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  فائق فاضل احمداألستاذ الدكتور   االسم 

 faikfadil@yahoo.com  البرید االلكتروني

  اتجاھات وطرائق تدریس الریاضیات  اسم المادة

  رحلة الثالثةالم/ السادس  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  :معرفة الطالب األھداف االتیة
 اھداف تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة  - ١
 االتجاھات الحدیثة في ذلكالخاصة وكیفیة صیاغتھا وتصنیف األھداف  - ٢
 )المتمركزالحلزوني و(عرض الموضوعات الریاضیة وتنسیقھا أسالیب  - ٣
 .الموضوعات الریاضیةتنسیق االتجاھات الحدیثة في عرض و - ٤
 .عالجھافاض تحصیل الطلبة في الریاضیات وأسباب انخ - ٥
حلة االبتدائیة أسالیب عالجیة لبعض مشكالت تعلیم الریاضیات في المر - ٦

 .عالجھاو
 .التخطیط لتدریس الریاضیات - ٧
 .االتجاھات الحدیثة في ذلكالتدریس المختلفة في الریاضیات وطرائق  - ٨
 .لھندسیةاتعلیم المفاھیم الحسابیة و - ٩

 .نموذج دینز في األلعاب - ١٠
 .تعلم الریاضیاتنموذج بیاجیة و - ١١
یجري تخصیص حصص للمشاھدة المیدانیة في المدارس لمشاھدة تعلیم  •

  .مناقشتھاریاضیات في المرحلة االبتدائیة وال
تطبیقات فردیة حیث یقوم طلبة  إلجراءیجري تخصیص حصص  •

رحلة االبتدائیة و المرحلة بتقدیم حصص لتعلیم الریاضیات في الم
  .مناقشتھا

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  ساسیةالتربیة األ: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
    فائق فاضل احمد :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 األساسیةكلیة التربیة  :مكان العمل



  التفاصیل االساسیة للمادة
  

ة تجري مناقشة وعرض العناوین الفرعیة االتیة لتحقیق اھداف تدریس الماد
  :وفقا لترتیباتھاالمذكورة على وفق االتي وكل ھدف من األھداف بالمرتبطة و

العناوین : اھداف تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة )١(الھدف 
  :الفرعیة
 .ابرز سمات الریاضیات المعاصرة •
 .أھمیة تحدید اھداف تدریس الریاضیات •
 .اھداف تدریس الریاضیات •
المعرفیة، االنفعالیة، (اھداف تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة  •

 )المھاریة
تصنیف األھداف الخاصة و كیفیة صیاغتھا و االتجاھات الحدیثة  )٢(الھدف 
  الفرعیة المرتبطة العناوین في ذلك
المعرفیة و مستویاتھا و صیاغتھا، الوجدانیة : تصنیف األھداف الفرعیة •

  .و مراحلھا) المھاریة(و مستویاتھا ، النفس حركیة 
 .اتجاھات حدیثة في اھداف تدریس الریاضیات المدرسیة •

  :تنسیقھاعرض الموضوعات الریاضیة وأسالیب  )٣(الھدف 
 األسلوب المتمركز •
 لحلزونياألسلوب ا •
یجري المرحلة االبتدائیة وینتخب عینة من منھج الریاضیات في  •

 .الحلزونيمع االسلوبین المتمركز ومقارنتھ و مناقشتھ
  :تنسیق الموضوعات الریاضیةاالتجاھات الحدیثة في عرض و )٤(الھدف 
تنسیق ھا لالتجاھات التي ظھرت في عرض وعرض بعض •

 الموضوعات الریاضیة
االھتمام بالمفاھیم، الریاضیات مادة متجددة،  ة،االتجاھات الموحد •

 االتجاه الذي یعني بتحفیز الطلبة
العناوین : أسباب انخفاض تحصیل الطلبة في الریاضیات و عالجھا )٥(الھدف 

  :المرتبطة 
 أسباب تتعلق بالمدرسة  •
 أسباب تتعلق بالمعلم  •
 أسباب تتعلق بالطالب •
 أسباب تتعلق بالمنھج •
 التقویم لیببأساأسباب تتعلق  •

