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 نموذج وصف المقرر  

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 / المرحلة االولى قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ا ض 101اسس رياضيات /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 أسبوع 30 *ساعات في االسبوع الواحد  4‘ ساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ي رياض أكتساب المعرفة الرياضية الالزمة للمواد المقررة وفهم المعاني الكامنة وراء كل مفهوم

 لتي ستوفرية واتنمية الفهم لطبيعة مادة أسس الرياضيات كمنظومة متكاملة من المفاهيم الرياضية االساس

 قاعدة مهمة لفهم االختصاصات الرياضية االخرى

 تطبيق خطوات حل مشكلة رياضية من خالل تحليل المشكلة ووضع خطة الحل وتنفيذها 

 

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 .ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي -1أ

 .والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها مواضيع المقررالطالب ان يفهم -2أ

 .في حل المشكالت الرياضياتية قادرا على تطبيق ما تعلمه الطالب ان يكون  -3أ
ى حصول علالو من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحلالطالب ان يتمكن -4أ

 .نتائج صحيحة 
 .المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيحمسائل تتعلق بمواضيع الطالب ان يركب  -5أ
 .ة لحلهاقوانين المناسبويعرف كيفية استنباط ال افكارا حول مادة المقررالطالب ون ان يك    -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 .القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقررالطالب ان يبرهن  - 1ب

 .القوانين المناسبة للحل في كل مسالة الطالب ان يستخدم  – 2ب

 .الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقررالطالب ان يجيد  – 3ب

   والقوانين اثناء الحل .بين استخدامات المبرهنات  الطالب  ان يميز  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية الطالب يتمكن ان -3ج

رى لول االخمن مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الحالطالب ان يتمكن  -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 العصف الذهني بين الطالب .التعلم عن طريق 4       
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 طرائق التقييم    

 حوار بين الطالب والتدريسيالالمناقشة و.اسلوب 1 

 . اسلوب المالحظة2 

 االمتحانات االلكترونية.3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 طالب مستقبالشخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته ال بناء -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة  28 أسابيع  7
يتمكن الطالب من فهم 

 المادة المعطاة
 المنطق الرياضي

المحاضرات 

 و الفيديوية

المحاضرات 

ضمن الصفوف 

واالجتماعات 

االلكترونية 

(google 
classroom- 

google meet 

ات االمتحان

الفصلية 

واليومية  

  االلكترونية

 ساعة  12 أسابيع  3
يتمكن الطالب من فهم 

 المادة المعطاة
 المجموعات

المحاضرات 

 و الفيديوية

المحاضرات 

ضمن الصفوف 

واالجتماعات 

االلكترونية 

(google 
classroom- 

google meet 

االمتحانات 

الفصلية 

واليومية  

 االلكترونية

 ساعة 20 أسابيع 5
يتمكن الطالب من فهم 

 المادة المعطاة
 العالقات

المحاضرات 

 و الفيديوية

المحاضرات 

ضمن الصفوف 

واالجتماعات 

االلكترونية 

(google 
classroom- 

google meet 

االمتحانات 

الفصلية 

واليومية  

 االلكترونية

 ساعة 20 أسابيع 5
يتمكن الطالب من فهم 

 المادة المعطاة
 التطبيقات

المحاضرات 

 و الفيديوية

المحاضرات 

ضمن الصفوف 

واالجتماعات 

االلكترونية 

(google 
classroom- 

google meet 

االمتحانات 

الفصلية 

واليومية  

 االلكترونية
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 ساعة  12 أسابيع 3
يتمكن الطالب من فهم 

 المادة المعطاة
 قدرة المجموعة

المحاضرات 

 و الفيديوية

المحاضرات 

ضمن الصفوف 

واالجتماعات 

االلكترونية 

(google 
classroom- 

google meet 

االمتحانات 

الفصلية 

واليومية  

 االلكترونية

 ساعة 12 أسابيع 3
يتمكن الطالب من فهم 

 المادة المعطاة
 العمليات الثنائية 

المحاضرات 

 و الفيديوية

المحاضرات 

ضمن الصفوف 

واالجتماعات 

االلكترونية 

(google 
classroom- 

google meet 

االمتحانات 

الفصلية 

واليومية  

 االلكترونية

 ساعة 16 أسابيع 4
يتمكن الطالب من فهم 

 المادة المعطاة
 األنظمة العددية

المحاضرات 

 و الفيديوية

المحاضرات 

ضمن الصفوف 

واالجتماعات 

االلكترونية 

(google 
classroom- 

google meet 

االمتحانات 

الفصلية 

واليومية  

 االلكترونية

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



  
 6الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

1. “Discrete Mathematics and its 
Applications” by Kenneth H. Rosen, 2007. 
2.” Discrete Mathematics Demystified” by 
Steven G. Krantz, 2009 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1. ”Fundamental Concepts of Modern 
Mathematics”  by Max D. Larsen, 1970 
2. Discrete Mathematics- Schaums Outline by 
S. Lipschutz and M.Lipson, 2007 

 هنالك محاضرات تحوي شرح وافي عن المقرر الدراسي  .3

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

1. “An Introduction to Set Theory and 
Topology” by Ronald C. Freiwald, 2014. 
Set Theory With  an Introduction to Real 
Point Sets” by Abhijit  Dasgupta, 2000  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

https://www.youtube.com/channel/UC-
6WU7ZNuJxi8nNT6LePpjg 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

بعض  بعض المواضيع الجديدة التي تخصتم أضافة مجموعة من المصادر لمادة اسس رياضيات وكذلك 

 في فصل المنطق الرياضي (uniqueness quantificationموضوع ) الفصول على سبيل المثال اضافة

 في فصل التطبيقات.  (Graphing  Mappings وكذلك موضوع )

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 / المرحلة االولى قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

    ر ض ج ط  103الجبر الخطي /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  4ساعة   ,  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 : أهداف المقرر .8

 اكتساب المعرفة الرياضية للمواد المقرره وفهم المعاني الكافيه وراء كل مفهوم. -1

ئل ل المسامفاهيم الجبر الخطي وكيفية تطبيقها في حتنمية الفهم لتمكين الطالب من التعرف على  -2

 .الرياضية

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 المتعلقة بها.ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية -2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى علحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 لها بشكل صحيح.ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى ح -5أ
 ة لحلها.ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسب  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 المناسبة للحل في كل مسالة .ان يستخدم الطالب القوانين  – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية )المحاضرات  .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 والقيميةاالهداف الوجدانية  -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االللمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول  -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    
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 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د

 



الصفحة   

10 
 

  

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 – 4 16 
 انواع المصفوفات

 والعمليات عليها
 المصفوفات 

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

5 – 7 12 
ايجاد محددات 

المصفوفات وبعض 

 من خواصها 

محددات 

 المصفوفات

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

8 – 11 16 
ايجاد معكوس 

المصفوفات وبعض 

 من خواصها

معكوس 

 المصفوفات

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

12 – 15 16 
طرق حل انظمة 

 المعادالت الخطية
انظمة المعادالت 

 الخطية

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

16 – 20 20 
دراسة مفهوم الفضاء 

والعمليات على 

 المتجهات
 فضاء المتجهات

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

21 – 25 20 

تعلم ايجاد نواة 

وصورة التحويل 

الخطي وتمثيل 

 المصفوفة خطيا

 التحويالت الخطية

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

25 – 30 20 
تعلم ايجاد القيم الذاتية 

والمتجهات الذاتية 

 وايجاد المعدلة المميزة

القيم الذاتية 

 والمتجهات الذاتية

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية
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 البنية التحتية  .11

 ال يوجد الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 ،عثمان ، الطبعة االولى الجبر الخطي ، المدرس يوسف محمد 

2018. 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

1- Linear A;gebra , Kenneth Hoffman Ray 

Kanze. 

2- Linear Algebra, Syymour Lipschutz and 

Marc Lipson. 

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

،مواقع االنترنيت المراجع االلكترونية  (ب

.....، 
 ال يوجد

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 نقترح إضافة المواضيع التالية 

 تطبيقات المصفوفات في الحياة اليومية مع بعض  االمثلة التوضيحية. -1

 حية.عالقة المصفوفات وتطبيقاتها مع االختصاصات االخرى في الرياضيات مع االمثلة التوضي -2
 وتطبيقاتها مع العلوم االخرى مع االمثلة التوضيحية.عالقة المصفوفات  -3
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة االولى   المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ت ك 102التفاضل و التكامل /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30في االسبوع الواحد * ساعات  5ساعة ,  150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 االعتياديةتأهيل وتدريب الطالب وتعلمه على التفاضالت والتكامالت 

 تأهيل وتدريب الطالب وعليمه علو التطبيقات الرياضية على التفاضالت والتكامالت 

مة كل لمتقداتاهيل و تعليم الطالب لالستفادة من التفاضل و التكامل في المواضيع الدراسية للمراحل 

اضلية في التف والتفاضل و التكامل المتقدم في المرحلة الثانية و حل المعادالت التفاضلية االعتيادية 

 المرحلتين الثانية و الثالثة  

 التكامل في المواضيع االخرى في المراحل االخرىمساعدة الطالب في ربط التفاضل و 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية .ان  -3أ
لى علحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 ة لحلها.ن يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسبا  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 مسالة .ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل  – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetواالجتماعات االلكترونية )المحاضرات ضمن الصفوف  .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االاضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الري -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    
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 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 طالب مستقبالبناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته ال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 15 أسابيع  3

تمكن الطالب من ايجاد 

المجال و المدى مع 

رسم الدوال باالضافة 

العمليات الجيرية الى 

 للدوال

 الدالة وجبرها

المحاضرات 

الفديوية 

+المحاضرا

ت اليكترونية 

عبر برنامج 

الكالس رووم 

 و الميتنك 

االمتحانات 

الفصلية و 

 اليومية

 الكترونيا

 15 أسابيع  3
تمكن الطالب من ايجاد 

الغايات و االستمارية 

 للدوال 
 = = الغايات واألستمرارية

 25 أسابيع  5

تمكن الطالب من 

ستخدام قوانين ا

المشتقة اليجاد المشتقة 

 للدوال 

 = = التفاضل

 15 أسابيع  3
تمكن الطالب من 

استخدام المشتقة في 

 بعض التطبيقات
 = = تطبيقات على المشتقة

 15 أسابيع 3

عريف و تمكين ت

الطالب على الدوال 

المثلثية و الزائدية  : 

رسومها , مجالها و 

المجال المقابل لها, 

العالقات فيما بينها 

باالضافة  الى قواعد 

 االشتقاق لها 

الدوال المثلثية و 

 الزائدية
= = 

 15 أسابيع 3

عريف و تمكين ت

الدوال  الطالب على

و  العكسية  المثلثية 

اللوغارتمية واألسية  : 

رسومها , مجالها و 

المجال المقابل لها, 

العالقات فيما بينها 

باالضافة  الى قواعد 

 االشتقاق لها

الدوال المثلثية العكسية 

 واللوغارتمية واألسية
= = 
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 20 أسابيع  4

تعريف و تمكين 

الطالب من التكامل 

الغيرالمحدد  و المحدد 

واساليب ايجاده  

الدوال للدوال و 

المثلثية و الزائدية و 

 المثاثية العكسية و 

 اللوغارتمية واألسية  

 = = التكامل

 15 اسابيع 3
تمكين الطالب من من 

طرق مختلفة اليجاد 

 التكامل
 = = طرق التكامل

 15 أسابيع  3
تمكين الطالب من 

تطبيق التكامل اليجاد 

 المساحات 
 = = تطبيقات على التكامل
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
Internationnnnnal  edition (Thomas) part 1. 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Calculus and analytic geometry by (George B-

Thomas). 

 

Calculus by (Ross L.Finney, George B-

Thomas,Jr.) part 1. 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 محاضرات االساتذة

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

https://ocw.mit.edu/ans7870/resources/Strang/Edi
ted/Calculus/Calculus.pdf 
 
https://drive.google.com/uc?id=1jTaqBffwFg-
4a7gRR1O2ZeJIvNYwjWIY&export=download 

 
 
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

ل رق الحطاثراء مواضيع المشتقة و التكامل بالمزيد من االمثلة لتمكين الطالب من التعرف على  .1

 المختلفة.
 التركيز على بعض المواضيع التي لها عالقة بتطبيقات المشتقة و التكامل. .2
 اضافة موضوع التكامل الثالثي.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ocw.mit.edu/ans7870/resources/Strang/Edited/Calculus/Calculus.pdf
https://ocw.mit.edu/ans7870/resources/Strang/Edited/Calculus/Calculus.pdf
https://drive.google.com/uc?id=1jTaqBffwFg-4a7gRR1O2ZeJIvNYwjWIY&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1jTaqBffwFg-4a7gRR1O2ZeJIvNYwjWIY&export=download
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 نموذج وصف المقرر 

 

 المقرروصف 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

بين وصف نها ومبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بي

 البرنامج.

 

 ابن الهيثم – كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة االولى القسم العلمي / المركز/ المرحلة .2

 ر ض م ح   106مقدمة في الحاسبات  /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  2,    ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 8ونظام ويندوز  7تمييز الطلبة بين نظام ويندوز  -أ

 لتأهيل وتدريب الطلبة على برنامج الوورد لكتابة االطاريح والبحوث في المستقبل  -ب

 قبلبوينت وعرض بحوثهم او تقاريرهم فيها في المستتمكن الطلبة من ترتيب ساليدات البور  -ت

 تعلم انشاء الجداول االلكترونية من خالل برنامج االكسل -ج

 تمكن الطلبة من التمييز بين انواع الشبكات وكيفية استخدام االنترنت في المستقبل -د
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 

 االهداف المعرفية  -أ

 تعريف مفهوم الحاسوب االلكتروني وتصنيفاته -1أ

 8معرفة الطالب  بنظام تشغيل الويندوز سفن ونظام تشغيل الويندوز  -2أ

 معرفة الطالب وتطبيق برنامج الوورد   -3أ

 معرفة الطالب وتطبيق برنامج البور بوينت.   -4أ

 معرفة الطالب وتطبيق برنامج االكسل. -5أ

 .تعريف الطالب بالشبكات وانواعها وفوائدها  -6أ

 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 اكساب الطلبة كيفية استخدام الحاسوب )الالبتوب(. – 1ب

  8اكساب الطلبة كيفية استخدام نظام تشغيل الويندوز سفن  ونظام تشغيل الويندوز  – 2ب

 (2010,اكسل2010,بوربوينت2010برامج )الوورداكساب الطلبة كيفية استخدام   - 3ب

 اكتساب الطلبة مهاره تفعيل االيميل واستخدامه . -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 اسلوب المناقشة. .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3

 

 

 طرائق التقييم      

   

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1 

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع تطبيق الحاسوب3   

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

      

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1  

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       
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 طرائق التقييم    

 

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 

 صي (.طور الشخيف والتالمهارات  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظ -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني التطوير -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

 اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة   -4د

 تشجيع المناقشات الجماعية   -5د

 والتطبيقطرح أسئلة مفاجئة تحفز التفكير   -6د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعات 8 4
يتعرف الطالب على 

المواضيع الموضحة 

 في اسم الوحدة

تعلم نظام التشغيل 

Windows 7 

 تعلم نظام التشغيل 

Windows 8 

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية 

 meetعن طريق برنامج 

االمتحانات 

 االلكترونية

 ساعه 20 10
يتعرف الطالب على 

المواضيع الموضحة 

 في اسم الوحدة

 تعلم الوورد

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية 

 meetعن طريق برنامج 

االمتحانات 

 االلكترونية

 ساعه 14 7
يتعرف الطالب على 

المواضيع الموضحة 

 في اسم الوحدة

 تعلم البوربوينت

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية 

 meetعن طريق برنامج 

االمتحانات 

 االلكترونية

 ساعه 14 7
يتعرف الطالب على 

المواضيع الموضحة 

 في اسم الوحدة

 تعلم  االكسل

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية 

 meetعن طريق برنامج 

االمتحانات 

 االلكترونية

 ساعات 4 2
يتعرف الطالب على 

المواضيع الموضحة 

 في اسم الوحدة

 تعلم االنترنت

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية 

 meetعن طريق برنامج 

االمتحانات 

 االلكترونية

      

 

 

 البنية التحتية  .11

 ال يوجد الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 المصادر أخرى:

 السالم عبد أحمد د. تأليف اآللي الحاسب مبادئ في دروس -1

 . 2013البراوي 

 أعداد 2010وبوربوينت واكسل  وورد تفمايكروس تعلّم -2

 .2014 فرهود خالد الدكتور

أ ( الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 
 يوجدال 

ب ( المراجع االلكترونية ،مواقع 

 االنترنيت ،.....
 يوجدال 
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 نقترح اضافة المواضيع التالية :

 Windows 10نبذة مختصرة على  -1

 تطبيقاتها بفصل االنترنتاضافة محرك كوكل وابرز  -2
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 نموذج وصف المقرر  

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات / المرحلة االولى قسم المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ف   104فيزياء  /   اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعة في االسبوع الواحد *  2ساعة   ,   60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 شرح للطالب أساسيات فيزياء الميكانيك وخواص المادة   

 وتمكين الطالب من كيفية  حل المسائل

 السرعةوسقوط االجسام الحرة وايجاد قوانين االزاحة ووقوانين الحركة على خط مستقيم 

 بشكل منطقي وسليم

 واشتقاق وايجاد التفسيرات العلمية للمعادالت الفيزيائية من قوانين نيواتن 

 التميز بين انواع االحتكاك والعوامل الموثرة عليها

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 بشكل صحيحوالعزم تطبيق قوانين الشغل والطاقة 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضية المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه. -3أ
لى لحصول عتحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل واان يتمكن الطالب من -4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 ة لحلها.ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسب  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ة المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر.يان يبرهن الطالب القوانين الرياض - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   ان يميز الطالب  بين القوانين اثناء الحل .  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الفيزياء3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاهاان يمتلك -2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المسائل -3ج

  لمشكلةان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول واقتراح بعض الحلول االخرى المحتملة ل -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       
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 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 المقرر بنية .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 8 4

اكتساب المعرفة 

والتمييز بين الكميات 

 الفيزيائية 

الكميات المتجهه وغير 

 المتجهه 

 المحاضرة

 الفيديوية

االمتحان 

 ونشاط اليومي

 الكتروني

 ساعة 14 7
التعرف على قوانين 

 نيوتن 

الحركة 

وقوانينها/قوانين 

 الثالث( –نيوتن)االول 

 المحاضرة

 الفيديوية

االمتحان 

 ونشاط اليومي

 الكتروني

 ساعة 10 5
القدرة على تطبيق 

 قانون نيوتن الثاني 
 قانون نيوتن الثاني

 المحاضرة

 الفيديوية

االمتحان 

 ونشاط اليومي

 الكتروني

 ساعة 8 4
تعريف قوة االحتكاك 

 والتمييز بين انواعها  

قوى االحتكاك في 

 الفيزياء/ انواعه

 المحاضرة

 الفيديوية

االمتحان 

 ونشاط اليومي

 الكتروني

 ساعة 8 4
دراسة مفهوم الدفع 

 والزخم والتمييز بينهما 

التصادم والدفع 

 والزخم

 المحاضرة

 الفيديوية

االمتحان 

 ونشاط اليومي

 الكتروني

 ساعة 8 4

دراسة مفهومي الشغل 

والطاقة  والعالقة 

 بينهما

 الشغل والطاقة 
 المحاضرة

 الفيديوية

االمتحان 

 ونشاط اليومي

 الكتروني

 العزوم  دراسة مفهوم العزوم  ساعة 4 2
 المحاضرة

 الفيديوية

االمتحان 

 ونشاط اليومي

 الكتروني
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 البنية التحتية  .11

 ملزمة معدة من قبلي المقررة المطلوبةالكتب  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الفيزياء  الجامعية 

 الميكانيك وخواص المادة والحركة الموجية  والحرارة

بد تأليف :الدكتور رحيم عبد الكتل ، الدكتور عبد السالم ع 

 االمير عباس،

 د. طالب ناهي الخفاجي ، فياض عبد اللطيف نجم

والمراجع التي يوصى بها الكتب  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 ال يوجد

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 موقع الفريد في الفيزياء

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

عزم القوة  قانونه ( قانون –وحداته  -مقدا ره –مفهومه  –اضافة مفردات جديدة : العزوم )عزم الدوران 

 وانعدام  العزم 

 ه الوحدةمتج تعريف -التوسع في المفردات القديمة  :في الفصل االول المتجهات  )قانون ايجاد قيمة المتجه

 الفصل  الثاني  اضافة عن القذائف . –وكيفية ايجاد قيمته 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 األولىقسم الرياضيات / المرحلة   المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ا ت 105التربية /  أسس اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30 ×الواحد  األسبوعساعة في  2ساعة      ،   60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 في المجتمع ودور التربية في الحياة اليومية.تعريف الطلبة بأساس التربية الحضاري  .أ

 كيفية توظيف هذه المعرفة في خدمة المجتمع في مجاالت التربية والتعليم. .ب

مجتمعات قدم اليجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة الحضارات القديمة التي لعبت دور بارز في تجـ. 

 سان ويخدماالن مع بيان دور المفكرين والفالسفة في خدمة المجتمعات وأثر ذلك في بناء جيل متعلم يحترم

 اإلنسانية على مختلف األصعدة.

