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 اوزَبة اٌّؼوفخ اٌو٠ب١ٙخ اٌالىِخ ٌٍّٛاك اٌّموهح ٚفُٙ اٌّؼبٟٔ اٌىبِٕخ ٚهاء وً ِفَٙٛ ه٠بٟٙ

ر١ّٕخ اٌفُٙ ٌطج١ؼخ ِبكح اٌٍ اٌو٠ب١ٙبد وّٕظِٛخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ االٍب١ٍخ ٚاٌزٟ ٍزٛفو لبػلح 

 ِّٙخ ٌفُٙ االفزٖبٕبد اٌو٠ب١ٙخ االفوٜ

 رطج١ك فطٛاد ؽً ِْىٍخ ه٠ب١ٙخ ِٓ فالي رؾ١ًٍ اٌّْىٍخ ٚٚٙغ فطخ اٌؾً ٚرٕف١ن٘ب

 
 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحة.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رى٠ٛٓ اٍبً ه٠بٟٙ ٍٕل ٠ؼزّل ػ١ٍٗ فٟ ِقزٍف اٌّٛاك اٌو٠ب١ٙخ فٟ اٌّواؽً اٌلها١ٍخ اٌالؽمخ -1أ

 اػطبء ّوػ ػبَ ّٚبًِ ٌٍؼ١ٍّبد اٌو٠ب١ٙخ إٌّطم١خ ٚاٌَّٛهاد اٌو٠ب١ٙخ -2أ

 كهاٍخ اٌّغّٛػبد ٚفٛإٙب ثٖٛهح ٍِٛؼخ -3أ
 ث١بْ أٛاع اٌؼاللبد اٌو٠ب١ٙخ ٚاٌزطوق اٌٝ اٌلٚاي ٚفٖبئٖٙب وٕٛع فبٓ ِٓ اٌؼاللبد -4أ
 اٌزؼو٠ف اٌو٠بٟٙ اٌلل١ك ٌٍّغّٛػبد إٌّز١ٙخ ٚغ١و إٌّز١ٙخ  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٍب١ٌت اٌجو٘بْ اٌو٠بٟٙ )اٌجو٘بْ اٌّجبّو ٚاٌجو٘بْ غ١و اٌّجبّو( – 1ة

اٍٍٛة اٌزفى١و إٌّطمٟ ٚاٌزٟ ٍٛف رَزقلَ فٟ اٌَّزمجً وّٙبهاد عب٘يح فٟ ِٛاك اٌغجو   - 2ة

 ٚاٌزجٌٛٛعٟ ٚاٌزؾ١ًٍ اٌو٠بٟٙ

 ِؼوفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌلٚاي )اٌزطج١مبد( ٚرٛظ١فٙب فٟ ِٛا١ٙغ اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ ٚاٌزفبًٙ اٌّزملَ – 3ة

    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

أٍئٍخ ٔمب١ّخ فالي اٌّؾبٙوح ٌّؼوفخ ِلٜ اٍز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍّٛٙٛع ٚإػطبء  ٚٛوػ ٌٍطٍجخّوػ اٌّٛٙٛع 

  ٚاعجبد ١ٌزُ رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اٌّٛٙٛع ٚاٍز١ؼبثٗ

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

  . ٛوػ اٍئٍخ ِجبّوح1

 . إػطبء ٚاعت ٌٍطٍجخ فالي اٌّؾبٙوح ٚؽٍٗ ِٓ فالي رم١َُّٙ إٌٝ ِغب١ِغ رٕبف١َخ2

 

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌملهح ػٍٝ اٍز١ؼبة اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ اٌّغوكح -1ط

 اٌملهح ػٍٝ االٍزٕجبٛ ٚاالٍزٕزبط -2ط

 اٌملهح ػٍٝ اٌزفى١و اٌو٠بٟٙ إٌّطمٟ -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

أٍئٍخ ٔمب١ّخ فالي اٌّؾبٙوح ٌّؼوفخ ِلٜ اٍز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍّٛٙٛع ٚإػطبء  ٚٛوػ ّوػ اٌّٛٙٛع ٌٍطٍجخ. 1

 ٚاعجبد ١ٌزُ رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اٌّٛٙٛع ٚاٍز١ؼبثٗ

 . اٌّموهاد إٌّٙغ١خ2

 



 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 . اعواء اِزؾبٔبد ف١ٍٖخ ١ِٛ٠ٚخ ٚثٖٛهح ِٕزظّخ1

 اٌَجٛهح. ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ ا١ِٛ١ٌخ ثؾً االٍئٍخ ػٍٝ 2

 . اٌؾش ػٍٝ ؽً اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ ثٖٛهح ِٕزظّخ3
 

 

 

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رْغ١غ إٌّبلْبد اٌغّبػ١خ ث١ٓ اٌطٍجخ -1ك

 رْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً ثؼ٘ االٍئٍخ ػٍٝ اٌَجٛهح -2ك

 ٛوػ اٍئٍخ ِفبعئخ رؾفي اٌزفى١و غ١و اٌّجبّو ٚاٌزؾلٞ اٌنٕٟ٘ -3ك

    -4ك



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد 

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػخ 26 اٍبث١غ 5

رؼٍُ اٌزؼج١و 

ػٓ اٌؼجبهاد 

إٌّطم١خ ثْىً 

 ه٠ب١ٙبرٟ  

ٚاٌجو٘بْ  إٌّطكِفَٙٛ 

 اٌو٠بٟٙ ثبٍزقلاَ 

 اٌؼجبهاد اٌقجو٠خ

 االٓزؾبٕ ْٝٗبٛ ا٢ٓٞ٤ُ اٌّؾبٙوح

 ٍبػخ 16 اٍبث١غ 4

رؼٍُ ِفَٙٛ 

اٌّغّٛػبد 

ٚٛوق اٌزؼج١و 

ػٓ ثؼ٘ 

أٛاع 

اٌّغّٛػبد 

ٚاٌؼ١ٍّبد 

 ػ١ٍٙب

 االٓزؾبٕ ْٝٗبٛ ا٢ٓٞ٤ُ اٌّؾبٙوح ٔظو٠خ اٌّغّٛػبد

 ٍبػبد 24 اٍبث١غ 6

رؼٍُ ِفَٙٛ 

اٌؼاللخ 

ٚفٛإٙب 

ٚاٌؼاللبد 

اٌّورجخ ٚثؼ٘ 

 اٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙب

 اٌّؾبٙوح اٌؼاللبد
 االٓزؾبٕ ْٝٗبٛ ا٢ٓٞ٤ُ

 



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

1.''Discrete  Mathematics and its Applications'' by 

Kenneth H. Rosen ,     Edition , Mc Graw Hill, 2007  

   

2. ''Discrete  Mathematics  Demystified " by Steven  

G.krantz,      Edition , Mc Graw Hill, 2009 

 

3."Fundamental Concepts of  Modern Mathematics " 

by Max  D.Larsen 1970. 

 

4 . Theory and problems of ''Discrete  Mathematics – 

Schaums Outline " by S.lipschutz and M.Lipson ,     

Edition , Mc Graw Hill, 2007  

  

 ك. "اٌٍ اٌو٠ب١ٙبد  رأ١ٌف ك. ٘بكٞ عبثو , ك. ه٠بٗ ّبوو ٔؼَٛ ,. 5

    ,  عبِؼخ اٌجٖوحٔبكه عٛهط 1980

 
 اٌّموه اٌلهاٍٟ. ٍِيِخ ِؼلح ِٓ لجٍٟ ٚاٌزٟ رؾٛٞ ّوػ ٚافٟ ػٓ 6

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ال٠ٛعل

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال٠ٛعل

 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 ٌٍمَُ  اٌّموهح اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    249  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   316   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
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 لَُ اٌو٠ب١ٙبد  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

   CRED 101/  زوث١خ اٌاٌٍ  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ا١ٌِٟٛ  اٌؾٚٛه أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ّموهادٔظبَ اٌ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 15ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2ٍبػخ    ,  36 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

   2626/  2619  ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 اساسها الحضاري في المجتمع ودور التربية في الحياة اليومية  الرياضيات  أ . تعرف طلبة

 كيفية توظيف ىذه المعرفة في خدمة المجتمع في مجاالت التربية والتعليم  . أ

ج. يجعل الطلبة كليات التربية يشعرون بقيمة الحضارات القديمة التي لعبة دور بارزا في تقدم المجتمعات مع بيان دور المفكرين 
 والفالسفة في خدمة المجتمعات واثر ذلك في بناء جيل متعلم يخترم االنسان ويخدم االنسانية على مختلف االصعدة 

ي والعمل بما يخدم االنسان في الوقت الحاضر والسيما المدرس والتلميذ واالستفادة من عبر د. اطالع الطلبة على تراثنا التربو 
 ودروس الماضي

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
      رؼو٠ف اٌزوث١خ ِٚفَٙٛ اٌزوث١خ لل٠ّب ٚؽل٠ضب   -1أ

 كٚه اٌؾٚبهاد ِٓ ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ ٚاٌؾٚبهح ا١ٕ١ٌٖخ اٌٝ اٌؾٚبهح ا١ٌٛٔب١ٔخ  -2أ

 ث١بْ كٚه ػٍّبء ٚفالٍفخ اٌفىو اٌزوث٠ٛخ ػٕل اٌؼوة ٚا١ٌٍَّّٓ ٚػٕل ِفىو٠ٓ اٌغوة  -3أ

 ث١بْ  اُ٘ ا٢هاء اٌزوث٠ٛخ اٌزٟ ٌؼجخ كٚها وج١وا فٟ رملَ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ -4أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

اوَبة اٌطٍجخ ِؼوفخ االٍبً اٌؾم١ك ٌٍزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاِىب١ٔخ االٍزفبكح ِٓ ٘نا اٌزبه٠ـ اٌؾبفً   - 1ة

 ثبٌزملَ اٌّؼوف١خ 

اوَبة اٌطبٌت اٌّؼوفخ ثفالٍفخ ِٚفىوٞ اٌؾٚبهح االٍال١ِخ ٚث١بْ كٚهُ٘ فٟ اٌؾ١بح ِّب ٠لفغ  - 2ة 

 اٌطٍجخ ٌالػزياى ثّب١ُٙٙ ِّب ٠ْىً ٌُٙ كافغ هئ١َٟ ِٓ اعً االثلاع فٟ وً اٌّغبالد اٌزوث٠ٛخ 

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح : اٌؾٛاه , إٌّبلْخ , ٚٛوػ االٍئٍخ 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ ٚإٌْبٛ ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ , اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ ٚرَغ١ً اٌّْبهوخ ٌىً ٛبٌت ٚٛبٌجخ 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ٛوػ االٍئٍخ اصٕبء اٌّؾبٙوح ٌغوٗ رؾف١ي اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب  -1ط

هثٜ ِٛٙٛػبد اٌٍ اٌزوث١خ  ثّب ٠ؾًٖ فٟ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚثّب ٠ؾًٖ فٟ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ْٙب  -2ط

 اٌطٍجخ ٚاِىب١ٔخ االٍزفبكح ِٕٙب

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  -ك 

 -1ك

  -2ك



 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2 2*2 =4 

اوزَبة اٌّؼوفخ فٟ 

فُٙ االٍبً 

اٌؾٚبهٞ ٌّفَٙٛ 

 اٌزوث١خ 

_ِؾبٙوح ػٓ ِفَٙٛ 

 اٌزوث١خ لل٠ّب ٚؽل٠ضب 

_ْٔأد ٚرطٛه ِفَٙٛ 

 اٌزوث١خ ػجو اٌزبه٠ـ 

_االٍبً اٌفٍَفٟ 

 ٌٍزوث١خ 

_اٌزوث١خ ٚاٌؾٚبهاد 

 اٌمل٠ّخ 

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ

 ونٌه 4= 2*2 3+4

_اٌزوث١خ فٟ ؽٚبهح 

 ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ 

_اٌزوث١خ فٟ اٌؾٚبهح 

 ا١ٕ١ٌٖخ 

 _اٌزوث١خ ا١ٌٛٔب١ٔخ 

 _اٌزوث١خ االٍجبه١ٛخ 

 

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

 ونٌه 4= 2*2 5+6

_ اٌلٚه اال٠غبثٟ 

ٌٍزوث١خ فٟ ثٕبء 

 اٌؾٚبهاد 

_اٌزوث١خ ٚاٌؾٚبهح 

 االٍال١ِخ 

_اٌزوث١خ اٌؼوث١خ لجً 

 االٍالَ 

_اٌزوث١خ اٌؼوث١خ  

 االٍال١ِخ 

 ٔظوٞ
اِزؾبْ  + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

 ونٌه 4= 2*2 7+8

_ كٚه اٌّؤٍَبد 

االٍال١ِخ ٚاٌّىزجبد 

فٟ رملَ اٌؼ١ٍّخ 

 اٌزوث٠ٛخ 

_كٚه االٍالَ فٟ ْٔو 

 اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ 

_ ِالِؼ اٌزوث١خ 

 اٌؼوث١خ االٍال١ِخ 

 _اِزؾبْ اٌفًٖ االٚي 

 

 

 

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونٌه 4= 2*2 9+16

 اٌفًٖ اٌضبٟٔ  

 _ اػالَ ِٚفىوٞ 

 اٌفىو اٌزوثٛٞ 

_ِفىو٠ٓ ٚفالٍفخ 

 اٌؼوة ٚا١ٌٍَّّٓ 

 _اثٓ فٍلْٚ 

 _اثٓ ١ٍٕب 
 _االِبَ اٌغياٌٟ 

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

 ونٌه 4= 2*2 11+12

_فالٍفخ ِٚفىوٞ 

 اٌفىو اٌزوثٛٞ اٌغوثٟ 

 _عبْ عبن هٍٚٛ 

 _ثَزبٌٛريٞ
 ِبوبهٔىٛ  

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

13+14 2*2 =4 

 ونٌه

 

 

 

 

 -اٌزوث١خ اٌقٍم١خ  

 -أّبٛ اٌزوث١خ اٌقٍم١خ 

اٌزوث١خ اٌقٍم١خ فٟ 

اٌفىو اٌؼوثٟ 

 االٍالِٟ

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

 

 ونٌه 2= 1*2  15

االصو اٌٍَجٟ ٌٍٛبئً 

االرٖبي اٌؾل٠ضخ ػٍٝ 

 اٌغبٔت اٌزوثٛٞ 

 ٔظوٞ
اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

 



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

وزبة ِجبكا اٌزوث١خ رأ١ٌف اٌلوزٛه اؽّل ؽمٟ اٌؾٍٟ  -

 1985ِطجؼخ عبِؼخ ثغلاك ٚآفوْٚ 

وزبة اٌفىو اٌزوثٛٞ االٍالِٟ فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ  -

 2669ٚاالهّبك اٌلوزٛه ١ٌش وو٠ُ ؽّل عبِؼخ ك٠بٌٝ 

.................................................................... 

ال٠ٛعل وزبة ِموه  -

.................................................................... 

 ٚرُ االػزّبك ػٍٝ اٌّٖبكه اٌؾل٠ضخ ِٕٚٙب  -

 2667ٌٍلوزٛه ٚائً ػجل اٌوؽّٓ اٌزً  ٛي اٌزوث١خ إ -

خ اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌؾل٠ضخ ٚاٌّؼبٕوح ٌٍلوزٛه فٍَفبد اٌزوث١ -

 2613ِؾّل ِؾّٛك اٌقٛاٌلح 

فٍَفخ اٌزوث١خ ثبٌزؾ١ًٍ إٌّطمٟ ه٠زْبهك ٍزبٍٟٔ  -

 2661ٚآفوْٚ روعّخ اٌلوزٛه ػجل اٌؼي٠ي اٌجَبَ 

 

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
................................. 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
............................. 

 
 
 
 
 
 
 

  اٌمجٛي  .13

 ٌٍمَُ  اٌّموهح اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    249  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   316   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 هٕٝق أُوو

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 MATH  101  / 1اٌزفبًٙ ٚاٌزىبًِ  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ٌٛه٠ًٛبثى اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ١ِٟٛاٌاٌؾٚٛه  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٔظبَ اٌّموهاد اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 15ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  4  ٍبػخ    , 66 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

    2626/   2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

تأىيل وتدريب الطالب وتعممو عمى التفاضالت والتكامالت االعتيادية والتطبيقات الرياضية عمييا واالستفادة منيا في مادة التفاضل 
 مع بقية المواضيع االخرىوالتكامل المتقدم لممرحمة الثانية وحل المعادالت التفاضمية لممرحمة الثالثة وربطيا 

 

 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  3
 فُٙ اٌؼاللبد اٌو٠ب١ٙخ  عؼً اٌطبٌت لبكه ػٍٝ -1أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ٚفُٙ اٍب١ٍبد اٌلٚاي اٌو٠ب١ٙخ   -2أ

 اٌزّىٓ ِٓ فُٙ اٌّْزمخ ٚرطج١مبرٙب  -3أ
 لبكها ػٍٝ اٍز١ؼبة اٍب١ٍبد اٌزىبًِ عؼً اٌطبٌت   -4أ
 رّىٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ اٍب١ٍبد اٌزىبًِ ٚرطج١مبرٙب  -5أ
    -6أ

 

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع  -ة  

 رؼ١ٍُ ٚرله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚو١ف١خ اٌزفى١و ثؾٍٙب-1ة

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ٚرله٠جٗ ػٍٝ و١ف١خ رطج١مٙب فٟ ِٛا١ٙغ افوٜ-2ة

                                                                                              اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ هثطٙب ثبٌٛالغرؼ١ٍُ -3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 القلم والسبورة

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 
 أسئلة يومية من خالل المحاضرات  
  اُْٜو٣خ األٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ  ٝاألٓزؾبٗبد 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 أٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚزلافٍخ   -1ط

 أٍئٍخ فبهع١خ ِزٕٛػخ   -2ط

 _3ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمٍُ ٚاٌَجٛهح 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 األِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ           

 ٚاألِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ  

 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
 ِقوعبد اٌزؼٍُ

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 8     أٍبث١غ  2
ٔظُ االػلاك  فُٙ 

 ٚاٌلٚاي اٌو٠ب١ٙخ 
اٌلاٌخ   ٔظُ االػلاك  

 ٚعجو٘ب
 األِزؾبٔبد اَُجٞهح

 8 اٍبث١غ 2 
اٍز١ؼبة اٌغب٠خ 

ٚػاللبرٙب 

 ثالٍزّواه٠خ 
 األِزؾبٔبد اَُجٞهح اٌغب٠بد ٚاألٍزّواه٠خ  

 16 اٍبث١غ 4 

فُٙ اٌّْزمخ 

ٚٛوق االّزمبق 

ٚاٌّْزمبد ِٓ 

 اٌورت اٌؼ١ٍب 

 األِزؾبٔبد اَُجٞهح اٌزفبًٙ  

 12      اٍبث١غ 3

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ 

رطج١ك اٌّْزمخ 

ثبٌَّبئً ٚ 

 اٌزطج١مبد

 األِزؾبٔبد اَُجٞهح رطج١مبد ػٍٝ اٌّْزمخ  

 16      اٍبث١غ 4 

ِٓ  اٌطبٌت رّى١ٓ

اّزمبق اٌلٚاي 

اٌّضٍض١خ ِٚؼىٍٛٙب 

 ٚاٌلٚاي اٌيائل٠خ 

اٌلٚاي اٌّضٍض١خ    ِْزمبد

ٚاٌيائل٠خ ٚاٌلاٌخ اال١ٍخ 

 ٚاٌٍٛغبهر١ّخ
 األِزؾبٔبد اَُجٞهح



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

* Internationnnnnal  edition (Thomas) part 1. 

 

* Calculus and analytic geometry by 

 (George B-Thomas). 

 

* Calculus by (Ross L.Finney, George B-

Thomas,Jr.) part 1. 
 األنترنت* 
 محاضرات االساتذة* 

                                                           

ٍج١ً اٌّضبي  ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 ِؾبٙواد رطج١م١خ رؼوٗ ػٍٝ اٌطٍجخ ؽوو١خ ثأٍزقلاَ 

Data show 

 
 
 
 
 
 

13.  

 ٌٍمَُ  اٌّموهح اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    249  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   316   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ - / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخعبِؼخ ثغلاك  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌو٠ب١ٙبد لَُ  اٌغبِؼٟ / اٌّووياٌمَُ  .2

 UOB  104   /    ٚاٌل٠ّموا١ٛخ ؽمٛق االَٔبْ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ٌٛه٠ًٛبثى اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ١ِٟٛاٌ اٌؾٚٛه أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٔظبَ اٌّموهاد اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع  15 ٍبػخ  فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2ٍبػخ      ,  36 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

   2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

ثؾوٞم االَٗبٕ ٝاثوى ٖٓبكهٛب ٝفٖبئٖٜب ٝأُواؽَ اُزأه٣ق٤خ اُز٢ ٓود ثٜب ؽوٞم  اُو٣ب٤ٙبد رٜلف أُبكح ا٠ُ رؼو٣ق ِٛجخ

 االَٗبٕ 

 صْ اُزؼوف ػ٠ِ االػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم االَٗبٕ ٝاثوى أُٞاك اُز٢ رٜٚٔ٘ب االػالٕ ، ٝأُؼبٛلاد ٝأُٞاص٤ن اُل٤ُٝخ ٝاثوى أُ٘ظٔبد 

 اُل٤ُٝخ ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم االَٗبٕ ٝرؼو٣ق اُطِجخ ثؾوٞم االَٗبٕ ك٢ اُل٣بٗبد أَُب٣ٝخ ) ا٤ُٜٞك١ ، ٝا٤َُٔؾ٢ ، ٝاُل٣ٖ االٍال٢ٓ (

٤ًل ػ٠ِ اُل٣ٔووا٤ٛخ ٤ًٝل٤خ ٓٔبهٍخ اُل٣ٔووا٤ٛخ ك٢ ٓغزٔغ ؽل٣ش اُؼٜل ثبُل٣ٔووا٤ٛخ ٤ٌُٕٞ اُطِجخ ٗٞاح أَُزوجَ ك٢ ٖٝٓ صْ اُزأ

 ث٘بء

 اُلُٝخ اُؼواه٤خ .

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼو٠ف اٌطٍجخ ثؾمٛق االَٔبْ ٚٛوق ِّبهٍزٙب فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ  -1أ

 -2أ

  -3أ
 

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

ا١ّ٘خ ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌّغزّغ ٚرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ؽمٛق االَٔبْ ِٚلٜ  – 1ة

 ِْبهوزُٙ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌل٠ّموا١ٛخ 

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٌمبء .1
 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ .2

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ    +   اِزؾبٔبد ّٙو٠خ   +    اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍئٍخ ِجبّوح ٚغ١و ِجبّوح ؽٛي اٌّٛٙٛع ٚثؼ٘ اٌزطج١مبد ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ -1ط

 ثؾٛس -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 



 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ر١ّٕخ  ّق١ٖخ اٌطبٌت  -1ك

 اوزَبة اٌّؼوفخ ثبٌؾمٛق اٌؼبِخ -2ك

 -3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
اٌزؼٍُ ِقوعبد 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ؽمٛق االَٔبْ  2 االٚي

رؼو٣ق ؽوٞم االَٗبٕ 

ٝفٖبئٖٜب ٝاالػالٕ 

اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم االَٗبٕ 

 ٝاع٤بٍ ؽوٞم االَٗبٕ 

 ّٜو١آزؾبٕ  ٔظوٞ

 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ ٓغبالد ؽوٞم االَٗبٕ  ا٘لاف اٌقطخ ا١ٌٕٛٛخ 2 اٌضبٟٔ

 ؽمٛق االَٔبْ 2 اٌضبٌش
االرغبه ثبُجْو ، ا٤ٌُِٔخ 

اُلٌو٣خ ، ٤ٕٝخ االٓبّ 

 ػ٢ِ ػ٤ِٚ اَُالّ 
 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 2 اٌواثغ
ؽمٛق االَٔبْ فٟ 

 اٌل٠بٔبد اٌَّب٠ٚخ
ا٤ُٜٞك٣خ ، ٝا٤َُٔؾ٤خ ، 

 ٝاُل٣ٖ االٍال٢ٓ
 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 2 اٌقبٌِ
ؽمٛق اٌّوأح فٟ 

 إٌظبَ االٍالِٟ
ؽوٞم أُوأح ك٢ اُل٣ٖ 

 االٍال٢ٓ 
 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 اٌَبكً

 
 ؽمٛق االَٔبْ  2

ؽوٞم االَٗبٕ ث٤ٖ 

اُْو٣ؼخ ٝاُوٞا٤ٖٗ 

، ؽوٞم االَٗبٕ  اُٞٙؼ٤خ

ك٢ اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ ، 

 اُلَبك االكاه١ ، االهٛبة 

 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ ٗظو٣خ اُؼول االعزٔبػ٢  اٌّلهٍخ اٌطج١ؼ١خ 2 اٌَبثغ



 
 
 

 اٌل٠ّموا١ٛخ 2 اٌضبِٓ

رؼو٣ق اُل٣ٔووا٤ٛخ 

ْٝٗأح اُلُٝخ ُلٟ 

اكالٕٛٞ ٝاُجؼل اُزبه٣ق٢ 

 ُِل٣ٔووا٤ٛخ

 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 ٕفخ اٌل٠ّموا١ٛخ 2 اٌزبٍغ
أٌُٞٗبد اُوئ٤َ٤خ 

ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ ٝٓيا٣ب 

 اُل٣ٔووا٤ٛخ  
 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 اٌلٍزٛه اٌل٠ّمواٟٛ  2 ٌؼبّوا
ٓجبكئ اُلٍزٞه 

 اُل٣ٔووا٢ٛ 
 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 2 اٌؾبكٞ ػْو
  أٛاع اٌل٠ّموا١ٛخ

 ِؼٛلبد اٌل٠ّموا١ٛخٚ

اُل٣ٔووا٤ٛخ  .1

اُلٍزٞه٣خ 

اُل٣ٔووا٤ٛخ 

ّجٚ أُجبّوٙ 

اُل٣ٔووا٤ٛخ 

ا٤ُ٘بث٤خ 

ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ 

 أُجبّوح
أُؼٞهبد اُز٢  .2

روق ثٞعٚ 

اُل٣ٔووا٤ٛخ 

 ثبُٖٞٛ اُؼوث٢

 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

  اٍب١ٌت اٌل٠ّموا١ٛخ 2 اٌضبٟٔ ػْو

اٍب٤ُت  .1

 اُل٣ٔووا٤ٛخ

اٌل٠ّموا١ٛخ  .2

   فٟ اٌؼواق

 اٌمل٠ُ

 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 2 اٌضبٌش ػْو

اٌل٠ّموا١ٛخ فٟ اٌفىو 

 ٚ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش

ِٛعبد اٌل٠ّموا١ٛخ 

 فٟ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ

اٌل٠ّموا١ٛخ  .1

فٟ اٌفىو 

اٌؼوثٟ 

 اٌؾل٠ش
ِٛعبد  .2

اٌل٠ّموا١ٛخ 

فٟ اٌموْ 

 اٌؼْو٠ٓ

 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 2 ػْو واثغاٌ
اّىبي اٌؾىُ 

 اٌل٠ّمواٟٛ

اّىبي اٌؾىُ 

 اٌل٠ّمواٟٛ
 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

 2 ػْو قبٌِاٌ
اٌؾىِٛخ ٚأٛاػٙب 

 االٔزقبثبدٚ

اٌؾىِٛخ ٚأٛاػٙب 

 االٔزقبثبد
 آزؾبٕ ّٜو١ ٔظوٞ

      



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 : اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 اٌىزت اٌّموهح ِٓ اٌغبِؼخ , ِٖبكه فبهع١خ ِٕٙب االٔزؤذ 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ٔظوٞ

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ٔظوٞ

 اٌمجٛي  .13

 ٌٍمَُ  اٌّموهح اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    249  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   316   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 



 
 

 ٕٝق أُووهٗٔٞمط 

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ - و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌو٠ب١ٙبدلَُ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 CRED 102/   ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ٌٛه٠ًٛبثى اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ١ِٟٛاٌؾٚٛه اٌ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٔظبَ اٌّموهاد  / إٌَخ اٌفًٖ .6

 اٍجٛع  15ٍبػخ فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2ٍبػخ     ,  36 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

   2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 ١ٌىْٛ روث٠ٛب ً ٚ ١ِٕٙب ً ٔبعؾب ً. اٌو٠ب١ٙبد اػلاك ٛبٌت -1
 ٌٍزؼٍُ ١ٌُِٚٛٙ ... اٌـ وٟ ٠ىْٛ ِلهٍب ً ثبٌَّزمجً.رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌقٖبئٔ اٌزؼ١ٍّخ وبٌلافؼ١خ  -2
 رطج١مبد ػٍُ إٌفٌ فٟ ِغبي اٌزله٠ٌ. -3

 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والبد التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼًّ ػٍٝ رٛف١و فوٓ اٌزفبػً ِغ اٌج١ئخ ثْىً فبػً  -1أ

 اصبهح اٌلافؼ١خ ٌلٜ اٌطٍجخ ٚرْغ١غ ِجلأ إٌّبفَخ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطٍجخ  -2أ

 -3أ

  -4أ
 

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اوَبة اٌطالة ِٙبهاد اٌّلهً اٌملٚح. – 1ة

 و١ف١خ ا٠ٖبي اٌّبكح اٌٝ اٌطبٌت ثٌَٙٛخ ٠َٚو. – 2ة

  – 3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاٌؾٛاه ٚاٌّزّٕٚخ الٍب١ٌت ٚأْطخ ثبٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخإٌّبلْخ 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ ٚاٌف١ٍٖخ. -1

 رم١١ُ اكاء اٌطبٌت ِٓ ؽ١ش اكاء اٌطبٌت ٚؽٚٛهٖ ِْٚبهوزٗ فٟ إٌمبّبد. -2

 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 االثزىبه ٚاالثلاع -1ط         

 اٍزوار١غبد اٌزؼٍُ إٌْٜلاَ قرّزبى ثبٍز  -2ط

  -3ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ ٚاالثلاع اٌفىوٞ ٚؽً اٌّْىالد.ِٓ فالي 
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي إٌّبلْخ.