  مناقشتھاالتحصیل في الریاضیات و بعض األسالیب لعالج تدني
أسالیب عالجیة لبعض مشكالت تعلیم الریاضیات في المرحلة ) ٦(الھدف 

  : االبتدائیة و عالجھا



  :العناوین الفرعیة المرتبطة
 تطویر البیئة المدرسیة  •
 توفیر مستلزمات التعلیم •
 الخدمةاثناء اعداد المعلم قبل الخدمة و •
 العائلةتنمیة العالقة بین المدرسة و •
 دوام االھتمام بكتاب الریاضیات المدرسي  •
 توفیر كتاب دلیل المعلم •
 االنتقال بالتعلیم من التعلیم الى التعلم •

  :اعداد كل من: التخطیط لتدریس الریاضیات )٧(الھدف 
 الخطة السنویة  •
 الخطة الفصلیة •
 الخطة الیومیة •

االتجاھات التدریس المختلفة في الریاضیات وت استراتیجیا )٨(الھدف 
  :الحدیثة
 معنى االستراتیجیة في التدریس  •
مركزھا  المعلم،مركزھا (طرائق : اختیار استراتیجیة التدریس المناسبة •

التعلم التعاوني، حل المشكالت، تعلیم الھندسة على وفق فان ) المتعلم
االتجاه البیئي، (: حدیثة في طرائق تدریس الریاضیات ھل، اتجاھات

غیر و بالمألوفالتوجھ االستقرائي، االھتمام بالباعثیة، االھتمام 
 )، االھتمام بالفروق الفردیةالمألوف

  الھندسیةتعلیم المفاھیم الحسابیة و )٩(الھدف 
 تعریف المفھوم •
 استعماالت المفھوم •
 تصنیف المفاھیم •
 تحركات تعلیم المفاھیم •
 الریاضیة استراتیجیات في تعلیم المفاھیم •

  نموذج دینز في األلعاب )١٠(الھدف 
 أنواع األلعاب •
 المبادئ األساسیة عند دینز •
 المفھوم الریاضي خطوات دینز األساسیة لتعلیم •

  :تعلم الریاضیاتبیاجیة و )١١(الھدف 
 المراحل األساسیة لتطور التفكیر عند بیاجیة  •
 م الریاضیةتطبیقات تربویة منبثقة من نظریة بیاجیة لتعلیم المفاھی •
 نموذج دورة التعلم عند بیاجیة •



  تخطیط تدریس الریاضیات على وفق نموذج دورة التعلم لبیاجیة •

  الكتب المنھجیة
  

  ٦الى  ١للصفوف من االبتدائیة النافذة في العراق و كتب ریاضیات المرحلة

  المصادر الخارجیة
  

  الصفار دعبد الحمی: طرائق تدریس ریاضیات
  فرید كامل أبو زینة: تعلیمھاضیات المدرسیة وطویر مناھج الریات

  المختبر  الفصل الدراسي   تقدیرات الفصل
  تطبیق فردي

االمتحانات 
  الیومیة 

  المشروع
امتحان 
  فصلي

االمتحان 
  النھائي

٦٠  %١٥  %٥  %١٠ %٤٠%  

  إضافیةمعلومات 
  
  

یجري االعتماد على خبرة مدرس المادة في اعداد المحاضرات الیومیة إضافة 
  للمصادر الخارجیة
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  حظاتالمال      التاریخ  األسبوع

  -    اھداف تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
تصنیف األھداف الخاصة و كیفیة صیاغتھا و االتجاھات   ٢٢/٢  ٢

  الحدیثة في ذلك
  -  

  -    أسالیب عرض الموضوعات الریاضیة و تنسیقھا  ١/٣  ٣
االتجاھات الحدیثة في عرض و تنسیق الموضوعات   ٨/٣  ٤

  الریاضیة
    

  -    أسباب انخفاض تحصیل الطلبة في الریاضیات و عالجھا  ١٥/٣  ٥
أسالیب عالجیة لبعض مشكالت تعلیم الریاضیات في   ٢٢/٣  ٦

  المرحلة االبتدائیة و عالجھا
    

  -    امتحان شھري  ٢٩/٣  ٧
      التخطیط لتدریس الریاضیات  ٥/٤  ٨
طرائق التدریس المختلفة في الریاضیات و االتجاھات   ١٢/٤  ٩

