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 وصف البرنامج األكادیمي  
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عم

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۱

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة  / المركز  علميالقسم ال .۲

او اسم البرنامج األكادیمي  .۳
 ریاضیاتال المھني 

 سبكالوریو ھادة النھائیة اسم الش .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .٦

 وجود فترة التطبیق للمرحلھ الرابعھكثرة العطل الرسمیة و المؤثرات الخارجیة األخرى  .۷

 ١٢/١٢/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .۸

 أھداف البرنامج األكادیمي .۹

 . حث الطلبة۱.۹

 االلتزام بالمفردات الدراسیة  .۲.۹

 %۱٥. تحدیث المفردات من قبل الكادر التدریسي لما الیقل سنویا عن ۳.۹
 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .۱۰

  االھداف المعرفیة  - أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  ۱الصفحة   
  



 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
     حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 

  
 لیم والتعلم طرائق التع     

 
، ستاذوفق نظام شمولي یجمع بین نظام التعلیم الذي یركز على اال والتعلم المعتمدة یمكن تصنیف طرائق التعلیم

الطرائق التي تنتقل بینھما في مسار  على ال سیما االعتمادالمتعلم، أو التفاعل بینھما، و والتعلم الذي یركز على
اعل، وھي أكثر الطرائق استخداماً في عصر المعلومات، ألنھا تواصل متواصل تسمى طرائق االتصال أو التف

والمتعلم أو بین قطبي المرسل والمستقبل في عملیة  ستاذالتعلم بانتقال المعلومات والتغذیة الراجعة بین اال
 االتصال.

من برنامج  وفي ضوء التصنیف التفاعلي للتعلیم والتعلم یواصل المتعلم التعلم من إنسان بالمواجھة، أو
 حاسوبي، أو من وسائل اإلعالم واالتصال الحدیثة التي انتشرت في حیاتنا الیومیة.

في ، الطرائق اإللقائیة والمحاضرات وھي األكثر شیوعاً ستاذكز على االتویندرج تحت قطب الطرائق التي تر
 مستمع، أو مشاھد.  في مستوى التعلیم العالي ألنھا تركز على نقل المعلومة من محاضر إلىكلیتنا و

ولكن شیوع الطرائق االستنتاجیة والقیاس خالل أكثر من ألفي سنة لم یبدع علوماً وكشوفات جدیدة،  لصعوبة 
. وتبدو مھارة المتعلم في استخدام الطرائق داخل الكلیة لنقص األدوات والتقنیات المستخدمةوإجراء التجربة 

 حدة عن األخرى في جمیع المواقف والموضوعات.المناسبة لكل موقف تعلیمي دون تفضیل الوا
ویالحظ أن التنوع في الطرائق مفید في التعلیم والتعلم كما ھو مفید التنوع في تقنیات التعلیم، على أن ینظر إلى 

ة استخدام اإلنسان لھا، تقنیات التعلیم واألجھزة والبرامج والطرائق في منظومة واحدة، وقد یضاف إلیھا طریق
 أنظمة التدریس. دعمالتي تو

 
 طرائق التقییم   
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -۱
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -۲
 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج      
 وم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة طرح أسئلة یق -۲ج      
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج      
 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج      
 اده المطروحھوضع تمارین یومیھ ویطلب من الطلبھ حلھا داخل القاعھ لمعرفة مدى فھم الطالب للم -٥ج      
 طرائق التعلیم والتعلم  

 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 طرائق التقییم 
 . اعتماد المناقشات الصفیة۱
 . حل األسئلة المطروحة۲
 . اإلجابة عن االمتحانات السریعة تقیما لمستوى الطلبة۳
 

  ۲الصفحة   
  



 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة ة التأھیلیو المھارات العامة-د 
 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د     
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د     
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د     
 دیو على روابط علمیة رسمیةحث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فی -٤د     
 

 طرائق التعلیم والتعلم         

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في  power pointاستخدام  .۱
 مجرى أو مسار الموضوع الدراسي مع أسئلتھا.

 
 طرائق التقییم          

 أسلوب طرحھ للموضوع ومناقشتھمن خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص و
 
 
 
 

 بنیة البرنامج 

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسیة 
 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 المجموع مناقشھ عملي     نظري      

 اول
 ٥ ۲ --- ۳ تفاضل وتكامل  ٥۰۹۰۷۱۰۱ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ٤ ۲ --- ۲ ات اسس ریاضی ٥۰۹۰۷۱۰۲ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ٤ ۲ --- ۲ الجبر الخطي  ٥۰۹۰۷۱۰۳ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ۳ --- ۲ ۱ حاسوب مقدمة في علم ال ٥۰۹۰۷۱۰٤ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ۲ --- --- ۲ ة الفیزیاء العام ٥۰۹۰۷۱۰٥ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ۲ --- --- ۲ علم النفس التربوي  ٥۰۹۰۷۱۰٦ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ۲ --- --- ۲ لعربیة اللغة ا ٥۰۹۰۷۱۰۷ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ۲ --- --- ۲ اسس التربیة  ٥۰۹۰۷۱۰۸ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ۱ --- --- ۱ حقوق االنسان والدیمقراطیة  ٥۰۹۰۷۱۰۹ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 اول
 ۲ .... .... ۲ اللغة االنكلیزیة  ٥۰۹۰۷۱۱۰ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثاني
 ٥ ۲ --- ۳ تفاضل وتكامل متقدم  ٥۰۹۰۷۲۰۱ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثاني
 ٤ ۲ --- ۲ معادالت تفاضلیھ اعتیادیھ  ٥۰۹۰۷۲۰۲ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

  ۳الصفحة   
  



 ثاني
 ٤ ۲ --- ۲ جبر الزمر  ٥۰۹۰۷۲۰۳ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثاني
 ٤ ۲ --- ۲ انظمة وبدیھیات الھندسھ  ٥۰۹۰۷۲۰٤ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثاني
 ۲ --- --- ۲ منھج البحث العلمي  ٥۰۹۰۷۲۰٥ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثاني
 ۳ --- ۲ ۱ حاسوب متقدم  ٥۰۹۰۷۲۰٦ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثاني
 ۲ --- --- ۲ علم نفس النمو  ٥۰۹۰۷۲۰۷ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثاني
 ۲ --- --- ۲ التعلیم الثانوي  ٥۰۹۰۷۲۰۸ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثالث
 ٤ ۲ --- ۲ التحلیل الریاضي  ٥۰۹۰۷۳۰۱ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثالث
 ٤ ۲ --- ۲ االحصاء واالحتمالیھ  ٥۰۹۰۷۳۰۲ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثالث
 ٤ ۲ --- ۲ جزئیھ معادالت تفاضلیھ  ٥۰۹۰۷۳۰۳ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثالث
 ٤ ۲ --- ۲ جبر الحلقات  ٥۰۹۰۷۳۰٤ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثالث
 ٤ --- ۲ ۲ التحلیل العددي  ٥۰۹۰۷۳۰٥ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثالث
 ۳ --- --- ۳ مناھج وطرائق التدریس  ٥۰۹۰۷۳۰٦ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 ثالث
 ۲ --- --- ۲ االرشاد والصحھ النفسیھ  ٥۰۹۰۷۳۰۷ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 رابع
 ٤ ۲ --- ۲ التبولوجي  ٥۰۹۰۷٤۰۱ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 رابع
 ٤ ۲ --- ۲ التحلیل العقدي  ٥۰۹۰۷٤۰۲ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 رابع
 ٤ ۲ --- ۲ االحصاء الریاضي  ٥۰۹۰۷٤۰۳ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 رابع
 ٤ ۲ --- ۲ (اختیاري)  نظم دینامیكیة  ٥۰۹۰۷٤۰٤ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 رابع
 ٤ ۲ --- ۲ بحوث العملیات ( اختیاري)  ٥۰۹۰۷٤۰٥ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 رابع
 ۲ --- --- ۲ القیاس والتقویم  ٥۰۹۰۷٤۰٦ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 رابع
 ۲ --- ۲ --- مشروع البحث  ٥۰۹۰۷٤۰۷ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 رابع
 ۲ --- ۲ ---  مشاھدة وتطبیق  ٥۰۹۰۷٤۰۸ ۲۰۱۷-۲۰۱۸

 
 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .۱۱

 . أعداد برنامج للمقرر الدراسي  لكل مادة دراسیة من قبل التدریسي نفسھ ۱
 لبرنامج بدقةابعة متا .۲
 أعداد األسئلة والمناقشات الصیفیة وتقیم الطلبة ع دورھا .۳