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رؼ١ٍُ اٌّٙبهاد ٚر١ّٕزٙب فٟ اٌّغبي اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌٍَٛوٟ.  -1ك

 ِٙبهٞ  -ٚعلأٟ  -ثٍَٛ( ِؼوفٟ(رًّْ اٌّٙبهاد ِغبالد   -2ك

  -3ك



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ اٌّٛٙٛع

 ٍبػبد 4 اٍبث١غ  2

اٌطبٌت ٠زؼوف 

ػٍٝ اٌّٛا١ٙغ 

اٌّٛٙؾخ فٟ 

 اٍُ اٌٛؽلح

كوٝع  –ُؼِْ اُ٘لٌ  اُزبه٣ق٢ اُزطٞه

 ػِْ اُ٘لٌ

اٌمبء 

اٌّؾبٙواد 

١ٍ٠ٙب 

إٌّبلْبد 

اٌزٟ رزقٍٍٙب 

االِضٍخ 

 ٚاٌزغبهة

٠ؼزّل ػٍٝ 

اعبثبد  

اٌطٍجخ فالي 

االِزؾبٔبد 

إٌظو٠خ 

ٚإٌّبلْبد 

 اٌٖف١خ

 فٖبئٔ ػِْ اُ٘لٌ ٍبػبد 4 اٍبث١غ  2

 االٛلاف اُزوث٣ٞخ ٍبػبد 6 اٍبث١غ  3

 ٍبػبد 4 اٍبث١غ  2
اُؼٞآَ أُإصوح ك٢ كبػ٤ِخ اُؼ٤ِٔخ 

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ ) اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼ٤ِْ (

 االٗزجبٙ ٝاالكهاى ٍبػبد 4 اٍبث١غ  2

 اُلاكؼ٤خ ٝاُزؼِْ ٍبػبد 4 اٍبث١غ  2

 اُناًوح ٝا٤َُ٘بٕ ٍبػبد 4 اٍبث١غ  2



 

 

 

 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

اػزّبك اٌّٖبكه اٌؾل٠ضخ ٚاٌّموهح ِٓ لجً ٌغٕخ إٌّب٘ظ ٚاٌّؼزّلح ِٓ 

 لجً اٌزله٠َٟ ثؼل اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌمَُ.

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد ٚهُ اٌؼًّ 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

رٛع١ٗ اٌطٍجخ ثبػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس ٚاالٛالع ػٍٝ َِزغلاد 

 اٌّٛٙٛع ّٙٓ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ.

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

ٚاٌؾٚٛه فٟ إٌلٚاد ٚاٌّؤرّواد اٌطالث١خ ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ 

 ّٙٓ ؽمً االفزٖبٓ.

 
 

 اٌمجٛي  .13

 ٌٍمَُ   اٌّموهحاٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    249  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   316   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ – و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤٍَخ  .1

  لَُ اٌو٠ب١ٙبد   اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 UOB  102/   1 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ا١ٌِٟٛ اٌؾٚٛه  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٔظبَ اٌّموهاد  اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 15 ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل * 2 ,  ٍبػخ        36 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

   2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

يهدف المقرر الى تعليم وتدريب الطلبة على تعلم المفردات التربوية باللغة االنكليزية والمحادثة واالنصات ونطق مخارج االصوات 
 وقواعد اللغة االنكليزية

 
 
 

 ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ 

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼ١ٍُ اٌّفوكاد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاالعزّبػ١خ -1أ

 اكهان و١ف١خ روو١ت اٌغٍّخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -2أ

 االٖٔبد ٚإٌطك ثْىً ١ٍٍُ ؽَت اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -3أ
 ًّ ثٛاٍطخ اكٚاد اٌوثٜ ٚاٌزٕم١ٜغرؼٍُ و١ف١خ هثٜ اٌ -4أ
 و١ف١خ ١ٕبغخ االٍئٍخ ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب -5أ
 رؾ٠ًٛ االفؼبي ِٓ ىِٓ اٌٝ افو  -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح وزبثخ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ػٍٝ ٚفك ؽوٚفٙب – 1ة

 ِٙبهح االٕغبء اٌٝ اٌٛؽلاد اٌٖٛر١خ ٌٍىٍّخ  - 2ة

 ِٙبهح ٔطك اٌىٍّبد ػٍٝ ٚفك ِقبهط االٕٛاد ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  - 3ة

   ٠ِٓٙبهح اٌّؾبكصخ ث١ٓ اٌطبٌت ٚى١ٍِٗ, ٚاٌطبٌت ٚاالٍزبم , ٚاٌطبٌت ٚاالفو  -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌٖؾ١ؾخٛو٠مٗ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ , ٚاػبكح ٔطك اٌىٍّبد ثٖٛهرٙب 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 . , االِزؾبٔبد اٌْف١ٙخ) ّٙوٞ , ٠ِٟٛ ( االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ 

 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٌؾً اٌّْىالد -1ط         

 ِٙبهاد اٌزفى١و اٌجٖوٞ ػٓ ٛو٠ك هثٜ اٌٖٛه ٚاٌوٍِٛبد ثبألؽلاس -2ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و ٚإٌٛٛي اٌٝ االٍزٕزبعبد -3ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ِٓ ؽ١ش اٍزجلاي وٍّخ ثّفوكارٙب -4ط   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚاالٍزغٛاة ثْىً رؼ١ٍُ رؼبٟٚٔ ٌغوٗ رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌّقزٍفخ 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 , االِزؾبٔبد اٌْف١ٙخ .٠ِٟٛ( –ّٙوٞ  (االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ 



 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رؼ١ٍُ اٌغًّ اٌج١َطخ ٌٍزؼبًِ ِغ افواك اٌّغزّغ -1ك

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ اٌّقبٛجخ ِغ افواك االٍوح ,االة , االَ , األفٛح -2ك

 رله٠ت اٌطٍجخ اٍزقلاَ اٌّفوكاد اٌٖؾ١ؾخ ػٍٝ اٚلبد ا١ٌَٛ ٚاٌْٙٛه -3ك

    -4ك



 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اُْل٢ٜاالٓزؾبٕ  أُؾبكصخ االكؼبٍ –اُزؾ٤خ  االكؼبٍ ثلهخ اكاءرؼِْ اُطِجخ  2 1

2 2 
رؼِْ اُطبُت أٍبء اُجِلإ 

 ٝٓؼبُٜٔب
 اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ أُؼبُْ –أٍبء اُجِلإ 

 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ

 أُؾبكصخ اال٤ّبء ؽٍٞ االَٗبٕ اُ٘ل٢ ٝأُضجذ – االػٔبٍ 2 3
 ًزبثخ ٝؽٞاه

 أُؾبكصخ اُؼبئِخ ٝاالٕلهبء اُٚٔبئو ٝاُلالُخ ػ٤ِٜب 2 4
 ٝاُزؾو٣و١ االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ

 أُؾبكصخ ٛو٣وخ أُؼ٤ْخ اُـناء ، أُْوٝثبد ، اُو٣بٙخ 2 5
 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 أُؾبكصخ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ اُيٓبٕ ٝأٌُبٕ ٝاالههبّ 2 6
 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ أُلٚالد ًِٔبد االٍئِخ ، اُٖلبد 2 7
 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 ٌٓبٕ اٌَُٖ ٝاُؼ٤ِ االصبس ، األٌٓ٘خاُـوكخ ،  2 8
هثٜ اُٖٞهح 

 ثبٌُِٔخ

 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 أُؾبكصخ االىٓ٘خ أُب٤ٙخ اَُ٘ٞاد ، االّٜو ، اال٣بّ 2 9
 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 أُؾبكصخ / اُؼطَ ؽاٝهبد اُلو اُو٣بٙخ ، اُزَٞم 2 16
 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 أُؾبكصخ آٌب٤ٗخ اُؼَٔ ٝاالصجبداُ٘ل٢  2 11
 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 اُوعبء ٝاٌُْو رل٤َٚ كؼَ ػ٠ِ افو 2 12
أُؾبكصخ 

 ٝأُ٘بهْخ

 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 أُؾبكصخ ٛ٘ب ٝاالٕ هثٜ إُِٞ ثبُِٔجٌ 2 13
 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

 اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ ؽبٕ ٝهذ اُنٛبة أَُزوجَ ، ٓلوكاد اُوٞاػل 2 14
 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١

15 2 
اُزؼوف االعٔب٢ُ ُٔبكح 

 أُٞٙٞع
 االٍزغٞاة  اُٞؽلاد ٝٓ٘بهْزٜب

 االٓزؾبٕ اُْل٢ٜ ٝاُزؾو٣و١



 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 كل ماكتب اعاله 
 الكتابان المنهجيان 
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ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد 

 ٚاٌجوِغ١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ال رٛعل

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال رٛعل

 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    249  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   316   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 

 ٕٝق أُووه

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اثٓ ا١ٌٙضُ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 MATH 105/     1اٌغجو اٌقطٟ   اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ  اٌّزبؽخأّىبي اٌؾٚٛه  .5

 ِموهاد  اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 15ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  4ٍبػخ ,   66 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2619/2626 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 : أ٘لاف اٌّموه .9
 اوزَبة اٌّؼوفخ اٌو٠ب١ٙخ ٌٍّٛاك اٌّموهٖ ٚفُٙ اٌّؼبٟٔ اٌىبف١ٗ ٚهاء وً ِفَٙٛ. -1
اٌفُٙ ٌزّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ِفب١ُ٘ اٌغجو اٌقطٟ ٚو١ف١خ رطج١مٙب فٟ ؽً اٌَّبئً ر١ّٕخ  -2

 .اٌو٠ب١ٙخ

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼوفخ-أ

 اٌّٖفٛفبد ٚأٔٛاػٙب ٚثؼ٘ اٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙب -1أ

 ِؾلكاد اٌّٖفٛفبد ٚثؼ٘ ِٓ فٛإٙب -2أ

 ِؼىًٛ اٌّٖفٛفبد ٚٛوق ا٠غبك٘ب ٚثؼ٘ ِٓ فٛإٙب -3أ

 أٔظّخ اٌّؼبكالد اٌقط١خ ٚٛوق ؽٍٙب -4أ

 اٌّزغٙبد ٚاٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙب ٚكهاٍخ فٚبء٘ب -5أ

 اٌزؾ٠ٛالد اٌقط١خ -6أ

 ا٠غبك اٌم١ُ اٌنار١خ ٚاٌّزغٙبد اٌنار١خ -7أ

 
 

 اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع  اٌّٙبهاد-ة 

 رؼٍُ أٛاع اٌّٖفٛفبد ٚاٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙب ٚا٠غبك ِؾلكاد اٌّٖفٛفبد ِٚؼىًٛ اٌّٖفٛفبد – 1ة 

 كهاٍخ فٚبء اٌّزغٙبد ٚاٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌّزغٙبد – 2ة 

 إ٠غبك ٔٛاح ٕٚٛهح اٌزؾ٠ًٛ اٌقطٟ – 3ة 

 و١ف١خ ؽَبة اٌم١ُ اٌنار١خ ٚاٌّزغٙبد اٌنار١خ – 4ة 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

اٌّبكح ثبٍٍٛة اٌّؾبٙواد اٌٍّمبح كافً اٌفًٖ ِغ ِْبهوبد اٌطٍجخ فٟ رؼٍُ اٌّفب١ُ٘ ػٍٝ اٌَجٛهح رملَ 

اٌلها١ٍخ ٌّؼوفخ ِلٜ اٍز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍّٛٙٛع ٚاػطبء ٚاعجبد ٌزم١١ُ رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اٌّٛٙٛع 

 ٚاٍز١ؼبثٗ.

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ٛوػ أٍئٍخ ِجبّوح فالي اٌّؾبٙوح. -3

 ٌٍطٍجخ فالي اٌّؾبٙوح ٚؽٍٗ ِٓ فالي رم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػبد رٕبف١َخ.اػطبء ٚاعت  -4

 اعواء افزجبه ٠ِٟٛ ٚ ّٙوٞ. -5

 

 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 اٌزفى١و فٟ اعواء اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌّٖفٛفبد ثبٌْىً اٌٖؾ١ؼ -1ط         

 اٌزفى١و فٟ و١ف١خ اٌزؼوف ػٍٝ فٚبء اٌّزغٙبد ٚاٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌّزغٙبد -2ط

 اٌزفى١و فٟ و١ف١خ ا٠غبك ٔٛاح ٕٚٛهح اٌزؾ٠ًٛ اٌقطٟ -3ط

 اٌزفى١و فٟ و١ف١خ ؽَبة اٌم١ُ ٚاٌّزغٙبد اٌنار١خ -4ط   

 



 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌىزبة إٌّٙغٟ ٚاٌىزت اٌَّبػلح. -1
 اٍٍٛة االٍئٍخ اٌّفبعئخ اٌزٟ رقٔ اٌّبكح. -2
 
 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    
 إعواء افزجبهاد ١ِٛ٠خ ٚ ف١ٍٖخ. -1
 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ ا١ِٛ١ٌخ ػٍٝ اٌَجٛهح. -2
 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ ثٖٛهح ِٕزظّخ. -3

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رْغ١غ إٌّبفَبد اٌغّبػ١خ ث١ٓ اٌطٍجخ.  -1ك

 رْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً ثؼ٘ االٍئٍخ ػٍٝ اٌَجٛهح.  -2ك

 ٛوػ أٍئٍخ ِفبعئخ رؾفي اٌزفى١و غ١و اٌّجبّو ٚاٌزؾلٞ اٌنٕٟ٘. -3ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٛو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 

 اٌفًٖ

 االٚي

 

1 – 4  16 
اٌّٖفٛفبد أٛاع 

 ٚاٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙب
 اٌّٖفٛفبد ٚ هرجزٙب

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ
 االفزجبهاد

5 – 7  12 
ا٠غبك ِؾلكاد 

اٌّٖفٛفبد ٚثؼ٘ 

 ِٓ فٛإٙب 
 ِؾلكاد اٌّٖفٛفبد

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

8 – 11 16 

ا٠غبك ِؼىًٛ 

اٌّٖفٛفبد ٚثؼ٘ 

 ِٓ فٛإٙب

 

 ِؼىًٛ اٌّٖفٛفبد

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

12 – 15  16 
ٛوق ؽً أظّخ 

 اٌّؼبكالد اٌقط١خ

 
 أظّخ اٌّؼبكالد اٌقط١خ

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

 
      

    
  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

اٌغجو اٌقطٟ , اٌّلهً ٠ٍٛف ِؾّل ػضّبْ , اٌطجؼخ  -1

 .2618االٌٚٝ , 

2- Linear A;gebra , Kenneth Hoffman Ray 

Kanze. 

3- Linear Algebra, nSyymour Lipschutz and 

Lipson. 

4- Topics in Algebra, Wileg, I.N.Hersten. 

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ال ٠ٛعل

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال ٠ٛعل

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ ٚاٌقطخ اٌّموهح ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    249  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   316   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ – و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لَُ اٌو٠ب١ٙبد   اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 هٗ ٕ ى  212ٔظو٠خ اٌيِو  /    اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ا١ٌِٟٛاٌؾٚٛه  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  3,  ٍبػخ        96 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

  2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

رله٠ت ٚرأ١ً٘ اٌطبٌت ػٍٝ ِؼوفخ اٌيِو, اٌيِو اٌغيئ١خ, اٌيِو اٌلائو٠خ ٚ ىِوح اٌمَّخ ٚمٌه ِٓ فالي 

ِؼوفخ رؼو٠ف وً ِٖطٍؼ ٚر١ٙٛؾٗ ثبألِضٍخ ٚاٌّجوٕ٘بد ٚونٌه ِؼوفخ اٌزجبكي ٚاٌزوافك ٌٍؼٕبٕو ٚاٌيِو 

اٌقبٓ ثىً ِٖطٍؼ ٚفٟ  اٌغيئ١خ ٚاٌزْبوالد اٌيِو٠خ ثئػطبء أِضٍخ ػٓ وً ِٛٙٛع ثؼل ِؼوفخ اٌزؼو٠ف

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



ٔٙب٠خ رٍه اٌّٛا١ٙغ ٔؼطٟ رؼو٠ف اٌيِو اٌمبثٍخ ٌٍؾً ؽ١ش رّىٓ اٌطبٌت ِٓ أفن فىوح ا١ٌٚخ ػٓ ِٛٙٛع 

اٌّزٍََالد ٌالٍزفبكح ِٕٗ ثبٌّواؽً اٌّزملِخ فٟ اٌلهاٍخ ِٓ فالي ثؼ٘ االِضٍخ ٚاٌّجوٕ٘بد ٚونٌه ٔجنٖ ا١ٌٚخ 

 ح ٚاٌّزّضٍخ ثيِوح وب٠ٍٟ ٚ ىِوح عٛهكْ ٚىِوح ٍب٠ٍٛ ػٓ اٌيِو األ١ٌٚخ ٚثؼ٘ اٌزطج١مبد ػٍٝ اٌيِو
 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 -1أ

 -2أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٠زّىٓ اٌطبٌت ػٍٝ ؽً اٌزّبه٠ٓ ثٌَٙٛخ. - 1ة

 ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّٛٙٛع  فٟ اٌّٛا١ٙغ االفوٜ اٌّزؼٍمخ ثٗ.  - 2ة

 ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ هثٜ اٌّٛٙٛع ثبٌٛالغ.  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌَجٛهح ٚاٌمٍُ

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 أٍئٍخ ٚاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ

 إِزؾبٔبد ّٙو٠خ

 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 فبهع١خأّئٍخ  -1ط         

 أٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚزلافٍخ-2ط

 -3ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌَجٛهح ٚاٌمٍُ

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 أٍئٍخ ٚاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ

 إِزؾبٔبد ّٙو٠خ

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

    -2ك



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 15 اٍبث١غ 5
رؼٍُ اٌطبٌت 

 اٌيِوٖ ٚأٛاػٙب

ّجٗ اٌيِوح  ٚاٌيِو 

ٚأٛاػٙب ٚهرجزٙب ٚثؼ٘ 

 اٌقٛآ ػٕٙب

اُزؾ٤ٚو 

 االِزؾبْ ا٢ٓٞ٤ُ

 15 اٍبث١غ 5
رؼٍُ اٌطبٌت اٌيِو 

 اٌغيئ١خ

اٌيِو اٌغيئ١خ ٚاٌلائو٠خ 

ٚاٌّْبهوبد ٚٔظو٠خ 

 الووأظ ٚٔزبئغٙب

اُزؾ٤ٚو 

 االِزؾبْ ا٢ٓٞ٤ُ

 ونٌه 15 اٍبث١غ 5
روافك ِٕٚظُ اٌؼٕبٕو 

ٚروافك ِٕٚظُ اٌيِو 

 اٌغيئ١ٗ

اُزؾ٤ٚو 

 االِزؾبْ ا٢ٓٞ٤ُ

 15 اٍبث١غ 5
رؼٍُ اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ 

اٌيِو اٌغيئ١خ 

 ٚأٛاػٙب

اٌيِو اٌغيئ١ٗ ا٠ٌَٛخ 

,ىِوح اٌمَّخ, ٚاٌج١َطخ 

اٌّجبكي ٚاٌزْبوالد 

 اٌيِو٠خ

اُزؾ٤ٚو 

 االِزؾبْ ا٢ٓٞ٤ُ

 ونٌه 15 اٍجٛع 5

اٌزّبصً اٌيِوٞ ٚٔٛاح 

اٌزْبوً اٌيِوٞ 

ٚإٌظو٠بد االٍب١ٍخ 

 ٌٍزْبوً اٌيِوٞ

اُزؾ٤ٚو 

 االِزؾبْ ا٢ٓٞ٤ُ

 اٌيِو اٌمبثٍخ ٌٍؾً ونٌه 6 اٍجٛع 2
اُزؾ٤ٚو 

 االِزؾبْ ا٢ٓٞ٤ُ

 اال١ٌٚخ اٌيِو ونٌه 3 اٍجٛع 1
اُزؾ٤ٚو 

 االِزؾبْ ا٢ٓٞ٤ُ

 ونٌه 6 اٍجٛع 2
ىِوح وب٠ٍٟ ٚ ىِوح 

 عٛهكْ ٚىِوح ٍب٠ٍٛ 
اُزؾ٤ٚو 

 االِزؾبْ ا٢ٓٞ٤ُ



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

ِملِخ فٟ اٌغجو اٌّغوك اٌؾل٠ش  رأ١ٌف : ك٠فلَ ثوصْٛ , روعّخ :  .1

  َ.ك.ػجل اٌؼبٌٟ عبٍُ ِؾّل ٚ َ.ك.ٍٕبء ػجل ِؾّل
 اٌغجو اٌّغوك ِٓ َِٛهاد عبِؼخ اٌملً اٌّفزٛؽخ .2

3. A First Course in Abstract Algebra By J.B.F.raleigh. 
4. Intoduction to Modern Algebra (Group theory), 

By David Burton. 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد ٚهُ اٌؼًّ ٚا

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ٠ٛعلال 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ٠ٛعلال 

 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ – و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ة ٘ـ  213/   ٔظُ اٌجل١ٙ٠بد ٚإٌٙلٍخ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل  *  3,   ٍبػخ       96 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 اٌّجوٕ٘بدٚرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ و١ف١خ ثو٘بْ  ّوػ ٌٍطبٌت أٍب١ٍبد إٌٙلٍخ ٚإٌظُ إٌٙل١ٍخ ٚاٌجل١ٙ٠بد

ٚاٌوٍُ صُ اٌجو٘بْ وّب ٠ٛٙؼ ٌٍطبٌت ٛوق  إصجبرٗلاء ِٓ اٌّؼط١بد ٚاٌّطٍٛة زثْىً ِٕطمٟ ١ٍٍُٚ اث

 اٌجو٘بْ اٌّجبّوح ٚغ١و اٌّجبّوح 

 
 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 
 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ِجوٕ٘خ اٌّجوٕ٘بد ثٌَٙٛخ  – 1ة

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِجوٕ٘خ إٌزبئظ اٌّزوٚوخ فٟ اٌىزبة وٛاعت – 2ة

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ؽً اٌزّبه٠ٓ ثٌَٙٛٗ  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌَجٛهح ٚاٌمٍُ ٚػًّ ثؼ٘ ٍٚبئً اإل٠ٚبػ

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ

 
 اٌزفى١وِٙبهاد  -ط

 أٍئٍخ فبهع١خ -1ط

 أٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚزلافٍخ -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌَجٛهح ٚاٌمٍُ 



 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ

 

 
 اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  -ك 

 رْغ١غ إٌّبلْبد اٌغّبػ١خ -1ك

 ر١ْغ اٌطٍجخ ػٍٝ ِجوٕ٘خ اٌّجوٕ٘بد ػٍٝ اٌَجٛهح -2ك

 ٛوػ أٍئٍخ ِفبعئخ رؾفي اٌزفى١و -3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػخ 12 4
رٌٖٔ اُطبُت ٖٓ كْٜ 

 اُ٘ظبّ اُجل٢ٜ٣ دأٍب٤ٍب
األٗظٔخ اُجل٤ٛخ ، فٞآ 

 اُ٘ظبّ اُجل٢ٛ
 اُزؾ٤ٚو ا٢ٓٞ٤ُ

 االٓزؾبٕ

ٝأُ٘بهْخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ 

 ٍبػخ 21 7
رٌٖٔ اُطبُت ٖٓ كْٜ ٗظبّ 

 اُزؾ٤ٚو ا٢ٓٞ٤ُ خ االه٤ِل٣خٍرو٣ْٞ اُٜ٘ل ِٛجود
 االٓزؾبٕ

ٝأُ٘بهْخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 ٍبػخ 15 5

اْٗبء رٌٖٔ اُطبُت ٖٓ 

ث٤ٖ اُوطغ  هطؼخ ٝأُوبهٗخ

  ىا٣ٝخًٝنُي اْٗبء 
 ث٤ٖ اُيٝا٣ب ٝأُوبهٗخ

 اُزؾ٤ٚو ا٢ٓٞ٤ُ اُزطبثن ٝأُوبهٗخ
 االٓزؾبٕ

ٝأُ٘بهْخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 ٍبػخ 12 4
ك٢ ٛنا اُلَٖ ٣زْ اػبكح 

 اُزؾ٤ٚو ا٢ٓٞ٤ُ ٛ٘لٍخ أ٤ُٝخ ثوٛ٘خ ٓجوٛ٘بد اه٤ِلً
 االٓزؾبٕ

ٝأُ٘بهْخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 ٍبػخ 15 5
ك٢ ٛنا أُٞٙٞع ٣زْ 

ر٤ٙٞؼ ُِطبُت اُٜ٘لٍخ 

 ٝاٗٞاػٜبه٤ِل٣خ االُا

 ه٤ِل٣خ االُاُٜ٘لٍخ ا

اُٜ٘لٍخ اُٜن٤ُُٞخ ) 

 ( ٝاال٤ِٛغ٤خ
 اُزؾ٤ٚو ا٢ٓٞ٤ُ

 االٓزؾبٕ

ٝأُ٘بهْخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 ٍبػخ 15 5
٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ كْٜ 

ٓؼ٠٘ أُ٘ظٞه٣خ 

 ٝاالٍوب٤ٛخ 
 اُزؾ٤ٚو ا٢ٓٞ٤ُ اُزو٤ًج٤خ اُٜ٘لٍخ االٍوب٤ٛخ

 االٓزؾبٕ

ٝأُ٘بهْخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ



 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اُوواءاد أُطِٞثخ :

  اُٖ٘ٞٓ األٍب٤ٍخ 
 ًزت أُووه 
      ٟأفو 

 ِفب١ُ٘ أٍب١ٍخ فٟ إٌٙلٍخ

 رأ١ٌف : أ.ك.أِبي ّٙبة اٌّقزبه  

 

ٓزطِجبد فبٕخ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٝهُ 

اُؼَٔ ٝاُلٝه٣بد ٝاُجوٓغ٤بد ٝأُٞاهغ 

 االٌُزو٤ٗٝخ (
 ٠ٛعلال 

اُقلٓبد االعزٔبػ٤خ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ 

ٓؾبٙواد ا٤ُٚٞف ٝاُزله٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُلهاٍبد 

 ا٤ُٔلا٤ٗخ ( 
 ٠ٛعل ال

 
 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت 196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت 247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ – و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لَُ اٌو٠ب١ٙبد  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ػ ً  216ػٍُ اٌؾبٍجبد اٌّزملَ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ اٌّزبؽخ أّىبي اٌؾٚٛه .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2ٍبػخ        ,   66 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 بشكل ياىلو لمرحلة  اعلىلكي يتمكن من حل المعادالت و المسائل الرياضية  Matlabان يتعلم الطالب كيفية استخدام برنامج ال  
 مستقبال.

