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 ٚطف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ        

 

وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 د٠بٌٝو١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ /عبِؼخ  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌش٠بػ١بد / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 س٠بػ١بد –رشث١خ أعبع١خ 

 س٠بػ١بد –ثىبٌٛس٠ٛط رشث١خ  أعبع١خ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فظٍٟ وٛسعبد

 ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 -ٚصاسح اٌزخط١ؾ– ٚصاسح اٌزشث١خ اٌّإصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 1/11/2117 ربس٠خ ئػذاد اٌٛطف  .8

: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّب ثبٌّؼٍِٛبد االر١خ ٚاْ رىْٛ ٌذ٠ٗ ِٙبساد اعزخذاِٙب أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 فٟ ِشىالرٗ اٌؾ١بر١خ

 اٌالصِخ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌش٠بػ١بداػذاد ِؼ١ٍّٓ عبِؼ١١ٓ ٠ّزٍىْٛ اٌّٙبساد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -1

 ر١ّٕخ االرغب٘بد اٌؼ١ٍّخ ٌذٜ اٌطٍجخ ثّب ٠ّىُٕٙ ِٓ رط٠ٛش لذسارُٙ اٌزار١خ فٟ دساعزُٙ اٌؼ١ٍب -2
 

 اوغبة اٌطٍجخ اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌٍزؼبًِ ِغ ا٠خ ِشىٍخ ػ١ٍّخ ٚؽٍٙب ثبعٍٛة ػٍّٟ ع١ٍُ -3

 العزخذاِٙب فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌش٠بػ١بداوغبة اٌطٍجخ و١ف١خ اثزىبس اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛش٘ب  -4

 رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش إٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي اٌش٠بػ١بد ٚاٌؾبعٛة -5

 اٌزؼبْٚ ِغ الغبَ اٌى١ٍخ وبفخ فٟ ط١بٔخ ٚرط٠ٛش اعٙضح اٌؾبعٛة ثظفخ دٚس٠خ ِٚغزّشح -6



  
 2اٌظفؾخ 

 
  

اٌّغزغذاد رشغ١غ اٌؾؼٛس ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ اعً اٌزؼشف ػٍٝ اؽذس  -7

 فٟ ؽشائك اٌزذس٠ظ ٚرط٠ٛش اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ِٛاد االخزظبص

 

 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ - أ
اٌش٠بػ١بد)اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ، اعظ اٌش٠بػ١بد ،اٌغجش اٌخطٟ  ٚاٌّغشد ،االؽظبء   -1أ

اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ، ؽشائك رذس٠ظ   ٚاٌؼذدٞ ٚاٌؼمذٞ ،ٔظش٠خ اٌج١بٔبد،ٚاالؽزّبالد، اٌزؾ١ًٍ اٌش٠بػٟ 

، SPSSاٌش٠بػ١بد ،اٌزٛثٌٛٛعٟ ،اٌجشِغخ  اٌخط١خ ،لٛاػذ اٌج١بٔبد)اوغظ(،ف١غٛاي ث١غه ،ِبرالة، 

 %542217( ٚؽذح ٚثٕغجخ 91ثٛالغ )

شبد اٌزشثٛٞ ،ِٕب٘ظ رشث١خ ٚػٍُ إٌفظ)اطٛي رشث١خ، اٌزؼ١ٍُ، ػٍُ إٌفظ، اٌظؾخ  إٌفغ١خ، االس-2أ  

اٌجؾش، اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ،ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ، اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ، إٌّب٘ظ ٚاٌىزت اٌّذسع١خ، 

 %282916( ٚؽذح ٚثٕغجخ48االداسح ٚاالششاف اٌزشثٛٞ، اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ)اٌزطج١ك(، ثٛالغ)

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ،اٌذ٠ّمشاؽ١خ صمبفخ ػبِخ)ؽبعجبد ،ٌغخ ػشث١خ، اٌزشث١خ االعال١ِخ، ؽمٛق أغبْ،  -3أ

% ،ػٍّب اْ اعّبٌٟ اٌٛؽذاد اٌىٍٟ 162867( ٚؽذح ٚثٕغجخ28،اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ ٚاٌظؾ١خ( ثٛالغ)

 ( ٚؽذح.166)
  
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع . –ة 

 رؼ١ٍُ ِبدح اٌش٠بػ١بد ٌّشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. – 1ة 

 ؼ١ٍُ االعبط.ثٕبء عزشار١غ١بد رؼ١ٍُ ِٕبعجخ ٌّشؽٍخ اٌز – 2ة 

      ثٕبء اخزجبساد ِبدح اٌش٠بػ١بد ٌزم٠ُٛ رؾظ١ً رالِزح اٌزؼ١ٍُ االعبط.  - 3ة 

 ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزار١خ فٟ رط٠ٛش لذسارُٙ ثزؼ١ٍُ ِبدح اٌش٠بػ١بد ٌزؼ١ٍُ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. -4ة       
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

االعزغٛاة، االعزىشبف ،ؽشائك خبطخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّفب١ُ٘ اٌشبئؼخ( )ؽش٠مخ اٌّؾبػشح ،إٌّبلشخ،  -1

 ٘زا ِب٠خض اٌزشث١خ إٌظش٠خ.

 )ؽش٠ك اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌّغّٛػبد اٌظغ١شح( ف١ّب ٠خض اٌغبٔت اٌؼٍّٟ. -2

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 % اِزؾبٔبد فظ١ٍخ ،٠إخز  ثٕظش االػزجبس اٌّٛاظجخ ٚاٌّشبسوخ.41 -1
 اٌفظً. % اخزجبساد ٔٙب٠خ61 -2

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش : ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌخبطخ ة: -ط

 اٌزفى١ش إٌبلذ -1ط         

 اٌزفى١ش االثذاػٟ-2ط

 ِٙبساد اٌزٛاطً-3ط

 اؽش رفى١ش خبطخ ثبٌّٛاد اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ-4ط   
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ ثّذٜ ِب٠زؼٍك ثّبدح اٌطش٠ك اٌشبئؼخ: دِظ ر١ّٕخ ٚرؼ١ٍُ ػ١ٍّخ اٌزفى١ش ػّٓ 

 اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ ف١غشٞ رؼ١ٍّٙب ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ:.

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ربرٟ ػّٓ اِزؾبٔبد ٔظف اٌفظ١ٍخ ٚٔٙب٠خ اٌفظً

 

 

 

 
 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطٍجخ ٌزؼ١ٍُ رالِزح ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٛاد اٌش٠بػ١بد.-1د

 ر١ّٕخ لبث١ٍبد اٌطٍجخ فٟ ر١ّٕخ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ ٌذٜ رالِزح ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. -2د

 عبط.ر١ّٕخ لذساد فٟ اخزجبساد رم١ظ اٌمذساد اٌش٠بػ١خ اٌّزؼٍّخ ٌذٜ رالِزح اٌزؼ١ٍُ اال-3د

 -4د   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 ػٓ ؽش٠ك ِبدح ؽشائك اٌزؼ١ٍُ اٌؼبِخ، اٌزذس٠ت )اٌزطج١ك اٌفشدٞ(

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 
 االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ -1
 اٌّالؽظخ اٌّجبششح -2

 

  ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ 
سِض اٌّمشس أٚ 

 اٌّغبق

  اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 ػٍّٟ    ٔظشٞ      

 األٌٚٝ
Univ1101 Human rights 2 - 
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 - Univ 1102 Islamic Education I 2 األٌٚٝ

 - Univ1103 Arabic I 2 األٌٚٝ

 - Univ1104 Islamic Education  II 2 األٌٚٝ

 - Univ1105 English I 2 األٌٚٝ

 Univ1106 Computer I 1 1 األٌٚٝ

 - Coll 1201 General Psychology 3 األٌٚٝ

 - Coll 1202 The basis of education 2 األٌٚٝ

 Coll 1203 Developmental األٌٚٝ

Psychology 3 - 

 - Coll 1204 principals of Education 3 األٌٚٝ

 Math 1301 Differentiation 3 1 األٌٚٝ

 - Math 1302  History of Mathematics 2 األٌٚٝ

 Math 1303 The principles of األٌٚٝ

probability 2 - 

 Math 1304  The foundations of األٌٚٝ

mathematics I 3 1 

 Math 1305  The foundations of األٌٚٝ

mathematics II 2 1 

 - Math 1306  Numbers theory 3 األٌٚٝ

 - Math 1307  Matrices 3 األٌٚٝ

 Math 1308  Integration 3 1 األٌٚٝ

 - Univ2107 Arabic II 2 اٌضب١ٔخ

 Univ1108 Computer II 1 1 االٌٚٝ

 Univ2109 Health and Enviroment اٌضب١ٔخ

Education 2 - 

 - Univ2110 English II 2 اٌضب١ٔخ

 - Univ2111 Democracy 2 اٌضب١ٔخ

 - Coll 2205 Educational Psychology 3 اٌضب١ٔخ

 - Coll 2206 Mental Health 2 اٌضب١ٔخ
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 - Coll 2207 Educational guidance 2 اٌضب١ٔخ

 - Coll 2208 Educational Statistics 3 اٌضب١ٔخ

 Math 2309 Advanced Differentiation  3 1 اٌضب١ٔخ

 Math 2310 Advanced probability 3 1 اٌضب١ٔخ

 Math 2311 Linear algebra 3 1 اٌضب١ٔخ

 Math 2312 Computer (acces) 2 1 اٌضب١ٔخ

 Math 2313 Advanced Statistics 3 1 اٌضب١ٔخ

 Math 2314 Advanced Integration 3 1 اٌضب١ٔخ

 - Math 2315 Geometric  3 اٌضب١ٔخ

 Math 2316 Computer(visual basic) 2 1 اٌضب١ٔخ

 - Univ3112 Arabic III 2 اٌضبٌضخ

 Univ3113 Computer III 1 1 اٌضبٌضخ

 - C0ll 3209 Research Methods 3 اٌضبٌضخ

 - Coll 3210 TMS 2 اٌضبٌضخ

 Coll 3211 Measurement and اٌضبٌضخ

Evaluation 
2 - 

 Coll 3212 General methods of اٌضبٌضخ

teaching 
2 - 

 Coll 3213 Viewing - 4 اٌضبٌضخ

 Math 3317 Numerical Analysis 3 1 اٌضبٌضخ

 - Math 3318 Mathematical thinking 2 اٌضبٌضخ

 - Math 3319 Tests and measurements 2 اٌضبٌضخ

 Math 3320 Ordinary differential اٌضبٌضخ

equations 3 1 
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 Math 3321 Group Theory 2 1 اٌضبٌضخ
 Math 3322 Computer (Mat Lab) 1 2 اٌضبٌضخ

 Math 3323 Rings 2 1 اٌضبٌضخ
 Math 3324  I Specialized اٌضبٌضخ

teaching methods 3 - 

 Math 3325 Mathematical analysis 2 2 اٌضبٌضخ
 Math 3326 graph Theory اٌضبٌضخ

3 - 
 - Univ4115 Arabic IIII 2 اٌشاثؼخ

 - Coll 4214 Curricula and textbooks 2 اٌشاثؼخ

 Coll 4215 Educational اٌشاثؼخ

Administration and 

direction 

2 - 

 Coll 4216 Application - 12 اٌشاثؼخ
 Math 3327 Linear programming 2 1 اٌشاثؼخ
 Math 3328 Topology 2 2 اٌشاثؼخ
 Math 3329 Complex analysis 2 2 اٌشاثؼخ
 Math 3330  II Specialized اٌشاثؼخ

teaching methods 
3 - 

 Math 3331 Research Project اٌشاثؼخ

Graduation 
3 - 

 Math 3332 (Spss) computer 1 2 اٌشاثؼخ

  
 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ -13

 
 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتها -0

 االطالع على المستجدات من الكتب والدوريات وشبكة المعلومات في مجال االختصاص -7

 التدريس المعتمدة.التحديث الدوري )السنوي( لخطط  -3
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 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚػغِؼ١بس اٌمجٛي   -14

 
 المعدل التنافسي المعتمد على الرغبة. –الفرع العلمي  -الشهادة االعدادية

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ -15

 الدولية،الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر الدراسي.الكتب ، الدوريات، الرسائل الجامعية ، شبكة المعلومات 
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 ِخطؾ ِٙبساد إٌّٙظ

 فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبػؼخ ٌٍزم١١ُ ٠شعٝ ٚػغ اشبسح

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

اٌغٕخ / 

 اٌّغزٜٛ
سِض 

 اٌّمشس
 أعبعٟ اعُ اٌّمشس

أَ 

اخز١بس

ٞ 

 ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  خ ١اٌّؼشفاأل٘ذاف 

 جشٔبِظ اٌخبطخ ثبٌ

األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
اٌّٙبساد اٌؼبِخ 

 )إٌّمٌٛخٚاٌزأ١ٍ١٘خ 

اٌّٙبساد األخشٜ 

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 (ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ
ة 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ة

2 
ة

3 
ة

4 
ط

1 
ط

2 
ط

3 
ط

4 
 4د 3د 2د 1د

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ
Univ1101 Human rights ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1102 Islamic Education I ٟأعبع √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1103 Arabic I ٟأعبع √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1104 Islamic Education  II ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1105 English I ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

Univ1106 Computer I ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 1201 General Psychology األٌٚٝ
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 Coll 1202 The basis of األٌٚٝ

education 
  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Coll 1203 Developmental األٌٚٝ

Psychology 
 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Coll 1204 principals of ٌٚٝاأل

Education 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ  Math 1301 Differentiation ٌٚٝاأل

 Math 1302 History of األٌٚٝ

Mathematics 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Math 1303 The principles of األٌٚٝ

probability 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Math 1304 The foundations of األٌٚٝ

mathematics I 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Math 1305 The foundations of األٌٚٝ

mathematics II 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ أعبعٟ

   √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ  Math 1306   Numbers theory األٌٚٝ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 1307 Matrices األٌٚٝ

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 1308 Integration األٌٚٝ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ 2107 Arabic II اٌضب١ٔخ

 √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ 1108 Computer II االٌٚٝ

 Univ 2109 Health and اٌضب١ٔخ

Enviroment 

Education 

 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ 2110 English II اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ 2111 Democracy اٌضب١ٔخ

 Coll 2205 Educational اٌضب١ٔخ

Psychology 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2206 Mental Health ضب١ٔخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2207 Educational guidance ضب١ٔخاٌ

 √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2208 Educational Statistics ضب١ٔخاٌ

  Math 2309 Advanced ضب١ٔخاٌ

Differentiation 
 √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Math 2310 Advanced اٌضب١ٔخ

possibilities 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 2311 Linear algebra اٌضب١ٔخ

 √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 2312 Computer(acces) ضب١ٔخاٌ

 √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 2313 Advanced Statistics ضب١ٔخاٌ

 Math 2314 Advanced ضب١ٔخاٌ

Integration 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ أعبعٟ Math 2315 Geometric ضب١ٔخاٌ

 Math 2316 Computer(visual ضب١ٔخاٌ

basic) 
 √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ 3112 Arabic III ضبٌضخاٌ

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √   √ √ √ أعبعٟ Univ 3113 Computer III اٌضبٌضخ

 √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3209 Research Methods اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3210 TMS ضبٌضخاٌ

 Coll 3211 Measurement and ضبٌضخاٌ

Evaluation 

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ
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 Coll 3212 General methods of ضبٌضخاٌ

teaching 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3213 Viewing ضبٌضخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 3317 Numerical Analysis ضبٌضخاٌ

 Math 3318 Mathematical ضبٌضخاٌ

thinking 

 √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Math 3319 Tests and ضبٌضخاٌ

measurements 

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ أعبعٟ

 Math 3320 Ordinary differential ضبٌضخاٌ

equations 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 3321 Groups Theory ضبٌضخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 3322 Computer (Mat Lab) ضبٌضخاٌ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ أعبعٟ Math 3323 Rings ضبٌضخاٌ

 Math 3324  I Specialized ضبٌضخاٌ

teaching methods 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Math 3325 Mathematical ضبٌضخاٌ

analysis 

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 3326 graph Theory ضبٌضخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ 4114 Computer IIII اٌشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ أعبعٟ Univ 4115 Arabic IIII اٌشاثؼخ

 Coll 4214 Curricula and اٌشاثؼخ

textbooks 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ أعبعٟ

 Coll 4215 Educational شاثؼخاٌ

Administration and 

direction 

 √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 4216 Application شاثؼخاٌ
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 √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ أعبعٟ Math 4327 Linear programming شاثؼخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 4328 Topology شاثؼخاٌ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 4329 complex analysis اٌشاثؼخ

 Math 4330  II Specialized شاثؼخاٌ

teaching methods 

 √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ أعبعٟ

 Math 4331 Research Project شاثؼخاٌ

Graduation 
 √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Math 4332 (Spss) computer شاثؼخاٌ
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 وصف المقرر
 حمد خلف مدرس المادة: أ.م.د. خولة

 

 

املتاحة. والبد من التعلم تستااةة القصو  من فر  يوفر وصف املقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق اال
 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .1

 قسم الرياضياتمواد ثقافية /  القسم العممي  / المركز .2

 Univ1102/ التربية االسالمية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 االول / االولى الفصل / السنة .5

 ساعة 03 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6

 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .8

 . واسبابيا العمم ىذا اسماء الدين, اصول بعمم تعمم التعريف .1
 تعالى اهلل وجود ادلة,  وصفاتو اهلل ,وجود االلييات المسممين, جميور عند االيمان اركان  تعمم  . 7
 الصفة, االليية الحواس, االلحاد, الصفات واالختراع, خداع العناية دليل الحدوث, دليل   تعمم  . 0

 ( الوجود)  النفسية
 ,صفات( الوحدانية, بالنفس ,القيام الحوادث مخالفة, البقاء,  القدم)  السمبية الصفات  تعمم  . 4

 (  الكالم , البصر , ,السمع الحيات , العمم , االرادة , القدرة)  المعاني
 تعالى حقو في يجوز ما,  تعالى حقو في يستحيل الحياة, ما في التوحيد عقيدة تعمم  تاثير -5

 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم
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 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفيم -1أ
 .  الدين اصول بعمم التعريف في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -7أ
 .    وصفاتو اهلل وجود عن  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -0أ

 .الحياة في التوحيد عقيدة تاثير والفيم في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة  -4أ

 . تعالى حقو في وما يجوز يستحيل ما  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في  -5أ

 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
  واسبابيا اصول الدين اسماء ميارات في  – 1ب .2
 .ميارات تتعمق بموضوعات الدرس -7ب
 

 طرائق التعميم والتعمم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -0
 طريقة التعمم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ـ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكميف الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية0
 ـ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 .تأثير عقيدة التوحيد في الحياةيدرك اىمية  -7ج

 

 طرائق التعميم والتعمم     

 توضيحلالشرح وا -1
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعمم الذاتي -0

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -1
 التقارير والدراسات. -7
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 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. - د
 ميارات استخدام المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحميميا . -7د
 . تفسير المبرىناتميارات  -0د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعمم المطموبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 

 بعمم التعريف تعمم  7
 ,الدين اصول

 واسبابيا العمم ىذا اسماء

 اصول بعمم التعريف
  الدين

 واسبابيا العمم ىذا اسماء

 التقويم البنائي المحاضرة

7 
 عند االيمان اركانتعمم  7

   المسممين جميور

 عند االيمان اركان
   المسممين جميور

 التقويم البنائي المحاضرة

 التقويم البنائي المحاضرة  االلييات  االليياتتعمم  7 0

4 

 اهلل وجودتعمم  7
 ادلة ,وصفاتو
   تعالى اهلل وجود

 ,وصفاتو اهلل وجود
   تعالى اهلل وجود ادلة

 التقويم البنائي المحاضرة

5 
 الحدوث دليل تعمم  .3 7

 واالختراع العناية دليل
 ,الحدوث دليل

 واالختراع العناية دليل

 التقويم البنائي المحاضرة

 امتحان الشير االول اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بالموضوع 7 6

7 

 الحواس خداع تعمم  7
 االلحاد,

 

 الحواس خداع
 االلحاد,

 

 التقويم البنائي المحاضرة

 االليية الصفات تعمم  7 8
 

 االليية الصفات
 

 التقويم البنائي المحاضرة

9 
  النفسية الصفة تعمم  7

 ( الوجود)
 

  النفسية الصفة
 ( لوجود)ا

 

 التقويم البنائي المحاضرة

13 

 السمبية الصفات تعمم  7
 البقاء,  القدم) 
 الحوادث مخالفة,

 بالنفس ,القيام
 ( الوحدانية,

 

)  السمبية الصفات
 مخالفة, البقاء,  القدم

 ,القيام الحوادث
 ( الوحدانية, بالنفس

 

 التقويم البنائي المحاضرة

11 
)  المعاني صفات تعمم  7

 , العمم , االرادة , القدرة
 , القدرة)  المعاني صفات
 الحيات , العمم , االرادة

 التقويم البنائي المحاضرة
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطموبة 1

د. سؽذ٘ ػهٛجٌ، ٔد. هقطجٌ  كضجح أفٕل ثنذٍٚ ثإلعاليٙ، نــ: ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 ػذذثنشفًٍ.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية , التقارير ,....  (

 ثنوشآٌ ثنكشٚى. -
 كضخ ثنضلغٛش ٔثنقذٚظ ثنُذٕ٘ ثنؾشٚق. -
 يؾهز كهٛز ثنؼهٕو ثإلعاليٛز/ ؽجيؼز دـذثد.  -

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 .... االنترنيت

www.nourallah.com/directory 
.com/islam-www.al 

www.montalq.com 
 

 
 خطة تطوير املقرر الدراتسي  .01

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 , البصر , ,السمع الحيات
 ( الكالم

 الكالم , البصر , ,السمع
) 

17 
 التوحيد عقيدة تاثير تعمم  7

 الحياة في
 في التوحيد عقيدة تاثير
 الحياة

 التقويم البنائي المحاضرة

10 
 حقو في يستحيل ماتعمم  7

  تعالى

 حقو في يستحيل ما
  تعالى

 البنائيالتقويم  المحاضرة

14 
 حقو في يجوز ماتعمم  7

 تعالى

 التقويم البنائي المحاضرة تعالى حقو في يجوز ما

 امتحان الشير الثاني اختبارات موضوعية وحل مسائل 7 15

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/


  
 21اٌظفؾخ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف المقرر
 مدرس المادة: أ.م.د. علي خلف

 

املتاحة. والبد من التعلم تستااةة القصو  من فر  يوفر وصف املقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق اال
 ؛الربنامج.الربط بينها وبُت وصف 

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .9

 قسم الرياضياتمواد ثقافية /  القسم العممي  / المركز .11

 Univ1103المغة العربية/  اسم / رمز المقرر .11

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .12

 االول / االولى الفصل / السنة .13

 ساعة 03 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .14

 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .15

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .16

 . أقسام الكالم تعمم . 1
   أنواع المعارف  تعمم . 7
     المفرد , المثنى , والجمع تعمم  . 0

, (القمر سورة من) الكريم القرآن ,  آياتشرح القصيدة اآلتية مع تحميميا وحفظيا  )األدب   .  تعمم 4 .1
,  زيدون ابن , نونية اليذلي ذؤيب ابي ,  عينية حنين موقعة بعد االنصار في  الرسول خطبة
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 شوقي. أحمد قصيدة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفيم -1أ
 . أقسام الكالم   في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -7أ
 . أنواع المعارف   عن  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -0أ

 .المفرد , المثنى , والجمع  والفيم في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة  -4أ
 . االدب  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في  -5أ

 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 شرح القصيدة اآلتية مع تحميميا وحفظيا   ميارات في  – 1ب
 .ميارات تتعمق بموضوعات الدرس -7ب
 

 طرائق التعميم والتعمم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  
 عرض النموذجطريقة  -7
 طريقة المحاضرة  -0
 طريقة التعمم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ـ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكميف الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية0
 ـ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 .تأثير عقيدة التوحيد في الحياةيدرك اىمية  -7ج

 

 طرائق التعميم والتعمم     

 توضيحلالشرح وا -1
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعمم الذاتي -0

 طرائق التقييم    

 النظرية.االختبارات  -1
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 التقارير والدراسات. -7

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ميارات استخدام المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحميميا . -7د
 . تفسير المبرىناتميارات  -0د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعمم المطموبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 
األسم : تعريفو ,  تعمم  7

 عالمتو

 النحو
 التقويم البنائي المحاضرة

7 

العمم , الضمائر ,   تعلم 7
اسماء االشارة , األسماء 

الموصولة , المعرف بال , 
 . باإلضافةالمعرف 

   

 التقويم البنائي المحاضرة النحو

 التقويم البنائي المحاضرة النحو المثنى أعرابوتعمم  7 0

4 

جمع المذكر السالم ,  - 7
 شروطو وأعرابو .

جمع المؤنث السالم ,  -
عرابو   شروطو وا 

جمع التكسير 
وبعض اوزانو , 
 جموع القمة والكثرة

 التقويم البنائي المحاضرة النحو

 التقويم البنائي المحاضرة النحو األسماء الخمسةتعمم  7 5
 ترتبط بالموضوع تمارينامتحان الشير االول اختبار ات متنوعة وحل  7 6

7 

شرح القصيدة اآلتية مع  7
 تحميميا وحفظيا 

مطولة زىير بن ابي سممى 
 التي مطمعيا 

)أمن أم أوفى دمنة لم تكمم       
 بحومانة الدراج فالمتثمم(

 

 التقويم البنائي المحاضرة االدب

8 
 من) الكريم القرآن آيات 7

 ( القمر سورة

 

 التقويم البنائي المحاضرة االدب

 التقويم البنائي المحاضرة االدب  الرسول خطبة 7 9
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطموبة 1

 ، البن ىشام . شرح قطر الندى وبل الصدى -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 النحو الوافي ، عباس حسن . -2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية , التقارير ,....  (

 كتب النحاة القدماء . -0

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -7

 مجلة المجمع العلمي العراقي . -3

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 ....االنترنيت 

 موقع مدونة لسان العرب . -0

 المكتبة الشاملة . -7

 موقع المجلس العلمي . -3

 شبكة الفصيح . -4

 

 بعد االنصار في
  حنين موقعة

 

13 
 ذؤيب ابي عينية 7

  اليذلي

 

 التقويم البنائي المحاضرة االدب

  زيدون ابن نونية 7 11

 
 التقويم البنائي المحاضرة االدب

 أحمد قصيدة .2 7 17
  شوقي

 التقويم البنائي المحاضرة االدب

 التقويم البنائي المحاضرة االدب ولد اليدى فالكائنات ضياء  7 10

 التقويم البنائي المحاضرة االدبمراجعة  7 14

  امتحان الشير الثاني اختبارات موضوعية  7 15
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 خطة تطوير املقرر الدراتسي  .00

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف المقرر
 مدرس المادة : د. صباح نوري

 

املتاحة. والبد من التعلم تستااةة القصو  من فر  يوفر وصف املقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق اال
 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .17

 قسم الرياضياتمواد ثقافية /  القسم العممي  / المركز .18

 Univ1101/  حقوق انسان اسم / رمز المقرر .19

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .21

 االول / االولى الفصل / السنة .21

 ساعة 03 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .22

 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .23

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .24

 ( وخصائصيا االنسان حقوق تعريف) تعمم . 1
 .االنسان حقوق من االسالم موقف تعمم  . 7
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 االنسان حقوق تصنيفات تعمم  . 0
                                                       الجماعية االنسان حقوق .  تعمم4

 والداخمية الدولية والمنازعات الحرب زمن في االنسان حقوق تعمم   -5
  االنسان حقوق في واثره االداري الفساد تعمم   -6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفيم -1أ
 .  االنسان حقوق من االسالم موقف  في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -7أ
 .     االنسان حقوق تصنيفات في  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -0أ

                                                      الجماعية االنسان حقوق  والفيم في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة  -4أ

 الدولية والمنازعات الحرب زمن في االنسان حقوقتمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في  -5أ
 .. والداخمية

  االنسان حقوق في واثره االداري الفساد  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في  -6أ .1

 

 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
  نص المواد العالمية لحقوق االنسان ميارات في  – 1ب .4
 .ميارات تتعمق بموضوعات الدرس -7ب
 

 طرائق التعميم والتعمم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -0
 طريقة التعمم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ـ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكميف الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية0
 ـ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 .تأثير عقيدة التوحيد في الحياةيدرك اىمية  -7ج

 

 طرائق التعميم والتعمم     

 توضيحلالشرح وا -1
 طريقة عرض النموذج -7
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 طريقة التعمم الذاتي -0

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -1
 التقارير والدراسات. -7

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. - د
 ميارات استخدام المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحميميا . -7د
 . تفسير المبرىناتميارات  -0د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعمم المطموبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 7 
 االنسان حقوق تعريف  ا االنسان حقوق تعريف

  وخصائصيا

 التقويم البنائي المحاضرة

7 
 حقوقخصائص  تعداد  7

  االنسان

 االنسان حقوق تعريف
  وخصائصيا

 التقويم البنائي المحاضرة

0 
 من االسالم موقفتعمم  7

  االنسان حقوق

 حقوق من االسالم موقف
  االنسان

 التقويم البنائي المحاضرة

4 
 من االسالم موقفتعمم  7

  االنسان حقوق

 حقوق من االسالم موقف
  االنسان

 التقويم البنائي المحاضرة

5 
 حقوق تصنيفاتتعمم  7

  االنسان

 التقويم البنائي المحاضرة  االنسان حقوق تصنيفات

6 
 حقوق تصنيفاتتعمم  7

  االنسان

 التقويم البنائي المحاضرة  االنسان حقوق تصنيفات

 امتحان الشير االول اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بالموضوع 7 7

8 
 االنسان حقوق  تعمم  7

                                                      الجماعية

 التقويم البنائي المحاضرة                                                      الجماعية االنسان حقوق

9 
 االنسان حقوق  تعمم  7

                                                      الجماعية

 التقويم البنائي المحاضرة                                                      الجماعية االنسان حقوق

13 

 االنسان حقوق  تعمم  2
 الحرب زمن في

 الدولية والمنازعات
 والداخمية

 

 زمن في االنسان حقوق
 الدولية والمنازعات الحرب

  والداخمية

 التقويم البنائي المحاضرة

11 
 في االنسان حقوق  تعمم  7

 والمنازعات الحرب زمن
  والداخمية الدولية

 زمن في االنسان حقوق
 الدولية والمنازعات الحرب

  والداخمية

 التقويم البنائي المحاضرة

 واثره االداري الفسادتعمم  7 17
  االنسان حقوق في

 في واثره االداري الفساد
  االنسان حقوق

 التقويم البنائي المحاضرة
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطموبة 1

مصاةر حقوو  االناوان /موقول كليوة ا قوو  جامعوة بنها/مصور صواةر  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 2101/ 0/2بتاريخ 

 . 7002تقرير الفساد العالمي لعام  –منظمة الشفافية الدولية  .
 –مطابل تكنوبرس  – 2112 – 0ط -كتاب الاااة  –اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشاافية / ال فااة  - 0

 لبنان

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية , التقارير ,....  (

اجلمعوووة  / 878مصوواةر قووانون حقووو  امناووان/موقل الوتسووط/ العوودة 
 2118 /تسبتمرب/ 09/

 امناووان/حقو  امناووانوحقووو   األفووراةامحوود حلمووي/ مقوواك/ تسوولو  
موقل منظموة حقوو  /ةيب /  2117العريب جملة عربية/العدة العاشر/ 

 العاملية امناان

ظاهرة الفساد / دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية  –د . سليمان عبد المنعم 
 . 72الحكام اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد . ص

 

-  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

االصالح االةاري ال يتم اال بالتغيَت اجلذري للاكر واالىداف والقوانُت / القطاع العام من  -فارس الشهايب  
  www.mafhoum.comمقاك متاح على املوقل االلكًتوين  –منظور الليربالية االقتصاةية 

 
 خطة تطوير املقرر الدراتسي  .02

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 

10 
 واثره االداري الفسادتعمم  7

  االنسان حقوق في

 في واثره االداري الفساد
  االنسان حقوق

 التقويم البنائي المحاضرة

14 
 واثره االداري الفسادتعمم  7

  االنسان حقوق في

 في واثره االداري الفساد
  االنسان حقوق

 التقويم البنائي المحاضرة

 وحل مسائلامتحان الشير الثاني اختبارات موضوعية  7 15

http://www.mafhoum.com/
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس  

 

 م.م. سوسن موسى مدحت ِذسط اٌّمشس:              () علم النفس العام    ٚطف اٌّمشس

 

  كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .25

 / يٕثد صشدٕٚزهغى ثنشٚجمٛجس / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .26

 Coll 1201ػهى ثنُلظ ثنؼجو /  ثعى / سيض ثنًوشس .27

 ثنضثيٙ  أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .28

 ثالٔل/ ثالٔنٗ ثنلقم / ثنغُز .29

 عجػز 45  )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .31

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .31

 أْذثف ثنًوشس .32

 تعريف الطلبة بعلم الناس العام بصاة عامة من حيث نشأتو وماهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو بالعلوم األخر . -0

يــــوفر وصــــف المقــــرر ىــــذا إيجــــازاً مقتضــــياً ألىــــم خصــــائص المقــــرر ومخرجــــات الــــتعلم المتوقعــــة مــــن الطالــــب تحقيقهــــا 
                             المتاحـــــــة. والبـــــــد مــــــــن الـــــــربط بينهــــــــا الــــــــتعلم مبرىنـــــــاً عمـــــــا إذا كــــــــان قـــــــد حقــــــــق االســـــــتفادة القصـــــــوى مــــــــن فـــــــرص 

  وصف البرنامج. وبين
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 إكااب الطلبة القدرة على معرفة إتسهامات العلماء املالمُت يف جماك الدراتسات النااية.-2

 النااية.إةرا   الطلبة ألىم املدارس الغربية اليت اىتمت بالدراتسات  -0

 تعريف الطلبة مباهوم الالو  واألتسس الاايولوجية والايكولوجية املؤثرة يف الالو  امنااين.  -2

 تتبل الطلبة للعمليات اليت تتم ةاخل امناان )الدوافل واالناعاالت واالحااس واالةرا  واالنتباه( . -8
 رتقاء ا ضاري.تعريف الطلبة بالتعلم  باعتباره الوتسيلة للحصوك على املعرفة واال -4
 إةرا  الطلبة للشخصية  من خالك معرفة ماهومها وخصائها والعوامل املؤثرة فيها وأنواعها. -2
 وتوجيهو.و  االنااين من اجل ضبطو لدور علم الناس يف فهم الاللبة تقدير الط -6

 
 
 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ.11

  ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ

بعلم الناس العام من حيث نشأتو وماهومو وأىدافو وفروعو وعالقتوو  والاهم متكُت الطلبة من ا صوك على املعرفة  -1أ
 بالعلوم األخر .

 .إتسهامات العلماء املالمُت يف جماك الدراتسات النااية متكُت الطلبة من ا صوك على املعرفة والاهم -2أ
 ملدارس علم الناس والتوجهات الاكرية لكل منها. من ا صوك على املعرفة والاهم متكُت الطلبة -8أ
 بالالو  امنااين واألتسس الاايولوجية والايكولوجية املؤثرة فيو.  من ا صوك على املعرفة والاهم متكُت الطلبة -4أ
   .االنااينةوافل الالو  وحتليل وتااَت متكُت الطلبة من ا صوك على املعرفة والاهم -2أ
 االناعاك عند االناان.وحتليل وتااَت متكُت الطلبة من ا صوك على املعرفة والاهم  -6أ
بووووالتعلم موووون حيووووث معنوووواه وأييتووووو وشوووورو و ونظرياتووووو موووول الًتكيووووز                 متكووووُت الطلبووووة موووون ا صوووووك علووووى املعرفووووة والاهووووم -7أ

 تبصار لكوىلر.على نظرييت التعلم الشر ي لبافلوف والتعلم باالتس
 وتااَت كل من االحااس واالةرا  واالنتباه. وحتليلا صوك على املعرفة والاهم  متكُت الطلبة من -8أ
 وتااَت الشخصية.ا صوك على املعرفة والاهم  متكُت الطلبة من  -9أ

   
  ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 حتليل املااىيم الوارةة  يف املقرر. – 1
 إكااب مهارة التعرف على الاروع النظرية والتطبيقية لعلم الناس. -2
 .مدارس علم الناس قيمت– 8

 إتستعماك تطبيقات نظريات التعلم يف املدرتسة.-4
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
 

 االلقاء او احملاضرة-1
 االتستجواب -2
 حل املشكالت  املناقشة و-8
 .وشبكة املعلومات الدوليةارة املكتبة يمطالبة الطلبة بز -4

 
 
 
 

 هشثةن ثنضوٛٛى      

 .التطبيقات الًتبوية. 0  
 الارةية واجلماعية.   بحثيةاألورا  ال.2
 تتعلق باملاةة الدراتسية( أتسئلة بيتية )االختبارات اليومية.8
 ة الشهرية )املوضوعية واملقالية(التحريري االختبارات.4

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 .عامتنمية وعي الطلبة باملعارف واملعلومات  واملااىيم األتساتسية لعلم الناس ال.-0
 وحتمل ماؤولية التعلم الذايت. عامإبداء الطلبة االىتمام مبوضوعات علم الناس ال-2

 العملية الًتبوية.يف  عامتقدير الطلبة لدور علم الناس ال-4 

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 حل املشكالت  -0

 العصف الدىٍت  -2

 احملاكاة -3

 هشثةن ثنضوٛٛى    

 . االختبارات الشاهية.1 
 تتعلق باملاةة الدراتسية(. أتسئلة بيتية )االختبارات اليومية.2 
 الارةية واجلماعية.   بحثية. األورا  ال8
 واملقالية(ة الشهرية )املوضوعية التحريري .االختبارات4
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 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنضأْٛهٛز ثنؼجيز ٔ ثنًٓجسثس -د 

 .  عام.متكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فرةية ومجاعية يف جماالت علم الناس ال0 
 النااية. االضطراباتمتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض .2  
 العمليات العقلية اليت تتم ةاخل العقل امنااين. متكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن .8  
 .متكُت الطالب من إتقان مهارات التواصل الاعاك بُت الزمالء واتستاذ املقرر.4
 ا لوك املناتسبة هلا.حتليل املشكالت الًتبوية والالوكية اليت يواجها كمعلم يف املاتقبل ووضل  .2
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 ث١ٕخ اٌّمشس

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 : تمكٌن الطلبة من 3 االول 
معرفة كٌفٌة نشوء علم -1

 النفس العام. 
 المفاهٌم االساسٌةتحدٌد  -2

 لعلم النفس العام. 
النفس  أهداف علمبٌان ى-3

 العام.
بٌن الفروع النظرٌة  التمٌز -4 

 والتطبٌقٌة لعلم النفس العام.

 :عامنفس الالعلم 
 نشأته ، وتطوره ،مفهومه 

 أهدافه وفروعه. 

 

  االلقاء 
 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 
  ٌومٌة

 :تمكٌن الطلبة من 3 ثنغجَٙ
عالقة علم النفس تحدٌد -1 

 .بالعلوم األخرى
على أهم  مدارس التعرف -2

 .علم النفس
إستٌعاب دور العلماء العرب -3

والمسلمٌن فً مٌدان علم 
 النفس.  

عالقة علم النفس بالعلوم 
 األخرى.

 
 مدارس علم النفس.

 
دور العلماء العرب 

والمسلمٌن فً مٌدان علم 
 النفس.

المشاركة   االلقاء والمناقشة 
 الصفٌة

 تمكٌن الطلبة من : 3 ثنغجنظ
التعرف على مفهوم السلوك. -1
فً ؤثر التً تالعوامل تحلٌل -2

 السلوك.

 السلوك 
العوامل المؤثرة فً 

 السلوك)الوراثة والبٌئة(

 المناقشة واالستجواب
 وحل المشكالت

 كتابة 
بحوث  
 قصٌرة 

أو تقارٌر    
بصورة 
فردٌة أو 

عن جماعٌة 
 الموضوع

 تمكٌن الطلبة من: 3 ثنشثدغ
الدوافع إدراك مفهوم  -1

 ووظائفها.
 معرفة قٌاس الدافع. -2
 تصنٌف أنواع الدوافع. -3

 اعطاء أمثلة عن الدوافع. -4

                                        
 الدوافع

المناقشة االلقاء و 
 واالستجواب

 

امتحانات 
 ٌومٌة

 تمكٌن الطلبة من: 3 ثنخجيظ
 إدراك مفهوم االنفعاالت. -1
 معرفة خصائص االنفعاالت.-2
استٌعاب التغٌرات -3

الفسٌولوجٌة المصاحب 
 لالنفعال.

التعرف على أهم النظرٌات -4
 التً فسرت االنفعال.

 إدراك أهمٌة االنفعاالت.-5
 اعطاء أمثلة عن االنفعاالت.-6

 المناقشة واالستجواب االنفعاالت       
 وحل المشكالت

 

 كتابة 
بحوث  
 قصٌرة 

أو تقارٌر    
بصورة 

فردٌة أو 
عن جماعٌة 

 الموضوع

 
  ثنغجدط

 ولالشهر االاختبار 
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز .13

  ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدزـ 1

 تمكٌن الطلبة من : 3 ثنغجدغ
استٌعاب  مفهوم التعلم  -1

 وشروطه.
 معرفة عالقة التعلم بالنضج.-2
 التعرف على أنواع التعلم-3

ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح  ثنضؼهى  

 ٔثنًُجهؾز

يؾجسكز 

 فلٛز

ثعضٛؼجح ثنطهذز نًلجْٛى -1 3 ثنغجيٍ

َظشٚز  ثنضؼهى ثنؾشهٙ 

 ثنكالعٛكٙ نذجكهٕف 

صقهٛم  ثنوٕثٍَٛ ثنضٙ صلغش -2

ثنؼالهز دٍٛ ثنًغٛشثس ثنؾشهٛز 

 ٔؿٛش ثنؾشهٛز.

  

َظشٚجس ثنضؼهى                  

)َظشٚز ثنضؼهى ثنؾشهٙ 

 ثنكالعٛكٙ نذجكهٕف (

ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح 

 ٔثنًُجهؾز

يؾجسكز 

 فلٛز

ثعضٛؼجح ثنطهذز نًلجْٛى -1 3 ثنضجعغ

 َظشٚز  ثنضؼهى دجالعضذقجس 

صقهٛم  ثنوٕثٍَٛ ثنضٙ صلغش -2

 ثنضؼهى ٔكن  ثالعضذقجس.

   

  
ثنضؼهى دجالعضذقجس َظشٚز 

 .نكْٕهش

ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح 

 ٔثنًُجهؾز

ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز

صقًٛى خطز نًٕثؽٓز  3 ثنؼجؽش

 ًؾكالس ثن

ٕٚثؽٓج ثنضشدٕٚز ٔثنغهٕكٛز ثنضٙ 

كًؼهى كٙ ثنًغضوذم ٔٔمغ 

 ثنقهٕل ثنًُجعذز نٓج.

ثنضطذٛوجس ثنضشدٕٚز 

 نُظشٚجس ثنضؼهى

ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح 

 ٔفم ثنًؾكالس

يؾجسكز 

 فلٛز

ثنقجد٘ 

 ػؾش

 يلٕٓو ثالفغجطثنضًٛٛض دٍٛ  -1 3

 .ٔثإلدسثى ٔثالَضذجِ.
صقهٛم ثالعظ ثنُلغٛز ٔثنؼقذٛز -2

 ٔثإلدسثى ٔثالَضذجِ.  فغجطنكم يٍ ثال
 صقُٛق ثإلفغجعجس ثنخجفز.-3

صقهٛم ثنؼٕثيم ثنًؤعشر كٙ ثالَضذجِ  -4

 .ٔيؾضضجصّ

ثالفغجط ٔثالدسثى 

 ٔثالَضذجِ

ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح 

 ٔثنًُجهؾز
 كتابة 

بحوث  
 قصٌرة 

أو تقارٌر    
بصورة 

فردٌة أو 
عن جماعٌة 

 الموضوع
ثنغجَٙ 

 ػؾش

 يؼشكز  يلٕٓو نهؾخقٛز .-1 3

ثنًؤعشر كٙ صقذٚذ ثنؼٕثيم -2

 ثنؾخقٛز.

 صقهٛم خقجةـ ثنؾخقٛز.-3
 أعضٛؼجح إَٔثع ثنؾخقٛز.-4

ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح  ثنؾخقٛز

 ٔثنًُجهؾز
ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز

ثنغجنظ 

 ػؾش

 

 إخضذجس ثنؾٓش ثنغجَٙ

ثنشثدغ 

 ػؾش

 

 يُجهؾز ثنذقٕط ٔثنضوجسٚش ثنلشدٚز ٔثنؾًجػٛز

ثنخجيظ 

 ػؾش

 يشثؽؼز ػجيز
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 علم الناس العام ،(2100ألمَت )مشاي، عبد ا حممد -0   ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(ـ 2

 اس( مدخل إىل علم الن2114نداوي )عماة وعلي اهل،الزغوك  - -2

   ( أتسس علم الناس0997محد أمحد )،أعبد اخلالق -8
 كتب اخر -

  

 او الكتب واملراجل اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

 (، علم الناس العام2100حممد مشاي، عبد األمَت )-0
 جمالت البحوث الًتبوية والنااية-
  جمالت الدراتسات النااية -8

 املواقل الًتبوية املرتبطة  مبوضوعات املقرراالتستااةة من  ب و املراجل االلكًتونية، مواقل االنًتنيت ....

 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .14

 االفاةة من خدمات املكتبات االلكًتونية وشبكة املعلومات الدولية-1  
  توزيل اتستبانات على الطلبة  ملعرفة مد  االتستااةة العلمية والنااية للمقرر-2
 تدريايُتالقيام بدورات تطويرية للطلبة و _8

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 وصف المقرر
 مدرس المادة: م. فاطمة اسماعيل

املتاحة. والبد من التعلم تستااةة القصو  من فر  يوفر وصف املقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق اال
 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.
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 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .33

 قسم الرياضياتمواد تربوية/  القسم العممي  / المركز .34

 Coll 1202/  تعميم اساس اسم / رمز المقرر .35

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .36

 االول / االولى الفصل / السنة .37

 ساعة 03 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .38

 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .39

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .41

 .مفيوم التعميم األساس وتطوره التاريخي  تعمم . 1
 مدخالت نظام التعميم األساس  تعمم  . 7

 أىداف التعميم األساس  تعمم  . 0
 خصائص التعميم األساس  .  تعمم4

 مبررات األخذ بالتعميم األساس  تعمم   -5
 التعميم األساس في بعض الدول العربية    تعمم   -6
 التعميم األساسي في عدد من الدول األجنبية تعمم  -7
 التعميم األساسي في الواليات المتحدة األمريكية تعمم  -8
 بعض المشكالت التي تواجو التعميم في العراق ومحاولة عالجيا تعمم  -9
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 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفيم -1أ
 . مفيوم التعميم األساس وتطوره التاريخي    في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -7أ
 .     أىداف التعميم األساس  في  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -0أ

 خصائص التعميم األساس   والفيم في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة  -4أ

 التعميم األساس في بعض الدول العربية   تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في  -5أ

 التعميم األساسي في عدد من الدول األجنبية تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم   -6أ

 

 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 .ميارات تتعمق بموضوعات الدرس -7ب
 

 طرائق التعميم والتعمم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -0
 طريقة التعمم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ـ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكميف الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية0
 ـ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 .تأثير عقيدة التوحيد في الحياةيدرك اىمية  -7ج

 

 طرائق التعميم والتعمم     

 توضيحلالشرح وا -1
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعمم الذاتي -0

 طرائق التقييم    
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 النظرية.االختبارات  -1
 التقارير والدراسات. -7

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ميارات استخدام المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحميميا . -7د
 . تفسير المبرىناتميارات  -0د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر

الساعا األسبوع
 ت

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعمم المطموبة
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 7 
مفيوم التعميم األساس تعمم  

 وتطوره التاريخي 

مفيوم التعميم األساس 
 وتطوره التاريخي 

 التقويم البنائي المحاضرة

7 
مدخالت نظام التعميم تعمم  7

 األساس 

مدخالت نظام التعميم 
 األساس 

 التقويم البنائي المحاضرة

 التقويم البنائي المحاضرة أىداف التعميم األساس  أىداف التعميم األساس تعمم  7 0

4 

خصائص التعميم  تعمم  7
مبررات األخذ  ,األساس 

 بالتعميم األساس

خصائص التعميم  
مبررات األخذ , األساس

  بالتعميم األساس

 التقويم البنائي المحاضرة

5 

التعميم األساسي في  تعلم  7
التعميم األساسي في  ,األردن
التعميم األساسي في  ، الجزائر
 مصر

التعميم األساس في بعض 
 الدول العربية  

 التقويم البنائي المحاضرة

6 

التعميم األساسي في  تعلم  7
التعميم األساسي في  ,اليمن

 المغرب

التعميم األساس في بعض 
 الدول العربية  

 التقويم البنائي المحاضرة

 امتحان الشير االول اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بالموضوع 7 7

8 

التعميم األساسي  تعمم  7
التعميم , في البحرين 

 األساسي في العراق 

 

 

التعميم األساس في بعض 
 الدول العربية  

 التقويم البنائي المحاضرة

9 

التعميم األساسي في  تعمم  7
التعميم األساسي في , اليابان

 بريطانيا 
  
 

التعميم األساسي في عدد 
 من الدول األجنبية

 التقويم البنائي المحاضرة

13 
التعميم األساسي في  تعمم  2

 السويد

التعميم األساسي في 
الواليات المتحدة 

 التقويم البنائي المحاضرة
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطموبة 1

كٙ ثنضشدٛز ثنًوجسَز ٔثنضشدٛز ثنذٔنٛز ،ثالعضجر ثنذكضٕس ػذذ هللا  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 ،ػجنى ثنكضخ ثنقذٚظ 2114فغٍ ثنًٕعٕ٘،

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية , التقارير ,....  (

اٌّذسط خبٌذ ساٟ٘ اٌفزالٚٞ ٚاٌّذسط عٕبْ ِؾّذ ػجذ 

اثزغبَ عؼفش عٛاد اٌخفبعٟ ؽًّ اٌخفبعٟ ٚاٌّذسط اٌّغبػذ 

ػٕٛاْ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ األعبط ػٓ ِإعغخ داس اٌظبدق اٌضمبف١خ 

ٌٍطجبػخ ٚإٌشش فٟ ثبثً ٚداس اٌشػٛاْ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ فٟ 

 . ػّبْ ٚثطجؼزٗ األٌٚٝ
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 ثنًٕهغ ثالٔل نهضؼهٛى ثالدضذثةٙ كٙ ثنؾضثةش 

 

 
 خطة تطوير املقرر الدراتسي  .02

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 األمريكية 

11 
التعميم األساسي في  تعمم  7

 ألمانيا 

 

التعميم األساسي في 
الواليات المتحدة 

 األمريكية 

 التقويم البنائي المحاضرة

17 
التعميم األساسي في تعلم  7

 اندونيسيا 
 

التعميم األساسي في 
الواليات المتحدة 

 األمريكية 
 

 التقويم البنائي المحاضرة

10 
7 

بعض المشكالت التي  الرتسوب
تواجو التعميم في العراق 

 ومحاولة عالجيا 

 التقويم البنائي المحاضرة

14 
7 

بعض المشكالت التي  التارب
تواجو التعميم في العراق 

 ومحاولة عالجيا 

 التقويم البنائي المحاضرة

 امتحان الشير الثاني اختبارات موضوعية وحل مسائل 7 15
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة : د. حميد كاظم داود

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .42

 Math 1301/  اٌزفبػً اعُ / سِض اٌّمشس .43

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .44

 اٌفظً اٌذساعٟ االٚي/ اٌغٕخ االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .45

 61=15×4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .46

 2117/ 11/ 1 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .47

 ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً أ٘ذاف اٌّمشس .48

 ػذاد اٌؾم١م١خ ٚخٛاطٙب ٚاٌم١ّخ اٌّطٍمخ ٚاٌّزجب٠ٕبد ٚؽٌٍٛٙب. ِفَٙٛ اال1

 ذٚاي ،اٌّغبي ٚاٌّذٜ ٚاٌذٚاي اٌّغزّشح ٚغ١ش اٌّغزّشح ٚاالعزّشاس٠خ إٌّزظّخِفَٙٛ اٌ .2

 . االشزمبق ٚلٛاػذٖ ٚثؼغ اٌّجشٕ٘بد ِضً ِجشٕ٘خ سٚي ٚاٌم١ّخ اٌٛعط3ٝ

 اٌّضٍض١خ ٚاالع١خ ٚاٌٍٛغبسر١ّخ. ِشزمخ اٌذٚاي 4

.  ِفب١ُ٘ االشزمبق ٚاعزخذاِٙب ٌٍؾظٛي ػٍٝ إٌٙب٠بد اٌؼظّٝ ٚاٌظغشٜ اٌّؾ١ٍخ ٚٔمبؽ االٔمالة ٚسعُ 5

 اٌذٚاي

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .16
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ٚخٛاطٙب ٚاٌم١ّخ اٌّطٍمخ ٚاٌّزجب٠ٕبد ٚؽٌٍٛٙب ػذاد اٌؾم١م١خِفَٙٛ اال  اْ ٠ذسن اٌطبٌت  -1أ

ذٚاي ،اٌّغبي ٚاٌّذٜ ٚاٌذٚاي اٌّغزّشح ٚغ١ش اٌّغزّشح ِفَٙٛ اٌ اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -2أ

  ٚاالعزّشاس٠خ إٌّزظّخ

 اٌطبٌت  االشزمبق ٚلٛاػذٖ ٚثؼغ اٌّجشٕ٘بد ِضً ِجشٕ٘خ سٚي ٚاٌم١ّخ اٌٛعطٝ اْ ٠ؼشف  -3أ
 اٌذٚاي اٌّضٍض١خ ٚاالع١خ ٚاٌٍٛغبسر١ّخِشزمخ   اْ ٠ؼشف اٌطبٌت -4أ
ِفب١ُ٘ االشزمبق ٚاعزخذاِٙب ٌٍؾظٛي ػٍٝ إٌٙب٠بد اٌؼظّٝ ٚاٌظغشٜ اٌّؾ١ٍخ ٚٔمبؽ   اْ ٠ذسن  -5أ

 االٔمالة ٚسعُ اٌذٚاي
 

 اْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 االػذاد اٌؾم١م١خ ٚخٛاطٙب – 1ة

 لٛاػذ االشزمبق– 2ة

ِفب١ُ٘ االشزمبق ٚاعزخذاِٙب ٌٍؾظٛي ػٍٝ إٌٙب٠بد اٌؼظّٝ ٚاٌظغشٜ اٌّؾ١ٍخ ٚٔمبؽ   ٠ذسن   – 3ة

 االٔمالة .
 سعُ اٌذٚاي    -4ة

 
 ٚاٌزؼٍُ   ؽشائك اٌزؼ١ٍُ     

ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ، فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1

 ٌزوش.  اٌّؼٍِٛبد عبثمخ ا

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

بس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزج41اٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ  -ط

 رؼش٠ف االشزمبق ٚخٛاطٗ-1ط

 رؼش٠ف لٛاػذ االشزمبق-2ط

 رؼش٠ف اشزمبق اٌذٚاي اٌّضٍض١خ ٚاالع١خ ٚاٌٍٛغبسر١ّخ-3ط

 سعُ اٌذٚاي -4ط

 

  

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ   -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .18

 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ث١ٕخ اٌّمشس .17

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االػذادِفَٙٛ  4 1

اٌؾم١م١خ ٚخٛاطٙب 

 ِغ االِضٍخ

 االػذادِفَٙٛ 

اٌؾم١م١خ ٚخٛاطٙب 

 ِغ االِضٍخ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌّزجب٠ٕبد ٚؽٌٍٛٙب  4 2

 ِغ االِضٍخ
اٌّزجب٠ٕبد ٚؽٌٍٛٙب 

 ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِفَٙٛ اٌذاٌخ ،اٌّغبي  4 3

 ٚاٌّذٜ ِغ االِضٍخ
اٌذاٌخ ،اٌّغبي  ِفَٙٛ

 ٚاٌّذٜ ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

االعزّشاس٠خ  4 4

ٚاالعزّشاس٠خ 

 إٌّزظّخ ِغ االِضٍخ

االعزّشاس٠خ 

ٚاالعزّشاس٠خ 

 إٌّزظّخ ِغ االِضٍخ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌٙب٠بد اٌظغشٜ  4 5

 ٚاٌؼظّٝ ِغ االِضٍخ
إٌٙب٠بد اٌظغشٜ 

 ِغ االِضٍخ ٚاٌؼظّٝ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 4 6

ِفَٙٛ االشزمبق  4 7

ٚثؼغ اٌّجشٕ٘بد 

 االعبع١خ

ِفَٙٛ االشزمبق 

ٚثؼغ اٌّجشٕ٘بد 

 االعبع١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رشو١ت اٌذٚاي  4 8

ٚاٌّشزمخ ِٓ ِشرجخ 

 اػٍٝ

رشو١ت اٌذٚاي 

ٚاٌّشزمخ ِٓ ِشرجخ 

 اػٍٝ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِجشٕ٘خ سٚي ِٚجشٕ٘خ  4 9

 اٌم١ّخ اٌٛعطٝ
ِجشٕ٘خ سٚي ِٚجشٕ٘خ 

 اٌم١ّخ اٌٛعطٝ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِشزمخ اٌذٚاي اٌّضٍض١خ  4 11

 ِغ االِضٍخ 
ِشزمخ اٌذٚاي اٌّضٍض١خ 

 ِغ االِضٍخ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 4 11

ِشزمخ اٌذٚاي االع١خ  4 12

 ٚاٌٍٛغبسر١ّخ
ِشزمخ اٌذٚاي االع١خ 

 ٚاٌٍٛغبسر١ّخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اعزخذاَ ِفب١ُ٘  4 13

االشزمبق ٌٍؾظٛي 

 ػٍٝ إٌٙب٠بد اٌؼظّٝ

اعزخذاَ ِفب١ُ٘ 

االشزمبق ٌٍؾظٛي 

 إٌٙب٠بد اٌؼظّٝػٍٝ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  سعُ اٌذٚاي سعُ اٌذٚاي 4 14

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  االخزجبس إٌٙبئٟ االخزجبس إٌٙبئٟ 4 15

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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  ؽغجبْ اٌزىبًِ ٚاٌزفبػً . رشعّخ اٌذوزٛس ػٍٟ ػض٠ض - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 ٚاخشْٚ 

ؽغجبْ اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ . رب١ٌف د. ػبدا غغبْ ٔؼَٛ  -

 ٚ د. ثبعً اٌٙبشّٟ

 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (
- Calculus : Thomas,Jr , … 

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .19

 ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط.٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ 1  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 49اٌظفؾخ 

 
  

 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس                                           

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: محاضر خارجي

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 المؤسسة التعليمية .49
 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ 

 القسم العلمي  / المركز .51
 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌش٠بػ١بد

 اسم / رمز المقرر .51
 Math 1302/ ربس٠خ س٠بػ١بد

 أشكال الحضور المتاحة .52
 ئٌضاِٟ

 الفصل / السنة .53
 االٚي / االٌٚٝ

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54
 عبػخ 31

 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .55
1/11/2117 

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .56

   الحساب وتأريخه معرفة   .1

 الهندسة وتاريخها التعرف على  .2

 الجبر وتأريخه التعرف على  .3

 عمم المثمثات والموغاريتمات التعرف على  .4
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .71

 األىداف المعرفية   -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ اٌؾغبة ٚربس٠خٗ  -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ إٌٙذعخ ٚربس٠خٙب  -2أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ اٌغجش ٚربس٠خٙب -3أ
 ػٍُ اٌّضٍضبد ٚاٌٍٛغبس٠زّبد.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٠ّزٍه ِٙبساد فٟ ػ١ٍّبد اٌؾغبث١خ ٚؽشق اعشائٙب ثبٌطش٠مخ اٌؼشث١خ اٌمذ٠ّخ 1ة

 ٠فغش ؽش٠مخ اٌّشثغ اٌغؾشٞ ِٚؼبدٌزٗ -2ة

 ٠مبسْ ث١ٓ ِٕغضاد ػٍّبء إٌٙذعخ -3ة

 ٠ؾًٍ اٌشِٛص اٌغجش٠خ . - 4ة

 وزبثخ ٚسلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد ِشب١٘ش ػٍّبء اٌش٠بػ١بد٠طجك  -5ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ  أٛاع اٌّؼبدالد اٌغجش٠خ  -6ة

 ١ّ٠ض رطج١مبد ػٍُ اٌّضٍضبد -7ة 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبألعبع١بد ٚاٌّٛاػ١غ اٌّزؼٍمخ ثزبس٠خ اٌش٠بػ١بد 1

 ـ رٛػ١ؼ ٚششػ اٌّبدح اٌذساع١خ 2

 ـ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس راد اٌظٍخ3

ـ رؾغ١ٓ ِٙبساد اٌطٍجخ ِٓ خالي ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  ئػبف١خ ثزبس٠خ 4

 اٌش٠بػ١بد

اٌّٛػٛػبد اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ـ اعزخذاَ ؽشائك اإلٌمبء ٚاٌّؾبػشح ٚاالعزغٛاة ٚإٌّبلشخ فٟ ثؼغ 5

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ .
 طرائق التقييم      

 ـ اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِؾذدح 1

 ـ ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّشبسوخ اٌظف١خ .2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثأغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ػٓ ربس٠خ اٌش٠بػ١بد3

 ـ اخزجبساد شٙش٠خ ثأعئٍخ ِٛػٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ .4
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اْ ٠ذسن ا١ّ٘خ دساعخ ربس٠خ اٌش٠بػ١بد . -1ط

 ١ّ٠ض رطج١مبد ػٍُ اٌّضٍضبد -2ط

 ٠م١ُ ثؼغ األٔشطخ  -3ط

   -4ط
 طرائق التعليم والتعلم     
 
 استعمال طريقة العروض التقديمية  . -0
 رسم المخططات التوضيحية . -7
 طريقة العصف الذىني . -3
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 طرائق التقييم    
 ـ االِزؾبْ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌم١بط لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط 

 ـ ؽٍت ئعشاء ػ١ٍّبد ؽغبث١خ ثبٌطش٠مخ اٌؼشث١خ اٌمذ٠ّخ

 ـ وزبثخ ثؾٛس ػٓ ِشب١٘ش ػٍّبء اٌش٠بػ١بد

 ـ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اعئٍخ فىش٠خ ٚاعزٕزبع١خ .
 والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة  -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .70

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

ــــدرك  ــــد ي ــــ  الع الحاجــــه ال
 وتطور طرق العد،

الحســــــــاب عنــــــــد يفهــــــــم 
 الشعوب القديمة،
فـــرول عمـــم التعـــرف عمـــ  

 عند العرب،الحساب 

 اٌؾغبة ٚربس٠خٗ
إٌّبلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

2 2 
ــات الحســابية  ١ّ٠ةةض  العممي

 وطرق اجرائها عند العرب

إٌّبلشخ  اٌؾغبة ٚربس٠خٗ

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

3 2 

مشاهير العمماء  ٠زؼشف 
 العرب ومنجزاتهم العممية.

