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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات /كلية التربية للبنات  / المركز  علميالقسم ال .2

  او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس تربية   اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 الدراسة النظرية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المكتبة واالنترنيت  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/8/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : البرنامج األكاديميأهداف  .9

أن يتعلم المنهج الرياضي  في التفكير )التحليل واالستنتاج والتسبيب( بشكل يضمن سالمة تطبيقه في  .1
 تدريس الرياضيات . 

 ات التبولوجيه .  ء. أن يصف فضا2

 .مهارات التطوير الذاتي التي تمكن الطالبات من المنافسة مع اآلخرين. 3
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
    الطالبات من الحصول على فهم أخالقيات المهنة. تمكين    -1أ

 منهج التفكير الرياضي.تمكين الطالبات من الحصول على تحليل  -2أ

 الطالبات من الحصول على اكبر قدر من المعرفة العلمية. تمكين -3أ

 . ء وتطوير مناهج الرايضياتيتعرف على كيفية بنا -4أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 الطالبات من حل المشكالت الرياضية. تمكين - 1ب 

 الطالبات من الحصول على فهم أخالقيات. تمكين - 2ب 

    .  ات التبولوجيهءتمكين الطالبات من وصف فضا – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

أن يزود بمعلومات رياضياتية لتغطية ما يدرس في المرحلة المتوسطة واإلعدادية في العراق من  -

 المواضيع الرياضيات .
 أن يكون قادرا على أعداد أنواع االختبارات المتنوعة والشاملة مع معايير لقياس تعلم الطلبة . -
 تصاغ بها مشاكل الرياضيات من اجل التعامل األفضل.  أن يتعلم أن منهج الرياضيات لغة  -

 
 طرائق التقييم      

 .امتحانات يومية وشهرية 
 ية  .ئامتحانات نها 
 . درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات 
 . درجات منافسة لمشاركتهن اليومية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 باهلل وحب الوطن ويتفاعل مع ما يفرضه المواطنة الصالحة .أن يربى على اإليمان  -1ج         

 أن يتعلم الجوانب الجمالية في الرياضيات  وما يحتويه التراث العربي . -2ج

 أعداد مدرس جيد ومقتدر على تدريس الرياضيات . -3ج

   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

المرحلة المتوسطة واإلعدادية في العراق من أن يزود بمعلومات رياضياتية لتغطية ما يدرس في  -

 المواضيع الرياضيات .
 أن يكون قادرا على أعداد أنواع االختبارات المتنوعة والشاملة مع معايير لقياس تعلم الطلبة . -
 –أن يتعلم أن منهج الرياضيات لغة تصاغ بها مشاكل الرياضيات من اجل التعامل األفضل.   -
 الجمالية في الرياضيات  .أن يتعلم الجوانب  -
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 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية.  -
 درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات . -
 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية . -

 .فعاليات صفيه -

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل  . -1د

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . -2د

 تدريس الرياضيات  طرائقتمكين الطالبات من  مواكبة االتجاهات الحديثة في  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مدة التطبيق العملي في المدارس الثانوية. إرسال الطالبات للتدريب من خالل استغالل -
 تدريب الطالبات على خبرات.   -

 
 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية . -
 درجات مشاركة للفعاليات ألصفيه . -
 . درجات لحل أسئلة ضمن مجاميع صفيه -

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقاسم  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 الرابعة 

 الرابعة

 الرابعة

 تبولوجي  

 نظرية بيانات

 احصاء رياضي

4 

4 

4 
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 الرابعة

 الرابعة

 الثالثة

 الثالثة

 الثالثة

 الثالثة

 الثالثة

 ةالثاني

 ةالثاني

 ةالثاني

 ةالثاني

 االولى

 االولى

 االولى

 عقديتحليل  

 تحليل دالي

 تحليل رياضي

 تحليل عددي

 معادالت جزئية

 احصاء واحتمالية

 جبر حلقات

 تفاضل متقدم

 معادالت تفاضلية

 جبر مجرد

 نظم البديهيات والهندسة

 تفاضل وتكامل

 اسس رياضيات

 جبر خطي

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

3 

5 

4 

4 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
تنمية قدرات الطالبات على البحث والتقصي من خالل استخدامهن للمكتبة وشبكة املعلومات ومساعدهتن إلكمال مشاريع  

 خترجهن وحثهن على االطالع على املصادر املتنوعة اليت تصب يف اختصاصهن .  
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
  متطلبات وزارة التعليم العايلمركزي /حسب. 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املنهج املقرر للدراسة وحسب املفردات املقرره -

 املكتبة املركزية يف اجلامعة  ومكتبة الكلية . -

 شبكة االنرتنيت . -

 



 

 
 
 
 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  - - -  - - -  - - - - - - - أساسي تبولوجي   2016 -2015

                 أساسي تحليل عقدي 
                 أساسي احصاء رياضي  

                 اختياري نظرية بيانات 

                 اختياري تحليل دالي  

                 أساسي تحليل رياضي 

                 أساسي تحليل عددي  

                 أساسي معادالت جزئية 

  
               أساسي جبر حلقات

  

احصاء   

 واحتمالية
               أساسي

  

  
                 أساسي تفاضل متقدم

معادالت   

 تفاضلية
               أساسي

  

  
               أساسي جبر مجرد

  

  
                 أساسي هندسة

  
                 أساسي تفاضل وتكامل

  
               أساسي اسس رياضيات

  

  
               أساسي جبر خطي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 كلية التربية للبنات  التعليميةالمؤسسة  .1

 الرياضيات /  / المركز علمي القسم ال .2

 مادة التبولوجي اسم / رمز المقرر .3

 نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 72 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  17/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 : أهداف المقرر .8

 .ات التبولوجيهءفضاأن مييز بني أنواع   -

 والتقارب  .  أن يشرح مفهوم التطبيق -

 املختلفة. اتءالفضاأن يتعرف و يهتم يف دراسة تراكيب ومكوانت مجيع  -

 .ات التبولوجيهءفضاأن يوضح مفهوم اجملموعات املفتوحة يف  -

 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف الطالبات كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية .  -1أ

 .ات التبولوجيهءفضاتمكينهن من تميز بين أنواع   -2أ

 أن يشرح مفهوم االستمرار والتقارب بلغة الجوارات أو لغة المجموعات .  -3أ

 . ت المتصلةءأن يعطي  مفهوم بديهيات الفصل والفضا -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 إكساب الطالبات مهارات تطبيق الطرق العلمية فيما يخص المادة المقررة . – 1ب

 . ل الرياضيةئتدربيهن على أيجاد حلول لمسا – 2ب

    - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ل التعليم وتطبيقها على ئها على الطالبات من خالل وساءالمحاضرات النظرية والقا ءأعطا

 مجموعة أمثلة .

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية .ء أجرا -

 االمتحانات الشهرية. ءأجرا -

 مشاركات والفعاليات . -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يتعلم الجوانب الجمالية في الرياضيات  وما يحتويه التراث العربي .  -1ج

 أعداد مدرس جيد ومقتدر على تدريس الرياضيات. -3ج

  -2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية وتطبيقها على مجموعة أمثلة . ءأعطا

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية والشهرية 

 التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابليةالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج .  -1د

 تدريس الرياضيات  طرائقتمكين الطالبات من  مواكبة االتجاهات الحديثة في  -2د

  -3د        

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

  اتءفضا أنواع   4 األول 

 التبولوجيات 

االمتحانات اليومية  نظري  التبولوجيات   اتءفضا

 والشهرية

االمتحانات اليومية  نظري  التبولوجيات   اتءفضا القاعدة والقاعدة الجزيئة  4 الثاني 

