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 1الصفحة 

 
  

 
 وصف البرنامج األكاديمي

 

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

 

 جامعة تكريت  / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .1

 رياضيات  / المركز علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نظرية االعداد 

 س بكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد  برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9
 

 خريجين متخصصين في علوم الرياضيات للمساهمة في تنمية البلد اعداد  .1

 تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفأية عالية  .2

 تشجيع المتميزين للعمل في القسم  .3

 تشجيع البرامج البحثية و المشار كة في المٔوتمرات و الندوات العلمية .4

 االكاديمي تحقيق الجودة و االعتماد .5

 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
 التعرف على الخصأيص االساسية لطبيع المادة العلمية -1أ          

 ان تكون لديه القدرة على الربط و االستنتاج بين المواد -2أ           

 لعدديةانشاء و تنظيم الجداول ا -3أ           

 للوصول الى حلول منطقية للمسأيل المختلفة نظرية االعداد  تطوير امكانياته في التحليل -4أ           

 قدرته على تقييم البرنامج االكاديمي -5أ           

 الخاصة بالموضوع   ية المهاراتداف االه  -ب 

القدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة– 1ب   

القدرة على اتخاذ القرار و تحمل المسٔوولية  – 2ب    

 القدرة على االنضباط الذاتي و روح الدافعية   - 3ب 

 القدرة على االنصات بفاعلية و المساهمة البناءة في النقاش  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

االلكترونية     المحاضرات            

 االلكترونية  العروض التقديمية

 
 طرائق التقييم       

   االلكترونية  االمتحانات 
 العلمية  التقارير    

  الالصفية االنشطة  
  

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .    فهم متى و كيف يجب ان يفكراعتماد الطالب على ما هو ملموس و  -1ج 
العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي -2ج        

.   تدريب الطالب على التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار-3ج        

 تدريب الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلول-4ج      

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

لنصح و االرشاد التربوي            -  

 التشجيع و الترغيب  

 . تكريم المتميزين   

 
 طرائق التقييم     

 االختبارات االلكترونية          
  التقارير و البحوث  

 ونشاطات الطلبة المالحظة من خالل المتابعة الشخصية 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسأيل التقنية -1د  

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنت -2د  

 تنمية قدرة الطالب على توظيف وسأيل التواصل لالغراض العلمية و البحثية -3د  

 اإليجابية تنمية قدرة الطالب على الحوار و المناقشة -4د 

 طرأيق التعليم والتعلم 

 ادارة المحاضرة على نحو يشير الى اهمية الوقت  

 تكليف الطالب ببعض الواجبات الجماعية   

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

 0 4 نظرية االعداد   الرابعة

     

     

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات  .1

 االختصاص المناظر 

 يقيمها القسم و الكلية المشاركة في االنشطة التي  .2

 . التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية  3 

 . المساهمة في بحث التخرج في مٔوتمر او منتدى علمي و السعي للحصول على الجوأيز و المراكز4

 المتقدمة
 

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

القبول المركزي للفرع العلمي االحيأيي او التطبيقي  -١ .  

. القبول الخاص للفرع العلمي او االحيأيي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي 2   

 في الجامعات العراقية 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

- ١. الكليةالتوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي في الجامعة و  .  

بعض المعايير المعتمدة    . 3المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة   .2
 Abet في منظمة
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 المنهجمخطط مهارات 

 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  يالمعرف األهداف 

 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

                    المرحلة الرابعة

                   
 + + + + + + + + + + + + + + + +  نظرية االعداد  

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 التربية للبنات جامعة تكريت /كلية  المؤسسة التعليمية  .1

 / المركز علمي القسم ال .2
   قسم الرياضيات  

   نظرية االعداد اسم / رمز المقرر  .3

 أشكال الحضور المتاحة  .4
 س بكالوريو

 الفصل / السنة  .5
 اليومي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 سنوي 

 ٢٠٢١/ ٥/ ٢٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

من المواضيع الرئيسية في اي برنامج للرياضيات ويدرس الطالب الموضوع عادة  نظرية االعداد يعتبر 

بعد دراسته لعدة فصول  في مواضيع كثيرة مثل حسبان اسس والتفاضل والتكامل والجبر المجرد ونظرية  

 االعداد المركبة,  باالضافة الى: 
 للموضوع ككل.   التاكيد على دراسة المفاهيم نفسها  وكيفية تطورها

 التأكيد على اهمية خواص االعداد الحقيقية والعقدية في فهم المادة.
 