 

ميذ درس والتلا المعمل بما يخدم االنسان في الوقت الحاضر والسيمد. اطالع الطلبة على تراثنا التربوي وال

 واالستفادة من عبر ودروس الماضي. 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
       .وحديثا   التربية ومفهوم التربية قديما  أن يعرف الطالب   -1أ

  .يونانيةلى الحضارة الإينية الحضارات من وادي الرافدين والحضارة الصدور أن يبين الطالب  -2أ

  .ربرين الغدور علماء وفالسفة الفكر التربوية عند العرب والمسلمين وعند مفك أن يبين الطالب -3أ

 .لتعليمفي تقدم التربية وا كبيرا   دورا   تهم اآلراء التربوية التي لعبأ أن يبين الطالب -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

اريخ هذا الت للتربية والتعليم وامكانية االستفادة من يمعرفة االساس الحقيق أن يكتسب الطالب – 1ب

  .الحافل بالتقدم المعرفية

ا حياة ممالطالب المعرفة بفالسفة ومفكري الحضارة االسالمية وبيان دورهم في ال أن يكتسب – 2ب 

 .ربويةت التجل االبداع في كل المجاالأيهم مما يشكل لهم دافع رئيسي من العتزاز بماضيدفع الطلبة ل

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية.1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها. 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع المادة.3   
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 االهداف الوجدانية والقيمية: -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما  بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية. -1ج

 الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها. ان يمتلك-2ج

 ان يتمكن الطالب من مناقشة المواضيع التي تخص المادة.  -3ج

 إن يقارن الطالب بين مجاالت التربية في المجتمعات-4ج

 إن يقيم الطالب مجاالت التربية وأسسها-5ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني. -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته للطالب مستقبال . -3د

   اعداد الطالب علميا  وتربويا  وفق االسس العلمية الرصينة. -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اكتساب المعرفة في  8=4*2 1+2+3+4

فهم االساس 

الحضاري لمفهوم 

  التربية

محاضرة عن مفهوم 

 التربية قديما وحديثا 

_نشأت وتطور مفهوم 

 التربية عبر التاريخ 

_االساس الفلسفي 

 للتربية 

_التربية والحضارات 

 القديمة

 الكتروني

امتحان + 

 نشاط يومي

التربية في حضارة  كذلك 8=4*2 8+ 5+6+7

 وادي الرافدين 

_التربية في الحضارة 

 الصينية 

 _التربية اليونانية 

 _التربية االسبارطية

امتحان +  الكتروني

  نشاط يومي

9+10+11+

12 

_ الدور االيجابي  كذلك 8=4*2

للتربية في بناء 

 الحضارات 

_التربية والحضارة 

 االسالمية 

_التربية العربية قبل 

 االسالم 

_التربية العربية  

 االسالمية

امتحان  +  الكتروني

  نشاط يومي

13+14+15

+16 

_ دور المؤسسات  كذلك 8=4*2

االسالمية والمكتبات 

في تقدم العملية 

 التربوية 

_دور االسالم في نشر 

 العلم والمعرفة 

_ مالمح التربية 

 العربية االسالمية 

 _امتحان الفصل االول

امتحان +  الكتروني

  نشاط يومي

17+18+19

+20 

 الفصل الثاني  كذلك 8=4*2

 _ اعالم ومفكري 

 الفكر التربوي 

_مفكرين وفالسفة 

 العرب والمسلمين 

 _ابن خلدون 

 _ابن سينا

امتحان +  الكتروني

  نشاط يومي
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21+22+23

+24 

 االمام الغزالي  كذلك 8=4*2

_فالسفة ومفكري 

 الفكر التربوي الغربي 

 _جان جاك روسو 

 _بستالوتزي

امتحان +  الكتروني

  نشاط يومي

25+26+27

+28 

 _ ماكارنكو كذلك 8=4*2

_ االراء التربوية البن 

 خلدون 

_ االراء التربوية البن 

 سينا 

التربوية _االراء 

 للغزالي

امتحان +  الكتروني

  نشاط يومي

 -التربية الخلقية   كذلك 4=2*2  30+ 29

 -انماط التربية الخلقية 

التربية الخلقية في 

الفكر العربي 

 اإلسالمي

نظريات التربية -

الحديثة وتشمل: 

النظرية التكنولوجية، 

النظرية االجتماعية 

المعرفية، النظرية 

 ة.التربوية اإلسالمي

التجديد التربوي في -

العراق : المدرسة 

الشاملة، مدارس 

 المتميزين، التسريع.

امتحان +  الكتروني

 نشاط يومي
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 البنية التحتية  .11

 اليوجد كتاب مقرر المطلوبةالكتب المقررة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

كتاب مبادئ التربية تأليف الدكتور احمد حقي الحلي وآخرون  -

 1985مطبعة جامعة بغداد 

كتاب الفكر التربوي االسالمي في التعلم والتعليم واالرشاد  -

   2009الدكتور ليث كريم حمد جامعة ديالى 

 وتم االعتماد على المصادر الحديثة ومنها  -

 2007اصول التربية  للدكتور وائل عبد الرحمن التل  -

فلسفات التربية التقليدية والحديثة والمعاصرة للدكتور محمد  -

 2013محمود الخوالدة 

فلسفة التربية بالتحليل المنطقي ريتشارد ستانلي وآخرون ترجمة  -

 2001الدكتور عبد العزيز البسام

المنهل التربوي )معجم موسوعي في  (2006عبد الكريم )،غريب  -

جزء ال المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية(

 ، الدار البيضاء، المغرب، 1األول. ط

رة. ( النظريات التربوية المعاص2007) (y. Bertrand)برتراند، ي.  -

 .، ) ترجمة بو عالق محمد(. الرباط، المغرب: مكتبة دار األمان1ط

 مية.( نظرية المعرفة في التربية اإلسال2009الكيالني، ماجد عرسان )

الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،  

      1998د.ماهر الجعفري ، اسس التربية، دار عمار ، عمان ،  

 د.ابراهيم عثمان، التربية ، دار كاظمة، الكويت،

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....

 1988 د.محمود السيد، دراسات في التربية والمجتمع، النديم، القاهرة،

techniques-https://www.arageek.com/edu/pedagogical 

https://www.alukah.net/social/0/8854 

/book.com-https://www.noor 

 
 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 إضافة مواضيع: 

وية برالنظرية الت نظريات التربية الحديثة وتشمل: النظرية التكنولوجية، النظرية االجتماعية المعرفية، (1

 .اإلسالمية
 التجديد التربوي في العراق : المدرسة الشاملة، مدارس المتميزين، التسريع. (2

 

 

 

https://www.arageek.com/edu/pedagogical-techniques
https://www.alukah.net/social/0/8854/
https://www.noor-book.com/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات / المرحلة االولى قسم المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ح ن  107حقوق االنسان /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع  30ساعات في االسبوع الواحد *  1ساعة   ،  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .ان يتعرف الطالب على مبادئ حقوق االنسان والديمقراطية والحريات العامة -1

دة م المتحاالنسان الصادر عن األمان يتعرف الطالب على مواد اإلعالن العالمي لحقوق  -2
 .1948  العام

عب ان يتعرف الطالب على الدساتير العراقية وماذا تضمنت من حقوق االنسان للش -3

 العراقي.

 .ان يتعرف الطالب على الضمانات الدستورية والقضائية والسياسية -4

 انواعهاوالحريات العامة ان يتعرف الطالب على ماهية الديمقراطية وانواعها وماهية  -5

 .وضوابطها

ان يتعرف الطالب على الممارسة الديمقراطية من انتخاب وترشيح والحقوق والواجبات  -6

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 المرتبطة بها.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  ا االهداف المعرفية . -أ

   موضوعة حقوق االنسانالوقوف على اراء العلماء والفالسفة والكتاب في  -1أ

 ة يواإلقليمالعالمي لحقوق االنسان واتفاقيات حقوق االنسان الدولية  اإلعالنالتعرف على   -2أ

 زيادة معرفة الطالب العلمية والثقافية -3أ

 بالتطور الحاصل في مجال حقوق االنسان والديمقراطية والحرية معرفة الطالب    -4أ

 حديثة التطبيق الحقيقي لمبادئ والقوانين في المجتمعات البشرية ال مجاالتتعرف الطالب على   -5أ

 

   

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 الطالب وعيا وفهما اكثر عمقا بقضايا حقوق االنسان  إعطاء - 1ب 

 لول حاعطاء الطالب وعيا متعمقا لقضايا مجتمعه وتفهما للمشاكل المجتمعية لغرض البحث عن  – 2ب 

 راطية. حياة ديمق تحفيز التفكير والبحث المستقلين وبناء المهارات الالزمة للعيش كمواطن نشط في ظل   - 3ب 

 حقوق االنسانجعل الطالب يقوم بكتابة مقالة تتعلق ب-4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

   

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1 

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع حقوق االنسان3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

كار ية لألفي السلبتطوير قدرة الطالب على تنمية التفكير الناقد والتحليلي للوقوف على النواح - 1ج

 طية الديمقراجديدة للتطبيق الحقيقي لحقوق االنسان و وأفكارحلول  إيجادومحاولة   والمبادئ

نسان وق االللصالح العام ولترسيخ ثقافة حق ةتطوير قدرة الطالب على العمل الجماعي خدم - 2ج
   والديمقراطية .

 تنمية الوعي لدى الطالب بحقوق االنسان-3ج

 همية حقوق االنسانامتالك الطالب للقناعة الكافية با -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية  -1

 التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين الطلبة  -2

  التعليم لتعزيز ثقة الطالب بنفسه -3

 طرائق التقييم    

  

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  
 

 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

  توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي بما يعزز من حقوق االنسان -1د 

 يبين التعليم التقليدي والتعليم االلكترون التطور الشخصي من خالل الربط -2د

 التعامل الجماعي من خالل التعلم التعاوني قدرة الطالب على بناء  -3د
  اعداد الطالب علميا وتربويا وفق اسس ومبادئ حقوق االنسان -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم التعليمطريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

1 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
حقوق االنسان في الحضارات 

 القديمة
 الكترونية محاضرة

عامة  أسئلة

 ومناقشة

 الكترونيا

2 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
حقوق االنسان في االديان 

 والشرائع السماوية
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

3 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي

حقوق االنسان في االسالم )عهد 

)ع( الى واليه على مصر  االمام علي

 مالك االشتر(
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

4 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
حقوق االنسان في العصور 

 الوسطى
 الكترونية محاضرة

 امتحان

 الكترونيا

5 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
في العصور حقوق االنسان 

 الحديثة
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

6 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
حقوق االنسان في الفكر 

 والثورات والتشريعات الحديثة
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

7 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة االفكار والنظريات السياسية

 امتحان 

 الكترونيا

8 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة الثورات والتشريعات

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

9 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
االعتراف المعاصر بحقوق 

 االنسان
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

10 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة واإلقليمياالعتراف الدولي 

المناقشة في 

التحضير 

 اليومي

 الكترونيا

11 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
المنظمات غير الحكومية 

 وحقوق االنسان
 الكترونية محاضرة

 امتحان 

   الكترونيا

12 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
حقوق االنسان في المواثيق 

 الدولية
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

13 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة االعالن العالمي لحقوق االنسان

المناقشة في 

التحضير 

 اليومي

 الكترونيا
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14 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
العهدين الدوليين الخاصين 

 بحقوق االنسان
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

15 1 
 تنمية الفهم

 المعرفي
 الكترونية محاضرة المواثيق االقليمية والوطنية

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

16 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة  األولامتحان الفصل 

 تقييم االمتحان

   الكترونيا

17 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
حقوق االنسان الفردية 

 والجماعية
 الكترونية محاضرة

عامة أسئلة 

 ومناقشة

 الكترونيا

18 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 اجيال حقوق االنسان

 الكترونية محاضرة

 

 

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

19 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي

  جيل الحقوق المدنية والسياسية

جيل الحقوق االقتصادية و

 واالجتماعية والثقافية
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

20 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي

جيل الحقوق الكونية ) الحق في 

 \الحق في بيئة نظيفة  \التنمية 

 الحق السلم (
 الكترونية محاضرة

المناقشة في 

التحضير 

 اليومي

 الكترونيا

21 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي

مخاطر تواجه جيل حقوق االنسان 

الفساد اإلداري  –الجديدة )اإلرهاب 

 الملكية الفكرية( –االتجار بالبشر  –
 الكترونية محاضرة

 امتحان 

 الكترونيا

22 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
ضمانات حقوق االنسان 

 الدستورية والقضائية والسياسية
 الكترونية محاضرة

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

23 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة  حقوق االنسان والديمقراطية

المناقشة في 

التحضير 

 اليومي

 الكترونيا

24 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة مفهوم الديمقراطية والحرية

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

25 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
خصائص ومميزات وتاريخ 

 الديمقراطية
 الكترونية محاضرة

 امتحان 

 الكترونيا

26 1 
الفهم تنمية 

 المعرفي
 الديمقراطية \ انواع الديمقراطية

 المباشرة
 الكترونية محاضرة

المناقشة في 

التحضير 

 اليومي

 الكترونيا

27 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة الديمقراطية شبه المباشرة  

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا



الصفحة   

38 
 

  

 

 

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 كتاب تأليف مشترك ألستاذ المادة بعنوان )حقوق االنسان

 والديمقراطية المفاهيم والمضامين(

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 حقوق االنسان , كلية العلومكتاب د. رياض عزيز هادي , 

 .2005السياسية , جامعة بغداد ,

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 محاضرات مكتوبة من عمل مدرس المادة باالستناد الى بعض

 المصادر ذات الصلة

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....
 

 

 
 

 

  المقرر الدراسيخطة تطوير  .12

 

 الجتها ف تتم معا وكيتم اضافة موضوع الجرائم االلكترونية وما لها من تأثير على المجتمع وما هي اسبابه
 وتم ايضا اضافة موضوع المخدرات وتأثيرها على المجتمع 

 
 

 

 

 

28 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة الديمقراطية النيابية

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الكترونيا

29 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة شروط الناخب –االنتخابات 

 امتحان 

 الكترونيا

30 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
النظام االنتخابي واختصاصات 

 البرلمان
 الكترونية محاضرة

 مناقشة ابحاث

 الكترونيا

31 1 
تنمية الفهم 

 المعرفي
 الكترونية محاضرة الحريات العامة  وأنواعها

 مناقشة ابحاث

 الكترونيا
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة االولى المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ل ع 108/   اللغة العربية اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعة في االسبوع الواحد *  2ساعة     ,  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 . سليمة ب لغةتأهيل الطلبة لجعلهم قادرين على استعمال اللغة العربية استعماال  صحيحا  ليكونوا أصحا -

تي تعترض ية التؤهلهم للوقوف أمام الطلبة والتحدث أمامهم متجنبين أكبر قدر ممكن من األغالط اللغو -

 .عملهم التدريسي في المدارس الثانوية

 بإطالعهم على قدر معين من مفردات اللغة العربية النحوية واللغوية واإلمالئية . -

 نثرية ليطلعوا على األساليب اللغوية الرصينةوكذلك دراسة بعض النصوص القرآنية والشعرية وال -

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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 االهداف المعرفية -أ

 اإللمام بقواعد اللغة العربية -1أ

 اإللمام بقواعد اإلمالء العربي -2أ

 اإللمام بقواعد الصرف العربي -3أ
 اإللمام بأسلوب القرآن الكريم بدراسة بعض النصوص -4أ
 التعرف على أساليب الشعر العربي -5أ
 التعرف على بعض نصوص النثر العربي  -6أ

 اعداده اعدادا يؤهله للعمل بالمؤسسات التربوية  -7أ

 
 هداف المهاراتية الخاصة بالمقرراال  -ب 

 التحدث بطالقة – 1ب

 دقيقةقراءة النصوص بصورة – 2ب

 اإلنصات إلى المتحدثين ومعرفة ما هو صحيح وغلط من الكالم– 3ب

 التدقيق في األساليب اللغوية وتمييز الغث من السمين    -4ب

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
  

 

 طرائق التقييم      

 
 االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن الموضوع3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تقدير عظمة الخالق سبحانه وتعالى في نظم القرآن بإعجازه-1ج

 تقدير جهود العلماء في دراسة النصوص القرآنية-2ج

 تقدير جهود الباحثين والدراسين في تثبيت قواعد اللغة العربية-3ج

   قد لعلل التييهها من احب اللغة العربية وإسهامهم فيها وتقويمها وتنز زتقدير جهود العلماء في تعزي -4ج        

 .تخل بها

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 اسلوب المناقشة -2 
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 إعداد التقارير اليومية  -3

 إعداد البحوث -4

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية

 التقارير اليومية والبحوث السنوية

 االلكترونية  االمتحانات الفصلية

 االلكترونية  االمتحان النهائي     

 
 (. ر الشخصييف والتطوالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 استخراج الشواهد النحوية بحسب الموضوعات المدروسة.-1د

 تكوين جمل فصيحة خالية من االغالط اللغوية. -2د

 الموضوعات.االستشهاد بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية في تمثيل -3د

 معرفة قواعد اللغة العربية وعالمات االعراب االصلية والفرعية. -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3-4 8 
ان يفهم الطالب ما تلقاه 

 بالمحاضرة

 الجملة االسمية 

 والخبرالمبتدأ 

محاضرات 

فيديوية 

ومناقشة عبر 

 الكوكل ميت

امتحانات يومية 

وشهرية 

 الكترونية

5-6-7-8 8 
ان يفهم الطالب ما تعلمه 

 بالمحاضرة

 نواسخ االبتداء

 كان وأخواتها

 إن وأخواتها

 ال النافية للجنس

محاضرات 

فيديوية 

ومناقشة عبر 

 الكوكل ميت

امتحانات يومية 

وشهرية 

 الكترونية

9-10-

11-12 
8 

ان يفهم الطالب ما تلقاه 

 بالمحاضرة

مختارات من النصوص 

 القرآنية

نص قرآني من سورة 

الكهف ودراسة قصة 

 تضمنها النص

سورة الكهف ودراسة 

 قصتين تضمنهما النص

محاضرات 

فيديوية 

ومناقشة عبر 

 الكوكل ميت

امتحانات يومية 

وشهرية 

 الكترونية

13-14-

15-16 
8 

الطالب ما تلقاه ان يفهم 

 بالمحاضرة

مختارات من النصوص 

 الشعرية

 عينية القشيري

 نونية المتنبي

 مختارات من النثر العربي

نص )المراضع( لطه 

 حسين

محاضرات 

فيديوية 

ومناقشة عبر 

 الكوكل ميت

امتحانات يومية 

وشهرية 

 الكترونية

17-18-

19-20 
8 

ان يفهم الطالب ما تلقاه 

 بالمحاضرة

 الفعليةالجملة 

 الفعل الماضي

 الفعل المضارع

 فعل األمر

محاضرات 

فيديوية 

ومناقشة عبر 

 الكوكل ميت

امتحانات يومية 

وشهرية 

 الكترونية

21-22 4 
ان يفهم الطالب ما تلقاه 

 بالمحاضرة
 الفاعل والمفعول به

محاضرات 

فيديوية 

ومناقشة عبر 

 الكوكل ميت

امتحانات يومية 

وشهرية 

 الكترونية

23-24- 

25-26 
8 

ان يفهم الطالب ما تلقاه 

 بالمحاضرة

 مقدمة في اإلمالء العربي

رسم الهمزة في أول 

الكلمة وفي وسط الكلمة 

 وفي آخر الكلمة

 عالمات الترقيم

محاضرات 

فيديوية 

ومناقشة عبر 

 الكوكل ميت

امتحانات يومية 

وشهرية 

 الكترونية

من االسبوع 

27-32 
12 

ان يفهم الطالب ما تلقاه 

 بالمحاضرة

 العدد

 أحوال العدد

 تذكير العدد وتأنيثه

 تمييز العدد

 تعريف العدد وتنكيره

محاضرات 

فيديوية 

ومناقشة عبر 

 الكوكل ميت

امتحانات يومية 

وشهرية 

 الكترونية
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 محاضرات في اللغة العربية

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

 نصوص من القرآن الكريم

 نصوص شعرية من دواوين الشعراء

 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك

 جامع الدروس العربية

 المنهاج في القواعد واإلعراب

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 القصص والروايات العربية

 البحوث والمصادر العربيةبعض 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

 مواقع اإلنترنت الخاصة بتعليم فواعد اللغة العربية

 

 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 قمنا بالتوسع في موضوع االغالط اللغوية . -1

 كذلك قمنا بالتوسع في موضوع التمييز  بين الهاء والتاء المربوطة  . -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحة   

44 
 

  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم الرياضيات / المرحلة االولى  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ن ت   109علم النفس التربوي  /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعة في االسبوع الواحد *  2ساعة     ,   60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8

ل مفهوم راء كاكتساب المعرفة السلوكية لعلم النفس التربوي  الالزمة لتدريس وفهم المعاني الكامنة و

 للسلوكيات النفسية 

ة توفر قاعدالتي سوالفهم لطبيعة مادة علم النفس التربوي  كمنظومة متكاملة من المفاهيم  االساسية تنمية 

 مهمة لفهم االختصاصات النفسية  االخرى

 
 تطبيق خطوات حل مشكالت نفسية  من خالل تحليل المشكلة ووضع خطة الحل وتنفيذها    

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والمخططات المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمعارف  المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت السلوكية  . -3أ
لى لحصول عيتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل واان -4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 حلها.ة لان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط الحلول المناسب  -6أ

 
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

  يل العملالمجانفسية تواجهه ضمن  شكلةالمناسبة للحل في كل ملمعلومات ان يستخدم الطالب ا. 

 .ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر 

 الحياة العمليةالنفس التربوي في اهداف علم الطالب   طبقان ي .   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

    

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1    

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع علم النفس التربوي 3   

 

 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 التي يتلقاهاان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة -2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت النفسية التي يواجهها-3ج

ى االخر ان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت االنفسية واقتراح بعض الحلول -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

 
 

 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال بناء شخصية مدرس علوم تربوية ونفسية كفوء -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 البنية التحتية  .11

 علم النفس التربوي  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
م كتاب علم النفس التربوي لالستاذ الدكتور جعفر عبد الكاظ

 عبد 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعات 14 7 -1
معنى علم النفس 

 واهميته واهدافه 
معنى علم النفس 

 واهميته واهدافه

اسلوب 

المناقشة 

والحوار بين 

الطالب 

 والمدرس 

 عبر برنامج

 كوكل ميت

اختبارات 

يومية 

 وشهرية 

 الكترونيا  

 مدارس علم النفس  ساعات 16 15 -8

المدرسة السلوكية 

واالنسانية والمعرفية 

ومدرسة التعلم 

 االجتماعي –المعرفي 

اسلوب 

المناقشة 

والحوار بين 

الطالب 

 والمدرس

عبر برنامج 

 كوكل ميت

اختبارات 

يومية 

 وشهرية

 الكترونيا  

 ساعات 14 22 - 16
علم النفس التربوي 

واهدافه والعوامل 

 المؤثرة عليه 

علم النفس التربوي 

واهدافه والعوامل 

 المؤثرة عليه

شرح فديوي 

وتفاعل الطلبة 

من خالل 

المناقشات مع 

 المدرس 

عبر برنامج 

 كوكل ميت

اختبارات 

يومية 

 وشهرية

 الكترونيا  

 ساعات 16 30 – 23
تصنيف االهداف 

التعليمية وطرق 

 البحث في علم النفس 

تصنيف االهداف 

التعليمية وطرق 

 البحث في علم النفس

شرح فديوي 

وتفاعل الطلبة 

من خالل 

المناقشات مع 

 المدرس

عبر برنامج 

 كوكل ميت

اختبارات 

يومية 

 وشهرية

 الكترونيا  
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 كتاب علم النفس الحديث لالستاذ الدكتور ليث عياش 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

االنترنيت المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

.....، 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 دراسة علم النفس التربوي من خالل زيارات ميدانية تكون مفاهيم نفسية وتربوية لدى الطالب
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 نموذج وصف المقرر  

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة االولى المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 رض ل ن  100اللغة االنكليزية  /   اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  1 , ساعة    30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

دثة المحاويهدف المقرر الى تعليم وتدريب الطلبة على تعلم المفردات التربوية باللغة االنكليزية 

 واالنصات ونطق مخارج االصوات وقواعد اللغة االنكليزية

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 تعليم المفردات التربوية والعلمية واالجتماعية -1أ

 ادراك كيفية تركيب الجملة باللغة االنكليزية -2أ

 االنصات والنطق بشكل سليم حسب اللغة االنكليزية -3أ
 تعلم كيفية ربط الجمل بواسطة ادوات الربط والتنقيط -4أ
 كيفية صياغة االسئلة واالجابة عليها -5أ
 تحويل االفعال من زمن الى اخر  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارة كتابة اللغة االنكليزية على وفق حروفها – 1ب

 مهارة االصغاء الى الوحدات الصوتية للكلمة  - 2ب

 باللغة االنكليزية مهارة نطق الكلمات على وفق مخارج االصوات  - 3ب

   مهارة المحادثة بين الطالب وزميله, والطالب واالستاذ , والطالب واالخرين  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاهاان يمتلك -2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المفردات التي لديه للتعبير عما يفكر به-3ج

 ان يتمكن الطالب من مناقشة المواضيع المختلفة مع االخرين -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 



الصفحة   

51 
 

  

 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 تقبالالب مسبناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يجيد استخدام اللغة االنكليزية في نقل خبراته للط -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  +2 4 
اداء االفعال تعلم الطلبة 