 والشهرية

االمتحانات اليومية  نظري  التبولوجيات   اتءفضا نظام الجورات  المفتوح   4 الثالث 

 والشهرية

االمتحانات اليومية  نظري  التبولوجيات   اتءفضا المجموعات المشتقة  4 الرابع 

 والشهرية

 التبولوجيات  اتءفضا 4 الخامس 

  اتءفضا المشتقة من 

 معلومة 

االمتحانات اليومية  نظري  الستمراريةا

 والشهرية

 السادس 

 
 ءفضا الضرب و ءفضا 4

 القسمة 

االمتحانات اليومية  نظري  الستمراريةا

 والشهرية

االستمرارية و التكافو  4 السابع 

التبولوجي , الدوال 

 المفتوحة والمغلقة

االمتحانات اليومية  نظري  الستمراريةا

 والشهرية

االمتحانات اليومية  نظري  بديهات  الفصل  T1-spase 4 الثامن 

 والشهرية

االمتحانات اليومية  نظري  بديهات  الفصل  T2-spase 4 التاسع 

 والشهرية

االمتحانات اليومية  نظري  بديهات  الفصل  T3-spase 4 العاشر

 والشهرية

المرصوص  ءفضا 4 أحدى عشر 

 ,خواصه وعالقته ب

T2-spase 

االمتحانات اليومية  نظري  المرصوص ءفضا

 والشهرية

 اثنا عشر 

 

  

المجموعات  المشتقة   4

 المرصوصءفضافي ال

االمتحانات اليومية  نظري  المرصوص ءفضا

 والشهرية

في  بديهات  الفصل  4 ثالث عشر 
 المرصوص ءفضاال

االمتحانات اليومية  نظري  المرصوص ءفضا

 والشهرية

 رابع عشر

 

  

االمتحانات اليومية  نظري  المرصوص ءفضا مبرهنة تايكونوف  4

 والشهرية
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 البنية التحتية  .12

 أساسيات التبولوجيا العامة اتليف :وليام بريفن  ,ترمجة:د.عطا هللا اثمر العاين ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 اتليف :د.عربيي الزوبعي –التبولوجي العامة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
-general topologies ,Willard 1970 
-topologies ,kuratowski 1952         

  .االلكترونية, مواقع االنترنيتب ـ المراجع 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 

خامس 

 عشر 
 المتصلة ات ءفضا المتصلة  ات ءفضا 4

 

 

االمتحانات اليومية  نظري 

 والشهرية

المتصل  ءفضامفهوم ال  4 سادس عشر 

 المتشتقة  ات ءفضا و

االمتحانات اليومية  نظري  المتصلة ات ءفضا

 والشهرية

االمتحانات اليومية  نظري  المتصلة ءات فضا المركبات   4 السابع عشر 

 والشهرية

 الثامن عشر

 

 

  

االتصال الموضعي  4

 واالتصال المساري 
االمتحانات اليومية  نظري  المتصلة ءات فضا

 والشهرية
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 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .9

 الرياضيات / المركز علمي القسم ال .10

 MsM034  /الرياضي حصاءاال اسم / رمز المقرر .11

 يومي أشكال الحضور المتاحة .12

 السنة الفصل / السنة .13

عدد الساعات الدراسية  .14
 )الكلي(

120 

 2016ايلول  تاريخ إعداد هذا الوصف .15

 أهداف المقرر .16

الرياضي من المقررات الهامة في  الرياضيات، فمن خالل دراسة الطالب  حصاءيعتبر موضوع اال 
 العلمية  في حل المسائل االحصائيةلهذا المقرر يتمكن من استخدام الطرق 

 في مختلف فروع المعرفه

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

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

 ؛وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14

 أهداف المعرفيةال -أ
 .التعرف على التوزيعات النظرية االحصائية -1أ
 ل المتغيراتالتعرف على كيفية تحوي -2أ

 تمكين الطلبة على اشتقاق دوال المتغيرات العشوائية -3أ
  التنكين من تقدير معالم المجتمع -4أ

 تمكين الطلبة من اجراء االختبارات للفرضيات االحصائية-5أ
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 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 ستخدام اساليب االحصائية في مسائل التقدير  ا-1ب  

 كذلك استخدام الوسائل االحصائية في مجال االختبار – 2ب
 

 

 طرائق التعليم والتعلم

غير تقليدي حيث يتم التوقف  في الساعات النظرية يكون التعليم مباشرباستخدام طريقة المحاضرة باسلوب 
:ما األفكار الرئيسة التي  عدة مرات خالل المحاضرة، يسمح فيها للطالبات بتعزيز ما يتعلمنه، كأن تسألن

إعطاء  •  .تكليف الطالبات بحل مهمة ومناقشتهن في النتائج التي توصلن إليها • تعلمناها حتى اآلن؟
ول إلى اإلجابة الصحيحة في البيت، ويطلب منهن تقييم أسئلة اثناء العرض وتكليف الطالبات بالوص

كما يمكن استخدام  .إجاباتهن أثناء سير المحاضرة أي في أثناء توقفات نصطنعها لكي تشد انتباه الطالبات
طريقة االكتشاف وهي عملية تتطلب من الطالبة إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديها، وتكييفها بشكل 

كما يتم تشجيع الطالبات على استخدام  .عالقات جديدة لم تكن معروفة لديها من قبليمكنها من رؤية 
ام بالنسبة لطرق التعلم فتتم بشكل رئيسي باستخدام الطريقة المعرفية وممكن  .االنترنت لتعزيز ماتعلمنه

 .استخدام الطريقة الفوق معرفية

 طرائق التقييم

االمتحانات التحريرية الشبه اسبوعية وتقييم حل الواجبات البيتية  يستخدم التقييم الصفي وذلك باجراء
 وكذلك الحضور اليومي.

 
 

   األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .تشجيع الطالبة على حل تمارين الواجب البيتي-1ج 

 .أن تحل الطالبة بثقة في النفس-2ج
 . -3جلحل الواجبالدافع الالزم لطالبة ان يكون لدى ا 

 .أن تحرص الطالبة على حضور محاضرة التحلرياضي -4ج
 .االحصاءأن تحرصعلى عدم الحضور مح-5ج
حث الطالبة على االهتمام بالمتابعة اليومية للمادة اكثر من غيرها كونها مادة مجردة واساسية في -6ج

 .الرياضيات
اثناء المحاضرة من خالل طرح اسئلة  ةباالبتعاد عن الرتابة عند تقديم المادة واالهتمام بشد انتباه الطال -7ج

 .مهمة في المادة نثق من معرفة الطلبة االجابةعليها بعد اثارة تفكيرهم
 .تشجيع  الطالبة على االهتمام بما يطرحه زميالتها في المحاضرة  -8ج
 .مادةالبأنشطة  ةشارك الطالبتأن   -9ج
 .مادةمساعدة  الطالبة على المناقشة بجدية فيما يخص ال -10ج
  أن تحاول الطالبة التفكير في حل مسألة رياضيــة. -11ج
 .أن يقدر الطالبة أهمية الموضوع في الحياة -13ج
 .أن يقدر الطالبة دور العلماء في الموضوع -14ج
 .تشجيع الطالبة على االصغاء عند شرح مفهوم رياضي جديد -15ج
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 .أن تشارك الطالبة في حل المسائل على السبورة -16ج
 .أن تشارك الطالبة  في المحاضرة بفعالية -17ج

 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 
 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل.

تكوين حلقات نقاشية خالل المحاضرات او خارجها لمناقشة مواضيع  علمية التي تتطلب 
 التفكير والتحليل.
الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل الطلب من 

 )ماذا,كيف,متى,لماذا( لمواضيع محددة.
من ضمنها البحث عن مصادر باالنترنت لالجابة عن بعض االسئلة او ايجاد اعطاء الطلبة واجبات بيتية  

 .امثلة مميزة
 

 طرائق التقييم

 علمية . على االغلب شفويةامتحانات يومية 
 . الباتدرجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الط

 وضع درجات للواجبات البيتية.
 فصلي للمنهج الدراسي من خالل االمتحانات الشبه اسبوعيةاضافة الى االمتحان النهائي.التقييم ال

 

 .للبيانات االحصائيةجعل الطالبة قادرة على اعطاء وصف دقيق  -1د
 .للتوزيعات الرياضي االشتقاقتمكين الطالبة من التفكير في ماهي طريقة  -2د
من خالل  االحتماالتمعرفة اهمية المواضيع السابقة التي تم دراستها في مراحل سابقة ومنها  -3د

 معرفة عالقتها بالموضوع.
 -4د
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 البنية التحتية .16

 , Introduction to ,mathematical statistics: ـ الكتب المقررة المطلوبة1
third edition  By: Robert hogg  