 

إٌّبلشخ  اٌؾغبة ٚربس٠خٗ

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

4 2 

الهندسة عند  ٠زؼشف ػٍٝ 
 القدماء،
ــــــز  ــــــر الســــــحر  يمي المرب
 ومعادلته

إٌّبلشخ  إٌٙذعخ ٚربس٠خٙب

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 امتحان الشهر االول اختبار مقالي وموضوعية 2 5

6 2 

مشاهير التعرف عم  
العمماء في عمم الهندسة 

 ومنجزاتهم.

 

إٌّبلشخ  إٌٙذعخ ٚربس٠خٙب

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

7 2 
الجبــر عنــد  اٌزؼةةشف ػٍةةٝ 

 القدماء،الجبر عند العرب
 اٌغجش ٚربس٠خٗ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 الرموز الجبرية فُٙ  2 8
إٌّبلشخ  اٌغجش ٚربس٠خٗ

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

9 2 
انـــــــــوال  ٠مةةةةةةةةةبسْ ثةةةةةةةةة١ٓ 
 المعادالت الجبرية

إٌّبلشخ  اٌغجش ٚربس٠خٗ

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اصول الجبر ٠فُٙ  2 11
إٌّبلشخ  اٌغجش ٚربس٠خٗ

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟإٌّبلشخ  اٌغجش ٚربس٠خٗمشــــاهير  اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ  2 11
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 البنية التحتية  .77
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

والمراجع التي يوصى بها                  اـ الكتب
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

احمد واالىواني،محمد مرسي واحمد فؤاد،ب ت،اصول الرياضيات، دار 
 المعارف،مصر

  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .23

 االٌزضاَ ثبٌمطبػ١خ

 

 

 

ـــــــــاء فـــــــــي الجبـــــــــر  العمم
 ومنجزاتهم،العمماء العرب

 ٚاالعزغٛاة

12 2 

ــــــــم  اٌزؼةةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةةٝ  عم
ــــات  بــــل  ــــات ،المثمث المثمث
العـــرب،عمم المثمثـــات عنـــد 

 العرب

عمم المثمثات 
 والموغاريتمات

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

13 2 

مشــــاهير  اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ 
العممــــاء العــــرب فــــي عمــــم 

 المثمثات

عمم المثمثات 
 والموغاريتمات

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

14 2 

ــــــــــــف   الموغــــــــــــاريتم،تعري
الموغاريتمـــات اســـتخدامات 
 عند العرب

عمم المثمثات 
 والموغاريتمات

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اِزؾبْ اٌشٙش اٌضبٟٔ اخزجبساد ِمب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ 2 15
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 موذج وصف المقررن

 
 وصف المقرر

 مدرس المادة: محاضر خارجي

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛رنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البالتعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .57

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .58
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 Math 1303/ مبادئ احتمالية  اسم / رمز المقرر .59

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .61

 االول / االولى الفصل / السنة .61

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .62

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .63

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .64

 التجربة ، فضاء العينة ، الحوادث وأنواعها..التعرف على 0
 التباديل والتوافيقيميز . 7
 معنى االحتمال وخواصو، قوانين االحتمال.يعطي . 3
 الشرطي.االحتمال يعرف . 4
 االحتمال والتحليل التوافقييحلل . 5
 ظرية بيز وتطبيقاتها.يطبق ن. 6

1.  
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .74

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمعنى التجربة وقضاء العينة والحوادث وأنواعها.  -7أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في موضوعات التبادل والتوافيق  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمعنى االحتمال وخواصو وقوانين االحتمال -4أ

 مكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لنظرية بيز وتطبيقاتهات -5أ

 
 

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 يعدد انواع الحوادث – 0ب
 يميز بين التباديل والتوافيق -7ب
 يدرك معنى االحتمال وخواصو وقوانينو -3ب
 يتعرف على االحتمال والتحليل التوافقي . – 4ب
 تطبيقات نظرية بيز.. يميز 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بمبادئ االحتماالت 0
 ـ توضيح وشرح المادة الدراسية 7
 ـ مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة واالطالع على المادة 3
 للحصول على معرفة  إضافية للمادة الدراسيةـ تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية 4
 ـ استخدام طرائق اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة المناقشة .5

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسيةـ 3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 يدرك اىمية الحوادث وانواعها -7ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 العروض التقديمية  . استعمال طريقة -4
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 رسم المخططات التوضيحية . -5

 طريقة العصف الذىني . -6

 

 طرائق التقييم    

 ـ االمتحان التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج 
 ـ طلب إجراء مقارنات بين انواع الحوادث

 ـ كتابة بحوث عن قوانين االحتمال
 اسئلة فكرية واستنتاجية .ـ امتحانات يومية بتوجيو 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 امكانات .مهارات استغالل ما متاح من  -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .75

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 يُعرف التجربة، فضاء التجربة 7 0
العينة ، التجربة ، فضاء 

 الحوادث وأنواعها

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويم البنائي

 يعدد انواع الحوادث 7 7
التجربة ، فضاء العينة ، 

 الحوادث وأنواعها

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويم البنائي

 امثلة في التباديل 7 3
المناقشة  التباديل والتوافيق

 واالستجواب

 التقويم البنائي

 التوافيقامثلة في  7 4
المناقشة  التباديل والتوافيق

 واالستجواب

 التقويم البنائي

 امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 7 5

 يعرف االحتمال 7 6
معنى االحتمال وخواصو، 

 قوانين االحتمال

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويم البنائي

معنى االحتمال وخواصو،  يعدد خواص االحتمال 7 7
 االحتمالقوانين 

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويم البنائي

معنى االحتمال وخواصو،  يكتب قوانين االحتمال 7 8
 قوانين االحتمال

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويم البنائي

9 7 
يعطي امثلة في االحتمال 

 االحتمال الشرطي الشرطي
المناقشة 

 واالستجواب

 التقويم البنائي

 يعرف االحتمال 7 01
المناقشة  االحتمال والتحليل التوافقي

 واالستجواب

 التقويم البنائي

المناقشة  االحتمال والتحليل التوافقي يعرف التحليل التوافقي 7 00
 واالستجواب

 التقويم البنائي

المناقشة  االحتمال والتحليل التوافقي يذكر امثلة عن التحليل التوافق 7 07
 واالستجواب

 التقويم البنائي

المناقشة  نظرية بيز وتطبيقاتها يتكلم عن اصول نظرية بيز 7 03
 واالستجواب

 التقويم البنائي

 يذكر تطبيقات نظرية بيز 7 04
المناقشة  نظرية بيز وتطبيقاتها

 واالستجواب

 التقويم البنائي

 امتحان الشهر الثاني اختبارات موضوعية 7 05



  
 59اٌظفؾخ 

 
  

 البنية التحتية  .76

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 7ط 7111المدخل الى االحصاء. تألف د. خاشع محمود الراوي.  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 نظرية ومسائل في االحتماالت. د. سيمور ليبشتز

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت  ب ـ
.... 

 المواقع التي تتعلق بالرياضيات

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .77

 االلتزام بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 مدرس المادة: محاضر خارجي

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .65

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .66

 Math 1304/ أسس الرياضيات  اسم / رمز المقرر .67

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .68

 االول / االولى الفصل / السنة .69

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .71

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .71

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .72

مبادئ المنطق الرياضي ،العبارات ، جداول الصدق ، التكافؤ المنطقي ، جبر العبارات ، المحاورات الرياضية ،  تعلم -0
 المسورات ، اجراء ىلبرت على التعبير المفتوح .

 على المجموعات ، وبعض المبرىناتالمجموعات ، العمليات تعلم  -7
 العالقات ، وحاصل الضرب الديكارتي . تعلم  -3
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .78

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمبادئ المنطق الرياضي.  -7أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للعمليات على المجموعات.  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للعالقات. -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في تطبيقات الحاصل الديكارتي. -5أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 مهارات مباديء المنطق – 0ب
 مهارات العمليات على المجموعات -7ب
 مهارات العالقات وتفسير المبرىنات -3ب
 مهارات تطبيقات الحاصل الديكارتي . – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية   -7

 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 يدرك اىمية العمليات على المجموعات. -7ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح واتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 . تفسير المبرىناتمهارات  -3د
 مهارات اجراء المقارنات.  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .79

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي المحاضرة مبادئ المنطق الرياضي تعلم العبارات 4 0

 التقويم البنائي المحاضرة الرياضيمبادئ المنطق  تعلم جداول الصدق 4 7

 التقويم البنائي المحاضرة مبادئ المنطق الرياضي تعلم التكافؤ المنطقي 4 3

 التقويم البنائي المحاضرة مبادئ المنطق الرياضي تعلم جبر العبارات 4 4

 التقويم البنائي المحاضرة مبادئ المنطق الرياضي تعلم المحاورات الرياضية 4 5
 امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 4 6

7 

4 

 العمليات على المجموعات

المجموعات ، العمليات على 
المجموعات ، وبعض 

 المبرىنات 

 التقويم البنائي المحاضرة

8 
المجموعات ، العمليات على  العمليات على المجموعات 4

المجموعات ، وبعض 
 المبرىنات 

 التقويم البنائي المحاضرة

9 
المجموعات ، العمليات على  العمليات على المجموعات 4

المجموعات ، وبعض 
 المبرىنات 

 التقويم البنائي المحاضرة

01 
4 

 المبرىنات
المجموعات ، العمليات على 

المجموعات ، وبعض 
 المبرىنات 

 التقويم البنائي المحاضرة

00 
4 

 المبرىنات
المجموعات ، العمليات على 

المجموعات ، وبعض 
 المبرىنات 

 التقويم البنائي المحاضرة

العالقات ، وحاصل الضرب  العالقات 4 07
 الديكارتي .

 التقويم البنائي المحاضرة

العالقات ، وحاصل الضرب  العالقات 4 03
 الديكارتي .

 التقويم البنائي المحاضرة

04 
4 

 حاصل الضرب الديكارتي
العالقات ، وحاصل الضرب 

 الديكارتي .

 التقويم البنائي المحاضرة

 امتحان الشهر الثاني اختبارات موضوعية وحل مسائل 4 05
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 البنية التحتية  .31

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 اعظ اٌش٠بػ١بد . د.٘بدٞ عبثش ٚاخشْٚ  - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 ػبدي غغبْ ٔؼَٛ ٚ د. ثبعً اٌٙبشّٟاعظ اٌش٠بػ١بد. د. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 المواقع التي تتعلق بالرياضيات

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .30

 االلتزام بالقطاعية  
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 ٚطف اٌّمشس

 حمد خلف مدرس المادة: أ.م.د. خولة

 

 
 كهٛز ثنضشدٛز ثألعجعٛز ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .73

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد عوجكٛز /    ثنوغى ثنؼهًٙ  / ثنًشكض .74

 Univ1104/ ثنضشدٛز ثإلعاليٛز ثعى / سيض ثنًوشس .75

 إنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .76

 ثنغجَٙ/ ثالٔنٗثنلقم  ثنلقم / ثنغُز .77

 عجػز 31 ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز )ثنكهٙ( .78

 و1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .79

 أْذثف ثنًوشس .81

 صؼشٚق ثنطجنخ أًْٛز يجدر ثنضشدٛز ثإلعاليٛز ٔػهى أفٕل ثنذٍٚ ٔأعشْج ػهٗ ثنقٛجر ثنؼجيز. -1
 دٛجٌ يؼُٗ ثنُذٕر ٔثنشعجنز ٔيًٓضًٓج. -2
 ٔثنكضخ ثنغًجٔٚز ثألخشٖ. ثنضؼشٚق دجنوشآٌ ثنكشٚى -3
 دٛجٌ يؼُٗ ثنًؼؾضر ٔكٛلٛز ٔهٕػٓج ٔيج ْٙ فلجس ثألَذٛجء. -4
 دٛجٌ ثنًوقٕد دجنٕفٙ ٔكٛلٛز َضٔنّ. -5
 دٛجٌ فكى ثنضٕدز ٔثإلًٚجٌ دجنٕٛو ثٜخش.  -6
صؼشٚق ثنطجنخ ٔصًُٛز هذسثصّ دؾأٌ ثنشد ػهٗ ثنًُقشكٍٛ ٔثنخجسؽٍٛ ػٍ ثألفٕل ثنؼوذٚز ثنققٛقز  -7

 ثنًؼضذنز ثنغهًٛز. 

 دٛجٌ ٔثهغ ثإلعالو ثنققٛـ دأعهٕح ػهًٙ ْجدف يذغو. -8
 

يوفر وصف املقرر ىذا إجيازًا مقتضيًا ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛فر  التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.االتستااةة القصو  من 

 يخشؽجس ثنًوشس ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى .32
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 ثألْذثف ثنًؼشكٛز   -أ
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نالهجس ثنلكش٘ نًجدر ثنضشدٛز ثإلعاليٛز ٔأفٕل  -1أ

 ثنذٍٚ.

ألْى يٕمٕػجس ثنضشدٛز ثإلعاليٛز كًٛج ٚضؼهن صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  -2أ

 دجنُذٕر ٔثنشعجنز ٔدٛجٌ يؼُجًْج ثنققٛـ.

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نضقهٛم ٔصلغٛش يٕمٕػجس صضؼهن دأفٕل ثنذٍٚ  -3أ

 ٔدٛجٌ ثالَقشثكجس ثنؼوذٚز كٛٓج.
يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى دأْى يقجدس ٔيشثؽغ دسثعز يجدر ثنضشدٛز ثإلعاليٛز  صًكٍٛ ثنطهذز -4أ

   ٔػهى أفٕل ثنذٍٚ ثنًؼضذنز ؿٛش ثنًُقشكز.
 ثألْذثف ثنًٓجسثصٛز ثنخجفز دجنًوشس.   -ح 

 ٚوجسٌ دٍٛ ثنًٕمٕػجس ثنًطشٔؿ نهذسثعز دأعهٕح ػهًٙ أكجدًٚٙ ْجدف.  –1ح
 ٚقهم ثنًٕمٕػجس رثس ثنقهز ٔٚذٍٛ أعذجدٓج.   – 2ح

 ٚطذن كضجدز ٔسهز ثٔ دقظ كٙ ث٘ يٕمٕع يٍ يٕمٕػجس ثنضشدٛز ثإلعاليٛز.  – 3ح

    ٚؾًغ يؼهٕيجس ػٍ أؽٓش ثنًٕمٕػجس ثنلكشٚز ٔثألفٕنٛز  ٔٚذسعٓج.     -4ح

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 صضٔٚذ ثنطهذز دجألعجعٛجس ٔثنًٕثمٛغ ثنًضؼهوز دًلشدثس ثنًوشس ثنذسثعٙ.  -1
 صٕمٛـ ٔؽشؿ ثنًجدر ثنذسثعٛز يٍ هذم ثنضذسٚغٙ. -2
 يطجنذز ثنطهذز دضٚجسر ثنًكضذز ٔثالهالع ػهٗ يقجدس دسثعز ثنضشدٛز ثإلعاليٛز ٔػهز أفٕل ثنذٍٚ.  -3
نهققٕل ػهٗ يؼشكز ثمجكٛز دًجدر ثنضشدٛز  صقغٍٛ يٓجسثس ثنطهذز يٍ خالل صٚجسر ثنًٕثهغ ثالنكضشَٔٛز  -4

 ثإلعاليٛز.
ثعضخذثو هشثةن ثالنوجء ٔثنًقجمشر ٔثالعضؾٕثح ٔثنًُجهؾز كٙ دؼل ثنًٕمٕػجس ثنضٙ صقضجػ ثنٗ هشٚوز  -5

 ثنًُجهؾز.
 هشثةن ثنضوٛٛى      

 ثخضذجسثس ٕٚيٛز دأعتهز يقذدر. -1
 ٔمغ دسؽجس نهٕثؽذجس ثنذٛضٛز ٔثنًؾجسكز ثنقلٛز. -2
 ثنطهذز دئَؾجص دقٕط كٙ ثنضشدٛز ثإلعاليٛز ٔأفٕل ثنذٍٚ. ٔصقذٚذ دسؽجس نٓج.صكهٛق  -3

 ثخضذجسثس ؽٓشٚز دأعتهز يٕمٕػٛز ٔيوجنٛز. -4

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 أٌ ٚلغش ٔٚقهم يٕمٕػجس ثنضشدٛز ثإلعاليٛز ٔثفٕل ثنذٍٚ.  -1ػ

 ٚلشم دٍٛ هذٛؼز ثنًٕمٕػجس ثإلعاليٛز ٔثخضالف ثنؼهٕو. -2ػ

 ٚوٛى دؼل ثنُقٕؿ ٔثنًؼهٕيجس ثإلعاليٛز دؾكم فقٛـ.-3ػ

 ثنؼهٕو ثنؾشػٛز نضققم نّ ثنلجةذر خجفز كٙ يجدر ثنضشدٛز ثإلعاليٛز ٔػهى أفٕل ثنذٍٚ. ٚوجسٌ دٍٛ  -4ػ

  
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 هشٚوز فم ثنًؾكالس. -1
 ثنؼقق ثنزُْٙ. -2
 ثنًقجكجر. -3

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    

 ثنضقشٚش٘ نوٛجط هذسر ثنطجنخ ػهٗ ثنضلكٛش، ٔثنضقهٛم ٔثالعضُضجػ.ثاليضقجٌ  -1
 ههخ ثؽشثء يوجسَجس دٍٛ يٕمٕػجس دُٚٛز يخضهلز. -2
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 كضجدز دقٕط ػٍ يٕمٕػجس إعاليٛز ٔثفٕنٛز دقجؽز إنٗ دسثعجس ٔدقٕط يؼًوز. -3
 ثيضقجَجس ٕٚيٛز دضٕؽّٛ ثعتهز ككشٚز ٔثعضُضجؽٛز. -4

 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنًٓجسثس ثنؼجيز ٔثنضأْٛهٛز  -د 

 ٚغضخذو ثنًقجدس ٔثنًشثؽغ ثنًؼجفشر ٔثنًقطهقجس ٔثنذالالس ثنًؼجفشر. -1د

صؾكٛم ؽًجػجس يٍ ثنطهذز نذسثعز يٕمٕػجس ثنًجدر ثنذسثعٛز ثنًؼجفش نهضٕفم إنٗ َضجةؼ ػهًٛز  -2د

 ٔيٕمٕػٛز دقذدْج.
يٍ ثنًشثكض ثنذقغٛز رثس ثنقهز ٔثنًكضذجس ثنضٙ صقضٕ٘ ػهٗ ثنكضخ ثألفٕنٛز نإلكجدر يُٓج كٙ ثالكجدر  -3د

 عؼز ثالهالع ٔكضجدز ثنذقٕط.

ثالكجدر يٍ ثنؾذكز ثنؼُكذٕصٛز ٔثنذٔثةش ٔثنًؤعغجس ثنذٔنز رثس ثنؼالهز نضٚجدر يؼجسف ثنطهذز  -4د

   ٔصٕصٚؼٓج.
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 دُٛز ثنًوشس .33

ثعى ثنٕفذر / أٔ  ثنضؼهى ثنًطهٕدزيخشؽجس  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ 2 1

ِذٜ ػغض اٌؼمً ػٓ ئدسان 

األِٛس اٌغ١ج١خ دْٚ األٔج١بء 

 ٚاٌشعً.

فٟ ث١بْ ؽبعخ اٌؼمً 

اإلٔغبٟٔ ئٌٝ ٘ذٞ إٌجٛح.  

 ٚإٌجٛح ِّٚٙزٙب.

االٌمبء  -

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة -
 ؽً اٌّشىالد -

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ 2 2

ِؼٕٝ إٌجٟ ٚاٌشعٛي ٚاٌفشق 

 . ث١ّٕٙب

رؼش٠ف إٌجٟ ٚاٌشعٛي 

 فٟ اٌٍغخ ٚاالططالػ.
االٌمبء  -

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة -
 ؽً اٌّشىالد -

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 3

ِٓ أْ إٌجٛح ال رٕبي ئال ِٓ 

ػٕذ هللا رؼبٌٝ ٚأْ األٔج١بء ثشش 

 ِضٍٕب ٌٚٙزا فٛائذ وض١شح. 

إٌجٛح اططفبء ٚاخز١بس 

ِٓ هللا رؼبٌٝ، ثشش٠خ 

اٌشعً ٚاألٔج١بء، فٛائذ 

ٚلٛع األػشاع اٌجشش٠خ 

 ٌألٔج١بء، ِّٙخ األٔج١بء. 

االٌمبء 

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
   االِزؾبْ األٚي.  اٌٛلٛف ػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ 2 4
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 5

ٚث١بْ ِؼٕٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

ٚاٌفشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌىزت 

 اٌغّب٠ٚخ األخشٜ

اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌىزت 

 اٌغّب٠ٚخ األخشٜ.
االٌمبء 

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 6

طفبد األٔج١بء ؽزٝ ال رخزٍؾ 

  ثغ١شُ٘ ِٓ اٌجشش.

االٌمبء  طفبد األٔج١بء ٚاٌشعً.

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

رؾؼ١ش اٌظف١خ فٟ 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 7

ِؼٕٝ اٌٛؽٟ ٚاٌطشق اٌزٟ 

 ٠ٕضي ثٙب. 

اٌٛؽٟ فٟ اٌٍغخ 

ٚاالططالػ، و١ف١خ ٔضٚي 

 اٌٛؽٟ.

االٌمبء 

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
   االِزؾبْ اٌضبٟٔ  اٌٛلٛف ػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ 2 8
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رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 9

ِؼٕٝ اٌّؼغضح ِٚب١٘خ 

 ششٚؽٙب ٌّٚٓ رمغ. 

اٌّؼغضح فٟ اٌٍغخ 

ٚاالططالػ، ششٚؽ 

 اٌّؼغضح.

االٌمبء 

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 11

ِؼغضح اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌظالح 

  ٚاٌغالَ ٟٚ٘ اٌمشآْ اٌىش٠ُ.

ِؼغضح اٌشعٛي ػ١ٍٗ 

 اٌظالح ٚاٌغالَ.
االٌمبء 

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 11

ا١ٌَٛ ا٢خش ٚػالِبد ٚلٛػٗ 

  ٚاإل٠ّبْ ثٗ.

االٌمبء  ؽىُ اإل٠ّبْ ثب١ٌَٛ ا٢خش.

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
   االِزؾبْ اٌضبٌش اٌٛلٛف ػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ 2 12
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 13

اٌزٛثخ ٚػٍُ اٌغ١ت ٚاخزظبص 

  هللا رؼبٌٝ ثٗ دْٚ أٞ أؽذ آخش.

اٌزٛثخ ؽىّٙب ششٚؽٙب، 

ػٍُ اٌغبػخ ػٕذ هللا 

 رؼبٌٝ.

االٌمبء 

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 14

اٌظٛس إٌفخ ف١ٗ ِٚٓ ٠مَٛ 

 . ثزٌه

االٌمبء  إٌفخ فٟ اٌظٛس.

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ  2 15

اٌغٕخ ٚإٌبس ٚث١بْ ؽبي ٚطف 

 أٍّ٘ٙب. 

اٌغٕخ ٚإٌبس ٚٚطف 

 أٍّ٘ٙب.
االٌمبء 

 أٚاٌّؾبػشح

 االعزغٛاة-
 ؽً اٌّشىالد-

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبعئٍخ ِؾذدح
اٌّشبسوخ -2

اٌظف١خ فٟ رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح
وزبثخ ٚسلخ ػٓ -3

 اٌّٛػٛع
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .11

 نٛظ ُْجى كضجح يُٓؾٙ يوشس؛ دم يلشدثس دقغخ ثنوطجػٛز.  ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

كضجح أفٕل ثنذٍٚ ثإلعاليٙ، نــ: د. سؽذ٘ ػهٛجٌ، ٔد. هقطجٌ  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(  2

 ػذذثنشفًٍ.

ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                 

 ) ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،....  (
 ثنوشآٌ ثنكشٚى. -
 كضخ ثنضلغٛش ٔثنقذٚظ ثنُذٕ٘ ثنؾشٚق. -
 يؾهز كهٛز ثنؼهٕو ثإلعاليٛز/ ؽجيؼز دـذثد.  -

 
ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 

www.nourallah.com/directory 
.com/islam-www.al 

www.montalq.com 
 

 

 

 

 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .11

 القيام بمحاضرات إضافية تطويرية للطلبة في تخصص علم أصول الدين والتربية اإلسالمية والتراث اإلسالمي.    -1

القيام بسفرات علمية للمناطق  اإلسالمية والفكرية المختلفة والمنتشرة في مناطق العراق المختلفة بما يعزز من  -2
 المعلومات التراثية واإلسالمية للطلبة.

االفادة من خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية ) االنترنيت( اذ ىناك االالف من المصادر         -3      
والمراجع العلمية اإلسالمية المعتدلة لإلفادة منها في تطوير معلومات الطلبة وتحديثها بما يواكب التطورات الحاصلة ال سيما 

المتعلقة بالفكر اإلسالمي والتطرف وما إلى ذلك بما يعزز الفهم السليم والعلم الصحيح لجميع بعد األحداث المتسارعة 
 الطلبة.

 
 
 
 

 وصف المقرر
 مدرس المادة: م.م. عمر نصر اهلل

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 
المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 ؽجيؼز دٚجنٗ-كهٛز ثنضشدٛزثألعجعٛز ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .1

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد عوجكٛز/  / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .2

 Univ 1105/ ثَكهٛضٚز ػجيز ثعى / سيض ثنًوشس .3

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .4

 ثنغجَٙ/ ثالٔنٗ ثنلقم / ثنغُز .5

 عجػز 31 )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .6

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق .7

 أْذثف ثنًوشس .8

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب 
من  األدبي للطالب و تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالب

 1التربوية و الثقافيةخالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد 

 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسيخشؽجس ثن .34
 ْذثف ثنًؼشكٛزثأل -أ

 صًكٍٛ ثنطجنخ يٍ ثنًٓجسس ثنهـٕٚز ثألعجعٛز-1أ

 صطٕٚش يٓجسر ثالنًقجدعز يٍ خالل ثنًُجهؾز-2أ

 1صطٕٚش ثنكضجدز يٍ خالل ثنُؾجهجس دثخم ٔ خجسػ ثنقق -3أ
 ثنضؼذٛش ثألددٗصطٕٚش ثنوذسر ػهٗ -4أ
 صطٕٚش ثعهٕح ثنذقظ ثنؼهًٗ-5أ
 -6أ

 ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 صقغٍٛ يٓشثس ثنطجنخ ثنهـٕٚز– 1ح

 صطٕٚش ثعهٕح ثنذقظ ثنؼهًٗ – 2ح

 صقغٍٛ ثنوذسر كٙ ثنضؼذٛش – 3ح

 صطٛش يٓجسر ثنكضجدز  -4ح
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 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى
 ٔثعضخذثو ثعهٕح ثنًُجهؾز كٙ ػشك ثنًجدر هشٚوز ػشك ثنًجدر دؾكم ػجيٙ فذٚظ

 

 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى

 

 ثألخضذجسثس ثنؾلٓٛز-1

 ثألخضذجسثس ثنضقشٚشٚز-2

 ٔ ثنذقٕط ثنُؾجهجس-3

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز -ػ

 ثنضشكٛض ػهٗ ثألْذثف ثنضشدٕٚز-1ػ

 صشعٛخ ثألْذثف ثنؼهًٛز-2ػ

 صطٕٚش ثألْذثف ثنًؼشكٛز-3ػ

 ثألَغجَٛز ثنؼجيزصشعٛخ ثألْذثف  -4ػ

 
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى

 

هشٚوز ػشك ثنًجدر ثنضؼهًٛٛز دجعٕح فذٚظ يغ ثعضخذثو ثنضوُٛجس ثنقذٚغز يغ ثػطجء كشفز 

 نهًُجهؾز

 
 هشثةن ثنضوٛٛى

 

 ثألطءنز ثنؾلٓٛز-1

 ثألعتهز  ثنضقشٚشٚز-2

 
دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز ثنضأْٛهٛز ثنًٓجسثس ثنؼجيز ٔ -د 

 ثنؾخقٙ (.

 صطٕٚش ثنًٓجسثس ثنهـٕٚز ثألعجعٛز-1د

 صطٕٚش يٓجسر ثنضكهى ٔ ثنكضجدز-2د

 صطٕٚش ؽخقٛز ثنطجنخ-3د

 صطٕٚش ثعهٕح ثنذقظ ثنؼهًٙ -4د
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز .37

 Rapid review of English ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز1
grammar 

 دُٛز ثنًوشس .35

اٌغبػ ثألعذٕع

 اد
يخشؽجس ثنضؼهى 

 ثنًطهٕدز
ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع
هشٚوز  هشٚوز ثنضؼهٛى

 ثنضوٛٛى

Presentatio ثَكهٛضٚز ػجيز Nouns 2 ٔثنغجَٙ-ثألٔل
n             and 
 discussion 

Oral or 
written 

test 
Gender  Presentatio 2 ٔثنشثدغ-ثنغجنظ

nand 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-ثنخجيظ

 ٔثنغجدط
2 Examination 

 
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
Verbs  Presentatio 2 ٔثنغجيٍ-ثنغجدغ

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -ثنضجعغ

 ثنؼجؽش
2 Tenses  Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-ثنقجد٘ ػؾش

 ٔ ثنغجَٙ ػؾش
2 Examination 

 
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-ػؾشثنغجنظ 

-ثنشثدغ ػؾش

 ثنخجيظ ػؾش

2 Reading 
passages 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ .36
 

ثألهالع ػهٗ ثنذٔسٚجس ٔ ثنًٕثهغ ثألنكضشَٔٛز  ٔ ٔسػ ثنؼًم  ٔصذسٚخ ثنكجدس ثنضذسٚغٙ -1

 ثالخشٖٔثالؽضشثى دجنُذٔثس رثس ثالخضقجؿ يغ ؽًٛغ ثنًؤعغجس 
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-Developing skills by ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(2
Alexander L.G 

 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 
Developing skills by-

Alexander L.G 

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ 

 ثالَضشَٛش ....
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: م. عصام سرحان ذياب

 

 

 ؽجيؼز دٚجنٗ ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .81

 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز    / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .82

 Univ2108ثعجعٛجس َظجو ثنضؾـٛم َٔذٔص/  ثعى / سيض ثنًوشس .83

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .84

 ثنغجَٙ/ثالٔنٗ  ثنلقم / ثنغُز .85

 ( عجػز31) )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .86

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .87

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ثٌ ٚكٌٕ ثنطجنخ يهًجً دجنًلجْٛى ثالصٛز أْذثف ثنًوشس .88

 ان يتعرف الطلبة على ماهوم اتستخدام نظام الوندوز وبصورة فعالة متكنة من القيام باالعماك اخلاصة با اتسوب -0

 زياةة وتوتسيل اةرا  الطلبة على التااعل مل حزم الربامج املتاحة من قبل نظام الوندوز   -2

 ماهوم اتستخدام الربامج املرفقة مل انظمة التشغيلان يتعرف الطلبة على  -8

 
 
 
 
 

 

 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسجس ثنيخشؽ .38

  ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًذجدا َظجو ثنضؾـٛم َٔذٔص -1أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثعجعٛجس َظجو ثنضؾـٛم َٔذٔص  -2أ

 صٚجدر ثنٕػٙ نذٖ ثنطهذز ػهٗ ثًْٛز ثعضخذثو ثنقجعٕح ٔدشثيؾز دقٕسر ػجيز  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ ثنغشػز ٔثنكلجةّ كٙ ثعضخذثو َظجو ثنضؾـٛم َٔذٔص – 1ح

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ ثنضكٛق يغ ؽًٛغ ثنذشثيؼ ٔثنضطذٛوجس ثنؾجْضِ ثنًغضخذيّ كٙ ثنقجعٕح – 2ح

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ صؼهى ثنًٓجسثس ثنخجفز كٙ دشثيؼ َظجو ثنضؾـٛم َٔذٔص  - 3ح

     -4ح

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 

كٙ دذثٚز ثنلقم ٚؾش٘ ثدالؽ ثنطهذز دًلشدثس ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔيقجدس ثنًؼهٕيجس ) ثنكضخ رثس ثنؼالهز ، 

ثنشعجةم ثنؾجيؼٛز( ٔصٕصع ثنًلشدثس ػهٗ ثعجدٛغ ثنلقم ثنذسثعٙ، ٔثعجنٛخ ثنضوٕٚى ثنضٙ  ثنذٔسٚجس ،

 عٛؾش٘ ثصذجػٓج ، ٔكجالصٙ:

شثس ٔكوج نهضغهغم ثنز٘ ٔسد كٙ ثنًوشس ثنذسثعٙ ػٍ هشٚن ثالعضؼجَز دًقجدس . صٓٛتز ثنًقجم1

 ثنًؼهٕيجس عجدوز ثنزكش.  

 . ثدالؽ ثنطهذز ػٍ يٕمٕع ثنًقجمشر ثنوجديز دوقذ ثنضٓٛتز.2

 . ثنطهخ يٍ ثنطهذز صوذٚى ثٔسثم صخـ يٕمٕػج ثٔ ثكغش يٍ ثنًٕمٕػجس هٛذ ثنذسثعز. 3

 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى      
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. ثؽشثء ثيضقجٍَٛ كقهٍٛٛ ثالٔل دؼذ ثَونجء ثالعذٕع ثنخجيظ يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔثنغجَٙ دؼذ ثالعذٕع 1

ثنقجد٘ ػؾش يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔصشثػٗ كٙ كم ثيضقجٌ ثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، 

جس يٕثظذز ثنطجنخ % يٍ ثنضققٛم ثنكهٙ ػهٗ ثٌ ٚأخز دُظش ثالػضذ41ثالعضكؾجف( فٛظ دسؽز ثنضوٕٚى نٓج 

 ٔفؾى يؾجسكضّ ثنٕٛيٛز. 

% يٍ ثنضققٛم ٔٔكن صٕهٛضجس ثنٕصثسر ٔٚشثػٗ ػُذ ٔمغ 61. ثيضقجٌ َٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ ٔنّ 2

 ثالعتهز ؽًٕنٛز يقضٕٖ ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، ثالعضكؾجف(.

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ يكَٕجس ثالعجعٛز نُجكزر ثنُظجو -1ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ كٛلٛز ثنضؼجيم يغ دشثيؼ ثنُظجو -2ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ كٛلٛز ثنضؼجيم يغ ثنُٕثكز ثالعجعٛز نهُظجو -3ػ

 ثعضخذثو ٔثنضؼجيم يغ ثنلالػ ٔثنطجدؼز ٔ ثنغٙ د٘ -4ػ

  
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 

ٚغضخذو ػجدر ثعهٕح ثنضؼهٛى ثنًذجؽش فٛظ صضى صؼهٛى ثنًٓجسثس دؾكم يذجؽش ٔفشٚـ يؼضصر دجأليغهز نًشثفم 

 ثنضؼهٛى ثالعجط 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    

 صأصٙ مًُج يغ ػًهٛجس ثنضوٛٛى دجنًوشس ثنذسثعٙ ثنضٙ صققم ثعُجء َٔٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ.

 
 ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (. ثنًُوٕنزثنضأْٛهٛز ثنؼجيز ٔ ثنًٓجسثس -د 

 صٕمٛق ثنًٓجسثس ثنًكضغذز كٙ صؼهٛى ثنًؼشكز نذٖ ههذز يشفهز ثنضؼهٛى ثالعجط.  -1د

 ثخضٛجس ثيغهز يٍ يوشسثس  ثنضؼهٛى ثالعجط ٔنكم يُٓج يٓجسثس ثنضٙ صُجٔنٓج ثنًوشس ثنذسثعٙ.-2د

 ضؼهٛى ثالعجط نًٓجسثس ثنضطذٛن.صوٛٛى يذٖ ثكضغجح صاليٛز ثن-3د

 نضاليٛز يشفهز ثنضؼهٛى ثالعجط. دُجء ثخضذجسثس خجفز دًؾجالس ثنضلكٛش  -4د
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 دُٛز ثنًوشس .39

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز
ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

ثنضؼشف ػهٗ ثنقجعٕح  2 1

يكَٕجصّ ثنًجدٚز ٔ

 ٔثنذشيؾٛز

ثنضؼشف ػهٗ ثنقجعٕح 

يكَٕجصّ ثنًجدٚز ٔ

 ٔثنذشيؾٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ ٔثؽّ  2 2

ثنًغضخذو ٔكٛلٛز ثؿالم 

 ثنقجعذز ٔثػجدر صؾـٛهٓج 

ثنضؼشف ػهٗ ٔثؽّ 

ثنًغضخذو ٔكٛلٛز ثؿالم 

 ثنقجعذز ٔثػجدر صؾـٛهٓج

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

يكَٕجس َجكزر دشَجيؼ  2 3

 ثنٕسد 
يكَٕجس َجكزر دشَجيؼ 

 ثنٕسد
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼجيم يغ ثنُٕثكز ٔصـٛش  2 4

ؿٕثفٓج ٔثنضقكى كٙ 

 هشم ػشك يقضٕٚجصٓج

ثنضؼجيم يغ ثنُٕثكز ٔصـٛش 

ؿٕثفٓج ٔثنضقكى كٙ 

 هشم ػشك يقضٕٚجصٓج

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

هجةًز َوش ثنضس ثالًٍٚ  2 5

ٔعطـ ثنًكضخ ٔيقضٕٚجصّ 

 ٔؽشٚو ثنًٓجو ٔهجةًز ثدذأ 

هجةًز َوش ثنضس ثالًٍٚ 

ٔعطـ ثنًكضخ ٔيقضٕٚجصّ 

 ٔؽشٚو ثنًٓجو ٔهجةًز ثدذأ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 صوٕٚى دُجةٙ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثخضذجس ؽٓش٘ ثخضذجس ؽٓش٘ 2 6

خقجةـ ثنؼشك  2 7

ٔصكٍٕٚ يؾهذ ٔفزكّ 

 َٔغخّ

خقجةـ ثنؼشك 

ٔصكٍٕٚ يؾهذ ٔفزكّ 

 َٔغخّ

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

صكٍٕٚ يخضقش ؽٕسصكجس  2 8

ٔ يغـ عهز ثنًقزٔكجس 

 ٔهشٚوز ثػجدر ثنًقزٔكجس 

يخضقش ؽٕسصكجس صكٍٕٚ 

ٔ يغـ عهز ثنًقزٔكجس 

 ٔهشٚوز ثػجدر ثنًقزٔكجس

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ٔكضـ َٔغخ  كضجدز ٔفلع 2 9

 ٔهذغ ٔثسعجل ثنًغضُذثس
ٔكضـ َٔغخ  كضجدز ٔفلع

 ٔهذغ ٔثسعجل ثنًغضُذثس

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ َجكزر  2 11

(my computer) 
ثنضؼشف ػهٗ َجكزر 

(my computer) 
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ َجكزر  2 11

(window explorer) 
ثنضؼشف ػهٗ َجكزر 

(window explorer) 

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ َجكزر  2 12
(control panel) 

ثنضؼشف ػهٗ َجكزر 
(control panel) 

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ٔثنلالػ  CDثنضؼجيم يغ  2 13

 ٔثنطجدؼز

ٔثنلالػ  CDثنضؼجيم يغ 

 ٔثنطجدؼز
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنًُجهؾز  ثنلٛشٔعجس ثنلٛشٔعجس 2 14

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 صوٕٚى دُجةٙ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثخضذجس ؽٓش٘ ثخضذجس ؽٓش٘ 2 15
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .41

 ال توجد ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

 7نظام التشغيل الوندز  )ثنًقجدس(  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز 2
 8نظام التشغيل الوندز

 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 
 ثالعضلجدر يٍ ثنذٔسٚجس ٔثنًقجدس رثس ثنقهز دجنًوشس

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
 ثالعضلجدر يٍ ؽذكز ثنًؼهٕيجس ثنذٔنٛز كًقجدس يؼشٔكز

 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .41

 كٙ صطٕٚش ثنًُجْؼ  كٙ يشثفم ثنضؼهٛى ثالعجط.ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش 1

 . ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش كٙ صطٕٚش ثنًُجْؼ كٙ ثنُظجو ثنؼجن2ًٙ

  . ثالػضًجد ػهٗ ثنًوشسثس ثنضٙ صقذس يٍ ثنٓٛتز ثنوطجػٛز ٔيجٚضى ثهضشثفز يٍ هذم ثنكهٛجس ٔثنؾجيؼجس3
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 ٚطف اٌّمشس
 : م.م. سوسن موسى مدحتادةمدرس الم

 

 

 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز  ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .1

  هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد صشدٕٚز/   ثنوغى ثنؼهًٙ  / ثنًشكض .2

 Coll 1203/ ػهى ثنُلظ ثنًُٕ ثعى / سيض ثنًوشس .3

  ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .4

 ثنغجَٙ/ ثالٔنٗ ثنلقم / ثنغُز .5

 عجػز 45 ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز )ثنكهٙ( .6

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .7

 أْذثف ثنًوشس .8

 دًلٕٓو ػهى ثنُلظ ثنًُٕ ٔأًْٛضّ ٔأْذثكّ صذقٛش ثنطهذز -1
 إكغجح ثنطهذز ثنوذسر ػهٗ يؼشكز يطجنخ ثنًُٕ كٙ كم يشفهز إًَجةٛز.-2
 إصوجٌ ثنطهذز نًلجْٛى  دؼل يٍ َظشٚجس ثنًُٕ. -1
 صٚجدر ٔػٙ ثنطهذز دؼظًز ثنخجنن نًشثفم ثنًُٕ كٙ ثنوشآٌ ثنكشٚى.   -2
إكغجح ثنطهذز فلجس ثنًشدٙ ثنوجدس ػهٗ صُؾتز ٔصشدٛز ؽٛم فجنـ يٍ خالل ثنضؼشف ػهٗ يذجدا ٔأعجنٛخ  -3

 ػهى ثنُلظ ثنًُٕ.
 
 
 

يــــوفر وصــــف المقــــرر ىــــذا إيجــــازاً مقتضــــياً ألىــــم خصــــائص المقــــرر ومخرجــــات الــــتعلم المتوقعــــة مــــن الطالــــب تحقيقهــــا 
مبرىنـــــــاً عمـــــــا إذا كــــــــان قـــــــد حقــــــــق االســـــــتفادة القصـــــــوى مــــــــن فـــــــرص الــــــــتعلم المتاحـــــــة. والبـــــــد مــــــــن الـــــــربط بينهــــــــا                              

 البرنامج.  وبين وصف

 .ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم11ُ١١
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 ثألْذثف ثنًؼشكٛز   -أ

 متكُت الطلبة من ا صوك على املعرفة والاهم للمااىيم األتساتسية لعلم الناس النمو.   -1أ

 متكُت الطلبة من ا صوك على املعرفة والاهم باملباةئ والقوانُت اليت تتحكم يف مظاىر النمو. -2أ
 املختلاة.متكُت الطلبة من ا صوك على املعرفة والاهم بالعوامل املؤثرة على النمو يف مراحلو  -8أ
متكووُت الطلبووة موون ا صوووك علووى املعرفووة والاهووم وحتليوول وتااووَت مراحوول النمواالناوواين موون  ووور النطاووة اىل مووا بعوود  -4أ 

 الوالةة وحىت الوفاة.
 متكُت الطلبة من ا صوك على املعرفة والاهم بأىم املصاةر لعلم الناس النمو. -2أ

   
 ثألْذثف ثنًٓجسثصٛز ثنخجفز دجنًوشس.   -ح 

 حتليل املباةئ والقوانُت اليت تتحكم يف النمو – 1
 املقدرة على التمييز بُت مظاىر النمو ولكل مرحلة من مراحلو.-2
 إكااب  مهارة التعرف على العوامل املؤثرة يف النمو.– 8
 يُقيم خصائص كل مرحلة منائية.-4
 مطالب النمو  يف كل مرحلة من مراحل النمو.جيمل معلومات عن اىم  -2
 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
 

 االلقاء او احملاضرة-1
 االتستجواب -2
 املناقشة و حل املشكالت -8

 مطالبة الطلبة بزيارة املكتبة وشبكة املعلومات الدولية. -0
 

 هشثةن ثنضوٛٛى      

 .التطبيقات الًتبوية. 0  
 .األورا  البحثية الارةية واجلماعية.  2
 .االختبارات اليومية) أتسئلة بيتية تتعلق باملاةة الدراتسية(8
 .االختبارات التحريرية الشهرية )املوضوعية واملقالية(4

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 النمو.تنمية وعي الطلبة باملعارف واملعلومات  واملااىيم األتساتسية لعلم الناس .-0
 اتستيعاب الطلبة للخصائص اممنائية ملراحل النمو.-2
 إبداء الطلبة االىتمام مبوضوعات علم الناس النمو وحتمل ماؤولية التعلم الذايت.-8
 تقدير الطلبة لدور علم الناس النمو يف حل وتوجيو املشكالت الًتبوية يف مرحليت الطاولة واملراىقة.-4 
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 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 حل املشكالت  -0
 العصف الدىٍت  -2

 احملاكاة -3

 هشثةن ثنضوٛٛى    

 . االختبارات الشاهية.1 
 .االختبارات اليومية) أتسئلة بيتية تتعلق باملاةة الدراتسية(.2 
 . األورا  البحثية الارةية واجلماعية.  8
 واملقالية(.االختبارات التحريرية الشهرية )املوضوعية 4
  
 ثنًٓجسثس ثنؼجيز ٔثنضأْٛهٛز ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (. -د 

 .متكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فرةية ومجاعية يف جماالت علم الناس النمو. 0 
 .متكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض املشكالت يف مرحليت الطاولة واملراىقة. 2  
 . متكُت الطالب من إتقان مهارات التواصل الاعاك بُت الزمالء واتستاذ املقرر.8  
 .متكُت الطالب من كتابة  قائمة بأىم مطالب كل مرحلة من مراحل النمو.4
 رعاية النمو.. تنمية مهارات أتساليب 2
 حتليل املشكالت الًتبوية والالوكية اليت يواجهها كمعلم يف املاتقبل ووضل ا لوك املناتسبة هلا..6
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 ث١ٕخ اٌّمشس

ثنغجػج ثألعذٕع

 س
ثعى ثنٕفذر / أٔ  يخشؽجس ثنضؼهى ثنًطهٕدز

 ثنًٕمٕع
هشٚوز  هشٚوز ثنضؼهٛى

 ثنضوٛٛى

متكُت الطلبة من معرفة كياية نشوء  8 االوك 
علم الناس النمو وتطوره  وحتديد 

 املااىيم االتساتسية
لعلم الناس النمو وبيان أييتو  من 
الناحية النظرية والتطبيقية وبالنابة 

 للوالدين واملعلمُت واجملتمل

 علم الناس النمو:
 نشأتو ، وتطوره ،تعرياو 

أيية ةراتستو، معٌت النمو 
 والنضج والتطور

 

 االلقاء  
 االتستجواب 

 املناقشة

امتحانات 
  يومية

متكُت الطلبة من حتديد اىم العوامل  8 ثنغجَٙ
املؤثرة  على مجيل  مظاىر النمو 

 االنااين

 العوامل املؤثرة يف النمو
 العوامل الوراثية -0
 العوامل البيئية -2

 املشاركة الصاية  االلقاء واملناقشة 

متكُت الطلبة من حتليل املباةئ  8 ثنغجنظ
اليت تتحكم يف مظاىر والقوانُت 

 النمو

 املناقشة واالتستجواب اخلصائص العامة للنمو

 وحل املشكالت

كتابة  حبوث  
 قصَتة 

أو تقارير    
بصورة فرةية أو 
مجاعية عن 
 املوضوع

متكُت الطلبة من حتليل   8 ثنشثدغ
النمواجلامي وا ركي  واللغوي 

ملراحل النمواملختلاة  والعوامل املؤثرة 
 .فيها

النمواجلامي وا ركي واللغوي 
 ملراحل النمو املختلاة 

االلقاء واملناقشة  
 واالتستجواب

 

امتحانات 
 يومية

متكُت الطلبة من إةرا  ماهوم النمو  8 ثنخجيظ
االناعايل واالجتماعي ملراحل النمو 

 وةور األباء واملعلمُت فيها

النمو االناعايل والنمو 
االجتماعي ملراحل النمو 

 املختلاة

 املناقشة واالتستجواب

 وحل املشكالت
 

كتابة  حبوث  
 قصَتة 
أو تقارير    

بصورة فرةية أو 
مجاعية عن 

 املوضوع

 
متكُت الطلبة من إتستيعاب النمو  3 ثنغجدط

 اخللقي ملراحل النمو
 املشاركة الصاية املناقشة واالتستجواب . ملراحل النمو النمو اخللقي

 إختبار الشهر االوك ثنغجدغ
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز .11

  ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدزـ 1

 واملراىقة ( حممد عوةة الردياوي ،علم ناس النمو ) الطاولة -0   ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(ـ 2
  اجلليل الزوبعي وآخرون، علم الناس الطال  عبد  -7
 حامد عبد الاالم زىران،علم الناس النمو.-8
 كتب اخر -4

  

إعضٛؼجح ثنطهذز نًلجْٛى  3 ثنغجيٍ

 َظشٚز دٛجؽّٛ كٙ ثنًُٕثنؼوهٙ
ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح  َظشٚز دٛجؽّٛ

 ٔثنًُجهؾز
يؾجسكز 

 فلٛز

إعضٛؼجح ثنطهذز نًلجْٛى  3 ثنضجعغ

َظشٚز أسٚكغٌٕ كٙ 

 ثنًُٕثالؽضًجػٙ

  
 َظشٚز أسٚكغٌٕ

ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح 

 ٔثنًُجهؾز
ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز

ثنطهذز نًلجْٛى  إعضٛؼجح 3 ثنؼجؽش

َظشٚز كٕنذشػ كٙ 

 ثنًُٕثالخالهٙ

ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح  َظشٚز كٕنذشػ

 ٔثنًُجهؾز
يؾجسكز 

 فلٛز

ثنقجد٘ 

 ػؾش
يؼشكز ٔكٓى ثنطهذز نًشفهز  3

ثنذهٕؽ ٔثنًشثْوز ٔثنضـٛشثس 

 ثنًقجفذز نٓج

يشفهز ثنذهٕؽ ٔثنًشثْوز 

ٔثنضـٛشثس)ثنؾغًٛز 

 ٔٔثالَلؼجنٛز ٔثنؼوهٛز( نٓج

ثالعضؾٕثح ثالنوجء ٔ

 ٔثنًُجهؾز
ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز

صقًٛى خطز نًٕثؽٓز  3 ثنغجَٙ ػؾش

يؾكالس ثنًشثْوز ثنًشصذطز 

دجنًُٕ يٍ خالل ثالعذجح 

 ٔهشم ثنٕهجٚز ٔثنؼالػ

يظجْشثنغهٕى ثالؽضًجػٙ 

 أْى يؾكالس ثنًشثْوٍٛ 
 ثالنوجء ٔثالعضؾٕثح 

 فم ثنًؾكالس
كتابة  حبوث  

 قصَتة 
أو تقارير    
أو  بصورة فرةية
مجاعية عن 

 املوضوع

 
ثنغجنظ 

 ػؾش
 

 إخضذجس ثنؾٓش ثنغجَٙ

ثنشثدغ 

 ػؾش
 

 يُجهؾز ثنذقٕط ٔثنضوجسٚش ثنلشدٚز ٔثنؾًجػٛز

ثنخجيظ 

 ػؾش
 يشثؽؼز ػجيز
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او الكتب واملراجل اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 حامد عبد الاالم زىران،علم الناس النمو  -0
 البحوث الًتبوية والناايةجمالت -2
  جمالت الدراتسات النااية -8

 االتستااةة من املواقل الًتبوية املرتبطة  مبوضوعات املقرر ب و املراجل االلكًتونية، مواقل االنًتنيت ....