 بدقة
 االفعال –التحية 

ضمن  المحادثة

الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

 الشفهي

3  +4 4 
تعلم الطالب اسماء البلدان 

 المعالم –اسماء البلدان  ومعالمها

 الحوار والمناقشة
 ضمن

الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

 الشفهي

 االشياء حول االنسان النفي والمثبت – االعمال 4 6+  5

 ضمن  المحادثة

الصفوف 

االلكترونية في 

  (meetال)

 كتابة وحوار
 الكترونيا

 العائلة واالصدقاء الضمائر والداللة عليها 4 8+  7

 ضمن المحادثة

الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

 الشفهي

 والتحريري

9  +10 4 
الغذاء , المشروبات , 

 طريقة المعيشة الرياضة

 ضمن المحادثة

الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

 االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

 الحياة اليومية والمكان واالرقامالزمان  4 12+  11

ضمن  المحادثة

 الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

 المفضالت كلمات االسئلة , الصفات 4 14+  13

 الحوار والمناقشة
 ضمن

 الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري
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 مكان السكن والعيش الغرفة , االثاث , األمكنة 4 16+  15

ربط الصورة 

 ضمن بالكلمة

 الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

 االزمنة الماضية السنوات , االشهر , االيام 4 18+  17

 ضمن المحادثة

 الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

 / العطل غاوقات الفر الرياضة , التسوق 4 20+  19

 ضمن المحادثة

 الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

 امكانية العمل النفي واالثبات 4 22+ 21

 ضمن المحادثة

 الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

 الرجاء والشكر تفضيل فعل على اخر 4 24+  23

 المحادثة والمناقشة
 ضمن

 الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

 هنا واالن ربط اللون بالملبس 4 26+  25

ضمن  المحادثة

الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

27  +28 4 
المستقبل , مفردات 

 حان وقت الذهاب القواعد

  المناقشة
 والحوارضمن

الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري

29  +30 4 
التعرف االجمالي لمادة 

 الوحدات ومناقشتها الموضوع

 ضمن  االستجواب

الصفوف 

االلكترونية في 

 (meetال)

االمتحان 

االلكتروني 

الشفهي 

 والتحريري
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
New Headway Plus / Beginner Student’s Book  

New Headway Plus  / Beginner Workbook With Key  

 القواميس  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

يوصى بها الكتب والمراجع التي  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 القصص القصيرة

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

م مواقع الكترونية خاصة بتدريس وتطوير مهارات الطلبة لتعل

 ة.، حيث يتم التطرق لها خالل وقت المحاضراإلنكليزيةاللغة 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

  اإلنكليزيةكتب قواعد، القراءة  خاصة بتدريس اللغة  إضافة. ١

 ي.لدراسا. ادخال الطلبة في مختبرات الصوت وحثهم على نطق الكلمات الصحيحة  لجميع مفردات المنهج ٢
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الثانية  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 رض ن ز 212نظرية الزمر  /   اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  3,   ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ذلك من وقسمة تدريب وتأهيل الطالب على معرفة الزمر، الزمر الجزئية، الزمر الدائرية و زمرة ال

 خالل معرفة تعريف كل مصطلح وتوضيحه باألمثلة والمبرهنات
ل ة عن كوالترافق للعناصر والزمر الجزئية والتشاكالت الزمرية بإعطاء أمثلمعرفة التبادل 

 موضوع بعد معرفة التعريف الخاص بكل مصطلح

 معرفة التشاكالت الزمرية والنواة للزمرة والنظريات االساسية للتشاكالت الزمرية

لزمر الت لعلى المتسلسمعرفة انوع معينة من الزمر منها زمرة كايلي وكيفية تطبيقها وتدريبهم 

 الجزئية من خالل االمثلة ومن ثم تعريفهم بزمرة جوردن كتطبيق للمتسلسالت

 

 الزمر االولية وزمر سايلو وانواعهاالزمر القابلة للحل و يتعلم الطالب حل ومعرفة

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 االهداف المعرفية -أ
 الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .ان يتذكر -1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرروالمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى علحصول دة منها في الحل واان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفا-4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 لحلها. ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقررويعرف كيفية استنباط القوانين المناسبة  -6أ

 
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر.- 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة .– 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر.– 3ب

 والقوانين اثناء الحل .ان يميزالطالب  بين استخدامات المبرهنات   -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 ( ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونيةpdfالمحاضرات مطبوعة ك ) .4

 (  google classroom- google meet.و في الموقع الرسمي للكلية ) 
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االاضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الري -4ج

 المحتملة للمشكلة

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       
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 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3

 . الواجبات اليومية والتقارير4

 
 (. ر الشخصييف والتطوالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي-1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني-2د

 ن نقل خبراته الطالب مستقبالبناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن م-3د

 اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 15 اسابيع 5
تعلم الطالب الزمره 

 وانواعها

شبه الزمرة  والزمر 

وانواعها ورتبتها وبعض 

وزمرة  الخواص عنها

 التناظر وزمرة التباديل

عن طريق 

محاضرات 

فيديوية مع 

لقاء للمناقشة 

حول المادة  

في برنامج 

 كوكل ميت

امتحانات الكترونيه 

يومية وشهرية 

+الواجبات 

االلكترونية 

+تقارير سنوية 

 الكترونية

 15 اسابيع 5
تعلم الطالب الزمر 

 الجزئية

الزمر الجزئية والدائرية 

والمشاركات ونظرية 

 الكرانج ونتائجها

عن طريق 

محاضرات  

فيديوية   مع 

لقاء للمناقشة 

حول المادة  

في برنامج 

 كوكل ميت

امتحانات الكترونيه 

يومية وشهرية 

+الواجبات 

االلكترونية 

+تقارير سنوية 

 الكترونية

 كذلك 15 اسابيع 5
ترافق ومنظم العناصر 

ومنظم الزمر  وترافق

 الجزئيه

عن طريق 

محاضرات  

فيديوية  مع 

لقاء للمناقشة 

حول المادة   

في برنامج 

 كوكل ميت

امتحانات الكترونيه 

يومية وشهرية 

+الواجبات 

االلكترونية 

+تقارير سنوية 

 الكترونية

 15 اسابيع 5
تعلم العمليات على 

الزمر الجزئية 

 وانواعها

الزمر الجزئيه السوية 

والبسيطة ،زمرة القسمة، 

المبادل والتشاكالت 

 الزمرية

عن طريق 

محاضرات  

فيديوية  مع 

لقاء للمناقشة 

حول المادة   

في برنامج 

 كوكل ميت

امتحانات الكترونيه 

يومية وشهرية 

+الواجبات 

االلكترونية 

+تقارير سنوية 

 الكترونية
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 كذلك 15 اسبوع 5

التماثل الزمري ونواة 

التشاكل الزمري 

والنظريات االساسية 

 للتشاكل الزمري

عن طريق 

محاضرات  

فيديوية  مع 

لقاء  للمناقشة 

حول المادة  

في برنامج 

 كوكل ميت

امتحانات الكترونيه 

يومية وشهرية 

+الواجبات 

االلكترونية 

+تقارير سنوية 

 الكترونية

 كذلك 6 اسبوع 2
زمرة كايلي 

والمتسلسالت للزمر 

 الجزئية وزمرة جوردن 

طريق عن 

محاضرات  

فيديوية  مع 

لقاء  للمناقشة 

حول المادة  

في برنامج 

 كوكل ميت

امتحانات الكترونيه 

يومية وشهرية 

+الواجبات 

االلكترونية 

+تقارير سنوية 

 الكترونية

 الزمر القابلة للحل  كذلك 3 اسبوع 1

عن طريق 

محاضرات  

فيديوية  مع 

لقاء للمناقشة 

حول المادة   

في برنامج 

 ميت كوكل

امتحانات الكترونيه 

يومية وشهرية 

+الواجبات 

االلكترونية 

+تقارير سنوية 

 الكترونية

 كذلك 6 اسبوع 2
الزمر االولية وزمرة 

 سايلو 

عن طريق 

محاضرات  

فيديوية  مع 

لقاء للمناقشة 

حول المادة   

في برنامج 

 كوكل ميت

امتحانات الكترونيه 

يومية وشهرية 

+الواجبات 

االلكترونية 

+تقارير سنوية 

 الكترونية
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 مقدمة في الجبر المجرد الحديث  تأليف : ديفدم برثون ,

 دترجمة : م.د.عبد العالي جاسم محمد و م.د.سناء عبد محم
 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 من مسورات جامعة القدس المفتوحةالجبر المجرد  .1
2. A First Course in Abstract Algebra By 

J.B.F.raleigh. 
3. Intoduction to Modern Algebra (Group 

theory), By David Burton. 
4. Group theory  By M.Suzuki 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 ال يوجد

االلكترونية ،مواقع االنترنيت المراجع  (ب

.....، 

1. 
http://hep.fcfm.buap.mx/ecursos/TTG/libros

-Scott%20/
%20Group%20Theory%20(Dover%201987).
pdf 

2. 
http://freebookcentre.net/Mathematics/Gro

Books.html-Theory-ups 

3. 
https://www.math.mcgill.ca/goren/Algebra3

Groups.pdf/ 
 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 قمنا باستخدام مصادر جديدة  -1

 الزمرة  ية  وتم التوسع في المادة وذلك بإضافة امثلة على بعض المواضيع مثل المتسلسالت للزمر الجزئ -2

 اضافة بعض االمثلة التطبيقية على بعض المواضيع -3

 

 

 

 

 

 

http://hep.fcfm.buap.mx/ecursos/TTG/libros/Scott%20-%20Group%20Theory%20(Dover%201987).pdf
http://hep.fcfm.buap.mx/ecursos/TTG/libros/Scott%20-%20Group%20Theory%20(Dover%201987).pdf
http://hep.fcfm.buap.mx/ecursos/TTG/libros/Scott%20-%20Group%20Theory%20(Dover%201987).pdf
http://hep.fcfm.buap.mx/ecursos/TTG/libros/Scott%20-%20Group%20Theory%20(Dover%201987).pdf
http://freebookcentre.net/Mathematics/Groups-Theory-Books.html
http://freebookcentre.net/Mathematics/Groups-Theory-Books.html
https://www.math.mcgill.ca/goren/Algebra3/Groups.pdf
https://www.math.mcgill.ca/goren/Algebra3/Groups.pdf
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 نموذج وصف المقرر  

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 / المرحلة الثانية  قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ب هـ  213/   نظم البديهيات والهندسة اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد  *  3,   ساعة       90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 برهناتالمن وتمكين الطالب من كيفية برها شرح للطالب أساسيات الهندسة والنظم الهندسية والبديهيات

رق طالب طوالرسم ثم البرهان كما يوضح لل إثباتهداء من المعطيات والمطلوب تبشكل منطقي وسليم اب

 البرهان المباشرة وغير المباشرة

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 الرياضياتية المتعلقة بها.ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل -2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى علحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 التوصل الى حلها بشكل صحيح.ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم  -5أ
 ة لحلها.ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسب  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . ان يستخدم الطالب – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 الوجدانية والقيميةاالهداف  -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االوتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن الطالب من مناقشة  -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    
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 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 12 4
فهم  تمكن الطالب من

 النظام البديهي تأساسيا
األنظمة البدهية , 

 خواص النظام البدهي

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن طريق يديالف

 meetبرنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

  والواجبات االلكترونية

 ساعة 21 7
تمكن الطالب من فهم 

 نظام هلبرت
ة ستقويم الهند

 االقليدية

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن طريق يديالف

 meetبرنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعة 15 5

تمكن الطالب من انشاء 

بين  قطعة والمقارنة

  زاويةالقطع وكذلك انشاء 
 بين الزوايا والمقارنة

 والمقارنةالتطابق 

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن طريق يديالف

 meetبرنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعة 12 4
في هذا الفصل يتم اعادة 

 هندسة أولية برهنة مبرهنات اقليدس

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن طريق يديالف

 meetبرنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعة 13 5
يتم في هذا الموضوع 

توضيح للطالب الهندسة 

 وانواعهاقليدية االلا

 قليدية االلالهندسة ا

الهندسة الهذلولية ) 

 ( واالهليجية

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن طريق يديالف

 meetبرنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعة 12 4
يتمكن الطالب من فهم 

معنى المنظورية 

 واالسقاطية 

 الهندسة االسقاطية

 التركيبية

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن طريق يديالف

 meetبرنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعات 3 1

 يتمكن الطالب من فهم 

االنعكاس على مستقيم , 

التناظر المحوري, 

 الدوران

 هندسة التحويالت

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن طريق يديالف

  meetبرنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

يومية وشهرية ( ) 

 والواجبات االلكترونية
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 الكتاب المنهجي : مفاهيم االساسية في الهندسة 

 : امال شهاب المختار  تأليف                  

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

  التآلفيةهندسة التحويالت والهندسة  

 : ماكس جيجز تأليف

موفق ترجمة : د.محمد عادل سودان   ,    د.محمد سعيد اليرني   ,   د.

 دعبول

  

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

https://www.youtube.com/watch?v=8yZzQSAejPU 

 

https://youtu.be/2WxJ4Kaf8YM 

 

https://youtu.be/9Ktdjlfhi1A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=woTLT26GZFs 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 رانالدو االنعكاس على مستقيم , التناظر المحوري,وقمنا بشرح مبسط عن  هندسة التحويالتموضوع  إضافة تم  -1

 

ق , التطاب  )  نقترح التوسع في موضوع هندسة التحويالت للسنة القادمة ان شاء هللا  بحيث يشمل المواضيع التالية -2

 االنعكاس حول نقطه , االزاحة  (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yZzQSAejPU
https://youtu.be/2WxJ4Kaf8YM
https://youtu.be/9Ktdjlfhi1A
https://www.youtube.com/watch?v=woTLT26GZFs
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الثانية  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 رض م ع 214معادالت تفاضلية اعتيادية /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد ،  4ساعة ،  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  عادلةم.تدريب وتأهيل الطالب على فهم معنى معادلة تفاضلية ,معرفة  رتبة معادلة تفاضلية ودرجة 1

 .منفردص والالعام والخا تفاضلية , كيفية ايجاد معادلة تفاضلية من  الحل العام والتمييز بين الحل

بة لحل الرت ة تخفيضحل انواع المعادالت التفاضلية من الرتبة االولى والدرجة االولى , استخدام طريق. 2

 .معادالت تفاضلية من رتب عليا

 .يةالمعادالت التفاضلية االعتياد دراسة التطبيقات الهندسية والفيزيائية والبايولوجية في .3

ص بالنسبة وايجاد حلها العام والخا  Dوكيفية كتابة معادلة تفاضلية بداللة المؤثر D.تعريف المؤثر 4

 .ا للمعادالت ذوات الرتب العليا وايجاد الحل العام للمعادالت التفاضلية ذوات الدرجات العلي

 س ومعكوسه وكيفية حل معادلة باستخدامهتحويل البالالطالب بتعريف . 5

 ل لمعادلة تفاضليةحل معادلة تفاضلية باستخدام المتسلسالت اي ايجاد الحل المتسلس كيفيةتعريف الطالب ب .6

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 الرياضياتية المتعلقة بها.ان يفهم الطالب مواضيع المقرروالمسائل -2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى علحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 التوصل الى حلها بشكل صحيح.ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم  -5أ
 لحلها. ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقررويعرف كيفية استنباط القوانين المناسبة  -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يحل الطالب المسائل الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر.- 1ب

 نين المناسبة للحل في كل مسالة .ان يستخدم الطالب القوا – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   ان يميزالطالب  بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 الوجدانية والقيميةاالهداف  -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 فاضلية.ت التان ينظم الطالب المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية المتعلقة بالمعادال-3ج

خرى لول االالطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن  -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       
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 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 

 

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي-1د

 الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني التطوير-2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال-3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو اسم الوحدة / 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2 8 
تمييز درجة ورتبة المعادلة 

 التفاضلية وانواعها

مفاهيم اساسية في 

المعادالت التفاضلية 

 االعتيادية

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

3-4 8 

تعلم انواع حلول المعادالت 

وكيفية ايجادها التفاضلية 

وكذلك تعلم كيفية اشتقاق 

المعادلة التفاضلية من الحل 

 العام

 حلول المعادالت التفاضلية
المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

5-12 32 

تعلم الطالب كيفية حل 

المعادلة التفاضلية من 

الرتبة االولى والدرجة 

عها وكيفية االولى بانوا

 التمييز بين حاالتها

المعادالت التفاضلية 

االعتيادية من الرتبة 

 االولى والدرجة االولى 

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

13-15 12 
تعلم بعض التطبيقات 

الحياتية للمعادالت 

 التفاضلية

تطبيقات على المعادالت 

 التفاضلية االعتيادية

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

16-17 8 

تعلم حل معادلة تفاضلية من 

الرتبة االولى ودرجات عليا 

بانواعها الثالثة باالضافة 

الى حل بعض الحاالت 

الخاصة مثل معادلة كليروت 

 ومعادلة الكرانج

التفاضلية المعادالت 

االعتيادية من الرتبة 

 االولى ودرجات عليا

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

18 4 
تعلم كيفية حل نظام من 

المعادالت التفاضلية 

 االعتيادية 

حل نظام من المعادالت 

 التفاضلية االنية

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

19-24 24 
في   Dتعلم استخدام المؤثر 

حل المعادالت ذات الرتب 

 العليا والمعامالت الثابتة

حل المعادالت التفاضلية 

االعتيادية من الدرجة 

االولى الرتب العليا 

 Dباستخدام المؤثر 

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

25 4 
تعلم كيفية حل معادلة 

 تفاضلية بتخفيض رتبتها
 تخفيض رتبة المعادلة 

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

26-28 12 
معرفة تحويل البالس 

وخواصه وكيفية استخدامه 

 في حل المعادالت التفاضلية 
 تحويل البالس

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

)اليومية 

 والشهرية(

29-30 8 
تعلم استخدام المتسلسالت 

في حل المعادالت التفاضلية 

 ذات الرتب العليا

حل معادلة تفاضلية 

 باستخدام المتسلسالت

المحاضرة 

والمناقشة 

 االلكترونية

االمتحانات 

االلكترونية 

ليومية )ا

 والشهرية(
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 طرق حل المعادالت التفاضلية االعتيادية ، تاليف د. خالد

 السامرائي ود. يحيى سعيد

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
Advanced differential equations  ,by                

M.D.RAISINGHANIA,2011                 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 المعادالت التفاضلية تاليف د. حسن مصطفى العوضي 

 د. عبد الوهاب عباس            د. سناء علي زراع  

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

 الفريد في الفيزياءموقع 

 موقع                                                                        

https://books.google.com 
 

1.  

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 .نية (المعادالت التفاضلية آال .تم اضافة موضوع حل نظام من المعادالت التفاضلية االعتيادية )1

 .م القادمللعا . اقترح اضافة موضوع حل نظام من المعادالت التفاضلية االعتيادية باستخدام تحويل البالس2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com/
https://books.google.com/
https://books.google.com/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 المرحلة الثانية / قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ت م  211التفاضل والتكامل المتقدم /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  5ساعة     ,   150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ب وحالة نسحافهم الطلبة للقطوع المخروطية بأنواعها وكيفية رسمها في حالة المركز نقطة االصل وحالة اال

 تحنياسم المنرباإلحداثيات الديكارتية وكيفية التدوير وفهم الطلبة معنى االحداثيات القطبية وعالقتها  

ي متجهات فة والباإلحداثيات القطبية وحساب المساحة باإلحداثيات القطبية وتعلمهم معنى المعادالت الوسيطي

 المستوي وفي الفضاء 

 
المساحات تدريب وتأهيل الطلبة وتعليمهم المشتقات الجزئية والتكامالت الثنائية والثالثية وتطبيقاتها مثل 

والحجوم واالستفادة من ماتعلمهه في المرحلة االولى وتطبيقها على مادة الثاني وتعرفهم على السالسل 

 لهندسية والمتتابعات ومدى تقاربها وتباعدها واعداها اساس للمرحلة الثالثة.

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي . ان يتذكر-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى علحصول فادة منها في الحل واان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالست-4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 ة لحلها.ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسب  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   هنات والقوانين اثناء الحل .ان يميز الطالب  بين استخدامات المبر  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الح -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    



الصفحة   

73 
 

  

 

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د

 



الصفحة   

74 
 

  

 المقرربنية  .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

4 20 
فهم الطالب للمفردات 

التي طرحت في 

 المحاضرة
 ةالقطوع المخرو طي

 المحاضرة اليومية
 الفديوية

االمتحان واالسئلة 

 الكترونيا اليومية

 االحداثيات القطبية  كذلك 20 4
 المحاضرة اليومية

 الفديوية
االمتحان واالسئلة 

 الكترونيا اليومية

 كذلك 20 4
المتجهات والمعادالت 

 الوسيطية
 المحاضرة اليومية

 الفديوية
االمتحان واالسئلة 

 الكترونيا اليومية

 االشتقاق الجزئي كذلك 30 6
 المحاضرة اليومية

 الفديوية
االمتحان واالسئلة 

 الكترونيا اليومية

 التكامالت المكررة كذلك 25 5
 المحاضرة اليومية

 الفديوية
االمتحان واالسئلة 

 الكترونيا اليومية

 المتتابعات والمتسلسالت كذلك 20 4
 المحاضرة اليومية

 الفديوية
االمتحان واالسئلة 

 الكترونيا اليومية

 تطبيقاتها كذلك 15 3
 المحاضرة اليومية

 الفديوية
االمتحان واالسئلة 

 الكترونيا اليومية
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 البنية التحتية  .11

 2009توماس المقرر  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 حسبان التفاضل والتكامل 

 2011توماس

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  العلمية ،التقارير ،.....()المجالت 

"Advanced Calculus: A Geometric View" by 
James J. Callahan, 2010. 

 
"Precalculus: Mathematics for Calculus" by 
James Stewart, Lothar Redlin and Saleem 
Watson, 2010. 
  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

https://www.alfreed-ph.com/p/books-of-
calculus-pdf.html 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 قمنا بالتوسع في مواضيع المادة وذلك عن طريق اضافة امثلة جديده وامثله تطبيقية -1

 قمنا باستخدام مصادر جديده للمادة -2
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 نموذج وصف المقرر  

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات   المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ا ب  215اسس البحث العلمي  /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30االسبوع الواحد * ساعة في  2ساعة        ,  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اكتساب طالب الرياضيات المعرفة للمواد المقررة وفهم ودراسة معنى البحث العلمي.  -1

 المعرفة العلمية لمواد المنهج المقررة واساسيات مادة االحصاء الوصفي .  -2

يل التحلالتطبيق العملي من خالل اجراء بحث لتطبيق المقاييس االحصائية التي درسها الطالب و -3

 االحصائي 

 

 

 

 
 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 تكوين االساس لكيفية اجراء البحث العلمي        -1أ
 كتابة البحث العلمي واقسام البحث العلمي . اعطاء شرح عام وشامل لكيفية -2أ

 دراسة مشكلة البحث العلمي وصياغة فروض البحث العلمي . -3أ

 لتكرارياتبويب البيانات في جداول التوزيع التكراري والرسم البياني للتوزيع  دراسة كيفية -4أ
 تتت(يس التشالمركزية ومقاياعطاء مبادئ واساسيات علم االحصاء والمقاييس االحصائية ) النزعة  -5أ
 أنواع العينات االحتمالية والمبادئ االساسية لالحتماالت. -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مشاركة الطلبة في حل التمارين . – 1ب 
 عدادن ذلك الاجراء البحوث وتطبيق ماتم دراسته خالل السنه الدراسية على البحث،واالستفادة م – 2ب 

 البحث للمرحلة المنتهية.