  ثة في ذلكالحدی
    

  -    تعلیم المفاھیم الحسابیة و الھندسیة  ١٩/٤  ١٠
  -    نموذج دینز في األلعاب  ٢٦/٤  ١١
  -    نموذج بیاجیة و تعلیم الریاضیات  ٣/٥  ١٢
  -    امتحان شھري  ١٠/٥  ١٣
  -    مشاھدة و تطبیق فردي لما تبقى من الفصل الدراسي  ١٧/٥  ١٤

        -  
          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  فائق فاضل احمد :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیة كلیة :مكان العمل
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  كمال اسماعیل غفور  االسم 

   البرید االلكتروني

  تحلیل ریاضي  اسم المادة

مفھوم ، خاصیة الكمال والتراجي ، مسلمات الترتیب ، العداد الحقیقیة ا   مقرر الفصل
متسلسالت ، متتابعات الدوال ، االستمراریة المنتظمة ، االستمراریة ، الغایة 
،  االشتقاق ، الفضاءات المتریة،التقاربات المنتظمة ، التقاربات ، الدوال 

  .نظریة لیبك في التكامل ، نظریة القیاس، نظریة ریمان في التكامل 
  اھداف المادة

  
یتعرف المتعلم على االعداد الحقیقیة وترتیبھا وكمالھا وعالقتھا باالعداد .١

 .النسبیة 
   . على المتتابعات والمتسلسالت للدوال وتقاربھاالمتعلم  یتعرف.٢
  یتعرف المتعلم على مفھوم الغایة واالستمراریة والفضاءات المتریة.٣
  .یتعرف المتعلم على نظریات القیاس وریمان ولیبك في التكامل  ٤

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

ت وتقاربھا المتسلسال، المتتابعات وتقاربھا ونظریاتھا ، االعداد الحقیقیة 
تعریف ، االستمراریة وعالقتھا بالتقارب ، ونظریاتھا وبعض التعاریف 

  .  تعریف نظریة لیبك في التكامل ، نظریة ریمان في التكامل 
  الكتب المنھجیة

  
  االستاذ الدكتور عادل غسان نعوم ،  مقدمة في التحلیل الریاضي 

  المصادر الخارجیة
  

  سلیم اسماعیل الغرابي . د، مقدمة في التحلیل الریاضي 
  لحسن عبداللة باشیوة. د، مقدمة في التحلیل الریاضي 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  %   ١٠٠        %٦٠  %٤٠  /  الثاني        

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  
  التقویم العلميجھاز االشراف و

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  كمال اسماعیل غفور   :اسم المحاضر الثالثي

  )م(مدرس  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    االعداد الحقیقیة والكمال واالعداد النسبیة   ١٥/٢  ١
  -    قیدة والكوشیة المتتابعات المتقاربة والم  ٢٢/٢  ٢
المتسلسالت الالنھائیة واالختبارات والتقارب المطلق   ١/٣  ٣

  والمشروط
  -  

      )تعاریف ونظریات (الفضاءات المتریة   ٨/٣  ٤
  -    التقارب في الفضاءات المتریة  ١٥/٣  ٥
      الفضاءات المتریة الكاملة   ٢٢/٣  ٦
  -    الفضاءات المتریة المرصوصة  ٢٩/٣  ٧
      )تعاریف ومبرھنات(راریة االستم  ٥/٤  ٨
      )تعاریف ومبرھنات(االستمراریة   ١٢/٤  ٩

  -    )تعاریف(االشتقاق   ١٩/٤  ١٠
  -    )قوانین وخواص(االشتقاق   ٢٦/٤  ١١
  -    )تعاریف (تكامل ریمان  ٣/٥  ١٢
  -    )مبرھنات(تكمل ریمان   ١٠/٥  ١٣
  -    نظریة القیاس  ١٧/٥  ١٤
  -    )تعاریف(تكامل لیبك   ٢٤/٥  ١٥
      )مبرھنات( تكامل لیبك   ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

 
 
 

    
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  )نظریة االعداد (االولى  :المرحلة
  علي خالد خضیر  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :يالمؤھل العلم
 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