 كتاب مقدمة في االحصاء الرياضي لالستاذ امير حنا ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 يونسالمتغيرات العشوائية للدكتور باسل 
 وكذلك مصادر اخرى منوعة في مكتبة الكلية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 متعددة ايضا يسهل الوصول اليها بالمحرك كوكل

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .17

 بنية المقرر .15

مخرجات  الساعات عاألسبو
 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

المتغيرات  15 1-4
 العشوائية

المتغيرات 
 العشوائية

طريقة 
المحاض

رة مع 
اثارة 

االسئلةال
 صفية

االمتحان
ات 

التحرير
ية 

والواجبا
ت 

 البيتية

تحويل  15 4-8
 المتغيرات

التعرف على 
طرائق تحويل 

 المتغيرات

= = 

توزيع ف و  30 8-15
توزيع ت 

 كايومربع 

توزيع ف و ت 
 و مربع كاي

= = 

16-
19 

تقدير معلمات  تقدير المعلمات 15
 المجتمع

= = 

19-
23 

مواصفات  15
 التقدير النقطي

 = = التقدير النقطي

24-
26 

اختبار  14
 الفرضيات؟

 = = االختبارات

27-
30 

   = = 
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 المنهج يحتاج الى اضافة االحصاء الترتيبي

 
 

 وصف البرنامج األكاديمي

 

األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 
 كلية التربية للبنات جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .15

 الرياضيات / المركز علميالقسم ال .16

اسم البرنامج األكاديمي  .17

 او المهني
 االحتمالية واالحصاء للصف الثالث

 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .18

 :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

  المعتمد برنامج االعتماد .20

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى
 

 2017كانون الثاني  تاريخ إعداد الوصف .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

الرياضيات فمن خالل دراسة   فيمن المقررات الهامة اإلحتماالت واالحصاء يعتبر موضوع  
يتمكن من استخدام الوسائل اإلحصائية في وصف وتحليل البيانات ضمن مختلف  الطالب لهذا المقرر 

 مجاالت الحياة .
 االستفادة منها بمختلف المجاالت . كذلك يتم التعرف على مفهوم االحتماالت وكيقية

كم ويتم التعرف على اهم التوزيعات المتقطعة والمستمرة وبما يؤهل الطالب لدراسة منهج مادة 
 االحصاء الرياضي في المرحلة الرابعة .

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -10
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 االهداف المعرفية  
 كيقية وصف البيانات .التعرف على  -1أ
 التعرف على مبادى االحتماالت . -2أ

 .التعرف على اهم التوزيعات المتقطعة والمستمرة  -3أ
 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 
 ستخدام اساليب االحصائية في وصف وتلخيص البيانات  ا-1ب
 كذلك استخدام مفاهيم االحتماالت في مجال مختلفة  – 2ب
 

 التعرف على بعض التوزيعات االحتمالية المتقطعة والمستمرة  -3ب 
. .  

 طرائق التعليم والتعلم     
في المحاضرة يكون التوضيح والشرح لمفردات المادة الخاصة بكل محاضرة وخالله يكون  

جانب المناقشة مع الطالبات وفتح باب االسىلة ومن ثم يتم طرح االسئلة الفكرية واعطاء 
 ات تشجيعية تحسب ضمن درجات التقييم اليومي للطالبة في نهاية الفصل .درج

  

 .التقييم من خالل التقييم الصفي  :طرائق التقييم      

وتقييم حل في نهاية كل موضوع يستخدم التقييم الصفي وذلك باجراء االمتحانات التحريرية 
 الواجبات البيتية وكذلك الحضور اليومي.

  .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
.اعطاء درجات 2تشجيع الطالبات على الحضور والمتابعة لمفردات المادة بشكل مستمر 1

. الثناء على 3تحفيزية لجواب االسئلة المفاجئة والفكرية للتحفيز على التركيز داخل المحاضرة 
 الطالبات المتابعات و ذوات االسئلة الموضوعية 

 يم والتعلم طرائق التعل    

 طرح النقاش خالل المحاضرة لمادة المحاضرة وكيفية ربطها مع المحاضرة السابقة .
 طرح االسئلة الفكرية وطلب حلها خارج وقت المحاضرة .

  

 طرائق التقييم    

 

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 التعامل مع البيانات االحصائيةو وصفها وتلخيصها .جعل الطالبة قادرة على  -1د
 من استخدام المفاهيم االحتمالية في جوانب الحياة المختلفة .تمكين الطالبة  -2د

 طرائق التعليم والتعلم
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يتم تنمية المهارات الشخصية للطالبة من خالل مناقشتها بالموضوع بشكل شخصي اثناء المحاضرة 
 على مدار السنة. االسئلة الفكريةاوخارج وقت المحاضرة وكذلك من خالل االمتحانات التحريرية و

 طرائق التقييم

 والشفوية على مدار السنة. من خالل االسئلة المطروحة اثناء المحاضرة وكذلك االمتحانات التحريرية

 بنية البرنامج .24

المرحلة 
 الدراسية

رمز المقرر أو 
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

  4 االحتمالية واالحصاء  ثالثةال

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .25

 وايجاد االمثلة والتفكير في عكس العبارة اذا لم يذكر.تشجيع الطالبة على المناقشة 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .26

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .27

 .امير حناالرياضي لالستاذ  االحصاءمقدمة  -1
2- Mathematic Statistics, HOGG 
 الى مصادر اخرى منوعة في مكتبة الكلية وكذلك االنترنت. باالضافة -3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 المستوى

اسم  رمز المقرر
 المقرر

 أساسي
أم 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ةيالمعرفاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

والتأهيلية المهارات العامة 
المهارات  )المنقولة

األخرى المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي

أ
1 

أ
2 

أ
3 

أ
4 

ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
2 

ج
3 

ج
4 

د
1 

د
2 

د
3 

د
4 

2016-
2017 

االحتمالية  
 واالحصاء

                 اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .17

 الرياضيات / المركز علمي القسم ال .18

 االحتمالية واالحصاء اسم / رمز المقرر .19

 يومي أشكال الحضور المتاحة .20

 السنة الفصل / السنة .21

عدد الساعات الدراسية  .22
 )الكلي(

120 

 2017كانون الثاني  تاريخ إعداد هذا الوصف .23

 أهداف المقرر .24

من المقررات الهامة في  الرياضيات، فمن خالل دراسة الطالب  حتمالية واالحصاءيعتبر موضوع اال 
 العلمية  في حل المسائل االحصائيةلهذا المقرر يتمكن من استخدام الطرق 

 في مختلف فروع المعرفه

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

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

 ؛وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18

 أهداف المعرفيةال -أ
 . التعرف على كيفية وصف وتلخيص البيانات -1أ
 التعرف على مفهوم االحتماالت وكيفية االستفادة منها في مختلف العلوم االخرى . -2أ

 التعرف على بعض التوزيعات االحتمالية المتقطعة والمستمرة  -3أ
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 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 ستخدام االساليب االحصائية في تلخيص البيانات و وصفها .   ا-1ب  

 كذلك استخدام مفاهيم االحتماالت والتزيعات االحتمالية في الجوانب العلمية المختلفة . – 2ب
 

 

 طرائق التعليم والتعلم

التوضيح لمادة المحاضرة في الساعات النظرية يكون التعليم مباشرباستخدام طريقة المحاضرة باسلوب  
 مع المناقشة و طرح االسئلة الفكرية .

 طرائق التقييم

حل الواجبات البيتية وكذلك الحضور  ويستخدم التقييم الصفي وذلك باجراء االمتحانات التحريرية  
 .وحل االسئلة الفكرية التي تطرح اثناء المحاضرة  اليومي

 
 

   األهداف الوجدانية والقيمية -ج
جاالبتعاد عن الرتابة عند تقديم    لتعزيز ثقتها بنفسها.بة على حل تمارين الواجب البيتيتشجيع الطال -1ج 

تشجيع  الطالبة على االهتمام بما يطرحه   -3ج المحاضرةاثناء  ة2المادة واالهتمام بشد انتباه الطالب
   لتعويدها على االهتمام بأفكار االخرين.زميالتها في المحاضرة

 طرائق التعليم والتعلم

 
 والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل. تزويد الطلبة باالساسيات

تكوين حلقات نقاشية خالل المحاضرات او خارجها لمناقشة مواضيع  علمية التي تتطلب 
 التفكير والتحليل.