  ٤الصفحة   
  



 
 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .۱۲

 معیار القبول المركزي
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .۱۳

 االعتماد على مصادر مأخوذة من جامعات عالمیة
 
 
 
 
 

  ٥الصفحة   
  



 ارات المنھجمخطط مھ

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

الوجدانیة األھداف 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ۳د ۲د ۱د ٤ج ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
 اول

۲۰۱۷-۲۰۱۸ 
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي تفاضل وتكامل  ٥۰۹۰۷۱۰۱
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي یاضیات اسس ر ٥۰۹۰۷۱۰۲
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي الجبر الخطي  ٥۰۹۰۷۱۰۳

مقدمة في علم  ٥۰۹۰۷۱۰٤
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي الحاسوب 

 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي الفیزیاء العامة  ٥۰۹۰۷۱۰٥
 ثاني

تفاضل وتكامل  ٥۰۹۰۷۲۰۱ ۲۰۱۷-۲۰۱۸
 متقدم 

 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي

٥۰۹۰۷۲۰۲ 
معادالت 
تفاضلیھ 
 اعتیادیھ 

 اساسي
*  * * * * *  * * *  * * * * 

  ٦الصفحة   
  



 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي جبر الزمر  ٥۰۹۰۷۲۰۳

٥۰۹۰۷۲۰٤ 
انظمة 

وبدیھیات 
 الھندسھ 

 اساسي
*  * * * * *  * * *  * * * * 

منھج البحث  ٥۰۹۰۷۲۰٥
 العلمي 

 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي

 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي حاسوب متقدم  ٥۰۹۰۷۲۰٦
 ثالث

۲۰۱۷-۲۰۱۸ التحلیل  ٥۰۹۰۷۳۰۱ 
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي الریاضي 

االحصاء  ٥۰۹۰۷۳۰۲
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي واالحتمالیھ 

معادالت  ٥۰۹۰۷۳۰۳
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي تفاضلیھ جزئیھ 

 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي جبر الحلقات  ٥۰۹۰۷۳۰٤

 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي التحلیل العددي  ٥۰۹۰۷۳۰٥
 الرابع 

۲۰۱۷-۲۰۱۸  
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي التبولوجي  ٥۰۹۰۷٤۰۱

 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي التحلیل العقدي  ٥۰۹۰۷٤۰۲

االحصاء  ٥۰۹۰۷٤۰۳
 * * * *  * * *  * * * * *  * اساسي الریاضي 

  ۷الصفحة   
  



 

 

 نظم دینامیكیة  ٥۰۹۰۷٤۰٤
 * * * *  * * *  * * * * *  * اختیاري  (اختیاري) 

بحوث العملیات  ٥۰۹۰۷٤۰٥
 * * * *  * * *  * * * * *  * اخیتاري  ( اختیاري) 

  ۸الصفحة   
  



 / المرحلھ االولى ۱نموذج وصف المقرر

 التفاضل والتكامل

 وصف المقرر

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۱

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة  / المركز علمي القسم ال .۲

 ٥۰۹۰۷۱۰۱التفاضل والتكامل    اسم / رمز المقرر .۳

  أشكال الحضور المتاحة .٤

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷وي سن الفصل / السنة .٥

 ساعة خالل السنھ ۱٥۰ساعة اسبوعیا / ٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
ھو تمكین الطالب من ایجاد المسافھ بین نقطتین في المستوي ورسم الدوال لمعظم انواعھا ھدف ھذا المقرر     

قاط االستمراریھ للدوال،ایجاد المشتقھ للدوال ومعرفھ تطبیقاتھا،ایجاد التكامالت في المستوي ، ایجاد الغایھ ون
 المحدوده وغیر المحدوده

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف علم التمبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۰

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 ستخدام اللوحة والقلم الجافا -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

 

  ۹الصفحة   
  



 

 

 

 

 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
     

 التعلم طرائق التعلیم و     
 

 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة
 

 طرائق التقییم      
 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 یع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف طرح األسئلة حول المواض -۱ج         

 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointم استخدا
 الدراسي مع أسئلتھا.

 
 

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 

 ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ۱۰الصفحة   
  



 / المرحلھ االولى ۲نموذج وصف المقرر

 اسس الریاضیات

 وصف المقرر

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۹

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة  / المركز علمي القسم ال .۱۰

 50907102 اسس الریاضیات/   اسم / رمز المقرر .۱۱

  أشكال الحضور المتاحة .۱۲

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .۱۳

 ساعة خالل السنھ ۱۲۰ساعة اسبوعیا /  4 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۱٤

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱٥

 أھداف المقرر .۱٦
الى تنمیھ مھارات الطالب في البناء الریاضي لالعداد الطبیعیھ والصحیحھ والنسبیھ   المقرر ھذا یھدف 

  عده للبناء واالبداع والتحلیل والتفكیر في اتقان المشكالت الریاضیھ الن االسس قا.والحقیقیھ والعقدیھ 
 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۱

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 ة لبعض المواضیعإعداد تقاریر مختصر -٥أ

  ۱۱الصفحة   
  



 

 

 

 

 

 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
     -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 ةوضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومی

 
 طرائق التقییم      

 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         
 للفصول الدراسیة طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

وع لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموض power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 
 طرائق التقییم    

من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 
 ومناقشتھ

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 در الخارجیة متابعة المصا -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ۱۲الصفحة   
  



 / المرحلھ االولى ۳نموذج وصف المقرر

 الجبر الخطي 

 وصف المقرر

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۱۷

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز مي علالقسم ال .۱۸

 ٥۰۹۰۷۱۰۳الجبر الخطي/   اسم / رمز المقرر .۱۹

  أشكال الحضور المتاحة .۲۰

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .۲۱

 ساعة خالل السنھ ۱۲۰ساعة اسبوعیا /  ٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۲۲

 ۲۰۱۷/ ۱۲/۱۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۲۳

 قررأھداف الم .۲٤
الخطي فقد اعد لكي یغطي المفاھیم األساسیة لمناھج الجبر  الخطيدراسة الجبر الى ھذا المقرر  یھدف

وترسیخ ما بھا من افكار فى ذھن الطالب، مما یمكنھ من كیفیھ استخدام مفاھیم المنطق الریاضى فى 
المقررات الجبریة واألكثر براھین النظریات األساسیة، والتى من خاللھا یمكن األنطالق بسھولھ لدراسھ 

 عمقاً 
 

ر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقر
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۲

  ۱۳الصفحة   
  



 

 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 یر مختصرة لبعض المواضیعإعداد تقار -٥أ

 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 یةوضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیوم
 

 طرائق التقییم      
 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         

 للفصول الدراسیة  طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

ضوع لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار المو power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 
 طرائق التقییم    

من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 
 ومناقشتھ

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 ادر الخارجیة متابعة المص -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ۱٤الصفحة   
  



 / المرحلھ االولى ٤مقررنموذج وصف 

 الحاسوب 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۲٥

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة ركز/ الم علمي القسم ال .۲٦

 ٥۰۹۰۷۱۰٤حاسوب /   اسم / رمز المقرر .۲۷

  أشكال الحضور المتاحة .۲۸

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .۲۹

 ساعة خالل السنھ ۹۰ساعة اسبوعیا /  ۳ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۳۰

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۳۱

 أھداف المقرر .۳۲
حل المعادالت الریاضیة والتعامل مع المصفوفات وكتابة البرامج والتعامل دراسة الى قرر ھذا الم یھدف

 .مع الواجھات التطبیقیة باستخدام لغة البرمجة
 

ازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیج
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۳

 ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ-۱أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۲أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -۳أ
 استخدام الواجھات التطبیقیة -٤أ

  ۱٥الصفحة   
  



 
 

 

 

 

 

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة– ۳ب 
 الریاضیة وتمثیلھا برمجیا تعویض المعدالت والمصفوفات   -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

وضع خطة  للتمھید لموضوع المحاضرة من خالل مجموعة اسئلة تربط افكار المتلقي مع المحاضرة السابقة ، 
ثم الدخول في موضوع المحاضرة باستخدام االلقاء المباشر وتوضیح اھم الفوائد المرجوة ثم الختام بامتحانات 

