألسبوع
ا

ت 
الساعا

 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  تعریف الطالب 3 1
  المجموعات والعبارات

 

األمتحانات الیومیة   الداتاشو/ السبورة   المجموعات والعبارات

و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 

االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة

 = الداتاشو/ السبورة   جبر العبارات جبر العبارات الطالبتعریف  3 2

  تعریف الطالب 3 3
 عن  بعض المصطلحات

 المسورات

 = الداتاشو/ السبورة   المسورات

تعلیم الطالب المنطق  3 4
الریاضي السلیم و كیفیة 

 .البرھان

 = الداتاشو/ السبورة   البرھان الریاضي

اتحاد   مفھومتعریف الطالب   3 5
 و تقاطع المجموعات

 = الداتاشو/ السبورة   اتحاد و تقاطع المجموعات

  تعریف الطالب 3 6
 .. اسرة المجموعات

 = الداتاشو/ السبورة   اسرة المجموعات

انواع  تعریف الطالب   3 7
 العالقات

 = الداتاشو/ السبورة   انواع العالقات

عالقات  تعریف الطالب   3 8
 التكافؤ و التجزئة

 = الداتاشو/ السبورة   عالقات التكافؤ و التجزئة

 بعض تعریف الطالب   3 9
 التطبیقات المركبة و النظیرة

 = الداتاشو/ السبورة   التطبیقات المركبة و النظیرة

 مفھوم تعریف الطالب   3 10
 التطبیقات المحافظة

 = الداتاشو/ السبورة   التطبیقات المحافظة

  تعریف الطالب 3 11
  . بدیھیة االختبار

 

 = الداتاشو/ السبورة   بدیھیة االختبار

المجموعات  تعریف الطالب 3 12
 متساویة القدرة

 = الداتاشو/ السبورة   المجموعات متساویة القدرة 

حساب  تعریف الطالب   3 13
 االعداد االساسیة

 = الداتاشو/ السبورة   حساب االعداد االساسیة

حساب  تعریف الطالب 3 14
 االعداد االساسیة

 = الداتاشو/ السبورة   حساب االعداد االساسیة

  تعریف الطالب 3 15
 التناقضات

 = الداتاشو/ السبورة   التناقضات

االعداد  تعریف الطالب 3 16
 الطبیعیة و بدیھیات بیانو

االعداد الطبیعیة و بدیھیات 
 بیانو

 = الداتاشو/ السبورة 

  تعریف الطالب 3 17
 حساب االعداد الطبیعیة

 = الداتاشو/ السبورة   حساب االعداد الطبیعیة

 ما ھومفھومتعریف الطالب 3 18
 الترتیب على االعداد الطبیعیة

 = الداتاشو/ السبورة   الترتیب على االعداد الطبیعیة

 = الداتاشو/ السبورة   المجموعات غیر المنتھیةالمجموعات  تعریف الطالب   3 19
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 البنیة التحتیة  .10

  المؤلفون - الجزء األول و الثاني -أسس الریاضیات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  نادر جورج. ریاض شاكر و د. ھادي جابر و د. د

باسل . عادل غسان و د. تأليف د: مقدمة يف أسس الرياضيات  - 

  اهلامشي

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

Halmos. 

2. Set Theory;  C.C. Pinter 

( اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا   
 ....  ),التقاریر , المجالت العلمیة 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Science direct,springer link 

 

 
  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 غیر المنتھیة

  تعریف الطالب 3 20
 .. العملیات الثنائیة و الزمر

 = الداتاشو/ السبورة   العملیات الثنائیة و الزمر

انشاء  تعریف الطالب   3 21
 االعداد الصحیحة

 = الداتاشو/ السبورة   انشاء االعداد الصحیحة

الترتیب  تعریف الطالب   3 22
 على االعداد الصحیحة

الترتیب على االعداد 
  الصحیحة

 = الداتاشو/ السبورة 

انشاء  تعریف الطالب   3 23
 االعداد النسبیة

 = الداتاشو/ السبورة   انشاء االعداد النسبیة

 مفھوم تعریف الطالب   3 24
 الترتیب على االعداد النسبیة

 = الداتاشو/ السبورة   الترتیب على االعداد النسبیة

  الطالبتعریف  3 25
 خواص االعداد النسبیة

 = الداتاشو/ السبورة   خواص االعداد النسبیة

انشاء االعداد  تعریف الطالب 3 26
 الحقیقیة

 = الداتاشو/ السبورة   انشاء االعداد الحقیقیة

الترتیب على تعریف الطالب 3 27
  االعداد الحقیقیة

 = الداتاشو/ السبورة   الترتیب على االعداد الحقیقیة

  تعریف الطالب  3 28
  . حقل االعداد العقدیة

 

 = الداتاشو/ السبورة   حقل االعداد العقدیة

خواص  تعریف الطالب 3  29
 االعداد العقدیة

   الداتاشو/ السبورة   خواص االعداد العقدیة

حل و مناقشة بعض التمارین  3  30
 المختلفة 

   الداتاشو/ السبورة   تمارین
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 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

 التعلم واالستفادهالحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر  -

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


