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 1الصفحة 

 

  

  وصف البرنامج األكادیمي        
  

الربنامج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربنامج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

  

 دیالىجامعة   –العلومكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 الریاضیاتعلوم  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 بكالوریوس ریاضیات

 بكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .4

 :النظام الدراسي  .5

 أخرى /مقررات /سنوي 
 سنوي

  قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 یوجد ال المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

  1/8/2016 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

 .اكتساب الطلبة للمعرفة الخاصة بمبادئ الریاضیات االساسیة  -أ

  أكتساب مھارة استخدام الحاسوب والقدرة على العمل علیھا -ب

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ت

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

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 بأھمیة علم الریاضیات لبةتعریف الط-ج

 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .10

والقدرة على تدریس المادة التعلیمیة  وتنمیة المھارات في مجال اختصاصھمتزوید الطلبة معرفة المعلومات   

 



  
 2الصفحة 

 

  

 االھداف المعرفیة   - أ

  قدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي لتشخیص النظریات والمبادئ العامة في الدراسة-1
  
  التخطیط المستقبلي لربط ما تعلمھ الطالب بالحیاة الیومیة-2

ةاتیمن البراھین الریاضیممارسة انماط مختلفة  -3  

 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات -4
  برنامج لخاصة بالا یةالمھاراتاألھداف–ب 

  مھارة التفكیر– 1
  مھارة األستنتاج والتقییم – 2
  مھارة التحلیل  - 3
  مھارة المالحظة-4
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 المنھجیةالقاء المحاضرات واستخدام الكتب      -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

 طرائق التقییم      

 الیومیة والشھریةء االمتحانات الشفھیة والتحریریة ااجر     -1
 كتابة التقاریر العلمیة     -2

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

 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
 طریقة التعلم الذاتي    -5

 طرائق التقییم    

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



  
 3الصفحة 

 

  

  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  باداة الدرس لتنمیة مھارات الطلبة   اجراء التجارب المختبریة المتعلقة -1
 أجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطالب -2

 
 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          

 ء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةااجر    -1
  كتابة التقاریر العلمیة     -2

 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

  عملي      نظري      

 - 4 تكاملالتفاضل وال 105MAC  االولى

 - 3 ریاضیاتالاسس  106MAFUM االولى

 - 3 الریاضیات المنتھیة 103MAFM االولى

 2 3 الحاسبات 107MAC1 االولى

 2 3 الفیزیاء العامة 108MAGP االولى

 - 2 حقوق االنسان 104MAHR االولى

 - 2 اللغة العربیة 101MAAL االولى

 - 2 اللغة االنكلیزیة 102MAEL االولى

 - 3 االحصاء و االحتمالیة 202MAPS  الثانیة

 201MAAC الثانیة
حسبان التفاضل و التكامل 

 المتقدم
4 - 

 - 3 الجبر الخطي 203MALA الثانیة

 - 3 المعادالتالتفاضلیةاالعتیادیة 205MADE الثانیة

 2 2 الحاسبات 206MAC2 الثانیة

 - 3 الھندسة 207MAG الثانیة

 - 3 الفیزیاء الریاضیة 204MAMP الثانیة

 - 4 التحلیل الریاضي 301MAMAN  الثالثة
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 - 4 التحلیل العددي 302MANAN الثالثة

 - 3 الجبر المجرد 304MAAA الثالثة

 - 3 االحصاء المتقدم 305MAAS الثالثة-

 - 3 نظریة االعداد 303MANT الثالثة

 2 2  الحاسبات 306MAC3  الثالثة

 - 4 التحلیل العقدي 403MACA  الرابعة

 - 3 التبولوجي 402MAT الرابعة

 - 3 التحلیل الدالي 406MAFA الرابعة

 - 4 المعادالت تفاضلیة جزئیة 404MAPDE الرابعة

 - 3 بحوث العملیات 405MAOR الرابعة

 - 2 مشروع التخرج 401MAGP الرابعة

  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

  العمل ضمن المجموعة بفاعلیة ونشاط -1
  اداة الوقت بفاعلیة والقدرة على العمل المنظم -2
  القدرة على تحفیز االخرین -3
  األستقاللیة بالعمل -4
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .13

  )القبول المركزي(اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -1
  ةحسب األفضلی رغبة الطالب من أكثرمن رغبة مرتب  اختیار -2
  .معدل القبول في الثانویة العامة-3
  .فیھ الطالب بالدراسةمعدل مقررالقسم الذي یرغب  -4
 .الطاقة االستیعابیة للقسم العلمي -5

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  الموقع الكتروني للكلیة والجامعة -1
  اھم الكتب والمصادر الخاصة بالكلیة -2

  -أ    
  -ب    
  -ج    
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  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )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 ریاضیات 106MAFUM االولى

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي الریاضیات المنتھیة 103MAFM االولى

 حاسبات 107MAC1 االولى
 اساسي

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

 فیزیاء 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 العربیة  101MAAL االولى
 اساسي

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

 اللغة االانكلیزیة 102MAEL االولى
 اساسي

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

 202MAPS  الثانیة
االحصاء و 
 االحتمالیة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

 201MAAC الثانیة
حسبان التفاضل و 

 التكامل المتقدم
  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي الجبر الخطي 203MALA الثانیة

 205MADE الثانیة
المعادالتالتفاضلیةاال

 عتیادیة
  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي الحاسبات 206MAC2 الثانیة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اختياري الھندسة 207MAG الثانیة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي الفیزیاء الریاضیة 204MAMP الثانیة
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  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي التحلیل الریاضي 301MAMAN  الثالثة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي  التحلیل العددي 302MANAN الثالثة

 الجبر المجرد 304MAAA الثالثة
 ساسيا

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

 االحصاء المتقدم 305MAAS الثالثة
 اختياري

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 اختياري نظریة االعداد 303MANT الثالثة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي الحاسبات 306MAC3  الثالثة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي التحلیل العقدي 403MACA  الرابعة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي التبولوجي 402MAT الرابعة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اختياري التحلیل الدالي 406MAFA الرابعة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اختياري بحوث العملیات 405MAOR الرابعة
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  404MAPDE الرابعة
المعادالت 
التفاضلیة 

 الجزئیة

  X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

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

                    الرابعة

                    الرابعة
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  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  

 دیالىجامعة  العلومكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 الریاضیاتعلوم  المركز/  علمي الالقسم  .2

 105MAC/ تكامل التفاضل وال رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري -اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 االولى/  سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016/8/1 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا  تحلیل العقدياألساسیة لمادة التعریف الطالب بالمبادئ -أ
 الھندسة وجمیع أقسام العلوم   تتدخل في تطبیقا

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

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

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ث

 بأھمیة علم الریاضیات لبةتعریف الط-ح

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

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج - 9

 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
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 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

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

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

 

 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
  طریقة التعلم الذاتي    -5

 

 طرائق التقییم      

 والشھریةاجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة     -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     

 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
  التقاریر العلمیةكتابة     -2
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  ).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
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 المقرربنیة  -11
ألسبوع

ا
ت  

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب ما المقصود  4 1
ب  المستوى الدیكارتي 

 . وكیفیة رسم الدوال

رسم  ,المستوى الدیكارتي 
 الدوال

األمتحانات الیومیة   السبورة و الداتا شو
البیتیة و الواجبات 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
  تعریف الطالب 4 2

و التمثی�ل المستقیمات والدوائر
 الھندسي 

 = السبورة و الداتا شو المستقیمات والدوائر

ال�������دوال  تعری�������ف الطال�������ب 4 3
 والعملیات الجبریة علیھا

الدوال والعملیات الجبریة 
 علیھا

 = السبورة و الداتا شو

   السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة   4  4
 ما ھومفھومتعریف الطالب 4 5

 , جبر الغایات, الغایات 
 . االستمراریة

 , جبر الغایات, الغایات 
 . االستمراریة

 = السبورة و الداتا شو

الغایات  تعریف الطالب   4 6
الغایات من جانب  , الالنھائیة

 . واحد

الغایات  , الغایات الالنھائیة
 . من جانب واحد

 = السبورة و الداتا شو

   السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة   4  7
ت المستقیما تعریف الطالب 4 8

وحسبان , المماسة واالشتقاق 
المشتقة لبعض الدوال 

 . باستخدام التعریف

المماسة ت المستقیما
وحسبان المشتقة , واالشتقاق 

لبعض الدوال باستخدام 
 . التعریف

 = السبورة و الداتا شو

بعض صیغ  تعریف الطالب   4 9
, قاعدة السلسة , االشتقاق 

  .اشتقاق دالة القوة 
  
 

قاعدة , بعض صیغ االشتقاق 
  .اشتقاق دالة القوة , السلسة 

  
 

 = السبورة و الداتا شو

بعض تعریف الطالب   4 10
الدوال المتزایدة  تطبیقات

رسم  ,  والدوال المتناقضة
 المنحنیات

الدوال المتزایدة والدوال 
 رسم المنحنیات ,  المتناقضة

 = السبورة و الداتا شو

االشتقاق  تعریف الطالب   4 11
الضمني واالشتقاقات من 

 المراتب العلیا

االشتقاق الضمني 
واالشتقاقات من المراتب 

 العلیا

 = السبورة و الداتا شو

  تعریف الطالب 4 12
بعض التطبیقات ,  تالنھایا

  على النھایات
 

بعض التطبیقات ,  تالنھایا
 على النھایات

 = السبورة و الداتا شو

حل بعض التمارین المختلفة   4  13
 .عن موضوع الفاضل 

   السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة

مبرھنة تعریف الطالب   4 14
مبرھنة ) القیمة الوسطى 

) القیمة الوسطى مبرھنة 
 .قاعدة لوبیتال , مبرھنة رول 

 = السبورة و الداتا شو
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 .قاعدة لوبیتال , رول 

 

 

 مفھومتعریف الطالب    4 15
التكامل غیر ( عكس التفاضل 

 )المحدد 

التكامل غیر ( عكس التفاضل 
 )المحدد 

 = السبورة و الداتا شو

تمارین  طرق التكامل و حل  4 16
 ومناقشة

 = السبورة و الداتا شو

 موضوع تعریف الطالب    4 17
 التكامل المحدد

 = السبورة و الداتا شو التكامل المحدد

المبرھنة  تعریف الطالب   4 18
االساسیة للتكامل خواص 

 التكامل 

 

المبرھنة االساسیة للتكامل 
 خواص التكامل 

 

 = السبورة و الداتا شو

بعض  تعریف الطالب    4 19
 تطبیقات التكامل

 = السبورة و الداتا شو  التكاملبعض تطبیقات 

حل بعض التمارین المختلفة    20
 عن موضوع التكامل

   السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة

 مفھومتعریف الطالب    4 21
الدوال االسیة و الدوال 

 . اللوغارتمیة

الدوال االسیة و الدوال 
اللوغارتمیة مع اشتقاقھا و 

 تكاملھا

 = السبورة و الداتا شو

الدوال  تعریف الطالب   4 22
المثلثیة مع بعض المتطابقات 

 االساسیة

 

الدوال المثلثیة مع بعض 
 المتطابقات االساسیة

 

 = السبورة و الداتا شو

الدوال  تعریف الطالب   4 23
المثلثیة العكسیة و الدوال 

 . الزائدیة

الدوال المثلثیة العكسیة و 
الدوال الزائدیة مع إشتقاقھا و 

 تكاملھا

 = السبورة و الداتا شو

حل بعض التمارین المختلفة  4 24
 عن التكامالت

 = السبورة و الداتا شو تمارین ومناقشة

التكامل بالتجزئة تعریف الطالب 4 25
  و التكامل بالتعویض

 

التكامل بالتجزئة و التكامل 
 بالتعویض

 = السبورة و الداتا شو

  تعریف الطالب 4 26
التكامل بتجزئة  بمفھوم

الكسور و التكامل باستخدام 
 . التعوضات المثلثیة

التكامل بتجزئة الكسور و 
التكامل باستخدام التعوضات 

 المثلثیة

 = السبورة و الداتا شو

حل بعض التمارین المختلفة  4 27
 عن التكامالت

 = السبورة و الداتا شو تمارین ومناقشة

التكامالت  تعریف الطالب  4 28
 المعتلة

 = السبورة و الداتا شو التكامالت المعتلة

حل بعض التمارین المختلفة  4 29
 المعتلة عن التكامالت

 = السبورة و الداتا شو تمارین ومناقشة

اإلحداثیات  تعریف الطالب 4 30
القطوع  و  القطبیة

 المخروطیة

القطوع  و  اإلحداثیات القطبیة
 المخروطیة

 = الداتا شوالسبورة و 
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 البنیة التحتیة  .10

 صربي العاين ومجاعته. تأليف د: حسبان التفاضل والتكامل   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ) مرتجم(تأليف توماس : التفاضل والتكامل واهلندسة التحليلية   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 مرتجم(تأليف برسل : حسبان التفاضل والتكامل 

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Science direct,springer link 

 

 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .1

  
 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 -
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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 -
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 دیالىجامعة  العلومكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/  علمي القسم ال .2

 103MAFM/  الریاضیات المنتھیة رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  المتاحةأشكال الحضور  .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 الریاضیات المنتھیة تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 الھندسة وجمیع أقسام العلوم   توتطبیقاتھا تدخل في تطبیقا

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 بأھمیة علم الریاضیات لبةتعریف الط-د

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .3
 واستخدام الكتب المنھجیةالقاء المحاضرات  -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

  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-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      

 الریاضیات المنتھیةتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .5

 الریاضیات المنتھیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .6

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .7
  لمواضیع محددة

  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .8

 

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

  
 

 طرائق التقییم    

 والشھریةاجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة     -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

1 4 

   - Introduction to Linear Algebra

    - 
Introduction 

to Linear 

Algebra  

السبورة و الداتا 
 شو

األمتحانات الیومیة 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
2 4 

- Linear system 
-Linear Equations –Solution Of 
Linear Equations 

Linear 

Equations –

Solution Of 

Linear 

Equations 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

3 4  -Systems OfLinear Equations   - 
Solution Of 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 

Matrix 
Representatio

n Of A 
System Of   
Equation - 
Augmented 

Matrix 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

5 4 
- Solving A System Using 
Elementary Operations  

- Solving A 

System Using 

Elementary 

Operations  

السبورة و الداتا 
  شو

= 

6 4 

-More On Row Echelon Form - 
Canonical Form 

More On 

Row Echelon 

Form - 

Canonical 

Form 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

7 4 -Equality Of Matrices-  Rank Of A 
Matrix  
-Elementary Matrices   

Equality Of 

Matrices-  

Rank Of A 

Matrix 

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  

Representati

on Of A  Row 

Exchange 

Using 

Elementary 

Matrices -

Replacing  A 

السبورة و الداتا 
  شو

= 
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Row By A 

Multiple Of 

Itself - 

Replacing  

One Row 

9 4 Implementing Row Operation With 
Elementary   - 

- Matrices- Matrix Multiplication By 
2x2 Elementary        

- Matrices- 

Matrix 

Multiplicatio

n By 2x2 

Elementary 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

10 4 -Matrix - Row  Operation On A 3x3 
Matrix 
- Homogeneous System  

- 
Homogeneou

s System 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

11 4 
-Gauss_ Jordan Elimination    

Gauss_ 

Jordan 

Elimination 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

12 4 
- Matrix Algebra -  Matrix Addition- 
Properties Of Matrices Addition 

Matrix 

Algebra 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

13 4 Scalar Multiplication - Matrix 
Multiplication- Column  Vector 

- Matrix 

Multiplicatio

n 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

14 4 
-Row Vector -Multiplication Of A 

Column Vector   And Row Vector 

Multiplicatio

n Of A 

Column 

Vector 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

15 4 - Properties OfMultiplication 
- Multiplication of matrices in 
general 

- Properties 

Of 

Multiplicatio

n 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

16 4 square Matrices – Type of Matrices 
- the identity  - 

 Matrix-Diagonal Matrix- numerical 
Matrix 
-constant Matrix 

Type of 

Matrices  

السبورة و الداتا 
  شو

= 

17 4 

-The Transpose Operation- 
Properties Of Transpose 

The 

Transpose 

Operation- 

Properties Of 

Transpose 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

18 4 - The Similar Matrix - The 
Hermitian Conjugate 
- Trace 

Hermitian 

Conjugate 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

19 4 
-The Inverse Matrix -Properties Of 
The Inverse 

-The Inverse 

Matrix -

Properties Of 

The Inverse 

السبورة و الداتا 
  شو

= 



  
 26الصفحة 

 

  

 

  

 البنیة التحتیة  .10

   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مقدمة في الجبر الخطي مع تطبیقاتھ

   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 مقدمة في الجبر الخطي مع تطبیقاتھ

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

  linear algebraمئات من الكتب عن اجلرب ا_رد او 

Or finite mathematics 

20 4 
-practical method for finding the 
Inverse 

-practical 

method for 

finding the 

Inverse 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

21 4 

- solution of linear systems using the 
inverse 

solution of 

linear 

systems 

using the 

inverse 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

22 4 Determinants - 

-the first method to find the 
Determinant 

Determinants  و الداتا السبورة
  شو

= 

23 4 
-Determinant of a second _order 
matrix(2x2) 

Determinant 

of a second 

_order 

matrix(2x2( 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

24 4 -Determinant of a third _order  
matrix(3x3) 

Determinant  السبورة و الداتا
  شو

= 

25 4 - theorems about Determinant 
 -Remarks about Determinant   

theorems 

about 

Determinant 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

26 4 -properties of Determinant  
-Major properties of Determinant- 

-properties 

of 

Determinant 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

28 4  - the Cramer's rule 
- the 

Cramer's rule 

الداتا السبورة و 
  شو

= 

29 4  - the Cramer's rule-the cofactor (the 

second method) 

- the 

Cramer's rule 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

30 4  the adjugate of a matrix- the 
inverse - 

the adjugate 

of a matrix- 

the inverse - 

السبورة و الداتا 
  شو

= 
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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   -

 بالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقی -

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

 المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -
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 دیالىكلیة العلوم جامعة  المؤسسة التعلیمیة .9

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .10

 108MAGP/ الفیزیاء العامة  رمز المقرر/ اسم  .11

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي السنة/ الفصل  .13

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .14

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .15

 أھداف المقرر .16

تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة الفیزیاء العامة والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا   -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الفیزیاء -ب

 .علمیة اخرة   اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في مجاالت -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة التطبیقات الفیزیائیة  -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .4
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحةاستخدام     -4
  طریقة التعلم الذاتي    -5

