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 الرياضيات تعريف الطالب بعلم

 في الحساب وحل المشكالتتنمية قدرات ومهارات الطالب 

 تنمية المهارات الذهنية والفكرية واالبتكارات العلمية 

تأهيل الطلبة نظريا وعمليايمكنهم  من مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا متميزا في 

 البحث والعمل 

 في المنشأت العلمية والصناعية

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 االهداف المعرفية-أ

والرموز والمعلومات وأساليب  اكتساب مهارات تأسيسية لمادة الرياضيات من حيث اللغة 

 التفكير.

 

 األلفة بالرياضيات باعتبارها وسيلة اتصال لألفكار والمعلومات المختلفة.

 

للطالب في اكتساب مهارات أساسية تتفق مع أهداف التعليم األساسي ومراحل النمو العقلي 

 المرحلة. نفس

 

من االستفادة من المعلومات التي يتعلمها والمهارات التي  الطالب تنمية مهارات عقلية تمكن

 اكتسبها وتوظيفها في خدمة متطلباته كفرد وفى خدمة أهداف المجتمع من حيث التنمية

 االجتماعية واالقتصادية.

 

التكامل في المعرفة من حيث االستفادة من المعلومات الرياضية في المجاالت الدراسية 

 األخرى النظرية والعملية واعتماد المواد الدراسية على بعضها البعض.

 

 فهم الرياضيات على أنها مجال معرفي وفكر بشري إنساني دائم النمو.

 

 وتنمية استعداداته وميوله. الطالب يمة وإطالق الطاقات الكامنة عند تنمية أساليب تفكير سل

 

اكتساب بعض المهارات العملية مثل استخدام األدوات الهندسية ومهارات القياس 



 واإلنشاءات العملية وتشغيل بعض األجهزة واآلالت.

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالمقرر-ب

 التذكر-مهارات المعرفة-1

 التذكيروالتحليلمهارات -2

 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 واستخدام السبورة التفاعلية طريقة المحاضره

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتلعقة بمخرجات التفكير

اسئلة للطالب وتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة حل المسائل التي  توجية

 تتطلب التفكير والتحليل

 اعطاء الطلبة واجبات لحل المسائل 

 تكليف الطلبة باعداد التقارير تتعلق بالمقرر

 يم النظرية في المسائل الفيزيائية المختلفةتطبيق المفاه

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات

 امتحانات اليومية 

  درجات محددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 يلتزم الطالب باخالقيات المؤسسة الجامعية

 يستقبل ويتقبل المعرفة

 يحب الطالب العمل المكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     



 

 المحاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات

  االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د

 الشخصي(

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت-2د

   تنمية قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلمية-3د
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مخرجات  األسبوع الساعات

 التعلم المطلوبة

الوحدة / أو اسم 

 الموضوع

طريقةةةةةةةةةةةة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 االول

 
 نظري 2

يوضح للطالب 

مقدمة عامة 

عن علم 

الرياضيات 

واهمية 

استخداماته في 

مختلف 

المجاالت 

الحياتية 

والتطرق الى 

انواع الدوال 

 والتطبيقات

Type of 

functions 

طريقةةةةةةةةةةةة 

التعلةةةةةةةةةةةةيم 

االلكتةةةةةرون

ي 

بتصةةةةةةةوير  

المحاضةرة 

 فيةةةةةةةةةةةديويا

باسةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةة 

او 

 االتفاعلية 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  

 الثاني

 
 نظري 2

يوضح للطالب 

ماهي 

المتجهات 

والعمليات 

 االساسية عليها

Vectors   طريقةةةةةةةةةةةة

التعلةةةةةةةةةةةةيم 

االلكتةةةةةرون

ي 

بتصةةةةةةةوير  

المحاضةرة 

 فيةةةةةةةةةةةديويا

باسةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةة 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  



او 

 االتفاعلية

يتعرف الطالب  نظري 2 الثالث

على الضرب 

النقطي 

والضرب 

االتجاهي 

 للمتجهات

Dot product, 

Cross product  

طريقةةةةةةةةةةةة 

التعلةةةةةةةةةةةةيم 

االلكتةةةةةرون

ي 

بتصةةةةةةةوير  

المحاضةرة 

فيةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةة 

او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  

 الرابع

 
 نظري 2

يتعرف الطالب 

على النحدرات 

ومعادلة 

المستقيم 

 والميل

Straight of lines , 

Slop , Gardinate  

طريقةةةةةةةةةةةة 

التعلةةةةةةةةةةةةيم 

االلكتةةةةةرون

ي 

بتصةةةةةةةوير  

المحاضةرة 

فيةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةة 

او 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  



 االتفاعلية

 الخامس
امتحان شهر 

 اول

    

الساد

 س

يتعرف الطالب  نظري 2

على مفهوم 

الغاية 

 واالستمرارية

Limits , Countity  
طريقةةةةةةةةةةةة 

التعلةةةةةةةةةةةةيم 

االلكتةةةةةرون

ي 

بتصةةةةةةةوير  

المحاضةرة 

فيةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةة 

او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  

 نظري 2 السابع
يفرق الطالب 

بين االشتقاق 

باستخدام 

قواعد المشتقة 

واالشتقاق 

 الضمني

Derevitive , 

Implicate 

dereviteve  

طريقةةةةةةةةةةةة 

التعلةةةةةةةةةةةةيم 

االلكتةةةةةرون

ي 

بتصةةةةةةةوير  

المحاضةرة 

فيةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةة 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  



 البنية التحتية  -12

 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 المحاضرات 

  , Calculus Anlysis Geometry , Thomas ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 االبحاث العلمية في االختصاص 

 

او 

 االتفاعلية

 2 الثامن

 نظري

يتعرف على 

القواعد 

االساسية 

بحساب 

المشتقات 

للدوال المثلثية 

 والزائدية 

Triognometrice 

derivitives  

طريقةةةةةةةةةةةة 

التعلةةةةةةةةةةةةيم 

االلكتةةةةةرون

ي 

بتصةةةةةةةوير  

المحاضةرة 

فيةةةةةةةةةةةديويا 

باسةةةةةةتخدام 

السةةةةةةةةبورة 

االعتياديةةةة 

او 

 االتفاعلية

االسةةةةةةةةةةئلة 

المباشةةةةةةرة 

واالختبةةارا

ت الشفوية 

والواجةةةةةب 

البيتةةةةةةةةةةةةةي 

واالمتحانةةةا

ت اليوميةةةة 

االلكتةةةروني

 ة  

امتحان  التاسع

شهر 

 الثاني

 
 

  



 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 االنترنيت 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 الحدثيةاالستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية 

 تطبيق بعض استراتيجات التدريس الحدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 توسيع مفردات المنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 