  دمة.  المعرفة باساسيات علم االحصاء ومبادئه لتهيئة الطالب للمراحل الدراسية المتق  - 3ب 

  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية. .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع اسس البحث العلمي. 3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االالرياضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت  -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    
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 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 طالب مستقبالبناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته ال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعات  4 2
تعلم الطالب مفهوم العلم 

 و اهدافه  والتفكير العلمي
 العلميالعلم والتفكير 

 المحاضرة

 االلكترونية

نات االمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية

 ساعات  4 2

و  مفهوم البحث العلمي

صفات البحث و الباحث 

 الجيد

 

 مشكلة البحث العلمي
 المحاضرة

 االلكترونية

نات    االمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية

 ساعات 4 2
علم االحصاء و الطريقة 

في جمع االحصائية 

 البيانات
 جمع و تصنيف البيانات

 المحاضرة

 االلكترونية

نات االمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية

 ساعات 4 2
اساليب جمع البيانات و 

 اسلوب تصميم البحوث
 جمع و تصنيف البيانات

 المحاضرة

 االلكترونية

نات االمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية

 ساعات  4 2
الطالب طريقة تعلم 

 صياغة البحوث
كتابة البحث العلمي 

 واقسام البحث
 المحاضرة

 االلكترونية

نات االمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية

 ساعات  8 4

تعلم الطالب كيفية تبويب 

البيانات ومعالجتها 

 احصائيا  

التوزيعات التكرارية 

 واساليب عرض البيانات

 المحاضرة

 االلكترونية

 ناتاالمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية

 ساعات  12 6
تعلم الطالب كيفية تبويب 

البيانات ومعالجتها 

 احصائيا  
 مقاييس النزعة المركزية

 المحاضرة

 االلكترونية

نات االمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية

 ساعات  10 5
تعلم الطالب كيفية تبويب 

البيانات ومعالجتها 

 احصائيا  
 التشتتمقاييس 

 المحاضرة

 االلكترونية

نات االمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية

 ساعات  10 5
تعلم الطالب كيفية تبويب 

البيانات ومعالجتها 

 احصائيا

انواع العينات ومبادئ 

 االحتماالت
 المحاضرة

 االلكترونية

نات االمتحا

االلكترونية 

اليومية و 

 الشهرية
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 البنية التحتية  .11

الكتب المقررة  -1

 المطلوبة
 1989االحصاء , تأليف : د.محمود حسن المشهداني وامير حنا هرمز 

 2009 اساليب البحث العلمي , تاليف :د.جودت عزت عطوى

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(

ز االحصاء , تأليف : د.محمود حسن المشهداني وامير حنا هرم -1

1989 

حمد كتاب االنحدار الخطي المتعدد , تاليف : د.عبد الرزاق م  -2

 1981صالح شريجي 

 2009اساليب البحث العلمي , تاليف :د.جودت عزت عطوى  -3

مقدمة في منهج البحث العلمي , تاليف: د. رحيم يونس كرو  -4

2008 

الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،  

  

  1977, عبد الرحمن بدوي , البحث العلميمناهج 

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....

https://ajsrp.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D
-%D9%81%D9%8A-9%85%D8%A9

-8%A7%D9%87%D8%ACD9%85%D9%86%D%
-D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%

D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%%
D9%8A.html 

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=630&t
itle=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%AD%
D9%88%D9%84%20_%D9%85%D9%86%D8%A7

D9%87%D8%AC%20_%D8%A7%D9%84%D8%%
A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%A7%D9%84%D
8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A 

 
 

 

 تطوير المقرر الدراسيخطة  .12

 (Double Frequency Distributionالتوزيع التكراري المزدوج )الثنائي( اضافة موضوع )

 

 

 

 

https://ajsrp.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://ajsrp.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://ajsrp.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://ajsrp.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://ajsrp.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://ajsrp.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=630&title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%AD%D9%88%D9%84%20_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=630&title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%AD%D9%88%D9%84%20_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=630&title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%AD%D9%88%D9%84%20_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=630&title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%AD%D9%88%D9%84%20_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=630&title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%AD%D9%88%D9%84%20_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=630&title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%AD%D9%88%D9%84%20_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات / المرحلة الثانية قسم  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ح س  216علم الحاسبات المتقدم /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  2,    ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

الرياضية  لكي يتمكن من حل المعادالت و المسائل Matlabان يتعلم الطالب كيفية استخدام برنامج ال 

 مستقبال. بشكل ياهله لمرحلة  اعلى

 Matlabان يتعلم الطالب كيفية تمثيل المصفوفة في برناج ال 

 Matlab ان يتعلم الطالب كيفية رسم الدالة في برنامج ال

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



الصفحة   

82 
 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -
 ان يتذكر الطالب المعلومات وااليعازات المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل المتعلقة بها . ان-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى علحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 لق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح.ان يركب الطالب مسائل تتع -5أ
 لحلها. ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استخدام البرامج المناسبة  -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يستخدم الطالب رسم الدوال العطاء تصور عن اشكال الدوال ضمن مفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب االيعازات المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   .  ازات والقوانين اثناء الحل .ان يميز الطالب  بين استخدامات االيع  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع  الحاسوب3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لبرمجة  المسائل المعطاة-3ج

لول عض الحان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت التي يراد برمجتها واقتراح ب -4ج

  االخرى المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       
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 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 

 

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 الحياتي توظيف المعلومات المكتسبة في المجال-1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني-2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال-3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة  14 7
تعلم الطالب العمليات على 

 المصفوفات
المصفوفات والعمليات 

 عليها

المحاضرة 

االلكترونية و 

 التطبيق العملي

 االمتحان

االلكتروني 

واالمتحان 

 العملي 

 ساعات  8 4
تعلم الطالب ايعازات 

 الماتالب
االيعازات والمتغيرات في 

 الماتالب

المحاضرة 

االلكترونية و 

 التطبيق العملي

 االمتحان

االلكتروني 

واالمتحان 

 العملي

 ساعات  8 4
تعلم الطالب كيفية فتح 

  M.fileمدخل في نافذة  نافذه في الحاسبة
المحاضرة 

االلكترونية و 

 التطبيق العملي

 االمتحان

االلكتروني 

واالمتحان 

 العملي

 ساعة  20 10
تعلم الطالب كيفية رسم 

 دالة
رسم الدوال و اضافة 

 خصائص على الرسوم

المحاضرة 

االلكترونية و 

 التطبيق العملي

 االمتحان

االلكتروني 

واالمتحان 

 العملي

 ساعة  10 5
تعلم الطالب بعض 

 ايعازات الحاسبة
If & For & While 
& Else & Switch 

المحاضرة 

االلكترونية و 

 التطبيق العملي

 االمتحان

االلكتروني 

واالمتحان 

 العملي
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
Essential Matlab for Scientists and Engineers 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
Essential Matlab for Scientists and Engineers 
By Brain D. Hahn 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 برنامج الماتالبتعليم االلكترونية ل مواقع الجميع 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 اقترح اضافه برامج اخرى خاصة بكتابة المعادالت والمسائل الرياضية مثل
 (          Mathematica   )    حوثليتمكن الطالب من كتابة المعادالت وطباعة التقارير والب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحة   

86 
 

  

 نموذج وصف المقرر  

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الثانية  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض  ف ن  218علم نفس النمو /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعة في االسبوع الواحد *  2,   ساعة       60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

      -يهدف المقرر جعل  طالب الرياضيات  قادرا على إن :  -أهداف المقرر .8

يومية يعرف علم نفس النمو وعالقته بالعلوم األخرى ويتعرف على قوانين النمو في الحياة ال -1

 والمستقبلية  
 

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

 يتعرف على مناهج البحث العلمي وأنواعه ويطبق ما عرفه في البحوث والدراسات -3

 فعاليةيتعرف على أهمية الطفولة والمراهقة ومراحلهما في المجاالت الجسمية والعقلية واالن -4

 واالجتماعية واألخالقية

سات ق ومؤساالجتماعية في التنشئة االجتماعية للطفل , والعالقة بين المراه يبين دور المؤسسات -5

 المجتمع
 يبين اهمية العمل واختياره واكتساب الميول واالتجاهات -6

يتعرف على بعض مشكالت المراهقة وأساليب عالجها , ويقترح أساليب جديدة لمعالجة مشكالت  -7

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 المراهقين .

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 الهداف المعرفيةا -أ
 يتذكر الطالب تعريف علم نفس النمو , وقوانين النمو   -1أ

 امي يقارن الطالب بين مستوى تأثير العوامل الوراثية والعوامل البيئية على الفرد الن -2أ

 إن يعدد الطالب مناهج البحث العلمي , وأساليب جمع المعلومات  -3أ
 إن يقارن الطالب بين مناهج البحث العلمي  -4أ
 ان يوظف الطالب ما تعلمه عن مرحلة الطفولة والمراهقة في حياته اليومية   -5أ
طفل ان يعد تقريرا عن موضوع من الموضوعات التي درسها وبيان مدى اإلفادة في حياة ال  -6أ

 والمراهق  

 بالمقرر ية الخاصةراتهداف المهااال  -ب 

 تنمية المهارات العملية لدى الطالب مثل المالحظة , القياس , التقويم   – 1ب

    تنمية المعرفة والمهارات االجتماعية لدى الطلبة مثل التعلم التعاوني   - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetااللكترونية )المحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات  .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع علم نفس النمو3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المادة التي يتلقاها-3ج

  شكلةللم لةان يتمكن الطالب من مناقشة المشكالت في النمو واقتراح بعض الحلول االخرى المحتم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       
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 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 (. ور الشخصيوالتطيف المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   الرصينةاعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية  -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعات 4  2+  1
تمكن الطالب من 

التعرف على علم نفس 

 النمو 

علم نفس النمو 

 والعوامل المؤثرة فيه 

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 

نات االمتحا

 االلكترونية

 ساعات 4  4+  3
تمكن الطالب من فهم 

 مناهج البحث العلمي
مناهج البحث العلمي 

 في علم نفس النمو 

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 
 اتاالمتحان

 اللكترونية

5 +6+7 
+8+9 

 فهم مراحل الطفولة ساعات 10
مرحلة الطفولة 

 ومجاالتها 

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 
 اتاالمتحان

 اللكترونية

 ساعات  4 10+11
التعرف على 

المؤسسات االجتماعية 

 الموجودة
 المؤسسات االجتماعية 

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 
 ناتاالمتحا

 اللكترونية

 المراهقة  فهم فترة المراهقة ساعات  4 12+13

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 
 ناتاالمتحا

 اللكترونية

 ساعات  4 14+15
تمكن الطالب من فهم 

عالقة المراهق 

 بالمجتمع
 المراهق والمجتمع 

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 
 اتاالمتحان

 اللكترونية

 ساعات  4 16+17
الطالب من فهم تمكن 

المهن التي يميل لها 

 المراهق
 المراهق والمهنة 

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 
 اتاالمتحان

 اللكترونية

18+19+

20+21+

22+23+

24+25 

 ساعة  16
التعرف على تفكير 

الطلبة المراهقين 

 وميولهم

اتجاهات المراهقين 

 وميولهم 

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 
 اتاالمتحان

 اللكترونية

26+27+

28+29+

30 
 ساعات 10

فهم الطالب لمشكالت 

 المراهقين
بعض مشكالت 

 المراهقين 

 التحضير اليومي

والمناقشات اليومية 

 meetعبر برنامج 
 اتاالمتحان

 اللكترونية
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 كتاب علم نفس النمو 

 لم نفس اإلنسان كتاب ع

 كتاب مقدمة في علم النفس 

 كتاب الطفولة والمراهقة 

 كتاب علم نفس اللغة 

 كتاب التنشئة االجتماعية

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 الكتب العلمية 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 الكتب العلمية 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 بعض المواقع االلكترونية الخاصة بعلم نفس النمو

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

يوية الفد قمنا بالتوسع في شرح علم نفس النمو والعوامل المؤثرة فيه وذلك عن طريق عرض المحاضرات -1

 التي تخص الموضوع 

 نقترح اضافة نظريات التعلم للسنوات القادمة  -2
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 قررنموذج وصف الم

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الثانية  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ل ن  219اللغة االنكليزية  /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعة   , ساعة واحدة في االسبوع *  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ات ثة واالنصالمحادباللغة االنكليزية ويهدف المقرر الى تعليم وتدريب الطلبة على تعلم المفردات التربوية 

 ونطق مخارج االصوات وقواعد اللغة االنكليزية

 

 تخريج طالب يتمكن من استخدام اساسيات اللغة االنكليزية في طرح مواضيع الرياضيات

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف ها وبيالربط بين المتاحة. والبد منالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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 هداف المعرفيةاال -أ
 تعليم المفردات التربوية والعلمية واالجتماعية -1أ

 ادراك كيفية تركيب الجملة باللغة االنكليزية -2أ

 االنصات والنطق بشكل سليم حسب اللغة االنكليزية -3أ
 تعلم كيفية ربط الجمل بواسطة ادوات الربط والتنقيط -4أ
 كيفية صياغة االسئلة واالجابة عليها -5أ
 زمن الى اخر تحويل االفعال من  -6أ

 هداف المهاراتية الخاصة بالمقرراال  -ب 

 مهارة كتابة اللغة االنكليزية على وفق حروفها – 1ب

 مهارة االصغاء الى الوحدات الصوتية للكلمة  - 2ب

 مهارة نطق الكلمات على وفق مخارج االصوات باللغة االنكليزية  - 3ب

   والطالب واالستاذ , والطالب واالخرينمهارة المحادثة بين الطالب وزميله,   -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 واعادة نطق الكلمات بصورتها الصحيحة  اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية-ج       

 مهارات التفكير العلمي لحل المشكالت -1ج         

 مهارات التفكير البصري عن طريق ربط الصور والرسومات باألحداث -2ج

 مهارات التفكير والوصول الى االستنتاجات -3ج

 مهارات التفكير االبداعي من حيث استبدال كلمة بمفرداتها -4ج 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 
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 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 تعليم الجمل البسيطة للتعامل مع افراد المجتمع - 3د

 تعليم الطلبة المخاطبة مع افراد االسرة ,االب , االم , األخوة -4د

 تدريب الطلبة استخدام المفردات الصحيحة على اوقات اليوم والشهور -5د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  +2 2 
الزمن الماضي والمسقبل  

 وصياغة االسئلة
 ضرةالمحا التعارف

النشاط   

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

3  +4 2 
المضارع البسيط  

الحوار  بها الطريقة التي نعيش والمستمر

 والمناقشة

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

5  +6 2 
الماضي البسيط 

 والمستمر
كل شيء ذهب باالتجاه 

 المحادثة الخاطئ 

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

 المحاضرة دعنا  نذهب  للتسوق التعبير عن الكميات 2 8+  7

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

 المحادثة ماذا تريد ان تفعل أنماط الفعل 2 10+  9

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

 المحادثة أخبرني ماذا  ترغب درجات المقارنه 2 12+  11

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

الحوار  الشهرة المضارع التام 2 14+  13

 والمناقشة

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني
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15  +16 2 
مقدمة عن االفعال 

 المساعدة
الحوار  تفعل وال أفعل

 والمناقشة

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

 المحادثة األماكنزيارة  شروط الوقت 2 18+  17

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

 المحادثة لموتخائف حتى ا صيغة المصدر 2 20+  19

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

 المحاضرة أشياء التي غيرت العالم المبني للمجهول 2 22+ 21

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

المحادثة  واقعوال  االحالم صياغة أذا الشرطية 2 24+  23

 والمناقشة

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

 المحادثة العيش كسب المستمر المضارع التام 2 26+  25

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

الحوار  العالقات االسرية الماضي التام 2 28+  27

 والمناقشة

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
 االلكتروني

الحوار   مراجعة   2 30+  29

 والمناقشة

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان
   االلكتروني
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 الكتابان المنهجيان 
New Headway Plus / Pre-Intermediate Student’s Book  

New Headway Plus  / Pre-Intermediate Workbook 

With Key  

 القصص القصيرة –القواميس 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

New Headway Plus  / Pre-Intermediate Workbook 

With Key  

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....
 جميع مواقع تعليم اللغه االنكليزيه

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

به لى كتاامن البدايه وكيفيه نطق الحرف باالضافه من الممكن اضافه فصل خاص  لتعليم االصوات  -1

 الحرف صوتيا وهذا مهم جدا .

 
بعض  اضافه فصل خاص بتعليم الكتابه للنصوص عن طريق استخدام عبارات معينه باالضافه الى -2

 واتد على ادلتاكيالتمارين والتدريبات التي  تشمل اضافة كلمات وعبارات خاصة بالكتابة االكاديمية مع ا

 الربط ليتمكن من كتابة البحوث والرسائل واالطاريح وتهيئته كباحث علمي.
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 نموذج وصف المقرر  

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 / المرحلة الثانية قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض د ت 217االدارة التربوية والتعليم الثانوي /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعه في اسبوع  واحد *  2ساعة     ,   60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 عداد مدرس مستقبلي  متمكن بالتدريس والتواصل مع الطلبة حضوريا والكترونياا -1

 الحلول لهااعداد مدرس له القدرة على امكانية التعامل مع المشكالت الصفية وايجاد  -2

 على دراسة المفاهيم االدارية التي لها عالقة بالعمل االداري والتربوي . التأكيد -3

 تعريف الطالب بأهمية االدارة في مجال التربية  والتعليم . -4

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 مادة االدارة التربويةلفهم على الحصول  منتمكين الطالب  -1أ

 تمكين الطالب ان يكون اداريا تربويا ناجحا -2أ

  اعداده اعدادا يؤهله للعمل بالمؤسسات التربوية -3أ
 

 
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارة التدريس  – 1ب

 مهارة العمل االداري والتربوي – 2ب

   .  مهارة االشراف التربوي – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 

 طرائق التقييم      

 

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع مرتبطة باالدارة التربوية3   

 

 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 المادة التي يتلقاهاان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية -2ج

 حي صحيان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت التي تعترضه بشكل تربو-3ج

 محتملةان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت واقتراح بعض الحلول االخرى ال -4ج

  للمشكلة

  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 لبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين الط2       
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 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 

 عبر المنصات االلكترونية .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 

 (. ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من التعامل التربوي الجيد مع الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3-4 8 
ان يفهم الطالب ما 

 تلقاه بالمحاضرة

-مفهومها -االدارة

تطورها -نشأتها

 التاريخي

اسلوب المحاضرة 
والمناقشة عبر 

المحاضرات 
الفيديوية عن طريق 

 meetبرنامج 

االمتحانات 
 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 
والواجبات 
 االلكترونية 

5-6-7- 8 8 
ان يفهم الطالب ما 

 بالمحاضرة هتعلم
مستويات االدارة 

 بالتربية والتعليم 

اسلوب المحاضرة 
والمناقشة عبر 

المحاضرات 
الفيديوية عن طريق 

 meetبرنامج 

االمتحانات 
 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 
والواجبات 
 االلكترونية 

9-10-

11-12 
8 

ان يتعلم المفردات 

 للتخصص
 ةالمركزي والالمركزي

 انواعها-باإلدارة

اسلوب المحاضرة 
والمناقشة عبر 

المحاضرات 
الفيديوية عن طريق 

 meetبرنامج 

االمتحانات 
 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 
والواجبات 
 االلكترونية 

13-14-

15-16 
8 

ان يبدا بتفهم تخصص 

 االدارة التربوية
-تربوية-االدارة

 مدرسية  -تعليمية

اسلوب المحاضرة 
والمناقشة عبر 

المحاضرات 
الفيديوية عن طريق 

 meetبرنامج 

االمتحانات 
 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 
والواجبات 
 االلكترونية 

17- 18 -

19-20 
8 

ادراك العمل بإدارة 

 الصف

–االدارة الصفية 

 قما يتعلمفهومها وكل 

 بالموضوع

اسلوب المحاضرة 
والمناقشة عبر 

المحاضرات 
الفيديوية عن طريق 

 meetبرنامج 

االمتحانات 
 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 
والواجبات 
 االلكترونية 

21-22-

23-24 
8 

المعرف بوظائف 

 االداري التربوي
الوظائف واالساليب 

 واالنماط في االدارة

اسلوب المحاضرة 
والمناقشة عبر 

المحاضرات 
الفيديوية عن طريق 

 meetبرنامج 

االمتحانات 
 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 
والواجبات 
 االلكترونية 

25-26- 

27- 28 -

29-30 
26 

التعريف باألشراف 

 التربوي والعمل به

فصل توضيحي عن 

االشراف التربوي بكل 

 تفاصيله

اسلوب المحاضرة 
والمناقشة عبر 

المحاضرات 
الفيديوية عن طريق 

 meetبرنامج 

االمتحانات 
 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 
والواجبات 
 االلكترونية 
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 البنية التحتية  .11

 المفردات المقررة من الجامعة الكتب المقررة المطلوبة -1

 الرئيسية )المصادر(المراجع  -2
ناصر عالء حاكم ال –كتاب االدارة واالشراف والتعليم الثانوي 

2018 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 المجلة التربوية الدولية المتخصصة

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

-https://www.noor
book.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5

-D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%
D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%

9A8%D9%88%D9%8A%D8%A% 
 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 % 20سيتم تحديث المفردات للمقرر وبنسبة  -1

 سيتم االستعانة بمصادر حديثة من شبكة المعلومات )االنترنيت (. -2

 سيتم تحديث المقرر وبما يتماشى مع التعليم االلكتروني والمدمج . -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.noor-book.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.noor-book.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.noor-book.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.noor-book.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.noor-book.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الثالثة  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض م ج  323المعادالت التفاضلية الجزئية /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  4, ساعة   120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ائل ية مثل مسلحياتتعلم المفاهيم االساسية للمعادالت التفاضلية الجزئية واستخدامها في حل بعض المسائل ا

 الحرارة والموجه وغيرها.

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 الرياضياتية .ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت  -3أ
لى علحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 ة لحلها.تنباط القوانين المناسبان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية اس  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر.ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي  – 3ب

   ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االالرياضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت  -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    
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 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 طالب مستقبالبناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته ال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-7 28 
طرائق حل المعادالت 

 المتجانسة
حل المعادالت 

 التفاضلية المتجانسة

المحاضرة 

 واالسئلة 

 عبر برنامج 

google meet 

االختبارات 

الحضورية 

وااللكترونية 

 والواجبات

8-10 12 
طرائق حل المعادالت 

 غيرالمتجانسة

حل المعادالت 

التفاضلية غير 

 المتجانسة

المحاضرة 

 واالسئلة

 عبر برنامج 

google meet 

االختبارات 

الحضورية 

وااللكترونية 

 والواجبات

11-15 20 
طرائق حل سالسل 

 فوريه
 سالسل فوريه

المحاضرة 

 واالسئلة

 عبر برنامج 

google meet 

االختبارات 

الحضورية 

وااللكترونية 

 والواجبات

 حل معادلة الحرارة 12 18 -16
التوصيل الحراري 

 في البعد الواحد

المحاضرة 

 واالسئلة

 عبر برنامج 

google meet 

االختبارات 

الحضورية 

 وااللكترونية

 والواجبات

 حل معادلة الموجه 16 19-22
حل معادلة الموجه 

 في البعد الواحد 

المحاضرة 

 واالسئلة

 عبر برنامج 

google meet 

االختبارات 

الحضورية 

وااللكترونية 

 والواجبات

 حل معادلة البالس 20 23-27
حل معادلة البالس  

 في البعدين

المحاضرة 

 واالسئلة

 عبر برنامج 

google meet 

االختبارات 

الحضورية 

وااللكترونية 

 والواجبات

28-30 12 
حل معادلة الموجة 

والحرارة بالطرق 

 التكرارية 

الطرق التكرارية 

لحل المعادالت 

التفاضلية الجزئية 

 ىمن الرتبتين األول

 ةوالثاني

المحاضرة 

 واالسئلة

 عبر برنامج 

google meet 

االختبارات 

الحضورية 

وااللكترونية 

 والواجبات
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 ي(لعاناطرائق حل المعادالت التفاضلية الجزئية  )د. عطا هللا ثامر  -1

 هللا .عطاالمعادالت التفاضلية الجزئية للكليات العلمية والهندسية )د -2

 ثامر العاني(.