  
 األھداف المعرفیة  -أ

  انیصبحالطالبملمباھماالساسیاتفیعلمالفیزیاء-1أ
  انیصنفالطالبالىعلمالفیزیاءالحدیثوالقدیم-2أ
  انیمیزبینالقوانینالنظریةوالتطبیقیة -3أ
  وتطبیقاتھاانیقیمالطالبعمالالجھزة-4أ
 انیصبحملمباھمالقوانینالفیزیائیھالتیتحكمالطبیعة -5أ

 .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      

 للفیزیاء العامةتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 التطبیقات الفیزیائیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .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
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
 طرائق التقییم    

 والشھریةاجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة     -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
  

 بنیةالمقرر .10
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ألسبوع
ا

ت  
الساعا

اسمالوحدةأ  مخرجاتالتعلمالمطلوبة  
  والموضوع

 طریقةالتقییم  طریقةالتعلیم

االواللىال
 خامس

 نظري15

  عملي 10
(یدرسالطالبكلمنالمفرداتالتالیھ

ئالس,اإلزاحة,المتجھاتوجبرھا
, رعةوالتعجیل

, األجسامحرةالسقوط
  ).القذائف

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض
  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  ٌسیةللمعلومةالمراد

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

1-
النشاطالصفًیللطالبمییمتقٌ 

لمشاركةایلٌوٌمیةفًیانخالال
 لمحاضرة

2-
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة
  االمتحانات-3

  الشھٌریةالمجدولة
  

السادسال
 ىالعاشر

 نظري15

  عملي 10
: قوانیننیوتنللحركة

, الطاقة, الشغل, أنواعالحركة
, اإلجھاد, القدرة

, المطاولة, معامالتالمرونة
, اللي

القوةالمعیدةالمتولدةعنالمرونةا
, لتوافقیة

  .البندواللبسیطوأنواعھ

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض
  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  ٌسیةللمعلومةالمراد

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

1-
النشاطالصفًیللطالبمییمتقٌ 

انخالاللمشاركةایلٌوٌمیةفًی
 لمحاضرة

الحادیع
شرالىالثا

 لثعشر

 نظري 9

  عملي 6
, معامالالنكسار, طبیعةالضوء

, الطیفالكھرومغناطیسي
, تحلیاللضوء

  قوانیناالنعكاسواالنكسار

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض
  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  المرادٌسیةللمعلومة

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

2-
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة

الرابعع
شرالىالتا
 سععشر

18 
 نظري

  عملي 12

, الشحنبالتماس, التركیبالذري
, األجسامالموصلةوالعازلة

, المجااللكھربائي, قانونكولوم
, فیضالمجال, شدةالمجال
, قانونكاوس

قیاسشحنةإلیالشحنةالكھربائیة
, كترونالطاقةالكامنةالكھربائیة

, فوقالجھد, الجھدالكھربائي
شدةالمجالوالجھداقتسامالشحنة

, بینالموصالت
, مولدفاندیكراف
, اتجاھالتیار, التیارالكھربائي

, كثافةالتیار
, قابلیةالتوصیاللكھربائي

  .قانونجول. المقاومةوقانوناوم

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض
  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  ٌسیةللمعلومةالمراد

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

  االمتحانات-3

العشرونا
لىالخامس

18 
 نظري

, النشاطاإلشعاعي
, نواةالذرة, تجربةرفرفورد

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض

  الشھٌریةالمجدولة
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والعشرو
 ن

, شحنتھا, كتلتھا  عملي 12
, النشاطاإلشعاعیالطبیعي

, انحالاللعناصرالمشعة
أشعةكاماالكشفعناإلشعاعاتالنو

استخداماتالذرةلألغراضا.ویة
, الطب, لسلمیةفیالزراعة
  .الصناعةوغیرھا

  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  للمعلومةالمرادٌسیة

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  
السادسوا
لعشرونا
لىالثالثو

 ن

 نظري15

  عملي 10
, المجااللمغناطیسي

, قانونكولومفیالمغناطیسیة
, االمیتر, الكلفانوفتر
  .والفولتمیتر

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض

  معالمراجعةالمباشر
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  ٌسیةللمعلومةالمراد

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

1-
النشاطالصفًیللطالبمییمتقٌ 

نخالاللمشاركةایلٌوٌمیةفًیا
 لمحاضرة

 
 

 البنیةالتحتیة .10

 األمیرالقزازعبد.	تألیفد2الفیزیاءالجامعیةالجزء  ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

	)  المصادر(ـالمراجعالرئیسیة2 		 	

.	عبدالسالمعبداألمیرود.	د:	الفیزیاءالعامةلغیرالفیزیائیینتألیف

 عبداألمیرالقزاز

, المجالتالعلمیة( اـالكتبوالمراجعالتییوصىبھا

	....  ),التقاریر 	

	 	

	ناجیطالب:	المیكانیكلطلبةالعلوموالھندسةتألیف	-1

 یحىعبدالحمید:	تألیفالكھربائیةوالمغناطیسیة	-2

  Science direct,springer link ....مواقعاالنترنیت, بـالمراجعااللكترونیة

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 بالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقی -

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

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 107MACI/  الحاسبات رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 اولى/  سنوي السنة/ الفصل  .5

  150  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 . الحاسباتاكتساب الطلبة للمعرفة الخاصة بمبادئ  -أ

 أكتساب مھارة استخدام الحاسوب والقدرة على العمل علیھا -ب

  ).مثل مایكروسوفت وورد،اكسل،بوربوینت(تطویر كفائھ الطالب في التطبیقات المكتبیة -ت 
یكسب الطالب المھارات االساسیة في استخدام الشبكات ،والبرید الكتروني،واالنترنت، وبرامج تصفح -ث 

 .االنترنت

 المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات  .5
 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
  الذاتي طریقة التعلم    -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
 البراھین الریاضیةممارسة انماط مختلفة من -4أ

  األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -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      

 واستخدام الكتب المنھجیة القاء المحاضرات    -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

  
 طرائق التقییم      

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

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

  الحاسباتأن یبذل الطالب قصارى جھدة في فھم المبادى   -1ج
  دعم وابداء وجھات النظر وان یناقش بجدیة  -2ج
  ان یحل الطالب بثقة في النفس  -3ج
  باستخدام الحاسبة الریاضیات التطبیقاتان یشارك الطالب بانشطة    -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

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

  
  
 طرائق التقییم    

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

  
  

 ).التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة ( 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 التعلیمطریقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 

الن
ي 

ي  
العمل

  

1 3 2 
  تعریف الطالب

بمفھوم علم الحاسب 
 وعالقتھ بالعلوم االخرى

  مقدمة في علم الحاسب

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

األمتحانات الیومیة 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

 والنھائیةالشھریة 

2 3 2 

  الطالبتعریف 
بأھمیة العالقة بین األنسان 

و آلة الحاسبة وتاریخ 
اختراع وتطورالحاسبات 

 وانواعھا

نبذة , اإلنسان وآلة الحاسبة 
تطور , تاریخیة عن الحاسبات 

  الحاسبات وأنواعھا

/ السبورة 
/   الداتا شو

 = جهاز احلاسبة 

3 3 2 
  تعریف الطالب

بجھاز الحاسوب والوحدات 
  ومكوناتھالتي یتألف منھا 

الھیكل العام للحاسبة اإللیكترونیة 
وحدات الحاسبة واألجھزة , 

  والبرمجیات, الملحقة بھا 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

4 3 2 

تعریف الطالب بكیفیة عمل 
الحاسبة ومعالجة 

المعلومات وتناقلھا بین 
 وحدات الحاسبة

كیفیة تناقل , أسس عمل الحاسبة 
  بین وحدات الحاسبةالمعلومات 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

5 3 2 

بلغة تعریف الطالب  
الماكنة وكیفیة خزن 

المعلومات واالوامر في 
 جھاز الحاسوب

  لغة الماكنة 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

6 3 2 
باالنظمة تعریف الطالب  

العددیة التي یتعامل بھا 
 جھاز الحاسوب

  األنظمة العددیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

7  3 2 

معرفة الطالب المھارات 
مایكروسوفت االساسیة 

 . وورد،اكسل،بوربوینت

 

برامج معالج  -نظم التشغیل -
 برامج الجدول - النصوص

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

8  3 2 

معرفة الطالب المھارات 
مایكروسوفت االساسیة 

 . وورد،اكسل،بوربوینت

 -برامج العروض التقدیمیة -
برامج  -برامج النشر المكتبي

  برامج الرسومات -قواعد البیانات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

9  3 2 

معرفة الطالب المھارات  
واالنترنت، وبرامج تصفح 

 .االنترنت

العناصر  -االبحار في االنترنت -
-االساسیة في الموقع االلكتروني

 -الرسومات-وصلة او رابطة
 -الحقول - ازرار - النصوص

 -الشریط

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

10 3 2 
بلغات تعریف الطالب  

برمجة جھاز الحاسوب 
 ومنھا لغة بیسك

  البرمجة بلغة بیسك 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

11 3 2 
بكیفة كتابة تعریف الطالب  

 البرنامج

, الثوابت والتغییرات , البرنامج 
  التغییرات والتغیرات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 
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12 3 2 
بمفھوم تعریف الطالب  

الثوابت والمتغیرات في لغة 
 البرمجة

, الثوابت والتغییرات , البرنامج 
  التغییرات والتغیرات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

13 3 2 

بالخطوات تعریف الطالب  
التي تقوم بمعالجة البرنامج 
والتغیرات التي تحدث اثناء 

 المعالجة

, الثوابت والتغییرات , البرنامج 
  التغییرات والتغیرات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

14 3 2 

تعریف الطالب على  
واإلخراج إیعازات اإلدخال 

  وتدریبھ علیھا
 

  إیعازات اإلدخال واإلخراج

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

15 3 2 
بمفھوم  تعریف الطالب  

 التغییرات العددیة والحرفیة
  التغییرات العددیة والحرفیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

16 3 2 
بالعبارات تعریف الطالب  

 وكیفیة كتابتھاالحسابیة 
  العبارات الحسابیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

17 3 2 
بأیعازات تعریف الطالب 

انسیاب السیطرة وكیفیة 
 عملھا

  إیعازات انسیاب السیطرة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

18 3 2 
بأیعازات تعریف الطالب 

التفرع والتفریغ المشروط 
 المسار وعملھاوالمتعدد 

إیعازات التفرع والتفریغ 
  المشروط والمتعدد المسار

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

19 3 2 
بحلقات  تعریف الطالب

 التكرار وتنفیذھا

حلقات التكرار ( التنفیذ الدوراني 
  )واإلعادة 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

20 3 2 
مفھوم تعریف الطالب 

) القیاسیة ( الدوال المكتبیة 
 وكیفیة عملھا

  )القیاسیة ( الدوال المكتبیة  

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

21 3 2 
مفھوم  دالة تعریف الطالب 

األعداد العشوائیة 
 واستخدامھا

  دالة األعداد العشوائیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

22 3 2 
بالدوال  تعریف الطالب 

المعرفة وتطبیقاتھا 
 واستخدامھا في البرامج

  الدوال المعرفة وتطبیقاتھا

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

23 3 2 
بالبرامج تعریف الطالب 

والروتینات الفرعیة وكیفیة 
 تنفیذھا  

  الروتینیات الفرعیة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

24 3 2 
بعبارات  تعریف الطالب

 اإلبعاد واستخدامھا
  عبارات اإلبعاد

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 

25 3 2 
مفھوم تعریف الطالب 

بعض  المخطط االنسیابي 
 وكیفیة رسمھ وعملھ

  المخطط االنسیابي
الداتا / السبورة 

 = جهاز /شو
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 البنیة التحتیة  .10

  IC3كتاب ال  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  مهدي العبيدي وآخرون. تأليف د: الربجمة بلغة بيسك 

  عوض منصور. تأليف د: برجمة بيسك للمبتدئني  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

مواقع االنترنیت , االلكترونیةب ـ المراجع 
.... 

Science direct,springer link 

 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 التطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكب -

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

  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

 احلاسبة 

26 3 2 

بمفھوم  تعریف الطالب
المصفوفات وكیفیة كتابتھا 

في البرنامج والعملیات 
 الحسابیة علیھا 

  )القوائم والجداول ( المصفوفات 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

27 3 2 

بمفھوم  تعریف الطالب
المصفوفات وكیفیة كتابتھا 

في البرنامج والعملیات 
 الحسابیة علیھا 

  )والجداول القوائم ( المصفوفات 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

28 3 2 

بمفھوم  تعریف الطالب
المصفوفات وكیفیة كتابتھا 

في البرنامج والعملیات 
 الحسابیة علیھا 

  )القوائم والجداول ( المصفوفات 

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

29 3 2 

بمفھوم تعریف الطالب 
كتابتھا  الخوارزمیة وكیفیة

ومعالجة المسائل من 
 خاللھا وتحویلھا الى برامج

  الخوارزمیات

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 
= 

30  3 2 
باالخطاء  تعریف الطالب

التي تحدث في البرمجة 
 وكیفیة معالجتھا

  األخطاء في البرمجة

/ السبورة 
/   الداتا شو

 جهاز احلاسبة 

= 
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 102MAEL/  اللغة االنكلیزیة 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

 تمكينالطالبمنالتعرفعلىا�ماملصط
	اتالر�اضيات  - أ

 با.-,اممعالتطورا*	اصلفيالعاملوتطو�رامل&اراتالبحثيةلدىالطالبالعملعلىتا�ياللطالبا�اديمياوعمليا  - ب

 العملعلىتحس4نالقدراتاللفظيةوالسمعيةللطالب  - ت

علىكتابةاملقاالتوالتحدثباللغة9ن7ل56ية  - ث
ً
 اني7ونالطالبقادرا

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .6
 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

  
 األھداف المعرفیة  -أ

 انیصبحالطالبملمباھمالمصطلحاتفیعلمالفیزیاء-1أ

  ان یكون قادر على كتابة المقاالت -2أ
  ان یرتجل الحدیث في اي موضوع -3أ
  انیكون استماعھ للمحادثات جید-4أ

 

 .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
  طریقة التعلم الذاتي    -5

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

  
  
 طرائق التقییم    

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

  
  

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

  التواصالللفظي -1د
  العماللجماعي-2د
  التحلیلوالتطبیق-3د
  ادارةالوقت   -4د
  التخطیطوالتنظیم -5د
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 بنیةالمقرر .11

/ اسمالوحدة  مخرجاتالتعلمالمطلوبة  الساعات  األسبوع

  أوالموضوع
 طریقةالتقییم  طریقةالتعلیم

ااالواللى
 لخامس

المضارع (التعرف على االزمنھ   10
  )والماضي والمضارع التام

االفعال 
  )do,be,have(المساعدة

المنفي والسؤال واالجوبة 
  القصیرة

  التحدث بطریقة مؤدبة
تعلم بعض المصطلحات التى 

  تخص العالم المحیط بنا 
  التعبیر عن الرأي

أستخداماسلوبالتمٌھیدللمو  اللغة االنكلیزیة
ضوعوالعرضالمباشرم

المراجعةلماتقدممنمعلع
وماتأویلٌةثمالخوضفًیالف

كرةاالساٌسیةللمعلومةالم
رادأٌیصالھاوتحفٌزالطال

  بعلىالمشاركةفًیاالستنتاج

  

1 -
تقٌییمالنشاطالصفًیللطالب
منخالاللمشاركةییلٌوٌمیة

  فًیالمحاضرة
2 -

االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ
 ة

3 -
االمتحاناتالشھٌریةالمجد

 ولة

  حاللواجبالبیتي - 4

  
السادسالىا

 لعاشر
زمناملضارعال@سيطواملستمراستخدام  10

  افعاال*	الة

  املبDيللمج&ولواملبDيللمعلوم

  الصفاتااليجابيةوالسلبيھ

Hعلممصط
	اتتخصالفعالياتالت4يقو 

  مIJا9.سانيوميا

محادثاتقصM6ةحواللفعالياتالت4يقومب

  �االطالب

أستخداماسلوبالتمٌھیدللمو  اللغة االنكلیزیة
المباشرمضوعوالعرض

عالمراجعةلماتقدممنمعل
وماتأویلٌةثمالخوضفًیالف

كرةاالساٌسیةللمعلومةالم
رادأٌیصالھاوتحفٌزالطال

  بعلىالمشاركةفًیاالستنتاج

  

1 -
تقٌییمالنشاطالصفًیللطالب
منخالاللمشاركةییلٌوٌمیة

 فًیالمحاضرة

2 -
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة

3 -
االمتحاناتالشھٌریةالمجد

 ولة

  البیتيحاللواجب - 4

  
الحادیعشر
الىالخامسع

 شر

  الزمن الماضي البسیط والمستمر  10
  زمن الماضي التام

 usedكیفیة استخدام المصطلح 

to  
  بعض االصوات وطریقھ تلفظھا
التعبیر عن الرأي في موضوع 

  یخص الحالھ النفسیة
كیفیة التعبیر بقوة عن الرأي 

  واقناع المقابل

التمٌھیدللموأستخداماسلوب  اللغة االنكلیزیة
ضوعوالعرضالمباشرم
عالمراجعةلماتقدممنمعل
وماتأویلٌةثمالخوضفًیالف

كرةاالساٌسیةللمعلومةالم
رادأٌیصالھاوتحفٌزالطال

  بعلىالمشاركةفًیاالستنتاج

  

1 -
تقٌییمالنشاطالصفًیللطالب
منخالاللمشاركةییلٌوٌمیة

 فًیالمحاضرة

2 -
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة

3 -
المجداالمتحاناتالشھٌریة

 ولة

  حاللواجبالبیتي - 4

  
السادسعش
رالىالعشر

 ون

  9عتذارو9ستأذانوالنصيحة  10

  استخداماالفعااللنموذجية

  الطلبوالعرضبطرقمؤدبة

  Hphrasal  verbsعلماالفعال

  ال7لماتاواملصط
	اتاللت4تأتيمعا

أستخداماسلوبالتمٌھیدللمو  اللغة االنكلیزیة
ضوعوالعرضالمباشرم

منمعلعالمراجعةلماتقدم
وماتأویلٌةثمالخوضفًیالف

كرةاالساٌسیةللمعلومةالم
رادأٌیصالھاوتحفٌزالطال

  بعلىالمشاركةفًیاالستنتاج

  

1 -
تقٌییمالنشاطالصفًیللطالب
منخالاللمشاركةییلٌوٌمیة

 فًیالمحاضرة

2 -
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة

3 -
االمتحاناتالشھٌریةالمجد
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 البنیةالتحتیة .10