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل 
 )ماذا,كيف,متى,لماذا( لمواضيع محددة.

من ضمنها البحث عن مصادر باالنترنت لالجابة عن بعض االسئلة او ايجاد لطلبة واجبات بيتية  اعطاء ا
 .امثلة مميزة

 

 طرائق التقييم

 علمية . على االغلب شفويةامتحانات يومية 
 . الباتدرجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الط

 وضع درجات للواجبات البيتية.
 اضافة الى االمتحان النهائي.خالل كل فصل فصلي للمنهج الدراسي من خالل االمتحانات التقييم ال

 

 .للبيانات االحصائيةجعل الطالبة قادرة على اعطاء وصف دقيق  -1د
 .للتوزيعات الرياضي االشتقاقتمكين الطالبة من التفكير في ماهي طريقة  -2د
من خالل  االحتماالتاستها في مراحل سابقة ومنها معرفة اهمية المواضيع السابقة التي تم در -3د

 معرفة عالقتها بالموضوع.
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 البنية التحتية .20

 , Introduction to ,mathematical statistics: ـ الكتب المقررة المطلوبة1
third edition  By: Robert hogg  

 كتاب مقدمة في االحصاء الرياضي لالستاذ امير حنا ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 المتغيرات العشوائية للدكتور باسل يونس
 وكذلك مصادر اخرى منوعة في مكتبة الكلية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 متعددة ايضا يسهل الوصول اليها بالمحرك كوكل

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .21

 
 المنهج يحتاج الى اضافة توزيعات اخرى 

 
 
 
 
 
 

 بنية المقرر .19

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

طريقة  االحصاء الوصفي االحصاء الوصفي 20 1-5
المحاضرة 

مع اثارة 
االسئلةالص

 فية

االمتحانات 
التحريرية 
والواجبات 

 البيتية

مفهوم الحادثة و  االحتماالت 56  6-19
االحتمال والحوادث 
المستقلة وغير المستقلة 

 , .... الخ

= = 

      

      

بعض التوزيعات  28 20-26
 االحتمالية المهمة

توزيع برنولي و ذي 
الحدين و بواسون 
واالسي والتربيعي 

 والطبيعي

= = 

مراجعة عامة  16 27-30
 واالمتحان النهائي

 = = 

    = = 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .25

 الرياضيات / المركز علمي القسم ال .26

 MAM013  /التحليل الرياضي اسم / رمز المقرر .27

 يومي أشكال الحضور المتاحة .28

 السنة الفصل / السنة .29

عدد الساعات الدراسية  .30
 )الكلي(

120 

 2016ايلول  تاريخ إعداد هذا الوصف .31

 أهداف المقرر .32

يعتبر موضوع التحليل الرياضي من المقررات الهامة في  الرياضيات، فمن خالل دراسة الطالب لهذا  
المقرر يتمكن من استخدام الطرق المنطقية والنظريات الرياضية في حل المسائل الرياضية والتطبيقية 

اعداد مدرسات رياضيات قادرات على ل الطالب في طرق البراهين الرياضية المختلفة وكذلك يتعمق
 .اعطاء وصف دقيق لالعداد الحقيقية

 

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

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

 ؛وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .22

 أهداف المعرفيةال -أ
 .معرفة الخواص الجبرية والغير جبرية لألعداد الحقيقية  -1أ
 .ودراسة خواصهالتعرف على الفضاء المتري  -2أ

 .للمتسلسالت العددية ومتسلسالت الدوال  ,معرفة معايير التقارب للمتتابعات المختلفة-3أ
 .التمكن من التفسير الهندسي للمعاني الرياضية الهامة كالغاية ، االستمرارية ، المشتقة-4أ
 .معرفة نقاط عدم االستمراية للدوال الغير مستمرة بجميع نقاط مجالها-5أ
 .رفة نظريات مشتقات الدوالمع-6أ
 .معرفة النظريات األساسية في إيجاد تكامل ريمان -7أ
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  .فهم النظريات األساسية في نظرية القياس  -8أ
 .التعرف على نظرية القياس ومعنى القياس الخارجي والداخلي والعالقة بينهما-9أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .استخدام طرق البرهان الرياضي المختلفة في إثبات بعض النظريات األساسية في التحليل-1ب
 .استخدام النظريات في اختبار تقارب المتتابعات المختلفة وغايات الدوال -2ب

تنمية مهارة ايجاد االمثلة للحاالت المناقضة، اي في حالة  -4ب  .التمييز بين أنواع الدوال -3ب 
إيجاد -6ب  .التمييز بين الدوال المستمرة والمستمرة بانتظام -5ب  .ة غير صحيحعكس النظري

  .استخدام بعض النظريات األساسية في نظرية القياس-7ب  .المساحة باستخدام مجاميع ريمان 

 طرائق التعليم والتعلم

غير تقليدي حيث يتم التوقف  في الساعات النظرية يكون التعليم مباشرباستخدام طريقة المحاضرة باسلوب 
:ما األفكار الرئيسة التي  عدة مرات خالل المحاضرة، يسمح فيها للطالبات بتعزيز ما يتعلمنه، كأن تسألن

إعطاء  •  .تكليف الطالبات بحل مهمة ومناقشتهن في النتائج التي توصلن إليها • تعلمناها حتى اآلن؟
ول إلى اإلجابة الصحيحة في البيت، ويطلب منهن تقييم أسئلة اثناء العرض وتكليف الطالبات بالوص

كما يمكن استخدام  .إجاباتهن أثناء سير المحاضرة أي في أثناء توقفات نصطنعها لكي تشد انتباه الطالبات
طريقة االكتشاف وهي عملية تتطلب من الطالبة إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديها، وتكييفها بشكل 

كما يتم تشجيع الطالبات على استخدام  .عالقات جديدة لم تكن معروفة لديها من قبليمكنها من رؤية 
ام بالنسبة لطرق التعلم فتتم بشكل رئيسي باستخدام الطريقة المعرفية وممكن  .االنترنت لتعزيز ماتعلمنه

 .استخدام الطريقة الفوق معرفية

 طرائق التقييم

االمتحانات التحريرية الشبه اسبوعية وتقييم حل الواجبات البيتية  يستخدم التقييم الصفي وذلك باجراء
 وكذلك الحضور اليومي.

 
 

   األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .تشجيع الطالبة على حل تمارين الواجب البيتي-1ج 

 .أن تحل الطالبة بثقة في النفس-2ج
 . -3جلحل الواجبالدافع الالزم لطالبة ان يكون لدى ا 

 .أن تحرص الطالبة على حضور محاضرة التحليل الرياضي -4ج
 .أن تحرص الطالبة على عدم التاخر لحضور محاضرة التحليل الرياضي-5ج
حث الطالبة على االهتمام بالمتابعة اليومية للمادة اكثر من غيرها كونها مادة مجردة واساسية في -6ج

 .الرياضيات
اثناء المحاضرة من خالل طرح اسئلة  ةالمادة واالهتمام بشد انتباه الطالباالبتعاد عن الرتابة عند تقديم  -7ج

 .مهمة في المادة نثق من معرفة الطلبة االجابةعليها بعد اثارة تفكيرهم
 .تشجيع  الطالبة على االهتمام بما يطرحه زميالتها في المحاضرة  -8ج
 .مادةالبأنشطة  ةشارك الطالبتأن   -9ج
 .بة على المناقشة بجدية فيما يخص المادةمساعدة  الطال -10ج
  أن تحاول الطالبة التفكير في حل مسألة رياضيــة. -11ج
 .أن يقدر الطالبة أهمية الموضوع في الحياة -13ج
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 .أن يقدر الطالبة دور العلماء في الموضوع -14ج
 .تشجيع الطالبة على االصغاء عند شرح مفهوم رياضي جديد -15ج
 .طالبة في حل المسائل على السبورةأن تشارك ال -16ج
 .أن تشارك الطالبة  في المحاضرة بفعالية -17ج

 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 
 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل.

