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تدخل في تطبیقات   الریاضیاتتطبیقاتھا الوالتي تدخل في MatLAPتعریف الطالب بالمبادئ األساسیة -أ
 الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .أكتساب مھارة استخدام الحاسوب والقدرة على العمل علیھا -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10
 المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیةالقاء   -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

  
  األھداف المعرفیة  -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
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-4أ
 س في تحصیل الریاضیاتاألعتماد على النف  -5أ

    -6أ
 

 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

  مھارة األستنتاج والتقییم   - 2ب
  مھارة التحلیل   - 3ب
  مھارة المالحظة    -4ب
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  طرائق التعلیم والتعلم      

 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
  

  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
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 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
  طرائق التقییم    

 االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةاجراء     -1
 كتابة التقاریر العلمیة    -2

 
  
  
  
  

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - 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
 

 الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ظر طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

الن
ي

ي 
العمل

  
االسبوع 
االول و 

  الثاني
6 4 

 تعریف الطالب

 MATLABمقدمة عن  

  MATLAB مقدمة 
تشغیل , واجھھة الماتالب (

, البرنامج والخروج منھ 
الحسابات ,سطح المكتب  

  ) البسیطة و الرسوم البیانیة
  

/ السبورة 
/   الداتا شو

  جهاز احلاسبة 

األمتحانات الیومیة 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

 الشھریة والنھائیة

 االسبوع
الثالث و 

 )الرابع 
6 4 

 تعریف الطالب

المتغیرات و الدوال 
  )الجاھزة 

المتغیرات        ( دراسة  المتغیرات 
Variables , ایعاز الجمع بین

, دالة البحث , حرفین او اكثر 
 ) cellstrایعاز 

/ السبورة 
/   الداتا شو

  جهاز احلاسبة 
= 

 االسبوع
الخامس و 

 السادس
6 4 

 تعریف الطالب

المتغیرات و الدوال 
  )الجاھزة 

القیمة (  الدوال الجاھزة دراسة 
الدوال  , القیمة الثابتة , المطلقة 
دوال , الدوال الحسابیة , المثلثیة 

  )التدویر والبقیة 
  

/ السبورة 
/   الداتا شو

  جهاز احلاسبة 
= 

 االسبوع
السابع الى 

 التاسع
 التكرار تعریف الطالب   6 9

,  الشرطیة if جملة (التكرار  
 ) forحلقة 

/ السبورة 
/   الداتا شو

  جهاز احلاسبة 

= 

 االسبوع
العشر و 
الحادي 

 )عشر

6 4 
  تعریف الطالب  

التحكم بتنسیق األرقام على 
 نافذة األوامر

التحكم بتنسیق األرقام على نافذة 
 )ایعاز التحویل لالعداد ( األوامر

/ السبورة 
/   الداتا شو

  جهاز احلاسبة 

= 

(  االسبوع
الثاني عشر 
الى الخامس 

 )عشر

9 6 
تعریف الطالب   المتجھات 

المصفوفات و العملیات ,
 )الحسابیة علیھا 

إجراء  ( المصفوفات ,  المتجھات
العملیات الحسابیة على 

) مدور ( منقول  ,  المصفوفات
التعامل مع , المصفوفة   

دوال التعامل مع  , المصفوفة
 )المصفوفة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 =  جهاز احلاسبة 

(  االسبوع
السادس 
عشر الى 
 )التاسع عشر

9  6 

المصفوفات  معرفة الطالب 
 . القیاسیة

 

الدالة  ( المصفوفات القیاسیة
zeros(n) , الدالةones(n) , 

 ,  magicالدالة  , eyeالدالة 
 ) diagالدالة 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

( االسبوع
العشرون الى 

الثالث ة 
 )العشرون

9  6 

إیجاد القیمة معرفة الطالب
العظمى والصغرى في 

 . المصفوفة

إیجاد القیمة العظمى والصغرى 
العملیات ,  في المصفوفة 

 . التطبیقیة وعملیات المقارنة

/ السبورة 
/   الداتا شو

  جهاز احلاسبة 

= 

 االسبوع
الرابع و (

العشرون الى 
السابع و 
 )العشرون

9  6 

الرسم في معرفة الطالب 
 MatLabبرنامج 

 MatLabالرسم في برنامج 
ایعاز ,  Axisایعاز ,  plotایعاز(

Ginput  , ایعازTitle (  رسم
  )المستقیم 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

الثامن و 
العشرونالى 

 )الثالثون
9 6 

حل ( تعریف الطالب   
 )المعادالت الخطیة المتعددة

حل   MatLab استخدام ال 
  )المعادالت الخطیة المتعددة 

/ السبورة 
/   الداتا شو

  جهاز احلاسبة 

= 
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 البنیة التحتیة  .10

  .. الربجمة بلغة املاتالب  الدكتور سعد عبد العزيز العاين و اخرون  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Science direct,springer link  
  
 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 الدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرص -

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

 .المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

 
  

 

 

 

 
  