 (SB)	Intermediate	plus	way	head	The	المقررةالمطلوبةـالكتب1

 (WB)	Intermediate	plus	way	head	The	)  المصادر(ـالمراجعالرئیسیة2

, المجالتالعلمیة( اـالكتبوالمراجعالتییوصىبھا

  ....  ),التقاریر

  

 Reading.org ....مواقعاالنترنیت, بـالمراجعااللكترونیة

head way plus website  

  

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

  الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي

 ولة

  حاللواجبالبیتي - 4

  
الحادي 

اوالعشرون
لىالخامسوا

 لعشرون

المستقبل المستمر (زمن المستقبل   10
  )والمتوقع الحدوث

موضوع البادئات او النھایات 
prefix and suffix  

  كیفیة عرض المقترحات 
  بعض االصوات وطریقھ تلفظھا 

أستخداماسلوبالتمٌھیدللمو  اللغة االنكلیزیة
ضوعوالعرضالمباشرم
عالمراجعةلماتقدممنمعل

الخوضفًیالفوماتأویلٌةثم
كرةاالساٌسیةللمعلومةالم
رادأٌیصالھاوتحفٌزالطال

  بعلىالمشاركةفًیاالستنتاج

  

1 -
تقٌییمالنشاطالصفًیللطالب
منخالاللمشاركةییلٌوٌمیة

 فًیالمحاضرة

2 -
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة

3 -
االمتحاناتالشھٌریةالمجد

 ولة

  حاللواجبالبیتي - 4

  
السادسوال
عشرونالىا

 لثالثون

االسئلھ المستخدمھ للحصول على   10
  wh-questionsالمعلومات 

الزمان والمكان (الوصف 
  .)…واالشخاص 

  الصفات
  الضروف

المصطلحات الواجب االلمام بھا 
عند الدخول الى المتجر او 

  المحال التجاریة
  

  اللغة االنكلیزیة
  

أستخداماسلوبالتمٌھیدللمو
ضوعوالعرضالمباشرم
عالمراجعةلماتقدممنمعل

أویلٌةثمالخوضفًیالفومات
كرةاالساٌسیةللمعلومةالم
رادأٌیصالھاوتحفٌزالطال

  بعلىالمشاركةفًیاالستنتاج

  

1 -
تقٌییمالنشاطالصفًیللطالب
منخالاللمشاركةییلٌوٌمیة

 فًیالمحاضرة

2 -
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة

3 -
االمتحاناتالشھٌریةالمجد

 ولة

  حاللواجبالبیتي - 4
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  الحرصالدائمعلىاستعمااللوسائاللتعلیمیھالترفیھیھلجعاللطالبیرغباكثرالتعلمواالستفاده

  الطالبممارسةاالستماعكثیرالتحسینالقدراتالسمعیةلدى

  .جعاللطالبانیحادثزمیلھفیایموضوعدونتحضیرمسبقلتقویھالقابلیھللتكلمبارتجال

  
  

  

  
 

 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 101MAAL/ اللغة العربیة  رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 اللغویة والنحویة ءجعل الطلبة قادرین على التعبیر والكتابة بصورة خالیة من األخطا -أ 

  تزوید الطلبة بمجموعة من القواعد االمالئیة لضبط صحة كتاباتھم -ب 
 

 المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات  .7
 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
  الذاتي طریقة التعلم    -5
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 األھداف المعرفیة  -أ

 .تمكین الطلبة من فھم بعض قواعد اللغة عند الكتابة والتعبیر الشفوي والتحریري-1أ
  .مساعدة الطلبة على تقویة مھارات الحفظ والتذكر واسترجاع المعلومات -2أ
  .االخطاء وتصویبھااكساب الطلبة القدرة على تقویم انفسھم ذاتیاً من خالل تدریبھم على اكتشاف  -3أ
  .تدریب الطلبة على استعمال االلفاظ والجمل استعماالً صحیحاً من غیر تكلف وجھد -4أ
   -5أ

 

 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 .تدریب الطلبة على مھارات وفن االلقاء والتعبیر 1ب
 . اكساب الطلبة بعض مھارات وفنون األدب- 2ب
  .اتقان الخط والكتابة تدریب الطلبة على - 3ب
  -4ب

  
  

 طرائق التعلیم والتعلم      

طریقة العصف الذھني  -2وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة،  طریقة المحاضرة -1(
  )طریقة االستقراء -3واالكتشاف واالستنتاج، 

  
 طرائق التقییم      

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

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .اعداد جیل واعي ومحب لتراثھ ولغتھ العربیة-1ج

  .  تدریب الطلبة  على تذوق فنون اللغة واالدب -2ج
  دعم وابداء وجھات النظر وان یناقش بجدیة -3ج
  

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

طریقة العصف الذھني  -2طریقة المحاضرات وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة،  -1( 
  )طریقة االستقراء -3واالكتشاف واالستنتاج، 

 طرائق التقییم    

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

  
  

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( والتأھیلیة المنقولة المھارات العامة  - 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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 الفصل الدراسي االول                          بنیة المقرر .10

سبوع
األ

ت 
ساعا

ال
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة 

1  

تمكین الطلبة من فهم بعض قواعد  2
اللغة عند الكتابة والتعبیر الشفوي 

 .والتحریري
مساعدة الطلبة على تقویة  -2أ

مهارات الحفظ والتذكر واسترجاع 
  .المعلومات

اكساب الطلبة القدرة على تقویم  -3أ
انفسهم ذاتیًا من خالل تدریبهم على 

  .اكتشاف االخطاء وتصویبها
تدریب الطلبة على استعمال  -4أ

االلفاظ والجمل استعماًال صحیحًا 
 .من غیر تكلف وجهد

العربیة توضیح أهمیة اللغة 
.وفوائدها بالنسبة للطالب الجامعي
اللغة، حفظ وتفسیر وتحلیل أول 
عشرة آیات من سورة الكهف مع 

بیان فضل السور ة وسبب 
 .تسمیتها

طریقة 
المحاضرة 

وتفعیل دور 
المناقشة 
والحوار 

 والمشاركة

األمتحانات 
و الیومیة 

الواجبات 
البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

الشهریة 
 ائیةوالنه

2  2 = 

اللغة، حفظ وتفسیر وتحلیل 
ثالثة آیات من سورة الحجرات 
مع بیان فضل السور ة وسبب 

 .تسمیتها

= = 

3  2 = 

االدب، حفظ وتحلیل ثالثة 
عشر سطرًا  من قصیدة سفر 

ایوب في الشعر الحر  للشاعر 
العراقي بدر شاكر السیاب مع 

 . حیاة الشاعر

= = 

4  2 = 

ثمانیة االدب، حفظ وتحلیل 
ابیات في  الحماس للشاعر ابي 

الطیب المتنبي مع حیاة 
 .الشاعر

= = 

5  2 = 
  قواعد اللغة العربیة وأهمیتها

االسم (معرفة اقسام الكالم
 .واهم عالماتها)والفعل والحرف

= = 

6  2 = 
شرح ) العلم ( قواعد اللغة العربیة ،

اسم العلم واالسم (موضوع 
 .مع األمثلة) المركب

= = 
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7  2 = 

قواعد اللغة العربیة، 
شرح )الضمائر(

ضمائر الرفع والنصب (موضوع
 ).والجر

= = 

 = =  امتحان الشهر االول = 2  8

9  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح موضوع 

مع األمثلة ) اسماء االشارة(
 .وحاالت االعراب

= = 

10  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح 

) المعرف باإلضافة(موضوع 
 .األمثلة وحاالت االعرابمع 

= = 

11  2 = 

قواعد اللغة العربیة، شرح موضوع 
معرفة الحال وصاحبها وما )الحال(

هي انواع الحال مع األمثلة 
 .وحاالت االعراب

= = 

12  2 = 

قواعد اللغة العربیة، شرح 
معرفة تمیز )العدد(موضوع 

العدد وماهي  اقسام العدد مع 
 .األمثلة وحاالت االعراب

= = 

13  2 = 
األمالء في اللغة العربیة، عالمات 

 .الترقیم واهمیتها في اللغة العربیة
= = 

 = = امتحان الشهر الثاني = 2  14
16 2 =  = = 

17  2 = 
اللغة، حفظ وتفسیر وتحلیل 

مع توضیح ) الضحى(سورة 
 .مدلوالت السورة الكریمة

= = 

18  2 = 
األدب، حفظ وتحلیل ثمانیة 

كن ( ابیات من قصیدة
 .للشاعر ایلیا ابي ماضي)بلسماً 

= = 

19  2 = 
األمالء في اللغة العربیة، كتابة 

 .الهمزة المتوسطة والمتطرفة
= = 

20  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح 

)  بناء الفعل الماضي(موضوع 
  .مع االمثلة وحاالت اإلعراب

= = 

 = =قواعد اللغة العربیة، شرح  = 2  21
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 البنیة التحتیة  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  محي الدین عبد الحمید/شرح ابن عقیل في النحو   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  احمد مطلوب/البالغة والتطبیق  

  بھجت عبد الواحد /اعراب القرآن  
  جمال عبد العزیز احمد/ الكافي في االمالء والترقیم

 امحد اهلامشي/ جواهر االدب

مع ) الفعل المضارع(موضوع 
  .االمثلة وحاالت اإلعراب

22  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح 

مع ) فعل األمر(موضوع 
 .االمثلة وحاالت اإلعراب

= = 

 = = امتحان الشهر األول = 2  23

24  2 = 

قواعد اللغة العربیة، شرح 
تقدیم )   المبتدأ والخبر(موضوع

وتأخیر المبتدأ والخبر ، وماهي 
 .انواع الخبر

= = 

25  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح 

مع ) كان واخواتها(موضوع 
  ..االمثلة وحاالت اإلعراب

= = 

26  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح 

مع ) إن واخواتها(موضوع 
 ..  االمثلة وحاالت اإلعراب

= = 

27  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح 

مع االمثلة ) الفاعل(موضوع 
 .وحاالت اإلعراب

= = 

28  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح 

مع ) المفعول به(موضوع 
 .االمثلة وحاالت اإلعراب

= = 

29  2 = 
قواعد اللغة العربیة، شرح 

مع ) نائب الفاعل(موضوع 
 .االمثلة وحاالت اإلعراب

= = 

 = = امتحان الشهر الثاني = 2  30
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اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

من  وما یطرأ علیھ تشكیل لجان في القسم العلمي مھمتھا متابعة البرنامج وإجراء المراجعة الشاملة . 1
 .مستجدات

 .استبیان اراء الطلبة عند نھایة كل فصل دراسي حول البرنامج الدراسي. 2

استبیان اراء أعضاء ھیئة تدریس عند نھایة كل فصل دراسي حول أفضل الطرق لتطویر المقررات . 3
  .الدراسیة وطرق تدریسھا

  .في القسم االكادیمي التنسیق مع شعبة الجودة في الجامعة لمتابعة تطبیق البرنامج . 4
  إجراء مراجعة شاملة للبرنامج بشكل دوري كل اربع سنوات. 5
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 104MAHR/ حقوق االنسان  رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 اولى/  سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .حقوق االنساناكتساب الطلبة للمعرفة الخاصة بمبادئ  -أ

 .بموضوع حقوق االنسان  ياعداد جیل واع - اوالً 

 .الثقافي تنمیة وعي الطالب  -ثانیاً 

مواكبة الطالب على تجارب االمم واالطالع على اهم القرارات والمواثیق والصكوك الدولیة في موضوعة حقوق  -ثالثاً 

 .االنسان

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .8
  

 األھداف المعرفیة  -أ

 .والدیمقراطیةتمكین الطلبة من فھم مبادئ حقوق االنسان والحریة -1أ
  .مساعدة الطلبة على االیمان بمبادئ حقوق االنسان والحریة والدیمقراطیة والدفاع عنھا -2أ
  اكساب الطلبة القدرة على   -3أ
 .تدریب الطلبة على ممارسة الحریة والدیمقراطیة في المجال السیاسي واالجتماعي -4أ

 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 . .تدریب الطلبة على تطبیق حقوق االنسان والحریة والدیمقراطیة في الحیاة الیومیة - 1ب
 . اكساب الطلبة بعض مھارات وفنون األدب- 2ب
  .تدریب الطلبة على اتقان الخط والكتابة - 3ب
  4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

دراسة  -3طریقة العصف الذھني      -2طریقة المحاضرة وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة،  -1(
  ) العرض - 4الحالة، 

  
  
  

 طرائق التقییم      
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  .المشاركة الیومیة والحضور  - أ

 . االختبارات الشفویة  -2   - ب

  .االختبارات الشھریة -  - ت

  
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

ضمنتھا لھ الشریعة  تكمن اھمیة مادة حقوق االنسان من خالل دراسة الطالب الھم الحقوق التي -1ج
فضال عن معرفة الطالب للمواثیق  2005االسالمیة والدساتیر العراقیة ال سیما الدستور النافذ لسنة 

  .الدولیة التي صدرت بخصوص حقوق االنسان 
  
اطالع الطالب على التجارب الدیمقراطیة التي سبقتنا لالستفادة منھا في تطبیقھا في الحیاة السیاسة   -2ج

  .اعیةواالجتم
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

طریقة العصف الذھني واالكتشاف  -2طریقة المحاضرات وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة،  -1(
  .واالستنتاج

  
  
 طرائق التقییم    

  .المشاركة الیومیة والحضور  - ث
 . االختبارات الشفویة   - ج

  .االختبارات الشھریة  - ح

 
  
  

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

   -1د
  -3د
     -4د
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 بنیة المقرر .10
سبوع

األ
ت 

ساعا
ال

 
 مخرجات التعلم المطلوبة

 الفصل الدراسي االول

  أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 طریقة التعلیم

طریقة 
 التقییم

1 

 فھم وتعریف حقوق -1  ساعة 2
االنسان في اللغة 

 واالصطالح
معرفة مفھوم حقوق  -2

االنسان في العصور 
  القدیمة والحدیثة

التعریف بحقوق  - :المبحث االول 
االنسان، تعریفحقوقاإلنسان، 

- تعریفاإلنسان  -قتعریفالح
 )تعریفمفھومحقوقاإلنسان

طریقة المحاضرة 
وتفعیل دور المناقشة 

 والحوار والمشاركة

التحضیر 
 الیومي

االمتحان (
 )الشفھي

  ساعة 2 2
  اھمیة دراسةحقوقاإلنسان 

خصائصحقوقاالنسان ، مفھوم 
 .حقوقاالنسان

=  = 

  ساعة 2 3

- المبحثالثاني 
 التطورالتاریخیلحقوقاإلنسان:

( حقوقاإلنسانفیحضاراتوادي الرافدین 
قانوناوركاجینا و اورنمو 

قانونمملكةاشنونا قانون .قانونلبتعشتار.
 .)حمورابيشریعة

= = 

  ساعة 2 4

 -:المبحث الثالث 
حقوقاإلنسانفیالحضاراتالقدیمةاالخرى 

الحضارةالھندیةوالصینة، (
حضارةمصرالفرعونیة، 

والحضارةالیونانیةوالحضارةالرومانیة
.( 

=  = 

  ساعة 2 5
حقوقاإلنسانفیاإلسالم  و حقوق الطفل  

والمرأة والحقوق االجتماعیة 
 .واالقتصادیة والسیاسیة

=  = 

  ساعة 2 6

 -:المبحث الثالث 
 حقوقاإلنسانفیالعصورالوسطى
 .حقوقاإلنسانفیالشرائعالسماویة

 .في الدیانةالیھودیة وفیالدیانةالمسیحیة
حقوق االنسان على مستوى الثورات 

  .والشرعیات الحدیثة

= = 

 = = امتحان الشھر األول   ساعة 2 7

  ساعة 2 8

االعتراف بحقوق  -:المبحث الرابع 
االنسان على المستوى الدولي مراحل 

االعتراف الدولي بحقوق االنسان 
االعتراف االقلیمي المعاصر بحقوق 

االنسان على المستوى االوربي و 
المستوى االمریكي والمستوى 

االفریقي والمستوى العربي واالسالمي 
. 