تتطلب تكوين حلقات نقاشية خالل المحاضرات او خارجها لمناقشة مواضيع  علمية التي 
 التفكير والتحليل.

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل 
 )ماذا,كيف,متى,لماذا( لمواضيع محددة.

من ضمنها البحث عن مصادر باالنترنت لالجابة عن بعض االسئلة او ايجاد اعطاء الطلبة واجبات بيتية  
 .امثلة مميزة

 
 

 طرائق التقييم

 علمية . على االغلب شفويةامتحانات يومية 
 . الباتدرجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الط

 وضع درجات للواجبات البيتية.
 فصلي للمنهج الدراسي من خالل االمتحانات الشبه اسبوعيةاضافة الى االمتحان النهائي.التقييم ال

 
 

 لالعداد الحقيقية.جعل الطالبة قادرة على اعطاء وصف دقيق  -1د
 تمكين الطالبة من التفكير في ماهي طريقة البرهان المناسبة باستخدام طرق البرهان الرياضي. -2د
معرفة اهمية المواضيع السابقة التي تم دراستها في مراحل سابقة ومنها اسس الرياضيات والهندسة  -3د

 من خالل معرفة عالقتها بالموضوع.
 -4د
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 البنية التحتية .24

 Introduction to Real Analysis , third: ـ الكتب المقررة المطلوبة1
edition  By: Robert G. Bartle and Donald 

 بنية المقرر .23

األسبو
 ع

مخرجات التعلم  الساعات
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

وصف االعداد  15 1-4
 الحقيقية

طريقة  االعداد الحقيقية
المحاضرة 
مع اثارة 

 االسئلة
 الصفية

االمتحانات 
التحريرية 
والواجبات 

 البيتية

وصف الفضاء  الفضاء المتري 15 4-8
المتري 

وتوضيح العالقة 
 بالفضاء االقليدي

= = 

ماهي المتتابعة  30 8-15
وماهي المتسلسلة؟ 
وكيف يمكن بناء 

المتسلسلة 
واختبارات 

 تقاربهما

المتتابعات 
 والمتسلسالت

= = 

16-
19 

تعميم مفهوم تقارب  15
المتتابعة باستخدام 
الغايات ومن ثم 
معرفة مفهوم 

وابناء االستمرارية 
امثلة مهمة ودراسة 

 نظريات اساسية

الغايات 
 واالستمرارية

= = 

19-
23 

معرفة معنى  15
االشتقاق وعالقته 
بالغاية والدالة 

 المستمرة

 = = االشتقاق

24-
26 

ماذا يعني التكامل  14
بالتجزئة وهل كل 
دالة قابلة للتكامل 

 الريماني ؟

 = = تكامل ريمان

27-
30 

ماذا تعني نظرية  14
القياس وهل كل 
مجموعة قابلة 

 للقياس؟

 = = نظرية القياس
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R.  

 غسانكتاب مقدمة في التحليل الرياضي للدكتور عادل  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Introduction to real analysis, William F. 
Trench. 

 وكذلك مصادر اخرى منوعة في مكتبة الكلية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 متعددة ايضا يسهل الوصول اليها بالمحرك كوكل

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .25

 
المنهج يحتاج الى تقليص بتقليص موضوعي التكامل الريماني ونظرية القياس كما يمكن تعديل مفردات 
 المنهج من خالل تقديم موضوع الدوال والغايات واالستمراية بعد موضوع الفضاء المتري وتاخير

 موضوعي المتتابعات والمتسلسالت.
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .33

 الرياضيات / كلية التربية للبنات    / المركز علمي القسم ال .34

 math.201 /̸ / (group theoryنظرية الزمر)  اسم / رمز المقرر .35
 

 يومي أشكال الحضور المتاحة .36

 االول + الثاني / سنوي  الفصل / السنة .37

 ( ساعة 90)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 1/9/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

 دراسة ومعرفة مفهوم الزمرة  -1

 دراسة مفهوم الزمرة الجزئية -2

 دراسة مفهوم الزمرة الجزئية الناظمية -3
 دراسة نظرية الكرانج واهم نتائجها وتطبيقاتها  -4

 التشاكالت الزمرية ) الهومومورفزم وااليزومورفزم (دراسة  -5

 المبرهنات االساسية للتشاكالت الزمرية   -6

   p-دراسة الزمر من النوع - -7

   p–دراسة المبرهنات االساسية للزمر من النوع  -8

  دراسة مبرهنات سايلو  -9
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26
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  هداف المعرفية :األ -أ
       المعرفة والفهم الجيد الصحيح المتكامل لمادة الزمر . -1أ

 التعليم العلمي المركز العداد مالكات علمية للعمل في مجال البحث العلمي . -2أ

 التعرف على مفهوم الزمرة والزمرة الجزئية وانواع الزمر .  -3أ
  فهم واستيعاب النظريات االساسية للزمرة .-4أ
 التعرف على مبرهنة الكرانج ومعرفة اهم نتائجها . -5أ
 معرفة التشاكالت الزمرية واهم مبرهناتها االساسية .-6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 شرح وتوضيح المهارات المخطط لها في البرنامج بصورة صحيحة . - 1ب

 المبرهنات االساسية للزمر .استخدام طرق البرهان المختلفة في برهان  - 2ب 

       تنمية مهارة ايجاد االمثلة للحاالت المتناقضة للمبرهنات  .  -3ب 

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المحاضرة والمناقشة والنقد الفعال . -         

 طريقة الشرح والتوضيح . -

       التعليم الذاتي . -    

 
 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة التنافسيةعلى الطالب في نهاية كل فصل وفي نهاية المحاضرة . -أ      

 اجراء اختبار تحريري للطالب في نهاية كل الفصل . -ب

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  عن وقت المحاضرة .  الحرص والمثابرة من قبل الطالب على الحضور وعدم التاخر -1ج         

 تشجيع الطالب على حل االمثلة والتمارين والواجبات البيتية . -2ج         

 حث الطالب ومساعدته على طرح االسئلة والمناقشة في المحاضرة .  -3ج         

 تشجيع الطالب وزرع الثقة  بالنفس من خالل مايطرحه للمناقشة فيما يخص المادة . -4ج         
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المناقشة والتحليل والتفكير العلمي . -

 طريقة المقارنة والنقد وطرح االسئلة التفكيرية خالل المحاضرة .  -
 عرض المحاضرة الكترونيا . -

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الفصليةواالمتحانات اليومية )التحريرية(   -
 البيتيةودرجات لمشاركة الطالب لكي تعطي تحفيز للطالب .وضع درجات للواجبات  -

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 جعل الطالب قادر على اعطاء تعريف علمي دقيق للزمرة . -1د      

 جعل الطالب قادر على التفكير العلمي فيما يخص طرق البرهان الصحيح لمبرهنات الزمر االساسية -2د      

 جعل الطالب يقدر دور العلماء في اكتشاف نظريات المادة . -3د      

 جعل الطالب يقدر اهمية الموضوع العلمي في الحياة وجعله يشارك بفعالية في المحاضرة . -4د      
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 البنية التحتية  .28

 ( مقدمة يف اجلرب اجملرد احلديث ) ديفيد بريتون ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مبادئ اجلرب اجملرد ) د. حممد عبد العظيم سعود (.- )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 اجلرب اجملرد ) د.رمضان حممد جهيمه ( -

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 سلسلة شوم يف اجلرب اجملرد , جملة جامعة تكريت للعلوم الصرفة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

... 
  

 

 سلسلة جوري :
- htt://www.syr-math.com 
- www.freescience.info/math  

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

بصورة عامة ان مفردات المنهج جيد جدا, لكن يحتاج المنهج الى تقليص المفردات وخاصة المفردات االخيرة  

ومبرهنات سايلو النها تحتوي على مفردات وتعاريف كثيرة وبالتالي تحتاج  p–التي تخص الزمر من النوع 

 الى وقت اطول لكي تتم شرحها ومعرفتها بصورة جيدة ومتكاملة  . 