 

 )المصادر(المراجع الرئيسية  -2

3- Partial Differential Equations 
(W.A.Straus). 

4- Advanced differential equations 
(M.D.Raisinghania) 

الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،  

Partial Differential Equations with fourier Series 
and Boundary value Problems 
(Nakhle H. Asmar) 

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....
 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 Iterative methods for solving partial differential equationsاضافة فصل جديد بعنوان )
of order one and twoويتضمن هذا الفصل ما يلي ) 

1-Adomian Decomposition Method. 
2-The Variational Iteration Method. 
3-Adomian Decomposition Method for solving first-order of Partial Differential 
Equations. 
4-The Variational Iteration Method for solving first-order of Partial Differential 
Equations. 
5-Adomian Decomposition Method  for solving  1D heat and wave Equations. 
6-The Variational Iteration  Method  for solving  1D heat and wave Equations. 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات  /  المرحلة الثالثة المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 رض ج ح  324جبر الحلقات /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  4, ساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

  :أهداف المقرر .8

خالله  ذي من( يهدف المقرر الى ايصال الطلبه الى معرفة الجانب النظري االساسي الذي يعتمد عليه وال1)

 يستطيع فهم الجانب التطبيقي 

 االخرى( تؤمة الجانب النظري للمقرر مع المفردات 2)

 لبلدى الطا لذاتي( تحقيق المنهج الدراسي ومحتوياته المهارات المطلوبه لتنمية التفكير العلمي والتعلم ا3)

( اطالع الطالب على معنى الحلقه وخواصها واستخداماتها وتطبيقاتها في الحياة اليوميه واستخدام نظرياتها 4)

 في المجتمع وفي استنباط معرفيات جديده

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 المشكالت الرياضياتية .ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل  -3أ
لى علحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 ة لحلها.كيفية استنباط القوانين المناسب ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع – 3ب

   ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االاضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الري -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       
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 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعه 12 اسابيع 3
نعنى الحلقه معرفة 

 وخواصها وعملها
تعريف الحلقه 

 وخواصها

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية عن 

 meetطريق برنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعات 8 اسبوع 2
تعلم الحلقه التي هي 

جزء من حلقه 

 وخواصها
 الحلقه الجزئيه

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية عن 

 meetطريق برنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعات 12 اسابيع 3
معنى مثالي وخواصه 

 واهميته
 المثاليات

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية عن 

 meetطريق برنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعات 12 اسابيع 3
كيفية تكوين حلقه 

 كسريه ومميزاتها
 الحلقات الكسريه

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية عن 

 meetطريق برنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 االلكترونيةوالواجبات 

 ساعات 24 اسابيع 6
معنى التشاكل   

 واهميته
 التشاكل الحلقي  

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية عن 

 meetطريق برنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعات 16 اسابيع 4
كيفية الحصول على   

انواع خاصه من 

 المثاليات

انواع خاصه من   

المثاليات وحلقات 

 متعددة الحدود

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية عن 

 meetطريق برنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية

 ساعات 28 اسابيع 7
كيفية توسيع حقل 

 ودراسة الموديوالت
توسيع الحقل   

 والموديوالت

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية عن 

 meetطريق برنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكت

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

  والواجبات االلكترونية 

 ساعات 8 اسابيع 2
انواع اخرى من 

 الموديوالت الجزئية
 الموديوالت الجزئية

اسلوب المحاضرة والمناقشة 

عبر المحاضرات الفيديوية عن 

 meetطريق برنامج 

 االمتحانات االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

 والواجبات االلكترونية
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
1-   Introduction to abstract and linear algebra by 

David M. Burton 

 قلرزامقدمه في الجبر المجرد تاليف د.ليلى سلمان  و د. محمد عبد ا -2

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 نظرية الحلقات تاليف د.عادل غسان نعوم  ود. باسل الهاشمي -3

ى مفردات منهج الحلقات تاليف د. بثينه نجاد شهاب ود. حاتم يحي -4

 خلف

   

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
  Modules and Rings by F.kasch 

  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 اليوجد

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 ه االمثلتطوير مفهوم الموديوالت وذلك من خالل اضافه ملحق يخص ويتعمق بهذا المفهوم والغزير ب 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الثالثة  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ت ر  320/  التحليل الرياضي اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  4, ساعة     120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

عادة  موضوعيعتبر التحليل الرياضي من المواضيع الرئيسية في اي برنامج للرياضيات ويدرس الطالب ال

 التشابه فيبعد دراسته لعدة فصول  في موضوع حسبان التفاضل والتكامل على الرغم وجودبعض 

حليل ع التمفردات  هذين الموضوعين اال انه يوجد اختالف كبير في دراسة هذه المفردات حيث ان موضو

 يتضمن االجابة على اسئلة من نوع لماذا؟  باالضافة الى:

 التاكيد على دراسة المفاهيم نفسها  وكيفية تطورها وعلى البناء المنطقي للموضوع ككل. 

 التأكيد على اهمية خواص االعداد الحقيقية كأداة لبرهنة العديد من الحقائق 

 الحرص على أظهار دور التقارب واالستمرارية في برهنة العديد من الحقائق وتطبيقاتها 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 الهداف المعرفيةا -أ
 يقية.العداد الحقانسبية وحقل لاالعداد الحقيقية والعالقة بين حقل االعداد اان يتعرف على نشأت -1أ         

 أن يفهم الطالب ان حقل االعداد الحقيقية كامل ومرتب -2أ

 أن يتعرف الطالب على الفضاء المتري وخواصه -3أ
عة المجموأن يتعرف الطالب على مفهومي الكرة و القرص وان يفهم كيف تم بناء باقي المفاهيم) -4أ

 حة واللمفتواالمفتوحة والمغلقة والمقيدة  والمتراصة...( باالعتماد على هذين المفهومين المجموعة 
 أن يتعرف الطالب على المتتابعات وتقاربها وخواصها في الفضاءات المترية  -5أ
 العددية  ومتسلسالت القوى ويفهم شروط تقاربها ان  يتعرف على المسلسالت  -6أ

 ان يفهم الطالب معنى االستمرارية لدوال معرفة على فضاءات  مترية -7أ

    ان يفهم  بعض التطبيقات التي تعتمد على دور االستمرارية مع التراص  -8أ         

 باالستمراريةان يفهم االشتقاق وعالقته  -9أ

 ان يعرف معنى التكامل ونشأته -10أ         

  ان يعرف معنى قياس مجموعة وقياس دالة وعالقته بتطور التكامل -11أ       

 
 مقررهداف المهاراتية الخاصة بالاال  -ب 

    ص والتي ق والخواان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائ -1ب     

 تعتبر االساس في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة            

 واضيع  او في م ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب     

 اخرى           

 ان يتمكن من صياغة المشكالت وطرحها لكل موضوع -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع المنهج3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاهاان يمتلك -2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الح -4ج

  المحتملة للمشكلة
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 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 (. ور الشخصيوالتطيف المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   الرصينةاعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية  -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 12 3
تعلم الطالب لمفهوم 

 االعداد الحقيقية
 االعداد الحقيقية ومبرهناتها

المحاضرة اليومية 

 الفديوية

 عبر برنامج  

google meet 

 االمتحان , التقارير

 الكترونيا

 ساعة 16 4     
تعلم الطالب 

الفضاءات المترية 

 والعالقات بينها

الفضاءات المترية وبعض 

المفاهيم االسياسية والعالقات 

 بينها
= = 

 ساعة 16 4

 تعلم الطالب 

لمتتابعات في ا

الفضاءات المترية 

 ومبرهناتها

لمتتابعات في الفضاءات ا

ومبرهناتها وفرقها المترية 

 عن المتتابعات الحقيقية
= = 

 ساعة 16 4
  تعلم الطالب 

المتسلسالت العددية 

 الالنهائية وتطبيقاتها

المتسلسالت العددية الالنهائية 

 = = وتطبيقاتها

 ساعة16 4
تعلم الطالب 

االستمرارية 

 ومبرهناتها

االستمرارية, تعريفها المكافئة, 

تطبيقاتها, المبرهناتها 

 االساسية في  الرياضي
= = 

 ساعة 12 3
 تعلم الطالب 

 شتقاق ومبرهناتهاال
 = = شتقاق ومبرهناتهاال

 ساعة 16 4
تعلم الطالب التكامل 

 الريماني
التكامل الريماني, فلسفته, 

 مبرهناته,العالقة مع االشتقاق
= = 

 ساعة 16 4
تعلم الطالب  نظرية 

 القياس وتكامل ليبيك
ومدخل لتكامل نظرية القياس 

 ليبيك
= = 
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
   

 ال يوجد كتاب مقرر

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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 

 

الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،  

An Introduction to Real Analysis 2013 
John K. Hunter 
 Department of Mathematics, University of California at Davis 

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....

https://mathworld.wolfram.com/ 
https://www.khanacademy.org/ 

https://www.mathsisfun.com/ 
 

 
 

 

 

 المقرر الدراسي خطة تطوير .12

 تم انشاء قناة على اليوتيوب لوثيق المحاضرات وجعلها متوفرة دائما -1

 البدء بعمل كتاب منهجي لعدم وجود كتاب منهجي -2

 ددةت متعتم اضافة العديد من االمثلة التوضيحية التي تربط المادة النظرية بتطبيقات في مجاال -3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mathworld.wolfram.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.mathsisfun.com/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 / المرحلة الثالثة قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ح ص  322االحتمالية  واالحصاء  /   اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( أسبوع30( ساعات أسبوعيا في )4ساعة :  ) 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بيانات , سم الاالحصاء الوصفي )  تعاريف , المتغيرات العشوائية  , المجتمع , العينة , البيانات , ر

 االرتباط واالنحدار (

لحوادث ة , ااالحتمالي نظريات طرق العد ,بديهيات, الحوادث,مقدمة في االحتماالت )تعار يف , تجارب ,

 , أمثلة ,أسئلة خارجية(المستقلة  , الحوادث الشرطية, نظرية بيز 

 ارجية(ئلة خالمتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية ) تعاريف , أنواعها , نظريات , أمثلة ,أس

 (لة خارجيةأسئ, العزوم , الدالة المولدة للعزوم التوقع الرياضي والتباين )تعار يف, نظريات , أمثلة ,

أسئلة ,مثلة أالمتغيرات العشوائية الثنائية وتوزيعاتها االحتمالية ) تعاريف , أنواعها , نظريات , 

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

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



الصفحة   

118 
 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 هداف المعرفية:اال -أ

 جياتالمنه القدرة على تحليل المشاكل المرتبطة بالجانب التقني باستخدام مهارات عالية وتطبيق-1أ

 القدرة على التواصل مع اآلخرين ضمن فريق وكذلك التحفيز وإبراز روح القيادة-2أ

 كفهم الرسوم البانية وجمع المعلوماتالقدرة علة معالجة المعلومات  -3أ

 تكاراتواالب القدرة على اكتساب معارف جديدة والتعلم من التجارب واالنفتاح على الحلول الجديدة-4أ

 ةالمناسب قراراتالتحلي بمواقف وقيم شخصية مهنية مالئمة والقدرة على إبداء آراء سديدة واتخاذ ال -5أ

 المنشات ضروري لربط عرض المهارات بالطلب عليها التنسيق بين تطوير المهارات و -6أ
 مقررالخاصة بالالهداف المهاراتيةا  -ب 

 التيتعلم الطالب كيفية استخدام األساليب اإلحصائية المختلفة واالحتماالت لحل المشك– 1ب

 فيها اإلحصاءويتعلم الطالب معنى التجارب العشوائية)اإلحصائية(واستخدام المفاهيم االحتماالت  – 2ب

 إكساب الطالب مهارة حساب االحتمالية بكل أنواعها وتفاصيلها والخصائص اإلحصائية – 3ب

 اكساب الطالب مهارة استخدام التوزيعات االحتمالية وبعض الجداول اإلحصائية  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

ية ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترون المحاضرات والشرح باستخدام التعليم االلكتروني .1

(Google classroom- Google meet.و المحاضرات الفيديوية ) 
 الربط بين المواضيع األخرى. .2
 .المناقشات بين الطلبة .3
 .استخدام المفاهيم األساسية السابقة .4
 الربط بين المفاهيم داخل الموضوع. .5
 .حل تمارين خارجية تطبيقية نهاية كل فصل .6

 طرائق التقييم      

 االلكترونية.  (النهائية، نصف السنة، االختبارات )اليومية )المفاجئة(، الفصلية .1

 األسئلة المطروحة داخل الصف  االلكتروني .2

 الواجبات البيتية .3

 تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها  .4

 تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات .5

 التطبيقات من التقارير البحثيةإجراء بعض  .6

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الح -4ج

  المحتملة للمشكلة
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 طرائق التعليم والتعلم   

  
    (واتهوني وادالمحاضرات والشرح باستخدام التعليم االلكتر) التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية .1

  التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين الطلبة .2

 التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه .3

 التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب  .4

 استنتاج بعض القوانين .5

   المناقشات بين الطلبة  .6

 تعميم المفاهيم الخاصة بالموضوع .7

 الربط بين المفاهيم داخل الموضوع                               .8

 تطبيق المفاهيم في العلوم األخرى .9

                                           

 طرائق التقييم

 
         . كترونياألسئلة المطروحة داخل الصف االلك اسلوب المناقشة  والحوار بين الطالب والتدريسي .1

 اسلوب المالحظة. .2

لسنة اامتحانات نصف ،االمتحانات الفصلية ،االمتحانات المفاجئةاالمتحانات االلكترونية ) .3

 (.    والنهائية
                                             .الواجبات البيتية  .4

 .التقارير البحثيةإجراء بعض التطبيقات من  .5
 

 

 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د

 حل المشكالت الخاصة بالرياضيات بشكل عام واإلحصائية بشكل خاص -5د

 نمذجة المشكالت العامة رياضيا وإيجاد النموذج االحتمالي المالئم لها -6د

 اتخاذ القرارات  الخاصة بالمشكالت -7د

 العمل في فريق متخصص بالموضوع -8د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االحصاء الوصفي الفصــل األول 20  5 -1

المحاضرات 

باستخدام 

التعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

 والمناقشات

 الكترونيا

 مقدمة في االحتماالت الفصل الثانـــي 20  10 -6

المحاضرات 

باستخدام 

التعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

 والمناقشات

 الكترونيا

 الفصل الثالــث 20 15 -11
المتغيرات العشوائية 

 وتوزيعاتها االحتمالية

المحاضرات 

باستخدام 

التعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

 والمناقشات

 الكترونيا

 الفصل الرابــع 20 20 -16
التوقع الرياضي 

 والتباين

المحاضرات 

باستخدام 

التعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

 والمناقشات

 الكترونيا

 الفصل الخامس 20 25 -21
المتغيرات العشوائية 

الثنائية والتوزيع  

 االحتمالي المشترك

المحاضرات 

باستخدام 

التعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

 والمناقشات

 الكترونيا

 الفصل السادس 20 26-30
بعض التوزيعات 

 االحتمالية الخاصة

المحاضرات 

باستخدام 

التعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

 والمناقشات

 الكترونيا
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 البنية التحتية .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 الكتب المنهجية الخاصة بالموضوع   

 *نظرية االحتماالت ,  تاليف : د.وليد النوري

* مقدمة في االحصاء , تاليف : محمد صبحي ابو صالح وعدنان 

 محمد عوف 

 المواضيع السابقة من الصف الثاني-2
Descriptive Statistics and Probability 

 )المصادر( المراجع الرئيسية -2

1-Probability and Statistics  

 By Morris H. De Groot 

 

2-Intoduction to Mathematical Statistics 

By Hogg and Craig 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

)المجالت العلمية ،التقارير 

).....،  

1-An Introduction to probability theory and mathematical 

statistics ; by Rohtagi  

 

2-Introduction to the theory of statistics ; by Mood , Graible 

and Boes  

 

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....

ت بعض المحاضرات الخاص بالموضوع من خالل المواقع االلكترونية والمحاضرا

 والكتب المجانية
https://www.youtube.com/watch?v=KzfWUEJjG18 

https://www.youtube.com/watch?v=bUI8ovd07uI 

https://www.khanacademy.org/math/statistics-

probability/random-variables-stats-library/random-variables-

discrete/v/random-variables 

https://www.youtube.com/watch?v=9ycJNH0F3OM 

ycsIub4ZEhttps://www.youtube.com/watch?v=jD 

 

GADVs8-https://www.youtube.com/watch?v=Lktb 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ce3kUWkY9IY 

 

Hs-https://www.youtube.com/watch?v=qs_79VE5 
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

اقتراح تطبيقات احتمالية تخص الرياضيات الطبية وادخال موضوع اوليات االحصاء الحيوي 

Biostatistics)    او موضوع تحليل البقاء  ) Survival Analysis)    او نظرية المعولية  )

(Reliability Theory)  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KzfWUEJjG18
https://www.youtube.com/watch?v=bUI8ovd07uI
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/random-variables-stats-library/random-variables-discrete/v/random-variables
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/random-variables-stats-library/random-variables-discrete/v/random-variables
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/random-variables-stats-library/random-variables-discrete/v/random-variables
https://www.youtube.com/watch?v=9ycJNH0F3OM
https://www.youtube.com/watch?v=jDycsIub4ZE
https://www.youtube.com/watch?v=Lktb-GADVs8
https://www.youtube.com/watch?v=ce3kUWkY9IY
https://www.youtube.com/watch?v=qs_79VE5-Hs
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الثالثة  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ت ع  321التحليل العددي /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع  30ساعات في االسبوع *  4ساعه     ,  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعلم اساسيات التحليل العددي وتحليل االخطاء

ية دراسة طرائق حل المعادالت غير الخطية في متغير واحد وطرائق حل منظومة معادالت غير خط

 وكذلك منظومة معادالت خطية

 دراسة االندراج واالستكمال

 دراسة التفاضل والتكامل العددي

 دراسة الحلول العددية للمعادالت التفاضلية االعتيادية

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 دراسة طرائق حل مسائل القيم االولية

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 المعطاة في المقرر الدراسي .ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين -1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
ى لعلحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 ة لحلها.ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسب  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   والقوانين اثناء الحل . ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الح -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       
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 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 المقرربنية  .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 4 

 ةيأهم الطالب فهمي أن

 دركي و العددي ليالتحل

 بعض  لحل ه بيأسال

غير  ةيالعمل المسائل

 توافري   ال قد التيالخطيه 

او من  ةيليتحل حلول لها

الصعوبه ايجاد الحلول 

 .التحليليه لها

:تحليل االخطاء /  النظري

مصادر االخطاء / 

االخطاء في العمليات 

 الحسابية. انواع االخطاء 

: برنامج الخطأ العملي

 النسبي والخطأ المطلق.

 محاضرة

 + الكترونية 

 مختبر

االمتحانات 

 والمناقشات
 الكترونية

2 8 
-دراسه مفاهيم التقارب 

االستقراريه  وانواع  

 االستمراريه

:مفهوم التقارب النظري

 ومفهوم االستقرارية

 محاضرة

 + الكترونية 

 مختبر
= 

7 28 

 

 دراسه  بعض انواع من 

 لحل ةيالعدد الطرائق

والمنظومات   المعادالت

 .ةيالخط ريغ

:   حلول العدديه  النظري

للمعادالت غير الخطية / 

تعيين مواقع الجذور / 

طريقة تنصيف الفترات / 

طريقة القاطع / الطريقة 

التكرارية للنقطة الصامدة 

تقارب الطرق التكرارية  /

 –طريقة نيوتن  /

رافسون / ايجاد الجذور 

لمتعددات الحدود / طرق 

حل منظومة معادالت غير 

خطية بطريقه نيوتن 

رافسن وطريقه النقطه 

الصامده / طريقة 

 ليوتحل دراسةبيرستو/ 

 المتعلقة  انواع االخطاء

 ومناقشة الطرائق بهذه

  .تقاربها معدالت

:برنامج طريقة العملي

تنصيف الفترات، برنامج 

طريقة القاطع، برنامج 

رافسن، -طريقة نيوتن

برنامج الطريقة التكرارية 

للنقطة الصامدة، برنامج 

مة معادالت غير حل منظو

 خطية.

 

 محاضرة

 + الكترونية 

 مختبر
= 



الصفحة   

126 
 

  

5 20 
حل االنظمه بالطرق 

 المباشره 

 

: الحلول العدديه  النظري

للمنظومات الخطية ) 

-المصفوفات النظاميه 

رتبه المصفوفه -المعكوس

( / طريقة كاوس للحذف 

جوردن  –طريقة كاوس  /

االرتكاز الجزئي /  /

طريقة كرامر / طريقة 

التحليل المثلثي. الطرق 

 غير المباشره

:برنامج طريقة العملي

كرامر لحل منظومة 

معادالت خطية، استخدام 

دالة موجودة في الماتالب 

لحساب معامالت افضل 

متعددة حدود توافق 

 البيانات.

 محاضرة

 + الكترونية 

 مختبر
= 

6 24 
االندراج تعلم طرق 

واالستكمال  وبعض 

 الطرق االخرى

االندراج واالستكمال / 

الفروقات المنتهية / 

طريقة نيوتن التقدمية 

والتراجعية والصيغ 

المركزيه / طريقة 

الفروقات النسبية  / 

صيغة الكرانج / طريقة 

المربعات الصغرى / طرق 

 المنحنيات االوفقيه 

 

 محاضرة

 + الكترونية 

 مختبر
= 

تعلم طرق التفاضل  20 5

 والتكامل  العددي 

التكامل والفاضل العددي / 

صيغ نيوتن للتفاضل 

العددي / قاعدة شبه 

المنحرف للتكامل العددي 

قاعدة سمبسون/ قاعدة  /

الثالث اثمان / قاعدة بول 

قاعدة ويدل / طريقة  /

رومبرك لتحسين النتائج 

طرق التكامل العددي /

لكاوس التربيعية /  

 اوس لجندر طريقة ك

 محاضرة

 + الكترونية 

 مختبر
= 

بعض الطرق لحل  16 4

 المعادالت التفاضليه 

حلول المعادلة التفاضلية 

طريقة متسلسلة تايلر /  /

طريقة اويلر الصريحة / 

طريقة اويلر المطورة / 

كوتا / حل  –طريقة رنكا 

 منظومة معادالت تفاضلية 

 محاضرة

 + الكترونية 

 مختبر
= 
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

  .التحليل العددي وطرق حسابه العددية، تاليف د. محمد منصور صبح و د

 2006صالح بن منيع الحربي. مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية 

 

  ،شبول حمد الاتاليف ياسين التقنيات العددية )التحليل العددي( ، الطبعة الثانية

 .2007عمان، االردن  -، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

 

  بد , تاليف: د. عالتحليل العددي وبرمجة طرقه على الحاسبة االلكترونية

 لوجيةالمطلب ابراهيم الشيخ احمد , وزارة التعليم العالي, الجامعة التكنو

1999. 