 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .11

 االفاةة من خدمات املكتبات االلكًتونية وشبكة املعلومات الدولية-1  
  توزيل اتستبانات على الطلبة  ملعرفة مد  االتستااةة العلمية والنااية للمقرر-2
 _قيام بدورات تطويرية للطلبة والتدريايُت8
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: م. فاطمة اسماعيل

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 دٚجنٗ / كهٛز ثنضشدٛز ثألعجعٛز  ؽجيؼز المؤسسة التعليمية .9

 ثنوغى ثنؼهًٙ / ثنشٚجمٛجس القسم العلمي  / المركز .11

 Coll 1201ثفٕل ثنضشدٛز /  اسم / رمز المقرر .11

 إنضثيٙ أشكال الحضور المتاحة .12

 ثنغجَٙ / ثالٔنٗ الفصل / السنة .13

 عجػز 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 17/4/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .15

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .16

 تعريف الًتبية  .1

 يعدة اىداف الًتبية .2

 يقارن بُت االصوك التارخيية للًتبية .3

 دييز بُت الًتبية قبل االتسالم والًتبية االتسالمية  .4

 يذكر اىم اعالم الاكر الًتبوي  .5

 يبُت االصوك الالااية للًتبية .6

 بُت الًتبية املقصوةة والًتبية غَت املقصوةةبقارن  .7
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .07

 األىداف المعرفية   -أ
 ثنًؼشكز ٔثنلٓى -1أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًؼُٗ ثنضشدٛز ٔثْذثكٓج  -2أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى ألفٕل ثنضشدٛز  -3أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى ألػالو ثنلكش ثنضشدٕ٘ -4أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى ألفٕل ثنضشدٛز ثنًوقٕدر ٔثنـٛش يوقٕدر -5أ
 

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٚؼذد ثْذثف ثنضشدٛز – 1ح

 ًٚٛض دٍٛ ثالفٕل ثنضجسٚخٛز نهضشدٛز -2ح

 ٚوجسٌ دٍٛ ثنضشدٛز ثألعُٛز ٔثنضشدٛز ثالعذجسهٛز -3ح

 ٚقهم ثالفٕل ثنلهغلٛز نهضشدٛز . - 4ح

 ٚطذن كضجدز ٔسهز ثٔ دقظ كٙ ث٘ يٕمٕع يٍ يٕمٕػجس ثػالو ثنلكش ثنضشدٕ٘ -5ح

 ٔثنضشدٛز ثالعاليٛزٚؾًغ يؼهٕيجس ػٍ  ثنضشدٛز هذم ثالعالو   -6ح

 ًٚٛض دٍٛ ثَٕثع ثنلهغلز -7ح 

 ٚوجسٌ دٍٛ ثفٕل ثنضشدٛز ثنًوقٕدر ٔثنضشدٛز ؿٛش ثنًوقٕدر -8ح
 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ صضٔٚذ ثنطهذز دجألعجعٛجس ٔثنًٕثمٛغ ثنًضؼهوز دأفٕل ثنضشدٛز 1

 ـ صٕمٛـ ٔؽشؿ ثنًجدر ثنذسثعٛز 2

 ـ يطجنذز ثنطهذز دضٚجسر ثنًكضذز ٔثالهالع ػهٗ يقجدس ثنضشدٛز 3

ـ صقغٍٛ يٓجسثس ثنطهذز يٍ خالل صٚجسر ثنًٕثهغ ثالنكضشَٔٛز نهققٕل ػهٗ يؼشكز  إمجكٛز دجفٕل 4

 ثنضشدٛز

ـ ثعضخذثو هشثةن ثإلنوجء ٔثنًقجمشر ٔثالعضؾٕثح ٔثنًُجهؾز كٙ دؼل ثنًٕمٕػجس ثنضٙ صقضجػ ثنٗ 5

 ؾز .هشٚوز ثنًُجه
 طرائق التقييم      
 ـ ثخضذجسثس ٕٚيٛز دأعتهز يقذدر 1

 ـ ٔمغ دسؽجس نهٕثؽذجس ثنذٛضٛز ٔثنًؾجسكز ثنقلٛز .2

 ـ صكهٛق ثنطهذز دئَؾجص دقٕط ٔصوجسٚش ػٍ ثفٕل ثنضشدٛز.3

 ـ ثخضذجسثس ؽٓشٚز دأعتهز يٕمٕػٛز ٔيوجنّٛ .4
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ثٌ ٚذسى ثًْٛز دسثعز ثالفٕل ثنضجسٚخٛز نهضشدٛز . -1ػ

 ٚطذن ثٜسثء ثنضشدٕٚز ألػالو ثنلكش ثنضشدٕ٘  -2ػ

 ٚوٛى دؼل ثألَؾطز  -3ػ

 ٚوجسٌ دٍٛ أعجنٛخ ٔهشثةن ثنضشدٛز ثنًوقٕدر ٔثنضشدٛز ؿٙ ثنًوقٕدر  -4ػ
 طرائق التعليم والتعلم     
 
 استعمال طريقة العروض التقديمية  . -7
 المخططات التوضيحية .رسم  -8
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 طريقة العصف الذىني . -9
 
 طرائق التقييم    

 ـ ثاليضقجٌ ثنضقهٛهٙ نوٛجط هذسر ثنطجنخ ػهٗ ثنضلكٛش ٔثنضقهٛم ٔثالعضُضجػ 

 ـ ههخ إؽشثء يوجسَجس دٍٛ ثَٕثع ثنلهغلجس

 ـ كضجدز دقٕط ػٍ ثنظٕثْش ٔثنًؾكالس ثنضشدٕٚز

 ٔثعضُضجؽٛز .ـ ثيضقجَجس ٕٚيٛز دضٕؽّٛ ثعتهز ككشٚز 
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 البنية التحتية  .04
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 7117اصول التربية العامة ،سعيد اسماعيل علي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 7118اصول التربية طارق عبد الرؤوف عامر ،

 بنية المقرر .03

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 3 
ثنضؼرررررررشف ػهرررررررٗ يلٓرررررررٕو 

 ٔثْذثف ثنضشدٛز
 يؼُٗ ثنضشدٛز ٔثْذثكٓج

ثنًُجهؾرررررررررررررررررررررررررررز 

 ٔثالعضؾٕثح
 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

2 
ثنضؼررشف ػهرررٗ ثنضشدٛرررز كرررٙ  3

 ثنؼقٕس ثنذذثةٛز
 ثالفٕل ثنضجسٚخٛز نهضشدٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

3 
ثنضؼررشف ػهرررٗ ثنضشدٛرررز كرررٙ  3

ٔثد٘ ثنشثكرررررررررررررذٍٚ،ٔٔثد٘ 

 ثنُٛم

ثنًُجهؾز  ثالفٕل ثنضجسٚخٛز نهضشدٛز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

4 
ثنضؼشف ػهرٗ َظرجو ثنضشدٛرز  3

 ثنقُٛٛز ٔثنضشدٛز ثنَٕٛجَٛز
ثنًُجهؾز  ثالفٕل ثنضجسٚخٛز نهضشدٛز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

 امتحان الشهر االول اختبار مقالي 3 5

6 
ٚوررررجسٌ دررررٍٛ ثنضشدٛررررز هذررررم  3

 ثالعالو ٔثنضشدٛز ثالعاليٛز
ثنًُجهؾز  ثالفٕل ثنضجسٚخٛز نهضشدٛز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

7 
ثنضؼرررررررررشف ػهررررررررررٗ ثٜسثء  3

ثنضشدٕٚز الدٍ خهرذٌٔ ٔثدرٍ 

 عُٛج ٔثنـضثنٙ

ثػرررررالو ثنلكرررررش ثنضشدرررررٕ٘ 

 ثنؼشدٙ ٔثالعاليٙ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

8 

ثنضؼرررررررررشف ػهررررررررررٗ ثٜسثء  3

ثنضشدٕٚرررز نكرررم يرررٍ سٔعرررٕ 

 ٔدٕٚ٘

ثػرررررالو ثنلكرررررش ثنضشدرررررٕ٘ 

 ثنـشدٙ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنذُجةٙثنضوٕٚى 

9 

ثنضؼرررررررررشف ػهررررررررررٗ ثٜسثء  3

ثنضشدٕٚز نغوشثه ٔثكالهٌٕ 

 ٔثسعطٕ

ثػرررررالو ثنلكرررررش ثنضشدرررررٕ٘ 

 ثالؿشٚوٙ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

11 
3 

 ثالفٕل ثنلهغلٛز نهضشدٛز كٓى كهغلز ثنضشدٛز ٔٔظجةلٓج
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

11 
ثنضؼشف ػهٗ كهغرلز ثنضشدٛرز  3

 ثنًغجنٛز

ثنًُجهؾز  ثالفٕل ثنلهغلٛز نهضشدٛز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

12 
ثنضؼشف ػهٗ كهغرلز ثنضشدٛرز  3

 ثنٕثهؼٛز

ثنًُجهؾز  ثالفٕل ثنلهغلٛز نهضشدٛز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

13 
ثنضؼشف ػهٗ كهغرلز ثنضشدٛرز  3

 ثنذشؽًجصٛز

ثنًُجهؾز  ثالفٕل ثنلهغلٛز نهضشدٛز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

14 
ٚوجسٌ دٍٛ ثنضشدٛز ثنًذسعٛز  3

 ٔثنضشدٛز ثناليذسعٛز
ثنضشدٛرررررررررررز ثنًوقرررررررررررٕدر 

 ٔثنضشدٛز ؿٛش ثنًوقٕدر

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

 ثيضقجٌ ثنؾٓش ثنغجَٙ ثخضذجسثس يوجنٛز 3 15
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 .0993فلسفة التربية ،ماىر الجعفري وآخرون،
 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 7117العامة ،سعيد اسماعيل علي اصول التربية 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات المرشدين التربويين

 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .15

ثٌ ٚؾًم ثنًورشس ثنذسثعرٙ صؼشٚرق ثفرٕل ثنضشدٛرز ٔثنًؾرجالس ثنضرٙ صضُجٔنٓرج ثفرٕل ثنضشدٛرز، ٔػالهرز ثنضشدٛرز   

 دجنغوجكز 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: أ.م. محمد علي مراد

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17

  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .18

 Math 1305/ اعظ س٠بػ١بد اعُ / سِض اٌّمشس .19

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .21

 اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ/ اٌغٕخ االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .21

 45=15×3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .22

 2117/ 11/ 1 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .23

 : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خأ٘ذاف اٌّمشس .24

 . ِفَٙٛ اٌزطج١ك ، رؼش٠فخ ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ 1

 . أٛاع اٌزطج١ك ) ِزجب٠ٓ، شبًِ ، ِزمبثً ( ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ2

 رٛػ١ؾ١خ. اٌزطج١ك اٌزارٟ، اٌزطج١ك اٌضبثذ، رؼش٠فخ ِغ اِضٍخ 3

 . رشو١ت اٌزطج١ك ، رؼش٠فخ ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ4

 . ِؼىٛط اٌزطج١ك. رؼش٠فخ ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ ِغ ثؼغ اٌّجشٕ٘بد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛػٛع5

 . ٔظبَ ث١بٔٛ ٌالػذاد اٌطج١ؼ١خ6

 . اٌّغّٛػبد غ١ش إٌّز١ٙخ ٚ اٌّغّٛػبد اٌمبثٍخ ٌٍؼذ7

 . اٌؼ١ٍّخ اٌضٕبئ١خ ٚأٛاػٙب ِغ ثؼغ إٌظش٠بد 8

 . إٌظبَ اٌش٠بػٟ ِٚفَٙٛ اٌضِشح9
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .16

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠ذسن اٌطبٌت ِؼٕٝ اٌزطج١ك -1أ

 اٌّزمبثً ( –اٌشبًِ  -اْ ٠ؼشف اٌطبٌت أٛاع اٌزطج١ك ) اٌّزجب٠ٓ -2أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت رشو١ت اٌزطج١ك -3أ
 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌّغّٛػبد غ١ش إٌّز١ٙخ ٌّٚغّٛػبد اٌمبثٍخ ٌٍؼذ-4أ
 اْ ٠ذسن ِفَٛ اٌؼ١ٍّخ اٌضٕبئ١خ ٚأٛاػٙب -5أ
 اْ ٠ؼشف إٌظبَ اٌش٠بػٟ ِٚفَٙٛ اٌضِشح  -6أ

 االر١خاْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌزطج١ك ٚأٛاػخ – 1ة

 رشو١ت اٌزطج١ك – 2ة

 ِؼىٛط اٌزطج١ك – 3ة

 اٌّغّٛػبد اٌغ١ش ِٕز١ٙخ ٚاٌّغّٛػبد اٌمبثٍخ ٌٍؼذ   -4ة

 اٌؼ١ٍّخ اٌضٕبئ١خ ٚأٛاػٙب -5ة

 إٌظبَ اٌش٠بػٟ ٚاٌضِشح -6ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ، فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1

 عبثمخ اٌزوش.   اٌّؼٍِٛبد

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

بس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزج41اٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 بٌت لبدسا ػٍٝ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌط -ط

 رؼش٠ف اٌزطج١ك ٚأٛاػٗ-1ط

 رؼش٠ف رشو١ت اٌزطج١ك ِٚؼىٛعٗ-2ط

 رؼش٠ف اٌّغّٛػبد اٌغ١ش ِٕز١ٙخ ٚاٌّغّٛػبد اٌمبثٍخ ٌٍؼذ-3ط

  رؼش٠ف اٌؼ١ٍّخ اٌضٕبئ١خ ِٚفَٙٛ اٌضِشح -4ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ   -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .18

 ث١ٕخ اٌّمشس .17

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزطج١كرؼش٠ف  3 1

 اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ
إٌّبلشخ  ِفَٙٛ اٌزطج١ك

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

أٛاع اٌزطج١ك ِغ  3 2

 اِضٍخ  شبٍِخ
أٛاع اٌزطج١ك ِغ 

 اِضٍخ  شبٍِخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رطج١مبد  3 3

 ِؼ١ٕخ)اٌزارٟ، اٌضبثذ(
رطج١مبد 

 ِؼ١ٕخ)اٌزارٟ، اٌضبثذ(
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ثٕبئٟرم٠ُٛ 

إٌّبلشخ  رشو١ت اٌزطج١مبد رشو١ت اٌزطج١مبد 3 4

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ثشٕ٘خ ثؼغ إٌظش٠بد  3 5

 اٌخبطخ ثبٌّبػ١غ
ثشٕ٘خ ثؼغ إٌظش٠بد 

 اٌخبطخ ثبٌّبػ١غ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 3 6

إٌّبلشخ  اٌزطج١كِؼىٛط  ِؼىٛط اٌزطج١ك 3 7

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

فشػ١بد ث١بٔٛ ٌالػذاد  3 8

اٌطج١ؼ١خ ِغ  ثشٕ٘خ 

ثؼغ إٌظش٠بد 

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع

فشػ١بد ث١بٔٛ ٌالػذاد 

اٌطج١ؼ١خ ِغ  ثشٕ٘خ 

ثؼغ إٌظش٠بد 

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌّغّٛػبد اٌغ١ش  3 9

إٌّز١ٙخ ٚاٌّغّٛػبد 

 اٌمبثٍخ ٌٍؼذ ِغ اِضٍخ

اٌّغّٛػبد اٌغ١ش 

إٌّز١ٙخ ٚاٌّغّٛػبد 

 اٌمبثٍخ ٌٍؼذ ِغ اِضٍخ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِفَٙٛ اٌؼ١ٍّخ اٌضٕبئ١خ  3 11

 ِغ اِضٍخ
ِفَٙٛ اٌؼ١ٍّخ اٌضٕبئ١خ 

 ِغ اِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 ثٕبئٟرم٠ُٛ  - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 3 11

إٌّبلشخ  أٛاع اٌؼ١ٍّخ اٌضٕبئ١خ أٛاع اٌؼ١ٍّخ اٌضٕبئ١خ 3 12

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌظبَ اٌش٠بػٟ  3 13

 ِٚفَٙٛ اٌضِشح
إٌظبَ اٌش٠بػٟ 

 ِٚفَٙٛ اٌضِشح
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ثشٕ٘خ ثؼغ إٌظش٠بد  3 14

 اٌخبطخ ثبٌٛػٛع
ثشٕ٘خ ثؼغ إٌظش٠بد 

 ثبٌٛػٛعاٌخبطخ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  االخزجبس إٌٙبئٟ االخزجبس إٌٙبئٟ 3 15

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اعظ اٌش٠بػ١بد . د.٘بدٞ عبثش ٚاخشْٚ  - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

د. ػبدي غغبْ ٔؼَٛ ٚ د. ثبعً اعظ اٌش٠بػ١بد.  -

 اٌٙبشّٟ

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....

 وّظبدس ِؼشٚفخاالعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .19

 .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط1  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ.2

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 المادة: محاضر خارجيمدرس 

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .25

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .26

 Math 1306/ نظرية االعداد  اسم / رمز المقرر .27

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .28

 الثاني / االولى الفصل / السنة .29
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 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .31

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .32

 األنظمة العددية القديمة ، األعداد الطبيعية ،االستقراء الرياضي.  تعلم -0
 األعداد الصحيحة ، خواص ترتيب األعداد الصحيحة ، الترتيب الحر ، األعداد األولية تعلم  -7
بعض خوارزميات قابلية القسمة ، القاسم المشترك األعظم ، المضاعف المشترك األصغر، التحليل إلى العوامل   تعلم  -3

 االولية.
 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .71 النظرية األساسية في الحساب ، بعض األعداد الخاصة )الفيثاغورية ، الزائدة ، الناقصة ، التامة ، المتحابة(. تعلم  -4

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 . األنظمة العددية القديمة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 . األعداد الصحيحة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ

 .خوارزمياتتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لل -4أ

 .النظرية األساسية في الحساب  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -5أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 مهارات في االنظمة العددية القديمة – 0ب
 مهارات في خواص االعداد الصحيحة. -7ب
 مهارات في بعض الخوارزميات. -3ب
 مهارات النظرية االساسية في الحساب . – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية   -7

 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 الصفية .ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة 7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو .4
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 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 يدرك اىمية عملية االستقراء الرياضي. -7ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح واتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 . تفسير المبرىناتمهارات  -3د
 مهارات اجراء المقارنات.  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 البنية التحتية  .77

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

وزبة ِمذِخ فٟ ٔظش٠خ االػذاد فبٌؼ ثٓ ػّشاْ ثٓ ػجذ اٌؾغٓ  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 اٌذ٠ٚغشٞ، ِىزجخ إٌظش٠بد

 بنية المقرر .70

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي المحاضرة األنظمة العددية القديمة  االعداد الطبيعية 3 0

 التقويم البنائي المحاضرة األنظمة العددية القديمة  االستقراء الرياضي 3 7

3 3 
خواص ترتيب االعداد 

 الصحيحة

 التقويم البنائي المحاضرة األعداد الصحيحة 

 التقويم البنائي المحاضرة األعداد الصحيحة  الترتيب الحر 3 4

 التقويم البنائي المحاضرة األعداد الصحيحة  االعداد األولية 3 5
 وحل مسائل ترتبط بالموضوع امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 3 6

7 
قابلية القسمة لبعض  3

 الخوارزميات

 التقويم البنائي المحاضرة خوارزميات 

 التقويم البنائي المحاضرة خوارزميات  القاسم المشترك األعظم 3 8

 التقويم البنائي المحاضرة خوارزميات  المضاعف المشترك االصغر 3 9

 التقويم البنائي المحاضرة خوارزميات  التحليل الى العوامل االولية 3 01

00 
3 

 الفيثاغورية
النظرية األساسية في 

 الحساب 

 التقويم البنائي المحاضرة

النظرية األساسية في  الزائدة والناقصة 3 07
 الحساب 

 التقويم البنائي المحاضرة

النظرية األساسية في  التامة 3 03
 الحساب 

 التقويم البنائي المحاضرة

النظرية األساسية في  المتحابة 3 04
 الحساب 

 البنائيالتقويم  المحاضرة

 امتحان الشهر الثاني اختبارات موضوعية وحل مسائل 3 05
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بها                  اـ الكتب والمراجع التي يوصى
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 سيرياماث 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .73

 االلتزام بالقطاعية  
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: أ.م.د. ايمان كاظم احمد

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإعغخ  .33

  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .34

  Math 1307/  اٌّظفٛفبد اعُ / سِض اٌّمشس .35

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .36

 اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ/ اٌغٕخ االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .37

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .38

 )اٌىٍٟ(
3×15=45 

 2117/ 11/ 1 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .39

 : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خأ٘ذاف اٌّمشس .41

 ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ  ٙب، رؼش٠ف ٌّظفٛفخ. ِفَٙٛ ا1

 ( ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ اٌؼذد٠خ ،اٌظفش٠خ،  اٌٛؽذح، اٌمطش٠خ)  ّظفٛفبد. أٛاع ا2ٌ

 ٌىً ِٕٙب ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خعّغ اٌّظفٛفبد ، ػشة اٌّظفٛفبد ، ؽشػ اٌّظفٛفبد . 3

 ، رؼش٠فخ ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ. إٌظبَ اٌخطٟ 4

 ؽشق ؽً االٔظّٗ اٌخط١خ ) ؽش٠مخ اٌؾز ف ٌىبٚط ،لبػذح وشاِش ، ؽش٠مخ وبٚط عٛسدْ (. 5

 ِؾذد اٌّظفٛفخ ٚؽشق اعزخشاعٙب ؽغت ٔٛع اٌّظفٛفخ . 6

 ٍخِٕمٛي اٌّظفٛفخ ،اصش اٌّظفٛفخ ، ِؼىٛط اٌّظفٛفخ ِٓ ؽ١ش اٌزؼش٠ف ٚاالِض. 7

  اٌّظفٛفخ اٌّزّبصٍخ ٚاٌّؼزٍخ اٌزّبصً ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ . 8

 خٛاص وً ِٓ إٌّمٛي ٚاٌّؼىٛط ٚاٌضّبصً ٚاالصش . 9

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ِغّٛػخ ِٓ اٌّجشٕ٘بد ٌٍّٛاػ١غ اػالٖ .41

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .24

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ِؼٕٝ اٌّظفٛفخ -1أ

 اٌمطش٠خ ( -اٌظفش٠خ  –اٌٛؽذح  -اْ ٠ؼشف اٌطبٌت أٛاع اٌّظفٛفبد  ) اٌؼذد٠خ -2أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت خٛاص اٌّظفٛفبد -3أ
 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌّظفٛفبد -4أ
 اْ ٠ؼشف االٔظّٗ اٌخط١خ ٚو١ف١خ ؽٍٙب ثباعزخذاَ اٌّظفٛفبد  -6أ

 ٠جش٘ٓ خٛاص اٌّظفٛفبد -5أ

 اْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِظفٛفخ ٚأٛاػخ – 1ة

 اصش ِٕٚمٛي ِٚؼىٛط اٌّظفٛفخ – 2ة

 اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌّظفٛفبد  – 3ة

 اٌّظفٛفبد ٚعؼبرٙب   -4ة

 اعب١ٌت ٚؽشق ؽً االٔظّٗ  -5ة

 إٌظبَ اٌخطٟ ِٓ خالي اٌّظفٛفبد -6ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ، 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

اد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس . ر١ٙئخ اٌّؾبػش1

 اٌّؼٍِٛبد عبثمخ اٌزوش.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

بس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزج41اٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 بٌت لبدسا ػٍٝ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌط -ط

 رؼش٠ف ثب١ّ٘خ اٌّظفٛفبد فٟ اٌؾ١بح ٚسثطٙب ثبٌٛالغ-1ط

 رى٠ٛٓ ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٔؾٛ اٌّبدح-2ط

 ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ اصٕبء ؽً اٌٛاعجبد-3ط

  اال١ّ٘خ اٌغّب١ٌخ ٌٍّبدح -4ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.

 

 اٌّشبسوبد فٟ االٔشطخ اٌظف١خ ٚاٌال طف١خ ِضً االخزجبساد ثبأٛاػٙب ،

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد رؼ١ٍُ اٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.  -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .25

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
/ أٚ  اعُ اٌٛؽذح

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 رؼش٠ف ااٌّظفٛفخ ِغ 3 1

 اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ
إٌّبلشخ  ِفَٙٛ اٌّظفٛفخ

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

أٛاع اٌّظفٛفبد ِغ  3 2

 اِضٍخ  ٌىً ٔٛع
أٛاع اٌّظفٛفخ ِغ 

 اِضٍخ  شبٍِخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ  3 3

)اٌغّغ ،  اٌّظفٛفبد

 اٌطشػ( ٚخٛاطٙب

رطج١مبد ِؼ١ٕخ ػٍٝ 

 )اٌغّغ، اٌطشػ(
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ػشة اٌّظفٛفبد ِغ  3 4

ِغّٛ٘خ ِٓ 

اٌّجشٕ٘بد اٌخبطخ 

 ثبٌّٛػٛع

إٌّبلشخ  ػشة اٌّظفٛفبد

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِؾذد اٌّظفٛفخ  3 5

ٚؽشق اعزخشاعٙب 

ؽغت عؼخ وً 

 ِظفٛفخ

إٌظش٠بد ثشٕ٘خ ثؼغ 

 اٌخبطخ ثبٌّبػ١غ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 3 6

ِٕمٛي اٌّظفٛفخ  3 7

ٚخٛاطٙب ِغ ثش٘بْ 

 رٍه اٌخٛاص

إٌّبلشخ  ثش٘بْ ٌٍخٛاص

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِؼىٛط اٌّظفٛفخ  3 8

 ِغ ثش٘بْ خٛاطٙب
إٌّبلشخ  ثش٘بْ اٌخٛاص

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

االٔظّخ اٌخط١خ  3 9

 ٚؽشق ؽٍٙب
االٔظّخ اٌّزغبٔغخ 

 ٚاٌغ١ش ِزغبٔغخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ  3 11

ٌؾً إٌظُ اٌخط١خ 

 ثطشق ِزؼذدح

إٌّبلشخ  اِضٍخ ػٍٝ االٔظّخ

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 3 11

ِفَٙٛ اٌّظفٛفبد  3 12

اٌّزّبصٍخ ٚغ١ش 

اٌّزّبصٍخ ِغ ثش٘بْ 

 خٛاص وً ِٕٙب

إٌّبلشخ  ثش٘بْ اٌخٛاص

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌّظفٛفخ اٌّٛعؼخ  3 13

ٌالٔظّخ اٌخط١خ 

 ٚو١ف١خ ؽٍٙب

اٌّظفٛفخ اٌّٛعؼخ 

ٌالٔظّخ اٌخط١خ 

 ٚو١ف١خ ؽٍٙب

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِؼىٛط اٌّظفٛفٟ  3 14

ٚؽشق ا٠غبدٖ ِغ 

ِغّٛػخ ِٓ 

 اٌّجشٕ٘بد

ثشٕ٘خ ثؼغ إٌظش٠بد 

 اٌخبطخ ثبٌٛػٛع
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟإٌّبلشخ  االخزجبس إٌٙبئٟ االخزجبس إٌٙبئٟ 3 15
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .26

 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 )اٌّظبدس(  
. رأ١ٌف ث١شٔبسد وٌّٛبْ. اٌغجش اٌخطٟ ِمذِخ فٟ  -

 رشعّخ د. ػبدي غغبْ ٔؼَٛ، د. ثبعً ػطب اٌٙبشّٟ

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

ثٙب                 ) اٌّغالد 

 اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 ثبٌّمشساالعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .27

 .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط1  

 اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد2

 

 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 د. حميد كاظم داود م.مدرس المادة:

 

 

اٌّإعغخ  .1

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ

  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 Math 1308/ اٌزىبًِ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ٚاالعزغٛاة

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ/ اٌغٕخ االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 61=15×4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 2117/ 11/ 1 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً أ٘ذاف اٌّمشس .8

 ىبًِ غ١ش اٌّؾذد ٚرؼش٠فٗ  ِغ االِضٍخ اٌزٛػ١ؾ١خ. ِفَٙٛ اٌز1

 ىبًِ  اٌّؾذد ٚرؼش٠فٗ ِغ االِضٍخ اٌزٛػ١ؾ١خِفَٙٛ اٌز .2

 . خٛاص اٌزىب3ًِ

 . رىبًِ اٌذٚاي اٌّضٍض١خ ٚاالع١خ  ٚ اٌٍٛغبسر١ّخ4

 .  اعزخذاَ ِفَٙٛ اٌزىبًِ  ال٠غبد اٌّغبؽبد ٚاٌؾغ5َٛ

 اٌزىبًِ ) اٌزىبًِ ثبٌزؼ٠ٛغ ٚاٌزىبًِ ثبٌزغضئخ ( . ؽشق6

 

 

 

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .28

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ّبىبًِ اٌّؾذد ٚ غ١ش اٌّؾذد ٚرؼش٠فِٙفَٙٛ اٌز اْ ٠ذسن اٌطبٌت  -1أ

 خٛاص اٌزىبًِاْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -2أ

 اٌطبٌت رىبًِ اٌذٚاي اٌّضٍض١خ ٚاالع١خ  ٚ اٌٍٛغبسر١ّخ اْ ٠ؼشف  -3أ
 رطج١مبد اٌزىبًِ ال٠غبد اٌّغبؽبد ٚاٌؾغَٛ اْ ٠ؼشف اٌطبٌت -4أ
 ؽشق اٌزىبًِ ) اٌزىبًِ ثبٌزؼ٠ٛغ ٚاٌزىبًِ ثبٌزغضئخ ( اْ ٠ذسن  -5أ

 

 االر١خاْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌزىبًِ  ٚأٛاػٗ – 1ة

 خٛاص اٌزىبًِ– 2ة

 ا٠غبد اٌّغبؽبد ٚاٌؾغَٛ ثبعزخذاَ اٌزىبًِ – 3ة

 ؽشق اٌزىبًِ    -4ة

 
 ٚاٌزؼٍُ   ؽشائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ، 

اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ اٌشعبئً  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1
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 اٌّؼٍِٛبد عبثمخ اٌزوش.  

 ١ٙئخ.. اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

بس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزج41اٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ  -ط

 رؼش٠ف اٌزىبًِ  ٚأٛاػٗ-1ط

 رؼش٠ف خٛاص اٌزىبًِ-2ط

 رؼش٠ف رىبًِ اٌذٚاي اٌّضٍض١خ ٚاالع١خ ٚاٌٍٛغبسر١ّخ-3ط

 رؼش٠ف ؽشق اٌزىبًِ ثبٌزغضئخ ٚاٌزؼ٠ٛغ -4ط

 

  

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ   -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .31

 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  ؽغجبْ اٌزىبًِ ٚاٌزفبػً . رشعّخ اٌذوزٛس ػٍٟ ػض٠ض - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 ٚاخشْٚ 

 ٍِخظبد شَٛ فٟ اٌزىبًِ -

 ث١ٕخ اٌّمشس .29

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ىبًِ غ١ش اٌزِفَٙٛ  4 1

اٌّؾذد ٚرؼش٠فٗ  ِغ 

 االِضٍخ اٌزٛػ١ؾ١خ

ىبًِ غ١ش ِفَٙٛ اٌز

اٌّؾذد ٚرؼش٠فٗ  ِغ 

 االِضٍخ اٌزٛػ١ؾ١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ىبًِ  ِفَٙٛ اٌز 4 2

اٌّؾذد ٚرؼش٠فٗ  ِغ 

 االِضٍخ اٌزٛػ١ؾ١خ

ىبًِ  ِفَٙٛ اٌز

اٌّؾذد ٚرؼش٠فٗ  ِغ 

 االِضٍخ اٌزٛػ١ؾ١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِغ  خٛاص اٌزىبًِ 4 3

 االِضٍخ
ِغ  خٛاص اٌزىبًِ

 االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِغ  خٛاص اٌزىبًِ 4 4

 االِضٍخ
ِغ  خٛاص اٌزىبًِ

 االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رىبًِ اٌذٚاي اٌّضٍض١خ  4 5

 ِغ االِضٍخ
رىبًِ اٌذٚاي اٌّضٍض١خ 

 االِضٍخِغ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 4 6

رىبًِ اٌذٚاي االع١خ  4 7

 ِغ االِضٍخ
رىبًِ اٌذٚاي االع١خ 

 ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رىبًِ اٌذٚاي  4 8

اٌٍٛغبسر١ّخ  

 االػز١بد٠خ  ِغ االِضٍخ

رىبًِ اٌذٚاي 

اٌٍٛغبسر١ّخ  

 االػز١بد٠خ  ِغ االِضٍخ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رىبًِ اٌذٚاي  4 9

اٌٍٛغبسر١ّخ  اٌطج١ؼ١خ 

 ِغ االِضٍخ

رىبًِ اٌذٚاي 

اٌٍٛغبسر١ّخ  اٌطج١ؼ١خ 

 ِغ االِضٍخ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رطج١مبد اٌزىبًِ  4 11

 ال٠غبد اٌّغبؽبد 
رطج١مبد اٌزىبًِ 

 ال٠غبد اٌّغبؽبد 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 4 11

رطج١مبد اٌزىبًِ  4 12

 ال٠غبد اٌؾغَٛ
رطج١مبد اٌزىبًِ 

 ال٠غبد اٌؾغَٛ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽشق اٌزىبًِ  4 13

 ثبٌزؼ٠ٛغ ِغ االِضٍخ
 ؽشق اٌزىبًِ

 ثبٌزؼ٠ٛغ ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽشق اٌزىبًِ ثبٌزغضئخ  4 14

 ِغ االِضٍخ
ؽشق اٌزىبًِ ثبٌزغضئخ 

 ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  االخزجبس إٌٙبئٟ االخزجبس إٌٙبئٟ 4 15

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشساالعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .31

 .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط1  

 اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛش 2

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر
 مدرس المادة: أ.م.د. علي خلف

 

تستااةة يوفر وصف املقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق اال
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.التعلم القصو  من فر  

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .42

 قسم الرياضياتمواد ثقافية /  القسم العممي  / المركز .43

 Univ3107المغة العربية/  اسم / رمز المقرر .44

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .45

 الثانية/ الثالث الفصل / السنة .46

 ساعة 03 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .47
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 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .48

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .49

النحو) المبتدأ, الخبر, الفاعل, نائب الفاعل, اسم كان واخواتيا, خبر   قواعد المغة العربية في تعمم. 1
 ان واخواتيا( .

 الوداع حجة , خطبة( والخصائص السمات) اإلسالم صدر عصر في االدبية األدب) الحياة تعمم  . 7 -
 13 حفظ ن النقدي التعميق , حياتو: ) زىير بن لكعب البردة ,  قصيدة  محمد الكريم لمرسول
 (ابيات 13 حفظ) جرير:  أول , نموذج النقائض شعر األموي, العصر في األدبية ,  الحياة(ابيات

   (أبيات 13 حفظ) الفرزدق:  ثاني نموذج
 االمالء االمالء في:تعمم كتابة  -0

 .  العربية لمحروف واألبجدي والصوتي اليجائي الترتيب -

 والقمرية الشمسية الحروف -

 المبسوطة والتاء المربوطة التاء كتابة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفيم -أ
النحو ) المبتدأ, الخبر, الفاعل, نائب الفاعل, اسم   في تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -1أ

 .  كان واخواتيا, خبر ان واخواتيا( .
 اإلسالم صدر عصر في االدبية ) الحياةفي االدبتمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -7أ
:  زىير بن لكعب البردة ,  قصيدة  محمد الكريم لمرسول اعالود حجة , خطبة( والخصائص السمات)
 أول , نموذج النقائض شعر األموي, العصر في األدبية ,  الحياة(ابيات 13 حفظ ن النقدي التعميق , حياتو)
    (أبيات 13 حفظ) الفرزدق:  ثاني , نموذج(ابيات 13 حفظ) جرير: 

والصوتي ,  اليجائي تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في كتابة االمالء ) الترتيب  -أ0
 المبسوطة( والتاء المربوطة التاء , كتابةوالقمرية الشمسية , الحروف العربية لمحروف واألبجدي

 

 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 االدب.ميارات في  – 1ب
 .تتعمق بموضوعات النحوميارات  -7ب
 .ميارات تتعمق بكتابة االمالء  -0ب
 

 طرائق التعميم والتعمم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -1 
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -0
 طريقة التعمم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .ـ وضع درجات 7
 ـ تكميف الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية0
 ـ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 .الحياة تأثير عقيدة التوحيد فييدرك اىمية  -7ج
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 طرائق التعميم والتعمم     

 توضيحلالشرح وا -1
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعمم الذاتي -0

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -1
 التقارير والدراسات. -7

 والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف  -د 
 ميارات استخدام المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحميميا . -7د
 . تفسير المبرىناتميارات  -0د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر

اسم الوحدة / أو  التعمم المطموبةمخرجات  الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 
 , الخبر المبتدأ 7

 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النحو

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النحو الااعل ، نائب الااعل 7 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النحو اتسم كان وأخواهتا 7 0

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النحو اسم ان واخواتيا 7 4

5 

 في االدبية الحياة - 7
 اإلسالم صدر عصر

 ( والخصائص السمات)

 الوداع حجة خطبة -
 الكريم لمرسول
  محمد

 التقويم البنائي المحاضرة االدب

6 

 بن لكعب البردة قصيدة - 7
 , حياتو: ) زىير

 حفظ ن النقدي التعميق
 ( ابيات 13

 

 التقويم البنائي المحاضرة االةب

 ترتبط بالموضوع تمارينامتحان الشير االول اختبار ات متنوعة وحل  7 7

8 

 في األدبية الحياة - 7
  األموي العصر

 النقائض شعر -

 التقويم البنائي المحاضرة االدب

9 
 جرير:  أول نموذج - 7

 (ابيات 13 حفظ)

 

 التقويم البنائي المحاضرة االدب

13 
 الفرزدق:  ثاني نموذج - 7

 (أبيات 13 حفظ)
 

 التقويم البنائي المحاضرة االةب
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطموبة 1

 ىشام .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن  -3 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 النحو الوافي ، عباس حسن . -4

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية , التقارير ,....  (

 كتب النحاة القدماء . -4

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -5

 مجلة المجمع العلمي العراقي . -6

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 موقع مدونة لسان العرب . -5

 المكتبة الشاملة . -6

 موقع المجلس العلمي . -7

 شبكة الفصيح . -8

 
 خطة تطوير املقرر الدراتسي  .82

11 

 اليجائي الترتيب - 7
 واألبجدي والصوتي
 .  العربية لمحروف

 

 التقويم البنائي المحاضرة االمالء

17 
 الشمسية الحروف - 7

 والقمرية

 

 التقويم البنائي المحاضرة االمالء

10 
 التاء كتابة 7

 والتاء المربوطة
 المبسوطة

 التقويم البنائي المحاضرة االمالء

14 7 
 التقويم البنائي عرض نموذج االمالء مراجعة

  امتحان الشير الثاني اختبارات موضوعية  7 15
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 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة:م. نور مصطاف

 

 

 ؽجيؼز دٚجنٗ ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .51

 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز    / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .51

 Univ3113فجعٕح/  ثعى / سيض ثنًوشس .52

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .53

 ثنغجنظ / ثنغجَٛز  ثنلقم / ثنغُز .54

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 (31) )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .55

 11/4/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .56

 ثٌ ٚكٌٕ ثنطجنخ يهًجً دجنًلجْٛى ثالصٛز أْذثف ثنًوشس .57

 ان يتعرف الطلبة على ماهوم اتستخدام برنامج الورة وبصورة فعالة متكنة من القيام باالعماك الطباعية  -0

 زياةة وتوتسيل اةرا  الطلبة على التااعل مل حزم الربامج االوفس اجلاىزة املقدمة من مايكروتسوفت  -2

 ان يتعرف الطلبة على ماهوم اتستخدام املاتند يف برنامج الورة -8

 
 
 
 
 

 

 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسجس ثنيخشؽ .33

  ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًذجدا ثنًجٚكشٔعٕكش ٔسد -1أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثعجعٛجس ثنًجٚكشٔعٕكش ٔسد  -2أ

 صٚجدر ثنٕػٙ نذٖ ثنطهذز ػهٗ ثًْٛز ثعضخذثو ثنقجعٕح ٔدشثيؾز دقٕسر ػجيز  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًوشس.ثنخجفز دجن  ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ ثنغشػز كٙ ثنطذجػز  – 1ح

 كٙ ثنقجعٕحصٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ ثنضكٛق يغ ؽًٛغ ثنذشثيؼ ٔثنضطذٛوجس ثنؾجْضِ ثنًغضخذيّ  – 2ح

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ صؼهى ثنًٓجسثس ثنخجفز كٙ دشَجيؼ ثنًجٚكشٔعٕكش ٔسد  - 3ح

     -4ح

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 

كٙ دذثٚز ثنلقم ٚؾش٘ ثدالؽ ثنطهذز دًلشدثس ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔيقجدس ثنًؼهٕيجس ) ثنكضخ رثس ثنؼالهز ، 

ٔصٕصع ثنًلشدثس ػهٗ ثعجدٛغ ثنلقم ثنذسثعٙ، ٔثعجنٛخ ثنضوٕٚى ثنضٙ ثنشعجةم ثنؾجيؼٛز(  ثنذٔسٚجس ،

 عٛؾش٘ ثصذجػٓج ، ٔكجالصٙ:

. صٓٛتز ثنًقجمشثس ٔكوج نهضغهغم ثنز٘ ٔسد كٙ ثنًوشس ثنذسثعٙ ػٍ هشٚن ثالعضؼجَز دًقجدس 1

 ثنًؼهٕيجس عجدوز ثنزكش.  

 . ثدالؽ ثنطهذز ػٍ يٕمٕع ثنًقجمشر ثنوجديز دوقذ ثنضٓٛتز.2

 نطهخ يٍ ثنطهذز صوذٚى ثٔسثم صخـ يٕمٕػج ثٔ ثكغش يٍ ثنًٕمٕػجس هٛذ ثنذسثعز. . ث3
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 هشثةن ثنضوٛٛى      

 

 

. ثؽشثء ثيضقجٍَٛ كقهٍٛٛ ثالٔل دؼذ ثَونجء ثالعذٕع ثنخجيظ يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔثنغجَٙ دؼذ ثالعذٕع 1

ثنقجد٘ ػؾش يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔصشثػٗ كٙ كم ثيضقجٌ ثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، 

جس يٕثظذز ثنطجنخ % يٍ ثنضققٛم ثنكهٙ ػهٗ ثٌ ٚأخز دُظش ثالػضذ41ثالعضكؾجف( فٛظ دسؽز ثنضوٕٚى نٓج 

 ٔفؾى يؾجسكضّ ثنٕٛيٛز. 

% يٍ ثنضققٛم ٔٔكن صٕهٛضجس ثنٕصثسر ٔٚشثػٗ ػُذ ٔمغ 61. ثيضقجٌ َٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ ٔنّ 2

 ثالعتهز ؽًٕنٛز يقضٕٖ ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، ثالعضكؾجف(.

 

 

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ يكَٕجس ثالعجعٛز نُجكزر ثنذشَجيؼ -1ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ كٛلٛز ثنضؼجيم يغ ثنًغضُذ  دثخم ثنذشَجيؼ -2ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ كٛلٛز ثنضؼجيم يغ ثالؽشهز ثنشةٛغٛز نهُجكزر -3ػ

 ثعضخذثو ثالؽشهز ٔثالدٔثس ثنًضجفز كٙ ثنذشَجيؼ -4ػ

  
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 

ٚغضخذو ػجدر ثعهٕح ثنضؼهٛى ثنًذجؽش فٛظ صضى صؼهٛى ثنًٓجسثس دؾكم يذجؽش ٔفشٚـ يؼضصر دجأليغهز نًشثفم 

 ثنضؼهٛى ثالعجط 

 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    

 

 صأصٙ مًُج يغ ػًهٛجس ثنضوٛٛى دجنًوشس ثنذسثعٙ ثنضٙ صققم ثعُجء َٔٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ.

 

 
 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنضأْٛهٛز ثنؼجيز ٔ ثنًٓجسثس -د 

 صٕمٛق ثنًٓجسثس ثنًكضغذز كٙ صؼهٛى ثنًؼشكز نذٖ ههذز يشفهز ثنضؼهٛى ثالعجط.  -1د

 ثخضٛجس ثيغهز يٍ يوشسثس  ثنضؼهٛى ثالعجط ٔنكم يُٓج يٓجسثس ثنضٙ صُجٔنٓج ثنًوشس ثنذسثعٙ.-2د

 اليٛز ثنضؼهٛى ثالعجط نًٓجسثس ثنضطذٛن.صوٛٛى يذٖ ثكضغجح ص-3د

 نضاليٛز يشفهز ثنضؼهٛى ثالعجط. دُجء ثخضذجسثس خجفز دًؾجالس ثنضلكٛش  -4د
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 دُٛز ثنًوشس .34

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز
ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

ثنضؼشف ػهٗ دشَجيؼ  2 1

 ٔهشم صؾـٛمثنٕسد 

 ثنذشَجيؼ

ثنضؼشف ػهٗ دشَجيؼ 

ٔهشم صؾـٛم  نٕسدث

 ثنذشَجيؼ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

هشم ثؿالم ثنًهلجس  2 2

ثنًلضٕفز مًٍ دشَجيؼ 

ٔهش م ثؿالم  ثنٕسد

 ثنذشَجيؼ

هشم ثؿالم ثنًهلجس 

ثنًلضٕفز مًٍ دشَجيؼ 

ٔهش م ثؿالم  ثنٕسد

 ثنذشَجيؼ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

يكَٕجس َجكزر دشَجيؼ  2 3

 ثنٕسد 
يكَٕجس َجكزر دشَجيؼ 

 ثنٕسد
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ٔصقذٚذ  يغضُذثنكضجدز كٙ  2 4

 صظهٛم ثنُـ
ٔصقذٚذ  ثنًغضُذثنكضجدز كٙ 

 صظهٛم ثنُـ
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ صُغٛن ثنُـ  2 5

يٍ خالل ؽشٚو ثنقلقز 

 ثنشةٛغٛز

ثنضؼشف ػهٗ صُغٛن ثنُـ 

يٍ خالل ؽشٚو ثنقلقز 

 ثنشةٛغٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 صوٕٚى دُجةٙ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثخضذجس ؽٓش٘ ثخضذجس ؽٓش٘ 2 6

صُغٛن خهٛز ثنخو ٔصؾًم  2 7

 صـٛش فؾى نٌٕ َٕع ثنخو

ؽؼم ثنكضجدز ثعٕد ؿجين 

يجةهز يغطشر يقجرثر 

نهٛغجس نهًٍٛٛ كٙ ثنٕعو 

 مذو ثنكضجدز

صُغٛن خهٛز ثنخو ٔصؾًم 

 صـٛش فؾى نٌٕ َٕع ثنخو

ؽؼم ثنكضجدز ثعٕد ؿجين 

يجةهز يغطشر يقجرثر 

نهٛغجس نهًٍٛٛ كٙ ثنٕعو 

 مذو ثنكضجدز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز  2 8

ثنذشَجيؼ ثنقلقز ثنشةٛغٛز 

 ثالدسثػ ٔصذٕٚخ

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز 

 ثنذشَجيؼ ثنقلقز ثنشةٛغٛز 

 ثالدسثػ  ٔصذٕٚخ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

هز ثنضؼشف ػهٗ ثؽش 2 9

ثنذشَجيؼ  صخطٛو ثنقلقز  

 ثنًشثؽغ  ٔصذٕٚخ

هز ثنضؼشف ػهٗ ثؽش

ثنذشَجيؼ  صخطٛو ثنقلقز  

 ثنًشثؽغ  ٔصذٕٚخ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

هز ثنضؼشف ػهٗ ثؽش 2 11

 ثنذشَجيؼ  ٔصذٕٚخ

 يشثعالس ٔصذٕٚخ ػشك

هز ثنضؼشف ػهٗ ثؽش

ثنذشَجيؼ  ٔصذٕٚخ 

 يشثعالس ٔصذٕٚخ ػشك

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

هز ثنضؼشف ػهٗ ثؽش 2 11

ْٛتّ   ثنذشَجيؼ  ٔصذٕٚخ

 ٔصذٕٚخ ثنضقًٛى

هز ثنضؼشف ػهٗ ثؽش

ْٛتّ  ثنذشَجيؼ  ٔصذٕٚخ

 ٔصذٕٚخ ثنضقًٛى

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنًُجهؾز  ثنضؼشف ػهٗ هجةًز يهق ثنضؼشف ػهٗ هجةًز يهق 2 12

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضشثؽغ ثنٗ خطٕر ثنٗ  2 13

ثنخهق ثنؼٕدر ثنٗ ثنخطٕر 

 ثنالفوز

ثنضشثؽغ ثنٗ خطٕر ثنٗ 

ثنؼٕدر ثنٗ ثنخطٕر ثنخهق 

 ثنالفوز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

يؼجُٚز هذم ثنطذجػز  2 14

 ٔهذجػز ؽذٔل كم ثنٕسم
يؼجُٚز هذم ثنطذجػز 

 ٔهذجػز ؽذٔل كم ثنٕسم
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 صوٕٚى دُجةٙ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثخضذجس ؽٓش٘ ثخضذجس ؽٓش٘ 2 15
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .35

 ال توجد ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

 2101مايكروتسوفت الورة  )ثنًقجدس(  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز 2

 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 
 ثالعضلجدر يٍ ثنذٔسٚجس ٔثنًقجدس رثس ثنقهز دجنًوشس

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
 ثالعضلجدر يٍ ؽذكز ثنًؼهٕيجس ثنذٔنٛز كًقجدس يؼشٔكز

 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .36

 كٙ صطٕٚش ثنًُجْؼ  كٙ يشثفم ثنضؼهٛى ثالعجط.ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش 1

 . ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش كٙ صطٕٚش ثنًُجْؼ كٙ ثنُظجو ثنؼجن2ًٙ

 . ثالػضًجد ػهٗ ثنًوشسثس ثنضٙ صقذس يٍ ثنٓٛتز ثنوطجػٛز ٔيج ٚضى  ثهضشثفز يٍ هذم ثنكهٛجس ٔثنؾجيؼجس3
 

 ٚطف اٌّمشس

 اسماعيلمدرس المادة: م. فاطمة 

 

 

 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز –ؽجيؼز دٚجنٗ  ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .58

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد صشدٕٚز /     / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .59

 Coll 2205ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘/  ثعى / سيض ثنًوشس .61

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .61

 ثنغجنظ/ ثنغجَٛز ثنلقم / ثنغُز .62

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 45 )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .63

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .64

 أْذثف ثنًوشس .65

فيم ظاىرتي التعمم والتعميم والعوامل المؤثرة فييما وتفسير نواتج االحداث التي تتخمل العالقة بين 
 التعمم والتعميم وبين المعمم والمتعمم.

زيادة قدرة المعمم لرؤية ما يحدث عن بعد من تغيرات تعميمية لدى الطمبة والتخطيط لتمبية 
 التعميمية من تغيرات.توقعاتو في االحداث 

 تنظيم وصياغة المعرفة واستخداميا وتطبيقيا في المواقف التعميمية.