   تقارير علمية وبحوث علمية تجرى من قبل الطلبة . -5د      

 بنية المقرر .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المبرهنات االساسية معرفة مفهوم الزمرة 12 1-4

 للزمرة

طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
تحريرية امتحانات 

 مع واجبات بيتية

طريقة المحاضرة  الزمرة الجزئية مفهوم الزمرة الجزئية 12 5-8

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

الزمرة الجزئية  معرفة انواع الزمرة 12 9-12

 الناظمية و الدائرية 

طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

دراسة الهومومورفزم  12 13-16

 وااليزومورفزم
طريقة المحاضرة  التشاكالت الزمرية

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

المبرهنات االساسية  12 17-20

 للتشاكالت الزمرية 
طريقة المحاضرة  التشاكالت الزمرية

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

دراسة الزمر من  15 21-25

   p-النوع
طريقة المحاضرة    p-الزمر من النوع

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

هنات مبردراسة  15 26-30

 سايلو
طريقة المحاضرة  مبرهنات سايلو

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 تكريت جامعة المؤسسة التعليمية .41

 الرياضيات / كلية التربية للبنات    / المركز علمي القسم ال .42

 ̸ /نظم البديهيات و الهندسة اسم / رمز المقرر .43
 

 يومي أشكال الحضور المتاحة .44

 االول + الثاني / سنوي  الفصل / السنة .45

 ( ساعة 90)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 1/9/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 دراسة ومعرفة نشات وتطور النظام البديهي  -1
 دراسة خواص النظام البديهي -2

 دراسة النظام الهلبرتي و دراسة التطبيق والمقارنة -3

 دراسة الهندسة االولية   -4
 دراسة الهندسة االقليدية و دراسة الهندسة االهليجية  -5

 التركيبية   .مواضيع عن الهندسة االسقاطية6

 دراسة المستوي االسقاطي التحليلي  - -7

 دراسة المستوي التالفي التحليلي -8

  دراسة هندسة التحويالت  -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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .30
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  هداف المعرفية :األ -أ
       المعرفة والفهم الجيد الصحيح المتكامل لمادة الهندسة . -1أ

 التعليم العلمي المركز العداد مالكات علمية للعمل في مجال البحث العلمي . -2أ

 التعرف على مفهوم النظام البديهي.  -3أ
 فهم واستيعاب النظريات االساسية النواع الهندسة -4أ
 التعرف على خواص النظام البديهي -5أ
 واهم مبرهناتها االساسية. معرفة الهندسة االقليدية والهندسة الهذلولية-6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 شرح وتوضيح المهارات المخطط لها في البرنامج بصورة صحيحة . - 1ب

 استخدام طرق البرهان المختلفة في برهان المبرهنات االساسية للهندسة . - 2ب 

       تنمية مهارة ايجاد االمثلة للحاالت المتناقضة للمبرهنات  .  -3ب 

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المحاضرة والمناقشة والنقد الفعال . -         

 طريقة الشرح والتوضيح . -

       التعليم الذاتي . -    

 
 طرائق التقييم      

 

 التنافسيةعلى الطالب في نهاية كل فصل وفي نهاية المحاضرة .طرح االسئلة  -أ      

 اجراء اختبار تحريري للطالب في نهاية كل الفصل . -ب

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الحرص والمثابرة من قبل الطالب على الحضور وعدم التاخر عن وقت المحاضرة .  -1ج         

 تشجيع الطالب على حل االمثلة والتمارين والواجبات البيتية . -2ج         

 حث الطالب ومساعدته على طرح االسئلة والمناقشة في المحاضرة .  -3ج         

 تشجيع الطالب وزرع الثقة  بالنفس من خالل مايطرحه للمناقشة فيما يخص المادة . -4ج         
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة والتحليل والتفكير العلمي .طريقة  -

 طريقة المقارنة والنقد وطرح االسئلة التفكيرية خالل المحاضرة .  -
 عرض المحاضرة الكترونيا . -

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الفصليةواالمتحانات اليومية )التحريرية(   -
 لمشاركة الطالب لكي تعطي تحفيز للطالب . وضع درجات للواجبات البيتيةودرجات -
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 البنية التحتية  .32

 نظم البديهيات واهلندسة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

...  
-   

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 جعل الطالب قادر على اعطاء تعريف علمي دقيق للزمرة . -1د      

 جعل الطالب قادر على التفكير العلمي فيما يخص طرق البرهان الصحيح لمبرهنات الزمر االساسية -2د      

 جعل الطالب يقدر دور العلماء في اكتشاف نظريات المادة . -3د      

 جعل الطالب يقدر اهمية الموضوع العلمي في الحياة وجعله يشارك بفعالية في المحاضرة . -4د      

   تقارير علمية وبحوث علمية تجرى من قبل الطلبة . -5د      

 بنية المقرر .31

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نشات وتطور معرفة  12 1-4

 النظام البديهي
النظام البديهي/نظام 

 يونك /نظام فانو

طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

طريقة المحاضرة  التساق /االستقالليةا خواص النظام البديهي 12 5-8

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

تعريفه/ القطع  النظام الهلبرتي 12 9-12

  والمجموعات المحدبة

طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
تحريرية امتحانات 

 مع واجبات بيتية

عادة برهان بعض ا هندسة اولية  12 13-16

 المبرهنات

طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

الهندسة  12 17-20

االقليدية/الهندسة 

 االهليجية

التعاريف والمبرهنات 

 االساسية

طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

الهندسة دراسة  15 21-25

 االسقاطية التركيبية
الهندسة دراسة 

 االسقاطية التركيبية

طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

المستوي االسقاطي  15 26-30

التحليلي/المستوي 

 التالفي التحليلي

المستوي االسقاطي 

التحليلي/المستوي 

 التالفي التحليلي

طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

بصورة عامة ان مفردات المنهج جيد جدا, لكن يحتاج المنهج الى تقليص المفردات وخاصة المفردات االخيرة  

تحتوي على مفردات وتعاريف كثيرة وبالتالي تحتاج الى وقت اطول لكي  التي تخص هندسة التحويالت النها

 تتم شرحها ومعرفتها بصورة جيدة ومتكاملة  . 

 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .49

 الرياضيات / كلية التربية للبنات    / المركز علمي القسم ال .50

 اسس رياضيات اسم / رمز المقرر .51

 
 يومي أشكال الحضور المتاحة .52

 االول + الثاني / سنوي  الفصل / السنة .53

 ( ساعة 115)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

 1/9/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

 دراسة ومعرفة مفهوم المنطق والمنطق لرياضي وطرق البرهان   -1
 دراسة مفهوم بديهية المجموعا ت -2

 دراسة مفهوم العالقات وانواعها  -3

 دراسة التطبيقات وانواعها   -4
 دراسة قدرة االعداد  -5

   دراسة االعداد ونشاتها   -6

 

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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 دراسة الزمرة والحلقة والحقل  -7

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررال اتمخرج .34

  هداف المعرفية :األ -أ
       المعرفة والفهم الجيد الصحيح المتكامل لمادة اسس الرياضيات . -1أ

 التعليم العلمي المركز العداد مالكات علمية للعمل في مجال البحث العلمي . -2أ

 التعرف على مفاهيم عدة في مادة اسس الرياضيات .  -3أ
 فهم واستيعاب النظريات االساسية اسس الرياضيات  . -4أ
 التعرف على طرق البرهان الرياضي ومعرفة اهم نتائجها . -5أ
 .ة المفاهيم االساسية للرياضيات معرف-6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 شرح وتوضيح المهارات المخطط لها في البرنامج بصورة صحيحة . - 1ب

 استخدام طرق البرهان المختلفة في برهان المبرهنات االساسية   . - 2ب 

       تنمية مهارة ايجاد االمثلة للحل  .  -3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المحاضرة والمناقشة والنقد الفعال . -         

 طريقة الشرح والتوضيح . -

       التعليم الذاتي . -    
 طرائق التقييم      

 على الطالب في نهاية كل فصل وفي نهاية المحاضرة . طرح االسئلة التنافسية -أ      

 اجراء اختبار تحريري للطالب في نهاية كل الفصل . -ب

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الحرص والمثابرة من قبل الطالب على الحضور وعدم التاخر عن وقت المحاضرة .  -1ج         