  Numerical Analysis,  2nd  Edition by L. Ridgway Scott, 

Princeton University Press UK 2015. 

 

 Numerical Analysis,  1st Edition by Ian Jacques and Colin 

Judd by Chapman and Hall, 1987. 
  

 Applied Numerical Analysis by Gerald, C.F. and Wheatley, 

P.O; Addison Wesley publishing, Inc., 1984.  
 مصادر متفرقة من المواقع العلمية والتعليمية االكاديمية على االنترنيت. 

 

  a2018Matlab البرنامج التطبيقي  

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،  
 

المراجع االلكترونية  (ب

 ،مواقع االنترنيت ،.....
 ( MATLAB 2017 برمجيات رياضية ) الماتالب

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

1- Runge-Kutta –Fehlberg Method  اضافه طريقه 

2- Multistep Methods 

3- Extrapolation Method 

4- High –order Equations and systems of differential equations 

5- The stability  

6 - Boundary-Value Problems for Ordinary  

 

   differential Equations    عن من الممكن اضافه فصل 

وتشمل      

1- The Linear Shooting Method 

2- The Shooting Method for Nonlinear Problems 

3- Finite-Difference Methods for Linear Problems 
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 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

 

 ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الثالثة   المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 رض اص 325االرشاد والصحة النفسية /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 أسبوع 30الواحد *  األسبوعساعة في  2ساعة ,  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 داف المقرراه .8

 ةعلى أهمية اإلرشاد النفسي والصحة النفسية في الحياة اليومي طالب الرياضياتتعرف   

 لمجتمع.سرة وااليومية في مجال التربية والتعليم واألكيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة 
 دارس بعدة الميجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية اإلرشاد والصحة النفسية في تعاملهم مع طلب

 التخرج وممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية .

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 المتعلقة بها.هداف واالان يفهم الطالب مواضيع المقرر-2أ

 .في المجال العمليان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت  -3أ
ئج على نتا لحصولالمشكالت لوترتيب المعلومات لالستفادة منها في حل  الطالب من تحليلان يتمكن -4أ

 صحيحة .
 وكيفية التعامل مع االخرين بيئتهنفسه ويفهم الطالب ان  -5أ
 .هال المناسبةحلول ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط ال  -6أ

 
  الخاصة بالمقرراالهداف المهاراتية   -ب 

 . يالمجتمعالسلوك تمكن الطالب من احداث تغييرات ايجابية في ان ي - 1ب

 .ما تعلمه في بناء خطط مستقبلية ايجابيةان يستخدم  – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   .التربوية مستقبالتحسين العملية يطبق ما تعلمه في ان   -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 لتي تواجههان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت ا-3ج

 لذاتاكما هي واالستعانة بالمفاهيم التي تعلمها لتطوير  تقبل ذاتهان يتمكن الطالب من  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 
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 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر. 10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
الوحدة / المساق أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3+4 2×4=8 

إكتساب المعرفة في 

مجال اإلرشاد 

النفسي ، وتحويل 

هذه المعرفة إلى 

سلوك يسهم في 

إرشاد الذات واآلخر 

  . 

د ــــ محاضرة عامة عن اإلرشا

 والصحة النفسية كمقرر دراسي 

علم ــــ التوجيه ،اإلرشاد النفسي ، 

النفس اإلرشادي ، معنى اإلرشاد 

 التربوي .

 ــــ  نشأة وتطور اإلرشاد النفسي .

 ــــ تطور مفاهيم التوجيه واإلرشاد 

عن طريق 

المحاضرات 

 الفديوية 

 إمتحان

 + نشاط يومي 

 الكترونيا  

 كذلك  8=4×2   5+6+7+8

ــــ  مبررات اإلرشاد النفسي ، 

 أهداف اإلرشاد النفسي .

العالقة بين اإلرشاد والعلوم ــــ 

 األخرى .

ــــ العالقة بين اإلرشاد والعلوم 

 األخرى .

ــــ  أسس التوجيه واإلرشاد : 

 األسس

 العامة ، األسس الفلسفية .   

عن طريق 

المحاضرات 

 الفديوية 

 إمتحان

 + نشاط يومي 

 الكترونيا  

9+10+11+

12 
 كذلك 8=4×2 

ــــ  أسس التوجيه واإلرشاد : 

 األسس

 النفسية واإلجتماعية والعصبية .   

 ــــ  مجاالت اإلرشاد النفسي .

 ــــ  طرق اإلرشاد النفسي .

 ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيه :   

 نظرية التحليل النفسي.  

 . النظرية السلوكية .2

 نظري
 إمتحان

 + نشاط يومي 

13+14+15+

16 
 كذلك 8=4×2

 ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيه :   

 . نظرية الذات. 3

          . النظرية الوجودية.                4

ــــ المعلومات الالزمة لعملية 

 اإلرشاد

 النفسي :  

 أهمية المعلومات 

 مشكالت جمع المعلومات 

 أنواع المعلومات 

 ــــ وسائل جمع المعلومات : 

 السجل التراكمي 

 الة دراسة الح

 السجل القصصي  

 ــــ إمتحان الفصل الثاني 

عن طريق 

المحاضرات 

 الفديوية 

 إمتحان

 + نشاط يومي 

 الكترونيا  

17+18+19+

20 
2×4=8  

 

 

 

 

إكتساب المعرفة في 

مجال الصحة النفسية 

، وتحويل هذه 

المعرفة إلى سلوك 

 ــــ وسائل جمع المعلومات : 

 السيرة الذاتية 

 اإلختبارات والمقاييس 

 المالحظة 

 المقابلة

 اإلرشاد والتوجيه في المدرسة :  ـــ

أهداف اإلرشاد والتوجيه في 

 المدرسة . 

عن طريق 

المحاضرات 

 الفديوية 

 إمتحان

 + نشاط يومي 

 الكترونيا  
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يسهم في تحقيق 

الصحة النفسية 

 النسبية. 

 المدرس المرشد : وظائفه وإعداده . 

 المرشد التربوي وظائفه وإعداده . 

ـــ الحاجة إلى برامج اإلرشاد في 

 المدرسة . 

معنى الصحة النفسية ، التعريفات  ــــ

 السلبية ، التعريفات اإليجابية . 

21+22+23+

24 
 كذلك 8=4×2 

ــــ مظاهر الصحة النفسية ، المفاهيم 

األساسية المرتبطة بالصحة النفسية 

، عالقة الصحة النفسية بالعلوم 

 األخرى. 

ــــ خصائص الشخصية السوية ، 

الشخص السوي والشخص 

 الالسوي.

 .  ــــ معايير الصحة النفسية

مظاهر السلوك السوي والسلوك  ــــ

 الالسوي ، تكامل الشخصية . 

عن طريق 

المحاضرات 

 الفديوية 

 إمتحان

 + نشاط يومي 

 الكترونيا  

25+26+27+

28 
 2×4=8 

 كذلك

 

 

 

   

األزمات النفسية ، معنى األزمة  ــــ

النفسية ، الطرق السليمة لحل 

 األزمات النفسية.

الحيل الدفاعية ، اإلحباط ،  ــــ

 اإلضطرابات النفسية .

 ميكانزمات الدفاع النفسية  . ــــ

 ــــ التوافق ، معنى التوافق ، التكيف

 ، الفروق بين التوافق والتكيف.

عن طريق 

المحاضرات 

 الفديوية 

 إمتحان

 + نشاط يومي 

 الكترونيا  

29+30 2×2=4 
 كذلك

 

أنواع التوافق ، خصائص  ــــ

 الشخص المتوافق

 ــــ إمتحان الفصل الثاني 

عن طريق 

المحاضرات 

 الفديوية 

 إمتحان

 + نشاط يومي 

 الكترونيا  
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 البنية التحتية . 11

الكتب المقررة  -1

 ال يوجد المطلوبة

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(

بغداد  ( حنا عزيز داود ، وناظم هاشم العبيدي  ـــ جامعة1990علم نفس الشخصية ) -1

 . 

سين ( مصطفى محمود اإلمام ، و أنور ح1991اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) -2

 عبدالرحمن ـــ جامعة بغداد . 

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

أ ( الكتب والمراجع التي 

يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(

 جوار تم إعتماد مصادر حديثة بحثت موضوعي اإلرشاد النفسي والصحة النفسية إلى   

 فرداتمالمصادر األساسية المبينة في أعاله ، لغرض إعداد المادة المقررة على وفق 

  مصادر :ذه الاللجنة القطاعية المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن ه

 الم الكتب زهران ، القاهرة ــ ع(  حامد عبد السالم 2005نفسي )التوجيه واإلرشاد ال .1

مد ملحم ، عمان ــ دار ( سامي مح2010مبادىء التوجيه واإلرشاد النفسي ) .2

 المسيرة 

اقبة ( محمد أحمد خدام مش 2008مبادىء اإلرشاد النفسي للمرشدين واألخصائيين ) .3

 ، عمان . 

 يل . حمد الخالدي ، بغداد ـ مكتب أباب( أديب م2009المرجع في الصحة النفسية ) .4

 ( سامر جميل رضوان ، عمان ــ دار المسيرة .2009الصحة النفسية )

 

ب ( المراجع االلكترونية 

 ،مواقع االنترنيت ،.....
 مواقع علم النفس االلكترونية والجمعيات العلمية

 

 

 
 

 . خطة تطوير المقرر الدراسي12

 نظريات االرشاد النفسياضافه النظرية المعرفية الى 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات / المرحلة  الثالثة  قسم المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ل ن  327اللغة االنكليزية   /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنةالفصل /  .5

 اسبوع 30ساعه واحدة في االسبوع *  1ساعة      ,   30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

صات دثة واالنالمحاويهدف المقرر الى تعليم وتدريب الطلبة على تعلم المفردات التربوية باللغة االنكليزية 

 االصوات وقواعد اللغة االنكليزيةونطق مخارج 

 

 تخريج طالب يتمكن من استخدام اساسيات اللغة االنكليزية في طرح مواضيع الرياضيات

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 المعطاة في المقرر الدراسي . ان يتذكر الطالب المعلومات-1أ

 .طبق الطالب االفكار الجديدة التي اكتسبها ان ي-2أ

 .ويفسر ما يقرا او يسمع الى غيره شرح الطالبان ي -3أ
 .الى عناصره ومكوناتهنص الان يتمكن الطالب من تحليل -4أ
 يصدر الطالب حكما على ما يقرا.ان  -5أ
 من السياق. ختار الطالب المعنى المناسبان ي  -6أ

 
  الخاصة بالمقرر االهداف المهاراتية  -ب 

 .تتكامل لديه القدرة التعبيرية ان  - 1ب

 .ان تتكامل لديه القدرة القرائية -2ب

 .نا من استعمال اللغة بصورة صحيحةكميكون متان  – 3ب

   . ليمةمثل مقالة نثرية او قصة قصيرة بصورة ستمكن من كتابة نص باللغة االنكليزية ان ي  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 لتعزيز مفرداته. في مختلف المواضيع باللغة االنكليزية.تكليف الطالب بعمل تقارير 3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ما . عندما يصدر حكما شفهيا او كتابياعلى شخص او موضوعمتلك الموضوعية ان ي-1ج

 . ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 واالنفعاالت. كون ماهرا في التعبير عن المواضيع واالفكاري ان-3ج

 ك.من خالل ذل ليزداد اندماجا بالجماعات في المناقشات الكالميةكون عنصرا فعاال ان ي -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 
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 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبالسليمة ذو لغة كفوء  بناء شخصية مدرس -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع

1+2 2 
Auxiliary verbs +have 
+have got 

Its a wonderful 
world     

المحاضرة 

 االلكترونية 

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

3+4 2 
Present  simple 
+present continuous 
present passive  

Get happy 
الحوار 

 والمناقشة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

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

Telling  tales  
الحوار 

 والمناقشة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

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

Doing the right 
thing       

 المحادثة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

9+10 2 
Future forms1(will 
+going to ) 
Somebody ,nobody .... 

On the move  
 المحاضرة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

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

I just love it   
 المحادثة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

13+14 2 
Present perfect  
Present perfect passive  

The world of work  
  

 المحادثة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

15+16 2 
First conditionals and 
time clauses 
Second conditionals  

Just  imagine  
الحوار 

 والمناقشة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

17+18+19 3 
Model verbs of 
probability in the 
present , in the past  

Getting  on together  
 الحوار

 والمناقشة

 االلكترونية

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان

20+21+22 3 
Present perfect 
continuous  

Obsessions 
 المحادثة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

23+24+25 3 Indirect questions  Tell me about it  
 المحادثة

 االلكترونية

النشاط  

اليومي+ 

 االمتحان

26+27+28 3 
Reported statements 
and questions  

Life's great events   
  

 المحاضرة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني

  مراجعه       2 29+30
المحادثة 

 والمناقشة

 االلكترونية

النشاط  اليومي 

 + االمتحان

 االلكتروني
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 الكتابان المنهجيان
New Headway Plus / -Intermediate Student’s Book 

New Headway Plus  / Intermediate Workbook With 

Key  

 القصص القصيرة –القواميس 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

New Headway Plus  / Intermediate Workbook With 

Key  

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 جميع مواقع تعليم اللغه االنكليزيه 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

ف البدايه وكيفيه نطق الحرمن الممكن اضافه فصل خاص  لتعليم االصوات من  -1

 باالضافه الى كتابه الحرف صوتيا وهذا مهم جدا .

اضافه فصل خاص بتعليم الكتابه للنصوص عن طريق استخدام عبارات معينه -2

اصة خباالضافه الى بعض التمارين والتدريبات التي  تشمل اضافة كلمات وعبارات 

رسائل ث والط ليتمكن من كتابة البحوبالكتابة االكاديمية مع التاكيد على ادوات الرب

 واالطاريح وتهيئته كباحث علمي.
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 / المرحلة الثالثة  قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ط ت  326المناهج وطرائق تدريس /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  المتاحةأشكال الحضور  .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  2, ساعة     60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يهدف المقرر الى

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

 أنواع المناهج الدراسية واسس بناءها . -1

 ويم اهداف تربوية ومحتوى مادة علمية وطرائق تدريس وتق -مكونات المنهج الدراسي االربع  -2

 اسس التخطيط الجيد للتدريس -3

تهيأته ضيات والثالثة في قسم الرياثانيا : تطبيقات عملية وورش عمل الهدف منها اعداد طالب المرحلة 

 لبرنامج التربية العملية الذي يطبق في المرحلة الرابعه .

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 .للمادة الدراسيةعلومات االساسية ان يتذكر الطالب الم-1أ

 .جيدة  صواباالساسية التي تبنى عليها طرق التدريس بنسبة  شرح الطالب نبذة عن القواعدان ي-2أ

 .اختيار الطريقة الصحيحة للتدريسيجيد الطالب ان  -3أ
 .قبالالتي سيقوم بتدريسها مستلطالب من وضع خطة دراسية يومية وسنوية للمادة ان يتمكن ا-4أ
 .صحيحةفي مجال التدريس وبطريقة يذكر الطالب المصطلحات االساسية ان  -5أ
 .ليهعلتي تطرح ااالجوبة لالسئلة ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط   -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 .صحيحةاذا ما طلب منه ذلك وبطريقة ؤدي الطالب العمليات التدريسية ان ي - 1ب

خالل  منه ذلك لمكونات الموقف التدريسي اذا ما طلبيقلد الطالب النموذج الذي يؤديه المعلم  ان – 2ب

 . دقائق كحد اقصى 3

 .بشكل عمليتمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه نظريا ان ي – 3ب

   .مالفكرة والمعلومة للمتعليتمكن الطالب من استخدام الوسائل التعليمية اليصال ان   -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 .اسلوب المناقشة .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 مقرر..تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع ال3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 .ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 دريسية من تلقاء نفسه.العمليات التتعاون الطالب مع االخرين اثناء اداء ان ي-3ج

 ة الفروق الفردية بين المتعلمين.علم مراعاان يت -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 
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 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 طالب مستقبالبناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته ال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 

تعلم الطالب 

المفاهيم التي 

تطرح في 

 المحاضرة

 مفاهيم اساسية في المنهج     

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 اسس بناء المنهج الدراسي    كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 تنظيم المنهج الدراسي    كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 انواع المناهج الدراسية      كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

عناصر المنهج الدراسي / المنهج  كذلك 2 1
 كنظام خماسي    

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية
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 األهداف التربوية كذلك 4 2

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 ورشة عمل كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 التخطيط بالتدريس  كذلك 6 3

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 ورشة عمل كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 الكتاب المدرسي       /المحتوى  كذلك 4 2

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 التقويم كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

وشهرية ) يومية 

( والواجبات 

  االلكترونية
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 انواع االختبارات كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 كذلك 16 8
طرائق التدريس والوسائل 

 التعليمية

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 الوسائل التعليمية كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

والواجبات ( 

  االلكترونية

 ورشة عمل كذلك 2 1

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 التعليم المدمج كذلك 4 2

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية

 التعلم المنعكس كذلك 4 2

اسلوب 

المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات 

وية عن يديالف

طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية 

( والواجبات 

  االلكترونية
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
كتب طرائق تدريس الرياضيات ,  تطوير في مجال الرياضيات 

 المدرسية

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 محاضرات ومقاالت عبر االنترنيت

االنترنيت المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

.....، 
 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الرابعة المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ب ع 428التبولوجيا العامة  /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  4ساعة     ,   120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

  تمكين الطالب من:  أهداف المقرر .8

 تعريف الفضاء التبولوجي

 الفضاءات التبولوجيةدراسة انواع 

 تعريف انواع الدوال التي تربط الفضاءات ببعضها

 تعريف بديهيات الفصل المختلفة

 تعريف مفهوم التراص والترابط وكل ما يتعلق بهما 

 أعطاء امثلة عن كل مفهوم من المفاهيم السابقة 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  المعرفيةاالهداف  -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى علحصول ترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل واان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال و-4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 ة لحلها.ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسب  -6أ

 
  تية الخاصة بالمقرراالهداف المهارا  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل . ان يميز الطالب   -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 اسلوب المناقشة. .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاهاان يمتلك -2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الح -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       
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 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 (. ور الشخصيوالتطيف المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   الرصينةاعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية  -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

2 8 
تعلم مفهوم الفضاء 

 التبولوجي 

تعريف الفضاء التبولوجي 

مع امثلة متنوعة وبعض 

والمجموعات  الخواص

 المفتوحة والمغلقة

القاء المحاضرة 

عبر  مع النقاش

 الصفوف 

 االلكترونية

االمتحان مع 

المشاركة 

 اليومية

 الكترونيا  

 انشاء فضاءات تبولوجية 8 2

تعريف االساس واالساس 

نظام  الجزئي التبولوجي

الحوارات المفتوحة مع 

 بعض المبرهنات

القاء المحاضرة 

عبر  مع النقاش

 الصفوف 

 االلكترونية

االمتحان مع 

المشاركة 

 اليومية

 الكترونيا  

2 8 
التعرف على المجموعات 

 المشتقة

داخل وخارج المجموعة مع 

امثلة وخواص حدود 

المجموعة مع مجموعة 

نقاط الغاية وانغالق 

المجموعة مع امثلة 

 وخواص

القاء المحاضرة 

عبر  مع النقاش

 الصفوف 

 االلكترونية

االمتحان مع 

المشاركة 

 اليومية

 الكترونيا  

 االستمراريةمفهوم  12 3

تعريف االستمرارية مع 

امثلة وحاالت خاصة 

ات االستمرارية مع ئمكاف

االستمرارية بنقطة والدالة 

المفتوحة والمغلقة تعريف 

دالة التكافؤ التبولوجي مع 

 مفهوم الخاصية التبولوجية

القاء المحاضرة 

عبر  مع النقاش

 الصفوف 

 االلكترونية

االمتحان مع 

المشاركة 

 اليومية

 الكترونيا  
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 الفضاءات المشتقة 16 4

تعريف الفضاء الجزئي مع 

امثلة بعض المبرهنات 

ي ئالخاصة بالفضاء الجز

وتعريف الصفة الوراثية 

تعريف فضاء القسمة مع 

امثلة ومبرهنات تعريف 

فضاء الضرب مع امثلة 

 ومبرهنات

القاء المحاضرة 

عبر  مع النقاش

 الصفوف 

 االلكترونية

االمتحان مع 

المشاركة 

 اليومية

 الكترونيا  

6 24 
التعرف على بديهيات 

 الفصل

مع  To –تعريف الفضاء 

تعريف  امثلة ومبرهنات

مع امثلة 1T–الفضاء 

 –تعريف الفضاء  ومبرهنات

2T مع امثلة ومبرهنات 

بالفضاء  التقارب تعريف

التبولوجي وعالقته بالفضاء  

– 2T  تعريف الفضاء

 المنتظم مع امثلة ومبرهنات

مع  3T –تعريف الفضاء 

 امثلة وخواص 

تعريف الفضاء االعتيادي 

تعريف  مع امثلة ومبرهنات

مع امثلة  4T –الفضاء 

 ومبرهنات

القاء المحاضرة 

عبر  مع النقاش

 الصفوف 

 االلكترونية

االمتحان مع 

المشاركة 

 اليومية

 الكترونيا  

 التراص 24 6

تعريف الفضاء المرصوص 

الصورة المستمرة  مع امثلة

لفضاء مرصوص مع كون 

التراص خاصية وراثية 

وتبولوجية عالقة مبرهنة 

هاين بورسل مع الفضاء 

المرصوص وكون التراص 

صفة ليست وراثية مكافئات 

التراص )مبرهنة 

جايخونوف( وعالقة 

 2T –التراص بالفضاء 

 1C –تعريف الفضاء 

وعالقتها  2C  –والفضاء 

 بالتراص ولدلوف

القاء المحاضرة 

عبر  مع النقاش

 الصفوف 

 االلكترونية

االمتحان مع 

المشاركة 

 اليومية

 الكترونيا  

 الترابط 20 5

تعريف الفضاء المتصل مع 

امثلة وخواص مكافئات 

االتصال االتصال الموضعي 

مع امثلة وخواص وعالقته 

باالتصال االتصال المساري 

وخواص عالقة ع امثلة م

االتصال المساري باالتصال 

 واالتصال الموضعي

القاء المحاضرة 

عبر  مع النقاش

 الصفوف 

 االلكترونية

االمتحان مع 

المشاركة 

 اليومية

 الكترونيا  
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

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

               ي   د.عريبي الزوبعي , د.منير العان                          
 د.محمد الجنابي                         

 
  

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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     

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 
 اليوجد

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 اليوجد

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

قة ة العالمفهوم المرشحات والشبكات واعطاء امثلة عن المفهومين ودراساضافة مفاهيم جديدة مثل  -1

 بينهم

 اعطاء تعريف المؤثرات بشكل عام ودوره في الفضاءات التبولوجية -2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة  الرابعة  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ت ق 429التحليل العقدي /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  4ساعة  ,  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8

 ي.اكتساب المعرفة الرياضية للمواد المقرره  وفهم المعاني الكافيه  وراء كل مفهوم رياض -أ 

م اعدة لفهقستوفر  والتيتنمية الفهم لتطبيق مادة التحليل العقدي كمنظومة متكاملة من المفاهيم االساسية  -ب 

 االنظمة العددية.