 
 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 االعداد الحقيقية.ان يتعرف على نشأت االعداد الحقيقية والعالقة بين حقل االعداد انسبية وحقل -1أ          

 أن يفهم الطالب ان حقل االعداد احقيقية كامل ومرتب  -2أ

 أن يتعرف الطالب على الفضاء المتري وخواصه  -3أ
أن يتعرف الطالب على مفهومي الكرة و القرص وان يفهم كيف تم بناء باقي المفاهيم)المجموعة   -4أ

 المفتوحة والمغلقة والمقيدة  والمتراصة...( باالعتماد على هذين المفهومين المجموعة المفتوحة وال 
 أن يتعرف الطالب على المتتابعات وتقاربها وخواصها في الفضاءات المترية   -5أ
 العددية  ومتسلسالت القوى ويفهم ظروف تقاربها  ان  يتعرف على المسلسالت   -6أ

 ان يفهم الطالب معنى االستمراربةلدوال معرفة على فضاءات  مترية  -7أ

    ى دور االستمرارية مع التراص ان يفهم  بعض التطبيقات التي تعتمد عل  -8أ         

 ان يفهم االشتقاق وعالقته باالستمرارية  -9أ

 ان يعرف معنى التكامل ونشأته  -10أ         

 ان يعرف معنى قياس مجموعة وقاس دالة وعالقته بتطور التكامل  -11أ         
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي ان تطبق الطالب كل ما -1ب 

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 االستنتاجية , الطريقة االستقرائية, الطريقة الحلزونية الطريقة  

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

  و ذلك لتحديد  التشخيصي  التقييم  - المطلوبة  التعلم  مخرجات  إنجاز مقدار لقياس االلكترونية  االمتحانات 
لتوفير   التكويني  التقييم -  مناسب  منهج  إعداد  وراء  سعيا  ومهاراته الطالب  لمعارف  الحالي المدى

  .  بالضرورة  التخرج  أجل  من  عالمة  احتساب  دون  التعلم لمتابعة  دعما  وتقدمه   الطالب  أداء عن  المعلومات 
  يدخل  الذي  المقرر نهاية  عند   أو  البرنامج  في الطالب  لتحصيل النهائي المستوى لتحديد  الشمولي  التقييم -

 . األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات  في
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القدرة على التحليل و االستنتاج -1ج

 القدرة على التطبيق  -2ج

   - القدرة على البرهان واإلقناع العملي -3ج   

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة.-

 المناقشة. -

    .تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية

   

 .من الدرجة للواجبات اليومية واالختبارات تخصيص نسبة 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 االختبارات االلكتونية  -

 اللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات ا-

 طرح االسئلة اثناء الدرس -

 االمتحانات الفصلية -

 االمتحانات النهائية -

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

ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي   -ب ١

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

     ئل والمشكالت في الموضوع نفسهان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسا -2ب      



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية   .12

 G H hardy and E M Wrigth, An introduction-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
to the number theory,  1984. 
2-D M Rurton , Elementery number theory, 
Allyn and Bacon 1980 

 L Dikson, history of the number theorys, Vol-1 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

I, II ,III. Chelsea pub  1952. 

2- An introduction to the number theory, L. 

Moser, 1975. 

    
 
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التقييم 

 المفاهيم االساسية  ل األول ــالفص ساعة  12 3
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

, االمتحان

 التقارير 

 قابلية القسمة  ي ـــالفصل الثان ساعة  16 4
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 التطابق و التطابقات العددية ث ــالفصل الثال ساعة  16 4
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 الدوال العددية ع ــالفصل الراب ساعة  16 4
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 اعداد خاصة الفصل الخامس  ساعة 16 4
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 الكسور المستمرة  الفصل السادس  ساعة  12 3
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 الفصل السابع   ساعة  16 4
البواقي التربيعية والتعاكس 

 الثنائي 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 بعض العادالت الديوفنتية  الفصل الثامن  ساعة  16 4
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 .المواقع االلكترونية الرصينة-
 .المكتبة االفتراضية -
 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية  -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على اهم المصادر العلمية  في مجال االختصاص  

 .وادراجها ضمن الخطة  واالستفادة منها  و 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة  : تكريت     
 الكلية/ املعهد:  كلية الرتبية للبنات     
 القسم العلمي    : الرايضيات     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                       
 التاريخ  :                                                                       التاريخ   :                                                
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل       
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي      
 األداء اجلامعي: اسم مدير شعبة ضمان اجلودة و      
 التاريخ                            
 التوقيع     