 Matlabان يتعلم الطالب كيفية تمثيل المصفوفة في برناج ال  

 Matlabان يتعلم الطالب كيفية رسم الدالة في برنامج ال  

 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 
 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اْ ٠زؼٍُ فٟ اٌّبرالة و١ف١خ  هٍُ اٌّؼبكالد ٚاٌلٚاي اٌو٠ب١ٙخ  -1أ

 و١ف١خ وزبثخ اٌجؤبِظ فٟ ١ٕغخ اٌّبرالة ٚا٠غبك اٌؾٍٛي ٌالٔظّخ اٌقط١خ فٟ اٌو٠ب١ٙبد -2أ

 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت ِٙبهح اٍزقلاَ ثؤبِظ اٌّبرالة ٚاٍب١ٍبرٗ  -3أ
 ال٠ؼبىاد اٌغل٠لٖ ٌٍوٍُاْ ٠زؼٍُ و١ف١خ اٍزقلاَ ا -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اٍزقلاَ اٌؾبٍجبد.– 1ة

  .Matlabرله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ إِىب١ٔخ رى٠ٛٓ ثواِظ ػٍٝ اي  – 2ة

 Matlabرّى١ٓ اٌطبٌت ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌَّبئً اٌو٠ب١ٙخ ٚ ثوِغزٙب اٌٝ ١ٕغ ٠ّىٓ ؽٍٙب ثبي  – 3ة
 ثٌَٙٛخ.

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌَجٛهح ٚ اٌمٍُ.

 Data Showاٌؾبٍجخ ٚ اي
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ

 االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ

 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ر٠ٕٛغ األٍئٍخ اٌّطوٚؽخ-1ط

 أٍئٍخ َِزمج١ٍخ-2ط

 ثواِظ رطج١م١خ ػٍٝ ِٛاك اٌلهاٍخ ) اٌزفبًٙ , اٌّؼبكالد ( -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌَجٛهح ٚ اٌمٍُ.

 Data Showاٌؾبٍجخ ٚ اي



 

 
 
 
 
 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ

 االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ

 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ

 
 األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد  -ك 

 رْغ١غ اٌطٍجخ ثطوػ أٍئٍخ ِفبعئخ-1ك

 رط٠ٛو أفىبه اٌطٍجخ ِٓ فالي ِٕبلْبد ٛالث١خ-2ك

 Matlabرْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً اٌَّبئً ثٌَٙٛخ ثٛاٍطخ اي -3ك
    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
/ اٌَّبق أٚ اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػخ  14 7

رؼِْ اُطبُت 

اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ 

 أُٖلٞكبد

أُٖلٞكبد ٝاُؼ٤ِٔبد 

 ػ٤ِٜب
أُؾبٙوح اُ٘ظو٣خ 

 ٝ اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ
اُ٘ظو١  االٓزؾبٕ

 ٝاالٓزؾبٕ اُؼ٢ِٔ 

 ٍبػبد  8 4
رؼِْ اُطبُت 

 ا٣ؼبىاد أُبرالة
اال٣ؼبىاد ٝأُزـ٤واد ك٢ 

 أُبرالة

أُؾبٙوح اُ٘ظو٣خ 

 ٝ اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ
اُ٘ظو١  االٓزؾبٕ

 ٝاالٓزؾبٕ اُؼ٢ِٔ

 ٍبػبد  8 4
رؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ 

كزؼ ٗبكنٙ ك٢ 

 اُؾبٍجخ
  M.fileٓلفَ ك٢ ٗبكنح 

أُؾبٙوح اُ٘ظو٣خ 

 ٝ اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ
اُ٘ظو١  االٓزؾبٕ

 ٝاالٓزؾبٕ اُؼ٢ِٔ

 ٍبػخ  21 11
رؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ 

 هٍْ كاُخ
هٍْ اُلٝاٍ ٝ اٙبكخ 

 فٖبئٔ ػ٠ِ اُوٍّٞ

أُؾبٙوح اُ٘ظو٣خ 

 ٝ اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ
اُ٘ظو١  االٓزؾبٕ

 ٝاالٓزؾبٕ اُؼ٢ِٔ

 ٍبػخ  11 5
رؼِْ اُطبُت ثؼ٘ 

 ا٣ؼبىاد اُؾبٍجخ
If & For & While & 

Else & Switch 
أُؾبٙوح اُ٘ظو٣خ 

 ٝ اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ
اُ٘ظو١  االٓزؾبٕ

 ٝاالٓزؾبٕ اُؼ٢ِٔ
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

Essential Matlab for Scientists and Engineers 
By Brain D. Hahn 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ال يوجد

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال يوجد
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 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٖ ا٤ُٜضْ   -٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ اُٖوكخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد   اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ  ف ْ  218ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع  36ٍبػخ فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2ٍبػخ        ,  66 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

      -٠ٙلف اٌّموه عؼً  ٛبٌت اٌو٠ب١ٙبد  لبكها ػٍٝ إْ :  -  أ٘لاف اٌّموه .9

 يعرف علم نفس النمو وعالقتو بالعلوم األخرى ويتعرف على قوانين النمو في الحياة اليومية والمستقبلية   -1

 يتعرف على العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة في النمو وبعض اإلمراض  -2

 يتعرف على مناىج البحث العلمي وأنواعو ويطبق ما عرفو في البحوث والدراسات  -3

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 يتعرف على أىمية الطفولة والمراىقة ومراحلهما في المجاالت الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية واألخالقية  -4

 يبين دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية للطفل , والعالقة بين المراىق ومؤسسات المجتمع  -5

 ىات يبين اىمية العمل واختياره واكتساب الميول واالتجا -6

 يتعرف على بعض مشكالت المراىقة وأساليب عالجها , ويقترح أساليب جديدة لمعالجة مشكالت المراىقين . -7

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٠زنوو اٌطبٌت رؼو٠ف ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ , ٚلٛا١ٔٓ إٌّٛ   -1أ

 ٠مبهْ اٌطبٌت ث١ٓ َِزٜٛ رأص١و اٌؼٛاًِ اٌٛهاص١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ػٍٝ اٌفوك إٌبِٟ  -2أ

 إْ ٠ؼلك اٌطبٌت ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ , ٚأٍب١ٌت عّغ اٌّؼٍِٛبد  -3أ
 إْ ٠مبهْ اٌطبٌت ث١ٓ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  -4أ
 اْ ٠ٛظف اٌطبٌت ِب رؼٍّٗ ػٓ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌّوا٘مخ فٟ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ   -5أ
 اْ ٠ؼل رمو٠وا ػٓ ِٛٙٛع ِٓ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ كهٍٙب ٚث١بْ ِلٜ اإلفبكح فٟ ؽ١بح اٌطفً ٚاٌّوا٘ك    -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطبٌت ِضً اٌّالؽظخ , اٌم١بً , اٌزم٠ُٛ   – 1ة

 ر١ّٕخ اٌّؼوفخ ٚاٌّٙبهاد االعزّبػ١خ ٌلٜ اٌطٍجخ ِضً اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ   - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح اٌّطٛهح ثبٍزؼّبي ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ اٌَّبٔلح  -1
 إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه  -2
 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ   -3

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ْٔبٛبد ١ِٛ٠خ  -1
 اِزؾبٔبد ّٙو٠خ  -2
 اِزؾبٔبد ف١ٍٖخ  -3
 وزبثخ ٚرٍق١ٔ ِؾبٙواد , ٚوزبثخ اٌزمبه٠و   -4

 

 

 



 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 االٍزٕزبط  -1ط

 االٍزٕجبٛ-2ط

 االٍزمواء -3ط

 االٍزلالي   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 وزبثخ اٌزمبه٠و  -1ك

 إػلاك ثؾش ثبٍزؼّبي اؽل ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ  -2ك

 -3ك

    -4ك



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

  ٍبػبد 4  2+  1
ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ 

 ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ف١ٗ 
اُزؾ٤ٚو 

 ا٢ٓٞ٤ُ
 االٓزؾبٕ

  ٍبػبد 4  4+  3
ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 فٟ ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ 

اُزؾ٤ٚو 

 ا٢ٓٞ٤ُ
 االٓزؾبٕ

5 +6+7 

+8+9 
  ٍبػبد 16

ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ 

 ِٚغبالرٙب 

اُزؾ٤ٚو 

 ا٢ٓٞ٤ُ
 االٓزؾبٕ

 اٌّؤٍَبد االعزّبػ١خ   ٍبػبد  4 16+11
اُزؾ٤ٚو 

 ا٢ٓٞ٤ُ
 االٓزؾبٕ

 اٌّوا٘مخ   ٍبػبد  4 12+13
اُزؾ٤ٚو 

 ا٢ٓٞ٤ُ
 االٓزؾبٕ

 اٌّوا٘ك ٚاٌّغزّغ   ٍبػبد  4 14+15
اُزؾ٤ٚو 

 ا٢ٓٞ٤ُ
 االٓزؾبٕ

 اٌّوا٘ك ٚإٌّٙخ   ٍبػبد  4 16+17
اُزؾ٤ٚو 

 ا٢ٓٞ٤ُ
 االٓزؾبٕ

18+19+26+

21+22+23+

24+25 

  ٍبػخ  16
ارغب٘بد اٌّوا٘م١ٓ 

 ٌُٙٛ١ِٚ 

اُزؾ٤ٚو 

 االٓزؾبٕ ا٢ٓٞ٤ُ

26+27+28+

29+36 
  ٍبػبد 16

ثؼ٘ ِْىالد 

 اٌّوا٘م١ٓ 

اُزؾ٤ٚو 

 ا٢ٓٞ٤ُ
 االٓزؾبٕ



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 كتاب علم نفس النمو 
 كتاب ىلم نفس اإلنسان 

 كتاب مقدمة في علم النفس 
 كتاب الطفولة والمراىقة 

 كتاب علم نفس اللغة 
 كتاب التنشئة االجتماعية 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 الكتب العلمية 
 بعض المواقع االلكترونية الخاصة بعلم نفس النمو 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 االستماع الى محاضرة عن تكوين الجنين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُاٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ َ ع  214/  ِؼبكالد رفب١ٍٙخ اػز١بك٠خ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل  *  4ٍبػخ     ,   126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 رله٠ت ٚرأ١ً٘ اٌطبٌت ػٍٝ فُٙ ِؼٕٝ ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ ,ِؼوفخ  هرجخ ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ ٚكهعخ ِؼبكٌخ 

 رفب١ٍٙخ , و١ف١خ ا٠غبك ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ ِٓ  ٌؾً اٌؼبَ , اػزّبك اٌمطٛع اٌّقو١ٛٚخ وؾً ػبَ ٌّؼبكالد رفب١ٍٙخ  

 ٚثبٌزبٌٟ و١ف١خ ا٠غبك٘ب, ؽً أٛاع اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ ِٓ اٌورجخ االٌٚٝ ٚاٌلهعخ االٌٚٝ , اٍزقلاَ ٛو٠مخ 

 . رقف١٘ اٌورجخ ٌؾً ِؼبكالد رفب١ٍٙخ ِٓ هرت ػ١ٍب , كهاٍخ اٌزطج١مبد إٌٙل١ٍخ ٚاٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌجب٠ٌٛٛع١خ فٟ

 ٚا٠غبك ؽٍٙب  Dف١خ وزبثخ ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ ثلالٌخ اٌّؤصوٚو١ Dاٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ االػز١بك٠خ, رؼو٠ف اٌّؤصو 

 ,رؼو٠ف رؾ٠ًٛ الثالً Dاٌؼبَ ٚؽٍٙب اٌقبٓ ثبوضو ِٓ ٛو٠مخ  ٚرقف١٘ هرجخ ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ ؽب٠ٚخ ػٍٝ 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



ً ِٚؼىٍٛٗ ٚو١ف١خ ؽً ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ ثبٍزقلاَ اٌزؾ٠ًٛ , و١ف١خ ؽً ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ ثبٍزقلاَ اٌّزٍََالد اٞ ا٠غبك اٌؾ

 اٌّزًٍََ ٌّؼبكٌخ رفب١ٍٙخ اػز١بك٠خ

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 -1أ

 -2أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ؽً ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ اػز١بك٠خ ثبّىبٌٙب اٌّقزٍفخ ٚثطوق ِقزٍفخ. - 1ة

 اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ االػز١بك٠خ ػٍٝ ِٛا١ٙغ افوٜ ثبٌو٠ب١ٙبدرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك  - 2ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١مٙب ػٍٝ ػٍَٛ اٌف١ي٠بء ٚاٌجب٠ٌٛٛعٟ .  - 3ة 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 -1ط

 -2ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح  ٚإٌّبلْخ اٌّجبّوح ِغ اٌطٍجخ 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

    -2ك



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ اٍُ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػخ  16 4
رؼٍُ اٌطبٌت أٛاع 

 اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ
أٛاع اٌّؼبكالد 

 اٌزفب١ٍٙخ االػز١بك٠خ
اٌّؾبٙوح 

 ا١ِٛ١ٌخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ  32 8
ر١١ّي كهعخ ٚهرجخ 

اٌّؼبكٌخ اٌزفب١ٍٙخ 

 ٚرؾل٠ل ٔٛػٙب

ؽً اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ  

ِٓ اٌلهعخ االٌٚٝ 

 ٚاٌورجخ االٌٚٝ

اٌّؾبٙوح 

 ا١ِٛ١ٌخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ 16 4
رؼٍُ ثؼ٘ 

اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ 

 ٌٍّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ

رطج١مبد ػٍٝ اٌّؼبكالد 

 اٌزفب١ٍٙخ االػز١بك٠خ
اٌّؾبٙوح 

 ا١ِٛ١ٌخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ 16 4
رؼٍُ اٍزقلاَ 

 فٟ اٌؾً  Dاٌّؤصو
 Dاٌّؤصو 

اٌّؾبٙوح 

 ا١ِٛ١ٌخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ 16 4
رؼٍُ اٍزقلاَ 

 فٟ اٌؾً Dاٌّؤصو
 رىٍّخ اٌّؤصو

اٌّؾبٙوح 

 ا١ِٛ١ٌخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ  16 4
رؼٍُ رؾ٠ًٛ الثالً 

 ٚفٛإٗ
 رؾ٠ٛالد الثالً

اٌّؾبٙوح 

 ا١ِٛ١ٌخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ  8 2
رؼٍُ اٍزقلاَ 

اٌّزٍََالد فٟ ؽً 

 اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ

ِؼبكٌخ رفب١ٍٙخ ؽً 

 ثبٍزقلاَ اٌّزٍََالد
اٌّؾبٙوح 

 ا١ِٛ١ٌخ
 االٓزؾبٕ



 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 طرق حل المعادالت التفاضلية االعتيادية. د. خالد السامرائي -1
 د. يحيى عبد سعيد                                               

 د. عبد الوىاب عباس رجب  2ج 1المعادالت التفاضلية ج _2
 د. سناء علي زراع                                    

 االنترنيت  _3

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (ٚاٌ
 ال يوجد 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال يوجد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت    247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 
 
 
 
 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 
 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌو٠ب١ٙبدلَُ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ك د 217ٚاٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ/ اإلكاهح اٌزوث٠ٛخ  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ا١ٌِٟٛ اٌؾٚٛه   أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2ٍبػخ    ,  66  )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

اٌزوث٠ٛخ ٚرطج١مبرٙب فٟ ِغبي اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  ثأ١ّ٘خ ِبكح االكاهحاٌو٠ب١ٙبد رٙلف اٌّبكح رؼو٠ف ٛبٌت 

ٚرّى١ٕٗ ِٓ اٌم١بَ ثئكاهح اٌٖف ثٖٛهح ٕؾ١ؾخ ِٚٓ فالي اٌزطوق اٌٝ االٍب١ٌت ٚاٌطوق اٌؾل٠ضخ فٟ اٍب١ٌت 

ػٓ اٌزؼو٠ف ثّفَٙٛ االّواف اٌزوثٛٞ ٚاٌؼ١ٍّخ االّواف١خ ٌٍّلهً اٌزٟ رزٛاوت ِغ  ٚاٌزؼ١ٍُ ,فٚالاٌزوث١خ 

اٌّلهً  ٚاٌزٟ ١ٍمَٛ ١٘ٚى١ٍزِٗٚفِٙٛخ  ٚأ١ّ٘زٗػًّ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚونٌه اٌزوف ػٍٝ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ 

 ؼ١ٍُ .ثبٌؼًّ ٚاٌزله٠ٌ فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌّّٙخ ٚاالٍب١ٍخ فٟ اٌزوث١خ ٚاٌز

 



 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت فٟ اٌؾٖٛي فُٙ ِبكح االكاهح اٌزوث٠ٛخ-1أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت اْ ٠ىْٛ اكاه٠ب روث٠ٛب ٔبعؾب-2أ

 اػلاكٖ اػلاك ٠ؤٍ٘ٗ ٌٍؼًّ ثبٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح اٌزله٠ٌ ٚاٌّؾبٙوح– 1ة

 ِٙبهح اٌؼًّ االكاهٞ ٚاٌزوثٛٞ – 2ة

 ِٙبهح االّواف اٌزوثٛٞ – 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٍٍٛة إٌّبلْخ -1

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ-2

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 ثؾٛس اٌزقوط -االفزجبهاد اٌْٙو٠خ  -اٌزمبه٠و -(quizاالفزجبه اٌّجبّو ) 

 

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 إٌّبلْخ-1ط

 اٍٍٛة اٌؾٛاه ث١ٓ اٌطبٌت ٚاالٍزبم-2ط

 اٌزمبه٠و اٌْٙو٠خ-3ط

 افوٜ   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ػوٗ اٌلاربّٛٚ–اٌؼوٗ ٌٍّفوكاد ػٍٝ اٌٍٛؽخ  -اٍٍٛة اٌّؾبٙوح ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘ كافً اٌٖف

 

 

 



 
 

 
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 ثؾٛس اٌزقوط –االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ 

 

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب-1ك

 اْ ٠زّىٓ ِٓ االٍزفبكح ِٓ اٌّؼوفخ-2ك

 اٌزله٠ٌاْ ٠ىزَت ِٙبهح -3ك

 اْ ٠ْؼو ٠ٚزؾٌَ أٗ ؽمك َِزٜٛ افًٚ ِّب وبْ ػ١ٍٗ ٍبثمب   -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

1-2-3-4 8 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 رٍمبٖ ثبٌّؾبٙوح

–ِفِٙٛٙب  –االكاهح 

رطٛه٘ب  -ْٔأرٙب 

 اٌزبه٠قٟ
 إٌظوٞ

االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

5-6-7-8 8 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب 

 ثبٌّؾبٙوح ٗرؼٍّ
َِز٠ٛبد االكاهح 

 ثبٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
 إٌظوٞ

ا١ِٛ١ٌخ  االفزجبهاد

 ٚاٌْٙو٠خ

9-16-11-

12 
8 

اْ ٠زؼٍُ اٌّفوكاد 

 ٌٍزقٖٔ
 خاٌّوويٞ ٚاٌالِووي٠

 أٛاػٙب -ثبإلكاهح 
 إٌظوٞ

االِزؾبٔبد 

 االٍجٛػ١خ

13-14-

15-16 
8 

اْ ٠جلا ثزفُٙ رقٖٔ 

 االكاهح اٌزوث٠ٛخ
 -روث٠ٛخ  -االكاهح 

 ِله١ٍخ  -رؼ١ّ١ٍخ 
 االِزؾبٔبد ٕظوٞاٌ

17-18-

19-26 
8 

اكهان اٌؼًّ ثئكاهح 

 اٌٖف

–االكاهح اٌٖف١خ 

 كِب ٠زؼٍِفِٙٛٙب ٚوً 

 ثبٌّٛٙٛع
 إٌظوٞ

رطج١مبد ٚرغبهة 

 ٔظو٠خ

21-22-

23-24 
8 

اٌّؼوف ثٛظبئف 

 االكاهٞ اٌزوثٛٞ
اٌٛظبئف ٚاالٍب١ٌت 

 ٚاالّٔبٛ فٟ االكاهح
 االفزجبهاد إٌظوٞ

ِٓ االٍجٛع 

25-32 
16 

اٌزؼو٠ف ثبألّواف 

 اٌزوثٛٞ ٚاٌؼًّ ثٗ

فًٖ ر١ٙٛؾٟ ػٓ 

االّواف اٌزوثٛٞ ثىً 

 رفب١ٍٕٗ
 االفزجبهاد إٌظوٞ



 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 المفردات المقررة من الجامعة ضمن القطاعية -1
دار الكتب  –كتاب االدارة واالشراف )د عالء حاكم الناصر  –2 

 لبنان( –بيروت  – العلمية 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 (ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ 
 البحوث والمصادر المختلفة عبر االنترنيت

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 التطبيقات المدرسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 ؽَت اٌمجٛي اٌّوويٞ ٚاٌقطخ ٌٍمجٛي  اٌّموهح اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 ١ٙضُاثٓ اٌ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لَُ اٌو٠ب١ٙبد  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ د َ  211اٌزفبًٙ ٚاٌزىبًِ اٌّزملَ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

  اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  5ٍبػخ     ,   156 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9
فُٙ اٌطٍجخ ٌٍمطٛع اٌّقو١ٛٚخ ثأٔٛاػٙب ٚو١ف١خ هٍّٙب فٟ ؽبٌخ اٌّووي ٔمطخ االًٕ ٚؽبٌخ االَٔؾبة ٚؽبٌخ اٌزل٠ٚو 

ثبإلؽلاص١بد اٌمطج١خ  دٚفُٙ اٌطٍجخ ِؼٕٝ االؽلاص١بد اٌمطج١خ ٚػاللزٙب  ثبإلؽلاص١بد اٌل٠ىبهر١خ ٚو١ف١خ هٍُ إٌّؾ١ٕب

 ٚؽَبة اٌَّبؽخ ثبإلؽلاص١بد اٌمطج١خ ٚرؼٍُّٙ ِؼٕٝ اٌّؼبكالد ا١ٌٍٛط١خ ٚاٌّزغٙبد فٟ اٌَّزٛٞ ٚفٟ اٌفٚبء 

 
رله٠ت ٚرأ١ً٘ اٌطٍجخ ٚرؼ١ٍُّٙ اٌّْزمبد اٌغيئ١خ ٚاٌزىبِالد اٌضٕبئ١خ ٚاٌضالص١خ ٚرطج١مبرٙب ِضً اٌَّبؽبد ٚاٌؾغَٛ 

ٌّوؽٍخ االٌٚٝ ٚرطج١مٙب ػٍٝ ِبكح اٌضبٟٔ ٚرؼوفُٙ ػٍٝ اٌَالًٍ ٌٕٙل١ٍخ ٚاٌّززبثؼبد ِٚلٜ ٚاالٍزفبكح ِٓ ِبرؼٍّٙٗ فٟ ا

 رمبهثٙب ٚرجبػل٘ب ٚاػلا٘ب اٍبً ٌٍّوؽٍخ اٌضبٌضخ.

 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ؽً اٌزّبه٠ٓ ثفُٙ ٌٍٚٙٛخ  - 1ة

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١مٙب ػٍٝ ِٛا١ٙغ افوٜ  - 2ة

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ هثطٙب ثبٌٛالغ  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح ٚاالٍزٕزبط 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 * اٍئٍخ ١ِٛ٠خ ٚاِزؾبٔبد ّٙو٠خ 

 * اٌٛاعجبد

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٍئٍخ فبهع١خ -1ط

 -2ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٌّجبّوح     

 االِزؾبٔبدٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ ٚا١ِٛ١ٌخ   

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

  -2ك



 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اُوواءاد أُطِٞثخ :

  اُٖ٘ٞٓ األٍب٤ٍخ 
 ًزت أُووه 
      ٟأفو 

 حسبان التفاضل والتكامل 
 2111توماس

 2112توماس المقرر 

ٓزطِجبد فبٕخ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٝهُ اُؼَٔ 

 ٝاُلٝه٣بد ٝاُجوٓغ٤بد ٝأُٞاهغ االٌُزو٤ٗٝخ (
 ٠ٛعلال 

اُقلٓبد االعزٔبػ٤خ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٓؾبٙواد 

 ا٤ُٚٞف ٝاُزله٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُلهاٍبد ا٤ُٔلا٤ٗخ ( 
 ٠ٛعلال 

 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اَُبػبد األٍجٞع
ٓقوعبد اُزؼِْ 

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أَُبم أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

4 26 

كْٜ اُطبُت 

ُِٔلوكاد اُز٢ 

ٛوؽذ ك٢ 

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ ٝاالٍئِخ ا٤ٓٞ٤ُخ أُؾبٙوح ا٤ٓٞ٤ُخ خاُوطٞع أُقوٝ ٤ٛ

 االٓزؾبٕ ٝاالٍئِخ ا٤ٓٞ٤ُخ أُؾبٙوح ا٤ٓٞ٤ُخ االؽلاص٤بد اُوطج٤خ  ونٌه 26 4

 االٓزؾبٕ ٝاالٍئِخ ا٤ٓٞ٤ُخ أُؾبٙوح ا٤ٓٞ٤ُخ أُزغٜبد ٝأُؼبكالد ا٤ٍُٞط٤خ ونٌه 26 4

 االٓزؾبٕ ٝاالٍئِخ ا٤ٓٞ٤ُخ أُؾبٙوح ا٤ٓٞ٤ُخ االّزوبم اُغيئ٢ ونٌه 36 6

 ٝاالٍئِخ ا٤ٓٞ٤ُخاالٓزؾبٕ  أُؾبٙوح ا٤ٓٞ٤ُخ اُزٌبٓالد أٌُوهح ونٌه 25 5

 االٓزؾبٕ ٝاالٍئِخ ا٤ٓٞ٤ُخ أُؾبٙوح ا٤ٓٞ٤ُخ أُززبثؼبد ٝأُزََِالد ونٌه 26 4

 االٓزؾبٕ ٝاالٍئِخ ا٤ٓٞ٤ُخ أُؾبٙوح ا٤ٓٞ٤ُخ رطج٤وبرٜب ونٌه 15 3



 

 

 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ –و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌغبِؼٟ / اٌّووياٌمَُ  .2

 ه ٗ ا ة  215اٌٍ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػخ فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2ٍبػخ        ,  66 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 اوزَبة ٛبٌت اٌو٠ب١ٙبد اٌّؼوفخ ٌٍّٛاك اٌّموهح ٚفُٙ ٚكهاٍخ ِؼٕٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ.  -1

 اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٌّٛاك إٌّٙظ اٌّموهح ٚاٍب١ٍبد ِبكح االؽٖبء إٌٛفٟ .  -2

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ِٓ فالي اعواء ثؾش ٌزطج١ك اٌّمب١٠ٌ االؽٖبئ١خ اٌزٟ كهٍٙب اٌطبٌت ٚاٌزؾ١ًٍ االؽٖبئٟ  -3

 ٌٕزبئظ اٌجؾش ٚوزبثخ اٌجؾش ؽَت ِبرُ رله٠َٗ ٌٍطبٌت .  

 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بإيجازاً مقتضيوفر وصف المقرر هذا 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼوفخ-أ

       رى٠ٛٓ االٍبً ٌى١ف١خ اعواء اٌجؾش اٌؼٍّٟ  -1أ

 اػطبء ّوػ ػبَ ّٚبًِ ٌى١ف١خ وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚالَبَ اٌجؾش اٌؼٍّٟ . -2أ

 كهاٍخ ِْىٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ١ٕٚبغخ فوٚٗ اٌجؾش اٌؼٍّٟ . -3أ

 ىواهٞكهاٍخ و١ف١خرج٠ٛت اٌج١بٔبد فٟ علاٚي اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ ٚاٌوٍُ اٌج١بٟٔ ٌٍزٛى٠غ اٌز -4أ

 اػطبء ِجبكا ٚاٍب١ٍبد ػٍُ االؽٖبء ٚاٌّمب١٠ٌ االؽٖبئ١خ ) إٌيػخ اٌّووي٠خ ِٚمب١٠ٌ اٌزْززذ( -5أ

 أٔٛاع اٌؼ١ٕبد االؽزّب١ٌخ ٚاٌّجبكا االٍب١ٍخ ٌالؽزّبالد. -6أ

 اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع  اٌّٙبهاد-ة 

 ِْبهوخ اٌطٍجخ فٟ ؽً اٌزّبه٠ٓ . – 1ة 

كهاٍزٗ فالي إٌَٗ اٌلها١ٍخ ػٍٝ اٌجؾش,ٚاالٍزفبكح ِٓ مٌه اعواء اٌجؾٛس ٚرطج١ك ِبرُ  – 2ة 

 الػلاك اٌجؾش ٌٍّوؽٍخ إٌّز١ٙخ.