 

 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسجس ثنيخشؽ .37

 -: ؽؼم ثنطجنخ هجدسثً ػهٗ ثٌ : ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ
 ٚؼشف يلٕٓو ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘ -1أ

 ٚذٍٛ أًْٛز ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘  -2أ

 ٚقذد ثْذثف ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘ -3أ

 ًٚٛض دٍٛ ثألْذثف ثنُظشٚز ٔثنؼًهٛز نؼهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘ -4أ

 ٕٚمـ خقجةـ يُٓز ثنضؼهٛى-5أ

 ٚذٍٛ ثنؼالهز دٍٛ ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘ ٔثنؼهٕو ثالخشٖ -6أ

 ٚقذد خقجةـ ؽخقٛز ثنًؼهى ثنًشؿٕح كٛٓج  -7أ
 ٚؼذد ٔظجةق ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘-8أ
 ًٛز يقجٔس كجػهٛز ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ٚؼهم ثْ -9أ
 ثنؼٕثيم ثنًؤعشر كٙ كجػهٛز ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ٚضؼشف ػهٗ  -11أ

 ٚؼشف ثنذثكؼٛز-11أ

 ٚذٍٛ ثنؼالهز دٍٛ ثنذثكؼٛز ٔثنضؼهى  -12أ

 ٚقذد ثنٕظجةق ثنضؼهًٛٛز نهذثكؼٛز -13أ

 ٚؼشف يلٕٓو ثنزثكشر  -14أ

 ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنزثكشر  -15أ

 ٚؼشف ثعضشثصٛؾٛز ثنًؼجنؾز ثنًضغهغهز  -16أ

 ٚؼشف ثعضشثصٛؾٛز ثنًؼجنؾز ثنًضٕثصٚز-17أ

 ٚذٍٛ أًْٛز دسثعز ثنزثكشر -18أ

 ٚوجسٌ دٍٛ ثعضشثصٛؾٛز ثنًؼجنؾز ثنًضغهغهز ٔثنًضٕثصٚز -19أ

 ٚؼذد إَٔثع ثنزثكشر -21أ

 ٕٚمـ ثنؼالهز دٍٛ ثنزثكشر ٔثنضؼهى . -21أ

 ؼجفشر ثنضٙ كغشس ثنزثكشرٚذٍٛ ثْى ثنُظشٚجس ثنً -22أ

 ٚؼشف ثنُظشٚز ثنًؼشكٛز  -23أ

 ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنزثكشر فغخ ثنُظشٚز ثنًؼشكٛز   -24أ
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 ثنغهٕكٛز.ٚؼشف ثنُظشٚز   -25أ

 ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنزثكشر فغخ ثنُظشٚز ثنغهٕكٛز  -26أ

 ٚؼشف َظشٚز ثنؾؾطجنش -27أ

 ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنزثكشر فغخ َظشٚز ثنؾؾطجنش  -28أ

 ُٚجهؼ آنٛز ػًم ثنزثكشر  -29أ

 ٚذٍٛ ثْى ثنؼٕثيم ثنًؤعشر كٙ ػًهٛز ثنضزكش -31أ

 ٚقذد ثْى ثنغذم نضقغٍٛ ػًهٛز ثنضزكش -31أ

 ٚؼشف يلٕٓو ثنُغٛجٌ -32أ

 ٚؼشف َظشٚز ثنضذثخم -33أ

 ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنُغٛجٌ يٍ خالل َظشٚز ثنضذثخم -34أ

 ٚقذد ثْى ثنؼٕثيم ثنًؤعشر كٙ ثنُغٛجٌ -35أ

 ٚؼشف ثَضوجل ثعش ثنضذسٚخ  -36أ

 ٕٚمـ أًْٛز دسثعز ثَضوجل ثعش ثنضذسٚخ -37أ

 ٚذٍٛ ثدؼجد ثَضوجل ثعش ثنضذسٚخ -38أ

 ٚؼذد إَٔثع ثَضوجل ثعش ثنضذسٚخ -39أ

 ٚوجسٌ دٍٛ ثالَضوجل ثنًٕؽخ ٔثنغجنخ ألعش ثنضذسٚخ -41أ

 ٚقذد ثنُظشٚجس ثنقذٚغز الَضوجل ثعش ثنضذسٚخ -41أ

 ظشٚجس ثَضوجل ثعش ثنضذسٚخٚوجسٌ دٍٛ َ -42أ

 ٚؼشف ثنضـزٚز ثنًشصذر -43أ

 ٚذٍٛ ثدؼجد ثنضـزٚز ثنًشصذر -44أ

 ٚقذد إَٔثع ثنضـزٚز ثنًشصذر -45أ

 ٚؼشف ثنضؼهى -46أ

 ٚذٍٛ ؽشٔه ثنضؼهى ثنؾٛذ -47أ

 ٕٚمـ ثعش ثنضؼهى كٙ ثكضغجح ثنهـز -48أ

 ٕٚمـ ثعش ثنضؼهى كٙ ثكضغجح ثنًٓجسثس ثنقشكٛز -49أ

 ْى َظشٚجس ثنضؼهى ٔهٕثَُّٛٚذٍٛ ث -51أ

 ٕٚمـ ثنؼالهز دٍٛ ثالكضؾجف ٔثنضؼهى  -51أ
  ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 آنٛز َوم ثنًؼشكز ثنُظشٚز ثنٗ ثنؾجَخ ثنضطذٛوٙ )ثنؼًهٙ( دثخم ثنقق ثنًذسعٙ ٚقذد – 1ح

 _ ٚطذن ثعضشثصٛؾٛجس ثعضغجسر ثنذثكؼٛز دثخم ثنقق ثنًذسعٙ 2ح

 ٚطذن ثألعجنٛخ ثنًُجعذز نهضوهٛم يٍ ثعش ثنُغٛجٌ  – 3ح

 ٚقًى ثنًٕثهق ثنضؼهًٛٛز ثنضٙ صٛغش ثَضوجل ثعش ثنضذسٚخ )ثنضؼهى(  - 4ح

 ٚطذن َظشٚجس ثنضؼهى كٙ ثنًٕثهق ثنضؼهًٛٛز   -5ح

 . ثنضؼهًٛٛز دُجًء ػهٗ يذجدا ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘نهًؾكالس  ثنًُجعذزٚوضشؿ ثنقهٕل     -6ح
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 ثألعتهز ثنضقلٛضٚز –ثنؼقق ثنزُْٙ  –ثالعضؾٕثح  –ثنًُجهؾز  –ثنًقجمشر ثنًؼذنز 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى      

هذز )ثنضوجسٚش( ٔثنٕثؽذجس ثنًكهلٍٛ دٓج ٔيؾجسكضٓى ٔصلجػهٓى يغ ثهشثَٓى ٔيغ ثعضجر ثنضوٕٚى ثنًغضًش ألػًجل ثنط -

 )أعذٕػٛج(  Quizثخضذجسثس يلجؽتز ، ثنًجدر 

 (خالل ثنلقم ثنذسثعٙ ثنضوٕٚى ثنضكُٕٚٙ يٍ خالل ثالخضذجسثس ثنضقشٚشٚز )ػوذ ثخضذجسثٌ  -

 ثنضوٕٚى  ثنُٓجةٙ يٍ خالل ثالخضذجس ثنُٓجةٙ.   -
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 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز -ػ

 ٚضؼشف ثعش ثنؼهى ٔثنؼهًجء كٙ صطٕس ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘ . -1ػ

 ٚذذ٘ ثالْضًجو ثنلجػم دذسثعز يجدر ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘ -2ػ

 صًُٛز ثالصؾجْجس ثإلٚؾجدٛز َقٕ ػًهٛز ثنضؼهى  -3ػ

 صؼذٚم ثالصؾجْجس ثنغهذٛز َقٕ ػًهٛز ثنضؼهى-4ػ
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 ثألعتهز ثنًضؾؼذز –ثنًُجهؾز  –ثنؼقق ثنزُْٙ 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    

 ٔثٔسثم ثنؼًم.ثنضوجسٚش ٔثنًهخقجس  -

 ثنًالفظز ٔثنًضجدؼز. -

 .ثنًقجمشريُجهؾز ؽًجػٛز ثعُجء  -
 

 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنضأْٛهٛز ثنؼجيز ٔ ثنًٓجسثس -د 

يؾكالس فم ثنًؾكالس ثنًخضهلز دطشم ػهًٛز ٔثعضخذثو يج صى دسثعضّ كٙ دسثعز ثنوذسر ػهٗ يٓجسر  -1د

 ٔثهؼٛز

 كٙ دسثعز يؾكالس ٔثهؼٛز   ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘ٚطذن يذجدا  -2د

 ثنضؼجَٔٙ ًُٚٙ يٓجسثس ثنضؼهى     -3د

 يٓجسر ثنشعى ثنذٛجَٙ نًُقُٛجس ثنضؼهى ثنًخضهلز -4د
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 دُٛز ثنًوشس .38

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز

 

هشٚوز  ثعى ثنٕفذر / أٔ ثنًٕمٕع

 ثنضؼهٛى
 ثنضوٛٛىهشٚوز 

ٚؼشف يلٕٓو ػهى ثنُلظ  3 1

 ثنضشدٕ٘

ٚذٍٛ أًْٛز ػهى ثنُلظ 

 ثنضشدٕ٘  

ٚقذد ثْذثف ػهى ثنُلظ 

 ثنضشدٕ٘

ًٚٛض دٍٛ ثألْذثف 

ثنُظشٚز ٔثنؼًهٛز نؼهى 

 ثنُلظ ثنضشدٕ٘

ٚقذد آنٛز َوم ثنًؼشكز 

ثنُظشٚز ثنٗ ثنؾجَخ 

ثنضطذٛوٙ )ثنؼًهٙ( دثخم 

 ثنقق ثنًذسعٙ

 

صؼشٚق ػهى ثنُلظ  -1

 ثنضشدٕ٘

 ثًْٛز ػهى ثنُلظ ثنضشدٕ٘ -2

ثْذثف ػهى ثنُلظ  -3

 ثنضشدٕ٘

ػالهز ػهى ثنُلظ  -4

 ثنضشدٕ٘ دجنؼهٕو ثالخشٖ

ثنًقجمشر 

 -ثنًؼذنز 

 ثنًُجهؾز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

ٚقذد خقجةـ  3 2

ؽخقٛز ثنًؼهى 

 ثنًشؿٕح كٛٓج 
ٚؼذد ٔظجةق ػهى ثنُلظ 

 ثنضشدٕ٘
  

 

 

خقجةـ ؽخقٛز  -1

ثنًؼهى ثنًشؿٕح كٛٓج 

 –)ثنخقجةـ ثنُلغٛز 

 –ثنخقجةـ ثنؾغًٛز 

 –ثنخقجةـ ثنؼوهٛز 

 ثنخقجةـ ثالؽضًجػٛز( 

ٔظٛلز ػهى ثنُلظ - -2

 ثنضشدٕ٘

 –ثنًُجهؾز 

ثنؼقق 

 ثنزُْٙ

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ ٕٚيٙ 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

ٚؼهم ثًْٛز يقجٔس  3 3

 كجػهٛز ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز 
ٚضؼشف ػهٗ ثنؼٕثيم 

ثنًؤعشر كٙ كجػهٛز 

 ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز

 صلغٛش ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز  -1

ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز ٔػهى  -2

ثنُلظ ثنضشدٕ٘ )يقجٔس 

 كجػهٛز ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز( 

ثنؼٕثيم ثنًؤعشر كٙ  -3

 كجػهٛز ثنؼًهٛز ثنضؼهًٛٛز

 –ثنًُجهؾز 

ثنًقجمشر 

 ثنًؼذنز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

 ٚؼشف ثنذثكؼٛز 3 4

ٚذٍٛ ثنؼالهز دٍٛ ثنذثكؼٛز 

 ٔثنضؼهى  

ٚقذد ثنٕظجةق ثنضؼهًٛٛز 

 نهذثكؼٛز

 

 صؼشٚق ثنذثكؼٛز  -1

ثنٕظجةق ثنضؼهًٛٛز  -2

نهذثكؼٛز )ثنٕظٛلز 

ثنٕظٛلز  –ثالعضغجسٚز 

ثنٕظٛلز  –ثنضٕهؼٛز 

ثنٕظٛلز  –ثنذجػغز 

 ثنؼوجدٛز ثٔ ثنضٓزٚذٛز(

 –ثنًُجهؾز 

ثنًقجمشر 

 ثنًؼذنز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثخضذجس يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

ٚطذن ثعضشثصٛؾٛجس  3 5

ثعضغجسر ثنذثكؼٛز دثخم 

 ثنقق ثنًذسعٙ 

 

ثعضشثصٛؾٛجس ثعضغجسر  -1

دثكؼٛز ثنضاليٛز َقٕ 

 ثنضؼهى

 –ثنًُجهؾز 

ثنؼقق 

 ثنزُْٙ

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 
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 ثنضلجػم (
 ٚؼشف يلٕٓو ثنزثكشر  3 6

 ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنزثكشر 

ٚذٍٛ أًْٛز دسثعز 

 ثنزثكشر

ٚوجسٌ دٍٛ ثعضشثصٛؾٛز 

ثنًؼجنؾز ثنًضغهغهز 

 ٔثنًضٕثصٚز

 صؼشٚق ثنزثكشر  -1

 ثًْٛز دسثعز ثنزثكشر -2
 –ثنًُجهؾز 

ثنؼقق 

 ثنزُْٙ

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

7 3 

 

 األٚياِزؾبْ اٌشٙش 

اٌزم٠ُٛ 

اٌزى٠ٕٟٛ 

)اِزؾبْ 

 رؾش٠شٞ(

 
 ٚؼذد إَٔثع ثنزثكشر 3 8

ٕٚمـ ثنؼالهز دٍٛ 

 ثنزثكشر ٔثنضؼهى .

ٚذٍٛ ثْى ثنُظشٚجس 

ثنًؼجفشر ثنضٙ كغشس 

  ثنزثكشر

ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنزثكشر 

 فغخ ثنُظشٚز ثنًؼشكٛز  

ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنزثكشر 

 فغخ ثنُظشٚز ثنغهٕكٛز

 

ٔؽٓجس َظش يؼجفشر  -1

كٙ صلغٛش ثنزثكشر 

ًَٔجرؽٓج )ٔؽٓز ثنُظش 

ٔؽٓز ثنُظش  –ثنًؼشكٛز 

ٔؽٓز َظش  –ثنغهٕكٛز 

 ثنؾؾضجنش (

ثنؼقق 

 –ثنزُْٙ 

ثألعتهز 

 ثنضقلٛضٚز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

 ُٚجهؼ آنٛز ػًم ثنزثكشر  3 9

ٚذٍٛ ثْى ثنؼٕثيم 

ثنًؤعشر كٙ ػًهٛز 

 ثنضزكش

ٚقذد ثْى ثنغذم نضقغٍٛ 

 ػًهٛز ثنضزكش

 آنٛجس ػًم ثنزثكشر  -1

ثنؼٕثيم ثنًؤعشر كٙ  -2

 ػًهٛز ثنضزكش 

عذم صقغٍٛ ػًهٛز  -3

 ثنضزكش

ثنؼقق 

 –ثنزُْٙ 

ثألعتهز 

 ثنضقلٛضٚز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
 ٚؼشف يلٕٓو ثنُغٛجٌ 3 11

ٚذٍٛ آنٛز ػًم ثنُغٛجٌ 

يٍ خالل َظشٚز 

 ثنضذثخم

ٚقذد ثْى ثنؼٕثيم 

 ثنًؤعشر كٙ ثنُغٛجٌ

 

 ثعذجح ثنُغٛجٌ -1

َظشٚز كٙ صلغٛش  -2

ثنُغٛجٌ )ثنضذثخم ثنوذهٙ 

)ثنكق ثنشؽؼٙ( 

ٔثنضذثخم ثنذؼذ٘ )ثنكق 

 ثنضوذيٙ( 

ثنؼقق 

 –ثنزُْٙ 

ثألعتهز 

 ثنضقلٛضٚز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

ٚؼشف ثَضوجل إعش  3 11

 ثنضذسٚخ 

ٕٚمـ أًْٛز دسثعز 

 ثنضذسٚخثَضوجل إعش 

 

 إعشثًْٛز دسثعز ثَضوجل  -1

 ثنضذسٚخ 

 إعشصؼشٚق ثَضوجل  -2

 ثنضذسٚخ

ثنؼقق 

 –ثنزُْٙ 

ثألعتهز 

 ثنضقلٛضٚز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –) ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
ثنضوٕٚى ثنًغضًش فم  ثنضذسٚخ  إعشثدؼجد ثَضوجل  -1ٚذٍٛ ثدؼجد ثَضوجل إعش  3 12
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .39

 ٕؽذصال  ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

  عمم النفس التربوي االزيرجاوي, اسس فاضل محسن )ثنًقجدس(  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز 2
 عمم النفس التربوي مبادئ الزغمول,عماد عبد الرحيم 

 والتربيةمعجم عمم النفس  حطب,ابو  فؤاد
 2ثنُلظ ثنضشدٕ٘ ه ؽجدٔ، ػهىأدٕ  يقًذ ػهٙ فجنـ

 عمم النفس التربوي محمود عبد الحميم منسي, مدخل الى
 مدخل الى التربية جرادات,عزت 

 ثنضذسٚخ

ٚوجسٌ دٍٛ َظشٚجس 

 ثَضوجل ثعش ثنضذسٚخ

ٚقًى ثنًٕثهق 

ثنضٙ صٛغش ثنضؼهًٛٛز 

ثَضوجل ثعش ثنضذسٚخ 

 )ثنضؼهى(

 

 إعشَظشٚجس ثَضوجل  -2

 ثنضذسٚخ
ثنًؾكالس 

 ثنًُجهؾز –
 –) ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

 ٚؼشف ثنضـزٚز ثنًشصذر 3 13

ٚذٍٛ ثدؼجد ثنضـزٚز 

 ثنًشصذر

ٚقذد إَٔثع ثنضـزٚز 

 ثنًشصذر

 

 صؼشٚق ثنضـزٚز ثنًشصذر  -1

 ثدؼجد ثنضـزٚز ثنًشصذر -2

 ثَٕثع ثنضـزٚز ثنًشصذر -3

فم 

-ثنًؾكالس

 ثنًُجهؾز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
 ٚؼشف ثنضؼهى 3 14

 ٚذٍٛ ؽشٔه ثنضؼهى ثنؾٛذ

ٕٚمـ ثعش ثنضؼهى كٙ 

ثكضغجح  ٔ ثكضغجح ثنهـز

 ثنًٓجسثس ثنقشكٛز

 

 صؼشٚق ثنضؼهى -1
 ؽشٔه ثنضؼهى ثنؾٛذ -2
 -ثنضؼهى ٔثكضغجح )ثنهـز  -3

 ثنًٓجسثس ثنقشكٛز (
 

ثنؼقق 

 –ثنزُْٙ 

ثألعتهز 

 ثنضؾؼذٛز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
ٚذٍٛ ثْى َظشٚجس ثنضؼهى  3 15

 ٔهٕثَُّٛ

ثنؼالهز دٍٛ ٕٚمـ 

 ثالكضؾجف ٔثنضؼهى
يٓجسر ثنشعى ثنذٛجَٙ 

نًُقُٛجس ثنضؼهى 

 ثنًخضهلز

َظشٚجس ثنضؼهى  -1

 ٔهٕثَُّٛ
 ثالكضؾجف ٔثنضؼهى -2
 يُقُٛجس ثنضؼهى -3

 

فم 

-ثنًؾكالس

 ثنًُجهؾز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

اٌزم٠ُٛ   اِزؾبْ اٌشٙش اٌضبٟٔ 3 16

اٌزى٠ٕٟٛ 

)اِزؾبْ 

 رؾش٠شٞ(
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 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 
ثنشعجةم ٔثالهجسٚـ ثنضٙ صخـ ثنذقٕط ٔذؼل د ٕٚفٗ

 يلشدثس ثنًجدر.

 

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
 يٕهغ ؽجيؼز دجدم يٍ خالل خذيز يقجمشثس ثنضؼهٛى ثالنكضشَٔٙ
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 
 يٕهغ كهٛز ثنضشدٛز ثألعجعٛز ؽجيؼز دٚجنٗ

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 
 يٕهغ ثنًؾالس ثالكجدًٚٛز ثنؼشثهٛز

http://www.iasj.net/iasj 
 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .41

 ثعشثء ثنًوشس ثنذسثعٙ دجنؾٕثَخ ثنضطذٛوٛز ثنضٙ صخـ يُٓز ثنضؼهٛى  . -1
 

 
 
 

 ٚطف اٌّمشس

 ِذسط اٌّبدح: 

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .66

 لغُ اٌش٠بػ١بدِٛاد رشث٠ٛخ/ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .67

 Coll 2206/ اٌظؾخ إٌفغ١خ  اٌّمشساعُ / سِض  .68

 ئٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .69

 /اٌضب١ٔخ  اٌضبٌش اٌفظً / اٌغٕخ .71

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .71

 )اٌىٍٟ(
 عبػخ 31

اٌّزٛلؼخ ِٓ  ٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا ئ٠غبصاً ِمزؼ١بً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ

اٌطبٌت رؾم١مٙب ِجشٕ٘بً ػّب ئرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ 

 ِٓ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف اٌجشٔبِظ.

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 1/11/2117 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .72

  :أ٘ذاف اٌّمشس : ئْ ٠ىْٛ اٌطبٌت فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ لبدساً ػٍٝ .73

ٚاٌغشٚس ِٓ ِظبدس اشجبع اؽز١بعبرٗ وبٌطؼبَ اعزخالص اٌٍزح ٚاٌجٙغٗ  .1

 ٚاٌشاؽٗ ٚاٌغٕظ ٚاٌؼًّ .

 
ٌذٜ اٌفشد ِٓ اِىب١ٔبد ػم١ٍٗ ثٙذف رّى١ٕٗ ِٓ اٌزخط١ؾ  اعزغالي ِب -2

 ثطش٠مٗ اثذاػ١ٗ.

 
 البِٗ رٛاصْ ِٕغغُ ث١ٓ اٌّؼب١٠ش اٌشخظ١ٗ ٚاٌغّبػ١ٗ . .3
ئفٗ ػٝ اٌشىً رغؼٝ اٌٝ رى١ف اٌفشد داخً عّبػٗ اٌؼًّ وٝ ٠مَٛ ثٛظب-4

 اٌّشغٛة ٠ٗ ٚاالِضً
رّى١ٓ اٌفشد ِٓ االٔخشاؽ فٝ ػاللبد أغب١ٔٗ ٔبػغٗ دْٚ اْ ٠ٕغّظ فٝ  .5

 خجشاد راد ؽج١ؼٗ غ١ش ٔبػغٗ.
رّى١ٓ اٌفشد ِٓ ِٛاعٙٗ ثؼغ ِٛالف اٌفشً ٚاالؽجبؽ ٚاٌؾشِبْ ثذْٚ  .6

 لٍك ٚرٛرش.ا١ّ٘خ اٌظؾخ إٌفغ١خ ثبٌٕغجخ ٌٍفشد .
 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ  .1

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -1أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍظؾخ إٌفغ١خ ٚخظبئظٙب  -2أ

 ٚا١ّ٘زٙب 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألعظ اٌظؾخ إٌفغ١خ  -3أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌؼٕبطش اٌظؾخ إٌفغ١خ  -4أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  ٌإلِشاع إٌفغ١خ   -5أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ فٟ ِغبي رم٠ُٛ  ِبدح اٌظؾخ   -6أ

 إٌفغ١خ 

 اٌفُٙ ٌزط٠ٛش ِبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚ  -7أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍىزبة اٌّذسعٟ -8أ

 
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠مبسْ ث١ٓ اٌّفَٙٛ اٌمذ٠ُ ٚاٌّفَٙٛ اٌؾذ٠ش  ٌّبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ  - 1ة

 ٠ج١ٓ اعظ  ِبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ  - 2ة

 بإٌفغ١خ اٌٝ ػٕبطش٠٘ؾًٍ ِبدح  اٌظؾخ  -3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ  اٌظؾخ إٌفغ١خ  .   -4ة

 ٠فغش اعجبة  االِشاع إٌفغ١خ . -5ة
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 ٠ج١ٓ رط٠ٛش  ِبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ . -6ة

 ٠ىزت ٚسلخ ثؾض١خ ػٓ  ِبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ . -7ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ـ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبألعبع١بد ٚاٌّٛاػ١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌظؾخ إٌفغ١خ  1

 ـ رٛػ١ؼ ٚششػ اٌّبدح اٌذساع١خ .2

 ـ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚاالؽالع ػٍٝ ِظبدس اٌظؾخ إٌفغ١خ  3

ـ رؾغ١ٓ ِٙبساد اٌطٍجخ ِٓ خالي ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  ئػبف١خ 4

 ١خ ثبٌظؾخ إٌفغ

ـ اعزخذاَ ؽشائك اإلٌمبء ٚاٌّؾبػشح ٚاالعزغٛاة ٚإٌّبلشخ فٟ ثؼغ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ 5

 رؾزبط اٌٝ ؽش٠مخ إٌّبلشخ .
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ـ اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِؾذدح 1

 ـ ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّشبسوخ اٌظف١خ .2

 اٌظؾخ إٌفغ١خ .ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثأغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ػٓ  3

 ـ اخزجبساد شٙش٠خ ثأعئٍخ ِٛػٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ .4
 ِٙبساد  -ط

 اْ ٠فغش ٠ٚؾًٍ ػٕبطش ِبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ ٚرط٠ٛش٘ب . -1ط

 ٠فشق ث١ٓ اٌىزبة إٌّٙغٟ اٌٛسلٟ ٚاٌىزبة ا٢ٌىزشٟٚٔ  -2ط

 ٠م١ُ ثؼغ ػٕبطش ِبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ   -3ط

 ٠مبسْ ث١ٓ ثؼغ ِفشداد ِبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ    -4ط
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ـ االِزؾبْ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌم١بط لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط 

 ـ ؽٍت ئعشاء ِمبسٔبد ث١ٓ االِشاع إٌفغ١خ 

 ـ وزبثخ ثؾٛس ػٓ ثؼغ االِشاع إٌفغ١خ 

 ٚاعزٕزبع١خ .ـ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اعئٍخ فىش٠خ 
اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  -د 

 اٌشخظٟ (.

 ٠غزخذَ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ ٚاٌّظطٍؾبد ٚاٌذالالد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبطشح -1د

 ِبدح اٌظؾخ إٌفغ١خ رشى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌذساعخ ػٕبطش -2د

 ث١ٕخ اٌّمشس .2

األعجٛ

 ع
ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / 

اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

اٌزمةةةةةةةةةة٠ُٛ إٌّبلشخ  اٌظؾخ إٌفغ١خ اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ ِفٙةةةةَٛ   2 1
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .41

 ٕؽذصال  ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

اٌظؾخ إٌفغ١خ: ؽٕبْ ػجذ اٌؾ١ّذ اٌؼٕبٟٔ، ،داس  - )ثنًقجدس(  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز 2

 2113اٌفىش، ػّبْ، األسدْ. 

اٌظؾخ إٌفغ١خ ٚاإلسشبد إٌفغٟ ، ػالء اٌذ٠ٓ  -2

     2113، وفبفٟ،، داس إٌشش اٌذٌٟٚ:اٌش٠بع
 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 
ثنشعجةم ٔثالهجسٚـ ثنضٙ صخـ ثنذقٕط ٔذؼل د ٕٚفٗ

 يلشدثس ثنًجدر.

 

اٌظةةةةةةةةةةةؾخ إٌفغةةةةةةةةةةة١خ  

 ٚخظبئظٙب ٚأ١ّ٘زٙب
 اٌجٕبئٟ ٚاالعزغٛاة

اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ ِظةةةةب٘ش  2 2+3

 اٌظؾخ إٌفغ١خ 
ِظةةةةةةةب٘ش اٌظةةةةةةةؾخ 

 إٌفغ١خ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ ِٕةةةةب٘ظ  2 4

 اٌظؾخ إٌفغ١خ 
ِٕب٘ظ اٌظؾخ 

 إٌفغ١خ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
اٌزؼةةةةةشف ػٍةةةةةٝ ا١ّ٘ةةةةةخ  2 5

 اٌظؾخ إٌفغ١خ 
ا١ّ٘خ اٌظؾخ  

 إٌفغ١خ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
٠فٙةةةةُ  رطةةةةٛس اال٘زّةةةةبَ  2 6

 ثبٌظؾخ إٌفغ١خ  
رطةةةةةةةٛس اٌظةةةةةةةؾخ  

 إٌفغ١خ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
إٌّبلشخ  ِؼب١٠ش  اٌغٍٛن  ٠فُٙ ِؼب١٠ش اٌغٍٛن   2 7

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
اٌزؼةةةشف ػٍةةةةٝ  ِفٙةةةةَٛ  2 8

 اٌزى١ف 
إٌّبلشخ  اٌزى١ف إٌفغٟ  

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ ِفٙةةةةَٛ  2 9

 اٌزٛافك 

إٌّبلشخ  إٌفغٟ اٌزٛافك 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
11+

11 

  اٌزؼةةةشف ػٍةةةٝ االِةةةشا 2

 إٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ 

االِشاع إٌفغ١خ 

 ٚاٌؼم١ٍخ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
12+

13 

اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ ِفٙةةةةَٛ  2

رمةةة٠ُٛ اٌظةةةؾخ إٌفغةةة١خ 

افٙةةةةةب ِٚؼب١٠ش٘ةةةةةب  ٖأٚ

 ٚؽشلٙب ٚخطٛارٙب

رمةةةةةةة٠ُٛ  اٌظةةةةةةةؾخ 

 إٌفغ١خ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

خ ؾاٌظةةةةة فٙةةةةةُ رطةةةةة٠ٛش 2 14

 إٌفغ١خ 

رطةةةةةةة٠ٛش اٌظةةةةةةةؾخ 

 إٌفغ١خ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
 اِزؾبْ اٌشٙش اٌضبٟٔ -
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ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
 يٕهغ ؽجيؼز دجدم يٍ خالل خذيز يقجمشثس ثنضؼهٛى ثالنكضشَٔٙ
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 
 يٕهغ كهٛز ثنضشدٛز ثألعجعٛز ؽجيؼز دٚجنٗ

diyala.edu.iqhttp://www.basicedu.uo/ 
 يٕهغ ثنًؾالس ثالكجدًٚٛز ثنؼشثهٛز

http://www.iasj.net/iasj 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .42

 ثعشثء ثنًوشس ثنذسثعٙ دجنؾٕثَخ ثنضطذٛوٛز ثنضٙ صخـ يُٓز ثنضؼهٛى  . -2
 

 

 
 
 

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 د. حميد كاظم داودم. مدرس المادة: 

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .74

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .75

 Math 2309  /تفاضل متقدم  اسم / رمز المقرر .76

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .77

 الثالث / الثانية الفصل / السنة .78

 ساعة 61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .79

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .81

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .81

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 لقوانين المشتقات واضافة الدوال المثلثية العكسية وتفاضلها .   تعلم -0
R في f(x,y) دراسة خاصة للدالة  تعلم  -7

 ، قوانينها ، مجالها ، ومجالها المقابل 2
R دراسة استمرارية وغاية الدالة في   تعلم  -3

2.. 
 . f(x,y) رسم الدالة  تعلم  -4
y= ln x , y=e استخدام ))الحاسب الجيبي(( لرسوم الدوال من نوع تعلم  -5

x , y=sin x  وأمثلة أخرى لمتغيرات
 تربيعية وتكعيبية.

 .وغيرىا مع بعض القوانين y= sinhx , y= coshx، y= sechx دراسة خاصة إلشتقاقات تعلم  -6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .43

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
R في f(x,y) للدالة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ

 .  ، قوانينها ، مجالها ، ومجالها المقابل 2
R ستمرارية وغاية الدالة فيال تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ

2 . 

 .. f(x,y) رسم الدالةل تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -4أ

 y= ln استخدام ))الحاسب الجيبي(( لرسوم الدوال من نوع  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -5أ

x , y=e
x , y=sin x .وأمثلة أخرى لمتغيرات تربيعية وتكعيبية 

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 . f(x,y) رسم الدالة مهارات في  – 0ب
y= ln x , y=e استخدام ))الحاسب الجيبي(( لرسوم الدوال من نوع مهارات في  -7ب

x , y=sin x  وأمثلة أخرى
 .لمتغيرات تربيعية وتكعيبية.

 وغيرىا مع بعض القوانين. y= sinhx , y= coshx، y= sechx دراسة خاصة إلشتقاقات مهارات في  -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 توضيح وشرح المادة الدراسية   -3

 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة )  -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 . تفسير المبرىناتمهارات  -3د
 مهارات اجراء المقارنات.  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .44

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

0 4 

إعادة سريعة لقوانين المشتقات 
.  

إعادة سريعة لقوانين 
المشتقات واضافة الدوال 
 المثلثية العكسية وتفاضلها 

 التقويم البنائي المحاضرة

7 

ضافة الدوال الإعادة سريعة  4
 المثلثية العكسية وتفاضلها 

إعادة سريعة لقوانين 
المشتقات واضافة الدوال 
 المثلثية العكسية وتفاضلها 

 التقويم البنائي المحاضرة

3 

دراسة خاصة  4
R في f(x,y) للدالة

2  

دراسة خاصة 
R في f(x,y) للدالة

2  ،
قوانينها ، مجالها ، ومجالها 

 المقابل

 التقويم البنائي المحاضرة

4 

 قوانينلدراسة خاصة  4
R في f(x,y) دالةال

2  ،  ،
 مجالها ، ومجالها المقابل

دراسة خاصة 
R في f(x,y) للدالة

2  ،
قوانينها ، مجالها ، ومجالها 

 المقابل

 التقويم البنائي المحاضرة

5 

استمرارية وغاية الدالة  تعلم  4
R في

2. 

الدالة دراسة استمرارية وغاية 
R في

2. 
 

 التقويم البنائي المحاضرة

 وحل مسائل ترتبط بالموضوع امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 4 6

7 

كيفية رسم   تعلم  4
 . f(x,y) الدالة

 

 . f(x,y) كيفية رسم الدالة
 

 التقويم البنائي المحاضرة

8 

استخدام ))الحاسب تعلم  4
الجيبي(( لرسوم الدوال من 

  , y= ln x نوع

استخدام ))الحاسب 
الجيبي(( لرسوم الدوال من 

 y= ln نوع

x , y=e
x , y=sin 

x  وأمثلة أخرى لمتغيرات
 تربيعية وتكعيبية.

 التقويم البنائي المحاضرة

استخدام ))الحاسب الجيبي((  4 9
  لرسوم الدوال من نوع

استخدام ))الحاسب 
الجيبي(( لرسوم الدوال من 

 التقويم البنائي المحاضرة
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 البنية التحتية  .45

y=e
x ,  نوع y= ln 

x , y=e
x , y=sin 

x  وأمثلة أخرى لمتغيرات
 تربيعية وتكعيبية.

01 

استخدام ))الحاسب الجيبي((  4
لرسوم الدوال من 

وأمثلة أخرى  y=sin x  نوع
 لمتغيرات تربيعية وتكعيبية.

استخدام ))الحاسب 
الجيبي(( لرسوم الدوال من 

 y= ln نوع

x , y=e
x , y=sin 

x  وأمثلة أخرى لمتغيرات
 تربيعية وتكعيبية.

 التقويم البنائي المحاضرة

00 

 =y الشتقاقاتدراسة خاصة  4

sinhx ,  
 =y دراسة خاصة إلشتقاقات

sinhx , y= 

coshx، y= 

sechx  وغيرىا مع بعض
 القوانين

 التقويم البنائي المحاضرة

07 

 =y الشتقاقاتدراسة خاصة  4

coshx،   
 =y إلشتقاقاتدراسة خاصة 

sinhx , y= 

coshx، y= 

sechx  وغيرىا مع بعض
 القوانين

 التقويم البنائي المحاضرة

03 

 =y ، الشتقاقاتدراسة خاصة  4

sechx  وغيرىا مع بعض
 القوانين

 =y دراسة خاصة إلشتقاقات

sinhx , y= 

coshx، y= 

sechx  وغيرىا مع بعض
 القوانين

 التقويم البنائي المحاضرة

04 

دراسة خاصة  4
 قوانين اخرى الشتقاقات

 =y دراسة خاصة إلشتقاقات

sinhx , y= 

coshx، y= 

sechx  وغيرىا مع بعض
 القوانين

 التقويم البنائي المحاضرة

 امتحان الشهر الثاني اختبارات موضوعية وحل مسائل 4 05
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 … .Calculus. Thoumas Jr ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 سيرياماث 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .46

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 

 ٚطف اٌّمشس

 م. علي خالد خضيرمدرس المادة: 

 

 

اٌّإعغخ  .82

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ .

/  ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .83

 اٌّشوض
 اٌش٠بػ١بد    

اعُ / سِض  .84

 اٌّمشس
 Math 2310/ اؽزّبالد ِزمذِخ

أشىبي اٌؾؼٛس  .85

 اٌّزبؽخ
 اٌضاِٟ

 اٌضبٌش/اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌغٕخ .86

ػذد اٌغبػبد  .87

 )اٌىٍٟ(اٌذساع١خ 
 عبػخ 61=4×15

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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ربس٠خ ئػذاد ٘زا  .88

 اٌٛطف 
1/11/2117 

 أ٘ذاف اٌّمشس .89

 . اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّزغ١ش اٌؼشٛائٟ ثشىً ِفظً.1
 . اٌزؼشف ػٍٝ اٌزٛص٠غ اٌّزغ١ش اٌؼشٛائٟ  )اٌّزمطغ ، اٌّغزّش (  ٚرطج١مبرٙب .2
 . اٌزؼشف ػٍٝ ثؼغ اٌزٛص٠ؼبد اٌٙبِخ .3
 اٌزؼشف ػٍٝ رٛص٠غ رٞ اٌؾذ٠ٓ ٚرطج١مبرٗ . .4
 . اٌزؼشف ػٍٝ رٛص٠غ ثٛاعْٛ ٚرطج١مبرٗ .5

 

 
 

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .47

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
    لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌّزغ١شاد اٌؼشٛائ١خ .  -  -1أ

 لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ ثؼغ اٌزٛص٠ؼبد اٌؼشٛائ١خ .  -2أ

 وزبثخ اٌزٛص٠ؼبد االؽزّب١ٌخ ػٍٝ ٚفك اٌمٛاػذ .  -3أ
 اٌزؼبًِ ثشىً ِفظً ِغ ثؼغ اٌزٛص٠ؼبد االؽزّب١ٌخ اٌّزمطؼخ اٌخبطخ . -4أ
 اٌزؼبًِ ثشىً ِفظً ِغ ثؼغ اٌزٛص٠ؼبد االؽزّب١ٌخ اٌّغزّشح  اٌخبطخ . -5أ
        رّض١ً اٌزٛص٠ؼبد االؽزّب١ٌخ ث١ب١ٔبً .-6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خارساٌّٙباأل٘ذاف   -ة 

 ِٙبساد اٌزخط١ؾ . - 1ة

 ِٙبساد اٌزٕف١ز . – 2ة 

  ِٙبساد اٌزم٠ُٛ .  - 3ة 

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌطش٠مخ األٌمبئ١خ )اٌّؾبػشح (

 اٌطش٠مخ اٌؾٛاس٠خ ٚاٌطش٠مخ إٌمبش١خ  .     

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 فظ١ٍخ (اِزؾبٔبد رؾظ١ٍ١خ )١ِٛ٠خ  شٙش٠خ 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌّزغ١شاد اٌؼشٛائ١خ فٟ اٌزؼبًِ ا١ٌِٟٛ . -1ط          

 اٌزؼشف ػٍٝ عّبي ٚرٕبعك اٌّٛػٛػبد االؽزّب١ٌخ . -2ط

 اٌزؼشف ػٍٝ ارغب٘بد اٌّبدح اٌذساع١خ .-3ط

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌم١ُ اٌغّب١ٌخ ٌٍّبدح اٌذساع١خ .-4ط   
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

   

 اٌطش٠مخ األٌمبئ١خ )اٌّؾبػشح (

 اٌطش٠مخ اٌؾٛاس٠خ ٚاٌطش٠مخ إٌمبش١خ  .     

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اِزؾبٔبد رؾظ١ٍ١خ )١ِٛ٠خ  شٙش٠خ فظ١ٍخ (

 

 
 ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّبدح اٌذساع١خ ثشىً ا٠غبثٟ . -1د   -1د

 سفغ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٚاٌؼٍّٟ ٌٍّزؼٍُ . -2د

 اػطبء اٌّزؼٍُ فشطخ ٌج١بْ ِٛ٘جزٗ .-3د

 لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌّٙبساد اٌؾغبث١خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّبدح اٌذسع١خ-4د         
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 اٌّمشسث١ٕخ  .48

األعجٛ

 ع
اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ
ِفَٙٛ اٌزٛص٠غ االؽزّبٌٟ ٌّزغ١ش  4     1  

ػشٛائٟ )ِغزّش ِٚزمطغ(ٚداٌخ 

 اٌزٛص٠غ االؽزّبٌٟ

اٌزٛص٠ؼبد 

 االؽزّب١ٌخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

االؽزّبٌٟ اٌّغزّش اٌزٛص٠غ  4 2

 )رؼش٠ف+اِضٍخ (

اٌزٛص٠غ االؽزّبٌٟ اٌّزمطغ  

 )رؼش٠ف+اِضٍخ (

اٌزٛص٠ؼبد 

 االؽزّب١ٌخ 

)اٌّغزّشح 

 ٚاٌّزمطؼخ(

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رٛص٠غ رٞ اٌؾذ٠ٓ )رؼش٠ف+اِضٍخ( 4 3

 رٛص٠غ  ثٛاعْٛ )رؼش٠ف+اِضٍخ(
ثؼغ اٌزٛص٠ؼبد 

 اٌّزمطؼخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِفَٙٛ ، رؼش٠ف ، ِؼبدٌخ ( إٌّؾٕٟ  4 4

 اٌطج١ؼٟ ٚثؼغ اٌزطج١مبد ػٍٝ رٌه
إٌّبلشخ  إٌّؾٕٟ اٌطج١ؼٟ

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌّغبؽخ رؾذ إٌّؾٕٟ اٌطج١ؼٟ ِغ  4 5

اِضٍخ رطج١م١خ ٚاعزؼّبي اٌغذٚاي 

 االؽظبئ١خ اٌخبطخ

اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ 

وّضبي ٌزٛص٠ؼبد 

 ِغزّشح 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 اخزجبس شٙشٞ اخزجبساد شٙش٠خ )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ( 4 6

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِفَٙٛ رظب١ُِ اٌؼ١ٕبد ، رٛص٠غ  4 7

اٌّؼب٠ٕخ ٌّزٛعؾ ػ١ٕخ ٚاؽذح ٌّغزّغ 

 ِغؾٛثخ ٌّغزّغ ؽج١ؼٟ

إٌّبلشخ  ٔظش٠خ اٌّؼب٠ٕخ

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رٛص٠غ اٌّؼب٠ٕخ ٌٍفشق ث١ٓ ِزٛعط١١ٓ  4 8

 ؽغبث١١ٓ ٚاخزجبس إٌغجخ ٌؼ١ٕخ ٚاؽذح.

إٌّبلشخ  ٔظش٠خ اٌّؼب٠ٕخ

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

خطٛاد اخزجبس اٌفشػ١بد ، اخزجبس  4 9

 ٠زؼٍك ثبٌّزٛعطبد ٚإٌغت

إٌّبلشخ  اخزجبس اٌفشػ١بد

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

(، zِفَٙٛ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ اٌم١بط) 4 11

و١ف١خ رؾ٠ًٛ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ اٌٝ 

 ( .zاٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ اٌم١بط )

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزٛص٠غ 

اٌطج١ؼٟ ٚاٌزٛص٠غ 

 اٌطج١ؼٟ اٌم١بط

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اخزجبس شٙشٞ  اخزجبس شٙشٞ )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ( 4 11

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

)ِفَٙٛ + رؼش٠ف + اِضٍخ (  4 12

( ِغ اعزؼّب ي اٌغذاٚي (zالخزجبس

 االؽظبئ١خ اٌخبطخ .

إٌّبلشخ  ( zاخزجبس )

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

)ِفَٙٛ + رؼش٠ف + اِضٍخ (  4 13

( ِغ اعزؼّب ي اٌغذاٚي (tالخزجبس

 االؽظبئ١خ اٌخبطخ .

إٌّبلشخ  (tرٛص٠غ )

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

)ِفَٙٛ + رؼش٠ف + اِضٍخ (  4 14

( ِغ اعزؼّب ي اٌغذاٚي (x2الخزجبس

 االؽظبئ١خ اٌخبطخ .

( ِغ (f)ِفَٙٛ + رؼش٠ف +  ( الخزجبس

اعزؼّب ي اٌغذاٚي االؽظبئ١خ اٌخبطخ 

رٛص٠غ ِشثغ وبٞ 

(x2( ٚرٛص٠غ )f) 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .49

مدني دسوقي .مبادئ في نظرية االحتمال واالحصاء الرياضي / د. 0 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
(0968) 
 (0ط-7111. المدخل الى االحصاء / د. خاشع محمود )7

 (0974.االحتماالت /د.سيمور ليبشتر )0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 (0970.االحصاء التجريبي / د.لطفي ىندي )7

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 

) 

 مصادر ذات صلو  بمحتوى المادة 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
--------------------- 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .51

 رٛع١غ ِفشداد اٌّبدح اٌذساع١خ ثشىً ٠ٕغغُ ِغ اٌزطٛس اٌّؼشفٟ ٌٍّبدح اٌذساع١خ .  

 
 وصف المقرر

 مدرس المادة: محاضر خارجي

 

. 

 اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ 4 15

 )ِمبٌٟ + ِٛػٛػٟ( 

اِزؾبْ ٔٙب٠خ 

 اٌفظً اٌذساعٟ

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .91

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .91
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 Math 2311/ جبر خطي  اسم / رمز المقرر .92

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .93

 الثالث / الثانية الفصل / السنة .94

 ساعة 61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .95

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .96

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .97

 الفضاء المتجو ومعنى الحقل ، فضاء جزئي ، استقالل خطي ، اساس ، بعد تعامد تعلم -0
 .ضرب المتجهات وضرب النقطة ، عملية التعامد )لجرام شميدت( تعلم  -7
 .القيم الذاتية والمتجهات الذاتية  تعلم  -3
 .نظرية المباريات ، المتباينة الخطية ، طريقة المبسط تعلم  -4
 التحويالت الخطية  تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .50

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهمأ
فضاء جزئي ، استقالل خطي ، اساس الفضاء المتجو ومعنى الحقل ، في تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -0أ

ضرب المتجهات وضرب النقطة ، عملية التعامد )لجرام  في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ ، بعد تعامد
 شميدت(

 .القيم الذاتية والمتجهات الذاتية في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 نظرية المباريات ، المتباينة الخطية ، طريقة المبسط  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
 التحويالت الخطية  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في -5أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ضرب المتجهات وضرب النقطة مهارات في  – 0ب
 التحويالت الخطية. مهارات في  -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية   -4

 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 .ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية 7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 البيانات حول الموضوع وتحليلها .مهارات في جمع  -7د
 . تفسير المبرىناتمهارات  -3د
 التحويالت الخطية.مهارات اجراء   -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .57

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

0 4 

الفضاء المتجو ومعنى تعلم 
 الحقل 

الفضاء المتجو ومعنى الحقل 
، فضاء جزئي ، استقالل 
 خطي ، اساس ، بعد تعامد

 التقويم البنائي المحاضرة

7 

، فضاء جزئي ، استقالل تعلم  4
 خطي 

الفضاء المتجو ومعنى الحقل 
، فضاء جزئي ، استقالل 
 خطي ، اساس ، بعد تعامد

 البنائيالتقويم  المحاضرة

3 

الفضاء ، اساس ، بعد تعلم  4
 تعامد

الفضاء المتجو ومعنى الحقل 
، فضاء جزئي ، استقالل 
 خطي ، اساس ، بعد تعامد

 التقويم البنائي المحاضرة

4 

ضرب المتجهات وضرب  تعلم ضرب المتجهات 4
النقطة ، عملية التعامد 

 )لجرام شميدت(

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

5 

4 

 تعلم ضرب النقطة
ضرب المتجهات وضرب 

النقطة ، عملية التعامد 
 )لجرام شميدت(

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 وحل مسائل ترتبط بالموضوع امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 4 6

7 

تعلم عملية التعامد)اجرام  4
 .شميدت(

 

ضرب المتجهات وضرب 
النقطة ، عملية التعامد 

 شميدت()لجرام 

 التقويم البنائي المحاضرة

8 
القيم الذاتية والمتجهات  القيم الذاتية تعلم  4

 الذاتية

 التقويم البنائي المحاضرة

9 
القيم الذاتية والمتجهات  الذاتية تعلم المتجهات  4

 الذاتية

 التقويم البنائي المحاضرة

نظرية المباريات ، المتباينة  نظرية المباريات تعلم  4 01
 الخطية ، طريقة المبسط

 التقويم البنائي المحاضرة

نظرية المباريات ، المتباينة  المتباينة الخطية تعلم  4 00
 الخطية ، طريقة المبسط

 التقويم البنائي المحاضرة

نظرية المباريات ، المتباينة  طريقة المبسطتعلم  4 07
 الخطية ، طريقة المبسط

 التقويم البنائي المحاضرة
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 البنية التحتية  .53

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

مقدمة في الجبر الخطي. تأليف بيرنارد كولمن ترجمة د. عادل غسان نعوم  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 ، د. باسل عطا الهاشمي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

االلكترونية، مواقع ب ـ المراجع 
 االنترنيت ....

 سيرياماث 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .54

 االلتزام بالقطاعية  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التحويالت الخطية التحويالت الخطيةتعلم  4 03

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التحويالت الخطية التحويالت الخطيةتعلم  4 04

 امتحان الشهر الثاني اختبارات موضوعية وحل مسائل 4 05
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 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة : أ.م.د. فالح عبد الحسن عويد

 

 

 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .98

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد عوجكٛز /  / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .99

 Univ2109ثنضشدٛز ثنققٛز ٔثنذٛتٛز /  ثعى / سيض ثنًوشس .111

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .111

 ثنشثدغ/ثنغجَٛز ثنلقم / ثنغُز .112

 31 )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .113

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .114

 ؽؼم ثنطجنخ هجدس ػهٗ ثٌ :           أْذثف ثنًوشس .115
 

 ٚؼذدثْى يؾجالس ثنضشدٛز ثنققٛز-2ثنققز            / ف ؼشٚ-1 

 ٚضؼشف ػهٗ يلٕٓو ثنققز ٔثنضشدٛز ثنققٛز -3 

 ٚؼذد هشم ٔثعجنٛخ ثنضشدٛز ثنققٛز-4  

 /ٚؼهم عذخ ثَضوجل ثنًشك    -6ٚؼشف ثنًشك          -5 

 ثنضـزٚز ٚزكش ثػشثك ثاليشثك ٔعٕء-7

 ًٚٛض دٍٛ ثنؼجدثس ثنققٛز ٔؿٛش ثنققٛز  -8

 صٕمٛـ ثالعؼجكجس ثالٔنٛز ٔهشهٓج ثنققٛقز ػُذ ثنقجؽز-9

 ٚؼذد ػهٗ ثنؼٕثيم ٔيغذذجس ثاليشثك-11

 ٕٚمـ كجةذر ثنهوجفجس كٙ ثنقلجظ ػهٗ فٛجر ثالَغجٌ-11     

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسجس ثنيخشؽ .55
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  ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ
 ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ يلٕٓو ثنققز -1أ

 ثٌ ٚذسى ثنطشم ثنغهًٛز كٙ ثنقلجظ ػهٗ دٛتز خجنٛز يٍ ثاليشثك -2أ

 ثٌ ٚذٍٛ كٛلٛز ثنٕهجٚز يٍ ثاليشثك -3أ
 ثٌ ٚقهم ثػشثك ثنًشك دجنؾكم ثنققٛـ-4أ
 ثٌ ٚؼهم يغذذجس ثنًشك -5أ
 ثٌ ًٚٛض ثنؼجدثس ثنققٛز ثنغهًٛز يٍ ثنخجهتز  -6أ

 ٚؼذد هشم ٔثعجنٛخ ثنضشدٛز ثنققٛز-7أ

 ٚقذد ثاليشثك ثنُجصؾز ػٍ عٕء ثنضـزٚز-8

 ٚغضُضؼ ثنؼالهز دٍٛ ثنـزثء ٔثنذُجء ثنؾغًٙ ٔفقضّ-9
  ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 ٚشعى يخطو ٕٚمـ ثنؼالهز دٍٛ ثنققز ٔثنـزثء – 1ح

 ٔثنهوجفجس ٔثالفجدز دجاليشثك ثنًؼذٚزٚشعى يخطو ٕٚمـ ثنؼالهز دٍٛ ثنققز  – 2ح

 ثنوذسر ػهٗ ثنًقجكظز ػهٗ ثنذٛتز عٕثء دؾكم كشد٘ ثٔ ؽًجػٙ-3

ثنوذسر ػهٗ صقٕٚم ثنًؼشكز ثنًكضغذز ثنٗ يٓجسثس كؼهٛز مشٔسٚز ث٘ ثنُجصؼ ثنًهًٕط يٍ ثالكؼجل  -4

 ٔثنغهٕى ٔثنًؼشكز

 
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 هشٚوز ثنًقجمشر 
  هشٚوز ثالعضؾٕثح 
  هشٚوز ثنًُجهؾز 

 فم ثنًؾكالس

 

 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى      

  ٘ثاليضقجٌ ثنضقشٚش 

  ٙٓثاليضقجٌ ثنؾل 

 ثنذقٕط ٔثنضوجسٚش ثنؼهًٛز 

 

 

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 ٚغًٍ دٔس ثنذٔثةش ثنققٛز كٙ فًجٚز ثنًٕثهٍُٛ يٍ ثالفجدز دجاليشثك -1ػ

 ٔثالهذجء الكضؾجف ثَٕثع كغٛشر يٍ ثنهوجفجس الَوجر ثنذؾشٚز يٍ ثاليشثك ثنلضجكزٚغًٍ دٔس ثنؼهًجء -2ػ

  
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

  هشٚوز ثنًقجمشر 
 هشٚوز ثنًُجهؾز 
 هشٚوز ثالعضؾٕثح 
 فم نهًؾكالس 
 ثالعضكؾجف 
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 هشثةن ثنضوٛٛى    

  ثاليضقجَجس ثنٕٛيٛز ٔدأعتهز صضطهخ ثؽجدجس ككشٚز 
  ثػذثد ثنضوجسٚش ثنؼًهٛز فٕل يٕثمٛغ ثنققز ٔثنذٛتز 
  ثالعتهز ثنؾلٕٚز 

 

 

 
 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنضأْٛهٛز ثنؼجيز ٔ ثنًٓجسثس -د 

 يٓجسر كٙ ثنضؼجيم يغ ثنًشك -1د

 يٓجسر ٔكٓى ثعجنٛخ ٔهشم ثنضشدٛز ثنققٛز -2د

 ثنشدو دٍٛ ثػشثك ثنًشك ٔثنٕهجٚز يُٓجيٓجسر -3د

 كٓى ثنطشٚوز ثنًغجنٛز كٙ ثخضٛجس ثنـزثء ثنققٙ   -4د
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 دُٛز ثنًوشس .56

ثعى ثنٕفذر / أٔ  يخشؽجس ثنضؼهى ثنًطهٕدز ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ يلٕٓو  2  .1

ثنققز ثنؼجيز ٔكٛلٛز 

 صقوٛوٓج

ثنؼجيز  يلٕٓو ثنققز

ٔيكَٕجصٓج ٔكٛلٛز 

 صقوٛوٓج

  ثنًقجمشر 
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 
 ثنًقجكجر 

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚلٓى ثنطجنخ ثنضشدٛز  2  .2

 ثنققٛز ٔثنذٛتٛز ٔثْذثكٓج

ٚؼذد ثنًخجهش ثنضٙ ٚٓذد -

 ثنققز

يلٕٓو ثنضشدٛز 

 ثنققٛز ٔثْذثكٓج
  ثنًقجمشر 
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚؼذد ثنطجنخ يؾجالس  2  .3

 ثنضشدٛز ثنققٛز 
 ثنًقجمشر   يؾجالس ثنققز

 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚزكش ثنطجنخ يٍ  هشم  2  .4

 ٔثْذثف ثنضشدٛز ثنققٛز 
هشم ٔثعجنٛخ 

 ثنضشدٛز ثنققٛز 
  ثنًقجمشر 
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٕٚمـ كٛلٛز ثنقلجظ  2  .5

 ػهٗ ثنققز ثنًذسعٛز
 ثنًقجمشر   ثنققز ثنًذسعٛز

 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚذٍٛ ثنطجنخ ثْذثف  2  .6

 ثنضشدٛز ثنققٛز
ثْذثف ثنضشدٛز 

 ثنققٛز
  ثنًقجمشر 
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚقهم ثنطجنخ ػُجفش  2  .7

 ثنـزثء ٔكٕثةذْج

ٚذٍٛ يلٕٓو ثنـزثء -

 ثنًضٕثصٌ

 ثنًقجمشر   ػُجفش ثنـزثء 
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثخضذجسثس     ثيضقجٌ ثنؾٓش ثالٔل 2  .8

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚلٓى ثنطجنخ ثًْٛز  2  .9

 ثنهوجفجس نالهلجل
ػٕثيم ٔيغذذجس 

 ثاليشثك
  ثنًقجمشر 
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ يذٖ  2  .11

خطٕسر ثاليشثك 

 ثالَضوجنٛز

دٛجٌ هشم يكجكقز -

 ثنًقجمشر   ثاليشثك ثالَضوجنٛز
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .57

 ال ٕٚؽذ  ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

 
 2112نضشدٛز ثنققٛز  ،عجيش ثنًالؿ ،ث  )ثنًقجدس(  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز 2

 ، 2119ثنضشدٛز ثنققٛز ٔثالعؼجكجس ثالٔنٛز  

 ثالَضشَش 

 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 
 كضخ ثنققز ثنؼجيز

 س ػٍ فقز ثنذٛتز يوجال

 ػهًٛزصوجسٚش 

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
http://kenanaonline.com/users/tamer20

com/posts/435357-11الًتبية الصحية ماهوم 

http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-

%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/ 

 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .58

  ٔعجةم ػشك كٙ ثنوجػجس ثنذسثعٛز نهؼشك ثكالو ٔيقٕسثس ػٍ ثاليشثك ٔكم يجٚضؼهن صٕكٛش

 دجنضشدٛز ثنققٛز
 ثمجكز دشثيؼ ثنقًٛز دجثعجنٛخ ثنقذٚغز نهٕهجٚز يٍ يشك ثنغًُز 
  ثهجيز ػالهز يغ دثةشر فقز دٚجنٗ نهـشك ثنغًجؿ نطهذضُج دضٚجسثس ثنًٛذثَٛز ٔثنضؼشف ػهٗ ثنٕثهغ

 ٛز ثنُٕٓك دّ كٙ دهذَج ثنؼضٚض  و . ْٛجو ؿجةخ فغٍٛ /هغى ثنؼهٕوثنققٙ دؾكم ػًهٙ ٔكٛل
 

 ثاليشثك ثنًؼذٚز
ثٌ ٚؼذد ثنطجنخ ثْى  2  .11

ثاليشثك ثنضٙ صقٛخ 

 ثالهلجل 

ثاليشثك ثنضٙ 

 صقٛخ ثالهلجل
  ثنًقجمشر 
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚضؼشف ثنطجنخ ثٌ  2  .12