 تشجيع الطالب على حل االمثلة والتمارين والواجبات البيتية . -2ج         

 حث الطالب ومساعدته على طرح االسئلة والمناقشة في المحاضرة .  -3ج         

 بالنفس من خالل مايطرحه للمناقشة فيما يخص المادة .تشجيع الطالب وزرع الثقة   -4ج         
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المناقشة والتحليل والتفكير العلمي . -

 طريقة المقارنة والنقد وطرح االسئلة التفكيرية خالل المحاضرة .  -
 عرض المحاضرة الكترونيا . -

 طرائق التقييم    

 الفصليةواالمتحانات اليومية )التحريرية(  اجراء االمتحانات  -
 وضع درجات للواجبات البيتيةودرجات لمشاركة الطالب لكي تعطي تحفيز للطالب . -
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 البنية التحتية  .36
  ,كتاب اسس الرايضيات جبزئيه ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

اسس الرايضيات للدكتور معروف مسحان وكتاب اسس الرايضيات ل فاضل  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
  سالمة شنطاوي 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 , جملة جامعة تكريت للعلوم الصرفة  موسوعة الكتب واجملالت العلمية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

... 
 سلسلة جوري :

- htt://www.syr-math.com 
- www.freescience.info/math  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

بصورة عامة ان مفردات المنهج جيد جدا, لكن يحتاج المنهج الى تقليص المفردات وخاصة المفردات االخيرة  

التي تخص النظام الرياضي الزمر و كذلك فصل نشات االعداد النها تحتوي على مفردات وتعاريف كثيرة 

ة باإلضافة الى ان هذه المادة وبالتالي تحتاج الى وقت اطول لكي تتم شرحها ومعرفتها بصورة جيدة ومتكامل

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 جعل الطالب قادر على اعطاء تعريف علمي دقيق للمنطق الرياضي . -1د      

 جعل الطالب قادر على التفكير العلمي فيما يخص طرق البرهان الصحيح  -2د      

 جعل الطالب يقدر دور العلماء في اكتشاف نظريات المادة . -3د      

 جعله يشارك بفعالية في المحاضرة .جعل الطالب يقدر اهمية الموضوع العلمي في الحياة و -4د      

   تقارير علمية وبحوث علمية تجرى من قبل الطلبة . -5د      

 بنية المقرر .35
اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة المنطق والمنطق  12 1-4

 الرياضي 
 طريقة المحاضرة المنطق

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

العمليات الجبرية على  مفهوم المجموعات 12 5-8

 المجموعات
طريقة المحاضرة 

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

طريقة المحاضرة  العالقات وانواعها معرفة العالقات  وانواعها 12 9-12

 مع اسئلة صفية
تحريرية امتحانات 

 مع واجبات بيتية

دراسة التطبيقات والعالقات  12 13-16

 عليها
طريقة المحاضرة  التطبيقات وانواعها

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

طريقة المحاضرة  قدرة االعداد  دراسة االعداد االساسية  12 17-20

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

االعداد الصحيحة ونشاتها  15 21-25

واالعداد الطبيعية والعقدية 

 ونشاتها 

طريقة المحاضرة  االعداد ونشاتها 

 مع اسئلة صفية
امتحانات تحريرية 

 مع واجبات بيتية

معرفة النظام الرياضي  15 26-30

 والزمرة والحقل  
طريقة المحاضرة  النظام الرياضي 

 مع اسئلة صفية
تحريرية امتحانات 

 مع واجبات بيتية
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 يتم دراستها بمراحل دراسية الحقة  . 

 

 
 
 
 
 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .28

 كافة االقسام / كلية التربية للبنات / المركز علميالقسم ال .29

او اسم البرنامج األكاديمي  .30

 المهني
 مادة الحاسوب الثاني

 بكالوريوس تربية اسم الشهادة النهائية .31

 :النظام الدراسي  .32
 سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

 الدراسة النظرية والعملية المعتمد برنامج االعتماد .33

 االنترنيت والمكتبة المؤثرات الخارجية األخرى .34

 17/8/2016 تاريخ إعداد الوصف .35

 : أهداف البرنامج األكاديمي .36

أن يتعلم المستخدم التعامل مع الحاسوب في التطبيقات الجاهزة والبرمجيات عن طريق )التعليم التفاعلي  .1
والتعامل مع النوافذ وحفظ البرامج وكتابة المالحظات( بشكل يضمن تنفيذ التطبيقات والبرامج واكتساب مهارات 

 الحاسوب. 
 . أن يصف التطبيقات والبرمجيات الجاهزة وكسب مهارات الحاسوب.  2
 .. مهارات التطوير الذاتي التي تمكن الطالبات من المنافسة مع اآلخرين3

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .37
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  االهداف المعرفية  -ب
    التطبيقية في الحاسوب. الطالبات من الحصول على فهم البرامج تمكين  -1أ

 .تمكين الطالبات من كيفية التعامل مع النوافذ والواجهات للبرامج المختلفة -2أ

 الطالبات من الحصول على اكبر قدر من المعرفة العلمية والخبرة العملية. تمكين -3أ

 .يتعرف على كيفية معالجة النصوص والجداول وااللكترونية -4أ

 برنامج الخاصة بال المهاراتيةاألهداف  –ب 

 الطالبات من العمل بالحاسوب وتنفيذ البرامج. تمكين - 1ب 

 الطالبات من الحصول على مهارات الحاسوب. تمكين - 2ب 

    . تمكين الطالبات من وصف البرامج التطبيقية والجاهزة – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

تمكن من كسب مهارات الحاسوب في معالجة النصوص  أن يزود بمعلومات وممارسة عملية -

 والجداول االلكترونية .
 أن يكون قادرا على تنفيذ البرامج المتنوعة والشاملة مع معايير لقياس تعلم الطلبة . -
 أن يتعلم أن مهارات الحاسوب تمكن المستخدم من التعامل مع الحاسوب بصورة أفضل.   -

 
 طرائق التقييم      

 ممارسة عملية وحفظ العملي والتقييم الفصلي.  -
 امتحانات يومية وشهرية. -
 ية  .ئامتحانات نها -
 درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات . -
 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية . -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 يفرضه المواطنة الصالحة .أن يربى على اإليمان باهلل وحب الوطن ويتفاعل مع ما  -1ج         

 أن يتعلم الجوانب العملية في خدمة المجتمع  وما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات . -2ج

 أعداد مدرس جيد ومتمكن من استخدام مهارات الحاسوب في تخصصه . -3ج

   
 طرائق التعليم والتعلم     

المواضيع المختلفة في كافة أن يزود بمعلومات وخبرة عملية في الحاسوب تساعد في فهم  -

 االختصاصات .
 أن يكون قادرا على أعداد أنواع االختبارات المتنوعة والشاملة مع معايير لقياس تعلم الطلبة . -
أن يتعلم أن مهارات الحاسوب يمكن تنميتها وتطويرها باستمرار بالممارسة واالطالع على ما  -

 –ل األفضل.  توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات من اجل التعام
 أن يتعلم الجوانب المختلفة من المعرفة والخدمة الكبيرة التي يقدمها الحاسوب في التعليم. -

 
 طرائق التقييم    



  
 19الصفحة 

 
  

 واجبات وأنشطة عملية. -
 امتحانات يومية نظرية وعملية.  -
 درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات والعملي . -
 العملية والمشاركة اليومية.درجات منافسة لحل المسائل والتمارين  -

 .فعاليات صفية -

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د 

 تمكين الطالبات من اكتساب خبرة تساعد في اجتياز مقابالت العمل. -1د

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . -2د

 التدريس  طرائقتمكين الطالبات من مواكبة التطور واستخدام اساليب حديثة في  -3د

 .تمكين الطالبات من زيادة المعرفة واستخدام تكنولوجيات المعلومات في التدريس -4د
 طرائق التعليم والتعلم          

 للتدريب من خالل استغالل العطلة الصيفية.إرسال الطالبات  -
 تدريب الطالبات على مهارات الحاسوب بدخول دورات تدريبية وتطويرية.   -

 طرائق التقييم          

 امتحانات فورية بأسئلة عملية. -
 امتحانات يومية بأسئلة بيتية . -
 درجات مشاركة للفعاليات ألصفية . -
  درجات لحل أسئلة ضمن مجاميع صفية. -