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                                
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 التربية للبنات كلية  /جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية  .1

 رياضيات  المركز /القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 االحصاء الرايضي 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

 أخرى /مقررات /سنوي 
 سنوي 

  برنامج االعتماد المعتمد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/ 29/5 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 

 . اعداد خريجين متخصصين في علوم الرياضيات للمساهمة في تنمية البلد 1

 . تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفائة عالية 2

 . تشجيع المتميزين للعمل في القسم 3

 العلمية. تشجيع البرامج البحثية و المشاركة في المؤتمرات و الندوات 4

 .تحقيق الجودة و االعتماد االكاديمي 5

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 االهداف المعرفية   -1

 التعرف على الخصائص االساسية لطبيعة المادة العلمية -1أ          

 ان تكون لديه القدرة على الربط و االستنتاج بين المواد -2أ          

 انشاء و تنظيم الجداول اإلحصائية  -3أ          

 تطوير امكانياته في التحليل للوصول الى حلول منطقية للمسائل المختلفة -4أ          

 قدرته على تقييم البرنامج االكاديمي -5أ          

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالموضوع    -ب 
 القدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة– 1ب 

 مل المسؤولية القدرة على اتخاذ القرار و تح – 2ب  

 القدرة على االنضباط الذاتي و روح الدافعية   – 3ب 

 القدرة على االنصات بفاعلية و المساهمة البناءة في النقاش  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

    المحاضرات االلكترونية        

 العروض التقديمية االلكترونية 

 

 طرائق التقييم       

 االمتحانات االلكترونية   

 التقارير العلمية    

 االنشطة الالصفية   

  

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعتماد الطالب على ما هو ملموس و فهم متى و كيف يجب ان يفكر.     -1ج 

 العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي -2ج      

   .التفكير الجيد قبل اتخاذ القرارتدريب الطالب على -3ج      

 تدريب الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلول-4ج      
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لنصح و االرشاد التربوي           -

 التشجيع و الترغيب  

 .تكريم المتميزين   
 

 طرائق التقييم     

 االختبارات االلكترونية          
 التقارير و البحوث   

 ونشاطات الطلبة المالحظة من خالل المتابعة الشخصية 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. –د 

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقنية -1د  

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنت -2د  

 تنمية قدرة الطالب على توظيف وسائل التواصل لألغراض العلمية و البحثية -3د  

 تنمية قدرة الطالب على الحوار و المناقشة اإليجابية -4د 

 طرائق التعليم والتعلم 

 ادارة المحاضرة على نحو يشير الى اهمية الوقت  

 تكليف الطالب ببعض الواجبات الجماعية   

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي      نظري      

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

. متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات 1

 االختصاص المناظر 

 . المشاركة في االنشطة التي يقيمها القسم و الكلية 2

 . التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية  3 

 . المساهمة في بحث التخرج في مؤتمر او منتدى علمي و السعي للحصول على الجوائز و المراكز4

 المتقدمة

 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 

 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد )معيار القبول  .13

 للفرع العلمي األحيائي او التطبيقي القبول المركزي  -١ .

 القبول الخاص للفرع العلمي او األحيائي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي  .2 

 في الجامعات العراقية 

 

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 -١ .االداء الجامعي في الجامعة و الكليةالتوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و  .

بعض المعايير المعتمدة    . 3. المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة  2
 Abet في منظمة



 

 
 10الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر المستوى /السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

  والقيمية
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                    المرحلة الرابعة 

                   
 + + + + + + + + + + + + + + + +  االحصاء الرياضي   

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

 



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

 ؛ البرنامج.

 

 

 كلية التربية للبنات /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 المركز /القسم العلمي   .2
 قسم الرياضيات   

  االحصاء واالحتمالية رمز المقرر /اسم  .3

 أشكال الحضور المتاحة  .4
 بكالوريوس 

 السنة  /الفصل  .5
 اليومي 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 سنوي 

 ٢٩/٥/٢٠٢١ تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

برنامج للرياضيات ويدرس الطالب الموضوع   أييعتبر االحصاء واالحتمالية من المواضيع الرئيسية في 

عادة بعد دراسته لمفهوم المجتمع االحصائي ومفهوم العينة وانواعها ومقاييس النزعة المركزية حيث ان  