 شفویة او تحریریة  سریعة
 

 طرائق التقییم      
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل

 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 طرح األسئلة حول المواضیع التي تھیئ الطلبة ألھمیة استیعاب المادة المقررة   -۱ج         

 أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  طرح -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 عة الیومیة ومناقشة المفاھیم االساسیة وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السری
 

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ، اضافة الى التقدم في تغطیة مفردات المقرر نسبة الى عدد المحاضرات التي تم ألقاءھا.
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة والعامة  المھارات -د 
 متابعة النسخ واالصدارات االحدث لبرامج المقرر -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من مصادر خارجیة -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 التي تعرض بشكل ملفات رقمیة على روابط  حث الطلبة على متابعة الحزم البرمجیة التعلیمیة -٤د

 علمیة رسمیة موثوقة      

  ۱٦الصفحة   
  



 / المرحلھ االولى ٥نموذج وصف مقرر

 الفیزیاء الجامعیھ 

 وصف المقرر

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۱

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة  القسم العلمي  / المركز .۲

 ٥۰۹۰۷۱۰٥الفیزیاء الجامعیھ /  اسم / رمز المقرر .۳

  ور المتاحةأشكال الحض .٤

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .٥

 ساعة خالل السنھ ٦۰ساعة اسبوعیا / ۲ عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .٦

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
یھدف ھذا المقرر الى تعریف الطلبھ من خالل دراسھ الفیزیاء الجامعیھ بمدى ترابط العالقھ بین قوانین 

یاء وقوانین الریاضیات بمعنى اخر التعریف بالعالقات بین العلوم المجرده والعلوم التطبیقیھ وتعریف الفیز
 الطلبھ ببعض المفاھیم التي تمس حیاتھم الیومیھ 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف  مبرھناً عما إذا كان قد حقق

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .۱۰

 األھداف المعرفیة   -أ
 مطلوبة استیعاب وفھم المادة بما یخص المفردات ال  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  ۱۷الصفحة   
  



 

 

 

 

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
  ادر المساعدةمناقشة انشطة وامثلة  من الكتاب المقرر ومن المص – ۳ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة ومناقشة المفاھیم االساسیة 
 

 طرائق التقییم      
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -

 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 ھداف الوجدانیة والقیمیة األ -ج

 تشجیع االفكار  حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف   -۱ج         
 تثمین أسئلة یقوم الطالب بطرحھا حول الموضوع  -۲ج
 عمل ورشات تدریب تعاونیة یساھم الطالب في تنفیذ مشاریع مختصرة تخص مفردات المنھج  -۳ج

 لى انجاز تقاریر مختصرة لدراسة موضوع یخص مفردات المنھجحث الطلبة ع -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 طرائق التقییم    
للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین 

 ومناقشتھ. 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

 

 
 

  ۱۸الصفحة   
  



 / مرحلھ الثانیھ ۱نموذج وصف المقرر

 التفاضل والتكامل المتقدم

 وصف المقرر

 

 

ھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیق
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۹

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .۱۰

 ٥۰۹۰۷۲۰۱كامل المتقدم/  التفاضل والت اسم / رمز المقرر .۱۱

  أشكال الحضور المتاحة .۱۲

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .۱۳

عدد الساعات الدراسیة  .۱٤
 ساعة خالل السنھ ۱٥۰ساعة اسبوعیا / ٥ (الكلي)

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱٥

 أھداف المقرر .۱٦
مین دالة تتكون من متغیرین او مادة التفاضل والتكامل المتقدم مستخد دراسة في الفصل الدراسيیتم   

ومایتعلق بها من مفردات كالغایة ،االستمراریة و االشتقاق( المشتقة الجزئیة، المشتقة الكلیة،  اكثر
االشتقاق االتجاهي التدرج ) وانواع مختلفة من التكامل (الثنائي ، الثالثي ) وتاثیر تبدیل المتغیرات على 

لرئیسیة للمتتابعات العددیة  والمتسلسالت وانواعها ومفهوم صیغة التكامل كذالك عرض المفاهیم ا
التقارب لها وكسب مهارات تمكن الطاب من حل المشكالت المستجدة طبقا للقوانین المستخدمة في هذه 

  المادة.
 

 

  ۱۹الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۱

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صبما یخاستیعاب وفھم المادة   - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 اب المقرر ومن المصادر المساعدةحل تمارین من الكت – ۳ب 
     -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 
 طرائق التقییم      

 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 داف الوجدانیة والقیمیة األھ -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         
 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 موضوع یخص مفردات المنھجعمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة  -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 طرائق التقییم    
موضوع من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ لل

 ومناقشتھ
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة حث الطلبة على متابعة السلسالت -٤د

  ۲۰الصفحة   
  



 

 / مرحلھ الثانیھ ۲نموذج وصف المقرر

 المعادالت التفاضلیة االعتیادیھ

 وصف المقرر

 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم الستفادة القصوى من فرص مبرھناً عما إذا كان قد حقق ا

 ؛البرنامج.

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۱۷

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .۱۸

 50907202 المعادالت التفاضلیة االعتیادیھ/   اسم / رمز المقرر .۱۹

  أشكال الحضور المتاحة .۲۰

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .۲۱

 ساعة خالل السنھ 120ساعة اسبوعیا /  4 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۲۲

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۲۳

 أھداف المقرر
 ا .تطبیقاتھ مع المختلفة بأنماطھا العادیة التفاضلیة المعادالت حل دراسة إلي المقرر ھذا یھدف 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۲

  ۲۱الصفحة   
  



  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
     -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 
 ییم طرائق التق     

 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         

 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 لتھا.الدراسي مع أسئ

 
 

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ۲۲الصفحة   
  



 / مرحلھ الثانیھ ۳نموذج وصف المقرر

 جبر الزمر

 وصف المقرر

 

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم

المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
 ؛البرنامج.

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۲٤

 لتربیة للعلوم الصرفةكربالء / كلیة ا / المركز علمي القسم ال .۲٥

 ٥۰۹۰۷۲۰۳جبر الزمر/   اسم / رمز المقرر .۲٦

  أشكال الحضور المتاحة .۲۷

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .۲۸

 ساعة خالل السنھ ۱۲۰ساعة اسبوعیا /  ٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۲۹

 ۲۰۱۷/ ۱۲/۱۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۳۰

 أھداف المقرر .۳۱
الجبر التجریدي، فقد اعد لكي یغطي المفاھیم األساسیة لمناھج الجبر دراسة الى ھذا المقرر  یھدف

التجریدي وترسیخ ما بھا من افكار فى ذھن الطالب، مما یمكنھ من كیفیھ استخدام مفاھیم المنطق الریاضى 
فى براھین النظریات األساسیة، والتى من خاللھا یمكن األنطالق بسھولھ لدراسھ المقررات الجبریة 

 ر عمقاً واألكث
 

 

 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۳

  ۲۳الصفحة   
  



 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 اضیعإعداد تقاریر مختصرة لبعض المو -٥أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 
 قییم طرائق الت     

 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         

 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 تھا.الدراسي مع أسئل

 
 

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ۲٤الصفحة   
  



 / مرحلھ الثانیھ ٤مقررنموذج وصف 

 انظمة وبدیھیات الھندسة

 وصف المقرر

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۳۲

 ربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفةك / المركز علمي القسم ال .۳۳

 ٥۰۹۰۷۲۰٤انطمة وبدیھیات الھندسة /  اسم / رمز المقرر .۳٤

  أشكال الحضور المتاحة .۳٥

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .۳٦

 ساعة خالل السنھ ۱۲۰ساعة اسبوعیا /  ٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۳۷

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۳۸

 أھداف المقرر .۳۹
بدیهیات والمستویات االسقاطیة كالالهندسة للتعرف على المواضیع الجدیدة في تهیئة الطالب الى ھذا المقرر  یھدف

 واالسقاطیة المنتهیة والتالفیة وانضمة یونك ومواطن الضعف في نظام اقلید س.
 

مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱٤

  ۲٥الصفحة   
  



 

 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صتیعاب وفھم المادة بما یخاس  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة. – ۳ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة
 

 طرائق التقییم      
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -

 مملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقس -
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         

 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 كثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھجعمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او ا -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 
 طرائق التقییم    

سلوب طرحھ للموضوع من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأ
 ومناقشتھ

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 عة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیةحث الطلبة على متاب -٤د

  ۲٦الصفحة   
  



 

 / مرحلھ الثانیھ ٥نموذج وصف مقرر

 منھج البحث العلمي

 وصف المقرر

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .٤۰

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة القسم العلمي  / المركز .٤۱

 ٥۰۹۰۷۲۰٥منھج البحث العلمي/  اسم / رمز المقرر .٤۲

  تاحةأشكال الحضور الم .٤۳

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .٤٤

 ساعة خالل السنھ ٦۰ساعة اسبوعیا / ۲ عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .٤٥

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٤٦

 أھداف المقرر .٤۷
یھدف ھذا المقرر الى دراسة مفاھیم تخص مناھج البحث العلمي ، فقد اعد لكي یغطي المفاھیم األساسیة 

وترسیخ ما بھا من افكار فى ذھن الطالب، مما یمكنھ من كیفیھ استخدام المفاھیم األساسیة  لمناھج االبحث
اثناء تنفیذ بحثھ للتخرج، والتى من خاللھا یمكن األنطالق بسھولھ لحل مشكالت تتعلق بتخصصھ وتحلیلھا 

 .وتفسیرھا ووضع الحلول لھا بافضل صورة  وأكثر عمقاً 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف مبرھناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛البرنامج.

 لیم والتعلم والتقییممخرجات المقرر وطرائق التع .۱٥

  ۲۷الصفحة   
  



 

 األھداف المعرفیة   -أ
 استیعاب وفھم المادة بما یخص المفردات المطلوبة   - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
  مناقشة انشطة وامثلة  من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة ومناقشة المفاھیم االساسیة 
 

 طرائق التقییم      
 ت دوریة لكافة دروس المراحلزیارا -

 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تشجیع االفكار  حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف   -۱ج         
 تثمین أسئلة یقوم الطالب بطرحھا حول الموضوع  -۲ج
 ت تدریب تعاونیة یساھم الطالب في تنفیذ مشاریع مختصرة تخص مفردات المنھج عمل ورشا -۳ج

 حث الطلبة على انجاز تقاریر مختصرة لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ. 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 الخارجیة متابعة المصادر  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

 

  ۲۸الصفحة   
  



 / مرحلھ الثانیھ ٦مقررنموذج وصف 

 حاسوب متقدم

 وصف المقرر

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .٤۸

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة كز/ المر علمي القسم ال .٤۹

 80507206حاسوب متقدم/   اسم / رمز المقرر .٥۰

  أشكال الحضور المتاحة .٥۱

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي  الفصل / السنة .٥۲

 ساعة خالل السنھ ۹۰ساعة اسبوعیا /  ۳ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٥۳

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٥٤

 أھداف المقرر .٥٥
حل المعادالت الریاضیة والتعامل مع المصفوفات وكتابة البرامج والتعامل دراسة الى المقرر  ھذا یھدف

 .++Cمع الواجھات التطبیقیة باستخدام لغة البرمجة ماتالب و لغة البرمجة 
 

زاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجا
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱٦

 ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ-۱أ
 .++Cولغة  Matlabبرنامج -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 استخدام الواجھات التطبیقیة -٥أ

  ۲۹الصفحة   
  



 
 

 

 

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة – ۲ب 
 قرر ومن المصادر المساعدةحل تمارین من الكتاب الم– ۳ب 
 تعویض المعدالت والمصفوفات الریاضیة وتمثیلھا برمجیا   -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
وضع خطة  للتمھید لموضوع المحاضرة من خالل مجموعة اسئلة تربط افكار المتلقي مع المحاضرة السابقة ، 

باشر وتوضیح اھم الفوائد المرجوة ثم الختام بامتحانات ثم الدخول في موضوع المحاضرة باستخدام االلقاء الم
 سریعة شفویة او تحریریة 

 
 طرائق التقییم      

 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -

 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 ع التي تھیئ الطلبة ألھمیة استیعاب المادة المقررة  طرح األسئلة حول المواضی -۱ج         

 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح افكار وامثلة قریبة من مفردات المقرر والتي تصب في  ++Cاو برنامج لغة   Matlabاستخدام برنامج 
 مجرى أو مسار الموضوع الدراسي مع أسئلتھا.

 
 طرائق التقییم    

من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 
 افة الى التقدم في تغطیة مفردات المقرر نسبة الى عدد المحاضرات التي تم ألقاءھا.ومناقشتھ، اض

 
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 متابعة النسخ واالصدارات االحدث لبرامج المقرر -۱د
 من مصادر خارجیة تھیئة األسئلة الخارجیة -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
حث الطلبة على متابعة الحزم البرمجیة التعلیمیة التي تعرض بشكل ملفات رقمیة على روابط  -٤د

 علمیة رسمیة موثوقة

  ۳۰الصفحة   
  



 / المرحلھ الثالثھ۱نموذج وصف المقرر

 التحلیل الریاضي

 وصف المقرر

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .٥٦

 ء / كلیة التربیة للعلوم الصرفةكربال / المركز علمي القسم ال .٥۷

 ٥۰۹۰۷۳۰۱  التحلیل الریاضي اسم / رمز المقرر .٥۸

  أشكال الحضور المتاحة .٥۹

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷السنوي  الفصل / السنة .٦۰

 ساعة خالل السنھ ۱۲۰ساعة اسبوعیا / ٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦۱

 ۲۰۱۷/ ۱۲/۱۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٦۲

 أھداف المقرر .٦۳
ریاضي یعرف على انھ السؤال الریاضي لماذا وكیف اصبحت المفاھیم الریاضیھ الحالیھ  بھذا التحلیل ال

الوصف على حقل االعداد الحقیقیھ ففي الفصل االول سیتم دراسة خاصیة كمال االعداد الحقیقیھ وكثافة االعداد 
قلیدیھ وتقارب المتتابعات النسبیھ وغیر النسبیھ والعالقھ بینھما وكیفیة حساب المسافھ في الفضاءات اال

والمتسلسالت للدوال واالعداد وخاصیة التراص اما الفصل الثاني  فیتم فھم بالتفصیل االستمراریھ واالشتقاق 
 والتكامل بنوعیھ ریمان ولبیك المعتمد على قیاس لبیك.

 
 

یاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتض
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۷

  ۳۱الصفحة   
  



 
 
 
 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صستیعاب وفھم المادة بما یخا  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
     -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 
 طرائق التقییم      

 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 تصة بالقسمملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المخ -
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         
 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 بین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھجعمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طال -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 طرائق التقییم    
مختص وأسلوب طرحھ للموضوع من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي ال

 ومناقشتھ
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 لى متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیةحث الطلبة ع -٤د

  ۳۲الصفحة   
  



 / المرحلھ الثالثھ ۲نموذج وصف المقرر

 االحصاء واالحتمالیھ

 وصف المقرر

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .٦٤

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .٦٥

 ٥۰۹۰۷۳۰۲االحصاء واالحتمالیھ /   اسم / رمز المقرر .٦٦

  أشكال الحضور المتاحة .٦۷

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي الفصل / السنة .٦۸

 ساعة خالل السنھ ٦۰ساعة اسبوعیا /  ٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦۹

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷۰

 أھداف المقرر .۷۱
 من االھداف االساسیھ لدراسة مادة االحصاء واالحتمالیھ ھو التعرف على الجوانب التطبیقیھ لعلم

الریاضیات، وكیفیة التعامل مع الظاھره الحیاتیھ وربطھا بالجوانب النظریھ التي یدرسھا الطالب بحیث 
یتعلم كیفیة التعرف على االحداث التي تحدث في الظاھره من مجتمع الظاھره وتحدید انواع المجتمع 

الحوادث الفردیھ والمتعدده  واالحداث التي تقع فیھا وكیف یتم ایجاد االحتمال لحدوث ھذه الحوادث، ومنھا
والشرطیھ. وكذلك كیفیة التوسع من الحدث الى المتغیر العشوائي  والمتنافیھ والمتمانعھ والمستقلھ والمعتمده

بنوعیھ والدوال الخاصھ بھا وخصائصھا العامھ والخاصھ، وبعض التوزیعات االحتمالیھ التي تتبعھا 
 والمستنبطھ من الظاھر الحیاتیھ.