  
  
  

    دیالى: معةأسم الجا
  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضیات :أسم القسم

  سناء حسین خلف : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة ((  

 :التدریسي اسم  سناء حسین خلف

Sanaq381@gamail.com البرید االلكتروني:  

طرائق تدريس عامة   :اسم المادة 

 :مقررالفصل  اسبوعیاً ) ٣(الفصل الدراسي الثاني عدد الوحدات

 .نظریات التدریس وأھمیتھاطلبة مفھوم لأن یعرف ا.١
 .العالقة بین نظریة التدریس ونظریة التعلمة أن یمیز الطلب.٢
 .یعطي نماذج في نظریات التدریسأن .٣
 .یعرف مصطلحات التدریسأن .٤
 .مھارات التدریسأن یتعرف الطلبة على أھم .٥
 .یعرف الطلبة التدریس الفعال والتدریس المبدعأن .٦
 .استراتیجیات التدریسأن یبین الطلبة .٧
 .نویع التدریس ت تیبین الطلبة أھم استراتیجیاأن .٨
 .طرائق التدریس الشائعةأن یتعرف على أھم أ.٩

 .أن یتعرف على أھم طرائق التدریس التي تقوم على البحث في المعرفة وتنظیمھا.١٠
  طریقتا التعلم التعاوني والفرديأن یتعرف على .١١

 .أن یحلل طرائق التدریس للتمكن واإلبداع.١٢
  

  :ةأھداف الماد

نمvvاذج مvvن -العالقvvة بvvین نظریvvة التvvدریس ونظریvvة الvvتعلم -أھمیتھvvا-مھvvامفھو(نظریvvات التvvدریس : اوالً 
 )نظریات التدریس

 )نماذج التدریس،استراتیجیات التدریس،اسالیب التدریس،طرائق التدریس(مصطلحات التدریس: ثانیاً 
 )عناصرھا،مفھومھا(مھارات التدریس: ثالثاً 

 التدریس المبدع -التدریس الفعال: رابعا 
 ً   .استراتیجیات تنویع التدریس  -أسسھ ومبادئھ  –مبرراتھ  –فھوم تنویع التدریس م: خامسا

  ).االستقراء والقیاس -المناقشة -االستجواب -المحاضرة(طرائق تدریسیة شائعة االستخدام: سادساً 
 ً  -الوحvدات -حvل المشvكالت -االستقصvاء( تدریسیة تقوم على البحث فvي المعرفvة وتنظیمھvاطرائق :سابعا

  ).التعیینات-المشروع
 ً   .طریقتا التعلم التعاوني والتعلم الفردي: ثامنا

 ً  ).العصف الذھني،لعب األدوار،طریقة التعلم من اجل التمكن (طرائق تدریسیة للتمكن واإلبداع: تاسعا
  

  :للمادةالتفاصیل األساسیة 



  :الكتب المنھجیة  - 

التصمیم التعلیمي للدكتور دمحم محمود ،، ٢٠٠٩عفت مصطفى الطناوي لدكتورالتدریس الفعال ل
طرائق تدریس عامة ،٢٠٠٩المنھج وتحلیل كتاب للدكتور عواد جاسم التمیمي ،١٩٩٩الحیلة 

   ٢٠١٠للدكتور عواد جاسم التمیمي
 

  :المصادر الخارجیة

ئياالمتحان النھا  االمتحان االول یومي الفصل الثاني المختبرات 
%١٠  %١٥  ال یوجد   %٦٠   ١٥ % 

 

  :تقدیرات الفصل

 .تعتمد الكلیة النظام الفصلي  -
 .یقدم ھذا المقرر في الفصل الدراسي الثاني للمرحلة االولى -
 %٦٠االمتحان النھائي من  -

درجة باإلضافة إلى امتحانات الیومیة ١٥الطلبة مطالبون بأجراء أمتحانین خالل الفصل لكل امتحان   - 

  :ةمعلومات اضافی



 
    دیالى: أسم الجامعة

  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضیات :أسم القسم

  سناء حسین خلف : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        ققققجمهورية العراجمهورية العراجمهورية العراجمهورية العرا 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 المالحظات
الماده 