    اٌّؼوفخ ثبٍب١ٍبد ػٍُ االؽٖبء ِٚجبكئٗ ٌز١ٙئخ اٌطبٌت ٌٍّواؽً اٌلها١ٍخ اٌّزملِخ.  - 3ة 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

ِٚطبٌجخ اٌطٍجخ ثىزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚفك ِبرُ كهاٍزٗ ّوػ اٌّٛٙٛع ٌٍطٍجخ ِغ أػطبء االِضٍخ ٚاٌزّبه٠ٓ 

 فالي اٌؼبَ اٌلهاٍٟ .

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اػطبء اٌزّبه٠ٓ ِٚطبٌجخ اٌطٍجخ ثؾٍٙب فٟ اٌّؾبٙوح ٚاعواء االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ ٚوزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ .

 
 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 اٌملهح ػٍٝ االٍزٕجبٛ ٚاالٍزٕزبط -1ط         

 اٌملهح ػٍٝ ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚاٌزفى١و -2ط

 اٌملهح ػٍٝ وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -3ط

  -4ط   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّٖبكه اٌزٟ رؼطٝ ٌٍطٍجخ ٚاٌّزٛفوح فٟ ِىزجخ اٌى١ٍخ  -1

 ؽً اٌزّبه٠ٓ  -2

 وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -3

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اٌطٍجخ ثؾٍٙب ػٍٝ اٌَجٛهح , ٚاعواء االِزؾبٔبد اٌْٙو٠ٗ , وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ .اػطبء اٌزّبه٠ٓ ِٚطبٌجخ 

 



 

 .اٌْقٖٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادٚإٌّمٌٛخ  اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 ِْبهوخ اٌطٍجخ فٟ ؽً اٌزّبه٠ٓ ػٍٝ اٌَجٛهح.-1ك

 وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرطج١ك ِبرُ كهاٍزٗ.-2ك

 -3ك

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُٛوائك          

ِْبهوخ اٌطٍجخ فٟ ؽً اٌزّبه٠ٓ ػٍٝ اٌَجٛهح ٚوزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرطج١ك ِبرُ كهاٍزٗ فالي إٌَخ 

 اٌلها١ٍخ.

 ٛوائك اٌزم١١ُ          

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ٍُٛو٠مخ 

 ٍبػبد  4 2
رؼِْ اُطبُت ٛو٣وخ 

اُزل٤ٌو اُؼ٢ِٔ ٤ٕٝبؿخ 

 اُجؾٞس
 االٓزؾبٕ ٙوحأُؾب اٌؼٍُ ٚاٌزفى١و اٌؼٍّٟ

 ونٌه ٍبػبد  8 4
ِْىٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

١ٕٚبغخ فوٚٗ 

 اٌجؾش

 االٓزؾبٕ أُؾبٙوح

 ٍبػخ  12 6
رؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ رج٣ٞت 

اُج٤بٗبد ٝٓؼبُغزٜب 

 اؽٖبئ٤ب  

رج٠ٛت اٌج١بٔبد فٟ 

علٚي رٛى٠غ رىواهٞ 

 ٚاٌوٍُ اٌج١بٟٔ 

 االٓزؾبٕ أُؾبٙوح

 ٍبػبد  16 5
رؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ رج٣ٞت 

اُج٤بٗبد ٝٓؼبُغزٜب 

 اؽٖبئ٤ب  

ِمب١٠ٌ إٌيػخ 

 االٓزؾبٕ أُؾبٙوح اٌّووي٠خ

 ٍبػبد  8 4
رؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ رج٣ٞت 

اُج٤بٗبد ٝٓؼبُغزٜب 

 اؽٖبئ٤ب  

 ِمب١٠ٌ اٌزْزذ
 االٓزؾبٕ أُؾبٙوح

 ٍبػبد  8 4
رؼِْ اُطبُت ٛو٣وخ 

اُزل٤ٌو اُؼ٢ِٔ ٤ٕٝبؿخ 

 اُجؾٞس

وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 االٓزؾبٕ أُؾبٙوح ٚالَبَ اٌجؾش 

 ونٌه ٍبػبد  16 5
أٛاع اٌؼ١ٕبد ِٚجبكا 

 االٓزؾبٕ أُؾبٙوح االؽزّبالد



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اُوواءاد أُطِٞثخ :

  اُٖ٘ٞٓ األٍب٤ٍخ 
  أُووهًزت 
      ٟأفو 

 1989ك.ِؾّٛك ؽَٓ اٌّْٙلأٟ ٚا١ِو ؽٕب ٘وِي  االؽٖبء , رأ١ٌف : -1

وزبة االٔؾلاه اٌقطٟ اٌّزؼلك , رب١ٌف : ك.ػجل اٌوىاق ِؾّل ٕالػ  -2

 1981ّو٠غٟ 

 2669اٍب١ٌت اٌجؾش اٌؼٍّٟ , رب١ٌف :ك.عٛكد ػيد ػطٜٛ  -3

ٓزطِجبد فبٕخ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ 

ٝاُلٝه٣بد ٝاُجوٓغ٤بد ٝأُٞاهغ ٝهُ اُؼَٔ 

 االٌُزو٤ٗٝخ (
 ال ٠ٛعل

اُقلٓبد االعزٔبػ٤خ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ 

ٓؾبٙواد ا٤ُٚٞف ٝاُزله٣ت ا٢ُٜ٘ٔ 

 ٝاُلهاٍبد ا٤ُٔلا٤ٗخ ( 
 ٠ٛعل ال

 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ – و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .14

  لَُ اٌو٠ب١ٙبد   اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .15

 ه ٗ ي ْ   219اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  /  اٍُ / هِي اٌّموه .16

 ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .17

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .18

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .19

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .26

 )اٌىٍٟ(
 اٍجٛع 36,  ٍبػخ ٚاؽلح  فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل * ٍبػخ  36

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .21

 أ٘لاف اٌّموه .22

يهدف المقرر الى تعليم وتدريب الطلبة على تعلم المفردات التربوية باللغة االنكليزية والمحادثة واالنصات ونطق مخارج 
 االصوات وقواعد اللغة االنكليزية

 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .23

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼ١ٍُ اٌّفوكاد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاالعزّبػ١خ -1أ

 اكهان و١ف١خ روو١ت اٌغٍّخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -2أ

 االٖٔبد ٚإٌطك ثْىً ١ٍٍُ ؽَت اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -3أ
 رؼٍُ و١ف١خ هثٜ اٌغًّ ثٛاٍطخ اكٚاد اٌوثٜ ٚاٌزٕم١ٜ -4أ
 و١ف١خ ١ٕبغخ االٍئٍخ ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب -5أ
 رؾ٠ًٛ االفؼبي ِٓ ىِٓ اٌٝ افو  -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح وزبثخ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ػٍٝ ٚفك ؽوٚفٙب – 1ة

 ِٙبهح االٕغبء اٌٝ اٌٛؽلاد اٌٖٛر١خ ٌٍىٍّخ  - 2ة

 ِٙبهح ٔطك اٌىٍّبد ػٍٝ ٚفك ِقبهط االٕٛاد ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  - 3ة

   اٌطبٌت ٚى١ٍِٗ, ٚاٌطبٌت ٚاالٍزبم , ٚاٌطبٌت ٚاالفو٠ِٓٙبهح اٌّؾبكصخ ث١ٓ   -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مٗ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ , ٚاػبكح ٔطك اٌىٍّبد ثٖٛهرٙب اٌٖؾ١ؾخ

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ , االِزؾبٔبد اٌْف١ٙخ .

 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 اٌؼٍّٟ ٌؾً اٌّْىالدِٙبهاد اٌزفى١و  -1ط         

 ِٙبهاد اٌزفى١و اٌجٖوٞ ػٓ ٛو٠ك هثٜ اٌٖٛه ٚاٌوٍِٛبد ثبألؽلاس -2ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و ٚإٌٛٛي اٌٝ االٍزٕزبعبد -3ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ِٓ ؽ١ش اٍزجلاي وٍّخ ثّفوكارٙب -4ط   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚاالٍزغٛاة ثْىً رؼ١ٍُ رؼبٟٚٔ ٌغوٗ رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌّقزٍفخ 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ , االِزؾبٔبد اٌْف١ٙخ .



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رؼ١ٍُ اٌغًّ اٌج١َطخ ٌٍزؼبًِ ِغ افواك اٌّغزّغ -1ك

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ اٌّقبٛجخ ِغ افواك االٍوح ,االة , االَ , األفٛح -2ك

 رله٠ت اٌطٍجخ اٍزقلاَ اٌّفوكاد اٌٖؾ١ؾخ ػٍٝ اٚلبد ا١ٌَٛ ٚاٌْٙٛه -3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .24

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
 اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1  +2 2 
اُيٖٓ أُب٢ٙ ٝأَُوجَ  

 ٤ٕٝبؿخ االٍئِخ
 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ  ٙوحأُؾب اُزؼبهف

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ اُطو٣وخ اُز٢ ٗؼ٤ِ ثٜب أُٚبهع اُج٤َٜ ٝأَُزٔو  2 4+  3

 ٝأَُزٔوأُب٢ٙ اُج٤َٜ  2 6+  5
ًَ ٢ّء مٛت ثبالرغبٙ 

 اُقبٛئ 
 أُؾبكصخ

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ أُؾبٙوح كػ٘ب  ٗنٛت  ُِزَٞم اُزؼج٤و ػٖ ا٤ٌُٔبد 2 8+  7

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ أُؾبكصخ ٓبما رو٣ل إ رلؼَ أٗٔبٛ اُلؼَ 2 16+  9

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ أُؾبكصخ أفجو٢ٗ ٓبما  روؿت كهعبد أُوبهٗٚ 2 12+  11

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ اُْٜوح أُٚبهع اُزبّ 2 14+  13

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ رلؼَ ٝال أكؼَ ٓولٓخ ػٖ االكؼبٍ أَُبػلح 2 16+  15

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ أُؾبكصخ األٓبًٖى٣بهح  ّوٝٛ اُٞهذ 2 18+  17

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ أُؾبكصخ ُٔٞدفبئق ؽز٠ ا ٤ٕـخ أُٖله 2 26+  19

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ أُؾبٙوح أ٤ّبء اُز٢ ؿ٤ود اُؼبُْ أُج٢٘ ُِٔغٍٜٞ 2 22+ 21

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ أُؾبكصخ ٝأُ٘بهْخ ٞاهغٝاُ  االؽالّ ٤ٕبؿخ أما اُْو٤ٛخ 2 24+  23

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ أُؾبكصخ اُؼ٤ِ ًَت أَُزٔو أُٚبهع اُزبّ 2 26+  25

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ اُؼالهبد االٍو٣خ أُب٢ٙ اُزبّ 2 28+  27

 اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ االٓزؾبٕ اُؾٞاه ٝأُ٘بهْخ  ٓواعؼخ   2 36+  29



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .25

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 كل ماكتب اعاله 
 الكتابان المنهجيان 
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  القصص القصيرة –القواميس 

فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِزطٍجبد 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ال رٛعل

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال رٛعل

 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .26

 اٌّموهح  ٌٍمَُاٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    196 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت    247 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ - و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لَُ اٌو٠ب١ٙبد  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ د ه  326/  التحليل الرياضي اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  4, ٍبػخ     126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

  2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

٠ؼزجو اٌزؾ١ًٍ اٌو٠بٟٙ ِٓ اٌّٛا١ٙغ اٌوئ١َ١خ فٟ اٞ ثؤبِظ ٌٍو٠ب١ٙبد ٠ٚلهً اٌطبٌت اٌّٛٙٛع ػبكح ثؼل 

كهاٍزٗ ٌؼلح فٖٛي  فٟ ِٛٙٛع ؽَجبْ اٌزفبًٙ ٚاٌزىبًِ ػٍٝ اٌوغُ ٚعٛكثؼ٘ اٌزْبثٗ فٟ ِفوكاد  ٘ن٠ٓ 

٠ٛعل افزالف وج١و فٟ كهاٍخ ٘نٖ اٌّفوكاد ؽ١ش اْ ِٛٙٛع اٌزؾ١ًٍ ٠زّٚٓ االعبثخ ػٍٝ  اٌّٛٙٛػ١ٓ اال أٗ

 اٍئٍخ ِٓ ٔٛع ٌّبما؟  ثبالٙبفخ اٌٝ:

 اٌزبو١ل ػٍٝ كهاٍخ اٌّفب١ُ٘ ٔفَٙب  ٚو١ف١خ رطٛه٘ب ٚػٍٝ اٌجٕبء إٌّطمٟ ٌٍّٛٙٛع وىً. 

 اٌزأو١ل ػٍٝ ا١ّ٘خ فٛآ االػلاك اٌؾم١م١خ وأكاح ٌجوٕ٘خ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾمبئك 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 اٌؾوٓ ػٍٝ أظٙبه كٚه اٌزمبهة ٚاالٍزّواه٠خ فٟ ثوٕ٘خ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾمبئك ٚرطج١مبرٙب 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 االػلاك اٌؾم١م١خ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ ؽمً االػلاك أَج١خ ٚؽمً االػلاك اٌؾم١م١خ.اْ ٠زؼوف ػٍٝ ْٔأد -1أ         

 أْ ٠فُٙ اٌطبٌت اْ ؽمً االػلاك اٌؾم١م١خ وبًِ ِٚورت -2أ

 أْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌفٚبء اٌّزوٞ ٚفٛإٗ -3أ
أْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفِٟٙٛ اٌىوح ٚ اٌموٓ ٚاْ ٠فُٙ و١ف رُ ثٕبء ثبلٟ اٌّفب١ُ٘)اٌّغّٛػخ  -4أ

 اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ ٚاٌّم١لح  ٚاٌّزوإخ...( ثبالػزّبك ػٍٝ ٘ن٠ٓ اٌّف١ِٛٙٓ اٌّغّٛػخ اٌّفزٛؽخ ٚاي
 أْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّززبثؼبد ٚرمبهثٙب ٚفٛإٙب فٟ اٌفٚبءاد اٌّزو٠خ  -5أ
 اٌؼلك٠خ  ِٚزٍََالد اٌمٜٛ ٠ٚفُٙ ّوٚٛ رمبهثٙب اْ  ٠زؼوف ػٍٝ اٌٍََّالد  -6أ

 اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِؼٕٝ االٍزّواه٠خ ٌلٚاي ِؼوفخ ػٍٝ فٚبءاد  ِزو٠خ -7أ

    اْ ٠فُٙ  ثؼ٘ اٌزطج١مبد اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ كٚه االٍزّواه٠خ ِغ اٌزوآ  -8أ         

 واه٠خاْ ٠فُٙ االّزمبق ٚػاللزٗ ثبالٍزّ -9أ

 اْ ٠ؼوف ِؼٕٝ اٌزىبًِ ْٚٔأرٗ -16أ         

  اْ ٠ؼوف ِؼٕٝ ل١بً ِغّٛػخ ٚل١بً كاٌخ ٚػاللزٗ ثزطٛه اٌزىبًِ -11أ       

  
 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اْ رطجك اٌطبٌت وً ِب رؼٍّٗ فٟ اٌفموح )أ ( اػالٖ فٟ اٍزٕزبط اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾمبئك ٚاٌقٛآ ٚاٌزٟ     -1ة     

 رؼزجو االٍبً فٟ اٌّْىالد فٟ ؽمٛي اٌو٠ب١ٙبد اٌّقزٍفخ            

 اٚ فٟ ِٛا١ٙغ   اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ٌغوٗ ؽً اٌؼل٠ل ِٓ اٌَّبئً ٚاٌّْىالد فٟ اٌّٛٙٛع ٔفَٗ -2ة     

 افوٜ           

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 , اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ , اٌطو٠مخ اٌؾٍي١ٔٚخ  , ٛوق اٌزٛإً االٌىزوٟٚٔ  خاٌطو٠مخ  االٍزٕزبع١

 
 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 الحالي المدى و ذلك لتحديد التشخيصي التقييم -المطلوبة  التعلم مخرجات إنجاز مقدار لقياس االمتحانات
 أداء عن لتوفير المعلومات التكويني التقييم - مناسب منهج إعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف
 الشمولي التقييم - . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب
 الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند أو البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي المستوى لتحديد

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة
 

 



 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚ االٍزٕزبط -1ط

 اٌملهح ػٍٝ اٌزطج١ك -2ط

  اٌملهح ػٍٝ اٌجو٘بْ ٚاإللٕبع اٌؼٍّٟ -3ط   

 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 / ١ٕبغخ اٍئٍخ ِفزٛؽخ  اٌزله٠جبد ٚاالفزجبهاد ٚاٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ ٚاألٚهاق اٌجؾض١خ اٌؼ١ٍّخ

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 ػٓ ٛو٠ك االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ  / اٌْٙوٞ

 ػٓ ٛو٠ك اٌّالؽظخ ألكاء اٌطبٌت  / رم١١ُ اٌزمبه٠و اٌلٚه٠خ 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 إٌزبط اٌؼٍّٟ  -1ك

 اٌزؼج١و اٌّزٕٛع  -2ك

   اٌملهح ػٍٝ ؽً اٌّْىالد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ  -3ك



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػخ 12 3
رؼِْ اُطبُت ُٔلّٜٞ 

 االػلاك اُؾو٤و٤خ
 االػلاك اُؾو٤و٤خ ٝٓجوٛ٘برٜب

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 ، اُزوبه٣واالٓزؾبٕ

 ٍبػخ 16 4     
رؼِْ اُطبُت 

اُلٚبءاد أُزو٣خ 

 ٝاُؼالهبد ث٤ٜ٘ب

اُلٚبءاد أُزو٣خ ٝثؼ٘ 

أُلب٤ْٛ اال٤ٍب٤ٍخ ٝاُؼالهبد 

 ث٤ٜ٘ب
= = 

 ٍبػخ 16 4

 رؼِْ اُطبُت 

ُٔززبثؼبد ك٢ ا

اُلٚبءاد أُزو٣خ 

 ٝٓجوٛ٘برٜب

ُٔززبثؼبد ك٢ اُلٚبءاد ا

أُزو٣خ ٝٓجوٛ٘برٜب ٝكوهٜب 

 ػٖ أُززبثؼبد اُؾو٤و٤خ
= = 

 ٍبػخ 16 4
  رؼِْ اُطبُت 

أُزََِالد اُؼلك٣خ 

 اُالٜٗبئ٤خ ٝرطج٤وبرٜب

أُزََِالد اُؼلك٣خ اُالٜٗبئ٤خ 

 ٝرطج٤وبرٜب
= = 

 ٍبػخ16 4
رؼِْ اُطبُت 

االٍزٔواه٣خ 

 ٝٓجوٛ٘برٜب

االٍزٔواه٣خ، رؼو٣لٜب 

أٌُبكئخ، رطج٤وبرٜب، 

أُجوٛ٘برٜب االٍب٤ٍخ ك٢  

 اُو٣ب٢ٙ

= = 

 ٍبػخ 12 3
 رؼِْ اُطبُت 

 ّزوبم ٝٓجوٛ٘برٚاال
 = = ّزوبم ٝٓجوٛ٘برٚاال

 ٍبػخ 16 4
رؼِْ اُطبُت اُزٌبَٓ 

 اُو٣ٔب٢ٗ
اُزٌبَٓ اُو٣ٔب٢ٗ، كَِلزٚ، 

 ٓجوٛ٘برٚ،اُؼالهخ ٓغ االّزوبم
= = 

 ٍبػخ 16 4
رؼِْ اُطبُت  ٗظو٣خ 

 اُو٤بً ٝرٌبَٓ ٤ُج٤ي
ٗظو٣خ اُو٤بً ٝٓلفَ ُزٌبَٓ 

 ٤ُج٤ي
= = 



 

 

 

 
 
 

 
  

 
 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   155 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   189 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اُوواءاد أُطِٞثخ :

  اُٖ٘ٞٓ األٍب٤ٍخ 
 ًزت أُووه 
      ٟأفو 

 

  1- Rudin W., Principles of Mathematical analysis, 1964.  

  2- Malik S.C., Arora S., Mathematical analysis, 2008. 

  3-Giaqhinta , M. & Modica,G, Mathematical Analysis   
     2007  

ٓزطِجبد فبٕخ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ 

أُضبٍ ٝهُ اُؼَٔ ٝاُلٝه٣بد 

 ٝاُجوٓغ٤بد ٝأُٞاهغ االٌُزو٤ٗٝخ (

 edmodo* اٌزٛإً اٌؼٍّٟ ػٓ ٛو٠ك رْى١ً ِغّٛػخ ) ٕف ( ػجو ثؤبِظ 

 * أزمبء ثؼ٘ اٌّٛا١ٙغ اٌؼ١ٍّخ ِٓ ِٛالغ ه١ٕٕخ ػٍٝ ّجىخ االٔزو١ٔذ 

 * ػًّ رمبه٠و ٚ ثٍٛزواد ػ١ٍّخ 

 

اُقلٓبد االعزٔبػ٤خ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ 

ٍج٤َ أُضبٍ ٓؾبٙواد ا٤ُٚٞف 

ٝاُزله٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُلهاٍبد 

 ا٤ُٔلا٤ٗخ ( 

 ٠ٛعل ال



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ - و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ػ ٓ  322االؽزّب١ٌخ  ٚاالؽٖبء  /   اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .6

 ( أٍجٛع36( ٍبػبد أٍجٛػ١ب فٟ )4ٍبػخ :  ) 126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 , تجارب , نظريات , أمثلة ,أسئلة خارجية( ف)تعار ي مقدمة في االحتماالت

 المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية ) تعاريف , أنواعها , نظريات , أمثلة ,أسئلة خارجية(

 أمثلة ,أسئلة خارجية( , نظريات ,فالتوقع الرياضي والتباين )تعار ي

 المتغيرات العشوائية الثنائية وتوزيعاتها االحتمالية ) تعاريف , أنواعها , نظريات , أمثلة ,أسئلة خارجية(

 بعض التوزيعات االحتمالية الخاصة ) تعاريف , أنواعها , نظريات , أمثلة ,أسئلة خارجية(

 , نظريات , أمثلة ,أسئلة خارجية(مقدمة عن العمليات العشوائية )تعاريف , أنواعها 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌملهح ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌّْبوً اٌّورجطخ ثبٌغبٔت اٌزمٕٟ ثبٍزقلاَ ِٙبهاد ػب١ٌخ ٚرطج١ك إٌّٙغ١بد-1أ

 هٚػ اٌم١بكحاٌملهح ػٍٝ اٌزٛإً ِغ ا٢فو٠ٓ ّٙٓ فو٠ك ٚونٌه اٌزؾف١ي ٚإثواى -2أ

 اٌملهح ػٍخ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد وفُٙ اٌوٍَٛ اٌجب١ٔخ ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد -3أ
 اٌملهح ػٍٝ اوزَبة ِؼبهف عل٠لح ٚاٌزؼٍُ ِٓ اٌزغبهة ٚاالٔفزبػ ػٍٝ اٌؾٍٛي اٌغل٠لح ٚاالثزىبهاد-4أ
 اد إٌّبٍجخاٌزؾٍٟ ثّٛالف ٚل١ُ ّق١ٖخ ١ِٕٙخ ِالئّخ ٚاٌملهح ػٍٝ إثلاء آهاء ٍل٠لح ٚارقبم اٌمواه -5أ
  اٌز١َٕك ث١ٓ رط٠ٛو اٌّٙبهاد ٚإٌّْبد ٙوٚهٞ ٌوثٜ ػوٗ اٌّٙبهاد ثبٌطٍت ػ١ٍٙب -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اٍزقلاَ األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ اٌّقزٍفخ ٚاالؽزّبالد ٌؾً اٌّْىالد– 1ة

 اٌؼْٛائ١خ)اإلؽٖبئ١خ(ٚاٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘ االؽزّبالد ٚاإلؽٖبء ف١ٙب٠زؼٍُ اٌطبٌت ِؼٕٝ اٌزغبهة  – 2ة

 إوَبة اٌطبٌت ِٙبهح ؽَبة االؽزّب١ٌخ ثىً أٔٛاػٙب ٚرفب١ٍٕٙب ٚاٌقٖبئٔ اإلؽٖبئ١خ – 3ة

 اإلؽٖبئ١خ اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٍزقلاَ اٌزٛى٠ؼبد االؽزّب١ٌخ ٚثؼ٘ اٌغلاٚي  -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌوثٜ ث١ٓ اٌّٛا١ٙغ األفوٜ -4اٌّؾبٙواد ٚاٌْوػ ػٍٝ اٌَجٛهح                      -1

 اٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ اٌَبثمخ -5إٌّبلْبد ث١ٓ اٌطٍجخ                                       -2

 ج١م١خ ٔٙب٠خ وً فًٖؽً رّبه٠ٓ فبهع١خ رط -6اٌوثٜ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ كافً اٌّٛٙٛع                      -3

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ -4االِزؾبٔبد اٌّفبعئخ                                         -1

 اِزؾبٔبد ٖٔف إٌَخ ٚإٌٙبئ١خ -5األٍئٍخ اٌّطوٚؽخ كافً اٌٖف                           -2

 ِٓ اٌزمبه٠و اٌجؾض١خ دإعواء ثؼ٘ اٌزطج١مب -6                    اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ                          -3
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ٠ؼوف اٌطبٌت أٍب١ٍبد االؽزّب١ٌخ ٚاإلؽٖبء اٌو٠بٟٙ-1ط

 ٠ؼوف اٌطبٌت ثؼ٘ اٌزٛى٠ؼبد االؽزّب١ٌخ اٌقبٕخ-2ط

 ٚغ١و٘ب٠فُٙ اٌطبٌت رطج١ك اٌّفب١ُ٘ االؽزّب١ٌخ ٚاإلؽٖبئ١خ ِضً اٌؼ١ٍّبد اٌؼْٛائ١خ -3ط

 ٠ّٕٟ للهح اٌطبٌت ػٍٝ افز١به إٌّٛمط االؽزّبٌٟ اٌّالئُ ٌٍّْىٍخ  -4ط

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهح اٍزقلاَ األٍب١ٌت ٚاٌغلاٚي اإلؽٖبئ١خ فٟ ؽً اٌّْىالد-5ط    

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٍزٕزبط ثؼ٘ اٌمٛا١ٔٓ -4اٌّؾبٙواد ٚاٌْوػ ػٍٝ اٌَجٛهح                     -1

 رؼ١ُّ اٌّفب١ُ٘ اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع -5إٌّبلْبد ث١ٓ اٌطٍجخ                                      -2

 رطج١ك اٌّفب١ُ٘ فٟ اٌؼٍَٛ األفوٜ -6اٌوثٜ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ كافً اٌّٛٙٛع                     -3

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    



 

 

 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ -4          االِزؾبٔبد اٌّفبعئخ                               -1

 اِزؾبٔبد ٖٔف إٌَخ ٚإٌٙبئ١خ -5األٍئٍخ اٌّطوٚؽخ كافً اٌٖف                          -2

 ِٓ اٌزمبه٠و اٌجؾض١خ دإعواء ثؼ٘ اٌزطج١مب -6اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ                                              -3

 

 

 
 ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ  -ك 

 ؽً اٌّْىالد اٌقبٕخ ثبٌو٠ب١ٙبد ثْىً ػبَ ٚاإلؽٖبئ١خ ثْىً فبٓ -1ك

 ّٔنعخ اٌّْىالد اٌؼبِخ ه٠ب١ٙب ٚإ٠غبك إٌّٛمط االؽزّبٌٟ اٌّالئُ ٌٙب -2ك

 ارقبم اٌمواهاد  اٌقبٕخ ثبٌّْىالد -3ك

 ٠ك ِزقٖٔ ثبٌّٛٙٛع اٌؼًّ فٟ فو -4ك



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االؽٖبء إُٞل٢ َ األٍٝــاُلٖ 21  5 -1
أُؾبٙواد 