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرھناً عما إذا 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررت الامخرج .۱۸

  ۳۳الصفحة   
  



  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
  power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
 ارساء اسلوب الحل داخل القاعھ    -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
مباشر مع  واجراء حوار وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 الطالب داخل القاعھ للتعرف على الجوانب مدى استیعابھم لمادة المحاضره
 

 طرائق التقییم      
 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 یع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف طرح األسئلة حول المواض -۱ج         
 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointم استخدا
 الدراسي مع أسئلتھا.

 
 طرائق التقییم    

من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 
 ومناقشتھ

 
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 رسمیةحث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة  -٤د

  ۳٤الصفحة   
  



 / المرحلھ الثالثھ۳نموذج وصف المقرر

 معادالت تفاضلیھ جزئیھ

 وصف المقرر

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۷۲

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .۷۳

 ٥۰۹۰۷۳۰۳معادالت تفاضلیھ جزئیھ / اسم / رمز المقرر .۷٤
  أشكال الحضور المتاحة .۷٥

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷السنوي الفصل / السنة .۷٦

 ساعة خالل السنھ ۱۲۰ساعة اسبوعیا / ٤ (الكلي)لدراسیة عدد الساعات ا .۷۷

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷۸

 أھداف المقرر .۷۹
 وصفا العلمیة المشكالت وصف في الجزئیة التفاضلیة المعادالت اھمیة بدراسة یھتم الموضوع ھذا ان

 وصفھا یعتمد التي المسائل تلك وغیرھا انیكوالمیك والكھربائیة الفیزیاء في السیما لھا الحلول وایجاد ریاضیاتیا
 واحد مستقل متغیر من اكثر على

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ھا وبین وصف المتاحة. والبد من الربط بینالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۱۹

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  ۳٥الصفحة   
  



 
 
 
 
 
 
 
 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
     -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 ئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیةوضع خطة  لطرح األس

 
 طرائق التقییم      

 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 لبة في الصفوف طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الط -۱ج         
 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لمواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع لطرح مثل ھذه ا power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 لیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابالتأھیلیة العامة و المھارات -د 

 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ۳٦الصفحة   
  



 
 لھ الثالثھ/ المرح٤نموذج وصف المقرر

 جبر الحلقات

 وصف المقرر

 

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي یةالمؤسسة التعلیم .۸۰

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .۸۱

 ٥۰۹۰۷۳۰٤/جبر الحلقات  اسم / رمز المقرر .۸۲
  أشكال الحضور المتاحة .۸۳

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷السنوي الفصل / السنة .۸٤

 ساعة خالل السنھ۹۰ساعة اسبوعیا / ۳ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۸٥

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۸٦

 أھداف المقرر .۸۷
تعلم الطالب البناء الحلقي من خالل تقدیم بعض التعاریف و االمثلة  والخصاىص االساسیة للحلقات  والحلقات 

الجزىیة ، والمثالیات وتقدیم انواع خاصة من المثالیات  ،التشاكل الحلقي ، وحلقة متعددة الحدود والمقاسات 
 واصھا البنیویةواھم خ

 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۲۰

  ۳۷الصفحة   
  



 
 
 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 المواضیعإعداد تقاریر مختصرة لبعض  -٥أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة
 

 التقییم طرائق      
 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         
  طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 سئلتھا.الدراسي مع أ

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ۳۸الصفحة   
  



 /المرحلھ الثالثھ ٥نموذج وصف المقرر

 التحلیل العددي

 وصف المقرر

 

 

ضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقت
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۸۸

 ء / كلیة التربیة للعلوم الصرفةكربال / المركز علمي القسم ال .۸۹

 ٥۰۹۰۷۳۰٥/ التحلیل العددي اسم / رمز المقرر .۹۰
  أشكال الحضور المتاحة .۹۱

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷سنوي الفصل / السنة .۹۲

 ساعة خالل السنھ ۱۲۰ساعة اسبوعیا / ٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۹۳

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۹٤

 أھداف المقرر .۹٥
ل المعادالت غیر الخطیة،دراسة وتحلیل االخطاء المتعلقة بھدة الطرائق ومناقشة طرائق عددیة لح

معدالت تقاربھا ، حل نظام المعادالت الخطیة باستخدام الطرائق المباشرة والتكراریة ،تقدیر االخطاء 
الحدود المتعلقة بھدة الطرائق ومناقشة تقارب الطرائق التكراریة ،االستكمال والتقریب بواسطة كثیرات 

مع تحلیل االخطاء الناتجة عن ھدا التقریب ، الطرائق العددیة لحساب التفاضل والتكامل مع مناقشة 
، حل المعادالت التفاضلیة العادیة باستخدام الطرق العددیة الدقة وتقدیر االخطاء المرافقة لھدة الطرق 

 الطرققرار ھذه ودراسة تقارب و إست
 

 علیم والتعلم والتقییموطرائق الت مقررات المخرج .۲۱

  ۳۹الصفحة   
  



 
 

 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

 

  مقرر.الالخاصة ب یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
     -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 
 طرائق التقییم      

 
 المراحل زیارات دوریة لكافة دروس -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         
 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 لة فكریة عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئ -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 طرائق التقییم    
الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع  من خالل
 ومناقشتھ

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 ادرتھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المص -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ٤۰الصفحة   
  



 / المرحلھ الرابعھ۱نموذج وصف المقرر

 تبولوجي

 وصف المقرر

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۹٦

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .۹۷

 ٥۰۹۰۷٤۰۱تبولوجي /  المقرر اسم / رمز .۹۸

  أشكال الحضور المتاحة .۹۹

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷ للسنھ الدراسیھ الفصل / السنة .۱۰۰

 ساعھ خالل السنھ ۱۲۰/ ساعة اسبوعیا ٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۱۰۱

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱۰۲

ة الرابعة حيث يعتبر اساس للطالب الراغب في اكمال يعتبر التبولوجي فرع من فروع الرياضيات المتقدمة ..يدرس في المرحل 
 دراسته العليا في الرياضيات .

حيث يكون الطالب  قادر على تعريف تبولوجي على مجموعة معينة  وتكوين فضاء تبولوجي ومن ثم تعريف المجموعة المغلقة 
كانية نقل هذه الخواص من فضاء الى اخر والمفتوحة علية  وبعدها دراسة خواص هذا الفضاء (مترابط، متراص،.....)  وام

..وكيف يمكن حل المشاكل التبولوجية باستخدام فروع اخرى من التبولوجي مثل الهندسة فتسمى حينها تبولوجيا هندسية او 
                                                                                                                                                   تحل المشاكل باالستعانة بالجبر فتسمى تبولوجيا جبرية.                                                           

                                                                                                                               
 
 

 

وقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المت
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۲۲

  ٤۱الصفحة   
  



 
 
 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۲أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -۳أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٤أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
  اجراء االختبارات   -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 
 طرائق التقییم      

 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         
 ول الدراسیة طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفص -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 لدراسي مع أسئلتھا.ا

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 لخارجیة متابعة المصادر ا -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ٤۲الصفحة   
  



 
 /  المرحلھ الرابعھ۲نموذج وصف المقرر

 التحلیل العقدي

 وصف المقرر

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۱۰۳

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .۱۰٤

 ٥۰۹۰۷٤۰۲التحلیل العقدي/   اسم / رمز المقرر .۱۰٥

  أشكال الحضور المتاحة .۱۰٦

 ۲۰۱۸-۲۰۱۷ للسنھ الدراسیھ الفصل / السنة .۱۰۷

 ساعھ خالل السنھ ۱۲۰/ساعة اسبوعیا ٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .۱۰۸

 ۱۲/۱۲/۲۰۱۷ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱۰۹

 داف المقررأھ .۱۱۰
Usually, this subject is the first subject presented to math students after their 
completion of the introductory math subjects because the concepts and principles of 
complex number play a key role in understanding other math subjects like complex 
integral ,residues and analytic functions with complex variables as well as the link 
between the real and complex analysis. 

 
 mathematics analysis. For this reason, the objective of this subject is to develop and 
enhance the scientific abilities of the student to understand the subsequent subjects 
in math.The subject contains an introductory study of numbers analysis and the 
basic principles of mathematical analysis prepare students to learn about new topics 
in the complex analysis like complex integral ,residues and analytic functions with 
complex variables as well as the link between the real and complex analysis. 