ثنضذخٍٛ ٔثنكقٕل ٔثنذيجٌ 

 ػهٗ ثنًخذسثس يٍ

 ثنؼجدثس ثننجسر

دؼل ثنؼجدثس 

 ثننجسر
  ثنًقجمشر 
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚذسى ثنطجل مشٔسر  2  .13

 صؼهى ثالعؼجكجس ثالٔنٛز 

صقذٚذ ػُجفش ثالعؼجكجس -

 ثالٔنٛز

 ثنًقجمشر   ثالعؼجكجس ثالٔنٛز
 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثٌ ٚذٍٛ ثنطجنخ مشٔسر  2  .14

 ثنقٛذٚهز ثنًُضنٛز 
 ثنًقجمشر   ثنقٛذنٛز ثنًُضنٛز

 ثنًخضذش 
  ثنًُجهؾز 

 ثنًقجكجر

  ثخضذجسثس

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

ثخضذجسثس     ثيضقجٌ ثنؾٓش ثنغجَٙ 2  .15

 صقشٚشٚز
 ٔؽلٕٚز ثالدثء

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
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 سٚطف اٌّمش

 مدرس المادة: د. محمد وضاح

 

 
 ؽجيؼز دٚجنٗ/ كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز  ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .116

   هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد عوجكٛز/  / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .117

 Univ2111/ ثنذًٚوشثهٛز ثعى / سيض ثنًوشس .118

  ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .119

 ثنشثدغ/ ثنغجَٛز ثنلقم / ثنغُز .111

 عجػز 31 )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .111

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .112

يوفر وصف املقرر ىذا إجيازًا مقتضيًا ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.التعلم االتستااةة القصو  من فر  
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 أْذثف ثنًوشس .113

 متكُت الطلبة من معرفة ابرز تعاريف الدديقرا ية -2

 متكُت الطلبة من فهم اتسباب كثرت تعاريف الدديقرا ية-2

 تعريف الطلبة بأىم املصاةر-8

 متكُت الطلبة من حتليل االحداث و مقارنتها من خالك قراءة علمية هلا 4

 تعريف الطلبة باوائد الدديقرا ية وعيوهبا 2

 
 

 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسيخشؽجس ثن .59

  ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ
 ثنذًٚوشثهٛزثنلكش٘ نُؾأس صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نالهجس    --1أ
 االؽذاس اٌجبسصح فٟ ربس٠خ ٚارخبر٘ب ثذا٠خ ٌٍؼًّ اٌذ٠ّمشاؽٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -2أ

الدشص ثنؾخقٛجس ثنذًٚوشثهٛز ثنضٙ نؼذش دٔس كٙ ثالفذثط صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  -3أ

  ثنغٛجعٛز ٔثالهضقجدٚز 
 ٚرؾ١ًٍ ٚرفغ١ش االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٚػاللزٙب ثبٌؼًّ اٌذ٠ّمشاؽٌٟؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ا -4أ

 دأْى  يقجدس ثنذًٚوشثهٛزصًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  -5أ

  
  ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 يؼشكز ثَٕثع ثنذًٚوشثهٛجس ٔثعذجح هٛجيٓج – 1ح

 ثنكضجدجس ثنذًٚوشثهٛز  كٙ ثنذالد ثنؼشدٛز ٔثنذهذثٌ ثنًضوذيزٚوجسٌ دٍٛ -2ػ

 يٍ خالل ثصذجع ثنًُٓؼ ثنؼهًٙ ثنًؾٕٓسر ثنؼشدٛز ٚوٛى دؼل ثنؾخقٛجس -3ػ

 ٚؾًغ يؼهٕيجس ػٍ ثْى ثفذثط ثنؼًم ثنذًٚوشثهٙ نلضشر يؼُٛز مًٍ يُٓؼ ػهًٙ سفٍٛ-4ػ   

-     
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 

 ثنًقجمشرثالنوجء ثٔ -1

 ثالعضؾٕثح -2

 سر ثنًكضذز ٔؽذكز ثنًؼهٕيجس ثنذٔنٛز ثالَضشَٛشٚجثنًُجهؾز ٔيطجنذز ثنطهذز دض-3

 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى      

 دٛضٛز صضؼهن  دًجدر ثنذسثعٛز دأعتهزثالخضذجسثس ثنٕٛيٛز -1

 كٙ ثنضجسٚخ ثنؼشدٙ  نهذالالس ثنذًٚوشثهٛز ٔصقذٚذ دسؽجس نٓج صوذٚى ثٔسثم دقغٛز كٛٓج خطز ػهًٛز يقكًز-2

 دأعتهز يٕمٕػٛز ٔيوجنّٛ ثؽشثء ثخضذجسثس  ؽٓشٚز-3
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 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 ثٌ ٚلغش ٔٚقهم ثفذثط صجسٚخ ثنؼشح ثنؼجو ٔيذنٕالصّ ثنذًٚوشثهٛز-1ػ

 ٚوجسٌ دٍٛ ثَٕثع ثنذًٚوشثهٛجس -2ػ

 ٔثنًؼهٕيجس ثنذًٚوشثهٛزٚوٛى دؼل ثنُقٕؿ -3ػ

 ثٌ ٚؼشف ثَٕثع ثنقكٕيجس ثنذًٚوشثهٛز -4ػ

  
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 فم ثنًؾكالس  -4
 ثنؼقق ثنذُْٙ  -5
 ثنًقجكجر -6

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    

 ثيضقجٌ صقشٚش٘ نوٛجط هذسر ثنطجنخ ػهٗ ثنضلكٛش ٔثنضقهٛم ٔثالعضُضجػ -1
 ثنذًٚوشثهٛز كٙ ثنذٔل ثنؼشدٛز ٔثنذٔل ثنًضوذيزههخ ثؽشثء يوجسَجس دٍٛ دؼل ثنًًجسعجس  -2
 كضجدز دقٕط ػٍ دؼل ثنًًجسعجس ثنذًٚوشثهٛز -3

 
 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنضأْٛهٛز ثنًٓجسثس ثنؼجيز ٔ -د 

 ز دًًجسعضٓج نهذًٚوشثهٛز ثنؼشدٛز ثنًؼشٔك ثنؾخقٛجسصًكٍٛ ثنطجنخ يٍ كضجدز ٔسهز دقغٛز ػٍ ثفذ  -1د

 دُغذز ػؾش فؾًز ػٍ ثنذًٚوشثهٛز  صًكٍٛ ثنطجنخ يٍ صهخٛـ يشؽغ ثٔ يقذس-2د

  صطٕٚش هذسر ثنطجنخ كٙ صقهٛم ثنًؼهٕيجس -3د

 ثنخطز ثنؼهًٛز  نذسثعز ثالفذثط  ثنذًٚوشثهٛز صًكٍٛ ثنطجنخ يٍ ثعضخذثو -4د
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 دُٛز ثنًوشس .61

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز
ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

 ِفَٙٛ اٌذ٠ّمشاؽ١خ-1 اٌذ٠ّمشاؽ١خ 2 ثالٔل 

 رؼش٠ف اٌذ٠ّمشاؽ١خ-2

ِظطٍؾبد -3

 اٌذ٠ّمشاؽ١خ

 

 ثالنوجء  -1
 ثنًُجهؾز -2

ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز 

اٌذ٠ّمشاؽ١خ فٟ -1 اٌذ٠ّمشاؽ١خ 2 ثنغجَٙ

 االعالَ
 يضثٚج ثنذًٚوشثهٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح
كضجدز ٔسهز 

 ػٍ ثنًٕمٕع

اٌّىٛٔبد اٌشئ١غ١خ  اٌذ٠ّمشاؽ١خ   2 ثنغجنظ

 ٌٍذ٠ّمشاؽ١خ اٌفبػٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
ثنًؾجسكز 

 ثنقلٛز 
ثنذًٚوشثهٛز -1  اٌذ٠ّمشاؽ١خ 2 ثنشثدغ

 ثنًذجؽشر

يضثٚج ثنذًٚوشثهٛز  -3

 ثنًذجؽشر ٔػٕٛدٓج

ثألنوجء 

 ثنًُجهؾز
ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز

ثنذًٚوشثهٛز ثنُٛجدٛز  اٌذ٠ّمشاؽ١خ 2 ثنخجيظ

 ٔثعجنٛذٓج 

  

كضجدز ٔسهز  فم ثنًؾكالس

 ػٍ ثنًٕمٕع

  ا ِزؾبْ اٌشٙش االٚي ا ِزؾبْ اٌشٙش االٚي 2 ثنغجدط
 

 

ا ِزؾبْ اٌشٙش 

 االٚي
ا ِزؾبْ اٌشٙش 

 االٚي

      2 ثنغجدغ
 اٌذ٠ّمشاؽ١خ

  

ثنذًٚوشثهٛز ؽذّ -

 ثنًذجؽشر

 
 

 
  

ثنًُجهؾز    

 ٔثالعضؾٕثح
ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز

ثعجنٛخ ثنذًٚوشثهٛز   2 ثنغجيٍ

 ؽذز ثنًذجؽشر

 

 ثالعضلضجء ثنؾؼذٙ-1

 ثالػضشثك ثنؾؼذٙ-2
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح
كضجدز ٔسهز   

 ػٍ ثنًٕمٕع

ثعجنٛخ ثنذًٚوشثهٛز  2 ثنضجعغ

 ؽذز ثنًذجؽشر

 

 ثالهضشثع ثنؾؼذٙ-3

 ثهجنز ثنُجخذٍٛ-4

 ثنقم ثنؾؼذٙ-5

يؾجسكز  يُجهؾز 

 فلٛز

 ثَٕثع ثنقكٕيجس  2 ثنؼجؽش

 

 ثنقكٕيز ثالعضذذثدٚز-1

 ثنقكٕيز ثنوجََٕٛز -2

كضجدز ٔسهز  فم ثنًؾكالس

 ػٍ ثنًٕمٕع

ثنقجد٘ 

 ػؾش

 ثنقكٕيز ثنًهكٛز-3 ثَٕثع ثنقكٕيجس 2

 ثنقكٕيز ثنؾًٕٓسٚز-4

 ثالنوجء 

  ثنًُجهؾز ٔ

 ثيضقجٌ ٕٚيٙ
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .61

 النصو  االتساتسية -0 ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1
 الكتب املقررة-2
 اخر -8

العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، الدولة المدنية في ميزان مجموعة مؤلفين: -0 ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(  2
  اإلسالم

 حقيقة الديمقراطية : محمد شاكر الشريف-7 
 كتب اخرى-3

 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 

) 

جعفر شيخ  -الديمقراطية المفاىيم واإلشكاالت : ناجي علوش- 0
 الديمقراطية اسم ال حقيقة لو :إدريس

  الديمقراطية والحرية واخرون:  حافظ صالح-7
 من مفاسد الديمقراطية  :عبدالمجيد الريمي-3
 
 

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ 

 ثالَضشَٛش ....
 يوكبيديا -1

 الموسوعة العربية العالمية -2

ثنضًٛٛض دٍٛ ثنقكٕيز   2 ثنغجَٙ ػؾش

ثنًهكٛز ٔثنقكٕيز 

 ثنؾًٕٓسٚز

كٛلٛز صٕنٙ سثط -1

 ثنذٔنز ٔثنقكى

يغؤٔنٛز سثط -2

 ثنذٔنز

 ثالنوجء 

  ثنًُجهؾز ٔ

كضجدز ٔسهز 

 ػٍ ثنًٕمٕع

 ثنقكٕيز ثنًطهوز -4 ثَٕثع ثنقكٕيجس  2 ثنغجنظ ػؾش
 ثنقكٕيز ثنًوٛذر   -5

 ثنًُجهؾز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثيضقجٌ ٕٚيٙ

 ثنقكٕيز ثنلشدٚز-6 ثَٕثع ثنقكٕيجس 2 ثنشثدغ ػؾش

فكٕيز -7

 ثالههٛز)ثالٔنٛؾجسؽٛز( 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالنوجء

كضجدز ٔسهز 

 ػٍ ثنًٕمٕع

ثنخجيظ 

 ػؾش

ثيضقجٌ ثنؾٓش  ثيضقجٌ ثنؾٓش ثنغجَٙ ثيضقجٌ ثنؾٓش ثنغجَٙ 2

 ثنغجَٙ

ثيضقجٌ ثنؾٓش 

 ثنغجَٙ



اٌظفؾخ   

154 
 

  

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .62

 ثالكجدر يٍ خذيجس ثنًكضذجس ثالنكضشَٔٛز ٔؽذكز ثنًؼهٕيجس ثنذٔنٛز -1  

 هٛجو دذٔسثس صطٕٚشٚز نهطهذز ٔصذسٚغٍٛٛ -2

 دجنغلشثس ثنؼهًٛزثنوٛجو  -3

 
 ٚطف اٌّمشس

 م. سناء حسينمدرس المادة: 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 دٚجنٗ / كهٛز ثنضشدٛز ثألعجعٛز  ؽجيؼز المؤسسة التعليمية .9

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد صشدٕٚز/  القسم العلمي  / المركز .01

 Coll 2207ثالسؽجد ثنضشدٕ٘ /  اسم / رمز المقرر .00

 إنضثيٙ أشكال الحضور المتاحة .07

 ثنشثدغ/ثنغجَٛز الفصل / السنة .03

 عجػز 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .04

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .05

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .06

 فهم واتستيعاب فلااة وأىداف االرشاة الًتبوي -0

 معرفة ام ار النظري لإلرشاة  -2

 جعل الطالب ملم بأخالقيات العمل االرشاةي  -8

 معرفة اةوار املدرس املرشد واملرشد النااي املدرتسي  -4

 التعرف على العالقة املهنية االرشاةية -2

 التعرف على ايية املعلومات االتساتسية للعملية االرشاةية  -6

 معرفة الطالب  ر  وانواع االرشاة  -7

 التعرف على بعض املشكالت اليت يواجهها املرشد يف املدارس االبتدائية  -8
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .63

 األىداف المعرفية   -أ
 . االرشاد التربوييعرف مفهوم  -0أ
 . العالقة المهنية االرشاديةلطالب ايفسر  -7أ
 .أعظ ثنؼجيز نإلسؽجد ثنُلغٙلطالب يُبين  -3أ
 . االرشاد التربويطالب نظريات اليوضح  -4أ
 . االرشادطرق وانواع طالب اليعدد  -5أ
 . المشكالت التي يواجهها المرشد في المدارس االبتدائيةيعطى للطالب أمثلة عن   -6أ
  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٚوجسٌ دٍٛ ثالسؽجد ثنًذجؽش ٔثالسؽجد ثنـٛش يذجؽش - 1ح

 ٚقهم ثعذجح دؼل ثنًؾجكم ثنضشدٕ٘ ٔيٕثؽٓضٓج .- 2ح

 دقظ كٙ ث٘ يٕمٕع يٍ يٕمٕػجس ثإلسؽجد ثنضشدٕ٘ٚطذن كضجدز ٔسهز ثٔ  -3ح

 ٚؾًغ يؼهٕيجس ػٍ ثنظٕثْش ٔثنًؾكالس ثنضشدٕٚز .  -4ح
 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ صضٔٚذ ثنطهذز دجألعجعٛجس ٔثنًٕثمٛغ ثنًضؼهوز دجإلسؽجد ثنضشدٕ٘ 1

 ـ صٕمٛـ ٔؽشؿ ثنًجدر ثنذسثعٛز يٍ هذم صذسٚغٙ يجدر ثإلسؽجد ثنضشد2ٕ٘

 ـ يطجنذز ثنطهذز دضٚجسر ثنًكضذز ٔثالهالع ػهٗ يقجدس ثإلسؽجد 3

ـ صقغٍٛ يٓجسثس ثنطهذز يٍ خالل صٚجسر ثنًٕثهغ ثالنكضشَٔٛز نهققٕل ػهٗ يؼشكز  إمجكٛز دجإلسؽجد 4

 ٔثنضٕؽّٛ .

ـ ثعضخذثو هشثةن ثإلنوجء ٔثنًقجمشر ٔثالعضؾٕثح ٔثنًُجهؾز كٙ دؼل ثنًٕمٕػجس ثنضٙ صقضجػ ثنٗ 5 -0

 ثنًُجهؾز .هشٚوز 
 

 طرائق التقييم      
 ـ ثخضذجسثس ٕٚيٛز دأعتهز يقذدر 1

 ـ ٔمغ دسؽجس نهٕثؽذجس ثنذٛضٛز ٔثنًؾجسكز ثنقلٛز .2

 ـ صكهٛق ثنطهذز دئَؾجص دقٕط ٔصوجسٚش ػٍ ثنًؾكالس ثإلسؽجدٚز  ٔهشم يؼجنؾضٓج.3

 ـ ثخضذجسثس ؽٓشٚز دأعتهز يٕمٕػٛز ٔيوجنّٛ .4
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يدرك اىمية النظريات االرشادية -0ج
  يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة -7ج
   يمارس االنشطة االرشادية -3ج
 . يقيم االنشطة االرشادية -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعمال طريقة العروض التقديمية  . -01
 التوضيحية .رسم المخططات  -00
 طريقة العصف الذىني . -07
 
 طرائق التقييم    

 ـ ثاليضقجٌ ثنضقهٛهٙ نوٛجط هذسر ثنطجنخ ػهٗ ثنضلكٛش ٔثنضقهٛم ٔثالعضُضجػ 

 ـ ههخ إؽشثء يوجسَجس دٍٛ َظشٚجس ثإلسؽجد

 ـ كضجدز دقٕط ػٍ ثنظٕثْش ٔثنًؾكالس

 ـ ثيضقجَجس ٕٚيٛز دضٕؽّٛ ثعتهز ككشٚز ٔثعضُضجؽٛز .
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .64

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 
ثنضؼرررررررشف ػهرررررررٗ يلٓرررررررٕو 

ٔثْررذثف ٔدررشثيؼ ثإلسؽررجد 

 ٔثنضٕؽّٛ

ثالسؽررجد ٔثَٕثػررّ يلٓررٕو 

 ٔثْذثكّ
ثنًُجهؾرررررررررررررررررررررررررررز 

 ٔثالعضؾٕثح
 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

 كٓى ثالعظ ثنؼجيز نإلسؽجد 2 2
ثالعرررظ ثنؼجيرررز نإلسؽرررجد 

 ثنُلغٙ
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

3 2 
ثنضؼررررشف ػهررررٗ ثخالهٛررررجس 

 ثنؼًم ثالسؽجد٘
ثخالهٛررررررررررررجس ثنؼًررررررررررررم 

 ثالسؽجد٘
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

4 2 
ثنضؼرررررشف ػهرررررٗ ثنًرررررذسط 

ثنًشؽرررذ ٔثنًشؽرررذ ثنُلغرررٙ 

 ثنًذسعٙ

ثنًذسط ثنًشؽذ ٔثنًشؽذ 

 ثنُلغٙ ثنًذسعٙ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

5 2 

ثنضؼررشف ػهررٗ ثنقجؽررز ثنررٗ 

يشؽررذ َلغررٙ يذسعررٙ كررٙ 

يذثسعُج، ٔثنكلجٚجس ثنًُٓٛز 

نهًشؽذ ثنضشدرٕ٘، ٔثالدٔثس 

 ثنؼجيز نهًشؽذ ثنضشدٕ٘

ثنًشؽذ ٔثنًشؽذ ثنًذسط 

 ثنُلغٙ ثنًذسعٙ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

6 2 
ثنضؼشف ػهٗ ػالهز ثنًشؽذ 

دجنطجنررخ، ٔػالهررز ثنًشؽررذ 

 دجإلدثسر، 
 ثنؼالهز ثنًُٓٛز ثالسؽجدٚز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

7 2 

كٓررررررررى ػالهررررررررز ثنًشؽررررررررذ 

دجنًؤعغجس ٔثالكشثد خرشػ 

ثنًؼهٕيجس ثنًذسعز، ثًْٛز 

 ٔيقجدسْج

 ثنؼالهز ثنًُٓٛز ثالسؽجدٚز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

 ثيضقجٌ ثنؾٓش ثالٔل ثيضقجٌ ثنؾٓش ثالٔل 2 8
ثخضذجسثس  ثخضذجسثس 

 يوجنٛز

9 2 
ثنضؼررررررشف ػهررررررٗ عررررررًجس 

 ثنًؼهٕيجس ٔؽشٔهٓج

ثنًؼهٕيرررررررجس ثالعجعرررررررٛز 

 نهؼًهٛز ثالسؽجدٚز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنذُجةٙثنضوٕٚى 

11 2 

ثنضؼررررررشف ػهررررررٗ ثنًوجدهررررررز 

ٔثَٕثػٓررررج، ٔكٓررررى دسثعررررز 

 ثنقجنز

هرررررشم ثكضؾرررررجف يؼرررررجنى 

 ؽخقٛز ثنلشد

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

11 2 
كٓرررررررى ثنرررررررزثس ٔثنغرررررررًجس 

 ٔثنؼٕثيم ٔثالفطلجء
 دؼل َظشٚجس ثالسؽجد

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

12 2 
كٓررى ثالسؽررجد ؿٛررش ثنًذجؽررش 

 ٔثالسؽجد ثنخٛجس٘
 هشم ٔثَٕثع ثالسؽجد

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

13 2 
ثنضؼرررررشف ػهرررررٗ ثالسؽرررررجد 

 ثنؾًجػٙ ٔثنلشد٘
 هشم ٔثَٕثع ثالسؽجد

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

14 2 

ثنضؼرررررشف ػهرررررٗ ثَخلرررررجك 

ثنضققررررررررٛم ثالكررررررررجدًٚٙ، 

ٔثنكرررررزح، ثنضؼرررررشف ػهرررررٗ 

يؾرررركهز ثنـررررؼ ، ٔثنـٛررررشر 

دؼررررل ثنًؾرررركالس ثنضررررٙ 

ٕٚثؽٓٓرررررج ثنًشؽرررررذ كرررررٙ 

 ثنًذثسط ثالدضذثةٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ
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 البنية التحتية  .65
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف أ.د ليث كريم  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 7103حمد

 7119برامج االرشاد النفسي تأليف د. نبيل محمد الفحل 
 7115التوجيو واالرشاد النفسي حامد عبد السالم زىران 

  
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف أ.د ليث كريم 

 7103حمد
 

 محاضرات المرشدين التربويين ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .66

ثٌ ٚؾًم ثنًوشس ثنذسثعٙ يشثفم صطٕس ثالسؽجد ، ثخالهٛرجس ثنضؼجيرم درٍٛ ثنًشؽرذ ٔثنًغضشؽرذ، ثنلترجس ثالكغرش  

 ثًْٛز كٙ ػًهٛز ثالسؽجد، ثالسؽجد ٔهش ثالصيجس 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ثنؼذٔثٌ

 ثيضقجٌ ثنؾٓش ثنغجَٙ ثيضقجٌ ثنؾٓش ثنغجَٙ 2 15
ثخضذجسثس  ثخضذجسثس

 يوجنٛز
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 ٚطف اٌّمشس

 ِذسط اٌّبدح: ِؾبػش خبسعٟ

 

 
 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز –ؽجيؼز دٚجنٗ  ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .114

 ثنشٚجمٛجسهغى يٕثد صشدٕٚز/  ثنوغى ثنؼهًٙ  / ثنًشكض .115

 Coll 2208/ ثإلفقجء ثنضشدٕ٘ ثعى / سيض ثنًوشس .116

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .117

 ثنشثدغ/ ثنغجَٛز ثنلقم / ثنغُز .118

 45 ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز )ثنكهٙ( .119

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .121

 أْذثف ثنًوشس .121

 ثنضؼشٚق دًذجدا ثإلفقجء ثنضشدٕ٘

 .ثإلفقجةٛز ٔدٔس ثإلفقجء كٙ صوذو ثنؼهٕو ثإلَغجَٛز ثنطهذز دذؼل ثنًقطهقجسصؼشٚق 

وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر ىذا إجيازًا مقتضيًا ألىم خصائص املقرر 
 ؛االتستااةة القصو  من فر  التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.
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 صضٔٚذ ثنطهذز دًٓجسثس صطذٛن هٕثٍَٛ ثإلفقجء ثنضشدٕ٘. 

صضٔٚذ ثنطهذز دًٓجسثس ثنضؼشف ػهٗ ثألعهٕح ثإلفقجةٙ ثنًُجعخ نًؼجنؾز ثنذٛجَجس ثإلفقجةٛز ٔصلغٛش 

 ثنُضجةؼ.

 صضٔٚذ ثنطهذز دًٓجسثس يؼجنؾز ثنذٛجَجس ثنخجو ؽذٔنٛجً ٔدٛجَٛجً 

 ٚكضغخ ثنطهذز ثنوذسر ػهٗ ػًهٛجس ثنضلكٛش ثنًُطوٙ ٔثنوذسر ػهٗ ثالعضُضجؽجس رثس ثنًؼُٗ.

 

 يخشؽجس ثنًوشس ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى .67

 -ثألْذثف ثنًؼشكٛز  : ؽؼم ثنطجنخ هجدسثً ػهٗ ثٌ : -أ

 يلٕٓو ثإلفقجء ثنضشدٕ٘ٚؼشف  -1أ
 ٕٚمـ ثنؼالهز دٍٛ ثنوٛجط ٔثالفقجء -2أ

 ٚؼشف يلٕٓو يؾضًغ ثنذقظ ٔػُٛضّ -3أ

 ًٚٛض دٍٛ يؾضًغ ثنذقظ ٔػُٛز ثنذقظ -4أ

 ٚقذد هشم ثخضٛجس ثنؼُٛجس ثنذقغٛز-5أ

 ٚوجسٌ دٍٛ ثنؼُٛجس ثالفضًجنٛز ٔثنؼُٛجس ؿٛش ثالفضًجنٛز -6أ

 ٚذٍٛ أعذجح ثخضٛجس ثنؼُٛجس  -7أ

 ًٚٛض دٍٛ ثنذٛجَجس ثنكًٛز ٔثنذٛجَجس ثنُٕػٛز-8أ
 ٚؼشك ثنذٛجَجس يٍ خالل ثالػًذر ثنذٛجَٛز ٔثنذثةشر ثنذٛجَٛز  -9أ
 ٚوجسٌ دٍٛ ثإلفقجء ثنٕفلٙ ٔثالفقجء ثالعضذالنٙ-11أ
 ٚؼشف يوجٚٛظ ثنُضػز ثنًشكضٚز -11أ

 ًٚٛض دٍٛ ثنٕعو ثنقغجدٙ ٔثنٕعٛو ٔثنًُٕثل -12أ

 ضشٚؼشف يوجٚٛظ ثنضؾ -13أ

 ًٚٛض دٍٛ يوجٚٛظ ثنضؾضش  -14أ

 ٚذٍٛ إَٔثع يوجٚٛظ ثنضؾضش -15أ

 ٕٚمـ أًْٛز يوجٚٛظ ثنضؾضش  -16أ

 ٚؼشف يوجٚٛظ ثالسصذجه-17أ

 ٚذٍٛ إَٔثع يوجٚٛظ ثالسصذجه -18أ

 ٚوجسٌ دٍٛ يؼجيم ثسصذجه دٛشعٌٕ ٔيؼجيم ثسصذجه عذٛشيجٌ -19أ

 ٚذٍٛ أًْٛز ثإلفقجء ثالعضذالنٙ -21أ

 هز دٍٛ ثنلشمٛجس ٔيغضٕٖ ثنذالنز .ٕٚمـ ثنؼال -21أ

 ٚؼشف ثنلشمٛز ثنقلشٚز -22أ

 ٚؼشف ثنلشمٛز ثنذذٚهز )ثنذقغٛز( -23أ

 ًٚٛض دٍٛ ثنلشمٛز ثنقلشٚز ٔثنلشمٛز ثنذذٚهز   -24أ

 ٕٚمـ ثنؼالهز دٍٛ ثنذسؽز ثنًؼٛجسٚز ٔثنذسؽز ثالفهٛز . -25أ

 ٚقذد خطٕثس ثخضذجس ثنلشمٛجس -26أ
 ثألْذثف ثنًٓجسثصٛز ثنخجفز دجنًوشس.   -ح 

 ٚقذد ثنطشم ثإلفقجةٛز ثنًالةًز نُٕػٛز ثدقجط يخضهلز ٔإؽشثء ثنًؼجنؾجس ثإلفقجةٛز نٓج – 1ح

 _ ٚطذن يوجٚٛظ ثنُضػز ثنًشكضٚز ٔيوجٚٛظ ثنضؾضش نضقهٛم َضجةؼ ثالخضذجس 2ح

 ٚقذد ثنؼالهز دٍٛ يضـٛشٍٚ دجعضخذثو يؼجيم ثسصذجه دٛشعٌٕ – 3ح

 ٚقذد ثنؼالهز دٍٛ يضـٛشٍٚ دجعضخذثو يؼجيم ثسصذجه عذٛشيجٌ  - 4ح

 ٚقٛؾ ثنلشمٛجس دًج ٚضالءو يغ يؾكهز ثنذسثعز   -5ح

 فٛجؿز ثنًؾكالس ػهٗ ؽكم ًَجرػ سٚجمٛز  ًٚكٍ ثنضلجػم يؼٓج إفقجةٛجً.   -6ح
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 ٚوضشؿ ثنقهٕل ثنًُجعذز نهًؾكالس ٔكن ثنُضجةؼ ثإلفقجةٛز  -7ح

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 ثألعتهز ثنضقلٛضٚز –ثنؼقق ثنزُْٙ  –ثالعضؾٕثح  –ثنًُجهؾز  –ثنًقجمشر ثنًؼذنز 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى      

ثنضوٕٚى ثنًغضًش ألػًجل ثنطهذز )ثنضوجسٚش( ٔثنٕثؽذجس ثنًكهلٍٛ دٓج ٔيؾجسكضٓى ٔصلجػهٓى يغ ثهشثَٓى ٔيغ ثعضجر  -

 )أعذٕػٛج(  Quizثنًجدر  ،ثخضذجسثس يلجؽتز 

 ثنضوٕٚى ثنضكُٕٚٙ يٍ خالل ثالخضذجسثس ثنضقشٚشٚز )ػوذ ثخضذجسثٌ خالل ثنلقم ثنذسثعٙ ( -

 ثنضوٕٚى  ثنُٓجةٙ يٍ خالل ثالخضذجس ثنُٓجةٙ.   -

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز -ػ

 ٚضؼشف ثعش ثنؼهى ٔثنؼهًجء كٙ صطٕس ثإلفقجء ثنضشدٕ٘ . -1ػ

 ٚذذ٘ ثالْضًجو ثنلجػم دذسثعز يجدر ثإلفقجء ثنضشدٕ٘ -2ػ

 ٚؤد٘ ثنٕثؽذجس ثنضٙ ٚكهق دٓج دذهز ػهًٛز  -3ػ

 ثإلفقجةٛز دثخم هجػز ثنذسطٚؾجسى كٙ فم ثنًؼجدالس -4ػ

 ٚغضخذو يٓجسثس ثنضلكٛش ثإلدذثػٙ نهٕفٕل ثنٗ فم ثنًؾكالس-5ػ
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 ثألعتهز ثنًضؾؼذز –ثنًُجهؾز  –ثنؼقق ثنزُْٙ 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    

 ثنضوجسٚش ٔثنًهخقجس ٔثٔسثم ثنؼًم. -

 ثنًالفظز ٔثنًضجدؼز. -

 ثنًقجمشر.يُجهؾز ؽًجػٛز ثعُجء  -

 
 ثنًٓجسثس ثنؼجيز ٔثنضأْٛهٛز ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (. -د 

يٓجسر ثنوذسر ػهٗ فم ثنًؾكالس ثنًخضهلز دطشم ػهًٛز ٔثعضخذثو يج صى دسثعضّ كٙ دسثعز يؾكالس  -1د

 ٔثهؼٛز

 يٓجسر ثعضخذثو ثنضلكٛش ثالفقجةٙ  -2د

 ٚطذن يذجدا ثإلفقجء ثنٕفلٙ ٔثالعضذالنٙ كٙ دسثعز يؾكالس ٔثهؼٛز   -3د

 ًُٚٙ يٓجسثس ثنضؼهى ثنزثصٙ    -4د

 يٓجسر ثعضخذثو ثنشعٕو ثنذٛجَٛز -5د
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 دُٛز ثنًوشس .68

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز

 

ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

ثإلفقجء  ٚؼشف يلٕٓو 3 1

ٚذٍٛ أًْٛز  –ثنضشدٕ٘ 

ٕٚمـ  -ثإلفقجء 

ثنؼالهز دٍٛ ثنوٛجط 

 ٔثالفقجء

 ثإلفقجء،  -1

 صؼشٚق ثإلفقجء  -2
 أًْٛز ػهى ثإلفقجء -3
 ثنوٛجط ٔثالفقجء  -4

ثنًقجمشر 

 -ثنًؼذنز 

 ثنًُجهؾز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
 ٚقذد إَٔثع ثنوٛجط  3 2

يؾضًغ ٚؼشف يلٕٓو 

 ثنذقظ ٔػُٛضّ

ًٚٛض دٍٛ يؾضًغ ثنذقظ 

 ٔػُٛز ثنذقظ

ٚقذد هشم ثخضٛجس 

 ثنؼُٛجس ثنذقغٛز

 

 إَٔثع ثنوٛجط  -1

 ثنًؾضًغ  -2
 ثنؼُٛز  -3

 –ثنًُجهؾز 

 ثنؼقق ثنزُْٙ
ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ ٕٚيٙ 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

ٚوجسٌ دٍٛ ثنؼُٛجس  3 3

 ثالفضًجنٛز ٔثنؼُٛجس

 ؿٛش ثالفضًجنٛز

ٚذٍٛ أعذجح ثخضٛجس 

 ثنؼُٛجس 

ٕٚمـ ثنشيٕص 

 -ثإلفقجةٛز 

 إَٔثع ثنؼُٛجس -1

 ثنشيٕص ثإلفقجةٛز  -2
 ثنذٛجَجس ثنكًٛز  -3

 –ثنًُجهؾز 

ثنًقجمشر 

 ثنًؼذنز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

ًٚٛض دٍٛ ثنذٛجَجس ثنكًٛز  3 4

 ٔثنذٛجَجس ثنُٕػٛز

ًٚغم ثنذٛجَجس يٍ خالل 

 ثالػًذر ثنذٛجَٛز 

 ثنذٛجَجس ثنُٕػٛز  -1

 ثالػًذر ثنذٛجَٛز  -2
 –ثنًُجهؾز 

ثنًقجمشر 

 ثنًؼذنز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثخضذجس يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
ًٚغم ثنذٛجَجس يٍ خالل  3 5

ثنًذسػ ثنضكشثس٘ 

 ٔثنًنهغ ثنضكشثس٘

 ثنًذسػ ثنضكشثس٘  -1

 ثنًنهغ ثنضكشثس٘ -2
 –ثنًُجهؾز 

 ثنؼقق ثنزُْٙ
ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
ًٚغم ثنذٛجَجس يٍ خالل  3 6

ثنًُقُٙ ثنضكشثس٘ 

 ٔثنذثةشر ثنذٛجَٛز

 ثنًُقُٙ ثنضكشثس٘ -1

 ثنذثةشر ثنذٛجَٛز -2
 –ثنًُجهؾز 

 ثنؼقق ثنزُْٙ
ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 – ثنضوجسٚش

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
7 3 

 

 اِزؾبْ اٌشٙش األٚي

اٌزم٠ُٛ 

اٌزى٠ٕٟٛ 

)اِزؾبْ 



اٌظفؾخ   

163 
 

  

 رؾش٠شٞ(

 
ٚوجسٌ دٍٛ ثإلفقجء  3 8

ثنٕفلٙ ٔثالفقجء 

 ثالعضذالنٙ

ٚغضٕػخ يلٕٓو يوجٚٛظ 

 ثنُضػز ثنًشكضٚز 

ٚطذن يوجٚٛظ ثنُضػز 

ثنًشكضٚز ٔيوجٚٛظ 

ثنضؾضش نضقهٛم َضجةؼ 

 ثالخضذجس

 

 ثنًوجٚٛظ ثالفقجةٛز -1

 ثنٕعو ثنقغجدٙ -2
 ثنٕعو ثنًشؽـ -3

ثنؼقق ثنزُْٙ 

ثألعتهز  –

 ثنضقلٛضٚز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –)ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

ًٚٛض دٍٛ ثنٕعو  3 9

ثنقغجدٙ ٔثنٕعٛو 

 ٔثنًُٕثل 

 

 ثنٕعٛو -1

 ثنًُٕثل -2
ثنؼقق ثنزُْٙ 

ثألعتهز  –

 ثنضقلٛضٚز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
 ٚؼشف يوجٚٛظ ثنضؾضش 3 11

ٚذٍٛ إَٔثع يوجٚٛظ 

 ثنضؾضش

ٚغضخشػ هًٛز ثنًذٖ 

 نهذٛجَجس 

 يوجٚٛظ ثنضؾضش -1

 ثنًذٖ -2
ثنؼقق ثنزُْٙ 

ثألعتهز  –

 ثنضقلٛضٚز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
هًٛز ثنضذجٍٚ ٚغضخشػ  3 11

ٔثالَقشثف ثنًؼٛجس٘ 

 نهذٛجَجس

 ثنضذجٍٚ -1

 ثالَقشثف ثنًؼٛجس٘ -2
ثنؼقق ثنزُْٙ 

ثألعتهز  –

 ثنضقلٛضٚز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –) ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
ٚقهم ثنؼالهز دٍٛ  3 12

يضـٛشٍٚ دجعضخذثو 

يؼجيم ثسصذجه دٛشعٌٕ 

ٔيؼجيم ثسصذجه 

 عذٛشيجٌ

يؼجيم ثسصذجه  -1

 دٛشعٌٕ

يؼجيم ثسصذجه  -2

 عذٛشيجٌ

فم ثنًؾكالس 

 ثنًُجهؾز –
ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

 –) ثنًؾجسكز 

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
ٚقٛؾ كشمٛجس  3 13

ثنذسثعز ٔٚقذد يغضٕٖ 

 ثنذالنز 

 ثنلشمٛجس -1

 يغضٕٖ ثنذالنز -2
-فم ثنًؾكالس

 ثنًُجهؾز
ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (
 ٚقذد ثنذسؽز ثنًؼٛجسٚز 3 14

ٚخضذش ثنلشمٛجس 

نهٕفٕل ثنٗ 

ثالعضُضجؽجس ثنًُجعذز 

 ثنذسؽز ثنًؼٛجسٚز -1

 ثخضذجس ثنلشمٛجس -2
 

ثنؼقق ثنزُْٙ 

ثألعتهز  –

 ثنضؾؼذٛز

ثنضوٕٚى ثنًغضًش 

)ثيضقجٌ يلجؽب 

 –ثنًؾجسكز  -

 –ثنضوجسٚش 
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .69

 ال صٕؽذ ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

ػذذ ثنؾذجس صٕكٛن ثنذٛجصٙ ٔ صكشٚج صكٙ ثعُجعٕٛط ، ثإلفقجء  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(  2

 ثنٕفلٙ ٔثالعضذالنٙ.

 ػذذ هللا كالؿ ٔ ٔػجٚؼ يٕعٗ ، ثإلفقجء ثنضشدٕ٘

 ػًجٌ ثنضؿهٕل ، ثإلفقجء ثنضشدٕ٘

ػذذ ثنشفًٍ ػذط ، يذجدا ػهى ثإلفقجء كٙ ثنضشدٛز ٔػهى 

 ثنُلظ
ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                 

 ) ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،....  (
ٔثنشعجةم ٔثالهجسٚـ ثنضٙ صخـ  ٕٚفٗ دذؼل ثنذقٕط

 يلشدثس ثنًجدر.

 

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
 يٕهغ ؽجيؼز دجدم يٍ خالل خذيز يقجمشثس ثنضؼهٛى ثالنكضشَٔٙ
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 
 يٕهغ كهٛز ثنضشدٛز ثألعجعٛز ؽجيؼز دٚجنٗ

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 
 يٕهغ ثنًؾالس ثالكجدًٚٛز ثنؼشثهٛز

http://www.iasj.net/iasj 
 ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز :

 يقًذ يٓذ٘ ثنوقجؿ ، يذجدا ثإلفقجء ٔثنوٛجط ثالؽضًجػٙ

 
 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .71

( ثٔ دشَجيؼ   SPSSثدخجل ثنذشثيؼ ثالنكضشَٔٛز مًٍ يلشدثس يجدر ثإلفقجء ثنضشدٕ٘ يغم دشَجيؼ ) -1

(Microsoft office excel كٌٕ ثنذشَجيؾٍٛ ٚضنًُجٌ يؼجنؾجس إفقجةٛز ٔثعؼز صخـ ثنًوشس )

 ثنذسثعٙ .

 

 
 
 

ٔثهضشثؿ ثنقهٕل 

نهًؾكالس ٔكن ثنُضجةؼ 

 ثإلفقجةٛز

 –ثنٕثؽذجس 

 ثنضلجػم (

 اِزؾبْ اٌشٙش اٌضبٟٔ 3 15

 
اٌزم٠ُٛ 

اٌزى٠ٕٟٛ 

)اِزؾبْ 

 رؾش٠شٞ(
 ِشاعؼخ اٌّبدح 3 16

 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 وصف المقرر
 مدرس المادة: م. علي خالد خضير

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 سية جامعة ديالى / كلية التربية األسا المؤسسة التعليمية .122

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .123

 Math 2313/ احصاء متقدم  اسم / رمز المقرر .124

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .125

 الرابع / الثانية الفصل / السنة .126

 ساعة 61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .127

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .128

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .129

 .التوزيع االحتمالي   تعلم -0
 .نظرية المعاينة تصاميم العينات ، توزيع المعاينة  تعلم  -7
 .اختبار الفرضيات ، خطوات اختبار الفرضيات ، اختبار تتعلق بالمتوسطات والنسب تعلم  -3
 . F ، توزيع مربع كاي ، توزيعT وتوزيع Z اختبار  تعلم  -4
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .70

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 .  للتوزيع االحتمالي تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .  المعاينة تصاميم العينات ، توزيع المعاينةنظرية ل  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ

ختبار الفرضيات ، خطوات اختبار الفرضيات ، اختبار تتعلق ال تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -4أ
 بالمتوسطات والنسب

 .  F ع، توزيع مربع كاي ، توزيT وتوزيع Z اختبار  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -5أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 مهارات في التوزيع االحتمالي – 0ب
 مهارات في نظرية المعاينة. -7ب
 مهارات في اختبار الفرضيات. -3ب
 . Tوتوزيع  zمهارات في اختبار  – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية   -5

 النموذجطريقة عرض  -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 مسائل تتعلق بالموضوع.ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو  وحل 4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح واتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 والدراسات.التقارير  -7
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 . تفسير المبرىناتمهارات  -3د
 المقارنات.مهارات اجراء   -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .77

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

0 4 

المتغير العشوائي ،التوزيعات 
االحتمالية المتقطعة والمستمرة 

 ، التوزيع ذي حدين ، 

 التوزيع االحتمالي ، 

 التقويم البنائي المحاضرة

7 

توزيع بواسون ، المنحني  4
الطبيعي ، المساحة تحت 
المنحني الطبيعي، التوزيع 

 الطبيعي ، 

 التقويم البنائي المحاضرة التوزيع االحتمالي ، 

3 
العالقة بين التوزيع الطبيعي  4

 وتوزيع ذي الحدين

 التقويم البنائي والتوضيحالشرح  التوزيع االحتمالي ، 

4 
لمتوسط عينة واحدة لمجتمع  4

 مسحوبة لمجتمع طبيعي

نظرية المعاينة تصاميم 
 العينات ، توزيع المعاينة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

5 
نظرية المعاينة تصاميم  للفرق بين متوسطين حسابيين 4

 العينات ، توزيع المعاينة

 البنائيالتقويم  الشرح والتوضيح

 وحل مسائل ترتبط بالموضوع امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 4 6

7 
4 

 اختبار النسبة لعينة واحدة
نظرية المعاينة تصاميم 

 العينات ، توزيع المعاينة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

8 
اختبار الفرق بن نسبيتين  4

 لعينتين مسحوبة للمجتمع
 

تصاميم نظرية المعاينة 
 العينات ، توزيع المعاينة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح اختبار الفرضيات  خطوات اختبار الفرضيات 4 9

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح اختبار الفرضيات  اختبار تتعلق بالمتوسطات  4 01

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح اختبار الفرضيات   بالنسب اختبار تتعلق 4 00

، توزيع T وتوزيع Z . اختبار ، T وتوزيع Z . اختبار 4 07
  F مربع كاي ، توزيع

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

، توزيع T وتوزيع Z . اختبار  F . ، توزيع مربع كاي ، توزيع 4 03
  F مربع كاي ، توزيع

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

04 
من حيث شكل التوزيع  4

واشتقاقو وإيجاد القيمة 
 الجدولية(

، توزيع T وتوزيع Z . اختبار
  F مربع كاي ، توزيع

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح
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 البنية التحتية  .73

 يوجدال  ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 7ط7111المدخل الى االحصاء. د. خاشع محمود الراوي   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 سيرياماث 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .74

 االلتزام بالقطاعية  
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 وصف المقرر
 مدرس المادة: محاضر خارجي

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .131

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .131

 Math 2314/ تكامل متقدم  اسم / رمز المقرر .132

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .133

 الرابع / الثانية الفصل / السنة .134

 ساعة  61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .135

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .136

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .137

  f (x,y) بعض النظريات المستخدمة للتكامالت الثنائية مع مفهوم الدوال المزدوجة تعلم  -0
 Shell ,Washer ,Diske ايجاد الحجوم باستخدام التكامالت األحادية بطرق  تعلم  -7
 ايجاد الطول والمساحات المسطحة..   تعلم  -3
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .75

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 .  في بعض نظريات للتكامالت الثنائية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 . ايجاد الحجوم باستخدام التكامالت األحادية   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ

 .ايجاد الطول والمساحات المسطحة تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 f (x,y) الدوال المزدوجة مهارات في ايجاد الحجوم باستخدام التكامالت الثنائية مع مفهوم  – 0ب
 Shell ,Washer ,Diske ايجاد الحجوم باستخدام التكامالت األحادية بطرق مهارات في  -7ب
 ايجاد الطول والمساحات المسطحة. مهارات في  -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 الذاتيطريقة التعلم  -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو  وحل مسائل متعددة.4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 توضيحلالشرح وا -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة )  -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 . تفسير المبرىناتمهارات  -3د
 مهارات اجراء المقارنات.  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .76

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

0 4 
رسم المنحنيات من التكامالت 
 المحدودة/ مساحات / اضافة 

إعادة لموضوع طرق 
 التكامالت 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

7 4 
إعادة لموضوع طرق  العكسيةتكامل الدوال المثلثية 

 التكامالت 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 نظريات في التكامالت الثنائية 4 3

بعض النظريات المستخدمة 
للتكامالت الثنائية مع مفهوم 

 f (x,y) الدوال المزدوجة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

4 4 

النظريات المستخدمة 
مفهوم للتكامالت الثنائية مع 

 f (x,y) الدوال المزدوجة

بعض النظريات المستخدمة 
للتكامالت الثنائية مع مفهوم 

 f (x,y) الدوال المزدوجة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

5 4 

النظريات المستخدمة 
للتكامالت الثنائية مع مفهوم 

 f (x,y) الدوال المزدوجة

بعض النظريات المستخدمة 
مفهوم  للتكامالت الثنائية مع

 f (x,y) الدوال المزدوجة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 وحل مسائل ترتبط بالموضوع امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 4 6

7 4 

ايجاد الحجوم باستخدام 
 التكامالت األحادية بطرق

,Washer 

ايجاد الحجوم باستخدام 
 التكامالت األحادية 

 البنائيالتقويم  الشرح والتوضيح

8 4 

ايجاد الحجوم باستخدام 
التكامالت األحادية 

  Shell بطرق

ايجاد الحجوم باستخدام 
 التكامالت األحادية 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

9 4 

ايجاد الحجوم باستخدام 
  ةقيالتكامالت األحادية بطر 

,Diske 

ايجاد الحجوم باستخدام 
 التكامالت األحادية 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

01 4 
. ايجاد الطول والمساحات 

 المسطحة.

. ايجاد الطول والمساحات 
 المسطحة.

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

00 4 
. ايجاد الطول والمساحات 

 المسطحة.

. ايجاد الطول والمساحات 
 المسطحة.

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

07 4 
. ايجاد الطول والمساحات 

 المسطحة.

. ايجاد الطول والمساحات 
 المسطحة.

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح
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 البنية التحتية  .77

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 … .Calculus. Thoumas Jr ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 التقارير ،....  (المجالت العلمية ، 

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

www.inmath.com 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .78

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

03 4 
. ايجاد الطول والمساحات 

 المسطحة.

. ايجاد الطول والمساحات 
 المسطحة.

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

04 4 
. ايجاد الطول والمساحات 

 المسطحة.

. ايجاد الطول والمساحات 
 المسطحة.