 ٝاَُجٞهح
االٓزؾبٗبد 

 ٝأُ٘بهْبد

 االؽزٔبالدٓولٓخ ك٢  ٢ـــاُلَٖ اُضبٗ 21  11 -6
أُؾبٙواد 

 ٝاَُجٞهح
االٓزؾبٗبد 

 ٝأُ٘بهْبد

 شــاُلَٖ اُضبُ 21 15 -11
أُزـ٤واد اُؼْٞائ٤خ 

 ٝرٞى٣ؼبرٜب االؽزٔب٤ُخ
أُؾبٙواد 

 ٝاَُجٞهح
االٓزؾبٗبد 

 ٝأُ٘بهْبد

 اُزٞهغ اُو٣ب٢ٙ ٝاُزجب٣ٖ غــاُلَٖ اُواث 21 21 -16
أُؾبٙواد 

 ٝاَُجٞهح
االٓزؾبٗبد 

 ٝأُ٘بهْبد

 اُلَٖ اُقبٌٓ 21 25 -21
أُزـ٤واد اُؼْٞائ٤خ اُض٘بئ٤خ 

ٝاُزٞى٣غ  االؽزٔب٢ُ 

 أُْزوى

أُؾبٙواد 

 ٝاَُجٞهح
االٓزؾبٗبد 

 ٝأُ٘بهْبد

 اُلَٖ اَُبكً 21 26-31
ثؼ٘ اُزٞى٣ؼبد االؽزٔب٤ُخ 

 اُقبٕخ
أُؾبٙواد 

 ٝاَُجٞهح
االٓزؾبٗبد 

 ٝأُ٘بهْبد



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

    الكتب المنهجية الخاصة بالموضوع-1
1-Probability and Statistics  
 By Morris H. De Groot 

 
2-Intoduction to Mathematical Statistics 
By Hogg and Craig 

 
3-An Introduction to probability theory and mathematical 
statistics ; by Rohtagi  

 
4-Introduction to the theory of statistics ; by Mood , Graible 
and Boes 

 نظرية االحتماالت ,  تاليف : د.وليد النوري*
 د عوف * مقدمة في االحصاء , تاليف : محمد صبحي ابو صالح وعدنان محم

 من الصف الثاني ةالمواضيع السابق-2

Descriptive Statistics and Probability 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

بعض المحاضرات الخاص بالموضوع من خالل المواقع االلكترونية والمحاضرات والكتب 
 المجانية

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 

 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  155 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   189 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 
 
 



 
 

 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ - و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ د ع  321اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ ػٍَٛ ه٠ب١ٙبد اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 ( أٍجٛع36( ٍبػبد أٍجٛػ١ب فٟ )4ٍبػخ : ) 126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 رؼٍُ اٍب١ٍبد اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ ٚرؾ١ًٍ االفطبء

ِؼبكالد غ١و فط١خ ٚونٌه ِٕظِٛخ كهاٍخ ٛوائك ؽً اٌّؼبكالد غ١و اٌقط١خ فٟ ِزغ١و ٚاؽل ٚٛوائك ؽً ِٕظِٛخ 

 ِؼبكالد فط١خ

 كهاٍخ االٔلهاط ٚاالٍزىّبي

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والبد من الربط التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 كهاٍخ اٌزفبًٙ ٚاٌزىبًِ اٌؼلكٞ

 كهاٍخ اٌؾٍٛي اٌؼلك٠خ ٌٍّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ االػز١بك٠خ

 كهاٍخ ٛوائك ؽً َِبئً اٌم١ُ اال١ٌٚخ

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 :اٌملهح ػٍٝ ؽً َِبئً ه٠ب١ٙخ فٟ:اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 بكالد غ١و فط١خ  ثطوق ػلك٠خ إ٠غبك ؽٍٛي رمو٠ج١خ ٌّؼ -1أ

 اٌزفبًٙ ٚاٌزىبًِ اٌؼلكٞ -2أ

 ؽٍٛي رمو٠ج١خ ٌألٔظّخ ثطو٠مخ ػلك٠خ  -3أ
 ؽٍٛي رمو٠ج١خ ثطو٠مخ ػلك٠خ  -4أ
 ؽً اٌَّبئً ؽبٍٛث١ب ثٍغخ اٌجوِغخ اٌّبرالة -5أ
   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌملهح ػٍٝ ؽً اٌَّبئً اٌو٠ب١ٙخ – 1ة

 رؼٍُ اٍٍٛة إٌّبلْخ ِٓ فالي ٛوػ االٍئٍخ – 2ة

 رؼٍُ ٌغخ ثوِغخ – 3ة

 اٌملهح ػٍٝ ى٠بكح كلخ إٌزبئظ اٌزمو٠ج١خ  -4ة

   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙواد -1
 إٌّبلْبد ٚاٌزله٠ت -2
 ِقزجو اٌؾبٍٛةاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ  -3
 اػطبء ٚاعجبد ِٕي١ٌخ -4

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ِلٜ اٌزغبٚة فٟ إٌّبلْبد ٚاالِزؾبٔبد اٌم١ٖوح -1
 اِزؾبٔبد ف١ٍٖخ -2
 اِزؾبْ ٔٙبئٟ -3

 ؽً اٌٛعجبد إٌّي١ٌخ -4
 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌملهح ػٍٝ ِؼوفخ اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ -1ط

 فُٙ اٌطوائك اٌؼلك٠خ ٚرطج١مٙب-2ط

 اٌطوائك اٌزٟ كهٍٙب اٌطبٌت ٚرؾل٠ل االفًٚ ٌىً ِٛٙٛعاٌّمبهٔخ ث١ٓ -3ط

 رؾ١ًٍ اٌقطأ اٌّٖبؽت ٌىً ٛو٠مخ  -4ط



 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٛوػ ثؼ٘ االٍئٍخ ِٕٚبلْزٙب ثٖٛهح عّبػ١خ

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد اٌم١ٖوح

 ٛوػ االٍئٍخ اصٕبء اٌلهً

 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ

 إٌٙبئ١خاالِزؾبٔبد 

 ؽً اٌٛعجبد إٌّي١ٌخ
 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 اٌّْبهوخ فٟ إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ-1ك

 ِٕؼ اٌطبٌت اٌؾو٠خ فٟ اٌزؼج١و ػٓ هأ٠ٗ فٟ االفىبه اٌو٠ب١ٙخ اٌّطوٚؽخ فٟ اٌّؾبٙوح -2ك

 رى١ٍف اٌطالة ثبٌؼًّ اٌغّبػٟ فبٕخ فٟ ِقزجو اٌؾبٍٛة -3ك

 اٌملهح ػٍٟ ثوِغخ ثؼ٘ اٌطوق اٌؼلك٠خ ثأٍب١ٌت ِزٕٛػخ   -4ك

 



 ث١ٕخ اٌّموه .11

 ٓقوعبد اُزؼِْ أُطِٞثخ اَُبػبد األٍجٞع
اٍْ اُٞؽلح / أَُبم أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

1 4 

 ٤َاُزؾِ خ٤أٛٔ اُطبُت ل٣ْٜ إٔ

 ثؼ٘  ُؾَ ٚ ج٤أٍبُ لهى٣ ٝ اُؼلك١

 اُز٢ؿ٤و اُقط٤ٚ  خ٤اُؼِٔ أَُبئَ

اٝ  خ٤ِ٤رؾِ ؽٍِٞ ُٜب زٞاكو٣   ال هل

ٖٓ اُٖؼٞثٚ ا٣غبك اُؾٍِٞ اُزؾ٤ِ٤ِٚ 

 .ُٜب

:رؾ٤َِ االفطبء /  اُ٘ظو١

ٖٓبكه االفطبء / االفطبء 

ك٢ اُؼ٤ِٔبد اُؾَبث٤خ. 

 اٗٞاع االفطبء 

: ثوٗبٓظ اُقطأ اُؼ٢ِٔ

 ٝاُقطأ أُطِن.اَُ٘ج٢ 

 ٓؾبٙوح +

 ٓقزجو
االٓزؾبٗبد 

 ٝأُ٘بهْبد

2 8 
-كهاٍٚ ٓلب٤ْٛ اُزوبهة 

 االٍزوواه٣ٚ  ٝاٗٞاع  االٍزٔواه٣ٚ

:ٓلّٜٞ اُزوبهة اُ٘ظو١

 ٝٓلّٜٞ االٍزوواه٣خ

 ٓؾبٙوح +

 ٓقزجو
= 

7 28 

 

 اُطوائن كهاٍٚ  ثؼ٘ اٗٞاع ٖٓ 

  أُؼبكالد ُؾَ خ٣اُؼلك

 .خ٤اُقط و٤ؿٝأُ٘ظٞٓبد 

:   ؽٍِٞ اُؼلك٣ٚ  اُ٘ظو١

ُِٔؼبكالد ؿ٤و اُقط٤خ / 

رؼ٤٤ٖ ٓٞاهغ اُغنٝه / 

ٛو٣وخ ر٤ٖ٘ق اُلزواد / 

ٛو٣وخ اُوبٛغ / اُطو٣وخ 

اُزٌواه٣خ ُِ٘وطخ اُٖبٓلح / 

روبهة اُطوم اُزٌواه٣خ / 

هاكَٕٞ /  –ٛو٣وخ ٤ٗٞرٖ 

ا٣غبك اُغنٝه ُٔزؼلكاد 

اُؾلٝك / ٛوم ؽَ ٓ٘ظٞٓخ 

ٓؼبكالد ؿ٤و فط٤خ ثطو٣وٚ 

٤ٗٞرٖ هاكَٖ ٝٛو٣وٚ 

اُ٘وطٚ اُٖبٓلٙ / ٛو٣وخ 

 ٤َٝرؾِ كهاٍخث٤وٍزٞ/ 

 أُزؼِوخ  اٗٞاع االفطبء

 ٝٓ٘بهْخ اُطوائن ثٜنٙ

  .روبهثٜب ٓؼلالد

:ثوٗبٓظ ٛو٣وخ اُؼ٢ِٔ

ر٤ٖ٘ق اُلزواد، ثوٗبٓظ 

ٛو٣وخ اُوبٛغ، ثوٗبٓظ 

هاكَٖ، -ٛو٣وخ ٤ٗٞرٖ

ثوٗبٓظ اُطو٣وخ اُزٌواه٣خ 

َ ُِ٘وطخ اُٖبٓلح، ثوٗبٓظ ؽ

ٓ٘ظٞٓخ ٓؼبكالد ؿ٤و 

 فط٤خ.

 

 ٓؾبٙوح +

 ٓقزجو
= 



 

5 21 
 ؽَ االٗظٔٚ ثبُطوم أُجبّوٙ 

 

: اُؾٍِٞ اُؼلك٣ٚ  اُ٘ظو١

ُِٔ٘ظٞٓبد اُقط٤خ ) 

-أُٖلٞكبد اُ٘ظب٤ٓٚ 

هرجٚ أُٖلٞكٚ ( -أُؼًٌٞ

/ ٛو٣وخ ًبًٝ ُِؾنف / 

عٞهكٕ /  –ٛو٣وخ ًبًٝ 

االهرٌبى اُغيئ٢ / ٛو٣وخ 

ًوآو / ٛو٣وخ اُزؾ٤َِ 

أُضِض٢. اُطوم ؿ٤و 

 أُجبّوٙ

:ثوٗبٓظ ٛو٣وخ ًوآو اُؼ٢ِٔ

ُؾَ ٓ٘ظٞٓخ ٓؼبكالد 

فط٤خ، اٍزقلاّ كاُخ 

ٓٞعٞكح ك٢ أُبرالة 

ُؾَبة ٓؼبٓالد اكَٚ 

ٓزؼلكح ؽلٝك رٞاكن 

 اُج٤بٗبد.

 ٓؾبٙوح +

 ٓقزجو
= 

6 24 
ٝاالٍزٌٔبٍ  رؼِْ ٛوم االٗلهاط 

 ٝثؼ٘ اُطوم االفوٟ

االٗلهاط ٝاالٍزٌٔبٍ / 

اُلوٝهبد أُ٘ز٤ٜخ / ٛو٣وخ 

٤ٗٞرٖ اُزول٤ٓخ ٝاُزواعؼ٤خ 

ٝا٤ُٖؾ أُوًي٣ٚ / ٛو٣وخ 

اُلوٝهبد اَُ٘ج٤خ  / ٤ٕـخ 

الًواٗظ / ٛو٣وخ أُوثؼبد 

اُٖـوٟ / ٛوم أُ٘ؾ٤٘بد 

 االٝكو٤ٚ 

 

 ٓؾبٙوح +

 ٓقزجو
= 

5 21 
رؼِْ ٛوم اُزلبَٙ ٝاُزٌبَٓ  

 اُؼلك١ 

اُزٌبَٓ ٝاُلبَٙ اُؼلك١ / 

٤ٕؾ ٤ٗٞرٖ ُِزلبَٙ اُؼلك١ 

/ هبػلح ّجٚ أُ٘ؾوف 

ُِزٌبَٓ اُؼلك١ / هبػلح 

ٍٔجَٕٞ/ هبػلح اُضالس 

اصٔبٕ / هبػلح ثٍٞ / هبػلح 

٣ٝلٍ / ٛو٣وخ هٝٓجوى 

ُزؾ٤َٖ اُ٘زبئظ /ٛوم 

اُزٌبَٓ اُؼلك١ ٌُبًٝ 

بًٝ اُزوث٤ؼ٤خ /  ٛو٣وخ ً

 ُغ٘له 

 ٓؾبٙوح +

 ٓقزجو
= 

4 16 
ثؼ٘ اُطوم ُؾَ أُؼبكالد 

 اُزلب٤ِٙٚ 

ؽٍِٞ أُؼبكُخ اُزلب٤ِٙخ / 

ٛو٣وخ ٓزََِِخ رب٣ِو / 

ٛو٣وخ ا٣ِٝو اُٖو٣ؾخ / 

ٛو٣وخ ا٣ِٝو أُطٞهح / 

ًٞرب / ؽَ  –ٛو٣وخ هٌٗب 

 ٓ٘ظٞٓخ ٓؼبكالد رلب٤ِٙخ 

 ٓؾبٙوح +

 ٓقزجو
= 



 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌّطٍٛثخ : اٌمواءاد

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

  اُزؾ٤َِ اُؼلك١ ٝٛوم ؽَبثٚ اُؼلك٣خ، رب٤ُق ك. ٓؾٔل

ٖٓ٘ٞه ٕجؼ ٝ ك. ٕبُؼ ثٖ ٤٘ٓغ اُؾوث٢. ٌٓزجخ اُوّل، 

 2116أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ 

 

  اُزو٤٘بد اُؼلك٣خ )اُزؾ٤َِ اُؼلك١( ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، رب٤ُق

ٌٓزجخ أُغزٔغ اُؼوث٢ ُِْ٘و  ٣ب٤ٍٖ اؽٔل اُْجٍٞ ،

 .2117ػٔبٕ، االهكٕ  -ٝاُزٞى٣غ

 

  اُزؾ٤َِ اُؼلك١ ٝثوٓغخ ٛوهٚ ػ٠ِ اُؾبٍجخ االٌُزو٤ٗٝخ ،

رب٤ُق: ك. ػجل أُطِت اثوا٤ْٛ ا٤ُْـ اؽٔل ، ٝىاهح اُزؼ٤ِْ 

 .1999اُؼب٢ُ، اُغبٓؼخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ 
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ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ( MATLAB 2017 ثوِغ١بد ه٠ب١ٙخ ) اٌّبرالة

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 ٠ٛعلال 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   155 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   189 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ –و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ٛ د  326إٌّب٘ظ ٚٛوائك رله٠ٌ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ اٌّزبؽخأّىبي اٌؾٚٛه  .5

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2, ٍبػخ     66 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 يهدف المقرر الى
 مايأتي :اوال : تعرف واستيعاب طالب المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات الى 

 أنواع المناىج الدراسية واسس بناءىا . -1

 -اىداف تربوية ومحتوى مادة علمية وطرائق تدريس وتقويم  -مكونات المنهج الدراسي االربع  -2

 اسس التخطيط الجيد للتدريس  -3

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



بق ثانيا : تطبيقات عملية وورش عمل الهدف منها اعداد طالب المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات وتهيأتو لبرنامج التربية العملية الذي يط 
 في المرحلة الرابعو . 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
١ّ٠ي ث١ٓ أٛاع إٌّب٘ظ ) إٌّب٘ظ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ٚإٌّب٘ظ اٌمبئّخ ػٍٝ ؽبعبد اٌطبٌت  -1أ

 ٚاٌّغزّغ ( 

 ٠فُٙ االٌٍ اٌزٟ رجٕٝ ػٍٝ ٚفمٙب إٌّب٘ظ . -2أ

٠َزٛػت ِىٛٔبد إٌّٙظ االهثغ ) اال٘لاف اٌزوث٠ٛخ ثَّز٠ٛبرٙب اٌفوػ١خ اٌقبٕخ ثبٌو٠ب١ٙبد ,  -3أ

 اٌؼ١ٍّخ ٚرؾ١ٍٍٗ , ٛوائك اٌزله٠ٌ اٌؼبِخ ٚاٌقبٕخ ٌزله٠ٌ اٌو٠ب١ٙبد , اٌزم٠ُٛ .(ِؾزٜٛ اٌّبكح 
 ٠َزٛػت ِؼٕٝ اٌزقط١ٜ ٌٍزله٠ٌ ٠ٚؤً٘ الػلاك فطخ كهً ١ِٛ٠ٗ ٌلهًٚ اٌو٠ب١ٙبد  -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٠ٚغ ا٘لاف ٌلهًٚ فٟ اٌو٠ب١ٙبد ٠ٚغيء٘ب اٌٝ اغواٗ ٍٍٛو١خ ثَّز٠ٛبرٙب اٌفوػ١خ  – 1ة

 ٠ؾًٍ ِؾزٜٛ اٌو٠ب١ٙبد اٌٝ ِىٛٔبرٗ اٌفوػ١خ ) ِفب١ُ٘ ٚرؼ١ّّبد ِٚٙبهاد َِٚبئً ( – 2ة

 ٠ىزت فطخ ٠ٍٕٛخ ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد  – 3ة

   ٠ىزت فطخ ١ِٛ٠خ رْزًّ ػٍٝ وبفخ ثٕٛك٘ب   -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٍزوار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّزٕٛػخ   

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اِزؾبٔبد اٌزؾ١ًٖ , ثطبلبد ِالؽظخ االكاء 

 

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ  -1ط

  -2ط

  -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اٌؼًّ ثْىً عّبػٟ ٚأفواكٞ ٌٍزله٠ت ِٓ فالي اٌّؾزٜٛ ػٍٝ ِٙبهاد اٌزفى١و وبٌطاللخ ٚاٌّوٚٔٗ 



 

 
 
 
 
 
 

 ٚاٌؾَب١ٍخ ٌٍّْىالد 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 ِٓ فالي افزجبهاد فٟ اٌو٠ب١ٙبد رم١ٌ ِٙبهاد اٌزفى١و 

 

 
 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ  -ك 

 ِٙبهاد ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد  -1ك

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و اٌو٠بٟٙ  -2ك

 رط٠ٛو اٌنوبءاد اٌّٛعٛكح  -3ك

  رط٠ٛو اٌملهاد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌؾبٍٛث١خ ٚاٌزؼبًِ ثبٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ   -4ك



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ اٍُ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
رؼِْ اُطبُت أُلب٤ْٛ 

اُز٢ رطوػ ك٢ 

 أُؾبٙوح
 اٌّؾبٙوح  مفاىيم اساسية في المنهج     

االٓزؾبٗبد 

 ٝأُ٘بهْبد

 = = اسس بناء المنهج الدراسي    ًنُي 2 1

 = = تنظيم المنهج الدراسي    ًنُي 2 1

 = = انواع المناىج الدراسية      ًنُي 2 1

 ًنُي 2 1
عناصر المنهج الدراسي / المنهج 

 كنظام خماسي    
= = 

 = = األىداف التربوية ًنُي 4 2

 = = ورشة عمل ًنُي 2 1

 = = التخطيط بالتدريس  ًنُي 6 3

 = = ورشة عمل ًنُي 2 1

 = = الكتاب المدرسي      / المحتوى  ًنُي 4 2

 = = التقويم ًنُي 2 1

 = = انواع االختبارات ًنُي 2 1

 = = طرائق التدريس والوسائل التعليمية ًنُي 16 8

 = = الوسائل التعليمية ًنُي 2 1

 = = ورشة عمل ًنُي 2 1

 = = التعليم المدمج ًنُي 4 2

 = = التعلم المنعكس ًنُي 4 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚاٌقطخ اٌّموهح ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  155 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   189 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌّطٍٛثخ :اٌمواءاد 

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

كتب طرائق تدريس الرياضيات , محاضرات ومقاالت عبر االنترنيت , 
 تطوير في مجال الرياضيات المدرسية 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

ورش عمل في مجال االختصاص الدقيق , دوريات حديثة مطبوعو 
والكترونية ,برامج تعليمية على الحاسوب لتدريس مادة الرياضيات 

 المدرسية , مختبر الرياضيات والتعليم المصغر . 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

اقامة دورات صالحية التدريس ) ىدف مرجو تحقيقو ( , تدريب مدرسي 
الرياضيات اثناء الخدمة ) ىدف مرجو تحقيقو( , العمل والتعاون مع 

 نسيف )ىدف مرجو تحقيقو (منظمات االمم المتحده كاليونسكو واليو 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ - و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ َ ط  323اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ اٌغيئ١خ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36االٍجٛع اٌٛاؽل *  ٍبػبد فٟ 4, ٍبػخ   126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

رؼٍُ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٌٍّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ اٌغيئ١خ ٚاٍزقلاِٙب فٟ ؽً ثؼ٘ اٌَّبئً اٌؾ١بر١خ ِضً َِبئً اٌؾواهح 

 ٚاٌّٛعٗ ٚغ١و٘ب.

 
 
 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 للهح اٌطبٌت ػٍٝ رٛظ١ف اٌّٛٙٛع اٌّؼطٝ فٟ اٌؾً.-1أ

 اٍزقلاَ اٌّبكح اٌّؼطبح فٟ اٌزطج١ك اٌؾ١برٟ.-2أ

  -3أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع فٟ اٌؾً. – 1ة

 اٌملهح ػٍٝ اٌوثٜ ث١ٓ اٌّٛا١ٙغ. – 2ة

  - 3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٍزٕزبط إٌّطمٟ. -1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح. -2

 ٛو٠مخ االٍئٍخ ٚاالعٛثخ. -3

4-  

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 اٌزفى١و ِٙبهاد -ط

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٙبهح اٌزفى١و إٌّطمٟ. -1ط         

 رؼ١ٍُ اٌطبي ِٙبهح اٌزفى١و االثلاػٟ. -2ط

  -3ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح. -3
 االٍئٍخ اٌفىو٠خ. -4
5-  

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ. -4
 االٍئٍخ اٌْف٠ٛخ. -5

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ رٛظ١ف اٌّٛٙٛع اٌّؼطٝ فٟ اٌؾً.  -1ك

 اٍزقلاَ اٌّبكح اٌّؼطبح فٟ اٌزطج١ك اٌؾ١برٟ.  -2ك

  -3ك



 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-7 28 
ٛوائك ؽً 

اٌّؼبكالد 

 اٌّزغبَٔخ

اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ ؽً 

 اٌّزغبَٔخ
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ
 االفزجبهاد

8-16 12 
ٛوائك ؽً 

اٌّؼبكالد 

 غ١واٌّزغبَٔخ

ؽً اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ غ١و 

 اٌّزغبَٔخ

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

11-15 26 
ٛوائك ؽً 

 ٍالًٍ فٛه٠ٗ
 ٍالًٍ فٛه٠ٗ

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

16- 18 12 
ِؼبكٌخ ؽً 

 اٌؾواهح
اٌز١ًٕٛ اٌؾواهٞ فٟ اٌجؼل 

 اٌٛاؽل
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

19-22 16 
ؽً ِؼبكٌخ 

 اٌّٛعٗ
ؽً ِؼبكٌخ اٌّٛعٗ فٟ اٌجؼل 

 اٌٛاؽل 
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

23-27 26 
ؽً ِؼبكٌخ 

 الثالً
ؽً ِؼبكٌخ الثالً فٟ  

 اٌجؼل٠ٓ

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

28-36 12 
ٛوائك ؽً 

 ػلك٠خ
ؽٍٛي ػلك٠خ ٌٍّؼبكالد 

 اٌزفب١ٍٙخ اٌغيئ١خ 
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

)ك. ػطب هللا صبِو  ٛوائك ؽً اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ اٌغيئ١خ  -5

 اٌؼبٟٔ(

اٌغيئ١خ ٌٍى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌٙل١ٍخ اٌّؼبكالد اٌزفب١ٍٙخ  -6

 )ك.ػطبهللا صبِو اٌؼبٟٔ(.

7- Partial Differential Euations (W.A.Strauss). 

8- Advanced differential equations 

(M.D.Raisinghania ) 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ٠ٛعلال 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ٠ٛعلال 



 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  155 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   189 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

                                     ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١ٗ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفٗ   اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لَُ اٌو٠ب١ٙبد  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 هٗ ط ػ  324عجو اٌؾٍمبد /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  4, ٍبػخ  126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

( ٠ٙلف اٌّموه اٌٝ ا٠ٖبي اٌطٍجٗ اٌٝ ِؼوفخ اٌغبٔت إٌظوٞ االٍبٍٟ اٌنٞ ٠ؼزّل ػ١ٍٗ ٚاٌنٞ 1)  أ٘لاف اٌّموه .9

 ِٓ فالٌٗ ٠َزط١غ فُٙ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ 
 ( رؤِخ اٌغبٔت إٌظوٞ ٌٍّموه ِغ اٌّفوكاد االفو2ٜ)

 اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼٍُ اٌنارٟ ٌلٜ اٌطبٌت( رؾم١ك إٌّٙظ اٌلهاٍٟ ِٚؾز٠ٛبرٗ اٌّٙبهاد اٌّطٍٛثٗ ٌز١ّٕخ 3)

( اٛالع اٌطبٌت ػٍٝ ِؼٕٝ اٌؾٍمٗ ٚفٛإٙب ٚاٍزقلاِبرٙب ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌٗ ٚاٍزقلاَ ٔظو٠برٙب فٟ 4)

 اٌّغزّغ ٚفٟ اٍزٕجبٛ ِؼوف١بد عل٠لٖ

 
 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ث١بْ ا١ّ٘خ اٌّٛٙٛع ِٓ فالي اػطبء ثؼ٘ االِضٍٗ اٌزٟ رج١ٓ اٍزقلاِٗ فٟ اٌّغزّغ  -1أ
 فٍك هٚػ إٌّبفَٗ ٚاٌزْغ١غ ث١ٓ اٌطٍجٗ ٌّؼوفخ لبث١ٍبرُٙ ِٚٙبهارُٙ اٌّقزٍفٗ -4أ
 اصبهح االٍئٍٗ ػٍٝ اٌطالة ٌٍفذ أزجبُ٘ٙ ّٚلُ٘ اٌٝ اٌّبكٖ وٟ ٠زُ اٌزؼوف ػٍٝ ِٙبهح وً ٛبٌت -5أ
 َِبػلح اٌّزمبػ١َٓ ٚرؾف١يُ٘ ١ٌزّبّٛا ِغ الوأُٙ  -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٚٙغ فطٗ ِٛصٛلٗ ِٚؼٍٕٗ ٌالٍززوارغ١ٗ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌزٟ رؾمك ا٘لافٙب ٚهٍبٌزٙب - 1ة

 رؾل٠ش ٚر٠ٕٛغ اٌّفوكاد ثّب ٠زّبّٝ ِغ ِزطٍجبد ٘نا اٌّغبي اٌّؼوفٟ - 2ة

 إٌّبٍت ٚاٌٛاٙؼ اٌنٞ ٠وّلٖ اٌٝ ِؼوفخ ا١ّ٘خ ِب٠لهٍٗٚٙغ اٌطبٌت ػٍٝ اٌقٜ  - 3ة

   اٌزؼوف ػٍٝ وً ِفوكاد اٌّٛٙٛع ٚػاللزٗ ثبٌّٛاك االفوٜ ٚهثطٗ ٚاٍزقلاِٗ ِغ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌٗ -4ة

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚغ١و٘باٍزقلاَ ٛوائك ِقزٍفٗ ٌٍزؼٍُ  وبٌّؾبٙوٖ ٚإٌّبلْٗ ٚإٌٛف اٌنٕٟ٘ ٚوزبثخ اٌّْبه٠غ -1

ٚٙغ ا١ٌٗ ِؼ١ٕٗ ٌّواعؼخ اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ٙٛء ٔزبئظ االِزؾبٔبد ٚٔزبئظ اٍزطالع اهاء -2

 اٌطٍجٗ

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 رٛع١ٗ اٍئٍٗ اٌٝ اٌطبٌت ٚػ١ٍٗ اْ ٠فىو  ٠ٚغ١ت ٚ٘نٖ االٍئٍٗ ١ِٛ٠ٗ ِٓ فالي ّوػ وً ِٛٙٛع -1

 ّوؽٗ فٟ اٌلهً اٌَبثك ٌّؼوفخ ِلٜ اٍز١ؼبثٗ ٌٍّبكٖ ػًّ افزجبهاد ١ِٛ٠ٗ ٌٍّٛٙٛع اٌنٞ رُ-2