 ةیلالعم
 التاریخ الماده النظریة

 األسبوع

العالقة بvین نظریvة التvدریس  -أھمیتھا-مفھومھا(نظریات التدریس : اوالً   
 )ونظریة التعلم

 
٢\١٩  

١ 

  ٢\٢٦ نماذج من نظریات التدریس- -  
٢ 

اسالیب ،طرائق التدریس(مصطلحات التدریس -  
 )نماذج التدریس،استراتیجیات التدریس،التدریس

٣\٤  
٣ 

 )عناصرھا،مفھومھا(مھارات التدریس  
-  

٣\١١  
٤ 

  ٣\١٨  التدریس الفعال  
٥ 

  ٣\٢٥  المبدع التدریس  
٦ 

 ٧  ٤\١  اختبار   
  ٤\٨  استراتیجیاتھ -أسسھ ومبادئھ  –مبرراتھ  –تدریس مفھوم تنویع ال  

٨ 

  ٤\١٥  )االستجواب -المحاضرة(طرائق تدریسیة شائعة االستخدام  
٩ 

  ).االستقراء والقیاس -المناقشة(طرائق تدریسیة شائعة االستخدام   
-  

٤\٢٢  
١٠ 

 -االستقصvvاء( طرائvvق تدریسvvیة تقvvوم علvvى البحvvث فvvي المعرفvvة وتنظیمھvvا  
  ).شكالتحل الم

٤\٢٩  
١١ 

 -الوحvvدات(طرائvvق تدریسvvیة تقvvوم علvvى البحvvث فvvي المعرفvvة وتنظیمھvvا  
 ).التعیینات-المشروع

٥\٦  
١٢ 

  ٥\١٣ اختبار  
١٣ 

  ٥\٢٠ .طریقتا التعلم التعاوني والتعلم الفردي  
١٤ 

  ٥\٢٧ ).،طریقة التعلم من اجل التمكن (طرائق تدریسیة للتمكن واإلبداع  
١٥ 

).العصف الذھني،لعب األدوار(یسیة للتمكن واإلبداعطرائق تدر    ١٦  ٦\٣ 

  
  

                                   :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ



  
  

  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  مدحت نوري جلیل  االسم 

  gmail.comMdhat@1959  البرید االلكتروني

  البیاناتنظریة   اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 .البیاناتیتعرف المتعلم على مفھوم .١
   . أنواع البیانات وخصائصھاوعناصرھاتعرف المتعلم على ی.٢
  .یتمكن من رسم البیانات.٣
  .یتعرف المتعلم على مفھوم الدارات   -٤
  .یتعرف على مفھوم األشجار البیانیة  -٥
  .یتعرف على المبرھنات لجمیع أنواع البیانات  -٦
  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

. البیانات الموجھة،تعریف الرؤوس والحافات، درجة البیان ،تعریف البیان -
  .البیانات الجزئیة،البیانات الغیرالموجھة

مصفوفة الوقوع ، مصفوفة الوقوع للرؤوس، مصفوفة الوقوع للحافات  -
  .نظریة التصافح،للبیانات 

األشجار ،البیانات الھملتونیة،االنقطاع،االتصال،الدروب والدارات -
  .وممیزاتھا 

  .مبرھنة األلوان األربعة وتطبیقاتھا،اتوجسر كرنكتكوین البیان -
  الكتب المنھجیة

  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  الي والبحث العلميوزارة التعلیم الع
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  مدحت نوري جلیل   :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 اسیةكلیة التربیة األس :مكان العمل



  المصادر الخارجیة
  

  علي عزیز. د/ نظریة البیانات          تالیف  -  ١
  عصام الصفار/ ھیاكل البیانات            تالیف  -٢

  نھائياالمتحان ال  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠          %١٠  /  %٣٠   %  

  معلومات إضافیة
  
  

  
/  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                ت            

 
 
 
 
 

 
 