موضوع االحصاء واالحتمالية  يتضمن  التعرف على مفهوم المتغير العشوائي  والدالة االحتمالية  

 باإلضافة الى: 
 دراسة المتغيرات العشوائية وانواعها والدوال االحتمالية وانواعها التأكيد على 

 التعرف على المبادئ االولية لالحتمال والتجربة العشوائية
 التعرف على الدوال المولدة للعزوم  

 الحرص على التعريف باهم التوزيعات االحصائية ومعرفة خواص كل توزيع 
 

 
 

 التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر وطرائق  .10



 

 
 1الصفحة 

 
  

 األهداف المعرفية   -ج
 .ان يتعرف على مفهوم التقدير والتمييز بين التقدير بنقطة والتقدير بفترة–1         
 .التعرف على خصائص التقديرات  -ج
 .أن يفهم الطالب مفهوم ااالتساق وعدم التحيز والكفاية والكفاءة والكمال  -ج

 .استنتاج التوزيعات باستعمال التحويالت أن يتمكن الطالب من  -4
 . ان يتعرف الطالب على اهم طرق التقديرات والتمييز بين كل طريقة واخرى -5
 
 .ان يتعرف الطالب على مفهوم العائلة االسية وكيفية االستفادة منها في استخراج المقدر الكفوء -6
 . هنة التحليل يتعرف الطالب على المبرهنات المتعلقة بالتقديرات كمبر -7
 الخطاء الممكن للباحث الوقوع فيها.التعرف على مفهوم الفرضية االحصائية ونوع ا-8

 ان  يتعرف الطالب  على مفهوم المنطقة الحرجة وافضل منطقة لالختبار .  -9

 
 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
ي استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي اعاله ف ( أ )ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة -1ب 

 تعتبر األساس في حل  المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة  
 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 االستقرائية, الطريقة الحلزونية الطريقة  االستنتاجية , الطريقة 
 
 
 

 طرائق التقييم       

 
التقييم التشخيصي و ذلك لتحديد  –االمتحانات االلكترونية  لقياس مقدار إنجاز مخرجات التعلم المطلوبة  

التقييم التكويني لتوفير   –المدى الحالي لمعارف الطالب ومهاراته سعيا وراء إعداد منهج مناسب  

المعلومات عن أداء الطالب وتقدمه دعما لمتابعة التعلم دون احتساب عالمة من أجل التخرج بالضرورة.  

التقييم الشمولي لتحديد المستوى النهائي لتحصيل الطالب في البرنامج أو عند نهاية المقرر الذي يدخل   –

 .في الساعات المعتمدة للبرنامج األكاديمي

 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القدرة على التحليل و االستنتاج -1ج
 القدرة على التطبيق  -2ج
 .  القدرة على اجراء التجارب االحصائية وتحليلها -3ج   

 
  

 طرائق التعليم والتعلم      



 

 
 2الصفحة 

 
  

 
 .المحاضرة-
 .المناقشة -
    .تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية -      

   

 .تخصيص نسبة من الدرجة للواجبات اليومية واالختبارات 
 
 
 طرائق التقييم     

 
 
 االختبارات اإللكترونية  -
 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات -
 طرح االسئلة اثناء الدرس-
 االمتحانات الفصلية -
 االمتحانات النهائية -
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة   -د 
اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي  ( أ )ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة  -ب ١

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 
 يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه     ان -2ب      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 الرايضيات :      القسم العلمي     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                    املعاون العلمي :  سم ا                                                   :   رئيس القسم  سما    
 :                                                         التاريخ    :                                                         لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 اجلامعي: واألداء  ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع      

                                                                                              



 

 
 4الصفحة 

 
  

          قة السيد العميد مصاد                                                                                                       
 

 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 

 جامعة تكريت  / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .15

 رياضيات  / المركز علميالقسم ال .16

او  اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 التحليل الرايضي 

 س بكالوريو اسم الشهادة النهائية  .18

 : النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد  برنامج االعتماد  .20

  المؤثرات الخارجية األخرى  .21

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي  .23
 

 اعداد خريجين متخصصين في علوم الرياضيات للمساهمة في تنمية البلد  .1

 تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفأية عالية  .2

 تشجيع المتميزين للعمل في القسم  .3

 البرامج البحثية و المشار كة في المٔوتمرات و الندوات العلميةتشجيع  .4

 تحقيق الجودة و االعتماد االكاديمي .5

 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .24



 