 تطبيق خطوات حل مشكلة رياضية من خالل تحليل المشكلة ووضع خطة الحل وتنفيذها. -ج

مقارنة الدوال العقدية بالدوال الحقيقية لتطبيق ما تعلمه الطالب في مادة التحليل الرياضي في المرحلة  -د

 السابقة

حقيقها تطالب وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ال يوفر

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 م والتعلم والتقييموطرائق التعلي المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى لحصول عيتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل واان -4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 لحلها. سبةان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المنا  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 مفردات المقرر.ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن  – 3ب

   ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 اسلوب المناقشة. .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاهاان يمتلك -2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الح -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       



الصفحة   

154 
 

  

 

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 (. ور الشخصيوالتطيف المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   الرصينةاعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية  -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

4 16 
فهم الطالب 

للمحاضرة 

 الملقاة

Complex numbers 
   

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

والواجبات 

 االلكترونية

 Analytic functions كذلك 16 4

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

والواجبات 

 االلكترونية

 Elementary functions كذلك 16 4

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

والواجبات 

 االلكترونية

 كذلك 20 5
Transformation by 
complex functions 

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

والواجبات 

 االلكترونية

 كذلك 20 5
Sequences, series, 

power series 

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

والواجبات 

 االلكترونية

 كذلك 16 4
Integration of 

complex functions 

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

والواجبات 

 االلكترونية

 Residues and poles كذلك 16 4

اسلوب المحاضرة 

والمناقشة عبر 

المحاضرات الفيديوية 

عن طريق برنامج 

meet 

االمتحانات 

 االلكترونية 

) يومية وشهرية ( 

والواجبات 

 االلكترونية
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

1-Complex variables and applications by 
Ruel V.Churchill 

الكتاب المساعد : مقدمة في التحليل العقدي، د. ابتسام  -2
 كمال الدين و د.عطا هللا ثامر.

 ملزمة معدة من قبلي.    المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 اليوجد

االنترنيت المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

.....، 
 اليوجد

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 لشاذهانقاط اضافة امثله كثيره ومتنوعه لجميع المفاهيم العقديه . كما تم اضافة ملحق لموضوع انواع ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحة   

157 
 

  

 نموذج وصف المقرر  

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 المرحلة الرابعة / قسم الرياضيات المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ح ض  430االحصاء الرياضي /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع تدقق 30ساعات اسبوعيا   *   4ساعة   ،  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8

 وي بما فيالحي يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعلومات األساسية والتدريب العملي في مجال اإلحصاء

باط بين االرت المعلومات ومدىذلك القدرة على استخدام المعدالت والمنطق الرياضي في تقييم احتماالت صحة 

 .المتغيرات

 القدرة على تحليل مشاكل الحياة وذلك باستخدام مهارات عالية وتطبيق المنهجيات. -1

 القدرة على التواصل مع االخرين ضمن فريق عمل الجل التحفيز وابراز روح القدرة. -2

 القدرة على معالجة المعلومات كفهم الرسوم البيانية وجمع المعلومات. -3

ة لجديدالقدرة على اكتساب معارف جديدة والتعلم من التجارب السابقة واالنفتاح على الحلول ا -4

 واالبتكارات.

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.ان يفهم الطالب -2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى علحصول ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل وا-4أ

 نتائج صحيحة .
 بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. ان يركب الطالب مسائل تتعلق -5أ
 ة لحلها.ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسب  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   والقوانين اثناء الحل . ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 اسلوب المناقشة. .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
  pdfالمحاضرة  .4

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 (google meet واالجوبة في االجتماعات )  األسئلة. االختبارات الشفوية من خالل 4   
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االالرياضياتية واقتراح بعض الحان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت  -4ج

 . المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       
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 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 طالب مستقبالبناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته ال -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
خرجات التعلم م

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-5 20 
تم طرحه  تعلم الطالب ما

 في المحاضرة
مقدمة في االحتمالية 

 المتقطعةوالتوزيعات 

المحاضرات 

 والمناقشات

 الفديوية

 عبر برنامج 

google meet 

اعطاء 

واجبات 

وامتحانات 

 الكترونيا  

6-11 24 
تم طرحه  تعلم الطالب ما

 في المحاضرة
التوزيعات المستمرة  

 + توزيع المعاينة

المحاضرات 

 والمناقشات

 الفديوية

 عبر برنامج 

google meet 

اعطاء 

واجبات 

وامتحانات 

 الكترونيا  

12-14 12 
تعلم الطالب ما تم طرحه 

 االحصاءات المرئية في المحاضرة

المحاضرات 

 والمناقشات

 الفديوية

 عبر برنامج 

google meet 

اعطاء 

واجبات 

وامتحانات 

 الكترونيا  

15-17 12 
تم طرحه  تعلم الطالب ما

 خواص المقدر الجيد في المحاضرة

المحاضرات 

 والمناقشات

 الفديوية

 عبر برنامج 

google meet 

اعطاء 

واجبات 

وامتحانات 

 الكترونيا  

18-22 20 
تم طرحه  تعلم الطالب ما

 طرق التقدير في المحاضرة

المحاضرات 

 والمناقشات

 الفديوية

 عبر برنامج 

google meet 

اعطاء 

واجبات 

وامتحانات 

 الكترونيا  

23- 26 16 
تم طرحه  تعلم الطالب ما

 الثقةفترات  في المحاضرة

المحاضرات 

 والمناقشات

 الفديوية

 عبر برنامج 

google meet 

اعطاء 

واجبات 

وامتحانات 

 الكترونيا  

27-30 16 
تم طرحه  تعلم الطالب ما

 اختبار الفرضيات في المحاضرة

المحاضرات 

 والمناقشات

 الفديوية

 عبر برنامج 

google meet 

اعطاء 

واجبات 

وامتحانات 

 الكترونيا  
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 البنية التحتية  .11

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

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

االحصاء الرياضي  ،  المؤلف أمير حنا  -1

 هرمز.
2- Probability and Statistics, by Morris, H. 
Degroot 

 االحتمالية للصف الثالث )مجانية التعليم(.كتاب 3

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

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

2- SOME BASIC THEORY FOR STATISTICAL 

INFERENCE 
M.S. BARTLETT, F.R.S. andD.R. COX, F.R.S. 

االلكترونية ،مواقع االنترنيت المراجع  (ب

.....، 

1- https://youtu.be/7mnbfzmte1I 

2- https://www.alfreed-ph.com/2018/09/9-pdf.html 

3- https://www.youtube.com/watch?v=Q0zDzxKfWFY 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 ايلي(.وزيع رمواضيع مهمة تكمل المادة العلمية مثل بعض التوزيعات المهمة )توزيع القوى وت إضافة -1
 ما يربط المواضيع والتوزيعات بتطبيقاتها مثل  إضافة -2

  L-moment, weight moment))طرق التقدير الجديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7mnbfzmte1I
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الرياضيات / المرحلة الرابعة  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ر ط 434 /الرياضيات التطبيقية  ( 1) اختياري اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  4ساعة ,   120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تطبيقات توضح اهمية ودور القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

لقيمة احليل تعريف الطالب بالمفاهيم التطبيقية و توضيح اهميتها مثل التقاطر و المعكوس الوهمي و ت

 positive , semi positive, negative, semi negative Definiteالشاذة و 

 كيفية التعامل مع البيانات الكبيرة بغية معالجتها مع اعطاء بعض االمثلة التوضيحية

 خواصها و اهميتها مع بعض التطبيقات  Bimatrixتعريف مفهوم 

 تعريف الطالب مفهوم نظرية البيان معناها و اهميتها مع بعض التطبيقات التوضيحية

 التعرف على مفهوم الضبابية والبيان الضبابي مع بعض التطبيقات التوضيحية

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  المعرفيةاالهداف  -أ
 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ
لى لحصول عوترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل واان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال -4أ

 نتائج صحيحة .
 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ
 ة لحلها.ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسب  -6أ

 
  اتية الخاصة بالمقرراالهداف المهار  -ب 

 ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

   بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .  ان يميز الطالب  -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 اسلوب المناقشة. .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات ومفردات المقرر3   

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى لول االان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الح -4ج

  المحتملة للمشكلة

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 طلبة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين ال2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       
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 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

 . التقارير و الواجبات4

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطبقابلية التوظ المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقةالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي و التعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

   وفق االسس العلمية الرصينةاعداد الطالب علميا وتربويا  -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

2 8 
تعلم الطالب ما تم  

طرحه في 

 المحاضرة

مراجعة عامة لفضاء 

 المصفوفات و تطبيقاتها

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و 

الواجبات اليومية 

 الكترونيا  

 كذلك 12 3
القيم الذاتية والمتجهات 

الذاتية المركبة والحقيقية و 

 تطبيقاتها

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و 

اليومية الواجبات 

 الكترونيا  

 كذلك 8 2
 تطبيقات في علم الوراثة

 

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

عمل تقرير  

 الكترونيا  

 SVDالتقاطر و التعامد و  كذلك 12 3

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و 

الواجبات اليومية 

 الكترونيا  

 المعكوس الوهمي كذلك 4 1

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

 تقرير  الكترونيا  

 كذلك 12 3
Bimatrix    خواصها

 وانواعها مع التطبيقات

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

 تقرير  الكترونيا  

 Bimatrixالتجزئة في  كذلك 4 1

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

 تقرير  الكترونيا  



الصفحة   

166 
 

  

 Fuzzy Bimatrix كذلك 12 3

 االستنتاجاالستقراء و 

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان  

 الكترونيا  

 كذلك 12 3
نظرية البيان انواعها 

 والجوارات والمسارات

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

بحوث تطبيقية  

 الكترونيا  

 كذلك 8 2
مسار اويلر و هاملتوني و 

 االشكال االفالطونية

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

بحوث تطبيقية  

 الكترونيا  

 كذلك 8 2
البيان الكامل ومفهوم 

التجزئة مع البيان  مع 

 التطبيقات

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

بحوث تطبيقية  

 الكترونيا  

 مسالة البائع المتجول كذلك 4 1

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان وعمل 

بحوث تطبيقية  

 الكترونيا  

 كذلك 4 1
 االنغمار    

 

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

بحوث تطبيقية  

 الكترونيا  

 كذلك 4 1
 نظرية االلوان االربعة

 

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

بحوث تطبيقية  

 الكترونيا  

2 

 

 

8 
 

 

                                                                                                                     البيان الضبابي                  كذلك

 االستقراء و االستنتاج

عبر المحاضرات 

الفديوية عن طريق 

 google meeبرنامج 

االمتحان و عمل 

تطبيقية  بحوث 

 الكترونيا  
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 البنية التحتية  .11

 ملزمة تاليف استاذ المادة الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

CONVEX ANALYSIS AND NONLINEAR 

OPTIMIZATION 

Theory and Examples 

JONATHAN M. BORWEIN 

 المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت (ب

.....، 

1.https://math.stackexchange.com/questions/2442310/rel

ationship-between-diagonally-dominant-and-well-

conditioned-matrices 

2.https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refm

an2/auxillar/pseudinv.htm 

-https://medium.com/@ringlayer/regular-inverse (ت

pseudo-inverse-matrix-calculation-using-singular-value-

decomposition-914cedb28e20 

-https://study.com/academy/lesson/cayley-hamilton (ث

theorem-definition-equation-example.html 

https://math.stackexchange.com/questions/1452843/d (ج

iagonalisation-of-a-matrix-with-distinct-eigenvalues 

http://www.math4all.in/public_html/linear%20algebra (ح

/mainchapter10.3.html 

 https://atozmath.com/MatrixEv.aspx?q=svd (خ

https://math.stackexchange.com/questions/1805191/c (د

alculating-svd-by-hand-resolving-sign-ambiguities-in-

the-range-vectors 

 https://en.wiktionary.org/wiki/bimatrices (ذ

 https://en.wiktionary.org/wiki/bimatrix (ر

-https://mathsection.com/introduction-to-graph (ز

theory-applications/ 

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/09/intro (س

duction-graph-theory-applications-python/ 

 https://www.britannica.com/topic/graph-theory (ش

-https://www.slideshare.net/ManiKanta175/graph (ص

theory-and-its-applications 

https://math.stackexchange.com/questions/2442310/relationship-between-diagonally-dominant-and-well-conditioned-matrices
https://math.stackexchange.com/questions/2442310/relationship-between-diagonally-dominant-and-well-conditioned-matrices
https://math.stackexchange.com/questions/2442310/relationship-between-diagonally-dominant-and-well-conditioned-matrices
https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/pseudinv.htm
https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/pseudinv.htm
https://medium.com/@ringlayer/regular-inverse-pseudo-inverse-matrix-calculation-using-singular-value-decomposition-914cedb28e20
https://medium.com/@ringlayer/regular-inverse-pseudo-inverse-matrix-calculation-using-singular-value-decomposition-914cedb28e20
https://medium.com/@ringlayer/regular-inverse-pseudo-inverse-matrix-calculation-using-singular-value-decomposition-914cedb28e20
https://study.com/academy/lesson/cayley-hamilton-theorem-definition-equation-example.html
https://study.com/academy/lesson/cayley-hamilton-theorem-definition-equation-example.html
https://math.stackexchange.com/questions/1452843/diagonalisation-of-a-matrix-with-distinct-eigenvalues
https://math.stackexchange.com/questions/1452843/diagonalisation-of-a-matrix-with-distinct-eigenvalues
http://www.math4all.in/public_html/linear%20algebra/mainchapter10.3.html
http://www.math4all.in/public_html/linear%20algebra/mainchapter10.3.html
https://atozmath.com/MatrixEv.aspx?q=svd
https://math.stackexchange.com/questions/1805191/calculating-svd-by-hand-resolving-sign-ambiguities-in-the-range-vectors
https://math.stackexchange.com/questions/1805191/calculating-svd-by-hand-resolving-sign-ambiguities-in-the-range-vectors
https://math.stackexchange.com/questions/1805191/calculating-svd-by-hand-resolving-sign-ambiguities-in-the-range-vectors
https://en.wiktionary.org/wiki/bimatrices
https://en.wiktionary.org/wiki/bimatrix
https://mathsection.com/introduction-to-graph-theory-applications/
https://mathsection.com/introduction-to-graph-theory-applications/
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/09/introduction-graph-theory-applications-python/
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/09/introduction-graph-theory-applications-python/
https://www.britannica.com/topic/graph-theory
https://www.slideshare.net/ManiKanta175/graph-theory-and-its-applications
https://www.slideshare.net/ManiKanta175/graph-theory-and-its-applications
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 اعادة صياغة وعرض المنهج بما ينسجم و التعليم االلكتروني -1

 اضافة تطبيق لكل مفهوم من مفاهيم و مفردات المنهج  -2
 مفاهيم المنهج في دراسة الجائحة كتطبيق و مناقشة النتائجاستخدام  -3
 والبيان الضبابي مع بعض التطبيقاتي الرياضيات فاضافة مفهوم الضباب  -4
  حلها تمكين الطالب من استخدام المفاهيم الرياضية في التطبيقات و صياغة النماذج الرياضية و -5
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

بين وصف نها ومبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بي

 البرنامج.

 

 الهيثم ابن –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 مرحلة الرابعةال / قسم الرياضيات  القسم العلمي / المركز/ المرحلة .2

 رض ت د 435التحليل الدالي  /   ( 2 ) اختياري اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  4ساعة   ,  120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021/  2020  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .مراجعة فضاءات المتجهات والمفاهيم المتعلقة بها وتوظيفها للمواضيع التي تليها.1

ية , معياردراسة مفصلة عن الفضاءات المعيارية وعالقتها مع الفضاءات المترية ضرب الفضاءات ال -2

ضاءات ي الفاستمراريه الدوال في الفضاءات المعيارية , مفهوم المجموعة المقيدة والدالة المقيدة ف

 المعيارية

 دراستها .تعميم المفاهيم التبولوجية )المعروفة( على الفضاءات المترية و -3

 دراسة فضاءات بناخ )الفضاءات المعيارية الكاملة( -4

 دراسة فضاءات الضرب الداخلي )أمثلة وخواص أساسية( وتوظيفها في دراسة فضاءات هلبرت -5
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ضاء فالحصول على فضاءات معيارية بواسطة فضاءات ضرب داخلي معلومة وبيان انه ليس كل  -  6     

 جوارز -فضاء ضرب داخلي برهان متراجحة كوشي معياري يمكن ان يشتق من

 دراسة المتجهات والمجموعات المتعامدة )والمتعامدة االحادية( - 7

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 االهداف المعرفية  -أ

 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها.ان يفهم -2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ

ى صول علان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل والح-4أ

 نتائج صحيحة .

 مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح.ان يركب الطالب  -5أ

 حلها.لان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسبة   -6أ

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 ردات المقرر.ان يبرهن الطالب القوانين الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمف - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر. – 3ب

 ان يميز الطالب  بين استخدامات المبرهنات والقوانين اثناء الحل .    -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات الفيديوية .1

 اسلوب المناقشة. .2

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3

4.  

 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية -1ج

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية -3ج

خرى ل االان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الحلو -4ج

 المحتملة للمشكلة 
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 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 1       

 بة .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين الطل2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 4       

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

  

 (. ر الشخصيوالتطو المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف -د 

 الحياتيتوظيف المعلومات المكتسبة في المجال  -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 بناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال -3د

 اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة   -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 ساعات 8 2
تعلم الطالب الفضاءات 

 االتجاهية

الفضاءات –فضاءات المتجهات 

الجمع )والجمع -الجزئية

–المباشر ( للفضاءات الجزئية 

المجموعات -التركيب الخطي

-االساس  -المستقلة والمعتمدة

 الخطيالتحويالت 

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 الجدول المعلن 

 االمتحان

 الكترونيا  

 ساعة 12 3
تعلم الطالب الفضاءات 

 المعيارية

الفضاءات المعيارية )امثلة 

متنوعة تحقق وامثلة ال تحقق( 

متراجحات منكوسكي , 

جوردان هولدر, كوشي جوارز 

وتطبيقات عليها ,عالقة 

الفضاءات المعيارية بالفضاءات 

 المترية 

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 الجدول المعلن

 االمتحان

 الكترونيا  

 كذلك ساعات 8 2
ضرب الفضاءات المعيارية و 

 خواصها

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 الجدول المعلن

 االمتحان

 الكترونيا  

 ساعة 16 4
تعلم الطالب المفتهيم 

التبولوجية على 

 الفضاءات

تعميم المفاهيم التبولوجية على 

الفضاءات المعيارية مثل الكرة 

المفتوحة)المغلقة( والمجموعة 

المفتوحة والمغلقة وانغالق 

ومبرهنات مجموعة مع امثلة 

وتطبيقات .وتطبيقات على 

المجموعات المحدبة في 

الفضاءات المعيارية المتتابعات 

المتقاربة )والمتتابعات 

المتباعدة(والمتتابعات المقيدة 

مع خواصها االساسية وبعض 

 التطبيقات عليها

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 الجدول المعلن

 االمتحان

 الكترونيا  

 ساعة12 3
تعلم الطالب 

 الستمرارية وخواصهاا

االستمرارية ,الدوال المستمرة 

والدوال المقيدة مع تميزات لكل 

منها,خواص الدوال المستمرة 

في حالة كون الدوال تحويالت 

خطية,مع تطبيقات العالقة بين 

الدوال المستمرة والمقيدة في 

حالة كون الدوال تحويالت 

 خطية على الفضاءات المعيارية

المحاضرات 

ة حسب الفديوي

 الجدول المعلن

 االمتحان

 الكترونيا  
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 تعلم الطالب فضاء بناخ ساعة 12 3

فضاءات بناخ )امثلة تحقق 

وامثلة ال تحقق( مع بعض 

المبرهنات ودراسة الشرط 

ليكون فضاء قسمة من نوع 

 بناخ

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 الجدول المعلن

 االمتحان

 الكترونيا  

 ساعة 12 3
 تعلم الطالب الضرب

 الداخلي

الضرب الداخلي, فضاءات 

الضرب الداخلي ,امثلة 

ومالحظات ,خواص عديدة 

تتعلق بالموضوع المرافق 

لتحويل خطي ,امثلة وخواص 

متعلقة بالمفهوم في فضاء 

 ضرب داخلي

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 الجدول المعلن

 االمتحان

 الكترونيا  

 ساعة 12 3
تعلم الطالب الفضاءات 

 المستحدثةالمعياريه 

الفضاءات المعيارية 

المستحدثة)الناتجة(من فضاءات 

الضرب الداخلي, واعطاء امثلة 

تبين انه ليس كل فضاء معياري 

ناتج من ضرب داخلي وذلك 

باستخدام بعض خواص 

الضرب الداخلي, برهان 

متراجحة كوشي جوارز 

باستخدام مفهوم الضرب 

 الداخلي

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 علنالجدول الم

 االمتحان

 الكترونيا  

 ساعة 12 3
تعام الطالب فضاء 

 هلبرت

فضاءات هلبرت )امثلة تحقق 

وامثلة ال تحقق(العالقة بين 

فضاء هلبرت وفضاء بناخ 

واعطاء امثلة على فضاءات 

 بناخ ولكن ليست هلبرت

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 الجدول المعلن

 االمتحان

 الكترونيا  

 ساعات 16 4
الطالب تعلم 

 المجموعات المتعامدة

المجموعات 

المتعامدة)والمجموعات 

االحادية التعامدة( في فضاءات 

المجموعات -الضرب الداخلي

المكملة )تعاريف وامثلة 

 وخواص( مبرهنة بسل

 

المحاضرات 

الفديوية حسب 

 الجدول المعلن

 االمتحان

 الكترونيا  
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 اليوجد المطلوبةالكتب المقررة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1- A.R.Vasishtha & J.N.Sharma, Functional Analysis, 

 11 Edition, 1989-1990. 

2- Erwin, Kreysz, Introductory Functional 

 Analysis with Applications,  

Univ. of Windsor. 

3- Balmohan V. Limaya, Functional  

Analysis, 2nd Edition, 2006,  

New age International (p) Limited Publisher 

 د. علي حسن بتور ، التحليل الدالي  -4

5- Foundation of  Founctional Analysis 

 ( S.ponnu samy )  

Narosa  publishing House   

New Delhi chema Mumbai Kolkata 

 

أ ( الكتب والمراجع التي 

)المجالت العلمية يوصى بها 

 ،التقارير ،.....(

1.Rudin W,( 1973) ,”Functional Analysis”, 

New York. 