= = 

  ساعة 2 9

نشوء المنظمات  - :المبحث الخامس 
مجال غیر الحكومیة ودورھا في 

اللجنة الدولیة للصلیب (حقوق االنسان 
االحمر، منظمة العفو الدولیة، منظمة 

مراقبة حقوق االنسان، المنظمة 
 ).العربیة لمراقبة حقوف االنسان

=  = 
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  ساعة 2 10

حقوق االنسان في المواثیق الدولیة  
واالقلیمیة والتشریعات 

االعالن العالمي لحقوق (الوطنیة
االنسان في العھدیین االنسان، حقوق 

 ).الدولیین

= = 

  ساعة 2 11

اجیال حقوق  -:المبحث السادس 
الجیل االول ھو جیل الحقوق (االنسان 

المدنیة والسیاسیة، والجیل الثاني ھو 
جیل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 

والثقافیة، والجیل الثالث ھو جیل 
 ).الحقوق الجدیدة

= = 

  ساعة 2 12

حقوق االنسان في  - :السابعالمبحث  
االتفاقیة االوربیة (المواثیق االقلیمیة

االتفاقیة )(1950لحقوق االنسان لعام 
االمریكیة لحقوق االنسان لعام 

المیثاق االفریقي لحقوق )(1969
المیثاق العربي ) (1981االنسان لعام 

 ).1994لحقوق االنسان لعام 

= = 

التشریعات حقوق االنسان في    ساعة 2 13
 = = ).على صعید الدولة العراقیة(الوطنیة

 = = امتحان الشھر الثاني   ساعة 2 14

  ساعة 2 15
تعریف الدیمقراطیة، مفھوم  

الدیمقراطیة، التطور التاریخي 
 .للدیمقراطیة، ممیزات الدیمقراطیة

= = 

  ساعة 2 16

الدیمقراطیة -أوالَ (انواع الدیمقراطیة 
الدیمقراطیة - ثانیاً المباشرة ، 

أ -:وتقسم إلى) النیابیة(التمثیلیة
 -الدیمقراطیة شبة المباشرة، ب

الدیمقراطیة غیر المباشرة، واھم 
 .ممیزاتھا وعیوبھا

=  = 

  ساعة 2 17

الحریة، الكرامة (ركائز الدیمقراطیة 
االنسانیة وحقوق االنسان، المساواة 

والعدالة، المشاركة السیاسیة، التعددیة 
السیاسیة، االنتخابات، حق االكثریة 

وحمایة حقوق االقلیة، الفصل بین 
 )السلطات، الشفافیة والمساءلة

= = 

قید  -أ(االنتخابات، اسالیب االنتخابات،    ساعة 2 18
 =  = ).القید المالي -ب–الكفاءة 

  ساعة 2 19

اھم القواعد والمبادئ العامة  
سیادة القانون العام (للدیمقراطیة

الدستور، تداول السلطة سلمیاً، سیطرة 
المدنیین على المؤسسة العسكریة، 
حریة االعالم مؤسسات المجتمع 
المدني، التعددیة السیاسیة، فصل 

 ).السلطات، حكم االكثریة

=  = 

  ساعة 2 20

االستفتاء (األلیات العامة للدیمقراطیة 
الشعبي، االقتراع العام، االنتخابات 

المباشرة، استطالع المباشرة وغیر 
 ).الرأي العام

= = 

الجذور (الدیمقراطیة في العراق   ساعة 2 21
 = = -):(الحضاریة للدیمقراطیة في العراق
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 البنیة التحتیة  .10

والتطبیق ، تألیف الدكتور علي یوسف حقوق االنسان بین النظریة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 .الشكري

  

، محاضرات في الحریات العامة للدكتور 2005الدستور العراقي لسنة  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
التشریعات االنتخابیة في العراق للدكتور رعد ماجي , صالح جواد الكاظم

  .الجدة 

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 .وما یطرأ علیھ من مستجدات تشكیل لجان في القسم العلمي مھمتھا متابعة البرنامج وإجراء المراجعة الشاملة . 1
 .كل فصل دراسي حول البرنامج الدراسي استبیان اراء الطلبة عند نھایة. 2
استبیان اراء أعضاء ھیئة تدریس عند نھایة كل فصل دراسي حول أفضل الطرق لتطویر المقررات الدراسیة وطرق . 3

  .تدریسھا
  .في القسم التنسیق مع شعبة الجودة في الجامعة لمتابعة تطبیق البرنامج االكادیمي . 4
  .  ج بشكل دوري كل اربع سنواتإجراء مراجعة شاملة للبرنام. 5

  

وما  1958 -1920العھد الملكي -أ
 -1958العھد الجمھوري  -ب- قبلھ

1963.( 

 = = امتحان الشھر االول   ساعة 2 22

  ساعة 2 23

واالقتراع االقتراع العام (االنتخابات 
المقید، االنتخابات المباشرة وغیر 

المباشرة، الشرعیة الدستوریة 
لالنتخابات، الدوائر االنتخابیة، 

 )الناخبون، المرشحون لالنتخابات

=  = 

  ساعة 2 24

ایجابیات (تقیم النظام الدیمقراطي 
النظام الدیمقراطي ومحاسنھ، سلبیات 
النظام الدیمقراطي ومساوئھ، مراحل 

النظام الدیمقراطي في العراق، تطبیق 
اھم المواد التي صدرة في الدستور 

 )2005العراقي للعام 

= = 

 = = )انواع الفساد االداري(الفساد االداري   ساعة 2 25

معالجة اسباب (اسباب الفساد االداري    ساعة 2 26
 = = )الفساد االداري

  ساعة 2 27

شرح بعض المصطلحات السیاسیة  
الفصل بین السلطات، الدستور، (

النظام الرئاسي، النظام البرلماني، 
االتحاد الفیدرالي، االتحاد 

 ).الكونفدرالي، االمبریالیة

= = 

 = = امتحانالشھرالثاني   ساعة 2 28
 =  = االمتحان النـظــري   ساعة 2 29
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 203MALA/ الجبر الخطي  رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانیة/  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   الجبر الخطي تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .الریاضیاتاكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة  -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .9
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  العلمیة وتحلیل البیاناتكتابة التقاریر     -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

  األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -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      

 الجبر الخطيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر للتحلیل  .1

 الجبر الخطي تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .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

  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .5
  

 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
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق     -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 ( 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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ألسبوع
ت 

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  تعریف الطالب 3 1
و م�������ا  , م�������ا  المتحھ�������ات  

,  العملی����ات عل����ى المتجھ����ات 
 بعض المبرھنات المتعلقة بھ

العملیات على ,   المتحھات

ربهنات بعض امل , المتجھات 

 املتعلقة به

األمتحانات الیومیة   الداتا شو/ السبورة 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
فض���اءات ب  تعری���ف الطالب��� 3 2

 المتجھات
 = الداتا شو/ السبورة  فضاءات املتجهات

ب الفضاءات تعریف الطالب  3 3
 الجزئیة

 = الداتا شو/ السبورة  الفضاءات اجلزئية

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة حل بعض التمارین المختلفة 3 4

االستقالل  تعریف الطالب   3 5
الخطي مع بعض المبرھنات 

 .المتعلقة بھ 

االستقالل اخلطي مع بعض 

 .املربهنات املتعلقة به 

 = الداتا شو/ السبورة 

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة حل بعض التمارین المختلفة 3 6

األساس  تعریف الطالب   3 7
 لفضاء متجھات

 = الداتا شو/ السبورة  األساس لفضاء متجهات

البعد لفضاء  تعریف الطالب   3 8
 المتجھات

 = الداتا شو/ السبورة  البعد لفضاء المتجھات

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة حل بعض التمارین المختلفة 3 9

األساسات  تعریف الطالب   3 10
 . Rnالعیاریة المتعامدة في 

األساسات العيارية املتعامدة 

 . Rnيف 

 = الداتا شو/ السبورة 

  تعریف الطالب 3 11
 التحویالت الخطیة 

التحويالت اخلطية مع أمثلة 

 . متنوعة

 = الداتا شو/ السبورة 

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة ةحل بعض التمارین المختلف 3 12

نواة ومدى  تعریف الطالب   3 13
 التحویل الخطي

 = الداتا شو/ السبورة  نواة ومدى التحويل اخلطي

حل بعض التمارین المختلفة  3 14
 . نواة ومدى  عن 

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة

مصفوفة  تعریف الطالب   3 15
التحویل الخطي والمبرھنات 

  .ذات العالقة 
 

مصفوفة التحويل اخلطي 

  .واملربهنات ذات العالقة 
 

 = الداتا شو/ السبورة 

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة التمارین المختلفة حل بعض 3 16

رتبة  ما تعریف الطالب   3 17
 المصفوفة و  ما ھي تطبقاتھة

 = الداتا شو/ السبورة  رتبة المصفوفة و تطبقاتھة
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 البنیة التحتیة  .10

  باسل . عادل غسان و د. د: مقدمة يف اجلرب اخلطي مع تطبيقات تأليف - 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  ياهلامش          

  جورج السبيت . د: اجلرب اخلطي تأليف -2

  نزار محدون . حيىي عبد سعد و د: اجلرب اخلطي تأليف -3
  

  Linear Algebra Hohn )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة حل بعض التمارین المختلفة 3 18

القیمة  مفھوم تعریف الطالب 3 19
الذاتیة والمتجھ الذاتي 

 لمصفوفةل

 = الداتا شو/ السبورة  القيمة الذاتية واملتجه الذايت

 طرق ایجاد  تعریف الطالب 3 20
متعددة الحدود الممیزة 

 لمصفوفة مربعة

متعددة احلدود املميزة ملصفوفة 

 مربعة

 = الداتا شو/ السبورة 

 = الداتا شو/ السبورة  ومناقشةتمارین  حل بعض التمارین المختلفة 3 21

 طرق ایجاد  تعریف الطالب   3 22
 .المعادلة الممیزة 

 = الداتا شو/ السبورة  .املعادلة املميزة 

مااقصود ب تعریف الطالب  3 23
.المصفوفات المتشابھة   

 = الداتا شو/ السبورة  .املصفوفات املتشاgة 

مااقصودب  تعریف الطالب  3 24
.القابلة لألقطرة  المصفوفات   

 = الداتا شو/ السبورة  املصفوفات القابلة لألقطرة

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة حل بعض التمارین المختلفة 3 25

 مالمقصود تعریف الطالب   3 26
أقطرة المصفوفات المتماثلة 

مع المبرھنات المتعلقة 
 .الموضوع 

أقطرة املصفوفات املتماثلة مع 

 .املربهنات املتعلقة املوضوع 

 = الداتا شو/ السبورة 

 = الداتا شو/ السبورة  تمارین ومناقشة حل بعض التمارین المختلفة  3 27

تطبیقات في  تعریف الطالب 3 28
ك البرمجة , الجبر الخطي 

 الخطیة

, تطبیقات في الجبر الخطي 
 البرمجة الخطیة

 = الداتا شو/ السبورة 

الحل الھندسي  الطالبتعریف  3 29
 الطریقة المستبسطة, 

الطريقة , احلل اهلندسي 

 ملستبسطةا

 = الداتا شو/ السبورة 

  تعریف الطالب 3  30
االزدواجیة واستخدام 

  . الحاسب في المجال 
 

االزدواجية واستخدام احلاسب 

  . يف اpال 
 

   الداتا شو/ السبورة 
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( اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا   
 ....  ),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   -

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

 المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

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

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانیة/ سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول حسبان التفاضل و التكامل المتقدم تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 الریاضیات وتطبیقاتھا   تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات  .10
 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
  الذاتي طریقة التعلم    -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
 البراھین الریاضیةممارسة انماط مختلفة من -4أ

  األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -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      

حسبان تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر للتحلیل  .6
 التفاضل و التكامل المتقدم

 حسبان التفاضل و التكامل المتقدمتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .7

اذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل م .8
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .9

  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .10
  

 طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
 التقاریر العلمیةكتابة     -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
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -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 ( 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
ت 

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الطالب بالنقط و تعریف  4 1
المتجھات وكیفیة تمثیلھا 

ھندسیا اضافة الى دراسة 
ابعاد المستوى و الفضاءات 

 الثالثیة

المتجھات و المستوى و 
  الفضاء ثالثي األبعاد

األمتحانات الیومیة  السبورة و الداتا شو
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
تعریف الطالب بالضرب  4 2

 النقطي و الضرب التصالبي 
الضرب النقطي و الضرب 

  التصالبي 
= = 

تعریف الطالب بمعادلة  4 3
المستقیم في المستوى 
 والفضاء الثالثي ابعاد

 = =  معادلة المستقیم 

تعریف الطالب بمعادلة  4 4
 المستوى و االسطوانات

 = =  معادلة المستوى 

تعریف الطالب بمعادلة  4 5
 السطوح التربیعیة 

 = =  السطوح التربیعیة 

تعریف الطالب بالدوال ذات  4 6
 متغیرین او اكثر 

 = =  الدوال 

تعریف الطالب بمفھوم الغایة  4 7
 للدوال بمتغیرین 

 = =  الغایة 

تعریف الطالب بمفھوم  4 8
االستمراریة للدوال بمتغیرین 

 او اكثر 

 = =  االستمراریة 

تعریف الطالب بالمشتقة  4 9
 األتجاھیة و استخداماتھا 

 = =  المشتقة األتجاھیة 

المستوى المماس و المستقیم  4 10
العمود لسطح من نقطة عالیة 
 للنھایات العظمى و الصغرى 

 = =  مستوى المماس 

تعریف الطالب بعوامل  4 11
 الكرانج 

 = =  عوامل الكرانج

اعطاء مبرھنة تایلر وتوضیح  4 12
 تطبیقاتھا 

 = =  مبرھنة تایلر 

تعریف الطالب كیفیة حساب  4 13
 قیمة التكامالت الثنائیة 

 = =  التكامالت الثنائیة 

تعریف الطالب كیفیة حساب  4 14
قیمة التكامالت الثنائیة 

بواسطة استخدام األحداثیات 
 القطبیة 

 = =  التكامالت الثنائیة 

تعریف الطالب كیفیة حساب  4 15
 قیمة  التكامالت الثالثیة 

 = =  التكامالت الثالثیة 

      حل تمارین مختلفة  حل و مناقشة تمارین مختلفة  4  16
 = =  العزوم تعریف الطالب بالعزوم و  4 17
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 البنیة التحتیة  .10

 توماس  –التفاضل و التكامل و اهلندسة التحليلية   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 صربي رديف العاين.د –حسبان التفاضل وتكامل املتقدم   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 برسل  –حسبان التفاضل و التكامل و اهلندسة التحليلية 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Science direct,springer link 

 

  

 مركز الثقل 

تعریف الطالب بالمتتابعات و  4 18
 شرح مفھوم التقارب 

 = =  المتتابعات 

تعریف الطالب ببعض انواع   4 19
 اختبارات التقارب 

 = =  تقارب المتتابعات 

استكمال تعریف الطالب  4 20
 بانواع اختبارات التقارب

 = =  تقارب المتتابعات

تعریف الطالب بالمتسلسالت  4 21
وشرح مفھومي التقارب 

 والتباعد 

 = =  المتسلسالت 

تعریف الطالب ببعض انواع  4 22
اختبارات التقارب 

 للمتسلسالت 

 = =  تقارب المتسلسالت 

استكمال تعریف الطالب   4 23
 بانواع اختبارات التقارب

 = =  تقارب المتسلسالت

      حل تمارین مختلفة  حل و مناقشة تمارین مختلفة  4  24
تعریف الطالب بمبرھنة  4 26

 كرین 
 = =  مبرھنة كرین 

تعریف الطالب بمبرھنة  4 27
 ستوكس 

 = =  مبرھنة ستوكس 

تعریف الطالب بنماذج  4 28
ریاضیة تؤول الى معادالت 

 تفاضلیة 

 = =  نماذج ریاضیة 

تعریف الطالب بمعادلة اویلر  4 29
 وحلھا 

 = =  معادلة اویلر

تعریف الطالب بتحویالت  4  30
 البالس وتطبیقاتھا 

 = =  تحویالت البالس 
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 یتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھما -

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

 . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  
 63الصفحة 

 

  

 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

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

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانیة/ 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 االحصاء و االحتمالیة تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 وتطبیقاتھا   تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .العقلیة والتفكیر في الریاضیات اكتساب المھارات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .11
 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

  
  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
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -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      

 االحصاء و االحتمالیةتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 االحتمالیة االحصاء وتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .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

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .5

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

  
  
  طرائق التقییم    

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

 
  
  
  
  

  ).الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور ( 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
ت  

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 التقییمطریقة  طریقة التعلیم

1 3 

بعض املفاهيم األساسية يف  تعريف نظرية االحتمال 

  نظرية االحتمال

األمتحانات الیومیة  السبورة  والداتا  شو 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة

 = السبورة  والداتا  شو   بعض تطبیقاتھا    تعريف قوانني االحتمال  3 2

 = السبورة  والداتا  شو   بعض تطبيقات نظرية بيز  تعريف نظرية بيز   3 3

4 3 
( تعریف نظریة التوزیع 
  )المتغیر عشوائي واحد 

 

نظریة التوزیع للمتغیر 
  عشوائي واحد 

 = السبورة  والداتا  شو 

5 3 
تعریف مفھوم المتغیر  

المتقطع ( العشوائي 
 )والمستمر 

مفھوم المتغیر العشؤائي 
  المتقطع والمستمر 

 = السبورة  والداتا  شو 

6 3 
تعریف دالة التوزیع و دالة 

 االحتمال
مفهوم دالة التوزيع ودالة 

  االحتمال

 = السبورة  والداتا  شو 

7 3 

, تعریف التوقیع الریاضي 
 . العزوم 

, التوقيع الرياضي  مفھوم 

الدوال املولدة . العزوم 

  للعزوم

 = السبورة  والداتا  شو 

 = السبورة  والداتا  شو   ماھو العزوم   .تعریف مفھوم العزوم  3 8

 = السبورة  والداتا  شو   ماھي الدالة المولدة للعزوم   تعریف الدوال المولدة للعزوم 3  9

10 3 
حل بعض التمارین المختلفة 

 عن موضوع العزوم 
  =  السبورة  والداتا  شو  تمارین ومناقشة

11 3 
تعریف بعض التوزیعات 

المتقطعة ( الخاصة
 )ولمستمرة

انواع التوزيعات املتقطعة 

  واملستمرة 

 = السبورة  والداتا  شو 

12 3 
تعریف مفھوم  نظریة 

  التوزیع 
  

 = السبورة  والداتا  شو   ماھي نظریة التوزیع 

13 3 
لمتغیرین ( نظریة التوزیع 

 )عشوائیین أو أكثر 
ملتغريين ( ماهو  التوزيع 

  )عشوائيني أو أكثر 

 = السبورة  والداتا  شو 

14 3 
تعریف دالة التوزیع  

 المشتركة
 = السبورة  والداتا  شو   مفهوم دالة التوزيع املشرتكة 

15 3 
االحتمال تعریف دالة كثافة 
 المشتركة

 = السبورة  والداتا  شو مفهوم دالة كثافة االحتمال 
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 البنیة التحتیة  .11

  االحتمالية واملتغريات العشوائية ك تأليف باسم يونس دنون  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2- Introduction to Mathematical 

Statistics Hogg & Criug   
3 - Elements of Mathematical Stats. 