  طة التدریسیة للمادةاستمارة الخ                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    .تعریف الرؤوس والحافات،درجة البیان،تعریف البیان  ١٥/٢  ١
  -    .البیانات الغیر الموجھة  ٢٢/٢  ٢
  -    .البیانات الموجھة  ١/٣  ٣
      .البیانات الجزئیة  ٨/٣  ٤
  -    .مصفوفة الوقوع للحافات  والرؤوس   ١٥/٣  ٥
      .الوقوع للبیانات مصفوفة   ٢٢/٣  ٦
  -    .نظریة التصافح   ٢٩/٣  ٧
      .الدروب والدارات  ٥/٤  ٨
      .االتصال واالنقطاع  ١٢/٤  ٩

  -    .البیانات الھملتونیة  ١٩/٤  ١٠
  -    .األشجار وممیزاتھا  ٢٦/٤  ١١
  -    .األشجار الثنائیة  ٣/٥  ١٢
  -    المعاییر الحسابیة لالشجار  ١٠/٥  ١٣
  -    . تلوین البیانات  ١٧/٥  ١٤
  -    .جسر كرنك  ٢٤/٥  ١٥
      .مبرھنة األلوان األربعة وتطبیقاتھا  ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  مدحت نوري جلیل  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :ميالمؤھل العل
 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



  
  

  
  

  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  علي خالد خضیر  االسم 

   البرید االلكتروني

  نظریة الحلقات  اسم المادة

  المثالیات، حلقات القسمة ، الحلقة الجزئیة ، مفھوم الحلق   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  یتعرف المتعلم على مفھوم الحلقة وبعض النظریات.١
  یتعرف المتعلم على مفھوم المثالیات مع االمثلة الریاضیة.٢
 یتعرف المتعلم على بعض تطبیقات الخاصة بمفھوم حلقات القسمة.٣
   

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

امثلة ،تعریف (مفھوم الحلقة الجزئیة ،)امثلة ،تعریف ریاضي (مفھوم الحلقة 
  )امثلة،تعریف (حلقات القسمة )انواع،امثلة ،تعریف (المثالیات،)

  الكتب المنھجیة
  

  .عادل غسان نعوم. تألیف   د،مقدمة في الجبر المجرد .١
 ھادي جابر. تألیف     د، الجبر المجرد .٢
  

  المصادر الخارجیة
  

  نادر جورج . تألیف  د،نظریات في الزمر والحلقات .١
  سیمور   ترجمة  . تألیف    د، الجبر المجرد مقدمة في .٢
 عادل غسان. د
   

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النھائي

    ٦٠       %١٠  /  %٣٠%  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  االولى :المرحلة
  علي خالد خضیر  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :العلمياللقب 
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة: مكان العمل



  معلومات إضافیة
  
  

  
/  

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                ت            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    مقدمة بسیطة عن نظریة الزمر  ١٥/٢  ١
  -    )مبرھنات،امثلة ، تعریف (مفھوم الحلقة   ٢٢/٢  ٢
  -    )مبرھنات، امثلة ، تعریف (الجزئیة  الحلقة  ١/٣  ٣
      تطبیقات ریاضیة حول الحلقات   ٨/٣  ٤
  -    )مبرھنات، امثلة ، تعریف (المثالیات   ١٥/٣  ٥
      تطبیقات ریاضیة حول المثالیات  ٢٩/٣  ٦
      بعض انواع المثالیات االساسیة   ٢٢/٣  ٧
  -    )مبرھنات،امثلة ، تعریف (حلقات القسمة   ٥/٤  ٨
      بعض انواع حلقات القسمة االساسیة   ١٢/٤  ٩

      تطبیقات ریاضیة حول حلقات القسمة  ١٩/٤  ١٠
  -    )مبرھنات ، تعریف (المثالیات االعظمیة   ٢٦/٤  ١١
  -    بعض انواع المثالیات االعظمیة  ٣/٥  ١٢
  -    تطبیقات ریاضیة حول المثالیات االعظمیة   ١٠/٥  ١٣
  -    )مبرھنات ، تعریف (المثالیات االولیة   ١٧/٥  ١٤
  -    بعض انواع المثالیات االولیة  ٢٤/٥  ١٥
  -    تطبیقات ریاضیة حول المثالیات االولیة   ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  )ظریة الحلقاتن(الثالثة  :المرحلة
  علي خالد خضیر :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

  التربیة االساسیة :مكان العمل



  
  
  
  
 