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اػزّبك افزجبهاد ٌٍطالة ٌّؼوفخ اٍزؼلاكُ٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌنٕٟ٘ -1ط

 اصبهح ثؼ٘ االٍئٍٗ اٌزٟ رز١ؼ ٌٍطبٌت اٌوك اٌَو٠غ ٌّؼوفخ ِلٜ رفى١وٖ اٌغبٔجٟ -2ط

 اػطبء ؽً ٍو٠غ ٠قزٍف ػٓ اٌؾٍٛي اٌّبٌٛفٗ -3ط

  اػطبء اٍئٍٗ ؽٛي اٌّٛٙٛع اٌٍّغٝ فٟ اٌّؾبٙوٖ ٍٚٛت اٌؾٍٛي فٟ ػْوح كلبئك ِٓ اٌّؾبٙوٖ -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اٍزقلاَ ٛوائك ِقزٍفٗ وّٕبلْخ اٌّٛٙٛع ٚٛوائك ِقزٍفٗ فٟ ٛوػ االٍئٍٗ ٚوزبثخ ثؼ٘ االٍئٍٗ ٚؽٌٍٛٙب 

 ٚافزجبهاد ٌٍطبٌتٚاٌز١زقٔ اٌّٛٙٛع اٌنٞ رُ ّوؽٗ ٚاعواء اِزؾبٔبد 

 



 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ػًّ اِزؾبٔبد ّٙو٠ٗ الفزجبهاد اٌطبٌت فٟ اٌّبكح اٌزٟ كهٍذ -1

اػطبء ٚاعجبد ١ِٛ٠ٗ ثؼل ٔٙب٠خ وً ِٛٙٛع ٚٔطٍت ِٓ اٌطبٌت اْ ٠فىو ثٙب ٠ٍَُٚ اٌؾً فٟ اٚهاق ثؼل  -2

 ِواعؼخ اٌّٛٙٛع

ثَٛ ِؼ١ٓ ٌّٕبلْخ اٌّٛا١ٙغ اٌَبثمٗ كافً اٌٖف ػًّ ٚهّخ ػًّ ث١ٓ اٌطبٌت ٚاالٍزبم ِٓ فالي رؾل٠ل -3

 ٚػٍٝ اٌَجٛهٖ

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ّوػ ِفًٖ ٌّؼٕٝ اٌؾٍمٗ ٚاِضٍزٙب ٚاٍزقلاِبرٙب -1ك

 هثٜ ٘نا اٌّٛٙٛع ِغ اٌّٛا١ٙغ االفوٜ ٌج١بْ ِلٜ ا١ّ٘خ ٘نا اٌّموه -2ك

 اٌؼًّ ػٍٝ ٚٙغ فطٜ ِٕبٍجٗ ٌزؾج١١ت اٌطالة ٌٍّموه -3ك

 اٌؼًّ ػٍٝ رٛف١و اٌٍٛبئً اٌٚوٚه٠خ ٌزمو٠ت فىوح وً ِٛٙٛع ِٓ ِٛا١ٙغ اٌّموه ٌٍطبٌت  -4ك

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽلح / اٌَّبق اٍُ 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػٚ 12 اٍبث٤غ 3
ٓؼوكخ ٗؼ٠٘ اُؾِوٚ 

 ٝفٞإٜب ٝػِٜٔب
 رؼو٣ق اُؾِوٚ ٝفٞإٜب

ّوػ أُٞٙٞع 

ػ٠ِ اَُجٞهٙ 

ٓغ ًزبثخ 

 أُؾبٙوٙ

االٓزؾبٕ 

 ا٢ٓٞ٤ُ

 ٍبػبد 8 اٍجٞع 2
رؼِْ اُؾِوٚ اُز٢ ٢ٛ عيء 

 ٖٓ ؽِوٚ ٝفٞإٜب
 اُؾِوٚ اُغيئ٤ٚ

ًزبثخ ٓؾبٙوٙ 

 ًبِٓٚ ّٝوؽٜب
اٍئِٚ ِٝٛت 

 ؽِٜب

 ٍبػٚ 12 اٍبث٤غ 3
ٓؼ٠٘ ٓضب٢ُ ٝفٞإٚ 

 ٝا٤ٔٛزٚ
 أُضب٤ُبد

ّوػ أُؾبٙوٙ 

 ًٝزبثزٜب
ٛوػ اٍئِٚ 

 ِٝٛت ؽِٜب

 ٍبػٚ 12 اٍبث٤غ 3
٤ًل٤خ ر٣ٌٖٞ ؽِوٚ ًَو٣ٚ 

 ٤ٔٓٝيارٜب
 اُؾِوبد اٌَُو٣ٚ

ّوػ ًٝزبثخ 

 أُؾبٙوٙ
آزؾبٕ ػ٠ِ 

 اَُجٞهٙ

 اُزْبًَ اُؾِو٢ ٓؼ٠٘ اُزْبًَ ٝا٤ٔٛزٚ ٍبػٚ 24 اٍبث٤غ 6
اػطبء ٓؾبٙوٙ 

ًبِٓٚ ػ٠ِ 

 اَُجٞهٙ
 آزؾبٕ ٢ٓٞ٣

 ٍبػٚ 16 اٍبث٤غ 4
٤ًل٤خ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اٗٞاع 

 فبٕٚ ٖٓ أُضب٤ُبد

اٗٞاع فبٕٚ ٖٓ 

أُضب٤ُبد ٝؽِوبد ٓزؼلكح 

 اُؾلٝك

ًزبثخ ٓؾبٙوٙ 

 ّٝوؽٜب
 آزؾبٕ ٢ٓٞ٣

 ٍبػٚ 28 اٍبث٤غ 7
 ٤ًل٤خ ر٤ٍٞغ ؽوَ

 ٝكهاٍخ أُٞك٣ٞالد
ر٤ٍٞغ اُؾوَ 

 ٝأُٞك٣ٞالد

ّوػ ًٝزبثخ 

أُؾبٙوٙ 

ّوؽب ٝاك٤ب 

 ػ٠ِ اَُجٞهٙ

اػطبء ٝاعت 

اٍئِٚ ِٝٛت 

 ؽِٜب

 ٍبػبد 8 اٍجٞع 2
اٗٞاع افوٟ ٖٓ 

 أُٞك٣ٞالد اُغيئ٤خ 
 ٍجٔٞك٣ٞالد اُغيئ٤خ

ّوػ ًٝزبثخ 

أُؾبٙوٙ 

ّوؽب ٝاك٤ب 

 ػ٠ِ اَُجٞهٙ

اػطبء ٝاعت 

اٍئِٚ ِٝٛت 

 ؽِٜب
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 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  155 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
 ٛبٌت   189 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

1-   Introduction to abstract and linear algebra by 
David M. Burton 

 مقدمو في الجبر المجرد تاليف د.ليلى سلمان  و د. محمد عبد الرزاق -2
 د.عادل غسان نعوم  ود. باسل الهاشمينظرية الحلقات تاليف  -3
 مفردات منهج الحلقات تاليف د. بثينو نجاد شهاب ود. حاتم يحيى خلف -4

5- Modues and Rings by F.kasch 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد 

 ٚاٌجوِغ١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

المشاريع والبحوث التي تخص الموضوع مع عمل ورش خاصو وىي اقامة  -1
 الطلبو واختيار يوم للمناقشو

اعطاء الطلبو اسئلو خارجيو تخص الموضوع ويعمل الطالب على حلها  -2
 والبحث عنها

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

والسيمنارات)المناظرات( في القسم لشرح بحوث الطلبو اقامة الندوات 
 ومواضيع تخص المقرر للضيوف لتعريفهم بهذا المقرر

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 هٗ ا ٓ  325االهّبك ٚاٌٖؾخ إٌف١َخ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ إٌَخ اٌفًٖ / .6

 اٍجٛع  36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  2ٍبػخ   ,  66 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2626/  2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 عمى أىمية اإلرشاد النفسي والصحة النفسية في الحياة اليومية . طالب الرياضياتتعرف 
 مواجية مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعميم واألسرة والمجتمع.كيفية توظيف ىذه المعرفة في 

يجعل طمبة كميات التربية يشعرون بقيمة وأىمية اإلرشاد والصحة النفسية في تعامميم مع طمبة المدارس بعد التخرج 
 وممارسة إختصاصاتيم كمدرسين في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية .

 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والبد من الربط التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 تعُرف اإلرشاد النفسي ، وكيف نشأ وتبمور وأصبح حاجة إنسانية ، وطرائقو ومجاالتو ونظرياتو. -1أ

 تعُرف الصحة النفسية ومعاييرىا ومظاىرىا ، واألزمة النفسية ، والتوافق اإلنساني . -2أ

  -3أ

 
 

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

إكساب الطالب معرفة باإلرشاد النفسي ، ويمكن لو تحويل ىذه المعرفة إلى سموك عندما يقتضي   – 1ة
 الموقف إستجابة معينة لحل مشكمة ما .    

إكساب الطالب معرفة بالصحة النفسية والعوامل الميددة ليا ، ويمكن لو تحويل ىذه المعرفة إلى   – 2ة
 سموك يسيم في إبعاد العوامل الميددة ليا ، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة البيئة التي يعيش فييا 

 – 3ة

 
     

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  

 

 
 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثمة .

 
     

 ٛوائك اٌزم١١ُ  

 

 
 لمطمبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.اإلمتحانات الشيرية ، والنشاط اليومي 

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

مكانية إجابتيم عمييا . -1ط  طرح األسئمة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطمبة وا 

مكانية  -2ط ربط موضوعات اإلرشاد النفسي والصحة النفسية بما يحصل في البيئة التي يعيشيا الطمبة ، وا 
 اإلستفادة منيا في تيسير الحياة والتمتع بالسموك الراقي.  



 

 

   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ   

 

 
 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثمة

 
   

 ٛوائك اٌزم١١ُ  

 

 اإلمتحانات الشيرية ، والنشاط اليومي لمطمبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

  -2ك



 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽلح / اٌَّبق اٍُ 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

إكتساب المعرفة في مجال  8=4×2 1+2+3+4
اإلرشاد النفسي ، وتحويل 
ىذه المعرفة إلى سموك 
يسيم في إرشاد الذات 

 واآلخر .  

ــــ محاضرة عامة عن 
اإلرشاد والصحة 
النفسية كمقرر دراسي 

  . 
 ــــ التوجيو ،اإلرشاد النفسي
، عمم النفس اإلرشادي 
، معنى اإلرشاد التربوي 

. 
ــــ  نشأة وتطور اإلرشاد 

 النفسي .
ــــ تطور مفاىيم التوجيو 

 واإلرشاد 

 إمتحان نظري
 + نشاط يومي 

ــــ  مبررات اإلرشاد النفسي  كذلك  8=4×2   5+6+7+8
، أىداف اإلرشاد 

 النفسي .
ــــ العالقة بين اإلرشاد 

 . والعموم األخرى
ــــ العالقة بين اإلرشاد 

 والعموم األخرى .
ــــ  أسس التوجيو واإلرشاد 

 : األسس
العامة ، األسس الفمسفية   
 . 

 إمتحان نظري
 + نشاط يومي 

9+11+11+
12 

ــــ  أسس التوجيو واإلرشاد  كذلك 8=4×2 
 : األسس

النفسية واإلجتماعية   
 والعصبية . 

ــــ  مجاالت اإلرشاد النفسي 
. 

 ــــ  طرق اإلرشاد النفسي .
ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيو 

 إمتحان نظري
 + نشاط يومي 



   : 
نظرية التحميل  .1

 النفسي.  

 . النظرية السموكية .2
13+14+15

+16 
ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيو  كذلك 8=4×2

   : 
 . نظرية الذات. 3
 . النظرية الوجودية.                         4

ــــ المعمومات الالزمة لعممية 
 اإلرشاد

 النفسي :  
  أىمية

 المعمومات 

  مشكالت جمع
 المعمومات 

  أنواع
 المعمومات 

 ــــ وسائل جمع المعمومات : 
  السجل التراكمي 

  دراسة الحالة 

   السجل القصصي 

 ــــ إمتحان الفصل الثاني 

 إمتحان نظري
 + نشاط يومي 

17+18+19
+21 

2×4=8   
 

 
 

إكتساب المعرفة في مجال 
الصحة النفسية ، وتحويل 
ىذه المعرفة إلى سموك 

 ــــ وسائل جمع المعمومات : 
  السيرة الذاتية 

  اإلختبارات
 والمقاييس 

  المالحظة 

 إمتحان نظري
 + نشاط يومي 



يسيم في تحقيق الصحة 
 النفسية النسبية. 

 المقابمة 

اإلرشاد والتوجيو في  ـــ
 المدرسة : 

  أىداف اإلرشاد
 والتوجيو في المدرسة . 

  : المدرس المرشد
عداده .   وظائفو وا 

  المرشد التربوي وظائفو
عداده .   وا 

ـــ الحاجة إلى برامج اإلرشاد 
 في المدرسة . 

معنى الصحة النفسية ،  ــــ
التعريفات السمبية ، 
 التعريفات اإليجابية . 

21+22+23
+24 

ــــ مظاىر الصحة النفسية ،  كذلك 8=4×2 
المفاىيم األساسية 
المرتبطة بالصحة 
النفسية ، عالقة 
الصحة النفسية بالعموم 

 األخرى. 
ــــ خصائص الشخصية 
السوية ، الشخص 
السوي والشخص 

 الالسوي.
 .  ــــ معايير الصحة النفسية

مظاىر السموك السوي  ــــ
والسموك الالسوي ، 

 تكامل الشخصية . 

 إمتحان نظري
 + نشاط يومي 

25+26+27
+28 

 كذلك 8=4×2 
 
 

األزمات النفسية ، معنى  ــــ
األزمة النفسية ، الطرق 
السميمة لحل األزمات 

 إمتحان نظري
 + نشاط يومي 



 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 النصوص األساسية 
( حنا عزيز داود ، وناظم ىاشم 1991عمم نفس الشخصية ) .1

 العبيدي  ـــ جامعة بغداد . 

( مصطفى محمود اإلمام ، 1991اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي ) .2
 و أنور حسين عبدالرحمن ـــ جامعة بغداد . 

 ( أحمد عزت راجح ، اإلسكندرية . 1982أصول عمم النفس ) .3

 كتب المقرر : اليوجد كتاب مقرر .
 

 أخرى : 
تم إعتماد مصادر حديثة بحثت موضوعي اإلرشاد النفسي والصحة    

النفسية إلى جوار المصادر األساسية المبينة في أعاله ، لغرض إعداد 
طاعية المعتمدة في وزارة المادة المقررة عمى وفق مفردات المجنة الق

 التعميم العالي والبحث العممي ، ومن ىذه المصادر : 
(  حامد عبد السالم زىران ، القاىرة 2115التوجيو واإلرشاد النفسي ) .1

 
   

 النفسية.
الحيل الدفاعية ، اإلحباط  ــــ

 ، اإلضطرابات النفسية .
ميكانزمات الدفاع النفسية   ــــ
. 

ــــ التوافق ، معنى التوافق ، 
التكيف ، الفروق بين 

 التوافق والتكيف.
أنواع التوافق ، خصائص  ــــ  4=2×2 29+31

 الشخص المتوافق
 ــــ إمتحان الفصل الثاني 

 إمتحان نظري
 + نشاط يومي 

 
 



 ــ عالم الكتب . 

( سامي محمد ممحم ، 2111مبادىء التوجيو واإلرشاد النفسي ) .2
 عمان ــ دار المسيرة . 

( محمد  2118ممرشدين واألخصائيين )مبادىء اإلرشاد النفسي ل .3
 أحمد خدام مشاقبة ، عمان . 

( أديب محمد الخالدي ، بغداد ـ 2119المرجع في الصحة النفسية ) .4
 مكتب أبابيل . 

 ( سامر جميل رضوان ، عمان ــ دار المسيرة .2119الصحة النفسية )
ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد 

 ٚاٌجوِغ١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

تطبيق طمبة المرحمة الرابعة السنوي في المدارس المتوسطة 
 واإلعدادية .  

 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت    155 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   189 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ي ْ  327اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36,  ٍبػخ ٚاؽلح  فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل * ٍبػخ  36 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7
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 أ٘لاف اٌّموه .9

٠ٙلف اٌّموه اٌٝ رؼ١ٍُ ٚرله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ رؼٍُ اٌّفوكاد اٌزوث٠ٛخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٚاٌّؾبكصخ ٚاالٖٔبد ٚٔطك 

 ٚلٛاػل اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خِقبهط االٕٛاد 

 رقو٠ظ ٛبٌت ٠زّىٓ ِٓ اٍزقلاَ اٍب١ٍبد اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ فٟ ٛوػ ِٛا١ٙغ اٌو٠ب١ٙبد    

 

 

 اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣(( ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼ١ٍُ اٌّفوكاد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاالعزّبػ١خ -1أ

 اكهان و١ف١خ روو١ت اٌغٍّخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -2أ

 االٖٔبد ٚإٌطك ثْىً ١ٍٍُ ؽَت اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -3أ
 رؼٍُ و١ف١خ هثٜ اٌغًّ ثٛاٍطخ اكٚاد اٌوثٜ ٚاٌزٕم١ٜ -4أ
 و١ف١خ ١ٕبغخ االٍئٍخ ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب -5أ
 رؾ٠ًٛ االفؼبي ِٓ ىِٓ اٌٝ افو  -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهح وزبثخ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ػٍٝ ٚفك ؽوٚفٙب – 1ة

 ِٙبهح االٕغبء اٌٝ اٌٛؽلاد اٌٖٛر١خ ٌٍىٍّخ - 2ة

 ِٙبهح ٔطك اٌىٍّبد ػٍٝ ٚفك ِقبهط االٕٛاد ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ - 3ة

 ِٙبهح اٌّؾبكصخ ث١ٓ اٌطبٌت ٚى١ٍِٗ, ٚاٌطبٌت ٚاالٍزبم , ٚاٌطبٌت ٚاالفو٠ٓ  -4ة
 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مٗ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ , ٚاػبكح ٔطك اٌىٍّبد ثٖٛهرٙب اٌٖؾ١ؾخ

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ , االِزؾبٔبد اٌْف١ٙخ .

 اٌزفى١و ِٙبهاد -ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٌؾً اٌّْىالد -1ط         

 ِٙبهاد اٌزفى١و اٌجٖوٞ ػٓ ٛو٠ك هثٜ اٌٖٛه ٚاٌوٍِٛبد ثبألؽلاس -2ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و ٚإٌٛٛي اٌٝ االٍزٕزبعبد -3ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ِٓ ؽ١ش اٍزجلاي وٍّخ ثّفوكارٙب -4ط   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚاالٍزغٛاة ثْىً رؼ١ٍُ رؼبٟٚٔ ٌغوٗ رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌّقزٍفخ 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ , االِزؾبٔبد اٌْف١ٙخ .



 

 
 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رؼ١ٍُ اٌغًّ اٌج١َطخ ٌٍزؼبًِ ِغ افواك اٌّغزّغ -1ك

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ اٌّقبٛجخ ِغ افواك االٍوح ,االة , االَ , األفٛح -2ك

 رله٠ت اٌطٍجخ اٍزقلاَ اٌّفوكاد اٌٖؾ١ؾخ ػٍٝ اٚلبد ا١ٌَٛ ٚاٌْٙٛه -3ك

 ث٤٘خ أُووه .11

 ٓقوعبد اُزؼِْ أُطِٞثخ اَُبػبد األٍجٞع
اٍْ اُٞؽلح / أَُبم 

 أُٞٙٞعأٝ 
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

1+2 2 
Auxiliary verbs +have 
+have got 

Its a wonderful 
world     

 أُؾبٙوٙ
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

3+4 2 
Present  simple 
+present continuous 
present passive  

Get happy 
اُؾٞاه 

 ٝأُ٘بهْٚ
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

5+6 2 
Past simple and past 
continuous +past 
perfect +past passive  

Telling  tales  
اُؾٞاه 

 ٝأُ٘بهْخ

اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

7+8 2 
Have to +can and be 
allowed to +should 
+must or have to  

Doing the right 
thing       

 أُؾبكصخ
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

9+11 2 
Future forms1(will 
+going to ) 
Somebody ,nobody .... 

On the move  أُؾبٙوح 
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

11+12 2 
Like or would like 
Phrasal  verb +object  

I just love it   أُؾبكصخ 
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

13+14 2 
Present perfect  
Present perfect passive  

The world of 
work    

 أُؾبكصخ
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

15+16 2 
First conditionals and 
time clauses 
Second conditionals  

Just  imagine  
اُؾٞاه 

 ٝأُ٘بهْخ

اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

17+18+

19 
3 

Model verbs of 
probability in the 
present , in the past  

Getting  on 
together  

اُؾٞاه 

 ٝأُ٘بهْخ

اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

21+21+

22 
3 

Present perfect 
continuous  

Obsessions أُؾبكصخ 
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

23+24+

25 
3 Indirect questions  

Tell me about 
it  

 أُؾبكصخ
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

26+27+

28 
3 

Reported statements 
and questions  

Life's great 
events     

 أُؾبٙوح
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ

  ٓواعؼٚ       2 29+36
أُؾبكصخ 

 ٝأُ٘بهْخ
اُْ٘بٛ  ا٢ٓٞ٤ُ+ 

 االٓزؾبٕ



 
 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

  اعالهكل ماكتب 
 الكتابان المنهجيان 

New Headway Plus / -Intermediate Student’s Book 

New Headway Plus  / Intermediate Workbook With Key  

  القصص القصيرة –القواميس 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ال رٛعل

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال رٛعل

 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت   155 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت   189 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 
 
 

 

 
 



 ٕٝق أُووهٗٔٞمط 

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ة ع 428اٌزجٌٛٛع١ب اٌؼبِخ  /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع  36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  4ٍبػخ     ,   126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

    2626/   2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ:  أ٘لاف اٌّموه .9

 تعريف الفضاء التبولوجي

 دراسة انواع الفضاءات التبولوجية

 التي تربط الفضاءات ببعضهاتعريف انواع الدوال 

 تعريف بديهيات الفصل المختلفة

 تعريف مفهوم التراص والترابط وكل ما يتعلق بهما 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والبد التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 6اٌوثٜ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ -1أ

 6االٍزٕزبط-2أ

 6اٌؼى١َخلبث١ٍخ اٌزفو٠ك ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ ٚاػطبء االِضٍخ  -3أ
 6اٍزٕجبٛ ِفب١ُ٘ عل٠لح-4أ
 6اٌوثٜ ث١ٓ اٌمل٠ُ ٚاٌَّزٕجٜ -5أ
 6اٌزطج١ك ػٍٝ اٌٛالغ  -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 6اٌز١١ّي ث١ٓ اٌفٚبء اٌزجٌٛٛعٟ ِٓ غ١وٖ – 1ة

 6أْبء فٚبءاد عل٠لح ِٓ افوٜ ِؼوٚفخ – 2ة

 6كهاٍخ فٛآ وً فٚبء – 3ة

    6ٚاٌزجٌٛٛع١خ ر١١ّي اٌٖفبد اٌٛهاص١خ -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبٙواد ِٕٚبلٍْذ ٍٚٚبئً ا٠ٚبػ ِزّضٍخ ثبّىبي ِٖٕؼخ ٠ل٠ٚب ٚهثٜ اٌّٛٙٛع ثبِضٍخ رطج١م١خ ٚالؼ١خ

 

 

  ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزؾبٔبد ٚ االٍئٍخ اٌْف١ٙخ ا١ِٛ١ٌخ ِْٚبه٠غ اٌزقوط

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌفُٙ -1ط

 االٍزٕزبط-2ط

 اٌجو٘بْ-3ط

   -4ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌمواءح اٌَّزّوح ِٚزبثؼخ رطٛه اٌّٛٙٛع ِٓ فالي اٌٍٛبئً االفوٜ وبٌجؾٛس ٚاالٔزو١ٔذ

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اٌٛاعجبد ٚاٌزمبه٠و ٚاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 



 

 اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ  -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك



 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

2 8 
رؼِْ ٓلّٜٞ اُلٚبء 

 اُزجُٞٞع٢ 

رؼو٣ق اُلٚبء اُزجُٞٞع٢ ٓغ آضِخ 

 ٓز٘ٞػخ ٝثؼ٘ اُقٞآ
 ٝأُغٔٞػبد أُلزٞؽخ ٝأُـِوخ

اُوبء أُؾبٙوح ٓغ 

 اُ٘وبُ

االٓزؾبٕ ٓغ أُْبهًخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

2 8 
اْٗبء كٚبءاد 

 رجُٞٞع٤خ

رؼو٣ق االٍبً ٝاالٍبً اُغيئ٢ 

ٗظبّ اُؾٞاهاد أُلزٞؽخ ٓغ  اُزجُٞٞع٢

 ثؼ٘ أُجوٛ٘بد

اُوبء أُؾبٙوح ٓغ 

 اُ٘وبُ
االٓزؾبٕ ٓغ أُْبهًخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

2 8 
ػ٠ِ اُزؼوف 

 أُغٔٞػبد أُْزوخ

كافَ ٝفبهط أُغٔٞػخ ٓغ آضِخ 

ٝفٞآ ؽلٝك أُغٔٞػخ ٓغ ٓغٔٞػخ 

ٗوبٛ اُـب٣خ ٝاٗـالم أُغٔٞػخ ٓغ آضِخ 

 ٝفٞآ

اٌمبء اٌّؾبٙوح 

 ِغ إٌمبُ

االِزؾبْ ِغ 

 اٌّْبهوخ ا١ِٛ١ٌخ

 ٓلّٜٞ االٍزٔواه٣خ 12 3

رؼو٣ق االٍزٔواه٣خ ٓغ آضِخ ٝؽبالد 

االٍزٔواه٣خ ٓغ فبٕخ ٌٓبكئبد 

االٍزٔواه٣خ ث٘وطخ ٝاُلاُخ أُلزٞؽخ 

ٝأُـِوخ رؼو٣ق كاُخ اُزٌبكإ اُزجُٞٞع٢ 

 ٓغ ٓلّٜٞ اُقب٤ٕخ اُزجُٞٞع٤خ

اُوبء أُؾبٙوح ٓغ 

 اُ٘وبُ

االٓزؾبٕ ٓغ أُْبهًخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 اُلٚبءاد أُْزوخ 16 4

رؼو٣ق اُلٚبء اُغيئ٢ ٓغ آضِخ ثؼ٘ 

اُغيئ٢ أُجوٛ٘بد اُقبٕخ ثبُلٚبء 

ٝرؼو٣ق اُٖلخ اُٞهاص٤خ رؼو٣ق كٚبء 

اُؤَخ ٓغ آضِخ ٝٓجوٛ٘بد رؼو٣ق كٚبء 

 اُٚوة ٓغ آضِخ ٝٓجوٛ٘بد

اُوبء أُؾبٙوح ٓغ 

 اُ٘وبُ

االٓزؾبٕ ٓغ أُْبهًخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

6 24 
اُزؼوف ػ٠ِ ثل٤ٜ٣بد 

 اُلَٖ

ٓغ آضِخ  To –رؼو٣ق اُلٚبء 

ٓغ آضِخ T1–رؼو٣ق اُلٚبء  ٝٓجوٛ٘بد

ٓغ آضِخ  T2 –رؼو٣ق اُلٚبء  ٝٓجوٛ٘بد

ثبُلٚبء  اُزوبهة رؼو٣ق ٝٓجوٛ٘بد

 T2 –اُزجُٞٞع٢ ٝػالهزٚ ثبُلٚبء  

رؼو٣ق اُلٚبء أُ٘زظْ ٓغ آضِخ 

ٓغ آضِخ  T3 –رؼو٣ق اُلٚبء  ٝٓجوٛ٘بد

 ٝفٞآ 

ٓغ آضِخ رؼو٣ق اُلٚبء االػز٤بك١ 

ٓغ آضِخ  T4 –رؼو٣ق اُلٚبء  ٝٓجوٛ٘بد

 ٝٓجوٛ٘بد

ٓغ اُوبء أُؾبٙوح 

 اُ٘وبُ

االٓزؾبٕ ٓغ أُْبهًخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 اُزوآ 24 6