Ractliffe 

  املشرتكة

16 3 

تعریف  دالة كثافة االحتمال 
 الحدیثة

مفهوم دالة كثافة االحتمال 

  احلديثة

 = السبورة  والداتا  شو 

17 3 

تعریف المتغیرات العشوائیة 
 المستقلة

مفهوم املتغريات العشوائية 

  املستقلة

 = السبورة  والداتا  شو 

18 3 
حل بعض التمارین المختلفة 

عن موضوع المتغیرات 
 العشؤائیة 

  =  السبورة  والداتا  شو  تمارین ومناقشة

19 3 
  = السبورة  والداتا  شو   التوقع الرياضي مفھوم  تعریف  التوقع الریاضي

20  3 

تعریف التغایر ومعامل 
 االرتباط

مفهوم التغاير ومعامل 

  االرتباط

 = السبورة  والداتا  شو 

21 3 
تعریف مفھوم الدوال المولدة 

 للعزوم
 = السبورة  والداتا  شو   الدوال املولدة للعزوم

22 3 
تعریف مفھوم  التغیر 

 الشرطي
 = السبورة  والداتا  شو   التغري الشرطي

23 3 
تعریف مفھوم التوقع 

 الشرطي
 = السبورة  والداتا  شو   التوقع الشرطي

24 3 

تعریف مفھوم توزیع دالة 
 المتغیرات العشوائیة

توزيع دالة املتغريات 

  العشوائية

 = السبورة  والداتا  شو 

25 3 
حل بعض التمارین المختلفة 

 عن التوقع الشرطي  
  =  السبورة  والداتا  شو  تمارین ومناقشة

26 3 
 = السبورة  والداتا  شو   التوزيعتقنية دالة  تقنیة دالة التوزیع

27 3 
  تقنیة الدالة المولدة للعزوم 

, 
 = السبورة  والداتا  شو   ,تقنية الدالة املولدة للعزوم 

28 3 
  تقنیة تحویل المتغیرات

 
 = السبورة  والداتا  شو   تقنية حتويل املتغريات

29 3 
حل بعض التمارین المختلفة 

عن موضوع تحویل 
 المتغیرات 

  = السبورة  والداتا  شو   تمارین ومناقشة

بعض تطبیقات تحویل  3 30
 المتغیرات  

  = السبورة  والداتا  شو   fوتوزيع  tتوزيع مفهوم
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   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

( اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا   
 ....  ),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   -

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

  .   المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 MAG 207/ الھندسة رمز المقرر/ اسم  .3

  اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانیة/ 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   تدخل الھندسةتعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مخرجات - 9

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

تكوین الھندسةتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1
الطلب من الطلبة مجموعة من الھندسةمجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع 

 االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا لمواضیع محددة 

 تیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة اعطاء الطلبة واجبات بی .2

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .3

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

  
  
  طرائق التقییم    

 والشھریةاجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة     -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
ت 

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  تعریف الطالب 3 1
 نشأة وتطور النظام البدیھي

األمتحانات الیومیة  الداتا شوالسبورة و  نشأة وتطور النظام البدیھي
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

  والنهائیة
تعریف النظام بتعریف الطالب 3 2

 البدیھي ومكوناتھ
تعریف النظام البدیھي 

 ومكوناتھ
  = السبورة و الداتا شو

  تعریف الطالب 3 3
 الھندسة المحددة    

  = و الداتا شوالسبورة  الھندسة المحددة    

   السبورة و الداتا شو  حل بعض التمارین حل بعض التمارین    4
نظام  تعریف الطالب   3 5

مسلمات یونك  ونظام 
 مسلمات فانو

نظام مسلمات یونك  ونظام 
 مسلمات فانو

  = السبورة و الداتا شو

   السبورة و الداتا شو  حل بعض التمارین حل بعض التمارین    6
صفات  تعریف الطالب   3 7

 النظام البدیھي   
  = السبورة و الداتا شو صفات النظام البدیھي   

االستقاللیة    تعریف الطالب   3 8
 التآلف والكمال

  = السبورة و الداتا شو االستقاللیة   التآلف والكمال

   السبورة و الداتا شو  حل بعض التمارین حل بعض التمارین    9
لمحة  تعریف الطالب   3 10

 تاریخیة عن الھندسة
  = السبورة و الداتا شو لمحة تاریخیة عن الھندسة

الھندسة قبل  تعریف الطالب 3 11
إقلیدس  النظام  ,  إقلیدس

  .االقلیدي تعریفة ومكوناتھ
 

إقلیدس   ,  الھندسة قبل إقلیدس
النظام االقلیدي تعریفة 

 ومكوناتھ

  = السبورة و الداتا شو

مواطن  تعریف الطالب 3 12
 الضعف في النظام التقلیدي

مواطن الضعف في النظام 
 التقلیدي

  = السبورة و الداتا شو

مكافئات  تعریف الطالب   3 13
 بدیھیة إقلیدس الخامسة

مكافئات بدیھیة إقلیدس 
 الخامسة

  = السبورة و الداتا شو

   شوالسبورة و الداتا   حل بعض التمارین حل بعض التمارین    14
  تعریف الطالب 3 15

النظام الھلبرتي تعریفة 
 ومكوناتھ

النظام الھلبرتي تعریفة 
 ومكوناتھ

  = السبورة و الداتا شو

بدیھیات  تعریف الطالب  3 16
 الترتیب

  = السبورة و الداتا شو بدیھیات الترتیب

   السبورة و الداتا شو  حل بعض التمارین حل بعض التمارین  3  17
  = السبورة و الداتا شو التشاكالت التشاكالت   تعریف الطالب  3 18

بدیھیة فانو  تعریف الطالب   3 19
 وبدیھیة دیزارت

  = السبورة و الداتا شو بدیھیة فانو وبدیھیة دیزارت
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 البنیة التحتیة  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

( اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا   
  ....  ),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   -

 للرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیة -

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

  .المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  

 تعریف الطالب    3 20
 المجموعات التوافقیة

  = السبورة و الداتا شو المجموعات التوافقیة

الھندسة تعریف الطالب  3 21
 التألفیة المستویة

  = السبورة و الداتا شو الھندسة التألفیة المستویة

نظام  تعریف الطالب    3 22
 فرضیات الزمرة

  = السبورة و الداتا شو نظام فرضیات الزمرة

   السبورة و الداتا شو  حل بعض التمارین حل بعض التمارین    23
ھندسة  تعریف الطالب   3 24

التحویالت االنعكاس 
المحوري المركزي اإلزاحة 

 التطابق

ھندسة التحویالت االنعكاس 
المحوري المركزي اإلزاحة 

 التطابق

  = السبورة و الداتا شو

العالقة بین  تعریف الطالب    3 25
 التحویالت

 العالقة بین التحویالت
 

  = السبورة و الداتا شو

حل بعض التمارین الھندسة   3 26
 الالاقلیدیة   

  = السبورة و الداتا شو الھندسة الالاقلیدیة   

   السبورة و الداتا شو  حل بعض التمارین  حل بعض التمارین    27
الھندسة   تعریف الطالب  3 28

 الھذلولیة  
  = السبورة و الداتا شو الھندسة الھذلولیة  

الھندسة  تعریف الطالب    3 29
 االھلیلیجیة

  = السبورة و الداتا شو الھندسة االھلیلیجیة

  = السبورة و الداتا شو حل بعض التمارین حل بعض التمارین 3 30
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

  205MADE/  المعادالت التفاضلیة الالعتیادیة رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانیة/ 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 المعادالت التفاضلیة الالعتیادیة تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 الریاضیات وتطبیقاتھا   تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .والتفكیر في الریاضیات اكتساب المھارات العقلیة  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .12
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحةاستخدام     -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
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -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      

المعادالت التفاضلیة تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .4
 الالعتیادیة

 المعادالت التفاضلیة الالعتیادیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .5

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .6
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .7

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .8

  
  طرائق التقییم      

 االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةاجراء     -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
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق     -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
  طرائق التقییم    

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

 
  
  
  
  

  ).الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور ( 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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ألسبوع
ا

ت 
الساعا

 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مسـائل , (الطالب تعریف  3  1

ـــــــة ومســـــــائل  القـــــــيم االبتدائي

التعريـــــف : القـــــيم احلدوديـــــة 

 )مع بعض األمثلة

دراسة مسائل القيم 

االبتدائية ومسائل القيم 

التعريف مع : احلدودية 

 بعض األمثلة

األمتحانات الیومیة  السبورة و الداتا شو
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

  والنهائیة
التفســــري تعری����ف الطال����ب  3  2

اهلندســي للمعدلــة التفاضــلية 

 )احلقل أالجتاهي ( 

التفسري اهلندسي للمعدلة 

احلقل أالجتاهي ( التفاضلية 

( 

 السبورة و الداتا شو

=  

طرق حل تعریف الطالب  15 8- 3

املعادالت التفاضلية من 

الرتبة األوىل طرق حل 

املعادالت التفاضلية من 

 الرتبة األوىل

طرق حل املعادالت 

 التفاضلية من الرتبة األوىل

 السبورة و الداتا شو

=  

طرق حل  تعریف الطالب 6 10- 9

  املعادالت التفاضلية

املعادلة اخلطية من الرتبة 

 الثانية

طرق حل املعادالت 

املعادلة اخلطية   التفاضلية

  من الرتبة الثانية

 

 السبورة و الداتا شو

=  

11-
13 

النظم  تعریف الطالب 9

 اخلطية الالمتجانسة

النظم اخلطية الالمتجانسة 

مربهنة ليوفيل وجود 

املعادلة : ووحدانية احلل 

التفاضلية القياسية من الرتبة 

وجود .شرط لبشتز .األوىل 

حل املعادلة التفاضلية من 

وحدانية احلل .الرتبة األوىل 

توسيع .على أوسع فرتة 

 .احلل 

 السبورة و الداتا شو

=  

15-
16 

النظم  تعریف الطالب 6

اخلطية الالمتجانسة مربهنة 

مربهنة الوجود 

والوحدانية لنظم 
 السبورة و الداتا شو

=  
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 البنیة التحتیة  .10

. هادي جابر و د. د: ترمجة , املعادالت التفاضلية وتطبيقا�ا  -  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  راضي إبراهيم

  أمحد زين العابدين. د: التفاضلية تأليف نظرية املعادالت  - 

 

 ODES : A First Course Brauer and Noel  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 ..حل املعادالت التفاضلية تأليف خالد امحد السامرائي و اخرون 

ليوفيل وجود ووحدانية احلل 

املعادلة التفاضلية : 

القياسية من الرتبة األوىل 

وجود حل .شرط لبشتز .

املعادلة التفاضلية من الرتبة 

وحدانية احلل على .األوىل 

 .توسيع احلل .أوسع فرتة 

, املعادالت التفاضلية 

  ,    مرتاجحة كرونول 

النظم اخلطية والنظم اخلطية 

 املتجانسة

17-
20 

حتويل  تعریف الطالب 9

 البالس وخواصه

 حتويل البالس وخواصه
 السبورة و الداتا شو

=  

21-
23 

عكس  تعریف الطالب 9

استخدام ,حتويل البالس 

حتويل البالس حلل 

املعادالت اخلطية املعادالت 

  nالثابتة من الرتبة 

عكس حتويل البالس 

استخدام حتويل البالس ,

حلل املعادالت اخلطية 

املعادالت الثابتة من الرتبة 
n  

 السبورة و الداتا شو

=  

24-
28 

  تعریف الطالب 12

استخدام حتويل 

البالس حلل 

املنظومات اخلطية 

 .مبعمالت خطية 
 

استخدام حتويل 

البالس حلل املنظومات 

  اخلطية مبعمالت خطية 
 

 السبورة و الداتا شو

=  
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مواقع االنترنیت , االلكترونیة ب ـ المراجع
.... 

Science direct,springer link  
 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 التطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكب -

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

 .المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 206MAC/  الحاسبات المقرررمز / اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانیة/ سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

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

  
  طرائق التعلیم والتعلم     

 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

  
  
  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 -
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 كلیة العلوم جامعة دیالى التعلیمیةالمؤسسة  .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

  204MAMP/  الفیزیاء الریاضیة رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانیة/ 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 الھندسة وجمیع أقسام الفیزیاء الریاضیة تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 العلوم  

 .الفیزیاءاكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس  -ب

 .الریاضیات  التطبیقات اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في -ت

 تمكینالطالبمنالتعرفعلىاھمالمبادئوالقوانینالفیزیائیة- ث

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .11
 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم     -4
  طریقة التعلم الذاتي    -5

  
  األھداف المعرفیة  -أ

  انیصبحالطالبملمباھماالساسیاتفیعلمالفیزیاء-1أ
  انیصنفالطالبالىعلمالفیزیاءالحدیثوالقدیم-2أ
  انیمیزبینالقوانینالنظریةوالتطبیقیة -3أ
  انیقیمالطالبعمالالجھزةوتطبیقاتھا-4أ
 انیصبحملمباھمالقوانینالفیزیائیھالتیتحكمالطبیعة -5أ

 .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      

 الفیزیاء الریاضیةتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .6

 الفیزیاء الریاضیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .7

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .8
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .9

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .10

  
  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     

 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

  
  
  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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 بنیةالمقرر .10
ألسبوع

ا
ت  

الساعا
مخرجاتالتعلمالم  

  طلوبة
/ اسمالوحدة

  أوالموضوع
 طریقةالتقییم  طریقةالتعلیم

االول الى 
 الخامس

یدرس الطالب كل من المفردات التالیھ   15
,  الكمیات العددیة والكمیات المتجھة( 

الضرب االتجاھي , الضرب العددي 
األجسام , الحركة الخطیة المنتصفة 

. الحركة الدائریة , القذائف , الساقطة 
  )القوة التثاقلیة, القوة , الزخم 

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

كرة االساٌسیة للمعلومة ًفي الف
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة ًفي 
  االستنتاج

  

النشاط الصًفي ییم تقٌ -1
للطالب من خالل 

المشاركة ییلٌوٌمیة ًفي 
 المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

السادس 
الى  
 العاشر

, الكھربائیة المستقرة .الكھربائیة   15
شدة المجال , المجال الكھربائي 

لثنائي القطب , الكھربائي لشحنة نقطیة 
لسلك طویل مشحون , الكھربائي 

  .بانتظام الحركة في مائع لزج

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
أویلٌة ثم الخوض معلومات 

ًفي الفكرة االساٌسیة للمعلومة 
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة ًفي 
  االستنتاج

  

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

خالل المشاركة ییلٌوٌمیة 
 ًفي المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

الحادي 
عشر الى 
الثالث 
 عشر

9  
  

, معامل االنكسار , طبیعة الضوء 
تحلیل , الطیف الكھرومغناطیسي 

  قوانین االنعكاس واالنكسار, الضوء

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

االساٌسیة للمعلومة ًفي الفكرة 
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة ًفي 
  االستنتاج

  

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

خالل المشاركة ییلٌوٌمیة 
 ًفي المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

الرابع 
عشر الى 
التاسع 
 عشر

18  
  

قانون حفظ الطاقة , أنواعھا : الطاقة 
  .أمثلة بسیطة , معادلة الكرانج 

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

ًفي الفكرة االساٌسیة للمعلومة 
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

كة ًفي الطالب على المشار
  االستنتاج

  

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

خالل المشاركة ییلٌوٌمیة 
 ًفي المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

العشرون   
الى 

الخامس 
والعشرو

 ن

18  
  

, الجسم األسود : الفیزیاء الكمیة 
فرضیة , للجسم األسود الطیف الطافي 

بالنك و معادلة بالنك لتفسیر طیف 
. ازدواجیة الضوء , الجسم األسود 

  الحركة الموجیة,فرضیة دي برولي

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

ًفي الفكرة االساٌسیة للمعلومة 

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

خالل المشاركة ییلٌوٌمیة 
 ًفي المحاضرة

متحانات الٌیوٌمیة اال-2
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المراد أٌیصالھاوتحفٌز 
الطالب على المشاركة ًفي 

  االستنتاج
  

 المفاجئة
االمتحانات الشھٌریة -3

 المجدولة
  حل الواجب البیتي -4

  
السادس 
والعشرو
ن الى 
 الثالثون

15  
  

  مبادئ المیكانیك الكمي
تبادل المؤثرات الریاضیة والدالة 

  .      الموجیة 
الجسمیة : معادلة شرودنجز وتطبیقاتھا

, صندوق الجھة ببعد واحد , الحرة 
  .الجھة بثالث أبعاد صندوق

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

ًفي الفكرة االساٌسیة للمعلومة 
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة ًفي 
  االستنتاج

  

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

ل المشاركة ییلٌوٌمیة خال
 ًفي المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

  
 البنیةالتحتیة .10

طالب . د, رحیم عبد الكتل . الفیزیاء الجامعیة تألیف  د - 1	ـالكتبالمقررةالمطلوبة1
  ناھي الخفاجي 

عبد السالم . د, جاسم الحسني . د: المیكانیك الكمي تألیف  - 2
 عبد األمیر 

    )  المصادر(ـالمراجعالرئیسیة2
ضیاء . د, ھاشم عبود . د: مقدمة من المیكانیك الكمي تألیف     

 أحمد 

, المجالتالعلمیة( اـالكتبوالمراجعالتییوصىبھا

  ....  ),التقاریر
 Finn	and	Alonsoالفیزیاء الجامعیة 

  Science direct,springer link ....مواقعاالنترنیت, بـالمراجعااللكترونیة
  

  
  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 وتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌة -

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

  .المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 الریاضیاتعلوم  المركز/ القسم العلمي   .2

 301MAMAN/  التحلیل الریاضي رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/ سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا   التحلیل الریاضي تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 الریاضیاتتعریف الطلبة بأھمیة علم  -د

 رجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخ .9
 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

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

    -6أ
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 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

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

 التحلیل الریاضيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 التحلیل الریاضيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .2

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

 ء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة اعطا .4

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .5

  
  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     

 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

  
  
  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
  بأجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطال  -2د
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  بنیة المقرر -11
ألسبوع

ا
ت 

الساعا
 

 أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة

 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 تعریف الطالب 4 1

األعــــداد احلقيقيــــة   بمب����ادئ  

  كحقل مرتب كامل

تعریف , تعریفھا , األعداد الحقیقیة
 خواص األعداد الحقیقیة, الحقل 

السبورة و الداتا 
  شو

األمتحانات الیومیة و 
الواجبات البیتیة 
باالضافة الى 

االمتحانات الشهریة 
 والنهائیة

تعری��ف الطال��ب حق��ل األع��داد  4 2
 النسبیة

األعداد النسبية وكثافتها يف حقل 

 األعداد احلقيقية 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

. األعداد غري النسبية وكثافتها   النسبيةاألعداد غري    

املتتابعة الكوشية واملتتابعات 

املتقاربة حقل األعداد احلقيقية 

  . والعالقة بينهما

  =  

 تعریف الطالب 4  3

بالفضاءات املرتية 

  والفضاءات التبولوجية

والمجموعات , المجموعات المفتوحة
 المغلقة في مستوى األعداد الحقیقیة

الداتا السبورة و 
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة   3 4
  عن موضوع الفضاء المتري

السبورة و الداتا   تمارین ومناقشة
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة   4 5
عن موضوع  المجموعات 

والمجموعات , المفتوحة
  المغلقة

السبورة و الداتا   تمارین ومناقشة
  شو

= 

تعریف الطالب ما ھومفھوم  4 6
 التراص 

السبورة و الداتا  nRيوريل يف  –مربهنة هاين 
  شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم  4 7
 األستمراریة

خواص الدوال املستمرة على 

 فضاءات مرتية مرصوصة

السبورة و الداتا 
  شو

= 

 تعریف الطالب 4 8
مفھوم التقارب ومتتابعات 

  الدوال

, التقارب املفيد , وتقارgا املنتظم 

 املنتظمميزات التقارب 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم  4 9
 المتسلسالت

متسلسالت الدوال 

 .ومتسلسالت القوى 
  

السبورة و الداتا 
  شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم   4 10
المتسلسالت الجبریة 

  والھندسیة

السبورة و الداتا   شكل املتسلسة اجلربية واختبارها
  شو

=  
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تعریف الطالب  مفھوم   4  11
  المتسلسالت التوافقیة 