 
 

 

ذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھ
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  ٤۳الصفحة   
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۲۳

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
    حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 

 ائق التعلیم والتعلم طر     
 

 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة
 

 طرائق التقییم      
 
 زیارات دوریة لكافة دروس المراحل -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 ة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف طرح األسئل -۱ج         
 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 علم طرائق التعلیم والت    

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 رسمیةحث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة  -٤د

  ٤٤الصفحة   
  



 المرحلھ الرابعھ /۳نموذج وصف المقرر

 االحصاء الریاضي

 وصف المقرر

 

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۱۱۱

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .۱۱۲

 50907403االحصاء الریاضي/ اسم / رمز المقرر .۱۱۳

  أشكال الحضور المتاحة .۱۱٤

  للسنھ الدراسیھ الفصل / السنة .۱۱٥

 ساعھ خالل السنھ ۱۲۰/ ساعة اسبوعیا ٤ كلي)(العدد الساعات الدراسیة  .۱۱٦

 ۱۰/۱۰/۲۰۱٦ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱۱۷

 أھداف المقرر .۱۱۸
 

تقدیر بنوعیھ ( الاالحصاءات المرتبة،  ،تحدید توزیع المتغیر العشوائي ،التوزیعات االحصائیة بنوعیھا   
 اختبار الفرضیات  ذكر صفاتھ ، انواعھ ، اسالیبھ ، بنقطة وبفترة ) 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ین وصف المتاحة. والبد من الربط بینھا وبالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررخرجات الم .۲٤

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة ز صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة  -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ

 
 

  ٤٥الصفحة   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین خارجیة ومن المصادر المعطاة – ۳ب 
     -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 
 طرائق التقییم      

 
 زیارات دوریة لكافة دروس االختصاص -
 جنة المختصة بالقسمملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى الل -
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         
 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 عمل امتحانات سریعة یومیة بأسئلة فكریة  -۳ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointم استخدا
 الدراسي مع أسئلتھا.

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 لمھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( االتأھیلیة العامة و المھارات -د 

 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 تھیئة األسئلة الخارجیة من تلك المصادر -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ٤٦الصفحة   
  



 / المرحلھ الرابعھ٤نموذج وصف المقرر

 بحوث العملیات

 وصف المقرر

 

 

 وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .۱۱۹

 كربالء / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / المركز علمي القسم ال .۱۲۰

 اسم / رمز المقرر .۱۲۱
 ٥۰۹۰۷٤۰٥/  بحوث العملیات 

  أشكال الحضور المتاحة .۱۲۲

 ۲۰۱٦-۲۰۱٥سنوي  الفصل / السنة .۱۲۳

 ساعة خالل الفصل 90ساعة اسبوعیا / 3 كلي)(العدد الساعات الدراسیة  .۱۲٤

 ۱۰/۱۰/۲۰۱٦ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۱۲٥

 أھداف المقرر .۱۲٦
ویختص .  في الجزء األول من الفصل الدراسي یتم دراسة بناء النماذج البسیطة ومناقشتھا في المجاالت الحیاتیة

 .الجزء الثاني بدراسة الحل الریاضي لتلك النماذج

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ین وصف المتاحة. والبد من الربط بینھا وبالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 رائق التعلیم والتعلم والتقییموط مقررات المخرج .۲٥

  ٤۷الصفحة   
  



 
 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المفردات المطلوبة (المبرمجة) صاستیعاب وفھم المادة بما یخ  - ۱أ
 power point -۲أ
 استخدام اللوحة والقلم الجاف -۳أ
 إعداد الوسائل التوضیحیة -٤أ
 إعداد تقاریر مختصرة لبعض المواضیع -٥أ

  مقرر.لخاصة بالا یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – ۳ب 
     -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السریعة الیومیة

 
 طرائق التقییم      

 
 فة دروس المراحلزیارات دوریة لكا -
 ملئ استمارة الزیارة وتقدیمھا إلى اللجنة المختصة بالقسم -
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 طرح األسئلة حول المواضیع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف  -۱ج         
 طرح أسئلة یقوم الطالب بحلھا للفصول الدراسیة  -۲ج
 یة بأسئلة فكریة عمل امتحانات سریعة یوم -۳ج

 عمل حلقة تقاریر مختصرة یشترك بھا طالبین او اكثر لدراسة موضوع یخص مفردات المنھج -٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

لطرح مثل ھذه المواضیع الخارجیة التي تصب في مجرى أو مسار الموضوع  power pointاستخدام 
 الدراسي مع أسئلتھا.

 
 

 طرائق التقییم    
من خالل الزیارات الدوریة من قبل األساتذة اآلخرین للتدریسي المختص وأسلوب طرحھ للموضوع 

 ومناقشتھ
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 متابعة المصادر الخارجیة  -۱د
 ن تلك المصادرتھیئة األسئلة الخارجیة م -۲د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفیة -۳د
 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلیمیة التي تعرض بشكل فیدیو على روابط علمیة رسمیة -٤د

  ٤۸الصفحة   
  



 /  مرحلھ االولىبنیة المقرر .۱۰

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  والفھم المعرفة-أ ٥ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
اب حل تمارین من الكت – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

تمكین الطالب من ایجاد 
المسافھ بین نقطتین في 

المستوي ورسم الدوال لمعظم 
انواعھا في المستوي ، ایجاد 

الغایھ ونقاط االستمراریھ 
للدوال،ایجاد المشتقھ للدوال 

،ایجاد ومعرفھ تطبیقاتھا
التكامالت المحدوده وغیر 

 المحدوده
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
طالبین او مختصرة یشترك بھا 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

التفاضل والتكامل/  
٥۰۹۰۷۱۰۱ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 لمساعدةالمقرر ومن المصادر ا
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

ات اسس الریاضی
٥۰۹۰۷۱۰۲ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  ٤۹الصفحة   
  



تنمیھ مھارات الطالب في البناء 
الریاضي لالعداد الطبیعیھ 
والصحیحھ والنسبیھ والحقیقیھ 

والتحلیل والتفكیر في .والعقدیھ 
اتقان المشكالت الریاضیھ الن 

  االسس قاعده للبناء واالبداع 
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 ة)(المبرمج

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

فقد اعد  الخطيدراسة الجبر 
لكي یغطي المفاھیم األساسیة 

وترسیخ الخطي لمناھج الجبر 
ما بھا من افكار فى ذھن 

الطالب، مما یمكنھ من كیفیھ 
استخدام مفاھیم المنطق 

الریاضى فى براھین النظریات 
األساسیة، والتى من خاللھا 

یمكن األنطالق بسھولھ لدراسھ 
ألكثر المقررات الجبریة وا

 عمقاً 
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

یخص اكثر لدراسة موضوع 
 مفردات المنھج

الجبر 
الخطي

٥۰۹۰۷۱۰۳ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

 والفھم المعرفة-أ 3 ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما - ۱أ

 فردات المطلوبة الم صیخ

حاسوب / 
٥۰۹۰۷۱۰٤ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

والربط بین 

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل

  ٥۰الصفحة   
  



استخدام العرض المباشر -۲أ
للبرنامج امام الطلبة من خالل 

 استخدام الحاسوب
 استخدام اللوحة  -۳أ

المھارات الخاصة -ب 
 بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

حل المعادالت الریاضیة دراسة 
والتعامل مع المصفوفات 

وكتابة البرامج والتعامل مع 
الواجھات التطبیقیة باستخدام 

 لغة البرمجة
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

التي تم شرحھا سابقا المواضیع 
لربط االفكار بین مفردات 

  المنھج.
أسئلة یقوم الطالب طرح  -۲ج

 بحلھا للفصول الدراسیة 
طرح اسئلة باسلوب  -۳ج

 مفردات ل الواجبات المنزلیة 
 المنھجمعینة من 

موضوع 
المحاضرة 

السابق والحالي 
وضع األمثلة 

التوضیحیة 
البرمجیة 
المطلوبة 

للمحاضرة  
االمتحانات عمل 
 عة السری

ملئ استمارة  -۲
الزیارة وتقدیمھا 

إلى اللجنة 
 المختصة بالقسم

  والفھم المعرفة-أ ۲ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 حیةالوسائل التوضیإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 
تعریف الطلبھ من خالل دراسھ 
الفیزیاء الجامعیھ بمدى ترابط 