 التقويم البنائي والتوضيحالشرح 

 امتحان الشهر الثاني اختبارات موضوعية وحل مسائل 4 05

http://www.inmath.com/
http://www.inmath.com/
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 وصف المقرر
 مدرس المادة: محاضر خارجي

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .138

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .139

 Math 2315/ ىندسة  اسم / رمز المقرر .141

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .141

 الرابع / الثانية الفصل / السنة .142

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .143

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .144

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .145

 النظام البديهي . تعلم  -0
 .الهندسة لمفهوم اقليدس ، فرضية التوازي ، بعض محاوالت برىنة فرضية التوازي  تعلم  -7
 .نشوء الهندسة الالاقليدية ) الهندسة الهذلولية الهندسة االىليليجية ( تعلم  -3
 .مقارنة بين الهندسات ) االقليدية والالاقليدية (  تعلم  -4
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .79

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 . النظام البديهي  في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .  في الهندسة لمفهوم اقليدس    تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ

 .نشوء الهندسة الالاقليدية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ

 .مقارنة بين الهندسات  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 مهارات في النظام البديهي. – 0ب
 مهارات في الهندسة لمفهوم اقليدس. -7ب
 مهارات في نشوء الهندسة الالقليدية. -3ب
 مهارات في المقارنة بين الهندسات . – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية   -6

 عرض النموذجطريقة  -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 يدرك اىمية عملية االستقراء الرياضي. -7ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 توضيحلالشرح وا -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 النظرية.االختبارات  -0
 التقارير والدراسات. -7
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 . تفسير المبرىناتمهارات  -3د
 مهارات اجراء المقارنات.  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 البنية التحتية  .80

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 بنية المقرر .81

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي المحاضرة النظام البديهي  نظام يونك وفانوتعلم  3 0

 التقويم البنائي المحاضرة النظام البديهي  خواص النظام البديهيتعلم  3 7

 الهندسة لمفهوم اقليدس 3 3
الهندسة لمفهوم اقليدس ، 

 فرضية التوازي 

 التقويم البنائي المحاضرة

 فرضية التوازي 3 4
الهندسة لمفهوم اقليدس ، 

 فرضية التوازي 

 التقويم البنائي المحاضرة

 بطليموسمحاولة  3 5
بعض محاوالت برىنة فرضية 

 التوازي

 التقويم البنائي المحاضرة

 وحل مسائل ترتبط بالموضوع امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 3 6

7 
 برىان عمر الخيام 3

 

بعض محاوالت برىنة فرضية 
 التوازي

 التقويم البنائي المحاضرة

فرضية  بعض محاوالت برىنة برىان نصر الدين الطوسي 3 8
 التوازي

 التقويم البنائي المحاضرة

 محاولة بروكلس 3 9
 

بعض محاوالت برىنة فرضية 
 التوازي

 التقويم البنائي المحاضرة

 ،برىان اثير الدين االبهري 3 01
 برىان والس

بعض محاوالت برىنة فرضية 
 التوازي

 التقويم البنائي المحاضرة

00 
النظام الهلبري تعريفو ،  - 3

 ومكوناتو
 

 التقويم البنائي المحاضرة النظام الهلبري

 التقويم البنائي المحاضرة نشوء الهندسة الالاقليدية  الهندسة الهذلولية 3 07

 التقويم البنائي المحاضرة نشوء الهندسة الالاقليدية  الهندسة االىليليجية 3 03

 التقويم البنائي المحاضرة مقارنة بين الهندسات االقليدية والالاقليدية 3 04

 امتحان الشهر الثاني اختبارات موضوعية وحل مسائل 3 05
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  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 
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 االلتزام بالقطاعية  
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 وصف المقرر
 مدرس المادة: م. نور مصطاف

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .146

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .147

  Math 2312)اكسس(/   حاسوب  اسم / رمز المقرر .148

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .149

 الرابع / الثانية الفصل / السنة .151

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .151

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .152

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .153

 العناصر األساسية في فيجوال بيسك  .تعلم  -0
 .-مفهوم الخصائص وكيفية ضبطها–Form صميمتعلم ت -7
 .استخدام أدوات الكتابةتعلم  -3
 . المتغيرات والثوابتتعلم  -4
 IF-THEN , Select Case جمل-Branching التفرع تعلم  -5

  Table-Records-Fields قاعدة البيانات وتعريفها تعلم  -6
 -وتصميمها والتعديل في بعض خصائصها Menu Editor عريف تعلم  -7
 .التعامل مع الصور واألشكال تعلم  -8
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .83

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 .  العناصر األساسية في فيجوال بيسك  في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .  المتغيرات والثوابت في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ

 .  Table-Records-Fields ة البيانات وتعريفهاقاعد  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ

 . التعامل مع الصور واألشكال   .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 . Form تصميم مهارات في  – 0ب
 .استخدام أدوات الكتابة مهارات في  -7ب
 .  مربعات الحوار مهارات في  -3ب
 . التحقق من إدخال البيانات مهارات في  – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية   -2

 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .ـ وضع درجات 7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 بيسكاىمية كيفية استخدام تقنية فيجوال  -7ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 . تفسير المبرىناتمهارات  -3د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 4د
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 بنية المقرر .84

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

0 3 

وقت التصميم ووقت  تعلم 
البرمجة الموجهو -التنفيذ

–باألحداث
كيفية – Hellp استخدام

 الدخول والخروج
 

العناصر األساسية في 
 فيجوال بيسك

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

7 

أمثلة توضيحية كتابة  3
حفظ  -Code الكود

مشروع  -واسترجاع المشروع
 عملي

 

مفهوم –Form تصميم
 الخصائص وكيفية ضبطها

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

3 

الفرق  -إظهار الرسائل 3
– (Hide\Showبين

(Load\Unload  إضافة
كيفية استدعاء   –نموذج جديد 

 النموذج
 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح استخدام أدوات الكتابة

4 

 Publick استخدام 3

Variables- القدرة على
 Standard إضافة

Module  إلى المشروع
 الحالي لتخزين اإلجراءات

 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح المتغيرات والثوابت

5 

 , IF-THEN جمل 3

Select Case  واستعماالتها
 , FOR-NEXT جملة

DO-LOOP  وإعطاء
 مشروع تطبيقي وأمثلة

 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح Branching . التفرع

 التقويم البنائي الشرح والتوضيحقاعدة البيانات تعريف  3 6
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 البنية التحتية  .85

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 – Client/Server أنظمة
 Data Control استخدام

-Table وتعريفها

Records-Fields  
 حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطالب -اختبار دوري أول  3 7

8 
 Dialog مربعات الحوار 3

Box وتعريفها وأنواعها 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح  مربعات الحوار

9 
 -التحقق من إدخال البيانات 3

 Lost استخدام أساليب

Focus 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التحقق من إدخال البيانات

01 

تتبع أخطاء وقت  3
 Run time التشغيل

Errors –  تتبع األخطاء من
 Routines خالل

 

تتبع أخطاء وقت 
 Run time التشغيل

Errors 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

00 

 Menu تعريف 3

Editor  وتصميمها والتعديل
 -في بعض خصائصها

ربط  -Toll Bar تكوين
 Linking النماذج

Forms 
 

 Menu Editor  التقويم البنائي الشرح والتوضيح 

07 

-التعامل مع الصور واألشكال 3
 بعض األوامر المهمة لرسم

التعامل  -األشكال الهندسية
مع أدوات عرض الملفات 

 والمجلدات والقرص

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التعامل مع الصور واألشكال

مشروع تطبيقي وكيفية استخدام  3 03
 تقنية فيجوال بيسك

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مشروع تطبيقي

  حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطالب - ثاني اختبار دوري 3 04

 مراجعة عامة 3 05
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  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 تتعلق بالموضوعاالستفادة من اي مصادر 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 سيرياماث ، المحترف،عالم الكمبيوتر

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .86

 االلتزام بالقطاعية  
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 وصف المقرر
 م. أيمن عبد العزيز كاظم مدرس المادة :          

 

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 سية جامعة ديالى / كلية التربية األسا المؤسسة التعليمية .154

 قسم الرياضياتمواد ثقافية /  القسم العلمي  / المركز .155

 Univ3112العربية العامة/ اسم / رمز المقرر .156

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .157

 / الثالثةخامسال الفصل / السنة .158

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .159

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .161

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .161

 تزويد الطلبة بمجموعة من القواعد النحوية. -0
 تنمية المهارات الكتابية لدى الطلبة ورسم الحروف رسماً صحيحاً. -7
 والعمل على تصويبها.اكساب الطلبة القدرة على تقويم أنفسهم ذاتياَ وذلك بتدريبهم على اكتشاف أخطائهم  -3
 تمكين الطلبة من معرفة مهارات الفهم واالفهام والتعبير عن تأثرىم بالمواقف المختلفة باستعمال القواعد النحوية. -4
 تمكين الطلبة من معرفة خصائص ومميزات االدب اإلسالمي واالموي واغراضهما. -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .87

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 . معرفة القواعد النحوية وحسن تطبيقهاتمكين الطلبة من  -7أ
 . تعويد الطلبة على االنتباه واالصغاء والمتابعة -3أ
 .باستعمال عالمات الترقيمتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -4أ
 السريعة لضروراتها وحسن استعمال القواعد النحوية.كتابة .  تمكين الطلبة من ال5أ 

 .موضوعات االدب اإلسالمي و االمويتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 .المتعلقة بالموضوع تمريناتحل التطبيق و مهارات في  – 0ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -0
  المحاضرة مصحوبة باالستجواب.طريقة  -7
 .طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم      

  .ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة0
 .واجبات البيتية والمشاركة الصفيةدرجات للوضع ـ 7
 .عن المادة الدراسيةـ تكليف الطلبة بإنجاز تقارير 3
 .رات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليةـ اختبا4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية. -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -0
  المحاضرة مصحوبة باالستجواب.طريقة  -7
 .التعلم الذاتيطريقة  -3

 طرائق التقييم    

 .يومية والشهريةاالختبارات ال -0
 .الواجبات البيتية واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات -7

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 والمصطلحات.مهارات استخدام المراجع  -0د
 وتحليلها. اتحول الموضوع معلوماتمهارات في جمع ال -7د
 الموضوع.كل مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن   -3د
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 بنية المقرر .88

 الساعات األسبوع
 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 7-النحو 0

 منصوبات بصورةمفهوم التعلم 
عامة واسم ان واخواتها بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعمال   اسم ان واخواتها
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

7 

منصوبات بصورة مفهوم التعلم  7-النحو
عامة وخبر كان واخواتها بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعمال   خبر كان واخواتها
 المناقشة واالستجواب

 البنائيالتقويم 

3 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

  تتعدى ألكثر من مفعول واحد

الشرح والتوضيح باستعمال   المفعول بو
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

4 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول المطلق 
  والمفعول فيو

والتوضيح باستعمال الشرح 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

5 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول ألجلو والمفعول 
  معو

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

 امتحان الشهر االول 7-النحو 6

7 

 7-االدب
معرفة االدب اإلسالمي واالموي 

 منزلتو وأبرز اغراضو

دراسة االدب اإلسالمي 
وابرز -واالموي منزلتو

 اغراضو

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

8 
تحليل وحفظ خطبة الرسول الكريم  7-االدب

  )ص( في حجة الوداع

خطبة الرسول الكريم 
 )ص( في حجة الوداع

مصحوبة  المحاضرة
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

معرفة حياة الشاعر كعب بن زىير  7-االدب 9
  ابيات( 01مع حفظ )

كعب بن زىير من قصيدة 
  )البردة(

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

01 
معرفة حياة الشاعر الفرزدق  7-االدب

 01وتحليل  قصيدتو مع حفظ)
   ابيات(

المحاضرة مصحوبة   من نقائض الفرزدق
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

تعليم ومعرفة قواعد كتابة الهمزة  7-االمالء 00
  المتوسطة والمتطرفة

قواعد كتابة الهمزة 
  المتوسطة والمتطرفة

 التقويم البنائي  الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح عالمات الترقيم الترقيمتعليم ومعرفة قواعد  7-االمالء 07

تعليم ومعرفة كتابة التاء المربوطة  7-االمالء 03
 والمبسوطة

التاء المربوطة والتاء 
 المبسوطة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

معرفة كيفية كتابة التنوين مع  7-االمالء 04
 التدريب عليها

التدريب على كتابة 
 التنوينمواضع 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح
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 البنية التحتية  .89

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

محمد محي الدين عبد  -شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك -0 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 الحميد

 جرجيس زرازيرأبو ىشام نعوم  -االمالء الفريد -7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

-تفادة من المصادر التي تتعلق بموضوعات العربية العامة )نحواالس
 امالء(-ادب

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 االستفادة من مواقع االنترنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .91

 االلتزام بالقطاعية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتحان الشهر الثاني 7-االمالء 05



اٌظفؾخ   

191 
 

  

 وصف المقرر
 مدرس المادة: أ.م.د. ايمان كاظم احمد

 

املتاحة. والبد من التعلم تستااةة القصو  من فر  يوفر وصف املقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق اال
 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .162

 قسم الرياضيات/  تربويةمواد  القسم العممي  / المركز .163

 Coll 3209مناىج بحث/  اسم / رمز المقرر .164

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .165

 الثالثة/ الخامس الفصل / السنة .166

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .167

 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .168

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .169

 العمم والبحث العممي  تعمم. 1

 مشكمة البحث وفرضياتو:  تعمم  . 7

 أفراد الدراسة تعمم  -0

 أدوات جمع البيانات. تعمم  -4

 إعداد تقرير البحث. تعمم  -5

 المكتبات والبحث العممي. تعمم  -6

 تمخيص رسالة ماجستير أو دكتوراه من قبل الطمبة تعمم  -7
 



اٌظفؾخ   

191 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفيم -أ
  مراحل التوصل إلى المعرفة  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -1أ
 ماىية العمم , أىداف العمم , خصائص البحث . تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم  -7أ -

 مراجعة األدبيات المتصمة بمشكمة البحث. تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في   -أ0 -

 المكتبات والبحث العممي.  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في   -4أ

 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 البحث التربوي وخطواتو. ميارات في – 1ب -

 مصادر الحصول عمى المشكمة. ميارات تتعمق  -7ب -

 أدوات جمع البيانات. ميارات تتعمق   -0ب
 ميارات في اعداد تقرير البحث -4ب
 ميارات في تمخيص رسالة ماجستير أو دكتوراه من قبل الطمبة. -5ب
 

 طرائق التعميم والتعمم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -1 
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -0
 طريقة التعمم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ـ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 وتقارير عن المادة الدراسيةـ تكميف الطمبة بإنجاز بحوث 0
 ـ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 االعتبارات األخالقية في البحث التربوييدرك اىمية  -7ج

 

 طرائق التعميم والتعمم     

 توضيحلالشرح وا -1
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعمم الذاتي -0



اٌظفؾخ   

193 
 

  

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -1
 التقارير والدراسات. -7

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ميارات استخدام المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحميميا . -7د
 . تفسير المبرىناتميارات  -0د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعمم المطموبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 التقييمطريقة  طريقة التعميم

1 

مراحل التوصل تعمم  - 0
 إلى المعرفة.

ماىية العمم , تعمم  -
أىداف العمم , 

 خصائص البحث .

البحث التربوي تعمم  -
 وخطواتو.

االعتبارات األخالقية تعمم 
 في البحث التربوي.

 العمم والبحث العممي 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

7 

 تصنيف البحوث:تعمم  - 0

 .البحث الوصفي 

 .البحث التجريبي 

 البحث التاريخي

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح العمم والبحث العممي 

0 

مصادر الحصول  تعلم  - 0
 عمى المشكمة.

قواعد صياغة  -
 المشكمة.

 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مشكمة البحث وفرضياتو:

4 

 متغيرات البحث. تعمم  - 0

 فرضيات البحث. -

مراجعة األدبيات 
المتصمة بمشكمة 

 البحث.

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مشكمة البحث وفرضياتو:

5 
 االستبيان. تعمم اجراء  - 0

 المقابمة
 التقويم البنائي عرض نموذج أفراد الدراسة 

 المالحظة. تعمم  - 0 6

 
 التقويم البنائي المحاضرة أفراد الدراسة 

 ومقاليةامتحان الشير االول اختبارات موضوعية  0 7
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطموبة 1

ِمذِخ فٟ و،2118ثنؼضثٔ٘،سفٛى َٕٚظ كشٔ، -5 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

نهطذجػز  ،دثس دؽهز1،هِٕٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ،ػًجٌ،ثألسدٌ.ٔثنُؾش

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ,....  (المجالت العممية , التقارير 

,  وعبد الرحمن,أنور حسينداود, عزيز حنا  -7
, وزارة التعميم مناىج البحث التربوي م,1993

العالي والبحث العممي, دار الحكمة لمطباعة 
 ., العراقوالنشر, جامعة بغداد

 التقويم البنائي المحاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث.تعمم  0 8

 التقويم البنائي المحاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث.تعمم  0 9

13 
المكتبات والبحث  تعمم  0

 العممي

 التقويم البنائي المحاضرة المكتبات والبحث العممي

11 
المكتبات والبحث  تعمم  0

 العممي
 التقويم البنائي المحاضرة المكتبات والبحث العممي

17 
تمخيص رسالة ماجستير أو  0

 دكتوراه من قبل الطمبة.

تمخيص رسالة ماجستير 
أو دكتوراه من قبل 

 الطمبة.

 التقويم البنائي المحاضرة

10 
تمخيص رسالة ماجستير أو  0

 دكتوراه من قبل الطمبة.

رسالة ماجستير تمخيص 
أو دكتوراه من قبل 

 الطمبة.

 التقويم البنائي المحاضرة

14 
تمخيص رسالة ماجستير أو  0

 دكتوراه من قبل الطمبة.

تمخيص رسالة ماجستير 
أو دكتوراه من قبل 

 الطمبة.

 التقويم البنائي عرض نموذج

   ومقالية امتحان الشير الثاني اختبارات موضوعية 0 15
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 اي موقع يتعلق بالبحوث التربوية -9

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .91

 االلتزام بالقطاعية  
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 ٚطف اٌّمشس

 فبٌؼ ػجذاٌؾغٓ ػ٠ٛذ  .دَ.أ. ِذسط اٌّبدح:

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.

 

 ؽجيؼز دٚجنٗ ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .1

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد صشدٕٚز /     / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .2

 Coll 3210صوُٛجس صشدٕٚز/  ثعى / سيض ثنًوشس .3

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .4

 ثنخجيظ/ ثنغجنغز  ثنغُزثنلقم /  .5

 (31) )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .6

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .7

 ثٌ ٚكٌٕ ثنطجنخ يهًجً دجنًلجْٛى ثالصٛز أْذثف ثنًوشس .8

ان ٌكون الطالب ملما بالمعلومات االتٌة وان تتكون لدٌه مهارات استخدامها  اهداف المقرر: – 9

 فً المشكالت الحٌاتٌة

 اهمٌة الوسائل والتقنٌات التربوٌة ،مفهومها وفوائدها

 تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة

 دور نظرٌة االتصال فً تطور مفهوم التقنٌات

تشمل الوسائل والتقنٌات السمعٌة)التسجٌالت الصوتٌة،  -بعض الوسائل والتقنٌات التربوٌة -2
 االذاعة المدرسٌة، مختبرات اللغة، الرادٌو(

التقنٌات البصرٌة )اللوحات، السبورات، المصورات ،الخرائط، الكرة االرضٌة، المخططات،  .12
 الشرائح ،الشفافٌات،(

التقنٌات السمعٌة البصرٌة )االفالم بأنواعها، التلفزٌون التربوي، الفٌدٌو، السٌنما  -3
 التعلٌمً؟،االتصال عن بعد، الدائرة التلفزٌونٌة المغلقة

 االنترنٌت.االقمار الصناعٌة و

 -تصمٌم التعلٌم  –مهارات تقنٌة فً التعلم والتدرٌب  -4

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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 المعرفة والفهم : -أ
ان ٌدرك الطالب معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم -1

 والسٌرة النبوٌة/
 ثنضوُٛج س ثنضشدٕٚز ٔكٕثةذْجثٌ ٚؼشف ثنطجنخ ثًْٛز  -2
 ان ٌعرف الطالب كٌف ٌستخدم التقنٌات التربوٌة كوٌسلة مساعدة فً التعلٌم -3
 ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ صطٕس ثنضوُٛجس ثنضشدٕٚز -4
 ان ٌمٌز الطالب بٌن التقنٌات التربوٌة من حٌث اصنافها)سمعٌة، بصرٌة، سمعٌة بصرٌة( -5
 ودورها فً عملٌة التعلمان ٌعرف الطالب نظرٌة االتصال   -6
 ان ٌعرف الطالب استخدام االنترنٌت فً المساعدة على الحصول على المعلومات . -7
 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة عمل االقمار الصناعٌة فً نقل المعرفة -8
 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة استعمل التقنٌات التربوٌة عند تطبٌقه فً مجاله العملً -9

 المهاراتية الخاصة بالموضوعاألهداف   -ب 

ان تتكون لدى الطلبة مهارات استخدام التقنٌات التربوٌة بجمٌع انواعها ومستوٌاتها فً المجاالت  
 االتٌة/:

 /صؼشٚلٓج، ٔسٔدْج كٙ ثنوشثٌ ثنكشٚى ٔثنغٛشر ثنُذٕٚز)يؼُٗ ثنضوُٛجس ثنضشدٕٚز يٍ فٛظ  -1 
 وائدهاٌعرف الطالب اهمٌة التقنٌا ت التربوٌة وف   -2
 ٚؼشف ثنطجنخ كٛق ٚغضخذو ثنضوُٛجس ثنضشدٕٚز كٕٚغهز يغجػذر كٙ ثنضؼهٛى  -3
 (عًؼٛز، دقشٚز، عًؼٛز دقشٚز)ًٚٛض ثنطجنخ دٍٛ ثنضوُٛجس ثنضشدٕٚز يٍ فٛظ ثفُجكٓج   -4
 ٚؼشف ثنطجنخ َظشٚز ثالصقجل ٔدٔسْج كٙ ػًهٛز ثنضؼهى    -5
 .ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ ثعضخذثو ثالَضشَٛش كٙ ثنًغجػذر ػهٗ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼهٕيجس  -6
 ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ كٛلٛز ػًم ثالهًجس ثنقُجػٛز كٙ َوم ثنًؼشكز -7
  

 *طرائق التعليم والتعلم      

ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتعرٌف بالتقنٌات التربوٌة، حٌث تتم تعلٌم التقنٌات التربوٌة -1   
 لمرحلة التعلٌم االساس. ابشكل          مباشر معزز باالمثلة عن كٌفٌة استخدامها فً تدرٌس 

االستعانة بمصادر تهٌئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد فً المقرر الدراسً عن طرٌق -2  
 المعلومات         سابقة الذكر.

 ابالغ الطلبة بموضوع المحاضرة الالحقة للتهٌئة.-3  
 ٌقدم الطلبة اوراق تخص موضوعا او اكثر من مواضٌع قٌد الدرس.-4  

 
 
 

 *طرائق التقييم      

تأتً ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقر الدراسً التً تحصل اثناء الفصل الدراسً  
 ونهاٌته.؟

 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة    -ج
  

 *طرائق التعليم والتعلم     
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ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتقنٌات التربوٌة حٌث تتم تعلٌم المهارات الخاصة بالتقنٌات 
التربوٌة من خالل استعمالها وتشغٌلها ومعرفة خصائصها وسماتها وكٌفٌة العرض من خاللها 

 واستخدامها لنقل المعرفة الى التالمٌذ بصورة مشوقة وتضامنٌة مع المقرر الدراسٌة .
 
 

 *طرائق التقييم    

 تاتً ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقرر الدراسً التٌتحصل اثناء ونهاٌة الفصل الدراسً 
 

 
 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 
 الشخصي (.

 علٌم االساستوظٌف التقنٌات التربوٌة فً تعلٌم المعرفة لدى تالمٌذ مرحلة الت-1
استخدام التقنٌات التربوٌة فً اعطاء امثلة من خاللها ٌتم تعلم مهارات تناولها المقرر -2

 الدراسً
 تقٌٌم مدى اكتساب التالمٌذ فً التعلٌم االساس لمهارات تعلم االجهزة الحدٌثة  -3
وكٌفٌة بناء اختبارات م خالل استخدام التقنٌات التربوٌة خاصة بموضوع الحاسبوب   -4

 تناولها بصورة مشوقة للتالمٌذ.

 

 بنٌة المقرر -5

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

تعرٌف الوسائل والتقنٌات  2 1
التربوٌة. وجودها 

والتعرٌف بها بالقران 
 والسنة المطهرة

تعرٌف الوسائل 
وسٌلة التعلٌمٌة،اول 

 تعلٌمٌة فً القران

المناقشة 
 واالستجواب

 تقوٌم بنائً

اهمٌة الوسائل والتقنٌات  2 2
 التربوٌة

اهٌة استمال الوسائل 
 التقنٌة فً التعلٌم

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

تطور مفهوم التقنٌات  2 3
 التربوٌة

كٌف تطورت الوسائل 
 التعلٌمٌة

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

دور نظرٌة االتصال  فً  2 4
 مفهوم التقنٌات التربوٌة

نظرٌة االتصال ودورها 
 فً عملٌة التعلم

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

بعض الوسائل والتقنٌات  2 5
 التربوٌة

تصنٌف الوسائل والتقنٌات 
 التربوٌة

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

 تقوٌم بنائً --------- اسئلة من المادة المقررة امتحان شهري 2 6

الوسائل التً تسمع باالذن  الوسائل والتقنٌات السمعٌة 2 7
 استخدام حاسة السمع

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

الوسائل والتقنٌات  2 8
 البصرٌة

الوسائل التً ٌتم العرض 
لترى بالعٌن أي استخدام 

 حاسة البصر

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

والتقنٌات السمعٌة الوسائل  2 9
 البصرٌة

الوسائل التً تكون سمعٌة 
وبصرٌة أي استخدام 
 حاستً السمع والبصر

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

 تقوٌم بنائًمناقشة تعرٌف باالقمار الصناعٌة  االقمار الصناعٌة وعملها 2 10
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 واستجواب وكٌفٌة عملها

التعرف بالنترنٌت وشبكة  االنترنٌت 2 11
المعلومات الدولٌة وكٌفٌة 

الدخول له والبحث 
 واٌصال المعلومات

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

كٌفٌة تصمٌم البرنامج  تصمٌم التعلٌم 2 12
 التعلٌمً

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

البٌئة المحلٌة وتصمٌم  2 13
 التقنٌات التربوٌة

كٌفٌة تصمٌم التقنٌات 
 المحلٌةالتربوٌة من البٌئة 

مناقشة 
 واستجواب

 تقوٌم بنائً

عرض االجهزة امام  بعض اجهزة العرض 2 14
 الطلبةوتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

عرض االجهزة امام  بعض اجهزة العرض 2 15
 الطلبة وتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

 البنٌة التحتٌة 

وقرر للتدرٌس لكن ٌتم االعتماد  ٌوجد كتاب منهجً معتمد ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
مادة العلمٌة ر  متنوعة تغطً الجانب النظري للعلى مصاد

 المقررة

رياض كاظم عزوز الكريطي ماجستير طرائق تدريس ومدرس  ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2
بكلية التربية  –التقنيات التربوية في قسم التربية الخاصة 

حمل عنوان )التقنيات التربوية جامعة بابل كتاب  –االساسية 
رؤية منهجية معاصرة ( صدر عن مكتبة العالمة الحلي للنشر 
والتوزيع في بابل بطبعته االولى ودار صفاء للطباعة والنشر 

 عمان –والتوزيع في المملكة االردنية الهاشمية 
 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 التقارٌر ،....  () المجالت العلمٌة ، 

الكتب والدورٌات واالبحوث العلمٌة التً تتناول جزء او اكثر 
 من المادة الدراسٌة

ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع االنترنٌت 
.... 

جمٌع المراجع التً تخص التقنٌات التربوٌة ولها عالقة 
 بموضوع المادة المقررة

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً  -6

   
 

 

 

 المقرروصف 
 محاضر خارجيِذسط اٌّبدح:

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .171

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .171

 Math 3317 /تحليل عددي  اسم / رمز المقرر .172

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .173

 الخامس/ الثالثة الفصل / السنة .174

 ساعة  61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .175

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .176

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .177

 حلول المعادالت غير الخطية . تعلم  -0
 حلول المعادالت الخطية تعلم  -7
 .التكامل والتفاضل العددي  تعلم  -3
 حل المعادالت التفاضلية االعتيادية  تعلم  -4
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 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .97

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 . حلول المعادالت غير الخطية في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 . حلول المعادالت الخطية في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ

 . lالتكامل والتفاضل العددي    هم في تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والف -4أ

 .حل المعادالت التفاضلية االعتيادية .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 r تعيين مواقع الجذور. مهارات في  – 0ب

 طريقة الحذف لكاوس. مهارات في  -7ب
 .  نيوتن للتفاضل العدديصيغ  مهارات في  -3ب
 ريقة رانج كوتاط مهارات في  – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 البيتية والمشاركة الصفية .ـ وضع درجات للواجبات 7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو وحل مسائل تطبيقية .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.3د
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 البنية التحتية  .94

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  0991طرق عددية . د. علي سيفي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 مقدمة في التحليل العددي.د. احمد صالح االلوسي -
 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع-

 بنية المقرر .93

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 المعادالت الخطيةحلول  4 0
حلول المعادالت غير 

 الخطية 
 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

7 
 طريقة نيوتن 4

حلول المعادالت غير 
 الخطية 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

3 

تقارب الطرق التكرارية ، )  4
ايجاد الجذور لمتعدد الحدود 

) 
 

حلول المعادالت غير 
 الخطية 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح حلول المعادالت الخطية  طريقة الحذف لكاوس 4 4

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح حلول المعادالت الخطية  طريقة كاوس جوردن 4 5
 التقويم البنائي الشرح والتوضيح حلول المعادالت الخطية  طريقة كاوس جوردن 4 6
 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  4 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  التفاضل العددي 4 8

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  صيغ نيوتن للتفاضل العددي 4 9

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  قاعدة سيمسون 4 01

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  التكامل والتفاضل العددي  4 00

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي  التكامل والتفاضل العددي  4 07

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكامل والتفاضل العددي   4 03

  حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطالب - ثاني اختبار دوري 4 04

 مراجعة عامة 4 05
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .95

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: م. علي خالد

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 المؤسسة التعليمية .178
 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ 

 اٌش٠بػ١بد القسم العلمي  / المركز .179

 اسم / رمز المقرر .181
 Math 3318  رفى١ش س٠بػٟ/

 أشكال الحضور المتاحة .181
 ئٌضاِٟ

 الفصل / السنة .182
 اٌخبِظ / اٌضبٌضخ

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .183
 عبػخ 31

 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .184
1/11/2117 

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .185

 مدخل علم النفس  -يعرف التفكير ،معنى التفكير في اآليات القرانية، المدخل الفلسفي .1

بالمحتوى التفكير المرتبط -الضوابط المعرفية-يعدد مستويات التفكير : تعليم كيفية التعلم .2
 التفكير التأملي.-المعرفي
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-المنطقي-المعرفي-الرياضي-التأملي-االستقرائي–يقارن نبين انواع التفكير: الناقد  .3
 العلمي-االستنباطي

 يعرف التفكير الرياضي   .4

 يذكر اىم اىداف التفكير الرياضي في مرحلة التعليم االساس  .5

 يعدد مجاالت التفكير الرياضي .6

 ير التفكير الرياضييعرف اساليب تطو  .7

 يطور التفكير لدى التالميذ .8
 ينمي التفكير الرياضي .9

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .96

 األىداف المعرفية   -أ
 ٠ؼشف اٌزفى١ش وّب ٚسد فٟ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ -1أ

 ٠ؼطٟ اِضٍخ ػٓ ِغز٠ٛبد اٌزفى١ش -2أ

 ٠ؼذد أٛاع اٌزفى١ش -3أ

 اٌزفى١ش اٌش٠بػ٠ٟزوش ا٘ذاف  -4أ

 ٠مبسْ ث١ٓ ثشاِظ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ -5أ

 

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ٠ٛػؼ ا٘ذاف اٌزفى١ش– 1ة

 ١ّ٠ض ث١ٓ ِغز٠ٛبد اٌزفى١ش -2ة

 ٠مبسْ ث١ٓ اعب١ٌت رط٠ٛش اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ -3ة

 ٠ؾًٍ ثبعزخذاَ اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ . - 4ة

 ثؾش فٟ اٞ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اٌزفى١ش اٌش٠بػ٠ٟطجك وزبثخ ٚسلخ اٚ  -5ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ  ثشاِظ اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ  -6ة

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبألعبع١بد ٚاٌّٛاػ١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌزفى١ش اٌش٠بػٟ 1

 ـ رٛػ١ؼ ٚششػ اٌّبدح اٌذساع١خ 2

 ـ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس 3

ـ رؾغ١ٓ ِٙبساد اٌطٍجخ ِٓ خالي ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  ئػبف١خ ٌٍزفى١ش 4

 اٌش٠بػٟ

ـ اعزخذاَ ؽشائك اإلٌمبء ٚاٌّؾبػشح ٚاالعزغٛاة ٚإٌّبلشخ فٟ ثؼغ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ رؾزبط اٌٝ 5

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ .
 طرائق التقييم      
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 ـ اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِؾذدح 1

 ـ ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّشبسوخ اٌظف١خ .2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثأغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ػٓ ِٛػٛػبد رزؼٍك ثّبدح اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ.3

 ـ اخزجبساد شٙش٠خ ثأعئٍخ ِٛػٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ .4
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اْ ٠ذسن ا١ّ٘خ دساعخ اٌّذخً اٌفٍغفٟ ٌٍزفى١ش اٌش٠بػٟ . -1ط

 ٠طجك ثؼؼب ِٓ اعب١ٌت اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ  -2ط

 ٠م١ُ ثؼغ األٔشطخ اٌخبطخ ثبٌزفى١ش اٌش٠بػٟ  -3ط

 ٠مبسْ ث١ٓ ثشاِظ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ  -4ط
 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعمال طريقة العروض التقديمية  . -03
 المخططات التوضيحية .رسم  -04
 طريقة العصف الذىني . -05
 
 طرائق التقييم    

 ـ االِزؾبْ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌم١بط لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط 

 ـ ؽٍت ئعشاء ِمبسٔبد ث١ٓ ثشاِظ اٌزفى١ش اٌزٕٟ٘ 

 ـ وزبثخ ثؾٛس رزؼّٓ ِٙبساد ٌز١ّٕخ اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ

 اعئٍخ فىش٠خ ٚاعزٕزبع١خ .ـ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ 
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 البنية التحتية  .98
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 بنية المقرر .97

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ِؼٕةةةةةةةٝ 

اٌّةةةةةذخً -اٌزفى١ش)رؼش٠فةةةةةٗ

ِةةةةةةذخً ػٍةةةةةةُ  -اٌفٍغةةةةةةفٟ

 إٌفظ

اٌزفى١ةةةةةش اٌش٠بػةةةةةٟ فةةةةةٟ 

اٌّةةةذخً -اال٠ةةةبد اٌمشا١ٔةةةخ

 اٌفٍغفٟ

إٌّبلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

2 2 
اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ ِغةةةةز٠ٛبد 

 اٌزفى١ش
 و١ف١خ اٌزؼٍُ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

3 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ اٌزفى١ةةةةةةش 

 االعزمشائٟ–اٌزأٍِٟ -إٌبلذ
إٌّبلشخ  أٛاع اٌزفى١ش

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

4 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ اٌزفى١ةةةةةةش 

اٌّؼشفةةةةةٟ ، االعةةةةةزٕجبؽٟ، 

 اٌؼٍّٟ

إٌّبلشخ  أٛاع اٌزفى١ش

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 امتحان الشهر االول اختبار مقالي 2 5

6 2 
٠ؼةةةةةةشف ِؼٕةةةةةةٝ اٌزفى١ةةةةةةش 

 اٌش٠بػٟ
-اٌش٠بػٟ)ِؼٕبٖاٌزفى١ش 

 رؼش٠فٗ(

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

7 2 
٠ؼةةةةةةةذد ا٘ةةةةةةةذاف اٌزفى١ةةةةةةةش 

 اٌش٠بػٟ

ا٘ةةذاف اٌزفى١ةةش اٌش٠بػةةٟ 

 فٟ اٌّشؽٍخ االعبع١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

8 2 

٠مبسْ ث١ٓ ِغةبالد اٌزفى١ةش 

-اٌش٠بػٟ)االعةةةةةةةةةةةةةةةزمشاء

 -اٌزؼّة١ُ-اٌزؼج١ش-االعزٕزبط

 اٌزغش٠ذ(

 ِغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

9 2 

٠مبسْ ث١ٓ ِغةبالد اٌزفى١ةش 

-اٌش٠بػٟ)إٌّطك اٌشةىٍٟ

ؽةةةً -اٌجش٘ةةةبْ-االعزمظةةةبء

 اٌّغأٌخ

 ِغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اختبار شهر ثاني 2 11

11 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ اعةةةةةةب١ٌت 

 اٌزفى١ش اٌش٠بػٟرط٠ٛش 

اعب١ٌت رط٠ٛش اٌزفى١ش 

 اٌش٠بػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

12 2 
اٌزؼشف ػٍٝ ِشاؽً رط٠ٛش 

 اٌزفى١ش ٌذٜ االؽفبي

ِشاؽً رط٠ٛش اٌزفى١ش 

 ٌذٜ االؽفبي

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

13 2 
اٌزؼشف ػٍٝ ِشاؽً رط٠ٛش 

 اٌزفى١ش ٌذٜ االؽفبي

رط٠ٛش اٌزفى١ش ِشاؽً 

 ٌذٜ االؽفبي

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

14 2 
اٌزؼشف ػٍةٝ ثةشاِظ ر١ّٕةخ 

 اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ

ثشاِظ ر١ّٕخ اٌزفى١ش 

 اٌش٠بػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

15 2 
اٌزؼشف ػٍةٝ ثةشاِظ ر١ّٕةخ 

 اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ
ثةةةةةشاِظ ر١ّٕةةةةةخ اٌزفى١ةةةةةش 

 اٌش٠بػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ
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  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

 للخبراء في مجال طرائق تدريس الرياضياتمحاضرات  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .99

 اْ ٠شًّ اٌّمشس اٌذساعٟ: اعٙبِبد اٌؼشة فٟ رط٠ٛش اٌش٠بػ١بد، ِظب٘ش اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ ٚرط٠ٛشارٗ،  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ٚطف اٌّمشس

 أ.م.د. ايمان كاظم احمد ِذسط اٌّبدح:

 

 

اٌّإعغخ  .17

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ

  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .18

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 Math 3319/  اخزجبساد ِٚمب١٠ظ اعُ / سِض اٌّمشس .19

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .21

 اٌخبِظ/ اٌغٕخ اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .21

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .22

 )اٌىٍٟ(
2×15=31 

ربس٠خ ئػذاد ٘زا  .23

 اٌٛطف 
1 /11 /2117 

 ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً أ٘ذاف اٌّمشس .24

 ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ  ٙبش٠ف) اٌم١بط ، اٌزم٠ُٛ ، اٌزم١١ُ ، االخزجبس ( رؼ. ِفَٙٛ 1

 اٌم١بط ، أٛاع اٌزم٠ُٛ. أٛاع 2

 . عٛأت رم٠ُٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ3

. االخزجبسد ) اٌّٛػٛػ١خ ( رؼش٠فٙب ،أٛاػٙب . خظبئك وً ِٕٙب ) ا٠غبث١برٙب ٚعٍج١برٙب ( ِغ 4

 االِضٍخ اٌزٛػ١ؾ١خ

. االخزجبسد ) اٌّمب١ٌخ ( رؼش٠فٙب ،أٛاػٙب . خظبئك وً ِٕٙب ) ا٠غبث١برٙب ٚعٍج١برٙب ( ِغ االِضٍخ 5

 اٌزٛػ١ؾ١خ

 . خظبئض االخزجبس اٌغ١ذ 6

 . خطٛاد ثٕبء االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ7

 اٌظذق ٚأٛاػٗ ٚو١ف١خ اعزخشاعٗ .8

 .اٌضجبد ٚأٛاػٗ ٚو١ف١خ اعزخشاع9ٗ

 .اٌخظبئض اٌغب٠ىِٛزش٠خ ٌالخزجبساد11

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .111

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ِؼٕٝ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبس ٚاٌزم١١ُ -1أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت أٛاع اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ -2أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت االخزجبساد ٚأٛاػٙب -3أ
 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت خطٛاد اػذاد اٌخبسؽخ االخزجبس٠خ -4أ
 اْ ٠ؼشف ِفب١ُ٘ اٌظذق ٚاٌضجبد ٚأٛاػٙب  -6أ

 ٠غزخشط اٌخظبئض اٌغب٠ىِٛزش٠خ ٌالخزجبساد -5أ

 اْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ – 1ة

 أٛاػٙباالخزجبساد ٚ – 2ة

 اػذاد اٌخبسؽخ االخزجبس٠خ  – 3ة

 اٌضجبد ٚاٌظذق ٚؽشق اعزخشاعّٙب   -4ة

 اعزخشاط اٌخظبئض اٌغب٠ىِٛزش٠خ  -5ة
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ، 

اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ اٌشعبئً  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1

 اٌّؼٍِٛبد عبثمخ اٌزوش.  

 ١ٙئخ.. اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

بس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزج41اٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 بٌت لبدسا ػٍٝ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌط -ط

 رؼش٠ف ثب١ّ٘خ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌؾ١بح ٚسثطٙب ثبٌٛالغ-1ط

 رى٠ٛٓ ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٔؾٛ اٌّبدح-2ط

 ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ اصٕبء ؽً اٌٛاعجبد-3ط

  اال١ّ٘خ اٌغّب١ٌخ ٌٍّبدح -4ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.

 

 اٌّشبسوبد فٟ االٔشطخ اٌظف١خ ٚاٌال طف١خ ِضً االخزجبساد ثبأٛاػٙب ،

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 س٠بػ١بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس -2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد رؼ١ٍُ اٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.  -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .111

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽذح / أٚ اعُ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌم١بط  2 1

 ٚاٌزم٠ُٛ ِغ

 اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ

إٌّبلشخ  اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

أٛاع اٌم١بط  2 2

 ٚاٌزم٠ُٛ
أٛاع  اٌم١بط 

 ٚاٌزم٠ُٛ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

عٛأت رم٠ُٛ اٌؼ١ٍّخ  2 3

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
إٌّبلشخ  ِغبالد اٌزم٠ُٛ

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

االخزجبساد اٌّمب١ٌخ  2 4

ٚاٌّٛػٛػ١خ 

)ِفِٙٛٙب 

.ٔٛاػٙب.خظبئض 

 ١ِّٚضاد وً ِٕٙب(

إٌّبلشخ  االخزجبساد ٚأٛاػٙب

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِمبسٔخ ث١ٓ أٛاع  7 5

االخزجبساد ٚاٌزؼشف 

ػٍٝ خٛاص االخزجبس 

 اٌغ١ذ

إٌّبلشخ  االخزجبسادِمبسٔخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 7 6

خطٛاد اػذاد  7 7

 االخزجبس اٌغ١ذ
إٌّبلشخ  االخزجبساد

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌظذق ِٚفِٙٛٗ  7 8

 ١ِّٚضارٗ ٚأٛاػٗ
إٌّبلشخ  اٌظذق

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌضجبد ِفِٙٛٗ  7 9

 ٚأٛاػٗ 
إٌّبلشخ  اٌضجبد

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

خطٛاد اػذاد  7 11

 اٌخبسؽخ االخزجبس٠خ
إٌّبلشخ  عذٚي اٌّٛاطفبد

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 7 11

اعزخشاط ِؼبِالد  7 12

اٌظؼٛثخ ٚاٌغٌٙٛخ 

ٚاٌز١١ّض ٚاٌفؼب١ٌخ 

 ٚاٌؾىُ ػ١ٍٙب 

اٌخظبئض 

 اٌغب٠ىِٛزش٠خ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ  7 13

اال٘ذاف اٌغٍٛو١خ 

 ٚو١ف١خ ط١بغزٙب

إٌّبلشخ  اال٘ذاف ٚأٛاػٙب

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رؾ١ًٍ اؽذٜ وزت  7 14

ػٛء  اٌش٠بػ١بد فٟ

 اال٘ذاف اٌغٍٛو١خ

إٌّبلشخ  رطج١ك ػٍّٟ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  االخزجبس إٌٙبئٟ االخزجبس إٌٙبئٟ 7 15

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .112

 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٌٍّإٌف اؽّذ ع١ٍّبْ ػٛدح  - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

 اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخاالعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .113

 .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط1  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 
 

 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 د. حميد كاظم داودم. ِذسط اٌّبدح:

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإعغخ  .186

  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .187

 Math 3320/ ِؼبدالد رفبػ١ٍخ اعُ / سِض اٌّمشس .188

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .189

 اٌفظً اٌخبِظ/ اٌغٕخ اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .191

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .191

 )اٌىٍٟ(
4×15=61 

 2117/ 11/ 1 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .192

 : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خأ٘ذاف اٌّمشس .193

 ّؼبدالد اٌزفبػ١ٍخ ِٓ اٌشرجخ االٌٚٝ )فظً اٌّزغ١شاد اٌّزغبٔغخ ٚغ١ش اٌّزغبٔغخ ٚغ١ش٘ب(. ِفَٙٛ ا1ٌ

 اٌؾً اٌؼبَ ٚاٌؾً اٌخبص ٌٍّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخِفَٙٛ  .2

 . ِؼشفخ اٌّؼبدالد اٌخط١خ ِٓ ِشرجخ اػٍٝ اٌٝ اٌّشرجخ االٌٚٝ 3

 . اعزخذاَ ؽش٠مخ رغ١١ش اٌضٛاثذ ال٠غبد اٌؾً اٌخبص ٌّؼبدٌخ رفبػ١ٍخ غ١ش ِزغبٔغخ4

 .  ِؼبدٌخ ا٠ٍٚش ٚؽٍٙب5

 . رخف١غ سرجخ ِؼبدٌخ رفبػ١ٍخ.6

 

 

 

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .114

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخ ، دسعخ ٚسرجخ  اٌّؼبدٌخِفَٙٛ اٌ  اْ ٠ذسن اٌطبٌت  -1أ

 اٌؾً اٌؼبَ ٚاٌخبص ٌٍّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخِفَٙٛ  اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -2أ

 ؽشق ؽً اٌّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخ اٌطبٌت  اْ ٠ؼشف  -3أ
 ٌّؼبدٌخ رفبػ١ٍخ غ١ش ِزغبٔغخال٠غبد اٌؾً اٌخبص   ؽش٠مخ رغ١١ش اٌضٛاثذ  اْ ٠ؼشف اٌطبٌت -4أ
 ِؼبدٌخ ا٠ٍٚش ٚؽٍٙب اْ ٠ؼشف اٌطبٌت     -5أ

 رخف١غ سرجخ ِؼبدٌخ رفبػ١ٍخ. اْ ٠ؼشف اٌطبٌت   -6أ

 اْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخ ، دسعخ ٚسرجخ  اٌّؼبدٌخِفَٙٛ اٌ  – 1ة

 اٌؾً اٌؼبَ ٚاٌخبص ٌٍّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخِفَٙٛ   – 2ة

 ؽشق ؽً اٌّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخاٌطبٌت  اْ ٠ؼشف    – 3ة

 ِؼبدٌخ ا٠ٍٚش ٚؽٍٙب اْ ٠ؼشف اٌطبٌت      -4ة

 رخف١غ سرجخ ِؼبدٌخ رفبػ١ٍخ    -5ة 

 
 ٚاٌزؼٍُ   ؽشائك اٌزؼ١ٍُ     

اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ، فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:
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. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1

 عبثمخ اٌزوش.   اٌّؼٍِٛبد

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

بس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزج41اٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ  -ط

 ّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخاٌ -1ط

 اٌؾً اٌؼبَ ٚاٌخبص ٌٍّؼبدٌخ اٌزفبػ١ٍخ  رؼش٠ف -2ط

 ِؼبدٌخ ا٠ٍٚش ٚؽٍٙب  -3ط

  رخف١غ سرجخ ِؼبدٌخ رفبػ١ٍخ   -4ط

  

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ   -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .116

 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

ؽشق ؽً اٌّؼبدالد اٌزفبػ١ٍخ االػز١بد٠خ. د. خبٌذ اؽّذ  - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 اٌغبِشائٟ

 .ِمذِخ فٟ اٌّؼبدالد اٌزفبػ١ٍخ -

ثٙب                  اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 ث١ٕخ اٌّمشس .115

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّؼبدٌخ ِفَٙٛ  4 1

 اٌزفبػ١ٍخ ِغ االِضٍخ
اٌّؼبدٌخ ِفَٙٛ 

 اٌزفبػ١ٍخ ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

سرجخ ٚدسعخ اٌّؼبدٌخ  4 2

 ِغ االِضٍخ
سرجخ ٚدسعخ اٌّؼبدٌخ 

 ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽش٠مخ فظً  4 3

 اٌّزغ١شاد ِغ االِضٍخ
ؽش٠مخ فظً 

 االِضٍخاٌّزغ١شاد ِغ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  اٌّزغبٔغخ  ِغ االِضٍخ اٌّزغبٔغخ  ِغ االِضٍخ 4 4

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

غ١ش اٌّزغبٔغخ  ِغ  4 5

 االِضٍخ
غ١ش اٌّزغبٔغخ  ِغ 

 االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 4 6

اٌؾً اٌؼبَ ٚاٌؾً  4 7

 اٌخبص  ِغ االِضٍخ
اٌؾً اٌؼبَ ٚاٌؾً 

 اٌخبص  ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌّؼبدالد اٌخط١خ ِغ  4 8

 االِضٍخ
اٌّؼبدالد اٌخط١خ ِغ 

 االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌؾً اٌؼبَ ٌٍّؼبدٌخ  4 9

 اٌّزغبٔغخ ِغ االِضٍخ
ٌٍّؼبدٌخ اٌؾً اٌؼبَ 

 اٌّزغبٔغخ ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌؾً ااٌخبص ٌٍّؼبدٌخ  4 11

 اٌّزغبٔغخ ِغ االِضٍخ 
اٌؾً ااٌخبص ٌٍّؼبدٌخ 

 اٌّزغبٔغخ ِغ االِضٍخ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 4 11

إٌّبلشخ  ؽش٠مخ رغ١١ش اٌضٛاثذ ؽش٠مخ رغ١١ش اٌضٛاثذ 4 12

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِغ  ِؼبدٌخ ا٠ٍٚش  4 13

 االِضٍخ
ِغ  ِؼبدٌخ ا٠ٍٚش 

 االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِغ  رخف١غ اٌشرجخ  4 14

 االِضٍخ
ِغ  رخف١غ اٌشرجخ 

 االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  االخزجبس إٌٙبئٟ االخزجبس إٌٙبئٟ 4 15

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .117

 ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط.٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس 1  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚطف اٌّمشس 

 ِذسط اٌّبدح : ِؾبػش خبسعٟ

 

ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما  المقرريوفر وصف 
 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . 

 

 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 لغُ اٌش٠بػ١بد / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ

 Math 3321/ َظشٚز ثنضيش اٌّمشس اعُ 

 صشدٛز ثعجعٛز سٚجمٛجس طدكجنٕسٕٚ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ 

  :إٌظبَ اٌذساعٟ 

 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 ثنضثيٙ

 ثنخجيظ/ثنغجنغز  اٌفظً/اٌغٕخ

 45 ػذد اٌغبػبد

 1/11/2117 ربس٠خ ئػذاد اٌٛطف 
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 اٌّمشس: أ٘ذاف  .13

 رؼٍُ ِؼٕٝ إٌظبَ اٌش٠بػٟ :   -1

 رؼٍُ اٌضِشح -2

 رؼٍُ اٌضِشح االثذا١ٌخ،  -3

 رؼٍُ اٌضِشح اٌغ١ش االثذا١ٌخ. -4

 رؼٍّبٌضِشح اٌغضئ١خ.، اٌذٚاسح، إٌّز١ٙخ، اٌمغّخ. -5

 

 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .14

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - ة
 اْ ٠ذسن اٌطبٌت ِؼٕٝ إٌظبَ اٌش٠بػٟ   -1أ

 اٌضِشح ِغ االِضٍخ.اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -2أ
 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌضِشح االثذا١ٌخ ٚاٌغ١ش اثذا١ٌخ  -3أ

 اٌضِشح اٌغضئ١خ.، اٌذٚاسح، إٌّز١ٙخ، اٌمغّخ. -4
 

 جشٔبِظ اٌخبطخ ثبٌ األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ –ة 

 ِؼٕٝ إٌظبَ اٌش٠بػٟ . – 1ة 

 ِؼٕٝ إٌظبَ اٌش٠بػٟ  -2ة

 اٌضِشح ِغ االِضٍخ. -3ة

 االثذا١ٌخ ٚاٌغ١ش اثذا١ٌخاٌضِشح  -4ة

 اٌضِشح اٌغضئ١خ.، اٌذٚاسح، إٌّز١ٙخ، اٌمغّخ. 5ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

فٟ ثذا٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ٚ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد 

اٌّفشداد ػٍٝ ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ( اٌذٚس٠بد ، اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ ، خجشح االعزبر، رٛص٠غ 

اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ ، اعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ ع١غشٞ ارجبػٙب، اِب االعب١ٌت اٌّزجؼخ فٟ 

 رمذ٠ُ ِفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ف١غٍت ػ١ٍٙب االرٟ:

ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ  -1

 ثّظبدس اٌّؼٍِٛبد عبثمخ اٌزوش .

 الؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌالؽمخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.اث  -2

 اعزخذاَ ؽش٠مخ إٌّبلشخ اٌفؼبٌخ ٚ وزٌه االعزغٛاة اٌجٕبئٟ ٚ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ . -3

 اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛع اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذسط. -4

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ، ٚ اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١ٍٓ االٚي  -1

اٌضبٟٔ ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ اٌؼبشش ، ٚ رشاػٟ فٟ اعئٍخ وً 

% 41اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ )اٌززوش ، اٌزطج١ك ، االعزىشبف ( ٚ رّضً دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 اٌطبٌت ٚ ؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ . ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ، ػٍٝ اْ ٠أخز ثبٌؾغجبْ ِٛػجخ
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% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚ ٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ، ٚ 61اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٚ ٌٗ  -2

٠شاػٝ ػٕذ ٚػغ االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ . اٌؼم١ٍخ 

 )اٌززوش ، اٌزطج١ك ، االعزىشبف (
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

ػبدا اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ٌٍزفى١ش، ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ ِٙبسح اٌزفى١ش ثشىً ِجبشش ٚ ٠غزخذَ 

طش٠ؼ ِؼضص ثبالِضٍخ ِٓ اٌش٠بػ١بد ٌّشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٚ ٘ٛ ٚاؽذ ِٓ اعب١ٌت اٌزفى١ش 

 اٌضالصخ اٌشبئؼخ.

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١ُ اٌخبطخ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ 

 اٌذساعٟ

 

اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد االخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚ اٌزطٛس  -د

 اٌشخظٟ(

 رٛظ١ف ِٙبساد ٔظش٠خ اٌضِش فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّؼشفخ االؽظبئ١خ ٌذٜ ؽٍجخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. -1د

ً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١بد رؼ١ٍُ اٌطٍجخ ٚ ٌى -2د

 اٌذساعٟ.

 رم١ُ ِذٜ اٌؾغبة رال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌضِش. -3د

 ثٕبء اخز١بساد خبطخ اٌضِش ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط -4د

 
 
 
 

 
 

 

 

 بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
المطلوبة في معرفة 

 الطلبة 

اسم الوحدة/ 
المساق او 
 الموضوع

 طريقة التقيم طريقة التعلم

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي الزمرة 3 7
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .118

 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي الزمرة مع ذكر امثلة 3 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي الزمرة االبدالية 3 3

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي الزمرة غير االبدالية  3 4

الزمرة االبدالية وغير  3 5
 االبدالية

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي الجزئية 3 6

 امتحان بأسئلة متنوعة موضوعية  3 2

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي الدوارة 3 8

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي المنتهية 3 9

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي غير المنتهية 3 70

المنتهية وغير  3 77
 المنتهية

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي زمرة القسمة 3 77

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النظام الرياضي زمرة القسمة 3 73

 امتحان بأسئلة موضوعية وحل مسائل 3 74

 مراجعة 75
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 . Artin, ''Algebra'' 2008 person, Education -1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
Inc . (India) 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 ِمذِخ فٟ ٔظش٠خ اٌضِش. رب١ٌف د. ػبدي غغبْ ٔؼَٛ ٚاخشْٚ-

 غسان نعوم، د. باسل عطا الهاشمي الجبر المجرد. د. عادل-

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس-

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .11

 االٌزضاَ ثبٌمطبػ١خ  

 . 

 

 
 
 
 
 

 وصف المقرر
 المادة: م. نور مصطافمدرس 

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .194

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .195

 MATLAB /Math 3322 حاسوب  اسم / رمز المقرر .196

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .197

 الخامس/ الثالثة الفصل / السنة .198

 ساعة  45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .199

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .211
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 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .211

 . MATLAB مقدمة عن لغة االحتساب التقني تعلم  -0
 الثوابت والمتغيراتتعلم  -7
 . المصفوفات والعمليات على المصفوفات تعلم  -3
 السالسل الرمزية تعلم  -4
 MATLABملفات البيانات الخاصة ببرنامج تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .019

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 .  MATLAB لغة االحتساب التقني في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .  الثوابت والمتغيرات في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 .المصفوفات والعمليات على المصفوفات    تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
 .السالسل الرمزية   .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 .لمصفوفاتالعمليات على امهارات في  – 0ب
 . جمل اإلدخال واإلخراج  مهارات في  -7ب
 . ايعازات المجموعات والبتات وااليعازات القاعدية  مهارات في  -3ب
 الرسوم البيانية  مهارات في  – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 التعلم الذاتيطريقة  -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو وحل مسائل تطبيقية .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.3د
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 البنية التحتية  .000

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

                اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

 بنية المقرر .001

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

0 3 
مقدمة عن لغة االحتساب تعلم 
 MATLAB التقني

مقدمة عن لغة االحتساب 
 MATLAB التقني

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي والتوضيحالشرح  الثوابت والمتغيرات الثوابت والمتغيراتتعلم  3 7

3 
المصفوفات والعمليات تعلم  3

 على المصفوفات

المصفوفات والعمليات على 
 المصفوفات

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

4 
المصفوفات متعددة تعلم  3

 األبعاد

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح المصفوفات متعددة األبعاد

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مصفوفات الخاليا مصفوفات الخالياتعلم  3 5
 التقويم البنائي الشرح والتوضيح السالسل الرمزية السالسل الرمزيةتعلم  3 6
 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  3 7

 البنائيالتقويم  الشرح والتوضيح جمل اإلدخال واإلخراج جمل اإلدخال واإلخراجتعلم  3 8

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح الجمل الشرطيــة الجمل الشرطيــةتعلم  3 9

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح جمل الدوران والتكرار جمل الدوران والتكرارتعلم  3 01

ملفات البيانات الخاصة تعلم  3 00
 MATLABببرنامج

ملفات البيانات الخاصة 
 MATLABببرنامج

 التقويم البنائي والتوضيحالشرح 

ايعازات المجموعات تعلم  3 07
 والبتات وااليعازات القاعدية

ايعازات المجموعات والبتات 
 وااليعازات القاعدية

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح الدوال والبرامج الفرعية الدوال والبرامج الفرعيةتعلم  3 03

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح الرسوم البيانية الرسوم البيانيةتعلم رسم  3 04

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - ثاني اختبار دوري 3 05
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .007

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: م. عصام سرحان

 

 

 ؽجيؼز دٚجنٗ ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .212

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد عوجكٛز /     / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .213

 Univ 3113فجعٕح)ثَضشَش، ٔدٕسدُٕٚش(/  ثعى / سيض ثنًوشس .214

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .215

 ثنغجدط/ ثنغجنغز  ثنلقم / ثنغُز .216

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 (31) )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .217

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .218

 ثٌ ٚكٌٕ ثنطجنخ يهًجً دجنًلجْٛى ثالصٛز أْذثف ثنًوشس .219

 ان يتعرف الطلبة على ماىية الشبكات ا اتسوب وبصورة فعالة متكنة من القيام بعمليات البحث ةاخل الشبكة -0

 ويتعلم  ر  تسحب املصاةر والربامج والصور -2

 ان يتعرف الطلبة على  ر  انشاء عروض تقدديية جاىزة -8

 على  ر  ا اظ والطباعة ان يتعرف الطلبة - 4

 ان يتعرف الطلبة على  ر  انشاء الربيد االلكًتوين و ر  االمان وا ماية - 2

 
 
 

 

 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسجس ثنيخشؽ .113

  ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًذجدا ثالَضشَش -1أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثعجعٛجس كٙ دشَجيؼ ثنذٕس دُٕٚش  -2أ

 صٚجدر ثنٕػٙ نذٖ ثنطهذز ػهٗ ثًْٛز ثعضخذثو ثنقجعٕح ٔدشثيؾز دقٕسر ػجيز  -3أ
 صًكٍٛ ثنطهذز ػهٗ ثَؾجء دشٚذ ثالنكضشَٔٙ خجؿ دٓى  -4أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثعضخذثو ؽشثةـ ػشك ثنذٕس دُٕٚش -5أ
   -6أ

  ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ ثنغشػز كٙ ثعضخذثو ؽذكز ثالَضشَش  – 1ح

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ ثنضكٛق يغ ؽًٛغ ثنذشثيؼ ٔثنضطذٛوجس ثنًضجفز ػهٗ ثنؾذكز – 2ح

 نكضشَٔٙ صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ صؼهى ثنًٓجسثس ثنخجفز كٙ صطذٛوجس ثنؾذكجس يغم ثنذشٚذ ثال  - 3ح

   صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ صؼهى ثنًٓجسثس ثنخجفز دجنؾذكجس يغم عقخ ثنًقجدس ٔثنكضخ   -4ح

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 

كٙ دذثٚز ثنلقم ٚؾش٘ ثدالؽ ثنطهذز دًلشدثس ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔيقجدس ثنًؼهٕيجس ) ثنكضخ رثس ثنؼالهز ، 

ثنًلشدثس ػهٗ ثعجدٛغ ثنلقم ثنذسثعٙ، ٔثعجنٛخ ثنضوٕٚى ثنضٙ ثنشعجةم ثنؾجيؼٛز( ٔصٕصع  ثنذٔسٚجس ،

 عٛؾش٘ ثصذجػٓج ، ٔكجالصٙ:

. صٓٛتز ثنًقجمشثس ٔكوج نهضغهغم ثنز٘ ٔسد كٙ ثنًوشس ثنذسثعٙ ػٍ هشٚن ثالعضؼجَز دًقجدس 1

 ثنًؼهٕيجس عجدوز ثنزكش.  

 . ثدالؽ ثنطهذز ػٍ يٕمٕع ثنًقجمشر ثنوجديز دوقذ ثنضٓٛتز.2

 ٍ ثنطهذز صوذٚى ثٔسثم صخـ يٕمٕػج ثٔ ثكغش يٍ ثنًٕمٕػجس هٛذ ثنذسثعز. . ثنطهخ ي3
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 هشثةن ثنضوٛٛى      

 

. ثؽشثء ثيضقجٍَٛ كقهٍٛٛ ثالٔل دؼذ ثَونجء ثالعذٕع ثنخجيظ يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔثنغجَٙ دؼذ ثالعذٕع 1

ثنقجد٘ ػؾش يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔصشثػٗ كٙ كم ثيضقجٌ ثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، 

جس يٕثظذز ثنطجنخ % يٍ ثنضققٛم ثنكهٙ ػهٗ ثٌ ٚأخز دُظش ثالػضذ41ثالعضكؾجف( فٛظ دسؽز ثنضوٕٚى نٓج 

 ٔفؾى يؾجسكضّ ثنٕٛيٛز. 