شكل املتسلسة 

  االتوافقيةواختبارها

السبورة و الداتا 
  شو

=  

السبورة و الداتا   تمارین ومناقشة  المتسلسالتتمارین ومناقشة  4  12
  شو

= 

تعریف الطالب  االشتقاق  4 13
 والدوال القابلة لألشتقاق

مربهنة الدوال , قاعدة السلسلة 

 ومربهنة الدال العكسية الضمنية

السبورة و الداتا 
  شو

= 

القيم  تعریف الطالب  4 14

العظمى احمللية والقيم 

 الصغرى احمللية 

السبورة و الداتا  وبعض تطبیقاتھا
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة  4 15
 عن موضوع التكامل

السبورة و الداتا  تمارین ومناقشة
  شو

= 

 تعریف الطالب 4 16

  اpموعات املهملة

  

اpموعات املهملة واستخدامها 

لصياغة مربهنة لبيك يف التكامل 

 الرمياين

السبورة و الداتا 
  شو

= 

إبراز نقاط الضعف يف  نظرية  تكامل لبیك والتكامل الریماني 4 17

 رميان للتكامل

السبورة و الداتا 
  شو

= 

نظرية  تعریف الطالب   4 18

 القياس

السبورة و الداتا  التكاملقاعدة كوشي في 
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة  4 19
 عن موضوع التكامل

السبورة و الداتا  تمارین ومناقشة
  شو

= 

نظرية  تعریف الطالب   4 20

 القياس

اpموعات القابلة للقياس 

 وخواصها من دون برهان

السبورة و الداتا 
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة  4 21
 نظریة القیاس عن موضوع

السبورة و الداتا  تمارین ومناقشة
  شو

= 

تكامل  تعریف الطالب   4 22

 لبيك

الدوال القابلة للتكامل ليبيكيا 

والعالقة بني الدوال والدوال القابلة 

 للقياس

السبورة و الداتا 
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة   4 23
  عن موضوع تكامل لبیك

الداتا السبورة و  تمارین ومناقشة
  شو

= 

الدوال  تعریف الطالب   4 24

 املقيدة

الدوال املقيدة التغاير والدوال 

 املطلقة االستمرارية

السبورة و الداتا 
  شو

= 
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 البنیة التحتیة  .10

  عادل غسان . د: مقدمة يف التحليل الرياضي تأليف   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 : الكتاب املصدر

  Real Analysis , H. Royden  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  
 

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

 
Introduction to Real Analysis (Dover Books on 
Mathematics) 
 by Michael J. Schramm and Mathematics 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 .وما يطرأ علیه من مستجدات تشكیل لجان في القسم العلمي مھمتھا متابعة البرنامج وإجراء المراجعة الشاملة . 1

  .استبیان اراء الطلبة عند نھاية كل فصل دراسي حول البرنامج الدراسي. 2

حول أفضل الطرق لتطوير المقررات الدراسیة وطرق استبیان اراء أعضاء ھیئة تدريس عند نھاية كل فصل دراسي . 3

  .تدريسھا

  .في القسم التنسیق مع شعبة الجودة في الجامعة لمتابعة تطبیق البرنامج االكاديمي . 4

  إجراء مراجعة شاملة للبرنامج بشكل دوري كل اربع سنوات. 5
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 301MANAN/  التحلیل العددي رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

  الثالثة/ سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا   تدخل التحلیل العددي تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة -أ
 في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .في التطبیقات الریاضیةأكتساب مھارة استخدام الحاسوب  -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم - 9

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

  الریاضیة ممارسة انماط مختلفة من البراھین -3أ
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-4أ
  تاألعتماد على النفس في تحصیل الریاضیا  -5أ

 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

  مھارة األستنتاج والتقییم   - 2ب
  مھارة التحلیل   - 3ب
  مھارة المالحظة    -4ب
  طرائق التعلیم والتعلم      
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 التحلیل الریاضيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 التحلیل الریاضيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .2

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

 لحل بعض االمثلة باستخدام الحاسبةاعطاء الطلبة واجبات بیتیة  .4

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .5

  
  طرائق التقییم      

 االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةاجراء     -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
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق     -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( 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
ت 

الساعا
 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

طریقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التعلیم

 التقییمطریقة 

  تعریف الطالب 3 1
 بمفھوم التحلیل العددي

السبورة و   األخطاء ومصادرھا
 الداتا شو

األمتحانات الیومیة و 
الواجبات البیتیة باالضافة 
الى االمتحانات الشھریة 

 والنھائیة

الحل�ول تعریف الطالب   6 3- 2
العددی��ة للمع��ادالت ال��ال 

 خطیة

السبورة و   والتصنیف تقاربھا وخوارزمیاتھا
 الداتا شو

= 

  تعریف الطالب 6 6- 5
تعریف الطالب طرق 

الحلول العددیة 
 للمعادالت الال خطیة

, طریقة القاطع , طریقة الوضع 
  .طریقة نیوتن رافسون 

السبورة و 
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  7
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

الحلول تعریف  الطالب  3 8
 العددیة لألنظمة الخطیة

طریقة , طریقة الحذف لكاوس 
طریقة التحلیل , كاوس جوردان 

  المثلثي

السبورة و 
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  9
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

10-
11 

تعریف الطالب   النظم  6
الحسنة الشرط والنظم 

 علیلة الشرط

الشرط والنظم علیلة النظم الحسنة 
  الشرط

السبورة و 
 الداتا شو

= 

12-
15 

  تعریف الطالب 9
الطرق التكراریة لحل 

 منظومة معادالت خطیة

طریقة كاوس , طریقة جاكوبي 
  سایدل

السبورة و 
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  16
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

17-
19 

تعریف الطالب    6
 االندراج واالستكمال

الفروقات , متعدد حدود الكرانج 
  المنتھیة

السبورة و 
 الداتا شو

= 

20-
23 

تعریف الطالب    9
 االشتقاق العددي

االشتقاق عندما تكون النقاط غیر 
متساویة األبعاد االشتقاق عندما 

  تكون النقاط مستویة األبعاد

السبورة و 
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  24
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  25
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

تعریف الطالب  بعض  3 26
تطبیقات مبرھنة كوشي 

 ریمان –

السبورة و   وبعض تطبیقاتھا
 الداتا شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم   3 27
 التكامل العددي

طریقة , المنحرف طریقة شبھ 
  سمبسون

السبورة و 
 الداتا شو

= 

  تعریف الطالب 3 28
على احد طرق التكامل 

  .العددي 
 

طریقة كاوس , طریقة رومیرك 
  للتكامل العددي

السبورة و 
 الداتا شو

= 
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 البنیة التحتیة  .11

  ابتسام كمال الدين . علي السيفي و د. د: مبادئ التحليل العددي تأليف   -1  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  كاظم الالمي . د: مقدمة يف التحليل العددي تأليف  - 2     
    3- Applied Numerical Analysis C.F. Gerald  

ـ المراجع الرئیسیة 2
  )  المصادر(

Numerical Analysis R.L. Burden  
 

اـ الكتب والمراجع التي 
المجالت (  یوصى بھا  

 ) .... ,التقاریر , العلمیة 

Numerical Analysis, 2nd Edition 2nd Edition 
by Timothy Sauer (Author) 

, ب ـ المراجع االلكترونیة
 ....مواقع االنترنیت 

http://www.math.umn.edu/~olver/num.html 
Lecture Notes on Numerical Analysis 

  

  

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 مایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھ -

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

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  
  

  

  

  

  

  

  

الحلول العددیة  3 29
للمعادالت التفاضلیة 

 االعتیادیة

طریقة اویلر , طریقة متسلسلة تیلر
  المطورة

و  السبورة
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  30
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 
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 العلوم جامعة دیالىكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 304MAAA/  الجبر المجرد رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثالثة/ 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   الجبر المجرد تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .الریاضیات اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم - 9

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم     -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

  انماط مختلفة من البراھین الریاضیةممارسة  -3أ
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-4أ
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -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      

 الجبر المجردتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر للتحلیل  .6

 الجبر المجرد  الجبتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .7

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .8
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .9

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .10

  
  طرائق التقییم      

 االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةاجراء     -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
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق     -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
  طرائق التقییم    

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

  
  ).الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور ( 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
ت 

الساعا
 

 مخرجات التعلم المطلوبة

تعریف الطالب بالمواد 
  االتیھ

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

اتعريف الزمرة واألمثلة 4 1 األمتحانات الیومیة   السبورة و الداتا شو  تعريف الزمرة واألمثلةِ  
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
 أنواِع الزمِر  4 2

 

 =  السبورة و الداتا شو أنواِع الزمر

الفرعيةالزمر  4 3  =  السبورة و الداتا شو الزمر اجلزئية 

1تشاكالت الزمر  4 4  =  السبورة و الداتا شو 1تشاكالت الزمر  

2تشاكالت الزمر  4 5  =  السبورة و الداتا شو  2تشاكالت الزمر  

3تشاكالت الزمر 4 6  =  السبورة و الداتا شو 3تشاكالت الزمر  

1اجلداء املباشر 4 7  =  السبورة و الداتا شو 1الجداء المباشر 

2اجلداء املباشر  4 8  =  السبورة و الداتا شو  2الجداء المباشر 

3اجلداء املباشر  4 9  =  السبورة و الداتا شو 3الجداء المباشر 

 =  السبورة و الداتا شو pالزمر من النمط  p الزمر من النمط 4 10

 =  الداتا شوالسبورة و   pالزمر من النمط  pالزمر من النمط  4 11

 =  السبورة و الداتا شو  pالزمر من النمط  pالزمر من النمط 4 12

 الزمر السيلوفية 4 13
 

 =  السبورة و الداتا شو الزمر السیلوفیة

 =  السبورة و الداتا شو  بعض التطبیقات عنھا بعض التطبيقات عنها 4 14

 =  السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة متارين ومناقشة 4 15

 تعريف احللقاِت واألمثلة 4 16

 

 =  السبورة و الداتا شو تعریف الحلقاِت واألمثلة

احللقات اجلزئية وبعض  4 17

 خصائصها

 

الحلقات الجزئیة وبعض 
  خصائصھ

 =  السبورة و الداتا شو
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 تعريف احللقاِت واألمثلة 4 18

 

 =  السبورة و الداتا شو تعریف الحلقاِت واألمثلة

اجلزئية وبعض احللقات  4 19

 خصائصها

 

الحلقات الجزئیة وبعض 
  خصائصھا

 =  السبورة و الداتا شو

 العناصر عدمية القوى 4 20

 

 =  السبورة و الداتا شو  العناصر عدیمة القوى

 تعريف احللقاِت واألمثلة 4 21

 

 =  السبورة و الداتا شو تعریف الحلقاِت واألمثلة

احللقات اجلزئية وبعض  4 22

 خصائصها

 

الحلقات الجزئیة وبعض 
  خصائصھا

 =  السبورة و الداتا شو

 العناصر عدمية القوى 4 23

 

 =  السبورة و الداتا شو  العناصر عدیمة القوى

 تعريف احللقاِت واألمثلة 4 24

 

 =  السبورة و الداتا شو تعریف الحلقاِت واألمثلة

احللقات اجلزئية وبعض  4 25

 خصائصها

 

الحلقات الجزئیة وبعض 
  خصائصھا

 =  السبورة و الداتا شو

 بعض انواع املثالبات  4 26
 

 =  السبورة و الداتا شو  بعض انواع المثالبات

اجلذر اجلاكويب واجلذر   4 28

 االويل

 

الجذر الجاكوبي والجذر 
 االولي

 =  السبورة و الداتا شو

 =  السبورة و الداتا شو  تمارین متارين  4 29

 =  و الداتا شو السبورة  تمارین متارين  4 30
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 البنیة التحتیة  .10

   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Abstract and Linear Algebra. D. Burton 

   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

Abstract and Linear Algebra. D. Burton 

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

 abstract algebraمئات من الكتب عن اجلرب ا_رد او 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 مایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھ -

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

  .  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -
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 كلیة العلوم جامعة دیالى التعلیمیةالمؤسسة  .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 305MAAS/  االحصاء المتقدم رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثالثة/ 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   االحصاء المتقدم تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .والتفكیر في الریاضیات اكتساب المھارات العقلیة  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم - 9

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحةاستخدام     -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
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ

    -6أ
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 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

  مھارة األستنتاج والتقییم   - 2ب
  مھارة التحلیل   - 3ب
  مھارة المالحظة    -4ب

  
  طرائق التعلیم والتعلم      

 االحصاء المتقدمتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .11

 االحصاء المتقدمتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .12

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .13
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .14

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .15

  
  طرائق التقییم      

 االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةاجراء     -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
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق     -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
  طرائق التقییم    

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

  
  

  ).الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 
 باداة الدرس لتنمیة مھارات الطلبة  اجراء التجارب المختبریة المتعلقة  -1د
  بأجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطال  -2د
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	بنیة المقرر -11

ع
األسبو

ت  
الساعا

 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة 

تعریف مفھوم  العینات   3 1
 واحصائیة العینة 

إحصاءه  , العینة العشوائیة 
العینة التي  تتبع التوزیع 

الطبیعي وغیره من 
  التوزیعات

األمتحانات الیومیة  السبورة  والداتا  شو 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشھریة 

 والنھائیة
تعریف مفھوم  إحصاءات   3  2

 .مرتبة 
, مفھوم  إحصاءات مرتبة  

  بعض تطبیقاتھا  
 = السبورة  والداتا  شو 

توزیع اإلحصاءات المرتبة   توزیع اإلحصاءات المرتبة 3 3
  مع تطابیقاتھا 

 = السبورة  والداتا  شو 

 = السبورة  والداتا  شو   مفھوم الكفایة مع االمثلة  تعریف  الكفایة  3 4

تعریف عائلة دوال الكثافة   
  فضاء المعلمة, األسیة 

, عائلة دوال الكثافة األسیة 
  .فضاء المعلمة 

 = السبورة  والداتا  شو 

  تعریف  نظریة الغایة  3 5
 

 = السبورة  والداتا  شو   مفھوم الغایة  

تعریف مفھوم المتراجحات   3 6
 األساسیة 

تطبیقات المتراجحات  
  جبجیف, األساسیة 

 = السبورة  والداتا  شو 

 = السبورة  والداتا  شو   مفھوم  أنواع التقارب  , تعریف أنواع التقارب  3 7

      ماھي االعداد الكبیرة   تعریف قانون األعداد الكبیرة  

تعریف  نظریة الغایة  3 8
 المركزیة

مفھوم   نظریة الغایة 
  المركزیة

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف بعض التوزیعات  3 9
المتقطعة ( الخاصة

 )ولمستمرة

انواع التوزیعات المتقطعة 
  والمستمرة 

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف مفھوم  نظریة  3 10
لمتغیرین عشوائیین ( التوزیع 

 )أو أكثر 

لمتغیرین ( نظریة التوزیع 
  )عشوائیین أو أكثر 

 = السبورة  والداتا  شو 

  = السبورة  والداتا  شو   تعریف المخمن   تعریف نظریة التخمین   3 11
  
  
 

دالة , تعریف  دالة الخسارة  3 12
 المخاطرة

دالة , مفھوم  دالة الخسارة 
  المخاطرة

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف  معدل مربع األخطاء  3 13
االتساق  دالة , الالانحیازیة 

 كثافة االحتمال الحدیثة

مفھوم  معدل مربع األخطاء 
  االتساق, الالانحیازیة 

 = السبورة  والداتا  شو 

, راو  -تعریف كفاءة كرامیر 3 14
 فیشر

, راو  -مفھو م كفاءة كرامیر
  فیشر

 = السبورة  والداتا  شو 
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 البنیة التحتیة  .10

   -Introduction to Mathematical Statistics1  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Hogg and Cruisy  

  2- Probability Theory , Mood'et-al.   
 

حل بعض التمارین المختلفة  3 15
 عن موضوع التخمین 

  =  السبورة  والداتا  شو  تمارین ومناقشة

تعریف مفھوم  مخمن وغیر  3 16
  تباینمنحاز وذو أقل 

ماھو  المخمن ووالمخمن  
  غیر منحاز وذو أقل تباین

 = السبورة  والداتا  شو 

 –تعریف نظریة راو  3  17
 بالكویل ولیمان

بالكویل  –نظریة راو   
  مع تطبیقاتھاولیمان 

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف مفھوم  طرائق  3 18
األرجحة العظمى ( التخمین 

 ) .والعزوم

األرجحة (  طرائق التخمین
  ) .العظمى والعزوم

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف مفھوم  فترة عشوائیة  3 19
 حدود الثقة, 

حدود , ماھي الفترة عشوائیة 
  الثقة

 = السبورة  والداتا  شو 

, أسالیب إیجاد حدود الثقة  3 20
حدود الثقة لعدم معالم 

 الشرطي

حدود , كیفیة إیجاد حدود الثقة 
  معالم الثقة لعدة

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف مفھوم اختبار  3 21
 الفرضیات

فرضیة (انواع الفرضیات 
و فرضیة )مركبة وبسیطة 

  العدم والبدیلة 
  

 = السبورة  والداتا  شو 

, فرضیة مركبة وبسیطة  اختبار الفرضیات 3 22
  فرضیة العدم والبدیلة

 = السبورة  والداتا  شو 

اختبار تعریف مفھوم  3 23
 والمنطقة حرجة

مفھوم االختبار ومنطقة 
  حرجة

 = السبورة  والداتا  شو 

 –انواع االخطاء  خطأ نوع  تعریف مفھوم االخطاء  3 24
  .اثنین  –واحد وخطأ  نوع 

  

 = السبورة  والداتا  شو 

 = السبورة  والداتا  شو   دالة قوة االختبار تعریف مفھوم قوة االختبار 3 25

حل بعض التمارین المختلفة  3 26
 عن موضوع االختبار 

 = السبورة  والداتا  شو   تمارین ومناقشة

 –مفھوم نظریة نیمان   بیرسن –نظریة نیمان  3 27
  بیرسن

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف نسبة االرجحیة  3 28
 الرتبیة

 = السبورة  والداتا  شو   نسبة االرجحیة الرتبیة

مفھوم اختبار نسبة تعریف  3  29
 االرجحیة

 = السبورة  والداتا  شو   اختبار نسبة االرجحیة

حل بعض التمارین المختلفة  3 30
عن موضوع اختبار 

 االرجحیة 

 = السبورة  والداتا  شو   تمارین ومناقشة
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   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر - 
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 303MANT/  نظریةاالعداد رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  المتاحةأشكال الحضور  .4

  لثةالثا/ 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   نظریة االعداد تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات  - 9

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

    -6أ
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 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

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

 نظریة االعدادتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 نظریة االعدادتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .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

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .5

  
  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     

 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

  
  
  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
ت 

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  تعریف الطالب 4 1
 بمبادئ بنظریة  االعداد   

, األعداد تعریفھا 
تمثلھا , خواصھا 

  الھندسي

السبورة و الداتا 
 شو

األمتحانات 
الیومیة و 

الواجبات البیتیة 
باالضافة الى 
االمتحانات 

 الشھریة والنھائیة
المب����دأ تعری����ف الطال����ب  4 2

األول والث��اني لإلس��تقراء 
 الریاضي

المبدأ األول والثاني 
  لإلستقراء الریاضي

السبورة و الداتا 
 شو

= 

  تعریف الطالب 4 3
، مبدأ الترتیب الحسن 

 قابلیة القسمة

مبدأ الترتیب الحسن ، 
  .قابلیة القسمة

السبورة و الداتا 
 شو

= 

تعریف الطالب  4 4
 خوارزمیة إقلیدس

السبورة و الداتا   خوارزمیة إقلیدس
 شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم  4 5
األعداد األولیة وبعض 

 خواصھا

األعداد األولیة وبعض 
  .خواصھا

السبورة و الداتا 
 شو

= 

  تعریف الطالب 4 6
المعادالت الدایوفانتینیة 

 الخطیة

المعادالت الدایوفانتینیة 
  الخطیة

السبورة و الداتا 
 شو

= 

لتطابقات تعریف الطالب   4 7
وخواصھا ، التطابقات 

 الخطیة

لتطابقات وخواصھا ، 
  التطابقات الخطیة

السبورة و الداتا 
 شو

= 

نظریة تعریف الطالب   4 8
 الباقي الصینیة

السبورة و الداتا   نظریة الباقي الصینیة
 شو

= 

نظریة تعریف الطالب   4 9
فیرما الصغرى ، نظریة 

 أویلر

نظریة فیرما الصغرى ، 
  نظریة أویلر

السبورة و الداتا 
 شو

= 

نظریة تعریف الطالب   4 10
 ولسون

السبورة و الداتا   نظریة ولسون
 شو

= 

  تعریف الطالب 4 11
  .بعض الدوال العددیة 

 

السبورة و الداتا   بعض الدوال العددیة
 شو

= 

السبورة و الداتا   ثالثیات فیثاغورس ثالثیات فیثاغورس 4 12
 شو

= 

تعریف الطالب  على  4 13
بعض حاالت نظریة 

بعض حاالت نظریة 
  فیرما األخیرة

السبورة و الداتا 
 شو

= 
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 البنیة التحتیة  .10

by Thomas P.  Elements of the Theory of Numbers  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Dence and Joseph B. 