2.  Sharma  J . N  &   Vasishtha  A . R . (1975)  , Introduction  

To Functional Analysis 

المراجع االلكترونية ،مواقع ب ( 

 االنترنيت ،.....
 اليوجد

 

 

 

 

 

 

 الدراسيخطة تطوير المقرر  .12

ول المهمة ح وبعض االمثلة البعد واالساس( –االستقالل الخطي  –تم اضافة بعض المفاهيم  )التركيب الخطي 

 الفضاءات وبعض الخواص( 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 المرحلة الرابعة / قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض ل ن  436اللغة االنكليزية   /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعة واحدة  في االسبوع الواحد *   ,ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

والنطق النصات اللغة االنكليزية والمحادثة وا يهدف المقرر الى تعليم وتدريب الطلبة على تعلم مفردات

 وقواعد اللغة االنكليزية للكلمات الصحيح

 
  ياضياتع الرتخريج طالب يتمكن من استخدام اساسيات اللغة االنكليزية في الحياة وفي اختصاص ومواضي    

 المختلفة

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 تعليم المفردات التربوية والعلمية واالجتماعية. -1أ

 كيفية ايجاد المبني للمجهول باللغة االنكليزية. -2أ

 االنصات والنطق بشكل سليم حسب اللغة االنكليزية. -3أ
 تعلم كيفية ربط الجمل بواسطة ادوات الربط وكذلك تعلم التنقيط. -4أ
 كيفية صياغة االسئلة واالجابة عليها. -5أ
 ب حسب الجملة.تحويل االفعال من زمن الى اخرواستخدام الزمن المناس  -6أ

 

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارة الكتابة.  – 1ب

 مهارة االصغاء الى الوحدات الصوتية للكلمة. - 2ب

السئلة ه على امهارة القراءة و نطق الكلمات على وفق مخارج االصوات باللغة االنكليزية واالجاب – 3ب

 المتعلقة بما تم قراته.

 المحادثة بين الطالب وزميله, والطالب واالستاذ , والطالب واالخرين.مهارة   -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 (google classroom- google meetالمحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .1
 المحاضرات الفيديوية. .2

 الحوار و المناقشة.  اسلوب .3

 واالجابة.طريقة االستنتاج, طريقة االسئة  .4
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات   التحريرية الشهرية االلكترونية.1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية معينه. 2   

 . االمتحانات الشفهية  اليومية.3   

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 مهارات التفكير العلمي لحل المشكالت. -1ج         

 مهارات التفكير البصري عن طريق ربط الصور والرسومات باألحداث. -2ج

 مهارات التفكير والوصول الى االستنتاجات. -3ج

 مهارات التفكير االبداعي من حيث استبدال كلمة بمرادفاتها. -4ج   

  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 مختلفة. . طريقة الحوار والمناقشة بشكل تعليم تعاوني لغرض تدريب الطلبة على المهارات ال1       
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 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي.1 

 . اسلوب المالحظة.2 

 .االلكترونية , االمتحانات الشفهية اليومية   االلكترونية االمتحانات التحريرية . 3 

  

 

 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 تعليم الجمل البسيطة للتعامل مع افراد المجتمع -1د

 تعليم الطلبة المخاطبة مع افراد االسرة ,االب , االم , األخوة -2د

  والزمن  تدريب الطلبة استخدام المفردات الصحيحة على اوقات اليوم والشهور -3د
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 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3  3 

The tense system, 

auxiliary verbs, 

Time expressions , 

Compound words, 

Active and passive, 

social expressions, 

Reading 

No place like 

home 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

4+5+6  3 

Tenses (present 

perfect, present simple 

and continuous),  

Make and do, 

Reading 

Been there, 

done that! 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

 7+8+9  3 

Tenses (past perfect, 

past simple and 

continuous), 

Reading books and 

films 

What a story! 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

 

10+11+

12 

 3 

Questions and 

negatives, 

Prefixes and 

antonyms, 

Reading  and spoken 

English 

Nothing but 

the truth 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

 

13+14+

15 

3 

Future forms, 

Take and put 

Reading  and spoken 

English 

An eye to the 

future 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

 16+17 2 

Expressions of 

quantity, 

Business  expressions 

and numbers 

Making it big 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  
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 18+19 2 

Modals and related 

verbs,  

Get 

Reading  and spoken 

English 

Getting on 

together 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

20+21 2 

Relative clauses, 

Participles, 

The world around 

Going to 

extremes 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

 النشاط 

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

22+23 2 

Expressing habit, 

Do, doing, 

Reading  and spoken 

English 

Things ain’t 

what they 

used to be! 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

24+25 2 

Modal auxiliary verbs, 

Synonyms, 

Reading  and spoken 

English 

Risking life 

and limb 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

26+27 2 

Expressions with if, 

Word pairs, 

Reading  and spoken 

English 

In your 

dreams 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

28+29  2 

Articles, 

Determiners, 

Life and time,  

Reading  and spoken 

English 

It’s never too 

late 

طريقه الحوار 

والمناقشة, طريقة 

عبر  االستنتاج

 برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  

  مراجعة 1 30

 المحادثة والمناقشة

 عبر برنامج 

google meet 

النشاط  

اليومي + 

 االمتحان

 الكترونيا  
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

i. الكتابان المنهجيان 

New Headway Plus / Upper-Intermediate Student’s Book 

New Headway Plus  / Upper- Intermediate Workbook 

With Key  

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(

 

New Headway Plus / Upper-Intermediate Student’s Book 

New Headway Plus  / Upper- Intermediate Workbook With 

Key 

 

الكتب والمراجع التي  (أ

يوصى بها )المجالت 

 العلمية ،التقارير ،.....( 

 Oxford Dictionary  

 القواميس 

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....

 Perfect English Grammar 

  القواميس 

  البحث عبرGoogle 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

عه الن بدل سا لكنه يحتاج لزيادة عدد الساعات األسبوعية الى ساعتينالكتاب  ومفرداته مناسبه وجيدة جدا  -1

 الكتاب ضخم بكميات المعلومات التي يحتويها.

 

 ياتاقترح اضافة بعض المواضيع التي تتضمن مصطلحات رياضياتية بقدر تعلقها بدراسة طالب الرياض -2
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 نموذج وصف المقرر  

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 المرحلة الرابعة   / قسم الرياضيات  / المركز/ المرحلة القسم العلمي .2

 ر ض ق ت  431القياس والتقويم /  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في القسم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30الواحد * ساعات في االسبوع   2ساعة   ,  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ة لعمليتعريف طالب الرياضيات بالمفاهيم والمصطلحات االساسية في القياس والتقويم ودورها في ا

 التعليمية

 التمييز بين انواع التقويم المختلفة وعالقتها بالقياس واالختبار

لموضوعية ية /االتقويم في االختبارات التحصيلة وانواعها المختلفه المقال توضيح دور المدرس في عملية

هم الطرق يان ااالدائية مبينا طرق بنائها وتشخيص اهم نقاط الضعف والقوة فيها من خالل تطبيقها مع ب/

 لمعالجتها وتحسين استخدامها

م يد اهالخاصة بها مع تحد تعريف الطلبه على اهم خطوات صياغة فقرات االختبارات حسب االرشادات

وى المحتوالمعايير في اختيارها من خالل بناء جدول المواصفات الذي يوازن بين االهداف السلوكية 

ال الى ة وصوالدراسي لتحقيق صدق االختبار الجيد المطلوب وذلك باجراء التجارب االستطالعية المختلف

 التجربة االساسية المعتمدة

المواصفات الخاصة باالختبار الجيد من الصدق وانواعه وكيفية تطبيقه وكذلك تعريف الطلبة على اهم 

بالنسبة للخاصية الثانية وهي الثبات بانواعه المختلفة وكيفية اجراءها وتطبيقها وتحقيقها من خالل تطبيق 

قيقها الب تحإيجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا 

بين وصف نها ومبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بي

 .البرنامج
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 الوسائل االحصائية

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 

 االهداف المعرفية  -أ 

 ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي .-1أ

 ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل المتعلقة بها.-2أ

 ان يكون الطالب قادرا على تطبيق ما تعلمه في حل المشكالت الرياضياتية . -3أ

لى حصول عترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل والان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال و-4أ

 نتائج صحيحة .

 ان يركب الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح. -5أ

 .لحلها ان يك ون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسبة  -6أ

 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 ان يبرهن الطالب مفردات  متعلقة المقرر. - 1ب

 ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة . – 2ب

 ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر.  – 3ب

اءها طرق بنوبحياتنا اليومية من خالل انواع االختبارات التحصيلة ربط مفاهيم القياس والتقويم  -4ب 

 وتطبيقها خاصة في مؤسساتنا التعليمية 

 حصيلية  ت التان يميز الطالب  بين استخدام االساليب االحصائية المختلفة لحساب فقرات االختبارا  -5ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات الفيديوية .1

 اسلوب المناقشة والحوار  .2

 (google classroom - google meet المحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات االلكترونية ) .3

 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1   

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

ب ياة الطالحوفي  . تكليف الطالب بواجبات التحليل وتحديد انواع االهداف المستخدمة في التدريس مستقبال  4

 ) المدرس( العملية .

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

ع على لمرفوامادة الدراسية بواسطة الفديو ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح لل-1ج

 اليوتيوب 

 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج



الصفحة   

183 
 

  

 

 ة .لعلمياان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات لديه لالستفادة من مادة القياس في باقي المواد -3ج

له في اثناء عم لية لهمن مادة القياس في الحياة العمان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات لديه لالستفادة  -4ج

 حيز التعليم او اي مجال اخر .

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .استخدام الطرائق المناسبة للموضوع1

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية 2

 .استخدام التعليم الفعال3

 بنفسه.استخدام التعليم المعكوس لتقوية الطالب المعلم 4

 .استخدام التعليم المدمج5

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه.6

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب 7

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي1 

 . اسلوب المالحظة2 

 .االمتحانات االلكترونية3 

 (. ر الشخصييف والتطوالعامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالمهارات   -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د

 التطوير الشخصي من خالل الربط بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني -2د

 براته الطالب مستقبالبناء شخصية مدرس رياضيات كفوء يتمكن من نقل خ -3د

 اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة   -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التقييم

1+2 2*2=4 

تعريف الطلبة 

بمفاهيم القياس 

والتقويم في 

 العملية التعليمية

اهداف القياس والتقويم/ -1
المفهوم/المعنى/ االختبار/ انواع 

 القياس وانواع التقويم
الخصائص او طبيعية القياس -2

النفسي او التربوي والعالقة بين 
 القياس والتقويم واالختبار

وسائل التقويم , انواع التقويم -3
 حسب التوقيت الزمني 

 التمهيدي  -ا
 التكويني  -ب
 التشخيصي  -ج
 الختامي -د
 

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

3+4+5 2*3 =6 

 االختبارات

واالهداف 

 التربوية

تصنيف االختبارات حسب -1 
 تسير النتائج 

 اختبارات معيارية المرجع  -أ 
 اختبارات محكية المرجع  -ب
 اسئلة لتقويم الذاتي -2
تحديد االهداف العامة   -3

 واالغراض السلوكية 
 

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

6+7+8 2*3=6 

يمكن الطالب 

من تحليل 

 المحتوى 

 تحليل المحتوى.

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

9+10 2*2=4 

يتمكن الطالب 

جدول من بناء 

 مواصفات

بناء جدول مواصفات واهميته في 
العملية التعليمية من خالل تصميم 

خارطة اختبارية تتضمن من 
عمودين محتوى المادة الدراسية 

واالنماط السلوكية حسب مستويات 
 بلوم في المجال المعرفي 

 

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  
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11 2 

يتمكن الطالب 

من اعداد 

 االختبارات

تحديد واعداد الفقرات االختبارية 
من خالل جدول المواصفات / 
ترتيب فقرات االختبار / اعداد 

 تعليمات االختبار

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

12+13+

14+15 
 مناقشة تقارير 8= 4*2

تطبيق التعليم المعكوس بمناقشة 
 تقارير الطلبة عن المادة 

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

16+17+

18 
2*3=6 

يفهم الطالب 

انواع 

 االختبارات

االختبارات الشفوية المعنى -1
والمفهوم / تحديد نقاط القوة و 

 الضعف وطرق تحسينها
االختبارات المقالية المعنى -2

والمفهوم / انواعها الحرة والمقيدة 
تحديد نقاط القوة والضعف /  /

طرق اعداد او صياغة فقراتها 
 ومقترحات لتحسين االختبارات 

االختبارات الموضوعية المعنى -3
والمفهوم / تحديد المزايا والعيوب 

وطرق صياغة فقراتها / طرق 
 عهاتصحيح االختبارات وانوا

االختبارات الصح والخطا  -أ-4
المعنى والمفهوم/ المزايا والعيوب 

 واعداد صياغة الفقرات 
االختبارات التكميل المعنى  -ب

والمفهوم وتحديد المزايا والعيوب 
 واعداد الفقرات وصياغتها

 

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

19+20+

21+22 
2*4=8 

مواصفات 

 االختبار الجيد

تعريف الطلبة بالتحليل  -
االحصائي لفقرات االختبارات 

التحصيلة واستخراج خصائصها 
السايكومترية من السهولة / 

الصعوبة / تميز الفقرة / فاعلية 
 البدائل الخاطئة 

 الكشف عن التخمين في االجابة 
 

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  
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23+24+

25 
2*3=6 

يمكن الطالب 

استخراج من 

الخصائص 

السايكومترية 

 لالختبارات 

تعريف االختبارات التحصيلية  -
 من معنى ومفهوم 

تعريف الطلبة بمواصفات  -
 االختبار الجيد من 

الصدق وانواعه وطرق ايجادها  -أ
باستخدام القوانين والوسائل 

 االحصائية 
الثبات وانواعه وطرق ايجاده  -ب

المختلفة باستخدام الوسائل 
 االحصائية الخاصة بها

 الموضوعية ومعناها  -ج
 الشمولية  -د
 

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

26+27 2*2=4 

يفهم الطالب 

وسائل 

 الالختبارية  

المالحظة المعنى والمفهوم -أ
 انواع المالحظة وادوات /

 ب_ المالحظة والمزايا والعيوب 
المقابله المعنى والمفهوم /انواع -ج

 المقابله ومزايا وعيوب المقابله 
 

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

28 2 

يفهم الطالب 

محتوى البطاقة 

 المدرسية

 البطاقة المدرسية 
 محتويات البطاقة

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  

 تفسير النتائج 4= 2*2 29+30
استخدامات القياس في عملية 

 التقويم

المحاضرات 

الفديوية عبر 

 برنامج 

google meet 

نشاطات 

ومناقشات 

وامتحانات 

 يومية

 الكترونيا  
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 كتب المقرر

 اعتماد كتاب القياس والتقويم في العملية التعليمية 

 تاليف دكتور احسان عليوي ناصر 

 والدكتور عدنان محمود عباس 

الي وفق مفردات اللجنة القطاعية المعتمدة في وزارة التعليم الع

 والبحث العلمي

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 * النصوص االساسية 

لتدريسية : القياس والتقويم في العملية ا1998عودة , احمد سليمان ,  

 ,اربد , دار االمل 

عة ,التقويم والقياس , بغداد , مطب1991االمام ,مصطفى واخرون ,

 دار الحكمة 

عمان ,,اساسيات القياس في العلوم السلوكية  2004النبهان , موسى ,

 ,دار الشروق .

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

ة ترونيالمتعلقة بالموضوع في المكتبات والمكتبات االلك كل المصادر

 بحسب الظروف

المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....
 تقارير تكليف للطلبة من االنترنت بحسب الظروف

 

 

 

 

 الدراسيخطة تطوير المقرر  .12

 استخدام المنهج االلكتروني وزيادة عدد الوحدات وحسب متطلبات الموقف التعليمي

ي ففظها تعريف الطلبة على اعداد بطاقات خاصة لتدوين خصائص االختبارات بمؤشراتها التحليلية وح -

بنوك وم البنوك االسئلة بعد اجراء معادالت رياضية في جداول واستخراج تلك المؤشرات مع معرفة مفه

 واهدافها واهميتها . 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .1

 / المرحلة الرابعة  قسم الرياضيات  المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ر ض رع  433التربية العملية ) المشاهدة والتطبيق ( /  اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4

الفصل الدراسي االول ) حضوري داخل الكلية فقط   -

 القسم (والحضور االلكتروني وفق الجدول المعلن في 

الفصل الدراسي الثاني ) تطبيق حضوري او الكتروني حسب  -

 قرار الوزارة (

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوع 30ساعات في االسبوع الواحد *  3ساعات   ,   90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 اصدة االختصبما اكفاء  ين مدرسلطلبة المرحلة الرابعة ليكونوا  ) قبل الخدمة (اعداد :أهداف المقرر .8
 ) الرياضيات ( و ذلك من خالل : 

 مراجعة كل ما يتعلق بمكونات المنهج الدراسي ) االهداف والمحتوى وطرائق التدريس (. .1

 التعريف بأبجديات التدريس. .2

 تعريفهم بالمواصفات الشخصية والمهنية للمدرس الناجح . .3

 بأخالقيات مهنة التدريس .تعريفهم  .4

 تدريبهم من خالل ورش عمل على مهارة تحليل المعرفة الرياضية وتقييم المحتوى. .5

 تدريبهم من خالل ورش عمل على استخدام مهارات التدريس. .6

 تدريبهم على اعداد الخطة اليومية لدروس الرياضيات . .7

 يات التدريس المختلفة تدريبهم على اعداد وتقديم محاضرة فيديوية مستخدما استراتيج .8

 التطبيق الفردي الذي يرتبط بمقررات خلية االزمة ) الفصل الدراسي الثاني ( .9

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 : ان يكون الطالب متمكنا في نهاية المقرر من ان :  االهداف المعرفية -أ

يجيات استراتويتذكر المعلومات المتعلقة بمكونات المنهج الخاصة بأهداف ومحتوى المادة العلمية  -1أ

 وطرائق التدريس.

 يستوعب مفاهيم اخالقيات المهنة ومواصفات المدرس الناجح .-2أ

 يفسر معايير تقييم االداء التدريسي المستخدم ضمن استمارات التقييم المعتمدة .  -3أ
 مفاهيم مكونات المحتوى وتحليل المحتوى ومهارات التدريس .يستوعب   -4أ

 Googleيحلل ويقيم دروس فيديويه وصور من خالل التفاعل االلكتروني  عبر) برامج   -5أ
classroom و meet – Google) 

اني راسي الثيكتسب خبرات ومهارات  من خالل التطبيق الواقعي الفردي في المدارس ) الفصل الد   -6أ

 سب مقررات خلية االزمة(وح

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 يحلل محتوى الكتاب المدرسي الى مكوناته   - 1ب

 يضع اهدافا خاصة وسلوكية بهدف كتابة خطة دراسية لدروسه اليومية.-2ب

 (. ليعد خطة درس نموذجية بتركيب محتوياتها ) بنودها التي تدرب عليها خالل ورش العم  -3ب

 يطبق خطة الدرس اعاله في دروس افتراضية داخل قاعات القسم .  -4ب

 3يناقش ويحلل اداء زمالئه المطبقين لدروسهم المبينة في ب -5ب
 يعد ويقدم محاضرة فيديوية لدرس في رياضيات المرحلة الثانوية.    -6ب

 Google meet بر برنامج يقيم اداؤه في المحاضرة الفيديويه مع مشرفه للتربية العملية . ع -7ب

 وقنوات التواصل االخرى .

ئحة ة لجايطبق فرديا في احدى المدارس ) الفصل الدراسي الثاني مرتبطا  بمقررات خلية االزم -8ب

 كورونا( .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة الحضورية والفيديوية. .1

 والصوري والفيديوي.طريقة المناقشة والحوار والتفاعل اللفظي  .2

 طريقة االكتشاف الحر والموجه .  .3
 استراتيجيات التعلم الذاتي. .4
 استخدام سجالت االنجاز . .5
 

 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية1    

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها 2   

 .تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن مواضيع الرياضيات3   

ب ياة الطالحوفي  . تكليف الطالب بواجبات التحليل وتحديد انواع االهداف المستخدمة في التدريس مستقبال  4

 ) المدرس( العملية .
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 الرياضيات .ان تنمو لدى الطالب اتجاهات ايجابية تجاه مهنة تدريس -1ج

 ان ينمو لدى الطالب ميال  منتجا نحو الرياضيات واساليب تدريسها .-2ج

 ان تنمو لدى الطالب مهارات النقد والنقد الذاتي . -3ج

 ان تنمو لدى الطالب مرونة في مهارات حل المشكالت والمواقف الصفية . -4ج

 ان ينمو لدى الطالب الذكاء االجتماعي والشخصي . -5ج    

 ان تنمو لدى الطالب شخصية منتجة ومتزنة . -6ج    

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .   استخدام العصف الذهني .1       

 .    استخدام التعلم التعاوني والعمل بفرق تعاونية.2       

 . استخدام مهارات التفكير االبداعي والناقد ومعالجة المعلومات . 3       

        

 

 طرائق التقييم    

 .اسلوب المناقشة والحوار .1 

 . اسلوب المالحظة.2 

 . قياس القدرات المختلفة .3 

  

 
 ي (.ور الشخصيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توظيف مهارات التفكير الناقد ومهارات معالجة المعلومات في حل المشكالت .  -1د

 . جتماعيالتطوير الشخصي  من خالل المناقشات والحوار وانعكاساتها على الذكاء الشخصي واال -2د

سوق  توظيف مهارات التعليم االلكتروني في تحقيق المهارات المطلوبة للعمل ضمن متطلبات -3د

 العمل. 

 



الصفحة   

191 
 

  

 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 

يتذكر المعلومات المتعلقة 

بمكونات المنهج الخاصة 

بأهداف ومحتوى المادة 

العلمية واستراتيجيات 

 وطرائق التدريس.

 المنهج الدراسي 
العرض 

 والمناقشة 
الحوار 

 والمناقشة 

2 3 
يستوعب مفاهيم اخالقيات 

 المهنة 
 اخالقيات المهنة

العرض 

 والمناقشة 
الحوار 

 والمناقشة 

3 3 

يستوعب مفاهيم مواصفات 

المدرس الناجح .ويفسر 

معايير تقييم االداء التدريسي 

المستخدم ضمن استمارات 

 التقييم المعتمدة .
 

مواصفات المدرس 

 الشخصية والمهنية

العرض 

 والمناقشة 
الحوار 

 والمناقشة 

4 3 

يضع اهدافا خاصة     

وسلوكية ويحلل مكونات 

المحتوى بهدف كتابة خطة 

 دراسية .

بنود الخطة اليومية 

 )ورش عمل (

االداء 

 والمناقشة 
االداء خالل 

 الواجبات 

5 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

 قاعات القسم  ويناقش ويحلل

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

6 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

7 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

8 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء
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9 3 

اعاله في يطبق خطة الدرس 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

10 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 االداءتقييم 

11 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

12 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 الجمعيالتطبيق 
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

13 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

14 3 

يطبق خطة الدرس اعاله في 

دروس افتراضية داخل 

قاعات القسم  ويناقش ويحلل 

 اداء زمالئه المطبقين

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

15 3 

يعد ويقدم محاضرة فيديوية 

لدرس في رياضيات 

المرحلة الثانوية ويقيم اداؤه 

مع  هفي المحاضرة الفيديوي

مشرفه للتربية العملية . عبر 

 Google meet برنامج 

 وقنوات التواصل االخرى .

 التطبيق الجمعي
االداء 

 والمناقشة
 تقييم االداء

16-30 45 
تطبيق في المدارس يرتبط 

 بمقررات خلية االزمة 
 االداء االداء التطبيق الفردي
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 البنية التحتية  .11

 ال توجد كتب مقررة الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 التربية العملية / تأليف محمد زياد حمدان وآخرون  

 التدريس الفعال/اريك جونسون -

 مهارات التدريس /جابر عبد الحميد جابر -

 كتب الكترونية في مجال االختصاص الدقيق  -

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 
 دليل التربية العملية , اعداد أ.م. د. الهام جبار فارس

االنترنيت المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

.....، 
  YouTubeدروس الرياضيات على ال 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 التدريس االلكتروني. تالتركيز بشكل اكثر على مهارات التعليم االلكتروني واستراتيجيا

 

 

 