 
 5الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  -ب 
 التعرف على الخصأيص االساسية لطبيع المادة العلمية -1أ          

 ان تكون لديه القدرة على الربط و االستنتاج بين المواد -2أ           

 انشاء و تنظيم الجداول االحصأيية  -3أ           

 تطوير امكانياته في التحليل للوصول الى حلول منطقية للمسأيل المختلفة -4أ           

 قدرته على تقييم البرنامج االكاديمي -5أ           

 الخاصة بالموضوع   ية المهاراتاالهداف   -ب 

القدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة– 1ب   

القدرة على اتخاذ القرار و تحمل المسٔوولية  – 2ب    

 القدرة على االنضباط الذاتي و روح الدافعية   - 3ب 

 القدرة على االنصات بفاعلية و المساهمة البناءة في النقاش  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

االلكترونية     المحاضرات            

 االلكترونية  العروض التقديمية

 
 طرائق التقييم       

   االلكترونية  االمتحانات 
 العلمية  التقارير    

  الالصفية االنشطة  

  
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .    فهم متى و كيف يجب ان يفكراعتماد الطالب على ما هو ملموس و  -1ج 
العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي -2ج        

.   تدريب الطالب على التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار-3ج        

 تدريب الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلول-4ج      

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

لنصح و االرشاد التربوي            -  

 التشجيع و الترغيب  

 . تكريم المتميزين   

 
 طرائق التقييم     

 االختبارات االلكترونية          
  التقارير و البحوث  

 ونشاطات الطلبة المالحظة من خالل المتابعة الشخصية 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسأيل التقنية -1د  

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنت -2د  

 تنمية قدرة الطالب على توظيف وسأيل التواصل لالغراض العلمية و البحثية -3د  

 اإليجابية تنمية قدرة الطالب على الحوار و المناقشة -4د 

 طرأيق التعليم والتعلم 

 ادارة المحاضرة على نحو يشير الى اهمية الوقت  

 تكليف الطالب ببعض الواجبات الجماعية   

 بنية البرنامج   .25

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

 عملي     نظري      

  4 التحليل الرياضي   الثالثة 

     

     

     

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .26

متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات  .1

 االختصاص المناظر 

 المشاركة في االنشطة التي يقيمها القسم و الكلية  .2

 . التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية  3 

 . المساهمة في بحث التخرج في مٔوتمر او منتدى علمي و السعي للحصول على الجوأيز و المراكز4

 المتقدمة



 

 
 7الصفحة 

 
  

 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .27

القبول المركزي للفرع العلمي االحيأيي او التطبيقي  -١ .  

. القبول الخاص للفرع العلمي او االحيأيي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي 2   

 في الجامعات العراقية 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .28

- ١. الكليةالتوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي في الجامعة و  .  

بعض المعايير المعتمدة    . 3المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة   .2
 Abet في منظمة

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

                    المرحلة الثالثة 

                   
 + + + + + + + + + + + + + + + +  التحليل الرياضي   

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 التربية للبنات جامعة تكريت /كلية  المؤسسة التعليمية  .9

 / المركز علمي القسم ال .10
   قسم الرياضيات  

   التحليل الرايضي اسم / رمز المقرر  .11

 أشكال الحضور المتاحة  .12
 س بكالوريو

 الفصل / السنة  .13
 اليومي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14
 سنوي 

 ٢٠٢١/ ٥/ ٢٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

المواضيع الرئيسية في اي برنامج للرياضيات ويدرس الطالب الموضوع عادة  يعتبر التحليل الرياضي من 

بعد دراسته لعدة فصول  في موضوع حسبان التفاضل والتكامل على الرغم وجودبعض التشابه في  

مفردات  هذين الموضوعين اال انه يوجد اختالف كبير في دراسة هذه المفردات حيث ان موضوع التحليل  

 لى اسئلة من نوع لماذا؟  باالضافة الى: يتضمن االجابة ع
 التاكيد على دراسة المفاهيم نفسها  وكيفية تطورها وعلى البناء المنطقي للموضوع ككل.

 التأكيد على اهمية خواص االعداد الحقيقية كأداة لبرهنة العديد من الحقاق
 ائق وتطبيقاتها الحرص على أظهار دور التقارب واالستمرارية في برهنة العديد من الحق

 
 

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.