 رؼو٣ق اُلٚبء أُوٕٞٓ ٓغ آضِخ

اُٖٞهح أَُزٔوح ُلٚبء ٓوٕٞٓ ٓغ 

ًٕٞ اُزوآ فب٤ٕخ ٝهاص٤خ ٝرجُٞٞع٤خ 

ػالهخ ٓجوٛ٘خ ٛب٣ٖ ثٞهٍَ ٓغ اُلٚبء 

أُوٕٞٓ ًٕٝٞ اُزوآ ٕلخ ٤َُذ 

ٝهاص٤خ ٌٓبكئبد اُزوآ )ٓجوٛ٘خ 

 –عب٣قٞٗٞف( ٝػالهخ اُزوآ ثبُلٚبء 

T2  رؼو٣ق اُلٚبء–C1   ٝاُلٚبء– C2  

 ٝػالهزٜب ثبُزوآ ُٝلُٞف

اُوبء أُؾبٙوح ٓغ 

 اُ٘وبُ

االٓزؾبٕ ٓغ أُْبهًخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 اُزواثٜ 26 5

رؼو٣ق اُلٚبء أُزَٖ ٓغ آضِخ 

ٝفٞآ ٌٓبكئبد االرٖبٍ االرٖبٍ 

أُٞٙؼ٢ ٓغ آضِخ ٝفٞآ ٝػالهزٚ 

ثبالرٖبٍ االرٖبٍ أَُبه١ ٝع آضِخ 

ٝفٞآ ػالهخ االرٖبٍ أَُبه١ 

 ثبالرٖبٍ ٝاالرٖبٍ أُٞٙؼ٢

أُؾبٙوح ٓغ اُوبء 

 اُ٘وبُ

االٓزؾبٕ ٓغ أُْبهًخ 

 ا٤ٓٞ٤ُخ



 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 
 التبولوجيا العامة تأليف : د.محمد جواد سعد الدين  -1

 د.محمد الجنابي                          د.منير العاني                  ،د.عريبي الزوبعي                           
 

 2- N.Bourbaki , General Topology , part I , Addison 

Wesley , Reading , Mass 1996 

 

3-  R.Englking , Outline of general topology , 

Amsterdam 1989 

 

4-C.kuratowski, topologies , warsaw, 1952 

 

5-S.Willard , General Topology , Addison Wesley 

publishing company , Inc , USA,1970 

 

6-S.Michael ,Ekmentay topology , second edition, 

Gemidnami ,1972     
        

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد 

 ٚاٌجوِغ١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ال رٞعل

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 اُزطج٤ن ك٢ أُلاهً

 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت 152 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت 225 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 



 ٕٝق أُووهٗٔٞمط 

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ٛ ؿ 434( رطج١مبد اٌغجو اٌقطٟ   /  1) افز١بهٞ  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع  36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  4ٍبػخ   ,  126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

    2626/   2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

خطية لتحويالت  هامربعة وكذلك حسابو بها لمصفوفات نتر المقتدريب وتاىيل الطالب على حساب القيم الذاتية والمتجهات الذاتية 
التي تناولها سابقا ايضا   عتعريف الطالب كيفية توظيف المصطلحات العلمية و المواضي كوكذل واستخدامها في العديد من التطبيقات

كيفية التعامل مع البيانات الكبيرة بغية معالجتها مع اعطاء بعض االمثلة التوضيحية ثم عرض موضوع نظرية البيان معناىا مفهومها مع 
 بعض التطبيقات التوضيحية واخيرا اعطاء مفهوم الضبابية والبيان الضبابي مع بعض التطبيقات التوضيحية 

 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

من الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد  .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 6اٌوثٜ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ -1أ

 6االٍزٕزبط -2أ

 6اٍزٕجبٛ ِفب١ُ٘ عل٠لح -3أ
 6اٌوثٜ ث١ٓ اٌمل٠ُ ٚاٌَّزٕجٜ -4أ
 6اٌزطج١ك ػٍٝ اٌٛالغ  -5أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ؽَبة اٌم١ُ اٌنار١خ ٚ اٌّزغٙبد اٌنار١خ ٚرغيئخ اٌج١بٔبد اٌىج١وح ٚ و١ف١خ  – 1ة

 ِؼبٌغزٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب إٌّظّخ ثْىً ِٖفٛفبد ٚاٌزؾ٠ٛالد اٌقط١خ 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١مٙب فٟ ؽً ِْىالد ػ١ٍّخ  ٚ ػبِخ – 2ة

 اٌزؼبًِ ِؼٗ اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٚجبة فٟ اٌو٠ب١ٙبد ٚ و١ف١خ – 3ة

 ِزؼلكح ػ١ٍّخ  اٍزقلاَ اٌج١بْ فٟ ؽً ِْبوً  -4ة

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

رؼ١ٍُ   -ِؾبٙواد رؼوٗ ػٍٝ اٌطبٌت ثطوق االٍزمواء ٚاالٍزٕزبط ٚاٌزؼٍُ اٌؾٍيٟٚٔ ِغ ِٕبلْبد ػ١ٍّخ 

ِغ ػوٗ اٌّؾبٙواد ِٕن ثلء اٌؼبَ  Edmodo   ٚGoogle Classroomاٌىزوٟٚٔ ثبٍزقلاَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اٌلهاٍٟ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ٌٍى١ٍخ                                                                                         

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ ٚ اٌْف١ٙٗ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ ِغ ثؼ٘ اٌٛاعجبد اٌزٟ رزٕٛع فٟ اٍٍٛثٙب ِضً ػًّ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس ٚإٌْبٛبد اٌالٕف١خ االفوٜ

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌفُٙ -1ط

 االٍزٕزبط-2ط

 اٌزطج١ك -3ط

 اٌزؼوف ٚ االكهان  -4ط

 اٌزؼٍُ  ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚ    

 ٚاالٍزٕزبط ٚاٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔاالٍزمواء 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    



 

 

 

 

 اٌٛاعجبد ٚاٌزمبه٠و ٚاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚ اٌْٙو٠خ  ٚ ثؼ٘ إٌْبٛبد اٌالٕف١خ

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رٛظ١ف اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ اٌزٟ كهٍٙب ٍبثمب فٟ ؽً ِْىالد ػ١ٍّخ -1ك

 رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رٛظ١ف اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ اٌزٟ كهٍٙب فٟ فُٙ ِفب١ُ٘ عل٠لح  -2ك

 رٍٛغ ِٙبهاد ٚللهاد اٌطٍجخ  -3ك

 اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ػوٗ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ   -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اٍُ اٌٛؽلح / 

اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

2 8 
رؼِْ اُطبُت ٓبرْ ٛوؽٚ ك٢ 

 أُؾبٙوح 

ٓواعؼخ ػبٓخ ُلٚبء 

 أُٖلٞكبد ٝرطج٤وبرٜب

االٍزوواء 

 ٝاالٍز٘زبط

االٓزؾبٕ ٝ 

اُٞاعجبد 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 ًنُي 24 6
ٝأُزغٜبد اُو٤ْ اُنار٤خ 

أُوًجخ  اُنار٤خ

 ٝ رطج٤وبرٜب ٝاُؾو٤و٤خ

االٍزوواء 

 ٝاالٍز٘زبط

االٓزؾبٕ ٝ 

اُٞاعجبد 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 ًنُي 16 4
اُزوبٛوٝ اُزؼبٓل ٝ 

SVD 
االٍزوواء 

 ٝاالٍز٘زبط

االٓزؾبٕ ٝ 

اُٞاعجبد 

 ا٤ٓٞ٤ُخ

 ًنُي 21 5

Bimatrice  فٞإٜب

ٝاٗٞاػٜب ٓغ 

 اُزطج٤وبد

االٍزوواء 

ٓغ  ٝاالٍز٘زبط

 اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ

االٓزؾبٕ ٝ ػَٔ 

 روو٣و

 Fuzzy Bimatrix ًنُي 16 4
االٍزوواء 

 االٓزؾبٕ  ٝاالٍز٘زبط

 ًنُي 21 5
ٗظو٣خ اُج٤بٕ اٗٞاػٜب 

 ٝاُغٞاهاد ٝأَُبهاد

االٍزوواء 

ٓغ  ٝاالٍز٘زبط

 اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ

االٓزؾبٕ ػَٔ 

 ثؾٞس رطج٤و٤خ

 ًنُي 16 4
اُج٤بٕ اٌُبَٓ ٝٓلّٜٞ 

اُزغيئخ ٓغ اُج٤بٕ  ٓغ 

                                                    اُزطج٤وبد                                                                                                                    

االٍزوواء 

ٓغ  ٝاالٍز٘زبط

 ل٣ضخاُزو٤٘بد اُؾ

االٓزؾبٕ ػَٔ 

 ثؾٞس رطج٤و٤خ



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

1- Elementary linear algebra, Bernard 
Kolman,. 2010 

2- J.A. Bondy and U.S.R. Murty, " Graph 

Theory ", USA, Springer , 2008. 

3- Abraham Kandel, Horst Bunke and Mark 

Last ," Applied Graph Theory in Computer 

Vision and Pattern Recognition", Springer -

Verlag Berlin Heidelberg 2007. 

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

وزيارة المواقع االلكتروني   -برامج باستخدام الماتالب  –ورشة عمل 
 الخاصة بمفردات المنهج

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

زيارة ميدانيىة الى المختبر الخدمي المركزي في الكلية لمرفة الية تطبيق 
الدراسة النظرية في خدمة المجتمع و حسب االجهزة المتوفرة  والحصول 
على بيانات عملية من جهة اخرى وذلك لتطبيق المفاىيم النظرية و دراسة 

 مقارنة للنتائج 

 
 
 
 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُاٌمجٛي  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  152 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت  225 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 
 
 

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 ٕٝق أُووه

 

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ - و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ػ ٗ  436االؽٖبء اٌو٠بٟٙ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع رللك  36ٍبػبد اٍجٛػ١ب ً *   4ٍبػخ   ,  126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

    2626/   2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 ِواعؼخ ِبكح االؽزّب١ٌخ  )رؼبه٠ف, لٛا١ٔٓ, أِضٍخ, اٍئٍخ فبهع١خ(

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 ٓقوعبد اُزؼِْ ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ .11

 أُؼوكخ ٝاُلْٜ  -أ
 اُولهح ػ٠ِ رؾ٤َِ ْٓبًَ اُؾ٤بح ٝمُي ثبٍزقلاّ ٜٓبهاد ػب٤ُخ ٝرطج٤ن أُٜ٘غ٤بد.-1أ

 اُزٞإَ ٓغ االفو٣ٖ ٖٙٔ كو٣ن ػَٔ العَ اُزؾل٤ي ٝاثواى هٝػ اُولهح.اُولهح ػ٠ِ -2أ

 اُولهح ػ٠ِ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد ًلْٜ اُوٍّٞ اُج٤ب٤ٗخ ٝعٔغ أُؼِٞٓبد. -3أ
 اُولهح ػ٠ِ اًزَبة ٓؼبهف عل٣لح ٝاُزؼِْ ٖٓ اُزغبهة اَُبثوخ ٝاالٗلزبػ ػ٠ِ اُؾٍِٞ اُغل٣لح ٝاالثزٌبهاد.-4أ
 ْٓبًَ اُؾ٤بح ٝمُي ثٞٙغ ثوٗبٓظ ه٣ب٢ٙ ٝؽِٚ ٝارقبم اُوواهاد أُ٘بٍجخ.اُولهح ػ٠ِ روعٔخ  -5أ

 
 أُٜبهاد اُقبٕخ ثبُٔٞٙٞع   -ة 

 ٣زؼِْ اُطبُت ٜٓبهٙ اٍزقلاّ اُزٞى٣ؼبد االؽزٔب٤ُخ ك٢ ٓقزِق عٞاٗت اُؾ٤بح. – 1ة

 اًَبة اُطبُت ٜٓبهح اٍزقلاّ اُغلاٍٝ االؽٖبئ٤خ اُقبٕخ ثبُزٞى٣ؼبد. - 2ة

 اُطبُت ٛوم رول٣و ٓؼبُْ اُزٞى٣ؼبد االؽزٔب٤ُخ.٣زؼِْ  - 3ة

 ٣زؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ اٍزقلاّ أُلب٤ْٛ االؽٖبئ٤خ ػ٠ِ اُؼ٤٘بد ثلال   ػٖ أُغزٔؼبد اٌُج٤وح. -4ة

 ٣زؼِْ اُطبُت فٞآ أُوله اُغ٤ل. -5ة

 ٣زؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ افزجبه اُلو٤ٙبد ٝارقبم اُوواهاد أُ٘بٍجخ. -6ة

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد ٝاُْوػ ػ٠ِ اَُجٞهح. -5

 ٛوػ اٍئِخ ُِٔ٘بهْخ ث٤ٖ اُطِجخ. -6

 اُوثٜ ث٤ٖ أُلب٤ْٛ كافَ أُٞٙٞع. -7

 اُوثٜ ٓغ أُٞا٤ٙغ االفوٟ. -8

 ؽَ آضِخ ٝاػطبء ٝاعجبد ٤ُزْ رله٣ت اُطبُت ٝاٍز٤ؼبثٚ ُِٔٞٙٞع. -9

11-  

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 اُٖق.ٛوػ اٍئِخ ٓجبّوح كافَ  -1

 اُٞاعجبد اُج٤ز٤خ. -2

 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ. -3

 آزؾبٗبد ك٤ِٖخ. -4

 آزؾبٗبد ٖٗق اَُ٘خ ٜٝٗب٣خ اَُ٘خ. -5

6-  

 اُزل٤ٌو ٜٓبهاد-ط

 ٣زؼِْ اُطبُت ثؼ٘ اُزٞى٣ؼبد اُقبٕخ. -1ط         

 ٣زؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ ا٣غبك اُضٞاثذ ك٢ اُلٝاٍ أُؼطبح. -2ط

 اًَبة اُطبُت ٜٓبهح اٍزقلاّ اُغلاٍٝ االؽٖبئ٤خ ك٢ ؽَبة االؽزٔب٤ُخ. -3ط

 ٣زؼِْ اُطبُت اٍب٤ُت أُؼب٣٘خ ٤ًٝل٤خ اٍزقلاّ أُلب٤ْٛ االؽٖبئ٤خ ػ٤ِٜب. -4ط   

 ٣زؼِْ اُطبُت ٤ًل٤خ افزجبه اُلو٤ٙبد ٝارقبم اُوواهاد اُٖؾ٤ؾخ. -5ط   

 أُوله اُغ٤ل.٣زؼِْ اُطبُت ٛوم اُزول٣و ُِٔؼبُْ ٝفٞآ  -6ط   

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 أُؾبٙواد ٝاُْوػ ػ٠ِ اَُجٞهح. -6
 ٛوػ اٍئِخ ُِٔ٘بهْخ ث٤ٖ اُطِجخ. -7
 اُوثٜ ث٤ٖ أُلب٤ْٛ كافَ أُٞٙٞع. -8



 اٍز٘زبط ثؼ٘ اُوٞا٤ٖٗ. -9
 رؼ٤ْٔ أُلب٤ْٛ اُقبٕخ ثبُٔٞٙٞع. -11
11-  

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٛوػ اٍئِخ ٓجبّوح ؽٍٞ أُٞٙٞع كافَ اُٖق. -6
 اُٞاعجبد اُج٤ز٤خ. -7
 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ. -8
 آزؾبٗبد ك٤ِٖخ. -9
 آزؾبٗبد ٖٗق اَُ٘خ ٜٝٗب٣خ اَُ٘خ. -11
11-  
 أُٜبهاد  اُؼبٓخ ٝأُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (. -ك 

 ؽَ أٌُْالد اُقبٕخ ثبُو٣ب٤ٙبد ثٌَْ ػبّ ٝاالؽٖبئ٤خ ثٌَْ فبٓ. -1ك

 ٗٔنعخ أٌُْالد ك٢ اُؾ٤بح ه٣ب٤ٙب   ٝا٣غبك اُؾٍِٞ أُ٘بٍجخ ُٜب. -2ك

 اُؼَٔ ك٢ كو٣ن ٓزقٖٔ ثبُٔٞٙٞع. -3ك

 
 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-5 26 
رؼِْ اُطبُت ٓبرْ 

 ٛوؽٚ ك٢ أُؾبٙوح
ِملِخ فٟ االؽزّب١ٌخ 

 ٚاٌزٛى٠ؼبد اٌّزمطؼخ
اٌّؾبٙواد 

 ٚإٌّبلْبد
اػطبء ٚاعجبد 

 ٚاِزؾبٔبد

 ًنُي 24 6-11
اٌزٛى٠ؼبد اٌَّزّوح  + 

 رٛى٠غ اٌّؼب٠ٕخ
اٌّؾبٙواد 

 ٚإٌّبلْبد
اػطبء ٚاعجبد 

 ٚاِزؾبٔبد

 االؽٖبءاد اٌّوئ١ٗ ًنُي 12 12-14
اٌّؾبٙواد 

 ٚإٌّبلْبد
اػطبء ٚاعجبد 

 ٚاِزؾبٔبد

 فٛآ اٌّمله اٌغ١ل ًنُي 12 15-17
اٌّؾبٙواد 

 ٚإٌّبلْبد
اػطبء ٚاعجبد 

 ٚاِزؾبٔبد

 ٛوق اٌزمل٠و ًنُي 26 18-22
اٌّؾبٙواد 

 ٚإٌّبلْبد
اػطبء ٚاعجبد 

 ٚاِزؾبٔبد

 فزواد اٌضمخ ًنُي 16 26 -23
اٌّؾبٙواد 

 ٚإٌّبلْبد
اػطبء ٚاعجبد 

 ٚاِزؾبٔبد

 افزجبه اٌفو١ٙبد ًنُي 16 27-36
اٌّؾبٙواد 

 ٚإٌّبلْبد
اػطبء ٚاعجبد 

 ٚاِزؾبٔبد



 

 

 

 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهٖ ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  152 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت  225 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

1 - Introduction to mathematical statistics, by 
Hogg and Craig. 

 االحصاء الرياضي,المؤلف أمير حنا ىرمز. -2

3- Probability and Statistics, by Morris, H. 
Degroot 

 كتاب االحتمالية للصف الثالث )مجانية التعليم( -4

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

ثؼ٘ اٌّؾبٙواد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع ِٓ فالي اٌّٛالغ 

 االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌّؾبٙواد ٚاٌىزت اٌّغب١ٔخ.

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال يوجد



 أُووهٗٔٞمط ٕٝق 

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ - و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ د ق 429اٌزؾ١ًٍ اٌؼملٞ /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ  إٌَخاٌفًٖ /  .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  4ٍبػخ  ,  126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

    2626/   2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 اوزَبة اٌّؼوفخ اٌو٠ب١ٙخ ٌٍّٛاك اٌّموهٖ  ٚفُٙ اٌّؼبٟٔ اٌىبف١ٗ  ٚهاء وً ِفَٙٛ ه٠بٟٙ. -4
اٌزؾ١ًٍ اٌؼملٞ وّٕظِٛخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٚاٌزٟ ٍزٛفو لبػلح ٌفُٙ ح ر١ّٕخ اٌفُٙ ٌزطج١ك ِبك -5

 االٔظّخ اٌؼلك٠خ.

 رطج١ك فطٛاد ؽً ِْىٍخ ه٠ب١ٙخ ِٓ فالي رؾ١ًٍ اٌّْىٍخ ٚٚٙغ فطخ اٌؾً ٚرٕف١ن٘ب. -6

 اٌّوؽٍخ اٌَبثمخ.ِمبهٔخ اٌلٚاي اٌؼمل٠خ ثبٌلٚاي اٌؾم١م١خ ٌزطج١ك ِب رؼٍّٗ اٌطبٌت فٟ ِبكح اٌزؾ١ًٍ اٌو٠بٟٙ فٟ  -7
 
 

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رى٠ٛٓ اٍبً ه٠بٟٙ ؽ١ش ٠ؼزّل ػ١ٍٗ ٌّّبهٍخ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ أٚ الوّبي اٌلهاٍخ اٌؼ١ٍب.-1أ

 ّوػ وبًِ ٌطج١ؼخ االػلاك اٌؼمل٠خ ٚاٌلٚاي اٌؼمل٠خ.-2أ

 كهاٍخ اٌلٚاي اٌزؾ١ٍ١ٍخ. -3أ

 ث١بْ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌلاٌخ اٌؾم١م١خ ٚاٌلٚاي اٌؼمل٠خ. -4أ

 اٌزؼو٠ف اٌو٠بٟٙ اٌلل١ك ٌٍّفب١ُ٘ اٌزٟ كهٍٙب اٌطبٌت فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌؾم١مٟ فٟ ؽمً االػلاك اٌؼمل٠خ. -5أ

 اٍزؼواٗ أٌٟٚ الٔٛاع ِؼ١ٕخ ِٓ اٌلٚاي اٌؼمل٠خ االٍب١ٍخ. -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 هٍُ اٌَّزٛٞ اٌؼملٞ ٚرّض١ً االػلاك اٌؼمل٠خ فٟ اٌَّزٛٞ. – 1ة

 كهاٍخ إٌّبٛك فٟ اٌَّزٛٞ اٌؼملٞ ٚاٌَّزٛٞ اٌؼملٞ اٌٍّٛغ. – 2ة

 ِؼوفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌلٚاي اٌؼمل٠خ وزطج١مبد اٚ وزؾ٠ٛالد ِٓ َِزٛٞ اٌٝ آفو. – 3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

أٍئٍخ ٔمب١ّخ فالي اٌّؾبٙوح ٌّؼوفخ ِلٜ اٍز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍّٛٙٛع ّوػ اٌّٛٙٛع ٌٍطٍجخ ٚٛوػ 

 ٚاػطبء ٚاعجبد ٌزم١١ُ رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اٌّٛٙٛع ٚاٍز١ؼبثٗ.

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ٛوػ أٍئٍخ ِجبّوح. -6

 اػطبء ٚاعت ٌٍطٍجخ فالي اٌّؾبٙوح ٚؽٍٗ ِٓ فالي رم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػبد رٕبف١َخ. -7

 اعواء افزجبه ٠ِٟٛ. -8

 اٌزفى١و ِٙبهاد-ط

 اٌملهح ػٍٝ اٍز١ؼبة اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ اٌّغوكح. -1ط         

 اٌملهح ػٍٝ االٍزٕجبٛ ٚاالٍزٕزبط. -2ط

 اٌملهح ػٍٝ اٌزفى١و اٌو٠بٟٙ إٌّطمٟ. -3ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌىزبة إٌّٙغٟ ٚاٌىزت اٌَّبػلح. -12
 اٍٍٛة االٍئٍخ اٌّفبعئخ اٌزٟ رقٔ اٌّبكح. -13
14-  

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 إعواء افزجبهاد ١ِٛ٠خ ٚ ف١ٍٖخ. -12
 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّْبهوخ ا١ِٛ١ٌخ ػٍٝ اٌَجٛهح. -13
 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ ثٖٛهح ِٕزظّخ. -14



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 رْغ١غ إٌّبفَبد اٌغّبػ١خ ث١ٓ اٌطٍجخ.  -1ك

 رْغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً ثؼ٘ االٍئٍخ ػٍٝ اٌَجٛهح.  -2ك

 ٛوػ أٍئٍخ ِفبعئخ رؾفي اٌزفى١و غ١و اٌّجبّو ٚاٌزؾلٞ اٌنٕٟ٘. -3ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 اٌزم١١ُٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

4 16 
فُٙ اٌطبٌت 

ٌٍّؾبٙوح 

 اٌٍّمبح
Complex numbers 

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ
 االفزجبهاد

 Analytic functions ونٌه 16 4
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

 Elementary functions ونٌه 16 4
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

 ونٌه 26 5
Transformation by 
complex functions 

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

 ونٌه 26 5
Sequences, series, 
power series 

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

 ونٌه 16 4
Integration of complex 
functions 

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد

 Residues and poles ونٌه 16 4
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍئٍخ

 االفزجبهاد



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 اٌىزبة اٌّموه -9

Complex variables and applications by Ruel 

V.Churchill. 

اٌىزبة اٌَّبػل : ِملِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌؼملٞ, ك. اثزَبَ  -16

 وّبي اٌل٠ٓ ٚ ك.ػطب هللا صبِو.

 ٍِيِخ ِؼلح ِٓ لجٍٟ. -11

فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِزطٍجبد 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (
 ال ٠ٛعل

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 ال ٠ٛعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اٌمجٛي  .13

 اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُاٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  152 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت  255 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ –و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لَُ اٌو٠ب١ٙبد  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ هع  433اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّْب٘لح ٚاٌزطج١ك ( /  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  3ٍبػبد   ,   96 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

    2626/   2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 : اػلاك ِلهً وفٛء ثّبكح االفزٖبٓ ) اٌو٠ب١ٙبد ( ٚ مٌه ِٓ فالي :أ٘لاف اٌّموه .9

 تدريب طلبة المرحلة الرابعو من خالل ورش العمل على الخطو اليوميو لدروس الرياضيات . .1
تدريب الطلبة على استخدام الوسائل التعليميو ومهارات التدريس من خالل ورش عمل ومن خالل زيارة مدارس جيده  .2

 ومن خالل التطبيق الجمعي. االفالم المسجلة.عرض  ومشاىدة الدروس الفعلية اضافة الى 
 المحتوى.تدريب الطلبة من خالل ورش عمل على مهارة تحليل المعرفة الرياضية وتقييم  .3

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 .االطالع عبر االنترنيت على مواقع مفيدة التعلم الذاتي و توجيو الطلبة الى كيفية .4

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16
 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ٠ؼوف ِؾز٠ٛبد اٌقطخ ا١ِٛ١ٌخ -1أ

 ٠ؼوف ِؾز٠ٛبد اٌقطخ ا٠ٌَٕٛخ -2أ

 ٠ؼوف ِؼٕٝ رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ -3أ
 ٠زؼوف ػٍٝ ثؼ٘ ِٙبهاد اٌزله٠ٌ-4أ
 رؼوف ِٛإفبد اٌّلهً اٌغ١ل ػ١ٍّب ٚ روث٠ٛب -5أ
 ٠ٕبلِ ثؼ٘ أِٛه اٌزطج١ك وبكاة اٌي٠بهح ٚ ٚاعجبد اٌّطجك ٚ و١ف١خ ٙجٜ ٚ اكاهح اٌٖف.  -6أ
 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٠ىزت فطخ ١ِٛ٠خ– 1ة

 ٠ىزت فطخ ٠ٍٕٛخ – 2ة

 اٌو٠ب١ٙبد ٌٍّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ٠ؾًٍ ِؾزٜٛ وزت  – 3ة

   ٠ٍمٟ كهٍب ٠زّٚٓ ثؼ٘ ِٙبهاد اٌزله٠ٌ -4ة
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚهّخ ػًّ ٌٍزله٠ت ػٍٝ وزبثخ اٌقطخ ا١ِٛ١ٌخ -

 ٚهّخ ػًّ ٌٍزله٠ت ػٍٝ وزبثخ اٌقطخ ا٠ٌَٕٛخ -

 ٚهّخ ػًّ ٌٍزو٠ت ػٍٝ و١ف١خ رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ -
 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌجؼ٘ اٌّلاهً ٌٍّْب٘لح -
 ٚ ِٕبلْزٙب -ػوٗ كهًٚ ّٔٛمع١خ ثبٌلاربّٛ -
 ٚهّخ ٌؼًّ ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ٚ اٍزقلاِٙب -
اٍزقلاَ االٔزو١ٔذ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد اصوائ١خ ٚ اٌلفٛي ػٍٝ ٠ٛر١ٛة ٌّْب٘لح كهًٚ ّٔٛمع١خ  -

 وأؽل ٍجً اٌزؼٍُ اٌنارٟ ِغ اٌزٛع١ٗ اٌٝ ِٛالغ روث٠ٛخ ِف١لح.