انین الفیزیاء العالقھ بین قو
وقوانین الریاضیات بمعنى اخر 

التعریف بالعالقات بین العلوم 
المجرده والعلوم التطبیقیھ 

وتعریف الطلبھ ببعض المفاھیم 
 التي تمس حیاتھم الیومیھ

 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

لطالب طرح أسئلة یقوم ا -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

الفیزیاء الجامعیة 
٥۰۹۰۷۱۰٥ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

ات زیار -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  ٥۱الصفحة   
  



 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

  ٥۲الصفحة   
  



 / المرحلھ الثانیھبنیة المقرر    ۱۱-۲

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  والفھم المعرفة-أ ٥ ۳۰
لمادة بما استیعاب وفھم ا  - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

مادة التفاضل والتكامل  دراسة
المتقدم مستخدمین دالة تتكون 

ومایتعلق  من متغیرین او اكثر
بها من مفردات كالغایة 

،االستمراریة و االشتقاق( 
المشتقة الجزئیة، المشتقة 

الكلیة، االشتقاق االتجاهي 
التدرج ) وانواع مختلفة من 

كامل (الثنائي ، الثالثي ) الت
وتاثیر تبدیل المتغیرات على 
صیغة التكامل كذالك عرض 
المفاهیم الرئیسیة للمتتابعات 

العددیة  والمتسلسالت وانواعها 
ومفهوم التقارب لها وكسب 

مهارات تمكن الطاب من حل 
المشكالت المستجدة طبقا 

للقوانین المستخدمة في هذه 
  المادة.

 یرالتفك مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

التكامل التفاضل و
المتقدم/  

٥۰۹۰۷۲۰۱ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  ٥۳الصفحة   
  



  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

مطلوبة المفردات ال صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

 المعادالت حل دراسة إلي
 بأنماطھا العادیة التفاضلیة
 تطبیقاتھا مع المختلفة

 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 بأسئلة فكریة  یومیة

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

المعادالت التفاضلیة 
 االعتیادیھ/  

50907202 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ة ملئ استمار -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  والفھم المعرفة-أ 4 ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

دراسة الجبر التجریدي، فقد 
اعد لكي یغطي المفاھیم 
األساسیة لمناھج الجبر 

التجریدي وترسیخ ما بھا من 
افكار فى ذھن الطالب، مما 

مكنھ من كیفیھ استخدام مفاھیم ی
المنطق الریاضى فى براھین 

النظریات األساسیة، والتى من 
خاللھا یمكن األنطالق بسھولھ 

لدراسھ المقررات الجبریة 
 واألكثر عمقاً 

 التفكیر مھارات -ج

جبر الزمر/  
٥۰۹۰۷۲۰۳ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
ة لكافة دوری

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  ٥٤الصفحة   
  



طرح األسئلة حول  -۱ج
المواضیع القابلة للنقاش من قبل 

 الطلبة في الصفوف 
طالب طرح أسئلة یقوم ال -۲ج

 بحلھا للفصول الدراسیة 
عمل امتحانات سریعة  -۳ج

 یومیة بأسئلة فكریة 
عمل حلقة تقاریر  -٤ج

مختصرة یشترك بھا طالبین او 
اكثر لدراسة موضوع یخص 

 مفردات المنھج
  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰

استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ
المفردات المطلوبة  صیخ

 (المبرمجة)
 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

خاصة المھارات ال-ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

لتعرف على المواضیع الجدیدة ا
في الهندسة كالبدیهیات 
والمستویات االسقاطیة 

یة والتالفیة واالسقاطیة المنته
وانضمة یونك ومواطن الضعف 

 في نظام اقلید س.
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
تصرة یشترك بھا طالبین او مخ

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

انطمة وبدیھیات 
الھندسة / 

٥۰۹۰۷۲۰٤ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  والفھم المعرفة-أ ۲ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
 حل تمارین من الكتاب – ۳ب 

منھج البحث العلمي/  
٥۰۹۰۷۲۰٥ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

ات زیار -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  ٥٥الصفحة   
  



 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

دراسة مفاھیم تخص مناھج 
البحث العلمي ، فقد اعد لكي 

یغطي المفاھیم األساسیة لمناھج 
االبحث وترسیخ ما بھا من 

افكار فى ذھن الطالب، مما 
یمكنھ من كیفیھ استخدام 

ة اثناء تنفیذ المفاھیم األساسی
بحثھ للتخرج، والتى من خاللھا 

یمكن األنطالق بسھولھ لحل 
مشكالت تتعلق بتخصصھ 
وتحلیلھا وتفسیرھا ووضع 
الحلول لھا بافضل صورة  

 وأكثر عمقاً.
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

الب طرح أسئلة یقوم الط -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

 والفھم المعرفة-أ 3 ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
و لغة  Matlabبرمجة (

C++( 
استخدام العرض المباشر -۲أ

للبرنامج امام الطلبة من خالل 
 استخدام الحاسوب

 استخدام اللوحة  -۳أ
المھارات الخاصة -ب 

 بالموضوع
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

حل المعادالت الریاضیة دراسة 
والتعامل مع المصفوفات 

البرامج والتعامل مع وكتابة 
الواجھات التطبیقیة باستخدام 

لغة البرمجة ماتالب و لغة 
 .++Cالبرمجة 

 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

التي تم شرحھا سابقا المواضیع 
لربط االفكار بین مفردات 

  المنھج.
طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج

 بحلھا للفصول الدراسیة 
طرح اسئلة باسلوب  -۳ج

حاسوب متقدم / 
50907206 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

والربط بین 
موضوع 

المحاضرة 
السابق والحالي 

وضع األمثلة 
التوضیحیة 

البرمجیة 
المطلوبة 

للمحاضرة  
االمتحانات عمل 

 السریعة 

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲
زیارة وتقدیمھا ال

إلى اللجنة 
 المختصة بالقسم

  ٥٦الصفحة   
  



 
 
 

 مفردات ل الواجبات المنزلیة 
 المنھجمعینة من 

  ٥۷الصفحة   
  



 / المرحلھ الثالثھبنیة المقرر   ۱۱-۳

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

یعرف على انھ السؤال 
الریاضي لماذا وكیف اصبحت 
المفاھیم الریاضیھ الحالیھ  بھذا 

الوصف على حقل االعداد 
الحقیقیھ ففي الفصل االول سیتم 

دراسة خاصیة كمال االعداد 
الحقیقیھ وكثافة االعداد النسبیھ 

وغیر النسبیھ والعالقھ بینھما 
وكیفیة حساب المسافھ في 

ھ وتقارب الفضاءات االقلیدی
المتتابعات والمتسلسالت للدوال 
واالعداد وخاصیة التراص اما 

الفصل الثاني  فیتم فھم 
بالتفصیل االستمراریھ 

واالشتقاق والتكامل بنوعیھ 
ریمان ولبیك المعتمد على قیاس 

 لبیك.
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
  الطلبة في الصفوف

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

  التحلیل الریاضي
٥۰۹۰۷۳۰۱ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 سریعة الیومیةال

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 ائل التوضیحیةالوسإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 

االحصاء واالحتمالیھ 
  /٥۰۹۰۷۳۰۲ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  ٥۸الصفحة   
  



  بالموضوع
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 
التعرف على الجوانب التطبیقیھ 

لعلم الریاضیات، وكیفیة 
مع الظاھره الحیاتیھ التعامل 

وربطھا بالجوانب النظریھ التي 
یدرسھا الطالب بحیث یتعلم 
كیفیة التعرف على االحداث 
التي تحدث في الظاھره من 

مجتمع الظاھره وتحدید انواع 
المجتمع واالحداث التي تقع 

فیھا وكیف یتم ایجاد االحتمال 
لحدوث ھذه الحوادث، ومنھا 

الحوادث الفردیھ والمتعدده 
والمتنافیھ والمتمانعھ والمستقلھ 

والشرطیھ. وكذلك  والمعتمده
كیفیة التوسع من الحدث الى 

المتغیر العشوائي بنوعیھ 
والدوال الخاصھ بھا 

وخصائصھا العامھ والخاصھ، 
وبعض التوزیعات االحتمالیھ 

التي تتبعھا والمستنبطھ من 
 الظاھر الحیاتیھ.