A classical introduction to modern number theory ,  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

second edition, by Kenneth Ireland and Michael 
Rosen.  

 

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

Harold M.  by An introduction to number theory

MIT Press ,Stark 

 مواقع االنترنیت, ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

 المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فیرما األخیرة
حل بعض التمارین  4 14

 المختلفة 
السبورة و الداتا   تمارین ومناقشة

 شو
= 

تعریف الطالب  نظریة  4 15
 التشفیر

بعض التطبیقات  الطالب  
  لنظریة التشفیر

السبورة و الداتا 
 شو

= 

حل بعض التمارین  4 24
 المختلفة 

السبورة و الداتا   تمارین ومناقشة
 شو

= 
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 306MAC3/  الحاسبات رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/ سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

تدخل    یةطبیقالتالریاضیات  تستخدم في اغلب مواضیعوالتي ++Cلبرمجة تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة -أ
 في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 البرمجة زأكتساب مھارة استخدام الحاسوب والقدرة على 

 .باستخدام برامج الحاسبا الریاضیات  حلولاكتساب المھارات العقلیة والتفكیر  -ح

 بناء الخوارزمیات والمخطط االنسیابي وتعلیم البرمجة -د

 التعلیم والتعلم والتقییممخرجات المقرر وطرائق 9- 
 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

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

    -6أ
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 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

  مھارة األستنتاج والتقییم   - 2ب
  مھارة التحلیل   - 3ب
  مھارة المالحظة    -4ب

  
  طرائق التعلیم والتعلم      

 .بالبرمجة تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة  .6

 احتماالت استخدام اوامر اخرة داخل البرنامج تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة  .7

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .8
 لمواضیع محددة 

 .برمجة بعض المثلة بطرق اخرى الطلبة واجبات بیتیة تتطلب  اعطاء .9

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .10

  
  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     

 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

  
  
  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
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 بنیة المقرر -11
ألسبوع

ا
 

 الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

ظر
الن

ي 
ي 

العمل
 

1  2  2 

  تعریف الطالب
  البرمجة بمبادئ

  الربجمة بلغة  ++c مقدمة 

تشغیل , واجھھة البرنامج (
, البرنامج والخروج منھ 

الحسابات , سطح المكتب  
  )البسیطة و الرسوم البیانیة 

/   الداتا شو/ السبورة 

  جهاز احلاسبة 

األمتحانات 
الیومیة و 

الواجبات البیتیة 
باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة والنھائیة

2 -3 4  4  
 مب���������ادئتعری���������ف الطالب

 الخوارزمیات
 procedural دراسة  

programming principles  
/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
=  

4 -5 4 4 
 مب���������ادئتعری���������ف الطالب

 الخوارزمیات
Algorithms and flowchar
ts, 
properties and design 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
=  

6 2 2 
ما تعریف الطالب

 المتغیراتفیلغزةھومفھوم
 البرمجة

C++ Language Basics (Chara
cter 
set,    Identifiers,    keywords

Variables, Constants 

/   الداتا شو/ السبورة 

  = جهاز احلاسبة 

7 -8 4 4 

تعریف الطالب  
 اللغة المعامالتفيمفھوم

C++ operators (Arithmeti
c 
Operators, Assignment 
operators, relational 
operator, comparison and
logical operators, bitwise
logical operators), type 

conversion 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
=  

9 -10 4 4  

  تعریف الطالب
 البرمجیة االجمل

Statements, getting starte
d 
with C++, order evaluati
on, 
The “math.h” Library, U
nary 
Minus, Increment and 

/decrement Operators. 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 

= 

11 -12 4 4  

تعریف الطالب  
 االختیار جملمفھوم

Selection Statements 
(Selection Statements, Th
e 
Single If Statement 
Structure, The Single If 
Statement Structure 
(Blocks), The If/else 

Statement Structure 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 

=  

13 4 4  
 الجملتعریف الطالب  

 المتداخلة

Nested If and If/else 
Statements, else if 

statement 

/   الداتا شو/ السبورة 

  جهاز احلاسبة 

= 

14 2 2 
 الجملتعریف الطالب  

 الشرطیة
Switch          statement,      

    nested 
 

/   الداتا شو/ السبورة 

  جهاز احلاسبة 
=  

15  2  2  
 تعریف الطالب

  جملةالتكرار
  

loop         iteration         Sta
tements 
(while     Repetition     Stru
cture 

  
  

      
 تعریف الطالب

  المتداخلة جملةالتكرار
  

For Statement, More a
bout F 
 

/   شو الداتا/ السبورة 

    جهاز احلاسبة

16  2  2  
تعریف الطالب   العبارات 

  التكراریة
Nested for Loops 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
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17  
 التوقفتعریف الطالب   2 2

 واالستمرار 
Break and Continue 

Control  
/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
  

18  
/   الداتا شو/ السبورة   Statements, goto جملة الذھاب تعریفھ 2 2

 جهاز احلاسبة 
  

19  
 مفھومتعریف الطالب  2 2

 الدوال
Functions    الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

20  
 مفھومتعریف الطالب  2 2

 الدوال
actual and formal 

arguments,  
/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
  

21  
تعریف الطالب    2 2

 والمحلیة المتغیراتالعامة
local and global 

variables, 
/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
  

22  
/   الداتا شو/ السبورة  recursive functions الدوالتعریف الطالب    2 2

 جهاز احلاسبة 
  

23  
تعریف الطالب    2 2

 المصفوفات
Arrays (Array of One)  الداتا شو/  السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

24  
تعریف الطالب    2 2

 المصفوفات الثنائیة
Tow Dimension   الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

25  
تعریف الطالب   2 2

 االمتسلسلة
string  الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

26  
تعریف الطالب   2 2

 االمتسلسلة
Structure  الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

27  
/   الداتا شو/ السبورة  Array of structure الھیكلیةتعریف الطالب   2 2

 جهاز احلاسبة 
  

28  
/   الداتا شو/ السبورة  Array of structure الھیكلیةتعریف الطالب   2 2

 جهاز احلاسبة 
  

29  
تعریف الطالب    2 2

 المصفوفات
pointer  الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

30  
تعریف الطالب   2 2

 المؤشرات
file  الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
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 البنیة التحتیة  .10

 C++ learning  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ++step by step c  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

 
 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الصفحة   
113 

 

  

 
 

 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 204MAT/  التبولوجي رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعة/ 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   تدخل التبولوجیتعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10
 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

  
  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
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 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

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

 التبولوجيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 التبولوجيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .2

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

 بات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة اعطاء الطلبة واج .4

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .5

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

  
  
  طرائق التقییم    

 والشھریةاجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة     -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
ت 

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ت���ذكیر الطال���ب بتعری���ف  3 1
المجموع��ات واس��تعراض 
وبرھ�����ان اھ�����م خ�����واص 

 المجموعات 

األمتحانات الیومیة  السبورة والداتا شو   المجموعات 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
ت���ذكیر الطال���ب بتعری���ف  3 2

الدوال ودراسة خصائص 
ھذه الدوال المعرف�ة عل�ى 

 المجموعات 

 = =  الدوال 

تعریف الفضاء  3 3
التبولوجي واعطاء امثلة 
 عدة حول ھذا التعریف 

 = =  الفضاء التبولوجي 

تعریف نقطة تجمع  3 4
ومجموعة مغلقة ودراسة 

 خواص ھذه المجموعة 

المجموعات المغلقة في 
  الفضاء التبولوجي 

= = 

تعریف النقاط الخارجیة  3 5
و الداخلیة و الحدودیة 

 وبرھنة العدید الخواص 

النقاط الخارجیة و 
الداخلیة و الحدودیة في 

  الفضاء التبولوجي 

= = 

تعریف الفضاء  3 6
التبولوجي الجزئي 

واعطاء العدید من امثلة 
 حول ھذا التعریف

الفضاء التبولوجي 
  الجزئي 

= = 

تعریف الطالب بقاعدة  3 7
الفضاء التبولوجي 

واعطاء تمییزات عدة 
 حولھا 

 = =  قاعدة الفضاء الجزئي 

تعریف الطالب بقاعدة  3 8
جزئیة للفضاء التبولوجي  

تمییزات عدة واعطاء 
 حولھا

قاعدة جزئیة الفضاء 
  التبولوجي 

= = 

تعریف الطالب بالدوال  3 9
المستمرة في الفضاء 

التبولوجي  مع اعطاء 
العدید من امثلة واعطاء 
العدید من صیغ المكافئة 

 حول الدوال المستمرة

الدوال المستمرة في 
  الفضاء التبولوجي 

= = 
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تعریف الطالب بالدوال  3 10
 المستمرة بنقطة ما 

 = =  الدوال المستمرة بنقطة ما 

تعریف الطالب بالدوال  3 11
 المفتوحة و المغلقة 

 = =  الدوال المفتوحة و المغلقة 

اعطاء تعریف للفضاءات  3 12
المتشاكلة والخاصیة 
التبولوجیة مع بعض 

 األمثلة

 = =  الفضاءات المتشاكلة 

الطالب بالفضاء تعریف  3 13
القابل للعد من النمط 

 األول

الفضاء القابل للعد من 
  النمط األول 

= = 

تعریف الطالب بالفضاء  3 14
القابل للعد من النمط 

الثاني وتوضیح العالقة 
 بین ھذین الفضاءیین

الفضاء القابل للعد من 
  النمط الثاني 

= = 

تعریف الطالب بمفھوم  3 15
بدیھیات الفصل وتعریف 

 T0الطالب بالفضاء 

 = =  T0الفضاء 

تعریف الطالب بالفضاء  3 16
T1  ودراسة اھم

 خصائصھ

 = =  T1الفضاء 

تعریف الطالب بالفضاء  3 17
T2  ودراسة اھم

  خصائصھ

 = = T2الفضاء 

تعریف الطالب بالفضاء  3 18
T3   وبرھنة العدید من

النظریات حول ھذا 
  الفضاء 

 = =  T3الفضاء 

تعریف الطالب بالفضاء  3 19
T4  وبرھنة العدید من

النظریات حول ھذا 
  الفضاء 

 = =  T4الفضاء 

تعریف الطالب بالغطاء  3 20
لمجموعة ما و الغطاء 

 المفتوح لمجموعة ما

 = =  الغطاء المفتوح 

تعریف الطالب  3 21
بالمجموعة المتراصة 
-وتعریف بنظریة ھاین

 بوریل

 = =  التراص 

تعریف الفضاء المتراص  3 22
مع اعطاء العدید من 

 امثلة 

 = =  التراص 

 = =بعض خواص المجموعة تعریف الطالب بالخاصیة  3 23
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 البنیة التحتیة  .10

  Topology, H. Young  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عطا العاين .التبولوجيا العامة د  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 الجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفی -

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

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

الوراثیة الضعیفة 
 لمجموعات  المتراصة 

  المتراصة 

تعریف الطالب بالعالقة  3 24
بین فضاء ھاوسدورف و 

 الفضاء المتراص 

عالقة بین فضاء 
ھاوسدورف و الفضاء 

  المتراص 

= = 

تعریف الطالب بالفضاء  3 25
المتراص المعدود 
وعالقتھ بالفضاء 

 المتراص 

 = =  الفضاء المتراص المعدود 

تعریف الطالب بالفضاء  3 26
المتراص تتابعیا وعالقتھ 

بالفضاء المتراص و 
الفضاء المتراص 

 المعدود

 = =  الفضاء المتراص تتابعیا 

تعریف الطالب  3  27
بالمتراص محلیا وعالقتھ 

 باألنواع األخرى 

 = =  الفضاء المتراص محلیا 

تعریف الطالب بمجموعة  3  28
المتصلة و الفضاء 

 المتصل 

 = =  الفضاء المتصل 

تعریف الطالب بالفضاء  3  29
المتصل المحلي وتعریفھ 

 بأھم خصائصھ

 = =  الفضاء المتصل المحلي 
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 406MAFA/ التحلیل الدالي  رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

  الرابعة/ 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   التحلیل الدالي تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .الریاضیات اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في  -ح

  تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم - 9

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم     -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

  انماط مختلفة من البراھین الریاضیةممارسة  -3أ
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-4أ
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ

    -6أ
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 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

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

 الخطيالتحلیل الدالي تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 التحلیل الداليتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .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

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .5

  
  طرائق التقییم      

 االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةاجراء     -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
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق     -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( 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
ت  

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعری������ف الطال������ب بفض������اء  3 1
 المتجھات

معرفة مفھوم فضاء 
  المتجھات

األمتحانات الیومیة  السبورة والداتا شو
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشھریة 

 والنھائیة
الفضـــــاءات  تعری�����ف الطال�����ب  3 2

 املعيارية  

دراسة الفضاءات المعیاریة 
تعار يف وأمثلة حول  واعطاء

  الفضاءاءات املعيارية

 = السبورة والداتا شو

مبادئ مرتية يف  تعریف الطالب  3 3

 الفضاءات املعيارية  

مبادئ مرتية يف  معرفة مفھوم 

  الفضاءات املعيارية  

 = السبورة و الداتا شو

التقارب يف  تعریف الطالب  3 4

 الفضاءات املعيارية

التقارب يف  دراسة مفھوم 

  الفضاءات املعيارية

 = السبورة والداتا شو

فضاء بناخ   تعریف الطالب  3 5

 تعار يف وأمثلة

  فضاءات بناخ   معرفة 

تعاريف وأمثلة حول فضاءات بناخ  

 فضاءات القسمة

  

 = السبورة والداتا شو

التحويالت  تعریف الطالب  3 6

 اخلطية املقيدة  

 دراسة مفھوم وتطبیق 
  التحويالت اخلطية املقيدة  

 = السبورة والداتا شو

فضاءات  تعریف الطالب  3 7

 التحويالت اخلطية املقيدة

فضاءات نظريات دراسة 

  التحويالت اخلطية املقيدة

 = السبورة والداتا شو

فضاءات  تعریف الطالب  3 8

  الضرب الداخلي
 

فضاءات الضرب  معرفة الطالب 

  الداخلي ونظرياته
  

 = السبورة والداتا شو

فضاء هلربت   تعریف الطالب  3 9

 تعار يف وأمثلة

فضاء هلربت   معرفة مفھوم 

  تعار يف وأمثلة

 = السبورة والداتا شو

فضاء هلربت   تعریف الطالب  3 10

 تعار يف وأمثلة

فضاء هلربت  تعار يف وأمثلة تعار 

يف وأمثلة حول فضاءات هلربت   

  التعامد

 = والداتا شوالسبورة 

مربهنة املساقط    تعریف الطالب 3 11

 املؤثرات اخلطية 

مربهنة املساقط   املؤثرات  دراسة  

  اخلطية املقيدة

 = السبورة والداتا شو

الفضاءات  تعریف الطالب  3 12

 املواجهة

 

 الفضاءات املواجهة معرفة 

  وتطبیقاتھا

 = السبورة والداتا شو

 مربهنة متثيل ريز   تعریف الطالب  3 13

 

 مربهنة متثيل ريز وتطبيقا�ا  دراسة 

  

 = السبورة والداتا شو

 = السبورة والداتا شواملؤثر املرافق املؤثر اخلطي  معرفة املؤثر املرافق  تعریف الطالب  3 14
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 املؤثر اخلطي املقيد

 

 املقيد واعطاء امثله ومتارين

  
القيم الذاتية  تعریف الطالب  3 15

 للمؤثرات اخلطية املقيدة

 

القيم الذاتية للمؤثرات  دراسة 

 اخلطية املقيدة وحل التمارين 

  

 = السبورة والداتا شو

التقارب  تعریف الطالب  3 16

  الضعيف والقوي
 

التقارب الضعيف والقوي  معرفة 

  مع التمارين

 = السبورة والداتا شو

املؤثرات املنتهية  تعریف الطالب  3 17

  البعد  املؤثرات املنتهية البعد تقريبا
 

املؤثرات املنتهية  دراسة مفھوم 

البعد  املؤثرات املنتهية البعد تقريبا 

  مع النظريات والتمارين
  

 = السبورة والداتا شو

املؤثرات  تعریف الطالب  3 18

 املرصوصة

مع  املؤثرات املرصوصة معرفة 

  والتمارین النظريات

 = السبورة والداتا شو

مع  املؤثرات السوية معرفة  املؤثرات السوية تعریف الطالب  3 19

  النظريات والتمارين

 = السبورة والداتا شو

املؤثرات املرافقة  تعریف الطالب  3 20

 لنفسها  

املؤثرات املرافقة لنفسها   معرفة 

  مع التمارين والنظريات

 = السبورة والداتا شو

دراسة العالقة  تعریف الطالب  3 21

 بني أنواع املؤثرات 

دراسة العالقة بني أنواع املؤثرات 
المرصوصھ والسویة 

  والمرافقھ لنفسھا

 = السبورة والداتا شو

طيف املؤثرات  تعریف الطالب  3 22

 املرافقة لنفسها   

طيف املؤثرات املرافقة  دراسة 

  مع التمارين والنظرياتلنفسها   

 = والداتا شوالسبورة 

طيف املؤثرات  تعریف الطالب  3 23

 املرصوصة  

طيف املؤثرات املرصوصة   دراسة 

  وحل التمارين

 = السبورة والداتا شو

طيف املؤثرات  تعریف الطالب  3 24

 السوية

 طيف املؤثرات السوية دراسة 

  وحل التمارين والنظريات

 = السبورة والداتا شو

الفضاءات  تعریف الطالب  3 25

 الذاتية للمؤثر

 

الفضاءات الذاتية للمؤثر  دراسة 

 وحل التمارين والنظريات

  

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بالمؤثرات  3 26
 المستمره المتكاملھ

المؤثرات المستمره  دراسة 
  وحل التمارین المتكاملھ

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بخواص القیم  3  27
 المؤثرهسي سي 

دراسة خواص القیم سي سي 
المؤثرة مع االمثلھ وحل 

  التمارین

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنظریة  3  28
سبكترل للمؤثر سي سي 

 الطبیعي

دراسة نظریة سبكترل للمؤثر 
  سي سي الطبیعي وتطبیقھا

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب المجموعة  3  29
 المغلقةالجزئیة الخطیة 

دراسة مجموعة نظریات 
حول المجموعة الجزئیة  

  المغلقةالخطیة 

   السبورة والداتا شو

المجموعة تعریف الطالب  3  30
 المتكاملھالجزئیة الخطیة 

المجموعة الجزئیة  دراسة 
المتكاملة مع حل الخطیة 
  التمارین

 = السبورة والداتا شو
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 البنیة التحتیة  .10

 An Introduction to Hilbert space by Berberain  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  Functional analysis by Rudin -  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
....  