 كهعخ   : 46ِٓ 1أغبى اٌٛاعجبد االر١خ ف** ِٓ فالي : ٛوائك اٌزم١١ُ      

 كهعخ( ٠5ىزت فطخ ١ِٛ٠خ ألؽل كهًٚ اٌو٠ب١ٙبد  )  -

 كهعخ( 5) ٠ىزت فطخ ٠ٍٕٛخ ألؽل وزت اٌو٠ب١ٙبد   -

 كهعخ( 5) ٠ؾًٍ أؽل فٖٛي وزبة فٟ اٌو٠ب١ٙبد   -

 كهعخ( 5) ٠ٖٕغ ١ٍٍٚخ رؼ١ّ١ٍخ   -

 كهعخ( ٠15ٍمٟ كهٍب الؽل اٌّٛا١ٙغ ثبٌو٠ب١ٙبد  ) -

 كهعخ( 5) ٠ٍزيَ ثبٌؾٚٛه  -

 كهعخ( ٠5ملَ رمو٠و ػٓ فزوح اٌزطج١ك  ) -

 كهعخ : 66ِٓ  2اصٕبء اٌزطج١ك اٌغّؼٟ ف**ٚ ِٓ فالي كهعبد اٍزّبهاد اٌزم٠ُٛ اٌغّؼٟ 

  16, اكاهح اٌّلهٍخ ِٓ 36, اٌّْوف اٌزوثٛٞ ِٓ 26اٌّْوف اٌؼٍّٟ ِٓ  

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 إٌبللِٙبهح اٌزفى١و -1ط

 ِٙبهح اٌزفى١و االثلاػٟ -2ط

 ِٙبهح اٌزفى١و اٌزأٍِٟ -3ط



 ِٙبهرٟ اٌزؾ١ًٍ ٚ اٌزوو١ت  -4ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ /اٌّْب٘لح /ػوٗ افالَ/اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ٔظوٞ ثزمل٠ُ اٌٛاعجبد ٚاٌزمبه٠و  ,  ػٍّٟ ثبٌزطج١ك اٌفوكٞ ٚاٌغّؼٟ
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ِٙبهح ٙجٜ اٌٖف -1ك

 ِٙبهح اٍزقلاَ االٔزو١ٔذ ٚ اٍزقالٓ اٌّؼٍِٛبد ِْٚب٘لح اٌلهًٚ -2ك

 ِٙبهح ٚٙغ االٍئٍخ االِزؾب١ٔخ -3ك

 ِٙبهح اٍزقلاَ ٚ رور١ت اٌَجٛهح   -4ك



 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

     1          3 

اُزوث٤خ اُزؼوف ػ٠ِ :

اُؼ٤ِٔخ/آكاة ٜٓ٘خ 

اُزله٣ٌ /اٌٍ اُزله٣ٌ 

 اُغ٤ل/اكاة أُْبٛلح

ٗجنح ػٖ اُزوث٤خ 

اُؼ٤ِٔخ/آكاة ٜٓ٘خ 

اُزله٣ٌ /اٌٍ اُزله٣ٌ 

 اُغ٤ل/اكاة أُْبٛلح

ػوٗ ٝ 

 ٓ٘بهْخ
أُالؽظخ 

 ٝأُ٘بهْخ

     2       3 

اكاهح اُٖق اُزؼوف ػ٠ِ:

ر٘ظ٤ٔٚ/االٍئِٚ اُٖل٤ٚ 

ا٤ٔٛزٜب ٝاٗٞاػٜب 

/ٝاعجبد أُطجن 

 اص٘بءكزوح اُزطج٤ن

اكاهح اُٖق ٝ 

ر٘ظ٤ٔٚ/االٍئِٚ اُٖل٤ٚ 

ا٤ٔٛزٜب ٝاٗٞاػٜب 

/ٝاعجبد أُطجن 

 اص٘بءكزوح اُزطج٤ن

ػوٗ ٝ 

 ٓ٘بهْخ
أُالؽظخ 

 ٝأُ٘بهْخ

     3- 4       6 
ألؽل  رؾ٤َِ أُؾزٟٞ

 أُٞا٤ٙغ
   ٓواعؼخ رؾ٤َِ أُؾزٟٞ

     5-6       6     

ثؼ٘ ٜٓبهاد أكاء 

اُزله٣ٌ 

/ٓضَ:)اُز٤ٜئخ،اُـِن،اُز

ٍبؤٍ،اُزؼي٣ي، ر٣ٞ٘غ 

أُض٤واد...اٍزقلاّ 

 اَُجٞهح(

ٗجنح ػٖ ثؼ٘ ٜٓبهاد 

اُزله٣ٌ 

/ٓضَ:)اُز٤ٜئخ،اُـِن،اُز

ٍبؤٍ،اُزؼي٣ي، ر٣ٞ٘غ 

أُض٤واد...اٍزقلاّ 

 اَُجٞهح(

ػوٗ كهً 

َٓغَ ثبٍزقلاّ 

عٜبى اُؼوٗ 

ا٤َُ٘ٔبئ٢ ٣جوى 

 ًَ ٜٓبهح

اُوبء كهً 

٣زٖٚٔ 

 أُٜبهاد
 
 
 

7-8- 9-

16 
      12  

االٛالع ػ٠ِ كهًٝ 

 ٝاهؼ٤خ

                        

           ْٓبٛلح ٓلاهً  
 
 

كهً ػوٗ 

 َٓغَ

 رو٣ْٞ ٝٓ٘بهْخ
 
 

11-12-

13-14-

15-16-

17-18-

19-26 

      36 
٣ِو٢ كهٍب ع٤لا ألؽل 

ٓٞا٤ٙغ اُو٣ب٤ٙبد 

 ٣زٖٚٔ ٜٓبهاد اُزله٣ٌ

 رطج٤ن عٔؼ٢    
 

 اُوبء كهً

 رو٣ْٞ ٝٓ٘بهْخ
 
 
 

     

  2ف 

21-22-

23-24-

25-26-

27 

 

28-29-

36 
 

 

أٍبث١غ  6   

 رطج١ك

 

 

 

 

ٍبػبد  9

 ِٕبلبّٗ   

 

٣ٔبهً كٝه أُلهً 

 اص٘بء كزوح اُزطج٤ن

     

 كوك١ رطج٤ن      

    

 

 

 

 

ٓ٘بهْخ ثؼل اٗزٜبء  

ؽٍٞ أٌُْالد  اُزطج٤ن

اُز٢ ٝاعٜذ اُطِجٚ 

     أُطجو٤ٖ

 

ى٣بهاد 

أُْوك٤ٖ 

اُؼ٢ِٔ ٝ 

اُزوث١ٞ ُِطِجخ  

 ك٢ أُلاهً 

 

اٍزٔبهاد 

اُزو٣ْٞ اُؼ٢ِٔ 

ٝ اُزوث١ٞ ٝ 

 اكاهح أُلهٍخ

 

 

 اُزوبه٣واُز٢

٣ؼلٛب اُطِجٚ 

ؽٍٞ اُزطج٤ن 

 اُغٔؼ٢



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 
 

 الكتب المنهجية

 التوجد مراجع                                                                                              

 
 

 الخارجيةالمصادر 

  التربية العملية / تأليف محمد زياد حمدان وآخرون  

 تدريس الرياضيات / تأليف يحيى ىندام  

 التدريس الفعال/اريك جونسون 

 مهارات التدريس /جابر عبد الحميد جابر 

ملحق اطروحة دكتوراه/اثر استخدام --نماذج خطط بالمهارات  
تدريس الرياضيات. / د.انعام التدريس المصغر التعاوني في مهارات 

 ابراىيم عبد الرزاق

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

/استخدام الداتا شو للتدريب على ما سبق ذكره ورش العمل داخل الصف
 لعرض الدروس/ استخدام موقع يوتيوب النتقاء دروس نموذجية

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
 زيارات المدارس



 
 

 اٌمجٛي .  13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  152 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت  225 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ه ٗ ق د  431/  القياس والتقويم اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىٍٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ اٌّزبؽخأّىبي اٌؾٚٛه  .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع  36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *   2ٍبػخ   ,  66 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

    2626/   2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 بالمفاىيم والمصطمحات االساسية في القياس والتقويم ودورىا في العممية التعميمية طالب الرياضياتتعريف 
 التمييز بين انواع التقويم المختمفة وعالقتيا بالقياس واالختبار

 ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



بنائيا  توضيح دور المدرس في عممية التقويم في االختبارات التحصيمة وانواعيا المختمفو المقالية /الموضوعية /االدائية مبينا طرق
 وتشخيص اىم نقاط الضعف والقوة فييا من خالل تطبيقيا مع بيان اىم الطرق لمعالجتيا وتحسين استخداميا

تعريف الطمبو عمى اىم خطوات صياغة فقرات االختبارات حسب االرشادات الخاصة بيا مع تحديد اىم المعايير في اختيارىا من خالل 
االىداف السموكية والمحتوى الدراسي لتحقيق صدق االختبار الجيد المطموب وذلك باجراء بناء جدول المواصفات الذي يوازن بين 

 التجارب االستطالعية المختمفة وصوال الى التجربة االساسية المعتمدة

انية وىي تعريف الطمبة عمى اىم المواصفات الخاصة باالختبار الجيد من الصدق وانواعو وكيفية تطبيقو وكذلك بالنسبة لمخاصية الث
 الثبات بانواعو المختمفة وكيفية اجراءىا وتطبيقيا وتحقيقيا من خالل تطبيق الوسائل االحصائية

 
 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

تعريف الطمبة بالعموم التربوية والنفسية ومجاالت االستخدام في الحياة اليومية انطالقا من مفيوم  -1أ
 القياس والتقويم في العممية التعميمية

   -2أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

ربط مفاىيم القياس والتقويم بحياتنا اليومية من خالل انواع االختبارات التحصيمة وطرق بناءىا   – 1ة
 وتطبيقيا خاصة في مؤسساتنا التعميمية

  – 2ة

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 طريقة المحاضرة     
 طريقة الحوار

 والتقويم من خالل حياتنا اليوميةطريقة المناقشة وطرح االمثمو الواقعية الخاصة بموضوع القياس 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االمتحانات اليومية واجراء المناقشات بالنشاطات الخاصة بالموضوع 
 االمتحانات الشيرية والفصمية



 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 طرح االسئمو الذىنية الخاصة بالموضوع اثناء المحاضرة  لشد انتباه الطمبة وتفكيرىم -1ط

تكميف الطمبة بالبحوث والدراسات الخاصة بموضوع القياس والتقويم لربطيا لتنمية وتعزيز الثقة  -2ط
 بالنفس ولغرض االستفاده منيا والتمتع بالسموك الصحيح

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 
 تطبيق طرائق التدريس المختمفة 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 منيا االختبارات الصفية والفصمية والسنوية .استخدام مختمف الوسائل التقويمية 

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك



 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اَُبػبد األٍجٞع
ٓقوعبد اُزؼِْ 

 أُطِٞثخ
 اٍْ اُٞؽلح / أَُبم أٝ أُٞٙٞع

ٛو٣وخ 

 اُزؼ٤ِْ
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ

1+2+3+4 2*4=8 

تعريف الطمبة 
بمفاىيم القياس 

وتقويم في العممية 
 التعميمية 

اىداف القياس والتقويم/ المفيوم/المعنى/  -1
 االختبار/ انواع القياس وانواع التقويم

الخصائص او طبيعية القياس النفسي او   -2
 التربوي والعالقة بين القياس والتقويم واالختبار

التقويم ، انواع التقويم حسب التوقيت ووسائل  -3
 الزمني :

 التمييدي  -ا
 التكويني  -ب
 التشخيصي  -ج
 الختامي  -د
 تصنيف االختبارات حسب تسير النتائج  -4
 اختبارات معيارية المرجع  -ا
 اختبارات محكية المرجع  -ب

 اسئمة لتقويم الذاتي 

نشاطات  نظري 
وامتحانات 

 يومية

االختبارات بناء  8=4*2 5+6+7+8
 التحصيمية

تحديد االىداف العامة واالنماط السموكية وتحميل  -1
 المحتوى.

بناء جدول مواصفات واىميتو في العممية  -2
التعميمية من خالل تصميم خارطة اختبارية 
تتضمن من عمودين محتوى المادة الدراسية 
واالنماط السموكية حسب مستويات بموم في 

 المجال المعرفي 
تحديد واعداد الفقرات االختبارية من خالل جدول  -3

المواصفات / ترتيب فقرات االختبار / اعداد 
 تعميمات االختبار 

شروط  تطبيق االختبار واجراء تطبيق التجارب  -4
 االستطالعية  

نشاطات  نظري
وامتحانات 

 يومية 

9+11+11+
12 

انواع االختبارات  8=4*2
 التحصيمية

المعنى والمفيوم / تحديد االختبارات الشفوية  -1
 نقاط القوة و الضعف وطرق تحسينيا

االختبارات المقالية المعنى والمفيوم / انواعيا  -2
الحرة والمقيدة / تحديد نقاط القوة والضعف / 

طرق اعداد او صياغة فقراتيا ومقترحات 

اسئمو  نظري
 ونشاطات



 لتحسين االختبارات 
االختبارات الموضوعية المعنى والمفيوم / تحديد  -3

والعيوب وطرق صياغة فقراتيا / طرق المزايا 
 تصحيح االختبارات وانواعيا

االختبارات الصح والخطا المعنى والمفيوم/  -أ -4
 المزايا والعيوب واعداد صياغة الفقرات 

االختبارات التكميل المعنى والمفيوم وتحديد  -ب
 المزايا والعيوب واعداد الفقرات وصياغتيا

13+14+15
+16 
 
 
 
 

 اختبارات االختيار من متعدد  -ج كذلك  8=4*2
المعنى والمفيوم / وتحديد المزايا والعيوب واعداد 

 وصياغة الفقرات وطرق تحسينيا
اختبارات اكمل الفراغات المعنى والمفيوم / تحديد  -د

 المزايا والعيوب واعداد صياغة فقراتيا
تعريف الطمبة بتطبيق معادلة تصحيح الدرجات من 

 اثر التخمين
االختبارات االدائية وانواعيا المعنى والمفيوم /  -ه

 ومجاالت استخداميا في الحياه اليومية 
 اسئمو تقويمية 

 االٓزؾبٕ 

17+18+19
+21 

استخراج  8=4*2
الخصائص 

السايكومترية 
لالختبارات 
 التحصيمة 

تعريف الطمبة بالتحميل االحصائي لفقرات االختبارات 
التحصيمة واستخراج خصائصيا السايكومترية من 
السيولة / الصعوبة / تميز الفقرة / فاعمية البدائل 

 الخاطئة 
 الكشف عن التخمين في االجابة 

تعريف الطمبة عمى اعداد بطاقات خاصة لتدوين تمك 
يا في بنوك الخصائص بمؤشراتيا التحميمية وحفظ

االسئمة بعد اجراء معادالت رياضية في جداول 
واستخراج تمك المؤشرات مع معرفة مفيوم البنوك 

 واىدافيا واىميتيا .

 االٓزؾبٕ 

21+22+23
+24 

مواصفات االختبار  8=4*2
 الجيد

 تعريف االختبارات التحصيمية من معنى ومفيوم  -
 تعريف الطمبة بمواصفات االختبار الجيد من  -
الصدق وانواعو وطرق ايجادىا باستخدام القوانين  -أ

 والوسائل االحصائية 
الثبات وانواعو وطرق ايجاده المختمفة باستخدام  -ب

 الوسائل االحصائية الخاصة بيا 

اسئمة  نظري 
 ونشاطات

 االٓزؾبٕ  الموضوعية ومعناىا  -ج  8=4*25+26+272



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+28  
 

الوسائل 
 الالختبارية  

 الشمولية  -د
 اسئمة تقويمية 

المالحظة المعنى والمفيوم /انواع المالحظة وادوات 
 المالحظة والمزايا والعيوب 

المقابمو المعنى والمفيوم /انواع المقابمو ومزايا 
 وعيوب المقابمو 
 البطاقة المدرسية 
 محتويات البطاقة 

اسئمو  نظري استخدامات القياس في عممية التقويم  تفسير النتائج 4=2*2 29+31
 ونشاطات 



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 النصوص االساسية * 
: القياس والتقويم في العممية 8991عودة ، احمد سميمان ،  

 التدريسية ،اربد ، دار االمل 
،التقويم والقياس ، بغداد ، 8998االمام ،مصطفى واخرون ،

 مطبعة دار الحكمة 
،اساسيات القياس في العموم السموكية  4002النبيان ، موسى ،

 ،عمان ،دار الشروق .
 كتب المقرر* 

 اعتماد كتاب القياس والتقويم في العممية التعميمية 
 تاليف دكتور احسان عميوي ناصر 

 والدكتور عدنان محمود عباس 
وفق مفردات المجنة القطاعية المعتمدة في وزارة التعميم العالي 

 والبحث العممي 
 االخرى * 

 االستفادة من االنترنت وبعض المجالت التربوية والنفسية
فبٕخ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٝهُ ٓزطِجبد 

اُؼَٔ ٝاُلٝه٣بد ٝاُجوٓغ٤بد ٝأُٞاهغ 

 االٌُزو٤ٗٝخ (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُقلٓبد االعزٔبػ٤خ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ 

ٓؾبٙواد ا٤ُٚٞف ٝاُزله٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُلهاٍبد 

 ا٤ُٔلا٤ٗخ ( 

عمى تطبيق طمبة المرحمة الرابعة في المداري المتوسطة االشراف التربوي 
 االعدادية

 
 

 اٌمجٛي  .13

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ٛبٌت  152 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ٛبٌت  225 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 



 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ اٌو٠ب١ٙبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 هٗ د ك 435( اٌزؾ١ًٍ اٌلاٌٟ  /  2) افز١بهٞ  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾٚٛه ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع  36ٍبػبد فٟ االٍجٛع اٌٛاؽل *  4ٍبػخ   ,  126 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

    2626/   2619 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 مراجعة فضاءات المتجهات والمفاىيم المتعلقة بها وتوظيفها للمواضيع التي تليها. -1
, استمراريو الدوال في دراسة مفصلة عن الفضاءات المعيارية وعالقتها مع الفضاءات المترية ضرب الفضاءات المعيارية  -2

 الفضاءات المعيارية , مفهوم المجموعة المقيدة والدالة المقيدة في الفضاءات المعيارية

 ودراستها .ة يتعميم المفاىيم التبولوجية )المعروفة( على الفضاءات المتر  -3

 دراسة فضاءات بناخ )الفضاءات المعيارية الكاملة( -4

 اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣((ٓواعؼخ أكاء ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ))ٓواعؼخ 

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 دراسة فضاءات الضرب الداخلي )أمثلة وخواص أساسية( وتوظيفها في دراسة فضاءات ىلبرت -5

الحصول على فضاءات معيارية بواسطة فضاءات ضرب داخلي معلومة وبيان انو ليس كل فضاء معياري يمكن ان يشتق من فضاء  -6
 جوارز -ضرب داخلي برىان متراجحة كوشي

 دراسة المتجهات والمجموعات المتعامدة )والمتعامدة االحادية( -7

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ِؼوفخ اٌفٚبءاد اٌّؼ١به٠خ ٚر١ّي٘ب ٚػاللزٙب ِغ اٌفٚبءاد اٌّزو٠خ  -1أ

 اٌّفب١ُ٘ اٌزجٌٛٛع١خ ػٍٝ اٌفٚبءاد اٌّؼ١به٠خ ٚاٌّمبهٔخ ِغ اٌزؾ١ًٍ اٌؾم١مِٟؼوفخ و١ف١خ رؼ١ُّ -2أ

 ِؼوفخ فٚبءاد ثٕبؿ  -3أ
 ِؼوفخ فٚبءاد اٌٚوة اٌلافٍٟ -4أ
 ِؼوفخ فٚبءاد ٍ٘جود ٚػاللزٙب ِغ فٚبءاد ثٕبؿ  -5أ

 
 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اْ رىْٛ ٌلٜ اٌطبٌت اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؼوف ػٍٝ اٌفٚبءاد اٌّؼ١به٠خ ٚرطج١ك فٛإٙب – 1ة

 اْ رىْٛ ٌلٜ اٌطبٌت اٌمبث١ٍخ ٌّؼوفخ فٚبءاد ثٕبؿ ٚاٌفٚبءاد اٌزٟ ١ٌَذ ثٕبؿ  – 2ة

 R2رّىٓ اٌطبٌت ِٓ ر١١ّي فٚبءاد اٌٚوة اٌلافٍٟ ٚػاللزٙب ِغ اٌفٚبء – 3ة

اٍزطبػخ اٌطبٌت ٌٍؾٖٛي ػٍٝ فٚبءاد ِؼ١به٠خ ثٛاٍطخ فٚبءاد اٌٚوة اٌلافٍٟ .ٚاْ ٠ؼوف  -4ة

 أٗ ١ٌٌ ّوٛ اْ وً فٚبء ِؼ١بهٞ ٔبرظ ِٓ ٙوة كافٍٟ 

    ر١١ّي فٚبءاد ٍ٘جود ػٓ فٚبءاد ثٕبػ-5ة

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ِٓ فالي اٌّؾبٙواد )اٌٍّمبح ػٍٝ اٌطٍجخ ( ,اْ وً ِفَٙٛ ٔزطوق ا١ٌٗ اْ ٠فُٙ ِٓ فالي )اِضٍخ رؾمك -1

اٍٍٛة اٌزفى١و فٟ ثو٘بْ اٌّجوٕ٘بد  –ػاللبرٗ ِغ ِفب١ُ٘ افوٜ –ٚاِضٍخ ال رؾمك(,فٛإٗ االٍب١ٍخ 

 ٚونٌه اٌزطج١مبد 

( ,ٚمٌه ثّطبٌجخ netؾٛس ِٓ فالي)رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ اٌمواءح فٟ اٌىزت ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه ٚث -2

 اٌطٍجخ ثجؼ٘ اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌزمبه٠و
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 رٛع١ٗ اٌطٍجخ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚمٌه ثبٌّٕبلْخ فٟ اٌّؾبظوح ِٚزبثؼخ ؽً اٌٛاعجبد -1

 Quizesاالِزؾبٔبد -2
 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ-3

 



 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 االٍزٕزبط -1ط

 ٛو٠مخ اٌجو٘بْ -2ط

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزطج١ك-3ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٍز١ؼبة اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ

 ٚاٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌمواءح )اٌفُٙ( فٟ اٌىزت

 ٚاٌجؾٛس ِٓ فالي اٌٛاعجبد ٚاالِزؾبٔبد 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اٌٛاعجبد ٚاٌزمبه٠و ٚاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. اٌّٙبهاد  -ك 

 اٌملهح ػٍٝ اٍزٕزبط فٛآ عل٠لٖ -1ك

 اٌملهح ػٍٝ ر١ٙٛؼ اٌّفب١ُ٘ اٌّزٕٛػخ ػٍٝ اٌَجٛهح ٌجم١خ اٌطٍجخ -2ك

    اٌملهح ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌنارٟ  -3ك
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 اَُبػبد األٍجٞع
ٓقوعبد اُزؼِْ 

 أُطِٞثخ
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ اٍْ اُٞؽلح / أَُبم أٝ أُٞٙٞع

 ٍبػبد 8 2,1
رؼِْ اُطبُت 

اُلٚبءاد 

 االرغب٤ٛخ

 اُغٔغ-اُلٚبءاد اُغيئ٤خ–كٚبءاد أُزغٜبد 

ُِلٚبءاد اُغيئ٤خ ٝاُزؾ٣ٞالد  )ٝاُغٔغ أُجبّو (

 اُقط٢

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ 12 5,4,3
 رؼِْ اُطبُت

اُلٚبءاد 

 أُؼ٤به٣خ

اُلٚبءاد أُؼ٤به٣خ )آضِخ ٓز٘ٞػخ رؾون ٝآضِخ 

 عٞهكإ ُٛٞله، ٓزواعؾبد ٢ٌٌٍٞ٘ٓ ، ال رؾون(

،ػالهخ اُلٚبءاد  ٢ًّٞ عٞاهى ٝرطج٤وبد ػ٤ِٜب

 أُؼ٤به٣خ ثبُلٚبءاد أُزو٣خ 

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ

 ٝ فٞإٜبٙوة اُلٚبءاد أُؼ٤به٣خ  ًنُي ٍبػبد 8 6,7
أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ 16 11,11,9,8

رؼِْ اُطبُت 

أُلز٤ْٜ 

اُزجُٞٞع٤خ 

 ػ٠ِ اُلٚبءاد

رؼ٤ْٔ أُلب٤ْٛ اُزجُٞٞع٤خ ػ٠ِ اُلٚبءاد 

أُؼ٤به٣خ ٓضَ اٌُوح أُلزٞؽخ)أُـِوخ( 

ٝأُغٔٞػخ أُلزٞؽخ ٝأُـِوخ ٝاٗـالم ٓغٔٞػخ 

ٓغ آضِخ ٝٓجوٛ٘بد ٝرطج٤وبد .ٝرطج٤وبد ػ٠ِ 

أُغٔٞػبد أُؾلثخ ك٢ اُلٚبءاد أُؼ٤به٣خ 

أُززبثؼبد أُزوبهثخ )ٝأُززبثؼبد 

أُزجبػلح(ٝأُززبثؼبد أُو٤لح ٓغ فٞإٜب 

 االٍب٤ٍخ ٝثؼ٘ اُزطج٤وبد ػ٤ِٜب

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ12 14,13,12
رؼِْ اُطبُت 

االٍزٔواه٣خ 

 ٝفٞإٜب

أُو٤لح ٓغ االٍزٔواه٣خ ،اُلٝاٍ أَُزٔوح ٝاُلٝاٍ 

ر٤ٔياد ٌَُ ٜٓ٘ب،فٞآ اُلٝاٍ أَُزٔوح ك٢ 

ؽبُخ ًٕٞ اُلٝاٍ رؾ٣ٞالد فط٤خ،ٓغ رطج٤وبد 

اُؼالهخ ث٤ٖ اُلٝاٍ أَُزٔوح ٝأُو٤لح ك٢ ؽبُخ 

ًٕٞ اُلٝاٍ رؾ٣ٞالد فط٤خ ػ٠ِ اُلٚبءاد 

 أُؼ٤به٣خ

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ 12 17,16,15
رؼِْ اُطبُت 

 كٚبء ث٘بؿ

ث٘بؿ )آضِخ رؾون ٝآضِخ ال رؾون( ٓغ كٚبءاد 

ثؼ٘ أُجوٛ٘بد ٝكهاٍخ اُْوٛ ٤ٌُٕٞ كٚبء 

 هَٔخ ٖٓ ٗٞع ث٘بؿ

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ 12 21,19,18
رؼِْ اُطبُت 

اُٚوة 

 اُلاف٢ِ

كٚبءاد اُٚوة اُلاف٢ِ ،آضِخ  اُٚوة اُلاف٢ِ،

ٝٓالؽظبد ،فٞآ ػل٣لح رزؼِن ثبُٔٞٙٞع 

فط٢ ،آضِخ ٝفٞآ ٓزؼِوخ أُواكن ُزؾ٣َٞ 

 ثبُٔلّٜٞ ك٢ كٚبء ٙوة كاف٢ِ

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ

 ٍبػخ 12 23,22,21

رؼِْ اُطبُت 

اُلٚبءاد 

أُؼ٤به٣ٚ 

 أَُزؾلصخ

اُلٚبءاد أُؼ٤به٣خ أَُزؾلصخ)اُ٘برغخ(ٖٓ 

ٝاػطبء آضِخ رج٤ٖ اٗٚ  كٚبءاد اُٚوة اُلاف٢ِ،

 ٤ٌُ ًَ كٚبء ٓؼ٤به١ ٗبرظ ٖٓ ٙوة كاف٢ِ

 ٝمُي ثبٍزقلاّ ثؼ٘ فٞآ اُٚوة اُلاف٢ِ،

ثوٛبٕ ٓزواعؾخ ٢ًّٞ عٞاهى ثبٍزقلاّ ٓلّٜٞ 

 اُٚوة اُلاف٢ِ

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ



 
 
 
 

 

 ٍبػخ 12 26,25,24
رؼبّ اُطبُت 

 كٚبء ِٛجود

كٚبءاد ِٛجود )آضِخ رؾون ٝآضِخ ال 

رؾون(اُؼالهخ ث٤ٖ كٚبء ِٛجود ٝكٚبء ث٘بؿ 

كٚبءاد ث٘بؿ ٌُٖٝ ٤َُذ ٝاػطبء آضِخ ػ٠ِ 

 ِٛجود

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ

29,28,27,

31 
 ٍبػبد 16

رؼِْ اُطبُت 

أُغٔٞػبد 

 أُزؼبٓلح

أُغٔٞػبد أُزؼبٓلح)ٝأُغٔٞػبد االؽبك٣خ 

-اُزؼبٓلح( ك٢ كٚبءاد اُٚوة اُلاف٢ِ

)رؼبه٣ق ٝآضِخ  أُغٔٞػبد أٌُِٔخ

 ٝفٞآ(ٓجوٛ٘خ ثََ

 

أُؾبٙوح 

 ا٤ٓٞ٤ُخ
 االٓزؾبٕ
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ٓزطِجبد فبٕخ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٝهُ 

اُؼَٔ ٝاُلٝه٣بد ٝاُجوٓغ٤بد ٝأُٞاهغ 

 االٌُزو٤ٗٝخ (
 ال ٣ٞعل

اُقلٓبد االعزٔبػ٤خ ) ٝرَْٔ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ 

ٓؾبٙواد ا٤ُٚٞف ٝاُزله٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُلهاٍبد 

 ا٤ُٔلا٤ٗخ ( 
 اُزطج٤ن ك٢ أُلاهً
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