 بنية البرنامج  .38

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 2 1 الحاسوب  الثانية

 2 1 الحاسوب  االولى



  
 20الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .38

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 

طريقة 

 التعليم
 التقييمطريقة 

 4 األول
مقدمة عن البرامج 

 التطبيقية
معالج النصوص 

 2007وورد 
 نظري

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الثاني
التعرف على  واجهة 

 مايكروسوفت اوفيس
معالج النصوص 

 2007وورد 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الثالث
العمل على زر اوفيس 

 وشريط الوصول السريع
النصوص معالج 

 2007وورد 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الرابع
العمل على تبويب 

 الصفحة الرئيسية
معالج النصوص 

 2007وورد 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الخامس
العمل على تبويب ادراج 

 و تخطيط الصفحة
معالج النصوص 

 2007وورد 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 السادس
كيفية ادراج جدول 

 وصور والتعامل معها

معالج النصوص 

 2007وورد 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 السابع
العمل على تبويب مراجع 

 ومراسالت

معالج النصوص 

 2007وورد 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الثامن
العمل على تبويب 

 مراجعة وعرض

معالج النصوص 

 2007وورد 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 التاسع
العمل على تبويب 

 الصفحة الرئيسية

الجداول االلكترونية 

 2007اكسيل 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 العاشر
العمل على تبويب 

 تخطيط الرئيسية وادراج
الجداول االلكترونية 

 2007اكسيل 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الحادي عشر
العمل على تبويب صيغ 

 وبيانات

الجداول االلكترونية 

 2007اكسيل 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الثاني عشر
العمل على تبويب 

 مراجعة وعرض

الجداول االلكترونية 

 2007اكسيل 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 العمل على تنسيق خاليا 4 الثالث عشر
االلكترونية الجداول 

 2007اكسيل 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 الرابع عشر

 
 العمل مع الدوال 4

الجداول االلكترونية 

 2007اكسيل 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

الخامس 

 عشر
4 

العمل على تبويب 

 وادراج الصفحة الرئيسية
استعراض الشرائح 

 2007بوربوينت 
 عملي

اليومية االمتحانات 

 والشهرية

السادس 

 عشر
4 

تصميم العمل على تبويب 

 وانتقاالت
استعراض الشرائح 

 2007بوربوينت 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 السابع عشر
 العمل على تبويب

 حركات وعرض الشرائح
استعراض الشرائح 

 2007بوربوينت 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الثامن عشر
العمل على تبويب 

 مراجعة وعرض
استعراض الشرائح 

 2007بوربوينت 
 عملي

االمتحانات اليومية 

 والشهرية
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 التخطيط للتطور الشخصي .39

تنمية قدرات الطالبات على البحث والتقصي من خالل استخدامهن للمكتبة وشبكة املعلومات ومساعدهتن إلكمال التمارين 
 العملية وتطوير مهاراهتن يف احلاسوب وحثهن على االطالع على املصادر املتنوعة اليت تصب يف اختصاصهن .  

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .40

 .مركزي /حسب متطلبات وزارة التعليم العايل 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .41

 املنهج املقرر للدراسة وحسب املفردات املقرره -

 املكتبة املركزية يف اجلامعة  ومكتبة الكلية . -

 شبكة االنرتنيت . -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 أساسي الحاسوب    2017 -2016

 
- - - - - - -  - - -  - - -  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .57

 كافة االقسام /  / المركز علمي القسم ال .58

 الحاسوب مرحلة اولى اسم / رمز المقرر .59

 نظري وعملي أشكال الحضور المتاحة .60

 سنوي الفصل / السنة .61

 84 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

  17/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 : أهداف المقرر .64
 .أن يميز بين أنواع الحواسيب والمكونات المادية المختلفة 

 .أن يتمكن من التحويل بين االنظمة العددية المختلفة وإجراء العمليات الحسابية 

 .أن يتعرف على انظمة التشغيل وكيفية العمل معها 

  النوافذ والواجهات المختلفة وكيفية التعامل معها.أن يتعرف على 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .39

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف الطالبات كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية .  -1أ

 .الحواسيب ومبادئ عمل الحاسوبتمكينهن من تميز بين أنواع   -2أ

 اكتساب المعرفة والخبرة في مهارات الحاسوب .  -3أ
 .كيفية التعامل مع الحاسوب وتنفيذ البرامج والتطبيقات -4أ

 .تعزيز الجانب العملي بإضافة التمارين والمسائل للجانب النظري -5أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 فيما يخص المادة المقررة .إكساب الطالبات مهارات تطبيق الطرق العلمية  – 1ب

 .ل والتمارينئتدربيهن على أيجاد حلول المسا – 2ب

   تنفيذ البرامج والعمل مع التطبيقات المختلفة. – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ل التعليم وتطبيقها على ئها على الطالبات من خالل وساءالمحاضرات النظرية والقا ءأعطا

 مجموعة أمثلة وبرامج.

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية .ء أجرا -

 االمتحانات الشهرية. ءأجرا -

 والفعاليات . المشاركات -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يتعلم الجوانب الجمالية في تكنولوجيا المعلومات وما توصلت اليه التقنيات الحديثة .  -1ج

 أعداد جيل لديه معرفة بما توصل اليه عالم التقنية الرقمية. -3ج

 مشاركة خيال البعد الثالث والمؤثرات السمعية والبصرية في تكنولوجيا الرقمية. -2ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية والعملية وتنفيذ البرامج والتطبيقات على مجموعة ألتمارين والواجبات . ءأعطا

 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية والشهرية 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج .  -1د

 التدريس  طرائقتمكين الطالبات من  مواكبة االتجاهات الحديثة في  -2د

 تمكين الطالبات من  مواكبة التطور السريع والهائل في نقل وتبادل المعلومات  -3د        

  توسيع مدارك الشخص وتنمية القابلية الذهنية في االبداع والتطور.  -4د
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 بنية المقرر .40

 الساعات األسبوع
التعلم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري انواع الحواسيب مقدمة عن الحاسوب 4 األول
االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 مكونات الحاسوب 4 الثاني
وحدات االدخال 

 واالخراج
 نظري

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 نظري اجزاء وحدة المعالجة وحدة المعالجة المركزة 4 الثالث
االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 نظري انواع االنظمة العددية االنظمة العددية 4 الرابع
االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 نظري االنظمة العددية تحويل االنظمة العددية 4 الخامس
االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 نظري الحسابيةالعمليات  النظام العددي الثنائي 4 السادس
االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 عمليات الجمع والطرح 4 السابع
عمليات الضرب 

 والقسمة
 نظري

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 4 الثامن
الخوارزميات 

 والمخططات االنسيابية
 نظري الخوارزميات

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 نظري الخوارزميات كيفية عمل الخوارزمية 4 التاسع
االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 نظري 7وبندوز  انظمة التشغيل 4 العاشر
االمتحانات اليومية 

 والشهرية

الحادي 

 عشر
 عملي 7وبندوز  العمل على بيئة النوافذ 4

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 الثاني عشر

 
4 

ماهي اجزاء النافذة 

 والتحكم بها
 عملي 7وبندوز 

اليومية االمتحانات 

 والشهرية

 4 الثالث عشر
انشاء ونسخ الفولدر 

 والمجلدات
 عملي 7وبندوز 

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 الرابع عشر

 
4 

التعرف على سطح 

 المكتب
 عملي 7وبندوز 

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

الخامس 

 عشر
 عملي 7وبندوز  قائمة ابدأ وشريط المهام 4

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

السادس 

 عشر
 عملي 7وبندوز  لوحة التحكم 4

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 عملي 7وبندوز  خصائص الحاسوب 4 السابع عشر
االمتحانات اليومية 

 والشهرية

 الثامن عشر

 

 

 عملي 7وبندوز  مدير المهام في ويندوز 4

االمتحانات اليومية 

 والشهرية
 
 
 



  
 26الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .41

 اساسيات الحاسوب وتطليقاته المكتبية الكتب المقررة المطلوبةـ 1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2
 
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 You tubeالكثري من املواقع االلكرتونية ومقاطع الفيديو التعليمية يف  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت.

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .42

   

 

 

 

 
 

 
 