 

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 

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

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

  .  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -
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 دیالىجامعة  العلومكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/  علمي القسم ال .2

  403MACA/  التحلیل العقدي رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري -اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعة/   سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة  120 )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

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 بأھمیة علم الریاضیات لبةتعریف الط-د

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال - 9

 واستخدام الكتب المنھجیةالقاء المحاضرات  -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

  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-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  .9

 تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الجبر .10

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .11
 لمواضیع محددة 

  جبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة اعطاء الطلبة وا .12

 

 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
  العلمیة وتحلیل البیاناتكتابة التقاریر     -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
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 بنیة المقرر

ألسبوع
ا

ت 
الساعا

 

أو / اسم الوحدة  المطلوبةمخرجات التعلم 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  تعریف الطالب 4 1
 بمب����ادئ  االع�����داد   العقدی�����ة
وص���فاتھا الجبری���ة و التمثی���ل 

 الھندسي 

, تعریفھا , األعداد العقدیة 
, تمثلھا الھندسي, خواصھا 

  . جذور األعداد العقدیة

األمتحانات الیومیة  السبورة و الداتا شو
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
حق��ل األع��داد  تعری��ف الطال��ب 4 2

 العقدیة كفضاء متري
حقل األعداد العقدیة كفضاء 

فضاء األعداد العقدیة متری
  . فضاء كامل

 = السبورة و الداتا شو

  تعریف الطالب 4 3
عن  بعض المصطلحات

 مجموعة من االعداد العقدیة

, المجموعات المفتوحة
والمجموعات المغلقة في 

 , مستوى األعداد العقدیة
  . المجموعات المتصلة

 = السبورة و الداتا شو

 ما ھومفھومتعریف الطالب 4 4
في المستوي المعقد  المناطق

 المناطق  و

 = السبورة و الداتا شو  المنحنیات الملساء, المناطق 

مفھومالدوال تعریف الطالب   4 5
 العقدیة

الدوال العقدیة والدوال العقدیة 
  . المستمرة

 = السبورة و الداتا شو

  تعریف الطالب 4 6
الدوال العقدیة القابلة 

 ..لالشتقاق

الدوال العقدیة القابلة 
  ..لالشتقاق

 = السبورة و الداتا شو

مفھومالدوال تعریف الطالب   4 7
 تحلیلیةال

 = شوالسبورة و الداتا   والدوال التحلیلیة

المرھنة تعریف الطالب   4 8
االساسیة في تطویر الدوال 

 التحلیلیة

 = السبورة و الداتا شو  ریمان –مبرھنة كوشي 

بعض تعریف الطالب   4 9
 –تطبیقات مبرھنة كوشي 

 ریمان

 = السبورة و الداتا شو  وبعض تطبیقاتھا

مفھوم الدوال تعریف الطالب   4 10
 التوافقیة و خواصھا

 = السبورة و الداتا شو  التوافقیة و خواصھاالدوال 

  تعریف الطالب 4 11
وبعض  التكامل العقدي

  .المبرھنات االساسیة 
 

 = السبورة و الداتا شو  التكامل العقدي , التقارب

كورسا  –مبرھنة كوشي  ك  4 12
 مبرھنة كوشي

 كورسا –مبرھنة كوشي 
  ,مبرھنة كوشي 

 = السبورة و الداتا شو

على احد تعریف الطالب   4 13
 طرق تكامل الدوال العقدیة 

 = السبورة و الداتا شو  قاعدة كوشي في التكامل

حل بعض التمارین المختلفة  4 14
 عن موضوع التكامل

 = السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة
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 البنیة التحتیة  - 9

 : Complex Variable and Applications By  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Churchill 

اه تطبقات تعریف الطالب   4 15
 لتكامل الدوال العقدیة

بعض التطبیقات مثل مبرھنة 
  .لیوفل

 = السبورة و الداتا شو

المبرھنة , مبرھنة موریرا , = 4 16
  األساسیة في الجبر

 = السبورة و الداتا شو

تعریف الطالب   متتابعات  4 17
 الدوال العقدیة

متتابعات الدوال العقدیة 
  تقاربھا المنتظم

 = السبورة و الداتا شو

تعریف الطالب   متتابعات  4 18
متسلسالت  ك  الدوال العقدیة

 القوى

 = السبورة و الداتا شو  متسلسالت القوى وتقاربھا. 

قطر منطقة  تعریف الطالب    4 19
 التقارب التكامل العقدي

قطر منطقة التقارب التكامل 
  العقدي

 = السبورة و الداتا شو

 مفھومتعریف الطالب    4 20
التقارب المنتظم لمتسلسالت 

 القوى العقدیة

المنتظم لمتسلسالت التقارب 
  القوى العقدیة

 = السبورة و الداتا شو

 بینةعالقالتعریف الطالب   4 21
 ومتسلسالت القوى العقدیة

 الدوال التحلیلیة

 = السبورة و الداتا شو  .وعالقتھا مع الدوال التحلیلیة

مبرھنة تیلر وأقطابھا  مبرھنة تیلر تعریف الطالب   4 22
  والعالقة بینھما

 = و الداتا شوالسبورة 

مبرھنة   تعریف الطالب   4 23
 لورانت

 = السبورة و الداتا شو  مبرھنة لورانت

حل بعض التمارین المختلفة  4 24
اجاد كل من متسلسة تایلر و 
متسلسة لورنت واستخدامھا 

 تكامل الدوال العقدیة في اجاد

 = السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة

  تعریف الطالب 4 25
انواع , النقاط الشاذة    بمفھوم

أصفار الدوال .النقاط الشاذة 
 التحلیلیة

انواع النقاط , النقاط الشاذة 
أصفار الدوال .الشاذة 

  التحلیلیة

 = السبورة و الداتا شو

مالمقصود تعریف الطالب   4 26
حساب  وكیفیة  الرواسب بال

 الرواسب

 = السبورة و الداتا شو  حساب الرواسب, الرواسب

مبرھنة  تعریف الطالب   4  28
 الباقي

مبرھنة الباقي وتطبیقاتھا في 
حساب بعض التكامالت 

  .الحقیقیة 
  

 = السبورة و الداتا شو

مبرھنة  تعریف الطالب 4  29
 .روشیة 

  .مبرھنة روشیة 
  

 = السبورة و الداتا شو

مبدأ القیمة  تعریف الطالب 4  30
العظمى ومبدأ القیمة 

 –الصغرى للدوال التحلیلیة 
 ممھدة شوارتز  

مبدأ القیمة العظمى ومبدأ 
القیمة الصغرى للدوال 

  ممھدة شوارتز –التحلیلیة 

 = السبورة و الداتا شو
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  Complex Analysis by : Ahlfyors m  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

  
 

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

  

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -10

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

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

 . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر - 
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

  404MAPDE/  المعادالت التفلضلیة الجزئیة  رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري -اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعة/ سنوي   السنة/ الفصل  .5

 ساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول المعادالت التفلضلیة الجزئیة  تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 الریاضیات وتطبیقاتھا تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات  .10

 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
  الذاتي طریقة التعلم    -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

  األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ
   -6أ

 

 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

  مھارة التفكیر  -  1ب
  مھارة األستنتاج والتقییم   -  2ب
  مھارة التحلیل   -  3ب
  مھارة المالحظة    -4ب
  

 طرائق التعلیم والتعلم      
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المعادالت التفلضلیة تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1
 الجزئیة  

 المعادالت التفلضلیة الجزئیة  تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .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

  
 قییم طرائق الت     

 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

  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحةاستخدام     -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5
  
  
 طرائق التقییم    

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1

 كتابة التقاریر العلمیة    -2

  
 ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( 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
ت 

الساعا
 

 أو/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 Introduction to 
partial 

differential 
equations 

Examples األمتحانات الیومیة  السبورة و الداتا شو
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
2 4 Diffusion – 

Type problems 

parabolic 
equation  

 =  و الداتا شوالسبورة 

3   Boundary 
conditions for 

Diffusion  

Type problems.    =  

4  4 - Derivation of 
the Heat 

Equation 

the Heat 
Equation.  

 =  السبورة و الداتا شو

5 4  Separation of 
variabl .  

Separation of 
variabl .  

 =  السبورة و الداتا شو

6 4  Solve problems  Problems and 
discussion  

  = السبورة و الداتا شو

7  4  Transforming  Non 
homogenous 

BCs into 
Homogeneous 

ones.  

 =  السبورة و الداتا شو

8 4  Solve problems  Problems and 
discussion  

  = السبورة و الداتا شو

9  4 Solving 
complicated 

problems 

by separation of 
variable. 

 =  السبورة و الداتا شو

10 4 Transforming Transforming 
Equation into 
Easier ones.  

 =  السبورة و الداتا شو

11 4 Solving Non 
homogeneous 

PDEs 

Eigen Function 
Expansion 

 =  السبورة و الداتا شو
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12 4 Transforms Sin and cosine 
transforms 

 =  السبورة و الداتا شو

13 4  The Fourier 
series and 
transform  

The Fourier 
series and 
transform  

  =  السبورة و الداتا شو

14  4  The Fourier 
transform  

Application to 
PDEs.  

  =  السبورة و الداتا شو

15  4  - The Laplace 
transform.  

Examples  السبورة و الداتا شو  = 

16 4 Duhamel's 
Principle. 

Examples السبورة و الداتا شو  = 

17 4 The one-
Dimensional 

wave equation 

Hyperbolic 
Equation 

 =  السبورة و الداتا شو

18 4  Solve problems  Problems and 
discussion  

  = السبورة و الداتا شو

19  4 - The 
D'Alambert 

solution of the 
wave equation. 

 =  السبورة و الداتا شو

20 4 The finite 
vibrating string 

standing waves السبورة و الداتا شو  = 

21 4 Classification of 
PDEs 

canonical from 
the hyperbolic 

equation 

 =  السبورة و الداتا شو

21 4  Solve problems  Problems and 
discussion  

  = السبورة و الداتا شو

22  4 First order 
Equations 

method of 
characteristics 

 =  السبورة و الداتا شو

23 4 - Nonlinear first-
order Equation 

Conservation 
Equation 

 =  السبورة و الداتا شو

24 4  Solve problems  Problems and 
discussion  

  = السبورة و الداتا شو
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 البنیة التحتیة  .10

 Partial Differential Equation for Scientists and"  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Engineers S.J. Farlow ,John Wiley of Sons 
 : الكتاب المصدر

 Partial Differential Equation for Scientists and"  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

Engineers S.J. Farlow ,John Wiley of Sons 
 

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

Partial Differential Equations: Second Edition 
(Graduate Studies in Mathematics) 2nd 
Edition 

  
مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة

.... 
-http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18

-differential-partial-to-introduction-152

notes-2011/lecture-fall-equations/ 

 

 ویر المقرر الدراسي خطة تط .10

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

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

 . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر - 
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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 405MAOR/  بحوث العملیات رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري -اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعة/ 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 بحوث العملیات تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم -9

 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
  
 األھداف المعرفیة  -أ

 النظریات والمبادئ العامة في الدراسةقدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي لتشخیص  -1أ

  التخطیط المستقبلي لربط ما تعلمھ الطالب بالحیاة الیومیة  -2أ
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة                                                                     -3أ
                                                                 ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة    -4أ

  األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -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      

 بحوث العملیاتتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .5

 بحوث العملیات تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة  .6

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .7
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .8

  
 طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1

 التقاریر العلمیةكتابة     -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

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

 جراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةا    -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 -10
ألسبوع

ا
ت 

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب بمفھوم بحوث  3 1
 .العملیات

تاریخ بحوث العملیات 
  العملیاتواستخدام بحوث 

األمتحانات الیومیة  السبورة والداتا شو
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة
تعری������ف الطال������ب بمفھ������وم  3 2

 .البرمجة الخطیة
نظام البرمجة الخطیة وطرق 

  حل نظام البرمجة الخطیة
 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنظام  3 3
 .الخطیةالبرمجة 

تكوین نظام معادالت البرمجة  
  الخطیة 

 = السبورة و الداتا شو

 = السبورة والداتا شو  الحل االساسي والغیر اساسي تعریف الطالب بانواع الحلول 3 4

تعریف الطالب بطرق حل  3 5
 نظام البرمجة الخطیة

 = السبورة والداتا شو  طریقة الرسم

تعریف الطالب بطرق حل  3 6
 البرمجة الخطیةنظام 

 = السبورة والداتا شو  طریقة السمبلكس

تعریف الطالب بطرق حل  3 7
 نظام البرمجة الخطیة

 = السبورة والداتا شو  طریقة البك ام 

تعریف الطالب بطرق حل  3 8
 نظام البرمجة الخطیة

 = السبورة والداتا شو  طریقة ذات الوجھین

تعریف الطالب بمفھوم  3 9
 الثنائيالنموذج 

لماذا یتم التحویل الى النموذج 
الثنائي واھمیة النموذج 

  الثنائي 

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بالخطوات  3 10
العامة لتكوین النموذج الثنائي 

 المقابل

الخطوات العامة لتكوین 
  النموذج الثنائي المقابل

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بالنموذج  3 11
 األولي والثنائي 

معرفة العالقة بین حل 
النموذجین االولي والثنائي 

  وما ینتج منھما

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بالممیزات  3 12
العامة للعالقة بین النموذج 

 األولي والثنائي

الممیزات العامة للعالقة بین 
  النموذج األولي والثنائي

 = والداتا شوالسبورة 

تعریف الطالب بالنظریة  3 13
 الثنائیة 

دراسة مفھوم النظریة الثنائیة 
  وماینتج عنھا

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنظریة معیار  3 14
 االمثلیة

دراسة مفھوم نظریة معیار 
  االمثلیة

 = السبورة والداتا شو

النقل وطرق معرفة مفھوم  تعریف الطالب بمفھوم النقل  3 15
  حلھا

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنموذج  3 16
 مشاكل النقل 

دراسة نموذج مشاكل النقل 
  وایجاد الحل االساسي 

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب باختبار الحل  3 17
 االساسي 

باختبار الحل االساسي 
  والوصول بھ الى الحل االمثل 

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب على طرق  3 18
 حل مشاكل النقل

دراسة  طریقة الركن الشمالي 
  الغربي مشكلة النقل

 = السبورة والداتا شو
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 البنیة التحتیة  -11

  .حبوث العمليات مفهوما وتطبيقا,2009,حامد سعد نور الشمريت ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  -12

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

 العالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعات -

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

  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

تعریف الطالب على طرق  3 19
 حل مشاكل النقل

دراسة طریقة االقل كلفة 
  مشكلة النقل

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب على طرق  3 20
 حل مشاكل النقل

طریقة فوجل لحل دراسة 
  مشكلة النقل

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب تحلیل  3 21
 الشبكات 

معرفة مفھوم تحلیل الشبكات 
  في دراسة المشاریع الھندسیة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بكیفیة رسم  3 22
 الشبكات

دراسة كفیفیة رسم الشبكات  
وایجاد المسارات للمشاریع 

  الھندسیة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بمفھوم  3 23
 المسار الحرج للشبكات

دراسة مفھوم المسار الحرج 
  للشبكات وكیفیة ایجادة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب ماھي نظریة  3 24
 اللعبة

دراسة مفھوم نظریة اللعبة 
  وتعاریف زمصطلحات

 = السبورة والداتا شو

بایجاد الحل تعریف الطالب  3 25
 االمثل لنظریة اللعبة

دراسة كیفیة ایجاد القیمة 
  المثلى لنظریة اللعبة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنظریة  3 26
 صفوف االنتظار

دراسة نظریة صفوف 
  االنتظار

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنماذج  3  27
 االنتظار

معرفة نماذج االنتظار 
  وتصنیفاتھا

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنماذج  3  28
 االنتظار

وصف النموذج الریاضي 
  لحل مشاكل صفوف االنتظار

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنماذج  3  29
 االنتظار

   السبورة والداتا شو  حل مشاكل صفوف االنتظار

تعریف الطالب بنماذج  3  30
 االنتظار

حل مشاكل صفوف طرق 
  االنتظار

 = السبورة والداتا شو
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