% يٍ ثنضققٛم ٔٔكن صٕهٛضجس ثنٕصثسر ٔٚشثػٗ ػُذ ٔمغ 61. ثيضقجٌ َٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ ٔنّ 2

 ثالعتهز ؽًٕنٛز يقضٕٖ ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، ثالعضكؾجف(.

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ يكَٕجس ثالعجعٛز نؾذكز ثالَضشَش -1ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ كٛلٛز ثنضؼجيم يغ ثنؾذكجس ٔصطذٛوجصٓج ثنًخضهلز -2ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ كٛلٛز ثنضؼجيم يغ دشَجيؼ ثنؼشٔك ثنذٕس دُٕٚش -3ػ

   ثنضؼشف ػهٗ ثنؾذكز ثنؼُكذٕصٛز ٔكٛلٛز ثنذقظ ٔعقخ ثنًقجدس ٔهشم ثنضقًٛم -4ػ

  
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 

ٚغضخذو ػجدر ثعهٕح ثنضؼهٛى ثنًذجؽش فٛظ صضى صؼهٛى ثنًٓجسثس دؾكم يذجؽش ٔفشٚـ يؼضصر دجأليغهز نًشثفم 

 ثنضؼهٛى ثالعجط 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    

 صأصٙ مًُج يغ ػًهٛجس ثنضوٛٛى دجنًوشس ثنذسثعٙ ثنضٙ صققم ثعُجء َٔٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ.

 
 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنضأْٛهٛز ثنؼجيز ٔ ثنًٓجسثس -د 

 صٕمٛق ثنًٓجسثس ثنًكضغذز كٙ صؼهٛى ثنًؼشكز نذٖ ههذز يشفهز ثنضؼهٛى ثالعجط.  -1د

 سثعٙ.ثخضٛجس ثيغهز يٍ يوشسثس  ثنضؼهٛى ثالعجط ٔنكم يُٓج يٓجسثس ثنضٙ صُجٔنٓج ثنًوشس ثنذ-2د

 صوٛٛى يذٖ ثكضغجح صاليٛز ثنضؼهٛى ثالعجط نًٓجسثس ثنضطذٛن.-3د

 نضاليٛز يشفهز ثنضؼهٛى ثالعجط. دُجء ثخضذجسثس خجفز دًؾجالس ثنضلكٛش  -4د
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 دُٛز ثنًوشس .114

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز
ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

ػٍ ثالَضش َش يوذيز  2 1

 ٔصقلـ ثنٕح

 

يوذيز ػٍ ثالَضش َش 

 ٔصقلـ ثنٕح
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

عقخ ثنًقجدس ٔثنذشثيؼ   2 2

 ٔثنقٕس

 

عقخ ثنًقجدس ٔثنذشثيؼ  

 ٔثنقٕس
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

صكٍٕٚ فُذٔم دشٚذ  2 3

 ثالنكضشَٔٙ ٔثنًشثعهز

 

صكٍٕٚ فُذٔم دشٚذ 

 ٔثنًشثعهزثالنكضشَٔٙ 
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنًُجهؾز  ثاليجٌ ٔثنقًجٚز ثاليجٌ ٔثنقًجٚز 2 4

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنًُجهؾز  صـٛش ثػذثدثس ثالَضش َش صـٛش ثػذثدثس ثالَضش َش  2 5

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 صوٕٚى دُجةٙ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثخضذجس ؽٓش٘ ثخضذجس ؽٓش٘ 2 6

صؾـٛم ثنذٕس دُٕٚش  2 7

 ٔثَؾجء ػشك صوذًٚٙ 

 ؽذٚذ

 

صؾـٛم ثنذٕس دُٕٚش 

ٔثَؾجء ػشك صوذًٚٙ 

 ؽذٚذ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثَؾجء ػشٔك صوذًٚٛز  2 8

دجعضخذثو ثنوٕثنخ 

 صقًًٛٛز

 

صوذًٚٛز ثَؾجء ػشٔك 

دجعضخذثو ثنوٕثنخ 

 صقًًٛٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

كضـ ػشك صوذًٚٙ  2 9

ؽذٚذ كضـ ػشك 

 صوذًٚٙ يٕؽٕد عجدوج  

 

كضـ ػشك صوذًٚٙ 

ؽذٚذ كضـ ػشك 

 صوذًٚٙ يٕؽٕد عجدوج  

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

صقشٚش ٔصشصٛخ  2 11

 ثنؼشٔك ثنضوذًٚٛز 
صقشٚش ٔصشصٛخ 

 ثنضوذًٚٛزثنؼشٔك 

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنًُجهؾز  ثنقلع ٔثنطذجػز ثنقلع ٔثنطذجػز 2 11

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

صـٛش صقًٛى ثنؼشك  2 12

 ثنضوذًٚٙ دأكًهّ
صـٛش صقًٛى ثنؼشك 

 ثنضوذًٚٙ دأكًهّ

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

صؼذٚم َٔوم ثنُقٕؿ  2 13

 كُٛزٔثمجكز ثػًجل 

صؼذٚم َٔوم ثنُقٕؿ 

 ٔثمجكز ثػًجل كُٛز

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثعضخذثو يالفظجس ثنًضكهى  2 14

 ٔثنخشٔػ يٍ ثنذشَجيؼ
ثعضخذثو يالفظجس ثنًضكهى 

 ٔثنخشٔػ يٍ ثنذشَجيؼ

 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 ثخضذجس ؽٓش٘ ثخضذجس ؽٓش٘ 2 15

 

 صوٕٚى دُجةٙ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .115

 ال توجد ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

 اتساتسيات االنًتنت )ثنًقجدس(  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز 2
 اتساتسيات البوربوينت

 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 
 ثالعضلجدر يٍ ثنذٔسٚجس ٔثنًقجدس رثس ثنقهز دجنًوشس

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
 ثالعضلجدر يٍ ؽذكز ثنًؼهٕيجس ثنذٔنٛز كًقجدس يؼشٔكز

 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .116

 كٙ صطٕٚش ثنًُجْؼ  كٙ يشثفم ثنضؼهٛى ثالعجط .ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش1  

 . ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش كٙ صطٕٚش ثنًُجْؼ كٙ ثنُظجو ثنؼجن2ًٙ

 . ثالػضًجد ػهٗ ثنًوشسثس ثنضٙ صقذس يٍ ثنٓٛتز ثنوطجػٛز ٔيجٚضى ثهضشثفز يٍ هذم ثنكهٛجس ٔثنؾجيؼجس3
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 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: م. ىيام غالب

 

 

 ثنضشدٛز ثالعجعٛزكهٛز  ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .211

    هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد صشدٕٚز/  / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .211

 Coll 3211ثنوٛجط ٔثنضوٕٚى /  ثعى / سيض ثنًوشس .212

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .213

 ثنغجدط/ ثنغجنغز ثنلقم / ثنغُز .214

 عجػّ 31 )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .215

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .216

 ثنًوشسأْذثف  .217

 ٌهدف هذا المقرر الى مساعدة الطلبة فً تحقٌق االتً:

 
 .ادراك المعنى العلمً لمفهومً القٌاس والتقوٌم والفرق بٌنهما -1

 التعرف على اهمٌة التقوٌم والتعرف على اهم مجاالته وخطواته وانواعه. -2

 اكساب الطلبة المهارة فً اعداد انواع االختبارات المختلفة.-3

 اكساب الطلبة المهارة التطبٌقٌة ألساسٌات االحصاء فً القٌاس والتقوٌم التربوي -4

 تعرٌف الطلبة بأدوات التقوٌم واستخدامها بما ٌناسب جوانب المتعلم المختلفة -5

 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.

 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسجس ثنيخشؽ .117
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  ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  نًلٕٓو ثنوٛجط ٔثنضوٕٚى. -1أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  نًلٕٓو ثالخضذجسثس ثنؾخقٛز.  -2أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  نًلٕٓو ثالخضذجسثس ثنؾلٕٚز ٔثنضقشٚشٚز.  -3أ
 ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  نًلٕٓو ثالخضذجسثس ثنًٕمٕػٛز ٔثنًوجنٛز.صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل  -4أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  نكٛلٛز ثػذثد ثالخضذجسثس.  -5أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى  نكٛلٛز ثػذثد ثنخجسهز ثالخضذجسٚز.   -6أ

  ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 يٓجسثس خجفز كٙ ثنضًٛٛض دٍٛ يلجْٛى ثنوٛجط ٔثنضوٕٚى. – 1ح

 يٓجسثس كٙ كٛلٛز ثػذثد ؽذٔل ثنًٕثفلجس ثٔ ثنخجسهز ثالخضذجسٚز. – 2ح

 يٓجسثس كٙ ثخضٛجس ثالخضذجس ثنًُجعخ نوٛجط يذٖ صقوٛن ثالْذثف ثنًٕمٕػز. – 3ح

 يٓجسثس كٙ ثػذثد يؾًٕػّ يٍ ثالْذثف ثنغهٕكٛز.    -4ح

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 

 ثالعضؾٕثح ٔثنًُجهؾز 

 يطجنذز ثنطهذز دجػذثد ًَجرػ يٍ ثخضذجسثس  يٕمٕػٛز ٔيوجنٛز.

 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى      

 ثخضذجسثس ٕٚيٛز ٔؽٓشٚز ٔكقهٛز . -1
 صُلٛز دسط يقـش ثيجو ثنطهذز. -2
 ثخضذجسثس ػًهٛز كٙ ػًم ًَجرػ الخضذجسثس يٕمٕػٛز ٔيوجنٛز. -3

 

 

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 صًُٛز ثصؾجِ ثنطهذز َقٕ ثعضخذثو ثنًغضقذعجس ٔثنضطٕسثس كٙ هشثةن ثنضذسٚظ. -1ػ

 ثنضٕثفم يغ صطٕسثس ثنؼهٕو ثنضشدٕٚز ٔثنُلغٛز. -2ػ

 صًُٛز ثصؾجِ ثنطهذز َقٕ يُٓز ثنضؼهٛى. -3ػ

   -4ػ

  
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 ثنؼقق ثنزُْٙ

 ثنًؾكالسهشٚوز فم 

 ثنضؼهٛى ثنًذشيؼ

 

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    

 ثالخضذجسثس ثنٕٛيٛز ٔثنؾٓشٚز

 ثالخضذجسثس ثنؼًهٛز )ثنضطذٛن(.
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 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنضأْٛهٛز ثنؼجيز ٔ ثنًٓجسثس -د 

 يٓجسر ثعضخذثو ثنًقجدس ثنقذٚغز. -1د

 يٓجسر ثالكجدر يٍ ثخش ثنًغضؾذثس ػهٗ ثنغجفز ثنضشدٕٚز. -2د

 يٓجسر ثدثء دسط ػًهٙ ثيجو ثنطهذز -3د

   يٓجسر ثػذثد ثخضذجس ٔكن ثالعظ ثنؼهًٛز. -4د
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 دُٛز ثنًوشس .118

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز
ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

ػهٗ صؼشٚق  ثنوذسر  2 ثالٔل

ٔكٓى ثنضوٕٚى ٔثنوٛجط 

 ٔثنؼالهّ دًُٛٓج

التقوٌم مفهومه انواعه 
 -مجاالته

القٌاس مفهومه  -
خصائصه والعالقة بٌنه 

 وبٌن التقوٌم

هشٚوز 

ثنًقجمشر 

 ٔثالعضؾٕثح

ثالخضذجس 

 ثنٕٛيٙ 

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجَٙ

خطوات  يؼشكز ٔكٓى 

بناء االختبارات 
التحصٌلٌةمن اعداد 
المعلم وٌشمل تحدٌد 

 اهمٌة االهداف السلوكٌة

انواع االختبارات   
والمقاٌٌس 

 التربوٌةوالنفسٌة 
خطوات بناء االختبارات 

التحصٌلٌةمن اعداد المعلم 
وٌشمل تحدٌد اهمٌة 

 االهداف السلوكٌة

 

ثنضؼهى 

 ثنضؼجَٔٙ
ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز 

 ثنٕٛيٛز

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجنظ

اسس   يؼشكز ٔكٓى 

تحدٌد فقرات 
االختبارات/توزٌع فقرات 
االختبارفً ضوء اوزان 

االهداف والمحتوى 
 الدراسً

اسس تحدٌد فقرات 
االختبارات/توزٌع فقرات 
االختبارفً ضوء اوزان 

االهداف والمحتوى 
 الدراسً.

االهداف السلوكٌة تعرٌفها 
 خصائصها مستوٌاته

ثالنوجء  

ثالعضؾٕثح 

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنشثدغ 

انواع  يؼشكز ٔكٓى 

فقرات االختبار 
خصائصها اسس 

   اصٌاغته

انواع فقرات االختبار 
 خصائصها اسس صٌاغته

ثنًُجهؾز 

 ثنؾًجػٛز
ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ يؼشكز  2 ثنخجيظ

 صٌاغة فقرات  ٔكٓى 

 االختباروانواعها
 اسس ترتٌب الفقرات
 مبادئ تطبٌق االختبار

 صٌاغة فقرات
 االختباروانواعها

 اسس ترتٌب الفقرات
 مبادئ تطبٌق االختبار

ثنًؾجسكز  ثنًقجمشر

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

   ريـــان شهــامتح  2 ثنغجدط
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجدغ

الصدق   يؼشكز ٔكٓى 

تعرٌفه انواعه استخراج 
الثبات      الٌات الصدق

 تعرٌفه خصائصه

الصدق تعرٌفه انواعه 
     استخراج الٌات الصدق
 الثبات تعرٌفه خصائصه

ثالنوجء 

 ٔثنًجهؾز
ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجيٍ

  يؼشكز ٔكٓى 

 االختبارات الشفوٌة

ثالنوجء  االختبارات الشفوٌة

 ٔثالعضؾٕثح
ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنضجعغ

  يؼشكز ٔكٓى 

اختبارات الذكاء تعرٌفها 

اختبارات الذكاء تعرٌفها 
 انواعها

ثالنوجء 

 ٔثالعضؾٕثح
ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .119

 - ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

ا.د عبد الواحد حمٌد  االختبارات االحصٌلٌة المدرسٌة)اسس بناء وتحلٌل اسئلتها( )ثنًقجدس(  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز 2
 الكبٌسً         ا.د هادي مشعان ربٌع

 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 

 التقوٌم والقٌاس النفسً والتربوي,رمزٌة الغرٌب 
مبادئ القٌاس والتقوٌم التربوي للطالب الجامعً والمعلم العربً,سبع 

 ابو لبدة

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
 من املواقل الًتبوية عدة

 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .121

   

 ثنؼًم ػهٗ صضٔٚذ ثنكهٛز دجفذط ثنًقجدس ٔثنًشثؽغ كٙ ثنؼهٕو ثنضشدٕٚز ٔثنُلغٛز ٔهشثةن ثنضذسٚظ .

 ثمجكز ثنٗ صضٔٚذ ثنوجػجس ثنذسثعٛز دجنًغضقذثط ثنضكُٕنٕؽٛز .

 هشثةن ثنضذسٚظ ثنقذٚغز .صؾٓٛض ثنوجػجس ثنذسثعٛز يٍ فٛظ ثنقؾى ٔثالعجط  نضُلٛز 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثنًقجمشر انواعها
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنؼجؽش

مقاٌٌس   يؼشكز ٔكٓى 

 الشخصٌة والمٌول

مقاٌٌس الشخصٌة 
 والمٌول

ثالنوجء 

ٔثالعضؾٕثح 

 ٔثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر
ثنقجد٘ 

 ػؾش
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2

ادوات   يؼشكز ٔكٓى 

 القٌاس الال اختبارٌة

ادوات القٌااااااااااااس الاااااااااااال 
 اختبارٌة

ثالنوجء 

 ٔثالعضؾٕثح
ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر
   امتحان شهري  2 ثنغجَٙ ػؾش



اٌظفؾخ   

236 
 

  

 ّٛرط ٚطف اٌّمشسٔ

 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة : أ/.د. احمد داود سلمان

 

 
 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .218

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد صشدٕٚز/  / ثنًشكض ؼهًٙ ثنوغى ثن .219

 Coll 3212/ هشثةن صذسٚظ ػجيز ثعى / سيض ثنًوشس .221

 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .221

 ثنغجدط/ عجنغز ثنلقم / ثنغُز .222

 عجػز 31 )ثنكهٙ(ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز  .223

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .224

 أْذثف ثنًوشس .225

 .معرفة الطلبة مباهوم  رائق التدريس0    

 .معرفة الطلبة بايية  رائق التدريس2

 .التعرف على اىم الطرائق الشائعة االتستخدام8

 التدريس.التعرف على اىم االجتاىات واملاتحدثات يف  رائق 4

 .التعرف على  رائق التدريس من اجل التمكن واالبداع2

 .معرفة الطلبة بتنويل التدريس واتسًتاتيجياتو6

 
 

 

يوفر وصف املقرر ىذا إجيازًا مقتضيًا ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.التعلم االتستااةة القصو  من فر  
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 ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى ًوشسيخشؽجس ثن .121

  ْذثف ثنًؼشكٛز ثأل -أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًلٕٓو هشثةن ثنضذسٚظ-1أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًلٕٓو ثعضشثصٛؾٛجس ثنضذسٚظ -2أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًلٕٓو ثعجنٛخ ثنضذسٚظ  -3أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًلٕٓو هشثةن ثنضذسٚظ ثنؾجةؼز ثالعضخذثو -4أ
 ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًلٕٓو صُٕٚغ ثنضذسٚظصًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ   -5أ
ثالصؾجْجس ٔثنًغضقذعجس كٙ هشثةن  صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًلٕٓو  -6أ

  ثنضذسٚظ
  ًوشس.ثنخجفز دجن ٛزثنًٓجسثصثألْذثف   -ح 

 يٓجسثس خجفز كٙ ثنضًٛٛض دٍٛ ثنطشثةن– 1ح

 فٛظ ثالٚؾجدٛجس ٔثنغهذٛجسيٓجسثس خجفز كٙ صقهٛم ٔصلغٛش كم هشٚوز يٍ  – 2ح

 يٓجسثس كٙ كٛلٛز ثخضٛجس ثنطشٚوز ثالكنم نهضذسٚظ – 3ح

    يٓجسثس خجفز كٙ كٛلٛز ديؼ ثكغش يٍ هشٚوز كٙ ثنذسط ثنٕثفذ -4ح

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 

 .ثالنوجء ثنًقجمشر1
 .ثالعضؾٕثح ٔثنًُجهؾز2

 .يطجنذز ثنطهذز دكضجدز خطز دسط ٕٚيٛز3

 ثنطهذز دأػذثد دسط يقـش ٔصوذًّٚ.يطجنذز 4
 هشثةن ثنضوٛٛى      

 

 .ثخضذجسثس ٕٚيٛز ٔؽٓشٚز ٔكقهٛز دجعتهز يٕمٕػٛز ٔيوجنٛز1

 .ثالخضذجسثس ثنؼًهٛز كٙ كضجدز خطز دسط ٕٚيٛز 2

 .صُلٛز دسط يقـش نهطجنخ ثيجو صيالء3ِ

 

 
 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 صًُٛز  سٔؿ ثنضطٕس ثنضؾذٚذ-1ػ

 يضجدؼز ثخش ثنًغضقذعجس ٔثنضطٕسثس كٙ هشثةن ثنضذسٚظ -2ػ

 يٕثكذز ثعضخذثو ثنضوُٛز كٙ ثنضؼهٛى-3ػ

 ثنضٕثفم يغ صطٕسثس ثنؼهٕو ثنضشدٕٚز ثنُلغٛز ثنؼجنًٛز  -4ػ

  
 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 ثنؼقق ثنزُْٙ

 هشٚوز فم ثنًؾكالس

 ثنضؼهٛى ثنًذشيؼ

 
 هشثةن ثنضوٛٛى    
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 ثاليضقجَجس  ثنضقشٚشٚز 

 ثالخضذجسثس ثنؼًهٛز)ثنضطذٛن(

 

 
 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنضأْٛهٛز ثنًٓجسثس ثنؼجيز ٔ -د 

 ٚغضخذو ثنًقجدس ثنقذٚغز ٔثنًضطٕسر-1د

 ثالكجدر يٍ ثنضوُٛز  كٙ ثنضؼهى ٔثنضؼهٛى-2د

 -3د

    -4د
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 ثنًوشسدُٛز  .122

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز
ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع
 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثالٔل

يؼشكز ٔكٓى هذٛؼز 

هشثةن ثنضذسٚظ 

ٔيُجْؾٓج ٔثنقجؽز 

 ثنٛٓج

هشثةن ثنضذسٚظ 

هذٛؼضٓج ٔيُجْؾٓج 

 ٔثنقجؽز ثنٛٓج

 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر 

 
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجَٙ

يؼشكز ٔكٓى ثنؼُجفش 

 ثالعجعٛز كٙ ثنضذسٚظ

ثنؼُجفش ثالعجعٛز كٙ 

 صذسٚظ ثنًُجْؼ
 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجنظ

يؼشكز ٔكٓى  ثنطشٚوز 

ثنًُجعذز ثنضذسٚغٛز 

ٔثنؼٕثيم ثنًؤعشر كٙ 

ثخضٛجسْج ٔثنضوٕٚى 

 ٔثنًضجدؼز

ثنطشٚوز ثنضذسٚغٛز 

ثنًُجعذز ٔثنؼٕثيم 

ثنًؤعشر كٙ ثخضٛجسْج 

 ٔثنضوٕٚى ٔثنًضجدؼز

 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنشثدغ

يؼشكز ٔكٓى يلٕٓو 

 هشٚوز ثالنوجء ٔ

فٕسْج ٔيضثٚجْج 

 ٔػٕٛدٓج

 هشٚوز ثالنوجء

فٕس ثنطشهز ثالنوجةٛز 

ٔيضثٚجْج ٔػٕٛدٓج 

 ٔثعذجح صلنٛهٓج

 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنخجيظ

يؼشكز ٔكٓى يلٕٓو  

 ثنًُجهؾز ثنؾًجػٛز

 ثنًُجهؾز ثنؾًجػٛز

 يضثٚجْج ٔػٕٛدٓج
 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجدط

يؼشكز ٔكٓى يلٕٓو 

هشٚن ثالعضوشثء 

 ٔثنوٛجط

هشٚوز ثالعضوشثء 

ٔثنوٛجط خطٕثصٓج 

 ٔثنًضثٚج ٔثنؼٕٛح

 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ 2 ثنغجدغ

يؼشكز ٔكٓى يلٕٓو 

 ثالعضؾٕثح ثنقٙ

هشٚوز  ثالعضؾٕثح 

ثنقٙ ٔثَٕثع ثالعتهز 

 ثنقلٛز

 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر 

ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجيٍ

يؼشكز ٔكٓى يلٕٓو 

صؼهٛى ثنلشٚن ٔيلٕٓو 

 ثنضؼهٛى ثنًذشيؼ

صؼهٛى ثنلشٚن ٔثنضؼهٛى 

 ثنًذشيؼ
 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر
ثنًؾجسكز  ثالنوجء ثنضؼهٛى ثنًقـش صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنضجعغ
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز .123

 

 احدث املؤلاات يف  رائق واتسًتاتيجيات التدريس ومبا يغطي املارةات املقررة ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

يؼشكز ٔكٓى  ثنضؼهٛى 

ثنًقـش ٔثنضؼهٛى 

 دجنًشثعهز

 ثالعضؾٕثح ٔثنضؼهٛى دجنًشثعهز

 ثنًُجهؾز
ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

 ٔصطذن ػًهٙ
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنؼجؽش

يؼشكز ٔكٓى  ثنضخطٛو 

 نهضذسٚظ

 ثالنوجء  ثنضخطٛو نهضذسٚظ

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

 ٔصطذن ػًهٙ
ثنقجد٘ 

 ػؾش

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2

يؼشكز ٔكٓى  يلٕٓو 

صُٕٚغ ثنضذسٚظ 

ٔثالعظ ثنُلغٛز 

ٔثنضشدٕٚز نضُٕٚغ 

 ثنضذسٚظ

ثنضذسٚظ يلٕٓو صُٕٚغ 

ٔثالعظ ثنُلغٛز 

ٔثنضشدٕٚز نضُٕٚغ 

 ثنضذسٚظ

 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجَٙ ػؾش

 يؼشكز ٔكٓى

يٓجسثس يًٓز نضطذٛن 

ثعضشثصٛؾٛز صُٕٚغ 

 ثنضذسٚظ

 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

ٔثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنغجنظ ػؾش

يؼشكز ٔكٓى  يٓجسثس 

يًٓز نضطذٛن 

ثعضشثصٛؾٛز صُٕٚغ 

 ثنضذسٚظ

هشٚوز ثنضؼهى يٍ ثؽم 

 ثنضًكٍ
 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

ثيضقجَجس 

 ٕٚيٛز
صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2 ثنشثدغ ػؾش

يؼشكز ٔكٓى  هشٚوز 

 نؼخ ثنذٔس

 ثالنوجء  هشٚوز نؼخ ثنذٔس

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

 ٔصطذن ػًهٙ
ثنخجيظ 

 ػؾش

صًكٍٛ ثنطهذز يٍ  2

يؼشكز ٔكٓى  هشٚوز 

 ثنؼقق ثنزُْٙ

هشٚوز ثنؼقق 

 ثنزُْٙ
 ثالنوجء 

 ثالعضؾٕثح

 ثنًُجهؾز

ثنًؾجسكز 

ثنقلٛز كٙ 

صقنٛش 

 ثنًقجمشر

 ٔصطذن ػًهٙ
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 ة.ةاوة ماىر  حممد وجميد مهدي حممد: اتساتسيات يف  رائق التدريس العامة ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(  2
 للمواة االجتماعيةشاكر االمُت:   رائق التدريس العامة 
 ا يلة:  رائق التدريس واتسًتاتيجياتو

 ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                

 ( ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،.... ) 
 

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 
 

 
 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .124

 ثنؼهًٙ ٔهشثةن ثنضذسٚظ صضٔٚذ ثنكهٛز دجفذط ثنًقجدس كٙ ثنذقظ  

 صٕكٛش يذسعز نضذسٚخ ثنطجنخ)ثنًؼهى( صقش ثؽشثف ثالعضجر ثنًؾشف
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 وصف المقرر
 مدرس المادة: محاضر خارجي

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 سية جامعة ديالى / كلية التربية األسا المؤسسة التعليمية .226

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .227

 Math 3323/  حلقات اسم / رمز المقرر .228

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .229

 السادس/ الثالثة الفصل / السنة .231

 ساعة  45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .231

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .232

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .233

 مفهوم الحلقة .  تعلم  -0
 الحلقة الجزئية تعلم  -7
 .المثاليات وحلقات القسمة   تعلم  -3
 المثاليات االعظمية  تعلم  -4
 .المثاليات األولية  تعلم  -5
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 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .075

 األىداف المعرفية   -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 . مفهوم الحلقة   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .  الحلقة الجزئية  في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 .المثاليات وحلقات القسمة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في -4أ
 المثاليات االعظمية  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 .المثاليات األولية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 .مهارات في حل المسائل المتعلقة بالموضوع – 0ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 بحوث وتقارير عن المادة الدراسيةـ تكليف الطلبة بإنجاز 3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو وحل مسائل تطبيقية .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 التعلم الذاتيطريقة  -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 البنية التحتية  .077

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 الموضوع وتحليلها .مهارات في جمع البيانات حول  -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.3د
   

 بنية المقرر .076

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي طريقة العرض مفهوم الحلقة  مفهوم الحلقة تعلم  3 0

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مفهوم الحلقة  مفهوم الحلقة تعلم  3 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح الحلقة الجزئية  الحلقة الجزئية تعلم  3 3

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح الحلقة الجزئية  الحلقة الجزئية تعلم  3 4

 التقويم البنائي والتوضيحالشرح  الحلقة الجزئية  الحلقة الجزئية تعلم  3 5

6 
المثاليات وحلقات تعلم  3

 القسمة 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح المثاليات وحلقات القسمة 

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  3 7

8 
المثاليات وحلقات تعلم  3

 القسمة 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح المثاليات وحلقات القسمة 

المثاليات وحلقات تعلم  3 9
 القسمة 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح المثاليات وحلقات القسمة 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح المثاليات االعظمية  المثاليات االعظمية تعلم  3 01

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح المثاليات االعظمية  المثاليات االعظمية تعلم  3 00

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح ، المثاليات األولية المثاليات األولية تعلم  3 07

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح ، المثاليات األولية المثاليات األولية تعلم  3 03

 البنائيالتقويم  الشرح والتوضيح ، المثاليات األولية المثاليات األولية تعلم  3 04

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - ثاني اختبار دوري 3 05
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 د. محمد جواد، نظرية الحلقات، جامعة بغداد، كلية العلوم. -0 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

         اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها        
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 الجبر المجرد. د. عادل غسان نعوم، د. باسل عطا الهاشمي-
 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع-

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .078

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌّمشس ٚطف

 مدرس المادة : م. علي خالد

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 . عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإعغخ  .234

 اٌش٠بػ١بد     / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .235

 Math 3324/  ؽشائك رذس٠ظ رخظ١ظ١خ اعُ / سِض اٌّمشس .236

 اٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .237

 اٌغبدط/اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .238

 عبػخ 45 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .239

 1/11/2117 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .241

 أ٘ذاف اٌّمشس .241

 ِغبالد ا٘ذاف رذس٠ظ اٌش٠بػ١بد فٟ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ، ٚو١ف١خ ط١بغزٙب
 رظ١ٕف اال٘ذاف اٌخبطخ ٚو١ف١خ ط١بغزٙب ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ رٌه.

 اػذاد خطؾ دساع١خ ؽٛي ِٛػٛػبد س٠بػ١خ ِٓ اٌش٠بػ١بد اٌّذسع١خ ٌٍّشؽٍخ االثزذائ١خ
 بْ ً٘ ( فٟ اٌزفى١ش إٌٙذعٟڤ)اٌؾغبث١خ ٚإٌٙذع١خ ( ِٚغز٠ٛبد )رؼ١ٍُ اٌّفب١ُ٘ 

 
 

 
 

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .129

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 رظ١ٕف اال٘ذاف اٌخبطخ ٚو١ف١خ ط١بغزٙب ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ رٌه.  -1أ

 ػشػٙب ػٍٝ ٚفك االعٍٛث١ٓ .اِضٍخ ِٓ اٌش٠بػ١بد اٌّذسع١خ رزٕبٚي و١ف١خ . 2أ

 ِفَٙٛ اٌزؾظ١ً فٟ اٌش٠بػ١بد ٚاعجبة أخفبع رؾظ١ً اٌطٍجخ فٟ اٌش٠بػ١بد . 3أ.

 ّٔٛرط د٠ٕض فٟ االٌؼبة )رؼش٠ف + اِضٍخ( ّٔٛرط ث١بع١ٓ ٚرؼ١ٍُ اٌش٠بػ١بد )رؼش٠ف + اِضٍخ(. 4
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خارساٌّٙباأل٘ذاف   -ة 

 ِٙبساد اٌزخط١ؾ . - 1ة

 ِٙبساد اٌزٕف١ز . – 2ة 

  ِٙبساد اٌزم٠ُٛ .  - 3ة 
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌطش٠مخ األٌمبئ١خ )اٌّؾبػشح (

 اٌطش٠مخ اٌؾٛاس٠خ ٚاٌطش٠مخ إٌمبش١خ  .     

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اِزؾبٔبد رؾظ١ٍ١خ )١ِٛ٠خ  شٙش٠خ فظ١ٍخ (

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اعب١ٌت ػالع١خ ٌجؼغ ِشىالد رؼ١ٍُ اٌش٠بػ١بد فٟ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚػالعٙب . -1ط          

 . ثؼغ ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌّخزٍفخ ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ رٌه 2ط
 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

   

 اٌطش٠مخ األٌمبئ١خ )اٌّؾبػشح (

 اٌطش٠مخ اٌؾٛاس٠خ ٚاٌطش٠مخ إٌمبش١خ  .     

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اِزؾبٔبد رؾظ١ٍ١خ )١ِٛ٠خ  شٙش٠خ فظ١ٍخ (

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّبدح اٌذساع١خ ثشىً ا٠غبثٟ . -1د   -1د

 سفغ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٚاٌؼٍّٟ ٌٍّزؼٍُ . -2د

 اػطبء اٌّزؼٍُ فشطخ ٌج١بْ ِٛ٘جزٗ .-3د

 لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌّٙبساد اٌؾغبث١خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّبدح اٌذسع١خ-4د         
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 ث١ٕخ اٌّمشس .131

األعجٛ

 ع
اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ
ِغبالد ا٘ذاف رذس٠ظ اٌش٠بػ١بد فٟ  3     1  

 اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ، ٚو١ف١خ ط١بغزٙب 
ا٘ذاف رذس٠ظ 

 اٌش٠بػ١بد
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رظ١ٕف اال٘ذاف اٌخبطخ ٚو١ف١خ  3 2

 ط١بغزٙب ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ رٌه.
رظ١ٕف اال٘ذاف 

 اٌزشث٠ٛخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

االعٍٛة )اٌؾٍضٟٚٔ ، اٌّزّشوض(  3 3

 ِفَٙٛ ٚرؼشٞ ١ِّٚضاد وً ِّٕٙب
اعب١ٌت ػشع 

اٌّٛػٛػبد 

 اٌش٠بػ١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اِضٍخ ِٓ اٌش٠بػ١بد اٌّذسع١خ رزٕبٚي  3 4

 و١ف١خ ػشػٙب ػٍٝ ٚفك االعٍٛث١ٓ .
اعب١ٌت ػشع 

اٌّٛػٛػبد 

 اٌش٠بػ١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ػشع اٌّٛػٛػبد اٌش٠بػ١خ فٟ  3 5

اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ػٍٝ ٚفك ارغب٘بد 

ؽذ٠ضخ ِؼزّذح ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼٍُ 

 اٌؾذ٠ش .

االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ 

فٟ ػشع 

اٌّٛػٛػبد 

 اٌش٠بػ١خ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 اخزجبس شٙشٞ )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(اخزجبساد شٙش٠خ  3 6

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِفَٙٛ اٌزؾظ١ً فٟ اٌش٠بػ١بد  3 7

ٚاعجبة أخفبع رؾظ١ً اٌطٍجخ فٟ 

 اٌش٠بػ١بد .

إٌّبلشخ  اٌزؾظ١ً اٌش٠بػٟ

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اعب١ٌت ػالع١خ ٌجؼغ ِشىالد رؼ١ٍُ  3 8

االثزذائ١خ اٌش٠بػ١بد فٟ اٌّشؽٍخ 

 ٚػالعٙب .

إٌّبلشخ  اٌزؾظ١ً اٌش٠بػٟ

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِفَٙٛ اٌزخط١ؾ ،أٛاع اٌزخط١ؾ  3 9

 اٌزشثٛٞ

اٌزخط١ؾ  ٌزذس٠ظ 

 اٌش٠بػ١بد

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اػذاد خطؾ دساع١خ ؽٛي ِٛػٛػبد  3 11

س٠بػ١خ ِٓ اٌش٠بػ١بد اٌّذسع١خ 

 ٌٍّشؽٍخ االثزذائ١خ

اٌزخط١ؾ  ٌزذس٠ظ 

 اٌش٠بػ١بد

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اخزجبس شٙشٞ  اخزجبس شٙشٞ )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ( 3 11

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ثؼغ ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌّخزٍفخ  3 12

 ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ رٌه 

ؽشائك رذس٠ظ 

 خبطخ ثبٌش٠بػ١بد

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رؼ١ٍُ اٌّفب١ُ٘ )اٌؾغبث١خ ٚإٌٙذع١خ (  3 13

بْ ً٘ ( فٟ اٌزفى١ش ڤِٚغز٠ٛبد )

 إٌٙذعٟ

إٌّبلشخ  اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بػ١خ

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ّٔٛرط د٠ٕض فٟ االٌؼبة )رؼش٠ف +  3 14

 اِضٍخ( 

 ّٔٛرط ث١بع١ٓ ٚرؼ١ٍُ اٌش٠بػ١بد

 )رؼش٠ف + اِضٍخ( 

إٌّبلشخ  ّٔبرط رؼ١ّ١ٍخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟإٌّبلشخ اِزؾبْ ٔٙب٠خ  اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ 3 15
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .131

 طرائق تدريس الرياضيات/ فريد ابو زينة .0 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 
  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 مصادر ذات صلو  بمحتوى المادة 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
--------------------- 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .132

 رٛع١غ ِفشداد اٌّبدح اٌذساع١خ ثشىً ٠ٕغغُ ِغ اٌزطٛس اٌّؼشفٟ ٌٍّبدح اٌذساع١خ .  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌفظً اٌذساعٟ )ِمبٌٟ + ِٛػٛػٟ( 

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(

 ٚاالعزغٛاة 
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 وصف المقرر
 مدرس المادة: محاضر خارجي

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 سية جامعة ديالى / كلية التربية األسا المؤسسة التعليمية .242

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .243

 Math 3325/  تحليل رياضي اسم / رمز المقرر .244

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .245

 السادس/ الثالثة الفصل / السنة .246

 ساعة  61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .247

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .248

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .249

 األعداد الحقيقية .   تعلم  -0
 خاصية الكمال و التراجي  تعلم  -7
 .متتابعات الدول و متسلسالت الدول    تعلم  -3
 نظريات التكامل  تعلم  -4



اٌظفؾخ   

251 
 

  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .033

 األىداف المعرفية   -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 .  االعداد الحقيقة  في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .   خاصية الكمال والتراجي في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 . ومتسلسالت الدولمتتابعات الدول  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في -4أ
  نظريات التكامل .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 .مهارات في حل المسائل المتعلقة بالموضوع – 0ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 تطبيقية .ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو وحل مسائل 4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 البنية التحتية  .035

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.3د
   

 بنية المقرر .034

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي طريقة العرض األعداد الحقيقية  األعداد الحقيقية تعلم  4 0

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مسلمات الترتيب مسلمات الترتيبتعلم  4 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح خاصية الكمال  خاصية الكمال تعلم  4 3

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التراجيخاصية  التراجيتعلم خاصية  4 4

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مفهوم الغاية  مفهوم الغاية تعلم  4 5

6 4 
االستمرارية ، واالستمرارية تعلم 

 المنتظمة

واالستمرارية  االستمرارية ،
 المنتظمة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  4 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح متتابعات الدول  متتابعات الدول تعلم  4 8

 البنائيالتقويم  الشرح والتوضيح متسلسالت الدول  متسلسالت الدول تعلم  4 9

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التقاربات التقارباتتعلم  4 01

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التقاربات المنتظمة التقاربات المنتظمةتعلم  4 00

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح نظرية ريمان في التكامل  نظرية ريمان في التكامل تعلم  4 07

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح نظرية ليبك في التكامل  نظرية ليبك في التكامل تعلم  4 03

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مراجعة 4 04

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - ثاني اختبار دوري 4 05
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 سيرياماث ، 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .036

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 م. د. حميد كاظم داود مدرس المادة:

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .26

 Math 3326/  ٔظش٠خ اٌج١بٔبد اعُ / سِض اٌّمشس .27

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .28

 اٌغبدط/اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .29

 45=15×3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .31

ربس٠خ ئػذاد ٘زا  .31

 اٌٛطف 
1 /11 /2117 

 : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خأ٘ذاف اٌّمشس .32

 ج١بْ ، دسعخ اٌج١بْ، رؼش٠ف اٌشؤٚط ٚاٌؾبفبد،. ِفَٙٛ ا1ٌ

 اٌج١بٔبد اٌّٛعٙخ ٚغ١ش اٌّٛعٙخ  ٚاٌج١بٔبد اٌغضئ١خِفَٙٛ  .2

 . ِؼشفخ ِظفٛفخ اٌٛلٛع ٌٍشؤٚط ِٚظفٛفخ اٌٛلٛع ٌٍج١بٔبد 3

 . ٔظش٠خ اٌزظبفؼ4

 .  اٌذسٚة ٚاٌذاساد ٚاالرظبي ، االٔمطبع، اٌج١بٔبد ا١ٌٍّٕٔٛٙخ، االشغبس ١ِّٚضارٙب5

 . ر٠ٍٛٓ اٌج١بٔبد ،عغش وشٔه ،ِجشٕ٘خ االٌٛاْ اٌطج١ؼ١خ ٚرطج١مبرٙب.6

 

 

 

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .137

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

  ج١بْ ، دسعخ اٌج١بْ، رؼش٠ف اٌشؤٚط ٚاٌؾبفبدِفَٙٛ اٌ  اْ ٠ذسن اٌطبٌت  -1أ

 اٌج١بٔبد اٌّٛعٙخ ٚغ١ش اٌّٛعٙخ  ٚاٌج١بٔبد اٌغضئ١خِفَٙٛ  اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -2أ

 اٌطبٌت  ِظفٛفخ اٌٛلٛع ٌٍشؤٚط ِٚظفٛفخ اٌٛلٛع ٌٍج١بٔبد اْ ٠ؼشف  -3أ
 ٔظش٠خ اٌزظبفؼ  اْ ٠ؼشف اٌطبٌت -4أ
 اٌذسٚة ٚاٌذاساد ٚاالرظبي ، االٔمطبع، اٌج١بٔبد ا١ٌٍّٕٔٛٙخ، االشغبس ١ِّٚضارٙب  -5أ

 ر٠ٍٛٓ اٌج١بٔبد ،عغش وشٔه ،ِجشٕ٘خ االٌٛاْ اٌطج١ؼ١خ ٚرطج١مبرٙب اْ ٠ؼشف اٌطبٌت ِفَٙٛ  -6أ
 

 اْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌج١بْ ٚأٛاػٗ – 1ة

 ِظفٛفخ اٌٛلٛع ٌٍشؤٚط ِٚظفٛفخ اٌٛلٛع ٌٍج١بٔبد – 2ة

 ٔظش٠خ اٌزظبفؼ  – 3ة

  اٌذسٚة ٚاٌذاساد ٚاالرظبي ، االٔمطبع، اٌج١بٔبد ا١ٌٍّٕٔٛٙخ، االشغبس ١ِّٚضارٙب    -4ة

 ر٠ٍٛٓ اٌج١بٔبد ،عغش وشٔه ،ِجشٕ٘خ االٌٛاْ اٌطج١ؼ١خ ٚرطج١مبرٙب   -5ة 
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 ٚاٌزؼٍُ   ؽشائك اٌزؼ١ٍُ     

اٌىزت راد اٌؼاللخ ، فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1

 اٌّؼٍِٛبد عبثمخ اٌزوش.  

 اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.. اثالؽ 2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

بس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزج41اٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 بٌت لبدسا ػٍٝ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌط -ط

 رؼش٠ف اٌج١بْ  ٚأٛاػٗ-1ط

 ِظفٛفخ اٌٛلٛع ٌٍشؤٚط ِٚظفٛفخ اٌٛلٛع ٌٍج١بٔبد رؼش٠ف -2ط

  ٔظش٠خ اٌزظبفؼ -3ط

 ر٠ٍٛٓ اٌج١بٔبد ،عغش وشٔه ،ِجشٕ٘خ االٌٛاْ اٌطج١ؼ١خ ٚرطج١مبرٙب  -4ط

 

  

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ   -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .139

 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ِمذِخ فٟ ٔظش٠خ اٌج١بٔبد . د. ػٍٝ ػض٠ض ػٍٟ - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

-  

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 ث١ٕخ اٌّمشس .138

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌج١بْ ٚاٌذسعخ ِفَٙٛ  3 1

 ٚاٌشؤٚط ٚاٌؾبفبد
اٌج١بْ ٚاٌذسعخ ِفَٙٛ 

 ٚاٌشؤٚط ٚاٌؾبفبد
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  اِضٍخ ػٍٝ اٌج١بْ اِضٍخ ػٍٝ اٌج١بْ 3 2

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌج١بٔبد اٌّٛعٙخ  3 3

ٚغ١ش اٌّٛعٙخ ِغ 

 االِضٍخ

اٌج١بٔبد اٌّٛعٙخ 

ٚغ١ش اٌّٛعٙخ ِغ 

 االِضٍخ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌج١بٔبد اٌغضئ١خ ِغ  3 4

 االِضٍخ
اٌج١بٔبد اٌغضئ١خ ِغ 

 االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  ٔظش٠خ اٌزظبفؼ ٔظش٠خ اٌزظبفؼ 3 5

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 3 6

ِظفٛفخ اٌٛلٛع  3 7

 ٌٍشؤٚط ِغ االِضٍخ 
ِظفٛفخ اٌٛلٛع 

 ٌٍشؤٚط ِغ االِضٍخ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِظفٛفخ اٌٛلٛع  3 8

 ٌٍج١بْ  ِغ االِضٍخ
ِظفٛفخ اٌٛلٛع 

 ٌٍج١بْ  ِغ االِضٍخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌذسٚة ٚاٌذاساد ،  3 9

 االرظبي ٚاالٔمطبع
ٚاٌذاساد ، اٌذسٚة 

 االرظبي ٚاالٔمطبع
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

االشغبس ١ِّٚضارٙب  3 11

 ِغ االِضٍخ 
االشغبس ١ِّٚضارٙب 

 ِغ االِضٍخ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 3 11

إٌّبلشخ  اٌج١بٔبد ا١ٌٍّٔٛٙخ اٌج١بٔبد ا١ٌٍّٔٛٙخ 3 12

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ر٠ٍٛٓ اٌج١بٔبد ،عغش  3 13

 وشٔه
ر٠ٍٛٓ اٌج١بٔبد ،عغش 

 وشٔه
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِجشٕ٘خ االٌٛاْ  3 14

 االسثؼخ ِغ رطج١مبرٙب
ِجشٕ٘خ االٌٛاْ 

 االسثؼخ ِغ رطج١مبرٙب
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  إٌٙبئٟاالخزجبس  االخزجبس إٌٙبئٟ 3 15

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .141

 االعبط .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ1ُ١ٍ  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 مدرس المادة: م. نور مصطاف
 

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 سية جامعة ديالى / كلية التربية األسا المؤسسة التعليمية .251

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .251

 Univ 3113/ حاسوب اكسل وانترنت اسم / رمز المقرر .252

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .253

 السادس/ الثالثة الفصل / السنة .254

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .255

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .256
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 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .257

 مقدمة عن االنترنيت . تعلم  -0
 .تصفح الويب   تعلم  -7
 األمان والحماية    تعلم  -3
 تشغيل برنامج إكسل وكيفية إنشاء ايكونة مختصرة للبرنامج على سطح المكتب   تعلم  -4
 عمليات التحرير في برنامج اكسل تعلم  -5
 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .040 إنشاء المخططات البيانية تعلم  -6

 األىداف المعرفية   -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 .  سحب المصادر والبرامج والصور   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 تغيير إعدادات االنترنيت  في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 . وشرح مكوناتها Excel التعرف على الواجهة الرئيسية لبرنامج  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في -4أ
 امج اكسلكيفية إنشاء جدول في برن   .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 . والمراسلة E-mail تكوين صندوق بريدي مهارات في  – 0ب
 مهارات في عمليات التحرير في برنامج االكسل-7ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو وحل مسائل تطبيقية .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7

 العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.3د
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 البنية التحتية  .043

 بنية المقرر .047

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي طريقة العرض مقدمة عن االنترنيت مقدمة عن االنترنيت تعلم  7 0

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح تصفح الويب تصفح الويب تعلم  7 7

3 
سحب المصادر والبرامج  تعلم  7

 والصور

سحب المصادر والبرامج 
 والصور

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

4 
تكوين صندوق  تعلم  7

 والمراسلة E-mail بريدي

-E تكوين صندوق بريدي

mail والمراسلة 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

5 
 األمان والحماية تعلم  7

 تغيير إعدادات االنترنيت ،

 األمان والحماية
 تغيير إعدادات االنترنيت 6

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

6 
تشغيل برنامج إكسل  تعلم  7

وكيفية إنشاء ايكونة مختصرة 
 للبرنامج على سطح المكتب

تشغيل برنامج إكسل وكيفية 
إنشاء ايكونة مختصرة 

 للبرنامج على سطح المكتب

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

8 

التعرف على الواجهة  تعلم  7
الرئيسية 
وشرح  Excel لبرنامج

 مكوناتها

التعرف على الواجهة الرئيسية 
وشرح  Excel لبرنامج

 مكوناتها

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح أوامر قائمة ملف أوامر قائمة ملف تعلم  7 9

01 
كيفية إنشاء جدول في   تعلم  7

 برنامج اكسل

كيفية إنشاء جدول في 
 برنامج اكسل

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

عمليات التحرير في  تعلم  7 00
 برنامج اكسل

عمليات التحرير في برنامج 
 اكسل

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 أوامر العرض تعلم  7 07
 أوامر اإلدراج ،

 أوامر العرض
 أوامر اإلدراج،

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 أوامر التنسيق تعلم  7 03
 إدراج حالة

 أوامر التنسيق
 إدراج حالة،

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح إنشاء المخططات البيانية إنشاء المخططات البيانيةتعلم  7 04

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - ثاني اختبار دوري 7 05
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 سيرياماث ، عالم الكمبيوتر، المحترف

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .044

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: م. عصام سرحان

 

 

 ؽجيؼز دٚجنٗ ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .258

 ثنشٚجمٛجسهغى يٕثد عوجكٛز/     ثنوغى ثنؼهًٙ  / ثنًشكض .259

 فضيز يجٚكشٔعٕكش ثكغم ثعى / سيض ثنًوشس .261

مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً 

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

 ؛البرنامج.
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 ثنضثيٙ أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .261

 ثنغجدغ/ ثنشثدؼز  ثنلقم / ثنغُز .262

 (31) ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز )ثنكهٙ( .263

 1/11/2117 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .264

 أْذثف ثنًوشس ثٌ ٚكٌٕ ثنطجنخ يهًجً دجنًلجْٛى ثالصٛز .265

 ان يتعرف الطلبة على ماهوم اتستخدام برنامج االكال وبصورة فعالة متكنة من القيام باالعماك الرياضية واالحصائية واملنطقية  -0

 زياةة وتوتسيل اةرا  الطلبة على التااعل مل حزم الربامج االوفس اجلاىزة املقدمة من مايكروتسوفت  -2

 يغ الرياضية املتضمنة الدواك ىف برنامج االكالان يتعرف الطلبة على ماهوم اتستخدام الص -8

 

 

 

 

 

 

 يخشؽجس ثنًوشس ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى .145

 ثألْذثف ثنًؼشكٛز   -أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نًذجدا ثنًجٚكشٔعٕكش ثكغم -1أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثعجعٛجس ثنًجٚكشٔعٕكش ثكغم  -2أ

 صٚجدر ثنٕػٙ نذٖ ثنطهذز ػهٗ ثًْٛز ثعضخذثو ثنقجعٕح ٔدشثيؾز دقٕسر ػجيز  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 ثألْذثف ثنًٓجسثصٛز ثنخجفز دجنًوشس.   -ح 

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ ثنغشػز كٙ ثَؾجص ثنؼًهٛجس ثنشٚجمز ٔثالفقجةٛز ٔثنًُطوٛز – 1ح

 غ ثنذشثيؼ ٔثنضطذٛوجس ثنؾجْضِ ثنًغضخذيّ كٙ ثنقجعٕحصٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ ثنضكٛق يغ ؽًٛ – 2ح

 صٚجدر هجدهٛز ثنطهذز ػهٗ صؼهى ثنًٓجسثس ثنخجفز كٙ دشَجيؼ ثنًجٚكشٔعٕكش ثكغم  - 3ح

     -4ح

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى      

 

ثنؼالهز ، كٙ دذثٚز ثنلقم ٚؾش٘ ثدالؽ ثنطهذز دًلشدثس ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔيقجدس ثنًؼهٕيجس ) ثنكضخ رثس 
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ثنذٔسٚجس ، ثنشعجةم ثنؾجيؼٛز( ٔصٕصع ثنًلشدثس ػهٗ ثعجدٛغ ثنلقم ثنذسثعٙ، ٔثعجنٛخ ثنضوٕٚى ثنضٙ 

 عٛؾش٘ ثصذجػٓج ، ٔكجالصٙ:

. صٓٛتز ثنًقجمشثس ٔكوج نهضغهغم ثنز٘ ٔسد كٙ ثنًوشس ثنذسثعٙ ػٍ هشٚن ثالعضؼجَز دًقجدس 1

 ثنًؼهٕيجس عجدوز ثنزكش.  

 مٕع ثنًقجمشر ثنوجديز دوقذ ثنضٓٛتز.. ثدالؽ ثنطهذز ػٍ ي2ٕ

 . ثنطهخ يٍ ثنطهذز صوذٚى ثٔسثم صخـ يٕمٕػج ثٔ ثكغش يٍ ثنًٕمٕػجس هٛذ ثنذسثعز. 3

 

 

 هشثةن ثنضوٛٛى      

 

. ثؽشثء ثيضقجٍَٛ كقهٍٛٛ ثالٔل دؼذ ثَونجء ثالعذٕع ثنخجيظ يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔثنغجَٙ دؼذ ثالعذٕع 1

ثنقجد٘ ػؾش يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔصشثػٗ كٙ كم ثيضقجٌ ثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، 

جس يٕثظذز ثنطجنخ % يٍ ثنضققٛم ثنكهٙ ػهٗ ثٌ ٚأخز دُظش ثالػضذ41ثالعضكؾجف( فٛظ دسؽز ثنضوٕٚى نٓج 

 ٔفؾى يؾجسكضّ ثنٕٛيٛز. 

% يٍ ثنضققٛم ٔٔكن صٕهٛضجس ثنٕصثسر ٔٚشثػٗ ػُذ ٔمغ 61. ثيضقجٌ َٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ ٔنّ 2

 ثالعتهز ؽًٕنٛز يقضٕٖ ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، ثالعضكؾجف(.