 التفكیر مھارات -ج
ول طرح األسئلة ح -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

  والفھم المعرفة-أ 4 ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

 المعادالت اھمیة سةبدرا
 وصف في الجزئیة التفاضلیة
 وصفا العلمیة المشكالت

معادالت تفاضلیھ 
 ٥۰۹۰۷۳۰۳جزئیھ /

وضع خطة  
سئلة لطرح األ

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  ٥۹الصفحة   
  



 لھا الحلول وایجاد ریاضیاتیا
 والكھربائیة الفیزیاء في السیما

 المسائل تلك وغیرھا والمیكانیك
 اكثر على وصفھا یعتمد التي
 واحد مستقل متغیر من
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

للنقاش من قبل المواضیع القابلة 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
م اللوحة والقلم استخدا -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

ي من تعلم الطالب البناء الحلق
خالل تقدیم بعض التعاریف و 
االمثلة  والخصاىص االساسیة 
للحلقات  والحلقات الجزىیة ، 

والمثالیات وتقدیم انواع خاصة 
من المثالیات  ،التشاكل الحلقي 

، وحلقة متعددة الحدود 
والمقاسات واھم خواصھا 

 البنیویة
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

قاش من قبل المواضیع القابلة للن
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

جبر الحلقات 
/٥۰۹۰۷۳۰٤ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

سئلة ووضع األ
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
لم استخدام اللوحة والق -۳أ

 التحلیل العددي
/٥۰۹۰۷۳۰٥  

وضع خطة  
ة لطرح األسئل

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 

  ٦۰الصفحة   
  



 
 
 
 

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

طرائق عددیة لحل المعادالت 
دراسة وتحلیل غیر الخطیة،

االخطاء المتعلقة بھدة الطرائق 
ومناقشة معدالت تقاربھا ، حل 

نظام المعادالت الخطیة 
باستخدام الطرائق المباشرة 
والتكراریة ،تقدیر االخطاء 

المتعلقة بھدة الطرائق ومناقشة 
تقارب الطرائق التكراریة 

،االستكمال والتقریب بواسطة 
كثیرات الحدود مع تحلیل 

الناتجة عن ھدا  االخطاء
التقریب ، الطرائق العددیة 

لحساب التفاضل والتكامل مع 
مناقشة الدقة وتقدیر االخطاء 

، حل المرافقة لھدة الطرق 
المعادالت التفاضلیة العادیة 

باستخدام الطرق العددیة 
ودراسة تقارب و إستقرارھدة 

 الطرق
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

لة للنقاش من قبل المواضیع القاب
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

إلى اللجنة  السریعة الیومیة
 المختصة بالقسم

  ٦۱الصفحة   
  



 الرابعھ/ المرحلھ بنیة المقرر  ٤-۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 قة التقییمطری طریقة التعلیم

  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰
استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
ین من الكتاب حل تمار – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

حيث يكون الطالب  قادر على 
تعريف تبولوجي على مجموعة معينة  

وتكوين فضاء تبولوجي ومن ثم 
تعريف المجموعة المغلقة والمفتوحة 

علية  وبعدها دراسة خواص هذا 
رابط، متراص،.....)  الفضاء (مت

وامكانية نقل هذه الخواص من 
فضاء الى اخر ..وكيف يمكن حل 

المشاكل التبولوجية باستخدام فروع 
اخرى من التبولوجي مثل الهندسة 
فتسمى حينها تبولوجيا هندسية او 
تحل المشاكل باالستعانة بالجبر 

                             فتسمى تبولوجيا جبرية.                                    
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

كثر لدراسة موضوع یخص ا
 مفردات المنھج

تبولوجي/  
٥۰۹۰۷٤۰۱ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  والفھم المعرفة-أ 4 ۳۰
المادة بما  استیعاب وفھم  - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
 (المبرمجة)

 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 

تحلیل 
 ٥۰۹۰۷٤۰۲عقدي/

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

 االمتحانات
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  ٦۲الصفحة   
  



  بالموضوع
 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 
complex integral 
,residues and analytic 
functions with complex 
variables as well as the 
link between the real 
and complex analysis. 

 التفكیر مھارات -ج
 طرح األسئلة حول -۱ج
المواضیع القابلة للنقاش من  

 في الصفوف قبل الطلبة 
طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج

 بحلھا للفصول الدراسیة 
عمل امتحانات سریعة  -۳ج

 یومیة بأسئلة فكریة 
عمل حلقة تقاریر  -٤ج

مختصرة یشترك بھا طالبین او 
اكثر لدراسة موضوع یخص 

 مفردات المنھج
  والفھم المعرفة-أ ٤ ۳۰

استیعاب وفھم المادة بما   - ۱أ
 المفردات المطلوبة  صیخ

 power point -۲أ
 استخدام اللوحة  -۳أ
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

مھارات الخاصة ال-ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
من حل تمارین  – ۳ب 

 المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

ویكون الطالب مستوعبا 
التوزیعات    للمواضیع التالیھ:

تحدید  االحصائیة بنوعیھا،
 ي،توزیع المتغیر العشوائ
التقدیر االحصاءات المرتبة، 

بنوعیھ ( بنقطة وبفترة )  ذكر 
صفاتھ ، انواعھ ، اسالیبھ ، 

 اختبار الفرضیات
 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 بحلھا للفصول الدراسیة 

ریعة عمل امتحانات س -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

 

/ االحصاء الریاضي
٥۰۹۰۷٤۰۳ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 
وطرح 

االمتحانات 
 السریعة الیومیة

زیارات  -۱
دوریة لدروس 

 االختصاص
ملئ استمارة  -۲

الزیارة وتقدیمھا 
إلى اللجنة 

 المختصة بالقسم

  والفھم المعرفة-أ 4 30
ة بما استیعاب وفھم الماد  - ۱أ

المفردات المطلوبة  صیخ
/  بحوث العملیات 

٥۰۹۰۷٤۰٥ 

وضع خطة  
لطرح األسئلة 

ووضع األسئلة 

زیارات  -۱
دوریة لكافة 

 دروس المراحل

  ٦۳الصفحة   
  



 
 

 البنیة التحتیة  .۱۱

توفیر كتب منھجیة حدیثة مقرة من قبل الوزارة بعد دراستھا  - ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱
 وبدقة من قبل لجنة علمیة رصینة.

توفیر شاشات عرض في كل القاعات الدراسیة للحاجة  -۲
 الماسة لھا

اعتماد االختبارات الرقمیة وذلك بعمل برنامج خاص یدخل  -۳
الیھ الطالب ویعمل تسجیل وتظھر االسئلة الخاصة بھ وبجیب 

علیھا وتحسب الدرجة انیا بعد تسجیل الخروج من صفحة 
 االختبار بعد انتھاء الوقت المحدد لالختبار.

  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲

               والمراجع التي یوصى بھا  ـ الكتب ا
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 

 (المبرمجة)
 power point -۲أ
استخدام اللوحة والقلم  -۳أ

 الجاف
 الوسائل التوضیحیةإعداد  -٤أ

المھارات الخاصة -ب 
  بالموضوع

 وسائل التوضیح – ۱ب 
 كثرة األمثلة  – ۲ب 
حل تمارین من الكتاب  – ۳ب 

 المقرر ومن المصادر المساعدة
At the end of the 
courses, students are 
expected to learn: 

دراسة بناء النماذج البسیطة 
ومناقشتھا في المجاالت 

ودراسة الحل .  الحیاتیة
 .الریاضي لتلك النماذج

 التفكیر مھارات -ج
طرح األسئلة حول  -۱ج

المواضیع القابلة للنقاش من قبل 
 الطلبة في الصفوف 

طرح أسئلة یقوم الطالب  -۲ج
 فصول الدراسیة بحلھا لل

عمل امتحانات سریعة  -۳ج
 یومیة بأسئلة فكریة 

عمل حلقة تقاریر  -٤ج
مختصرة یشترك بھا طالبین او 

اكثر لدراسة موضوع یخص 
 مفردات المنھج

وطرح 
االمتحانات 

 السریعة الیومیة

ملئ استمارة  -۲
الزیارة وتقدیمھا 

إلى اللجنة 
 المختصة بالقسم

  ٦٤الصفحة   
  



 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۲
   

 وتشجیع  تفعیل دور المحاضر الزائر وعمل دورات تدریبیة للطالب على شكل مجامیع طیلة فصلي الدراسة
 ب المھني والدراسات المیدانیةالتدری

 رسمیة مقرة من قبل الوزارة. لكترونیةاتوفیر ورش عمل ودوریات وبرمجیات ومواقع 
 

 

  ٦٥الصفحة   
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