 

 

 ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز  -ػ

 ثنطهذز ػهٗ يكَٕجس ثالعجعٛز نُجكزر ثنذشَجيؼصؼشف  -1ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ كٛلٛز ثنضؼجيم يغ ثٔسثم ثنؼًم دثخم ثنقلز ثنٕثفذر نهذشَجيؼ -2ػ

 صؼشف ثنطهذز ػهٗ كٛلٛز ثنضؼجيم يغ ثالؽشهز ثنشةٛغٛز نهُجكزر -3ػ

 ثعضخذثو ثنذٔثل ٔثنقٛؾ ثنقغجدٛز  -4ػ

  

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

 

ٚغضخذو ػجدر ثعهٕح ثنضؼهٛى ثنًذجؽش فٛظ صضى صؼهٛى ثنًٓجسثس دؾكم يذجؽش ٔفشٚـ يؼضصر دجأليغهز نًشثفم 

 ثنضؼهٛى ثالعجط 

 

 

 هشثةن ثنضوٛٛى    

 

 صأصٙ مًُج يغ ػًهٛجس ثنضوٛٛى دجنًوشس ثنذسثعٙ ثنضٙ صققم ثعُجء َٔٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ.
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 ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنًٓجسثس ثنؼجيز ٔثنضأْٛهٛز  -د 

 صٕمٛق ثنًٓجسثس ثنًكضغذز كٙ صؼهٛى ثنًؼشكز نذٖ ههذز يشفهز ثنضؼهٛى ثالعجط.  -1د

 ثخضٛجس ثيغهز يٍ يوشسثس  ثنضؼهٛى ثالعجط ٔنكم يُٓج يٓجسثس ثنضٙ صُجٔنٓج ثنًوشس ثنذسثعٙ.-2د

 اليٛز ثنضؼهٛى ثالعجط نًٓجسثس ثنضطذٛن.صوٛٛى يذٖ ثكضغجح ص-3د

 دُجء ثخضذجسثس خجفز دًؾجالس ثنضلكٛش نضاليٛز يشفهز ثنضؼهٛى ثالعجط.  -4د
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 دُٛز ثنًوشس .146

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز

ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع

 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

ثنضؼشف ػهٗ دشَجيؼ  2 1

ٔهشم صؾـٛم ثالكغم 

 ثنذشَجيؼ

ثنضؼشف ػهٗ دشَجيؼ 

ثالكغم ٔهشم صؾـٛم 

 ثنذشَجيؼ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

هشم ثؿالم ثنًهلجس  2 2

ثنًلضٕفز مًٍ دشَجيؼ 

ثالكغم ٔهش م ثؿالم 

 ثنذشَجيؼ

هشم ثؿالم ثنًهلجس 

ثنًلضٕفز مًٍ دشَجيؼ 

ثالكغم ٔهش م ثؿالم 

 ثنذشَجيؼ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

يكَٕجس َجكزر دشَجيؼ  2 3

 ثالكغم 

يكَٕجس َجكزر دشَجيؼ 

 ثالكغم
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنكضجدز كٙ ٔسهز ثنؼًم  2 4

 ٔصقذٚذ صظهٛم ثنُـ

ثنكضجدز كٙ ٔسهز ثنؼًم 

 ٔصقذٚذ صظهٛم ثنُـ
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ صُغٛن ثنُـ  2 5

ؽشٚو ثنقلقز يٍ خالل 

 ثنشةٛغٛز

ثنضؼشف ػهٗ صُغٛن ثنُـ 

يٍ خالل ؽشٚو ثنقلقز 

 ثنشةٛغٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 صوٕٚى دُجةٙ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثخضذجس ؽٓش٘ ثخضذجس ؽٓش٘ 2 6

صُغٛن خهٛز ثنخو ٔصؾًم  2 7

صـٛش فؾى نٌٕ َٕع ثنخو 

ثنكضجدز ثعٕد ؿجين  ؽؼم

يجةهز يغطشر يقجرثر نهٛغجس 

نهًٍٛٛ كٙ ثنٕعو مذو 

 ثنكضجدز

صُغٛن خهٛز ثنخو ٔصؾًم 

صـٛش فؾى نٌٕ َٕع ثنخو 

ؽؼم ثنكضجدز ثعٕد ؿجين 

يجةهز يغطشر يقجرثر 

نهٛغجس نهًٍٛٛ كٙ ثنٕعو 

 مذو ثنكضجدز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز  2 8

ثنقلقز ثنشةٛغٛز ثنذشَجيؼ 

 ٔصذٕٚخ ثالدسثػ

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز 

ثنذشَجيؼ ثنقلقز ثنشةٛغٛز  

 ٔصذٕٚخ  ثالدسثػ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز  2 9

ثنذشَجيؼ  صخطٛو ثنقلقز  

 ٔصذٕٚخ  ثنًقجدس

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز 

ثنذشَجيؼ  صخطٛو ثنقلقز  

 ٔصذٕٚخ  ثنًقجدس

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز  2 11

ثنذشَجيؼ  ٔصذٕٚخ فٛؾ 

 ٔصذٕٚخ دٛجَجس 

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز 

ثنذشَجيؼ  ٔصذٕٚخ فٛؾ 

 ٔصذٕٚخ دٛجَجس

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز  2 11

ثنذشَجيؼ  ٔصذٕٚخ ػشك 

 ٔصذٕٚخ ثنضقًٛى

ثنضؼشف ػهٗ ثؽشهز 

ٔصذٕٚخ ػشك ثنذشَجيؼ  

 ٔصذٕٚخ ثنضقًٛى

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنقٛـز يكَٕجس ثنقٛـز  2 12

ػٕثيم ثنًوجسَز ثعضخذثو 

 ثالهٕثط

ثنقٛـز يكَٕجس ثنقٛـز 

ػٕثيم ثنًوجسَز ثعضخذثو 

 ثالهٕثط

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

صؼشٚق ثنذثنز ثَؾجء ثنقٛؾ  2 13

 ثنقغجدٛز

ثَؾجء ثنقٛؾ صؼشٚق ثنذثنز 

 ثنقغجدٛز
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .147

 ال توجد ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

 2101مايكروتسوفت اكال  ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(  2

ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                 

 ) ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،....  (

 ثالعضلجدر يٍ ثنذٔسٚجس ٔثنًقجدس رثس ثنقهز دجنًوشس

ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش ح ـ ثنًشثؽغ 

.... 

 ثالعضلجدر يٍ ؽذكز ثنًؼهٕيجس ثنذٔنٛز كًقجدس يؼشٔكز

 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .148

 .ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش كٙ صطٕٚش ثنًُجْؼ  كٙ يشثفم ثنضؼهٛى ثالعجط1

 ثنًُجْؼ كٙ ثنُظجو ثنؼجنًٙ. ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش كٙ صطٕٚش 2

 . ثالػضًجد ػهٗ ثنًوشسثس ثنضٙ صقذس يٍ ثنٓٛتز ثنوطجػٛز ٔيجٚضى ثهضشثفز يٍ هذم ثنكهٛجس ٔثنؾجيؼجس3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثَؾجء فٛـز صضنًٍ دثنز  2 14

 ؽجْضر

ثَؾجء فٛـز صضنًٍ دثنز 

 ؽجْضر
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 صوٕٚى دُجةٙ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثخضذجس ؽٓش٘ ثخضذجس ؽٓش٘ 2 15
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 وصف المقرر

 أ.م.د. علي خلف مدرس المادة:
 

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق االتستااةة القصو  من فر  التعلم املتاحة. والبد من يوفر وصف املقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص املقرر وخمرجات التعلم 
 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .266

 قسم الرياضياتمواد ثقافية /  القسم العممي  / المركز .267

 Univ 4115/ المغة العربية المقرراسم / رمز  .268

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .269

 السابع/ الرابعة الفصل / السنة .271

 ساعة 03 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .271

 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .272

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .273

العربية في  النحو) التوابع( :الصفة ,البدل, التوكيد, العطف, الممنوع من . تعمم قواعد المغة 1
 الصرف

.  تعمم  األدب) االدب العربي الحديث( :النيضة االدبية في االدب العربي الحديث, المدارس الشعرية 7 -
 مع نموذج من شاعر وحياتو لكل مدرسة, النثر في االدب العربي الحديث 
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 وطرائق التعميم والتعمم والتقييممخرجات المقرر 

 األىداف المعرفية   -أ
 المعرفة والفيم -أ

النحو) التوابع( :الصفة ,البدل, التوكيد, العطف,  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم   -1أ
  الممنوع من الصرف.

األدب) االدب العربي الحديث( :النيضة االدبية في  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم في  -7أ
االدب العربي الحديث, المدارس الشعرية مع نموذج من شاعر وحياتو لكل مدرسة, النثر في االدب العربي 

 .الحديث 

 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ميارات في االدب. – 1ب
 ميارات تتعمق بموضوعات النحو. -7ب
 رات تتعمق بالنثر العربي الحديثميا  -0ب
 

 طرائق التعميم والتعمم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -1 
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -0
 طريقة التعمم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 الصفية .ـ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة 7
 ـ تكميف الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية0
 ـ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 يدرك معنى الروحي لمشعر والنثر. -7ج
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 طرائق التعميم والتعمم     

 الشرح والتوضيح -1
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعمم الذاتي -0

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -1
 التقارير والدراسات. -7

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ميارات استخدام المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحميميا . -7د
 ميارات تفسير المبرىنات . -0د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر

الوحدة / أو اسم  مخرجات التعمم المطموبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النحو/ التوابع تعمم النعت 7 1

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النحو/ التوابع تعلم البدك 7 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النحو/ التوابع الاظي واملعنوي –تعلم التوكيد  7 0

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح النحو/ التوابع تعمم العطف 7 4

5 

تعمم عطف  7
عطف  -البيان
 النسق

 التقويم البنائي المحاضرة النحو/ التوابع

 التقويم البنائي المحاضرة النحو/ التوابع الممنوع من الصرف 7 6

 بالموضوعامتحان الشير االول اختبار ات متنوعة وحل تمارين ترتبط  7 7

8 

النيضة األدبية في  - 7
األدب العربي 

 الحديث
 

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويم البنائي المحاضرة

9 

المدارس الشعرية :  7
-مدرسة اإلحياء

جماعة  -الميجر
  الديوان

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويم البنائي المحاضرة

13 

المدارس الشعرية   -1 7
مدرسة  -مدرسة أبولو
 الشعر الحر

-  
 

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويم البنائي المحاضرة

11 
نماذج من حياة شاعر  - 7

واحد لكل مدرسة 
االدب/ األدب العربي 

 الحديث

 التقويم البنائي المحاضرة
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطموبة 1

 شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام . -6 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 النحو الوافي ، عباس حسن . -7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية , التقارير ,....  (

 كتب النحاة القدماء . -0

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -7

 مجلة المجمع العلمي العراقي . -3

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 موقع مدونة لسان العرب . -0

 المكتبة الشاملة . -7

 موقع المجلس العلمي . -3

 شبكة الفصيح . -4

 

 وعشرة أبيات من شعره 

17 

نماذج من حياة شاعر  7
واحد لكل مدرسة وعشرة 

  أبيات من شعره

األدب العربي االدب/ 
 الحديث

 التقويم البنائي المحاضرة

10 
النثر في األدب العربي  7

 الحديث : القصة والرواية 

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويم البنائي المحاضرة

14 

النثر في األدب العربي  7
–المقالة –:الحديث 
 المسرحية

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 البنائيالتقويم  عرض نموذج

 امتحان الشير الثاني اختبارات موضوعية   7 15
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .149

 االلتزام بالقطاعية  
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 :ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: م. سناء حسين

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.

 ؽجيؼز دٚجنٗ / كهٛز ثنضشدٛز ثألعجعٛز  المؤسسة التعليمية .7

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد صشدٕٚز/  القسم العلمي  / المركز .3

 Coll 4214يُجْؼ ٔثنكضخ ثنًذسعٛز /  اسم / رمز المقرر .4

 إنضثيٙ أشكال الحضور المتاحة .5

 ثنغجدغ / ثنشثدؼز السنةالفصل /  .6

 عجػز 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .8

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .9

 تعريف املناىج  .0
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 يعدة خصائص املناىج .2

 يبُت ايية املناىج .8

 يشرح عن اتسس بناء املناىج .4

 املنهج املدرتسيحيلل عناصر  .2
 يقارن بُت انواع املناىج الدراتسية .6

 يقوم املناىج الدراتسية .7

 يبُت اتسباب تطوير املناىج الدراتسية ومناذجو .8

 يعرف الكتاب املدرتسي من حيث ماهومو  .9

 يعدة بنقاط ايية الكتاب املدرتسي .01

 يقوم الكتاب املدرتسي .00

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .051

 األىداف المعرفية   -أ
 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نهًُجْؼ ٔخقجةقٓج ٔثًْٛضٓج  -2أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى ألعظ دُجء ثنًُجْؼ -3أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نؼُجفش ثنًُٓؼ ثنًذسعٙ -4أ

 ٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى ألَٕثع ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػه -5أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى كٙ يؾجل صوٕٚى ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز  -6أ

 صًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نضطٕٚش ثنًُجْؼ ًَٔجرؽّ ٔثعذجدّ  -7أ

 ثنًذسعٙصًكٍٛ ثنطهذز يٍ ثنققٕل ػهٗ ثنًؼشكز ٔثنلٓى نهكضجح  -8أ

  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٚوجسٌ دٍٛ ثنًلٕٓو ثنوذٚى ٔثنًلٕٓو ثنقذٚظ نهًُجْؼ - 1ح

 ٚذٍٛ ثعظ دُجء ثنًُجْؼ. - 2ح

 ٚقهم ثنًُٓؼ ثنًذسعٙ ثنٗ ػُجفشِ -3ح

 ٚؾًغ يؼهٕيجس ػٍ ثَٕثع ثنًُجْؼ ثنًذسعٛز .   -4ح

 ٚلغش ثعذجح صوٕٚى ثنًُجْؼ ثنًذسعٛز. -5ح

 ٚذٍٛ صطٕٚش ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز ًَٔجرؽّ. -6ح

 ٚكضخ ٔسهز دقغٛز ػٍ ثنكضجح ثنًذسعٙ. -7ح
 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ صضٔٚذ ثنطهذز دجألعجعٛجس ٔثنًٕثمٛغ ثنًضؼهوز دجنًُجْؼ 1

 ـ صٕمٛـ ٔؽشؿ ثنًجدر ثنذسثعٛز .2
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 ـ يطجنذز ثنطهذز دضٚجسر ثنًكضذز ٔثالهالع ػهٗ يقجدس ثنًُجْؼ ثنًذسعٛز 3

ـ صقغٍٛ يٓجسثس ثنطهذز يٍ خالل صٚجسر ثنًٕثهغ ثالنكضشَٔٛز نهققٕل ػهٗ يؼشكز  إمجكٛز دجنًُجْؼ 4

 ثنًذسعٛز

 ـ ثعضخذثو هشثةن ثإلنوجء ٔثنًقجمشر ٔثالعضؾٕثح ٔثنًُجهؾز كٙ دؼل ثنًٕمٕػجس ثنضٙ صقضجػ ثن5ٗ

 هشٚوز ثنًُجهؾز .
 طرائق التقييم      
 ـ ثخضذجسثس ٕٚيٛز دأعتهز يقذدر 1

 ـ ٔمغ دسؽجس نهٕثؽذجس ثنذٛضٛز ٔثنًؾجسكز ثنقلٛز .2

 ـ صكهٛق ثنطهذز دئَؾجص دقٕط ٔصوجسٚش.3

 ـ ثخضذجسثس ؽٓشٚز دأعتهز يٕمٕػٛز ٔيوجنّٛ .4
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يدرك اىمية نظريات المناىج -0ج
 يعطي اىمية للكتاب المدرسي  -7ج
 يربط انشطة المناىج بالبيئة   -3ج
 يقيم االنشطة . -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 
 استعمال طريقة العروض التقديمية  . -0
 رسم المخططات التوضيحية . -7
 طريقة العصف الذىني . -3
 
 طرائق التقييم    

 ـ ثاليضقجٌ ثنضقهٛهٙ نوٛجط هذسر ثنطجنخ ػهٗ ثنضلكٛش ٔثنضقهٛم ٔثالعضُضجػ 

 ـ ههخ إؽشثء يوجسَجس دٍٛ ثنًُجْؼ كٙ ثنؼشثم ٔكٙ ثنذٔل ثنًضوذيز

 ـ كضجدز دقٕط ػٍ ثنظٕثْش ٔثنًؾكالس ثنضٙ صخـ ثنًُجْؼ

 ـ ثيضقجَجس ٕٚيٛز دضٕؽّٛ ثعتهز ككشٚز ٔثعضُضجؽٛز .
 تأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة وال -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 البنية التحتية  .057

 بنية المقرر .050

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

ثنضؼرررررررشف ػهرررررررٗ يلٓرررررررٕو 

ثنًُررررررررجْؼ ٔخقجةقررررررررٓج 

 ٔأًْٛضٓج

 ثنًُجْؼ
ثنًُجهؾررررررررررررررررررررررررررز 

 ٔثالعضؾٕثح
 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

2 2 
ثنضؼرررررشف ػهرررررٗ ثالعرررررجط 

 ثنلهغلٙ)ثنلكش٘(
 ثعظ ثنًُجْؼ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

3 2 
ثنضؼرررررشف ػهرررررٗ ثالعرررررجط 

 ثنغوجكٙ)ثالؽضًجػٙ(

ثنًُجهؾز  ثعظ ثنًُجْؼ

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

4 2 
ثنضؼرررررشف ػهرررررٗ ثالعرررررجط 

 ثنُلغٙ)ثنًُجةٙ(

ثنًُجهؾز  ثعظ ثنًُجْؼ

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنذُجةٙثنضوٕٚى 

5 2 
ٚلٓرررى ثالْرررذثف ثنضشدٕٚرررز ، 

 صقهٛم ثنًقضٕٖ
 ػُجفش ثنًُٓؼ ثنًذسعٙ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

 ثخضذجس ثنؾٓش ثالٔل ثعتهز يوجنٛز 2 6

7 2 
ثنضؼررشف ػهررٗ يررُٓؼ ثنًررٕثد 

 ثنذسثعٛز
 ثَٕثع ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

 يُٓؼ ثنُؾجه ثنضؼشف ػهٗ 2 8
ثنًُجهؾز  ثَٕثع ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

9 2 
ثنضؼررررررشف ػهررررررٗ ثنًررررررُٓؼ 

 ثنًقٕس٘

ثنًُجهؾز  ثَٕثع ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

11 2 

ثنضؼررشف ػهررٗ يلٓررٕو صوررٕٚى 

ثنًرررُٓؼ ٔثْذثكرررّ ٔيؼرررجٚٛشِ 

 ٔهشهّ ٔخطٕثصّ

 صوٕٚى ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

 صطٕٚش ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز كٓى صطٕٚش ثنًُٓؼ ٔدٔثكؼّ 2 11
ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

12 2 
كٓررى يذررجدا صطررٕٚش ثنًررُٓؼ 

 ًَٔجرػ ثعجعٛز نضطٕٚشِ
 صطٕٚش ثنًُجْؼ ثنذسثعٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

13 2 
يلٕٓو ثنكضجح ثنضؼشف ػهٗ 

 ثنًذسعٙ ٔثًْٛضّ
 ثنكضجح ثنًذسعٙ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

14 2 

ثنضؼررررررشف ػهررررررٗ ثنكضررررررجح 

ثنًُٓؾرررررررررررررٙ ثنرررررررررررررٕسهٙ 

 ٔثٜنكضشَٔٙ

ثنًُجهؾز  ثنكضجح ثنًذسعٙ

 ٔثالعضؾٕثح

 ثنضوٕٚى ثنذُجةٙ

 ثخضذجس ثنؾٓش ثنغجَٙ ثعتهز يوجنٙ 2 15
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 7119المنهج وتحليل الكتاب، عواد جاسم محمد التميمي،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 0981الكتاب المدرسي، عواد جاسم محمد التميمي،

 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 7119وتحليل الكتاب، عواد جاسم محمد التميمي، المنهج
 0981الكتاب المدرسي، عواد جاسم محمد التميمي،

  
 محاضرات نوعية واالستضافة على المواقع االلكترونية  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .153

ثٌ ٚؾًم ثنًوشس ثنذسثعرٙ يشثفرم صطرٕس ثنًُرجْؼ ، َظشٚرجس ثنًُرجْؼ ثنقذٚغرز، ثًْٛرز صطرٕٚش ثنًُرجْؼ، فجؽرز  

 ثنًؤعغجس ثنضشدٕٚز ثنٗ صطٕٚش ثنًُجْؼ، ًَجرػ يٍ ثنًُجْؼ نذؼل ثنذٔل ثنًضوذيز
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: م. دنيا فرج

 

 

 

 كهٛز ثنضشدٛز ثالعجعٛز ثنًؤعغز ثنضؼهًٛٛز .274

 هغى ثنشٚجمٛجسيٕثد صشدٕٚز /  ثنؼهًٙ  / ثنًشكضثنوغى  .275

 Coll 4215ثدثسر صشدٕٚز /  ثعى / سيض ثنًوشس .276

 ثنضثيٙ  أؽكجل ثنقنٕس ثنًضجفز .277

 ثنلقم ثنغجدغ/ ثنغُز ثنشثدؼز ثنلقم / ثنغُز .278

 31 ػذد ثنغجػجس ثنذسثعٛز )ثنكهٙ( .279

 2117/ 11/ 1 صجسٚخ إػذثد ْزث ثنٕفق  .281

 ثنطجنخ يهًجً دجنًلجْٛى ثالصٛزأْذثف ثنًوشس: ثٌ ٚكٌٕ  .281

 . يلٕٓو  ثالدثسر ٔصطٕسْج ،ثالدثسر ثنضشدٕٚز، ثالدثسر ثنًذسعٛز .1

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 . ثنضؼشف ػهٗ ثْى َظشٚجس ثالدثسر  .2

 . ثنضؼشف ػهٗ ثْى ٔظجةق ثالدثسر.3

 . يلٕٓو ثنوٛجدر ،صطٕسْج ٔثْى َظشٚجصٓج.4

 ثنضشدٕ٘..  ثنضؼشف ػهٗ ثالؽشثف ثنضشدٕ٘ ٔثعجنٛخ ثالؽشثف 5

 ثنضوٕٚى كٙ ثالؽشثف ثنضشدٕ٘ )صوٕٚى ثنًذٚش ،صوٕٚى ثنًؼهى ،صوٕٚى ثنضاليٛز(. -6

 

 

 

 

 يخشؽجس ثنًوشس ٔهشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى ٔثنضوٛٛى .154

 ثألْذثف ثنًؼشكٛز   -أ

 يلٕٓو ثالدثسر ،ثالدثسر ثنضشدٕٚز ،ثالدثسر ثنًذسعٛز.  ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ  -1أ

 ثْى َظشٚجس ثالدثسر ٔٔظجةلٓج ٔثًَجهٓج. ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ  -2أ

 ثنطجنخ  يلٕٓو ثنوٛجدر ،ثنوٛجدر ثنضشدٕٚز، ثْى َظشٚجصٓج. ثٌ ٚؼشف  -3أ

 ثالؽشثف ثنضشدٕ٘ ،صطٕسِ، ثْى ثعجنٛخ ثالؽشثف ثنضشدٕ٘.  ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ -4أ

 ثٌ ٚؼشف ثنطجنخ ثنضوٕٚى ثنضشدٕ٘ ٔثًْٛضّ )ثنًذٚش ،ثنًؼهى ، ثنضاليٛز(. -5أ

 

 ثألْذثف ثنًٓجسثصٛز ثنخجفز دجنًوشس. ثٌ صضكٌٕ نذٖ ثنطهذز يٓجسثس دجنًلجْٛى ثالصٛز  -ح 

 ثالدثسر ثنضشدٕٚز. – 1ح

 ثنوٛجدر ثنضشدٕٚز.– 2ح

 ثالؽشثف ثنضشدٕ٘.  – 3ح

 ثنضوٕٚى ثنضشدٕ٘. -4ح

 

 هشثةن ثنضؼهٛى  ٔثنضؼهى      

ثنذسثعٙ ٔيقجدس ثنًؼهٕيجس ) ثنكضخ رثس ثنؼالهز ، كٙ دذثٚز ثنلقم ٚؾش٘ ثدالؽ ثنطهذز دًلشدثس ثنًوشس 

ثنذٔسٚجس ، ثنشعجةم ثنؾجيؼٛز( ٔصٕصع ثنًلشدثس ػهٗ ثعجدٛغ ثنلقم ثنذسثعٙ، ٔثعجنٛخ ثنضوٕٚى ثنضٙ 

 عٛؾش٘ ثصذجػٓج ، ٔكجالصٙ:

. صٓٛتز ثنًقجمشثس ٔكوج نهضغهغم ثنز٘ ٔسد كٙ ثنًوشس ثنذسثعٙ ػٍ هشٚن ثالعضؼجَز دًقجدس 1

 عجدوز ثنزكش.   ثنًؼهٕيجس

 . ثدالؽ ثنطهذز ػٍ يٕمٕع ثنًقجمشر ثنوجديز دوقذ ثنضٓٛتز.2

 . ثنطهخ يٍ ثنطهذز صوذٚى ثٔسثم صخـ يٕمٕػج ثٔ ثكغش يٍ ثنًٕمٕػجس هٛذ ثنذسثعز. 3

 

 هشثةن ثنضوٛٛى      

. ثؽشثء ثيضقجٍَٛ كقهٍٛٛ ثالٔل دؼذ ثَونجء ثالعذٕع ثنخجيظ يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔثنغجَٙ دؼذ ثالعذٕع 1

ثنقجد٘ ػؾش يٍ ثنلقم ثنذسثعٙ ٔصشثػٗ كٙ كم ثيضقجٌ ثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، 
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جس يٕثظذز ثنطجنخ % يٍ ثنضققٛم ثنكهٙ ػهٗ ثٌ ٚأخز دُظش ثالػضذ41ثالعضكؾجف( فٛظ دسؽز ثنضوٕٚى نٓج 

 ٔفؾى يؾجسكضّ ثنٕٛيٛز. 

% يٍ ثنضققٛم ٔٔكن صٕهٛضجس ثنٕصثسر ٔٚشثػٗ ػُذ ٔمغ 61. ثيضقجٌ َٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ ٔنّ 2

 ثالعتهز ؽًٕنٛز يقضٕٖ ثنًوشس ثنذسثعٙ ٔثنًغضٕٚجس ثنؼوهٛز ) ثنضزكش ، ثنضطذٛن، ثالعضكؾجف(.

 

 جنخ هجدسث ػهٗ ثألْذثف ثنٕؽذثَٛز ٔثنوًٛٛز :ثٌ ٚكٌٕ ثنط -ػ

 صؼشٚق ثْى يٓجسثس ثنوجةذ ثنضشدٕ٘ ثنُجؽـ. -1ػ

 صؼشٚق ثْى يٓجسثس ثنًذٚش ثنُجؽـ.-2ػ

 صؼشٚق َٕع ثنوٛجدر ٔثالدثسر ثنضشدٕٚز ثنُجؽـ.-3ػ

 صًٛٛض ثكنم ٔعجةم ثنضوٕٚى كٙ ثالؽشثف ثنضشدٕ٘. -4ػ

 

  

 

 هشثةن ثنضؼهٛى ٔثنضؼهى     

ٚغضخذو ػجدر ثعهٕح ثنضؼهٛى ثنًذجؽش فٛظ صضى صؼهٛى ثنًٓجسثس دؾكم يذجؽش ٔفشٚـ يؼضصر دجأليغهز ػٍ 

 ثالدثسر نًشثفم ثنضؼهٛى ثالعجط 

 

 

 هشثةن ثنضوٛٛى    

 صأصٙ مًُج يغ ػًهٛجس ثنضوٛٛى دجنًوشس ثنذسثعٙ ثنضٙ صققم ثعُجء َٔٓجٚز ثنلقم ثنذسثعٙ.

 

 

 

 ٔثنضأْٛهٛز ثنًُوٕنز ) ثنًٓجسثس ثألخشٖ ثنًضؼهوز دوجدهٛز ثنضٕظٛق ٔثنضطٕس ثنؾخقٙ (.ثنًٓجسثس ثنؼجيز  -د 

 صٕمٛق ثنًٓجسثس ثنًكضغذز كٙ صؼهٛى ثْى يٓجسثس ثالدثسر نذٖ ثنطهذز.-1د

 ثخضٛجس ثيغهز ثٔ ًَجرػ نإلدثسر ٔػشك عهذٛجصٓج ٔثٚؾجدٛجصٓج.-2د

 صوٛٛى يذٖ ثكضغجح ثنطهذز نًٓجسثس ثنضوٕٚى.-3د

 دُجء ثخضذجسثس خجفز نهضؼشف ػهٗ ثْى ثنًٓجسثس ثنضٙ ثكضغذٓج ثنطهذز يٍ خالل ثنًوشس ثنذسثعٙ.  -4د
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 دُٛز ثنًوشس .155

يخشؽجس ثنضؼهى  ثنغجػجس ثألعذٕع

 ثنًطهٕدز

ثعى ثنٕفذر / أٔ 

 ثنًٕمٕع

 هشٚوز ثنضوٛٛى هشٚوز ثنضؼهٛى

يلٕٓو ثالدثسر ،ثالدثسر  2 1

ثنضشدٕٚز ،ثالدثسر 

 ثاليغهزيغ ثنًذسعٛز 

يلٕٓو ثالدثسر، ثالدثسر 

ثنضشدٕٚز ،ثالدثسر 

 يغ ثاليغهزثنًذسعٛز 

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 َظشٚجس ثالدثسر 2 2

 ثنضشدٕٚز

َظشٚجس ثالدثسر 

 ثنضشدٕٚز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ٔظجةق ثالدثسر  2 3

 ثنضشدٕٚز

ٔظجةق ثالدثسر 

 ثنضشدٕٚز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنًُجهؾز  ثًَجه ثالدثسر ثنضشدٕٚز ثًَجه ثالدثسر ثنضشدٕٚز 2 4

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثنوٛجدر يلٕٓيٓج،    2 5

 صطٕسْج

ثنوٛجدر يلٕٓيٓج، 

 صطٕسْج

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 2 6
 
 

ثنًُجهؾز  َظشٚجس ثنوٛجدر ثْى ثْى َظشٚجس ثنوٛجدر  2 7

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

دؼل ًَجرػ ثنغهٕى  2 8

ثنوٛجد٘ ،يلٕٓيٓج 

 ،ثَٕثػٓج

دؼل ًَجرػ ثنغهٕى 

ثنوٛجد٘ ،يلٕٓيٓج 

 ،ثَٕثػٓج

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثالؽشثف ثنضشدٕ٘  2 9

 ٔصطٕسِ

ثالؽشثف ثنضشدٕ٘ 

 ٔصطٕسِ

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

ثَٕثع ثالؽشثف  2 11

ثنضشدٕ٘ ٔثعجنٛخ 

 ثالؽشثف ثنضشدٕ٘ 

ثَٕثع ثالؽشثف 

ثنضشدٕ٘ ٔثعجنٛخ 

 ثالؽشثف ثنضشدٕ٘

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 2 11
 
 

ثنضوٕٚى كٙ ثالؽشثف  2 12

 ثنضشدٕ٘

ثنضوٕٚى كٙ ثالؽشثف 

 ثنضشدٕ٘

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

صوٕٚى ثنًذٚش ٔثنًؼهى  2 13

 ٔثنضاليٛز

صوٕٚى ثنًذٚش ٔثنًؼهى 

 ٔثنضاليٛز

ثنًُجهؾز 

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ

    يشثؽؼّ َٓجةٛز 2 14

ثنًُجهؾز  ثالخضذجس ثنُٓجةٙ ثالخضذجس ثنُٓجةٙ 2 15

 ٔثالعضؾٕثح

 صوٕٚى دُجةٙ
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 ثنذُٛز ثنضقضٛز  .156

 صٕؽذال  ـ ثنكضخ ثنًوشسر ثنًطهٕدز 1

 ثالدثسر ثنضشدٕٚز يلٕٓيٓج ،َظشٚجصٓج، ٔعجةهٓج   - ـ ثنًشثؽغ ثنشةٛغٛز )ثنًقجدس(  2

 د. فالؿ ػذذ ثنقًٛذ يقطلٗ     د . َؾجر ػذذ هللا ثنُجدّ

ثـ ثنكضخ ٔثنًشثؽغ ثنضٙ ٕٚفٗ دٓج                 

 ) ثنًؾالس ثنؼهًٛز ، ثنضوجسٚش ،....  (

 رثس ثنقهز دجنًوشسثالعضلجدر يٍ ثنذٔسٚجس ٔثنًقجدس 

ح ـ ثنًشثؽغ ثالنكضشَٔٛز، يٕثهغ ثالَضشَٛش 

.... 

 ثالعضلجدر يٍ ؽذكز ثنًؼهٕيجس ثنذٔنٛز كًقجدس يؼشٔكز

 

 خطز صطٕٚش ثنًوشس ثنذسثعٙ  .157

 .ٚضى صطٕٚش ثنًوشس فغخ يج ٚقذط يٍ صـٛٛش ٔصطٕس كٙ ثنًؾضًغ.1  

 صطٕٚش ثنًُجْؼ كٙ ثنُظجو ثنؼجنًٙ.. ٚضى صطٕٚش ثنًوشس ٔكوج نهًضطهذجس ثنز٘ صظٓش كٙ 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚطف اٌّمشس

 م. علي خالد ِذسط اٌّبدح:

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.
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 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ . اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .282

 اٌش٠بػ١بد     / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .283

 Math 4327/   ثشِغخ خط١خ اعُ / سِض اٌّمشس .284

 اٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .285

 اٌغبثغ/اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .286

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .287

 )اٌىٍٟ(
 عبػخ 45

 1/11/2117 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .288

 أ٘ذاف اٌّمشس .289

 خٛاسص١ِبد ٌؾً اٌجشٔبِظ اٌخطٟ )ؽغبث١بً ، ث١ب١ٔبً ( –رؼش٠ف اٌجشٔبِظ اٌخطٟ . 1
 رؼش٠ف اٌّجبساح ٚأٛاػٙب . 2
 . ا٠غبد ل١ّخ اٌّجبس٠بد3

 . ثؼغ اٌطشق اٌخبطخ إل٠غبد ل١ّخ اٌّجبس٠بد 4

 
 

 
 

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .158

 خٛاسص١ِبد ٌؾً اٌجشٔبِظ اٌخطٟ )ؽغبث١بً ، ث١ب١ٔبً ( –رؼش٠ف اٌجشٔبِظ اٌخطٟ  .1

 . رؼش٠ف اٌّجبساح ٚأٛاػٙب 2
 . ا٠غبد ل١ّخ اٌّجبس٠بد3
 . ثؼغ اٌطشق اٌخبطخ إل٠غبد ل١ّخ اٌّجبس٠بد4

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
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 )١ِٛ٠خ  شٙش٠خ فظ١ٍخ (اِزؾبٔبد رؾظ١ٍ١خ 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌّزغ١شاد اٌؼشٛائ١خ فٟ اٌزؼبًِ ا١ٌِٟٛ . -1ط          

 اٌزؼشف ػٍٝ عّبي ٚرٕبعك اٌّٛػٛػبد االؽزّب١ٌخ . -2ط

 اٌزؼشف ػٍٝ ارغب٘بد اٌّبدح اٌذساع١خ .-3ط

 اٌذساع١خ .اٌزؼشف ػٍٝ اٌم١ُ اٌغّب١ٌخ ٌٍّبدح -4ط   
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

   

 اٌطش٠مخ األٌمبئ١خ )اٌّؾبػشح (

 اٌطش٠مخ اٌؾٛاس٠خ ٚاٌطش٠مخ إٌمبش١خ  .     

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اِزؾبٔبد رؾظ١ٍ١خ )١ِٛ٠خ  شٙش٠خ فظ١ٍخ (

 

 
 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّبدح اٌذساع١خ ثشىً ا٠غبثٟ . -1د   -1د

 سفغ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٚاٌؼٍّٟ ٌٍّزؼٍُ . -2د

 اػطبء اٌّزؼٍُ فشطخ ٌج١بْ ِٛ٘جزٗ .-3د

 لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌّٙبساد اٌؾغبث١خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّبدح اٌذسع١خ-4د         
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 ث١ٕخ اٌّمشس .159

األعجٛ

 ع
اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ
 –رؼش٠ف اٌجشٔبِظ اٌخطٟ  3     1  

خٛاسص١ِبد ٌؾً اٌجشٔبِظ اٌخطٟ 

 )ؽغبث١بً ، ث١ب١ٔبً (

إٌّبلشخ  ؽً اٌجشاِظ اٌخط١خ

 ٚاالعزغٛاة 
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌزّض١ً اٌج١بٟٔ ، ؽش٠مخ ؽش٠مخ  3 2

 اٌغّجٍىظ )اٌخبًِ ٚ اٌّٟٛ٘ (
ؽشق ؽً اٌجشِغخ 

 اٌخط١خ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِشبوً إٌمً ِٚؼبٌغزٙب ، ا٠غبد اٌؾً  3 3

 االعبعٟ االثزذائٟ 
رطج١مبد ػٍٝ 

 اٌجشِغخ اٌخط١خ .
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌغشثٟ ، الً ؽش٠مخ )اٌشوٓ اٌشّبٌٟ  3 4

 وٍفخ ، فٛع١ً (
إٌّبلشخ  إٌّؾٕٟ اٌطج١ؼٟ

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رٕبٚي أِضٍخ ؽ١بر١خ فٟ ػشع ِغبئً  3 5

 اٌجشِغخ اٌخط١خ
رطج١مبد ؽ١بر١خ 

ػٍٝ اٌجشِغخ 

 اٌخط١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 اخزجبس شٙشٞ اخزجبساد شٙش٠خ )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ( 3 6

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ا٠غبد اٌؾً االثزذائٟ  ا٠غبد اٌؾً االثزذائٟ ٚاألِضً  3 7

 ٚاألِضً
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ِفَٙٛ ٔظش٠خ اٌّجبس٠بد ، رؼش٠ف  3 8

 اٌّجبساح ٚأٛاػٙب

إٌّبلشخ  ٔظش٠خ اٌجبس٠بد

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ل١ّخ اٌّجبس٠بد ، اِضٍخ  ِفَٙٛ 3 9

 ٌزٛػ١ؼ رٌه

ا٠غبد ل١ّخ 

 اٌّجبس٠بد

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽش٠مخ ادٔٝ االلظٝ ، ِفِٙٛٙب  3 11

 ٚخطٛارٙب اٌزطج١م١خ .

ثؼغ اٌطشق 

اٌخبطخ إل٠غبد ل١ّخ 

 اٌّجبس٠بد 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

شٙشٞ  اخزجبس اخزجبس شٙشٞ )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ( 3 11

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌطش٠مخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ، ِفِٙٛٙب  3 12

 ٚخطٛارٙب اٌزطج١م١خ 

ثؼغ اٌطشق 

اٌخبطخ إل٠غبد ل١ّخ 

 اٌّجبس٠بد 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌطش٠مخ اٌج١ب١ٔخ ، ِفِٙٛٙب ٚخطٛارٙب  3 13

 اٌزطج١م١خ

ثؼغ اٌطشق 

ل١ّخ  اٌخبطخ إل٠غبد

 اٌّجبس٠بد

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽش٠مخ اٌغّجٍىظ ، ِفِٙٛٙب  3 14

 ٚخطٛارٙب اٌزطج١م١خ

ثؼغ اٌطشق 

اٌخبطخ إل٠غبد ل١ّخ 

 اٌّجبس٠بد

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ 3 15

 )ِمبٌٟ + ِٛػٛػٟ( 

اِزؾبْ ٔٙب٠خ 

 اٌفظً اٌذساعٟ

 )ِمبٌٟ+ِٛػٛػٟ(

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .161

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 . 0988 7، ط 0985 0بحوث العمليات / عبد ذياب جزاع ط. 

 مقدمة  في بحوث العمليات / فتحي حمدان ، رشيق مرعي ..0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 (0970د.لطفي ىندي ) .االحصاء التجريبي /7

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 مصادر ذات صلو  بمحتوى المادة 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
--------------------- 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .161

 اٌذساع١خ ثشىً ٠ٕغغُ ِغ اٌزطٛس اٌّؼشفٟ ٌٍّبدح اٌذساع١خ . رٛع١غ ِفشداد اٌّبدح  

 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 مدرس المادة: أ.م. محمد علي مراد

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .11

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.
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  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .11

 Math 4328/  رجٌٛٛعٟ اعُ / سِض اٌّمشس .12

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .13

 اٌغبثغ/ اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .14

 61=15×4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .15

ربس٠خ ئػذاد ٘زا  .16

 اٌٛطف 
1 /11 /2117 

 : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خأ٘ذاف اٌّمشس .17

  األعداد الحقيقية ، المجموعات المحددة ، القيمة المطمقة. ِفَٙٛ 1

 ، رؼش٠فخ ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خاألعداد الحقيقية كحقل بديهية الكمال. 2

 ، رؼش٠فخ ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١ختبولوجيا األعداد الحقيقية. 3

 رٛػ١ؾ١خِغ اِضٍخ وار النقطة ، اتحاد وتقاطر المجموعات المفتوحة والمغمقة ج. 4

ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ ِغ ثؼغ اٌّجشٕ٘بد اٌّزؼٍمخ أنوال التبولوجي ، التبولوجي الحقيقي ، المنفرد . 5

 ثبٌّٛػٛع

 خارج فضاء التبولوجي ، الفضاء المتر  وغطاء المجموعات. 6

 متتابعات االعداد الحقيقية. 7

 ِغ ثؼغ إٌظش٠بد  جبر المتتابعات ، متتابعة كوشي. 8

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشساٌِخشعبد  .162

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠ذسن اٌطبٌت ِؼٕٝ اٌزٛثٌٛٛعٟ -1أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت أٛاع اٌززٛثٌٛٛعٟ  -2أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌّغّٛػبد اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ -3أ
 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت غطبء اٌّغّٛػبد -4أ
 اْ ٠ذسن ِفَٛ اٌّززبثؼبد اٌؾم١م١خ -5أ
 اْ ٠ؼشف رمبسة اٌّززبثؼبد   -6أ

 اْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌزٛثٌٛٛعٟ  ٚأٛاػخ  – 1ة

 اٌّغّٛػبد اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ  – 2ة

 غطبء اٌّغّٛػبد  – 3ة 

 اٌّززبثؼبد اٌؾم١م١خ    -4ة
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 رمبسة اٌّززبثؼبد  -5ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ، 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1

 اٌّؼٍِٛبد عبثمخ اٌزوش.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

ٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزجبس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػ41ٍاٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ  -ط

 اٌزٛثٌٛٛعٟ  ٚأٛاػخ 1ط

 اٌّغّٛػبد اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ  – 2ط

 غطبء اٌّغّٛػبد  – 3ط 

 اٌّززبثؼبد اٌؾم١م١خ    -4ط

 رمبسة اٌّززبثؼبد  -5ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ   -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .163

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

األعداد الحقيقية ،  4 1
 المجموعات المحددة 

األعداد الحقيقية ، 
 المجموعات المحددة 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

القيمة المطمقة ،  4 2
األعداد الحقيقية 

 كحقل بديهية الكمال

القيمة المطمقة ، 
األعداد الحقيقية 

 كحقل بديهية الكمال

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

تبولوجيا األعداد  4 3
 الحقيقية 

تبولوجيا األعداد 
 الحقيقية 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اتحاد وتقاطر  4 4
المجموعات المفتوحة 
والمغمقة ، الفضاء 

 التبولوجي

اتحاد وتقاطر 
المجموعات المفتوحة 
والمغمقة ، الفضاء 

 التبولوجي

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ثؼغ إٌظش٠بد ثشٕ٘خ  4 5

 اٌخبطخ ثبٌّبػ١غ
ثشٕ٘خ ثؼغ إٌظش٠بد 

 اٌخبطخ ثبٌّبػ١غ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 4 6

إٌّبلشخ  وار النقطةج وار النقطةج 4 7

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

أنوال التبولوجي ،  4 8
التبولوجي الحقيقي ، 

 المنفرد 

أنوال التبولوجي ، 
التبولوجي الحقيقي ، 

 المنفرد 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  خارج فضاء التبولوج خارج فضاء التبولوج 4 9

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

الفضاء المتر   4 11
 وغطاء المجموعات 

الفضاء المتر  
 وغطاء المجموعات 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 4 11

متتابعات االعداد  4 12
 الحقيقية 

متتابعات االعداد 
 الحقيقية 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  متتابعة كوشي  متتابعة كوشي  4 13

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  جبر المتتابعات جبر المتتابعات 4 14

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - االخزجبس إٌٙبئٟ االخزجبس إٌٙبئٟ 3 15
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .164

 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

رأ١ٌف ػبدي غغبْ ٔؼَٛ ، د.  ِمذِخ فٟ اٌزٛثٌٛٛعٟ - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 ثبعً ػطب اٌٙبشّٟ .

 ِجبدب اٌزٛثٌٛٛع١ب اٌؼبِخ -

ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .165

 .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط1  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف المقرر
 مدرس المادة: محاضر خارجي
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يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 سية جامعة ديالى / كلية التربية األسا المؤسسة التعليمية .291

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .291

 Math 4329/  تحليل عقدي اسم / رمز المقرر .292

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .293

 السابع/ الرابعة الفصل / السنة .294

 ساعة  61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .295

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .296

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .297

 األعداد العقدية  . تعلم  -0
 األعداد العقدية   تعلم  -7
 . األعداد العقدية كفضاء متري    تعلم  -3
 الدوال التحليلية   تعلم  -4
 االشتقاق العقدي تعلم   -5
 معادالت كوشي وريمان وبعض تطبيقاتها تعلم  -6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .066

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 األعداد العقدية   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 . األعداد العقدية كحقل   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 . األعداد العقدية كفضاء متري  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في -4أ
 الدوال التحليلية  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في تطبيقات معادالت كوشي وريمان -6أ

 

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 .مهارات في االشتقاق العقدي – 0ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .ـ 7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو وحل مسائل تطبيقية .4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 البنية التحتية  .068

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.3د
   

 بنية المقرر .067

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي طريقة العرض األعداد العقدية األعداد العقدية تعلم  4 0

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح األعداد العقدية األعداد العقدية تعلم  4 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح األعداد العقدية كحقل األعداد العقدية كحقل تعلم  4 3

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح األعداد العقدية كحقل األعداد العقدية كحقل تعلم  4 4

5 
األعداد العقدية كفضاء  تعلم  4

 متري

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح األعداد العقدية كفضاء متري

6 
األعداد العقدية كفضاء  تعلم  4

 متري

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح األعداد العقدية كفضاء متري

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  4 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح الدوال التحليلية الدوال التحليلية تعلم  4 8

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح الدوال التحليلية الدوال التحليلية تعلم  4 9

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح االشتقاق العقدي االشتقاق العقدي تعلم  4 01

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح االشتقاق العقدي االشتقاق العقدي تعلم  4 00

معادالت كوشي وريمان  تعلم  4 07
 وبعض تطبيقاتها

معادالت كوشي وريمان 
 وبعض تطبيقاتها

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

معادالت كوشي وريمان  تعلم  4 03
 وبعض تطبيقاتها

معادالت كوشي وريمان 
 وبعض تطبيقاتها

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مراجعة 4 04

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - ثاني اختبار دوري 4 05
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 ر.شرشل ، ترجمة يحيى سعيد تأليفالمتغيرات المعقدة وتطبيقاتها  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 الدوال المعقدة وتطبيقاتها تأليف يحيى سعيد ، د.سمير بشير حديد   -
 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع-

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 سيرياماث ، 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .069

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 ن كاظمِذسط اٌّبدح: أ.َ.د. ا٠ّب

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .18

  اٌش٠بػ١بد   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .19

 Math 4330/  ؽشائك رذس٠ظ رخظظ١خ اعُ / سِض اٌّمشس .21

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .21

 اٌغبثغ/ اٌغٕخ اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .22

 45=15×3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .23

ربس٠خ ئػذاد ٘زا  .24

 اٌٛطف 
1 /11 /2117 

 ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً أ٘ذاف اٌّمشس .25

 ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ  ٙب، رؼش٠ف ؽشائك اٌزذس٠ظ. ِفَٙٛ 1

 ِغ اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ رشر١ت االػذاد ٚاالػذاد اٌزشر١ج١خ.2

 5-1.و١ف١خ رؼ١ٍُ االػذاد ِٓ 3

 ٚرؼ١ٍُ ِفَٙٛ اٌظفش ِغ االِضٍخ اٌزٛػ١ؾ١خ 11-6. رؼ١ٍُ االػذاد ِٓ 4

 االػذاد ِغ ؽمبئك اٌغّغ االعبع١خ ِٚشاؽٍٙب ِٓ خالي االِضٍخرؼ١ٍُ ِفَٙٛ عّغ .5

 رؼ١ٍُ خٛاسص١ِخ اٌغّغ ِغ ِشاؽٍٙب ِٓ خالي االِضٍخ . 6

 رؼ١ٍُ ِفَٙٛ ؽشػ االػذاد ِغ ؽمبئك اٌغّغ االعبع١خ ِٚشاؽٍٙب ِٓ خالي االِضٍخ. 7

 رؼ١ٍُ خٛاسص١ِخ اٌطشػ ِغ ِشاؽٍٙب ِٓ خالي االِضٍخ. 8

 شة ٚلغّخ االػذاد ِغ ؽمبئك اٌغّغ االعبع١خ ِٚشاؽٍٙب ِٓ خالي االِضٍخرؼ١ٍُ ِفَٙٛ ػ. 9

 . رؼ١ٍُ خٛاسص١ِخ اٌؼشة ٚاٌمغّٗ ِغ ِشاؽٍٙب ِٓ خالي االِضٍخ11

 ؛البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .171
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ِؼٕٝ ؽشائك اٌزذس٠ظ -1أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت ِفَٙٛ اٌغّغ ٚؽمبئمٗ ٚخٛاسص١ِزٗ -2أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  ِفَٙٛ اٌطشػ ٚؽمبئمٗ ٚخٛاسص١ِزٗ -3أ
 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت   ِفَٙٛ اٌؼشة ٚؽمبئمٗ ٚخٛاسص١ِزٗ-4أ
 اْ ٠ؼشف  ِفَٙٛ اٌمغّٗ ٚؽمبئمٗ ٚخٛاسص١ِزٗ  -6أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت ِفب١ُ٘ اٌىغش -5أ

 اْ رزىْٛ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 عّغ االػذاد– 1ة

 ؽشػ االػذاد – 2ة

 ػشة االػذاد – 3ة

   لغّٗ االػذاد -4ة

 (11 -1ِفَٙٛ االػذاد ِٓ ) -5ة

 ِفَٙٛ اٌىغٛس ثٕٛػ١ٙب -6ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اٌّمشس اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ ، فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌذٚس٠بد ،

 ع١غشٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1

 ّؼٍِٛبد عبثمخ اٌزوش.  اٌ

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ 1

االعجٛع اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، 

بس % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزج41اٌزطج١ك، االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش ، اٌزطج١ك، االعزىشبف(.

 
 بٌت لبدسا ػٍٝ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌط -ط

 رؼش٠ف ثب١ّ٘خ اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ فٟ اٌؾ١بح ٚسثطٙب ثبٌٛالغ-1ط

 رى٠ٛٓ ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٔؾٛ اٌّبدح-2ط

 ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ اصٕبء ؽً اٌٛاعجبد-3ط

  اال١ّ٘خ اٌغّب١ٌخ ٌٍّبدح -4ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠غزخذَ ػبدح اعٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثشىً ِجبشش ٚطش٠ؼ ِؼضصح ثبألِضٍخ ِٓ 

 اٌش٠بػ١بد ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.

 

 اٌّشبسوبد فٟ االٔشطخ اٌظف١خ ٚاٌال طف١خ ِضً االخزجبساد ثبأٛاػٙب ،

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رٛػ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.-1د

 بد اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس س٠بػ١-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد رؼ١ٍُ اٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.  -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .172

 ث١ٕخ اٌّمشس .171

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
/ أٚ  اعُ اٌٛؽذح

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

-1رؼش٠ف اٌؼذد ِٓ ) 3 1

 ( ِغ11

 اِضٍخ رٛػ١ؾ١خ

إٌّبلشخ  ِفَٙٛ االػذاد

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

عّغ االػذاد ِغ  3 2

ؽمبئمٙب ِغ اِضٍخ  ٌىً 

 ٔٛع

ؽمبئك اٌغّغ 

 االعبع١خ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽشػ االػذاد ِغ  3 3

ؽمبئمٙب ِغ اِضٍخ  ٌىً 

 ٔٛع

ؽمبئك اٌطشػ 

 االعبع١خ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ػشة االػذاد ِغ  3 4

ؽمبئمٙب ِغ اِضٍخ  ٌىً 

 ٔٛع اٌخبطخ 

ؽمبئك اٌؼشة 

 االعبع١خ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

لغّخ االػذاد ِغ  3 5

ؽمبئمٙب ِغ اِضٍخ  ٌىً 

 ٔٛع

ؽمبئك ااٌمغّخ 

 االعبع١خ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 3 6

خٛاسص١ِخ اٌغّغ  3 7

 ِٚشاؽٍٙب ِغ االِضٍخ 
إٌّبلشخ  خٛاسص١ِخ اٌغّغ

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

خٛاسص١ِخ اٌطشػ  3 8

 ِٚشاؽٍٙب ِغ االِضٍخ 
إٌّبلشخ  خٛاسص١ِخ اٌطشػ

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

خٛاسص١ِخ اٌؼشة  3 9

 ِٚشاؽٍٙب ِغ االِضٍخ 
إٌّبلشخ  خٛاسص١ِخ اٌؼشة

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

خٛاسص١ِخ  3 11

اٌمغّخِٚشاؽٍٙب ِغ 

 االِضٍخ 

إٌّبلشخ  خٛاسص١ِخ اٌمغّخ

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ - اخزجبس شٙشٞ اخزجبس شٙشٞ 3 11

ِفَٙٛ اٌّظفٛفبد  3 12

اٌّزّبصٍخ ٚغ١ش 

اٌّزّبصٍخ ِغ ثش٘بْ 

 خٛاص وً ِٕٙب

إٌّبلشخ  ثش٘بْ اٌخٛاص

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌىغٛس ٚأٛاػٙب  3 13

ٚو١ف١خ رؼ١ٍّٙب ِغ 

 االِضٍخ

إٌّبلشخ  رؼ١ٍُ اٌىغٛس

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌىغٛس اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌىغٛس 3 14

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  االخزجبس إٌٙبئٟ االخزجبس إٌٙبئٟ 3 15

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 ال رٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌش٠بػ١بد ٌٍّإٌف فش٠ذ وبًِ اثٛ  - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 ص٠ٕٗ 

ؽشائك رذس٠ظ اٌش٠بػ١بد ٌٍّإٌف ػجبط ٔبعٟ  -

 اٌّشٙذأٟ 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .173

 .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط1  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف المقرر
 مدرس المادة: م. عصام سرحان

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 سية جامعة ديالى / كلية التربية األسا المؤسسة التعليمية .298

 القسم العلمي / الرياضيات القسم العلمي  / المركز .299

  SPSS  /Math 4332حاسوب  اسم / رمز المقرر .311

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .311

 السابع/ الرابعة الفصل / السنة .312

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .313

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .314

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .315

 .  محرر البيانات تعلم  -0
 تهيئة محرر البيانات وأوامر القائمة    تعلم  -7
 تحويل البيانات في محرر البيانات     تعلم  -3
 التحليل اإلحصائي    تعلم  -4
 استخراج الرسومات البيانية)أعمدة بيانية، خطوط بيانية، مساحات بيانية، دائرة بيانية(  تعلم   -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .074

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 تهيئة محرر البيانات.   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .  تحويل البيانات في محرر البيانات  في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 معدل الرسومات .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في -4أ
 التحليل االحصائي  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 
 ة والفهم في استخراج الرسوم البيانية تمكين الطلبة من الحصول على المعرف -6أ

 

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 مهارات في تحويل البيانات واوامر القائمة – 0ب
 استخراج الرسومات البيانية)أعمدة بيانية، خطوط بيانية، مساحات بيانية، دائرة بيانية( . مهارات في 7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 توضيح وشرح المادة الدراسية  -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة 0
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية .7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن المادة الدراسية3
 اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو وحل مسائل تطبيقية .ـ 4

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية . -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -0
 طريقة عرض النموذج -7
 طريقة التعلم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -0
 التقارير والدراسات. -7
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 المفاىيم الخاصة عن الموضوع.مهارات إعداد 3د
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 البنية التحتية  .076

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 بنية المقرر .075

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

0 3 
 محرر البيانات  تعلم 

 

 محرر البيانات
 

 التقويم البنائي طريقة العرض

7 
تهيئة محرر البيانات   تعلم  3

 وأوامر القائمة

تهيئة محرر البيانات وأوامر 
 القائمة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

3 
تحويل البيانات في محرر  تعلم  3

 البيانات

تحويل البيانات في محرر 
 البيانات

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

4 
 ملف المخرجات  تعلم  3

 . معدل النصوص،

 ملف المخرجات
 معدل النصوص ،

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح معدل الجداول معدل الجداول تعلم  3 5

 معدل الرسومات البيانية  تعلم  3 6
 

 معدل الرسومات البيانية
 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  3 7

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التقارير التقاريرتعلم  3 8

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التحليل اإلحصائي التحليل اإلحصائيتعلم  3 9

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التكرارات التكراراتتعلم  3 01

00 
،التباين  الوسط الحسابيتعلم  3

 االرتباطي
،التباين  الوسط الحسابي

 االرتباطي
 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

07 
، االنحدار  االرتباطتعلم  3

 االختبارات
، االنحدار االرتباط

 االختبارات
 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

03 

استخراج الرسومات تعلم  3
البيانية)أعمدة بيانية، خطوط 
بيانية، مساحات بيانية، دائرة 

 بيانية(

استخراج الرسومات 
البيانية)أعمدة بيانية، خطوط 
بيانية، مساحات بيانية، دائرة 

 بيانية(

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح مراجعة 3 04

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - ثاني اختبار دوري 3 05
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. تأليف عايد كريم الكناني  SPSSمقدمة في االحصاء وتطبيقات  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
71119 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
.... 

 سيرياماث ،  المحترف، عالم الكمبيوتر

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .077

 االلتزام بالقطاعية  
 
 

 
 

 