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .14

  هداف المعرفية األ -أ
 ان يتعرف على نشأت االعداد الحقيقية والعالقة بين حقل االعداد انسبية وحقل االعداد الحقيقية.-1أ          

 أن يفهم الطالب ان حقل االعداد احقيقية كامل ومرتب  -2أ

 أن يتعرف الطالب على الفضاء المتري وخواصه  -3أ
أن يتعرف الطالب على مفهومي الكرة و القرص وان يفهم كيف تم بناء باقي المفاهيم)المجموعة   -4أ

 المفتوحة والمغلقة والمقيدة  والمتراصة...( باالعتماد على هذين المفهومين المجموعة المفتوحة وال 
 أن يتعرف الطالب على المتتابعات وتقاربها وخواصها في الفضاءات المترية   -5أ
 العددية  ومتسلسالت القوى ويفهم ظروف تقاربها  ان  يتعرف على المسلسالت   -6أ

 ان يفهم الطالب معنى االستمراربةلدوال معرفة على فضاءات  مترية  -7أ

    ى دور االستمرارية مع التراص ان يفهم  بعض التطبيقات التي تعتمد عل  -8أ         

 ان يفهم االشتقاق وعالقته باالستمرارية  -9أ

 ان يعرف معنى التكامل ونشأته  -10أ         

 ان يعرف معنى قياس مجموعة وقاس دالة وعالقته بتطور التكامل  -11أ         
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي ان تطبق الطالب كل ما -1ب 

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 االستنتاجية , الطريقة االستقرائية, الطريقة الحلزونية الطريقة  

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

  و ذلك لتحديد  التشخيصي  التقييم  - المطلوبة  التعلم  مخرجات  إنجاز مقدار لقياس االلكترونية  االمتحانات 
لتوفير   التكويني  التقييم -  مناسب  منهج  إعداد  وراء  سعيا  ومهاراته الطالب  لمعارف  الحالي المدى

  .  بالضرورة  التخرج  أجل  من  عالمة  احتساب  دون  التعلم لمتابعة  دعما  وتقدمه   الطالب  أداء عن  المعلومات 
  يدخل  الذي  المقرر نهاية  عند   أو  البرنامج  في الطالب  لتحصيل النهائي المستوى لتحديد  الشمولي  التقييم -

 . األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات  في
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القدرة على التحليل و االستنتاج -1ج

 القدرة على التطبيق  -2ج

   - القدرة على البرهان واإلقناع العملي -3ج   

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة.-

 المناقشة. -

    .تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية

   

 .من الدرجة للواجبات اليومية واالختبارات تخصيص نسبة 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 االختبارات االلكتونية  -

 اللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات ا-

 طرح االسئلة اثناء الدرس -

 االمتحانات الفصلية -

 االمتحانات النهائية -

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

ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي   -ب ١

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

     ئل والمشكالت في الموضوع نفسهان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسا -2ب      



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية   .16

 ,Burril C.W. ,Knudsen J.R., Real Variables  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

1969. 

   3- Malik S.C., Arora S., Mathematical analysis, 

2008. 

 د. عادل غسان نعوم  مقدمة يف التحليل الرايضي    -4   
 

 ,Burril C.W. ,Knudsen J.R., Real Variables  -1 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

1969. 

   2- Rudin W., Principles of Mathematical 

analysis, 1964.  

   3- Malik S.C., Arora S., Mathematical analysis, 

2008. 

 د. عادل غسان نعوم  مقدمة يف التحليل الرايضي    -4   
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التقييم 

 االعداد الحقيقية ومبرهناتها  ل األول ــالفص ساعة  12 3
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

, االمتحان

 التقارير 

 ي ـــالفصل الثان ساعة  16 4
الفضاءات المتريةوبعض  

المفاهيم االسياسية والعالقات  

 بينها 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ث ــالفصل الثال ساعة  16 4
لمتتابعات في الفضاءات المترية ا

ومبرهناتها وفرقها عن  

 المتتابعات الحقيقية

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

المتسلسالت الالنهائية   ع ــالفصل الراب ساعة  16 4

 وتطبيقاتها 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 الفصل الخامس  ساعة 16 4
االستمرارية, تعريفها المكافئة,  

تطبيقاتها, المبرهناتها االساسية 

 في  الرياضي 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 شتقاق ومبرهناته اال الفصل السادس  ساعة  12 3
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 الفصل السابع   ساعة  16 4
التكامل الريماني, فلسفته,  

 مبرهناته,العالقة مع االشتقاق

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 الفصل الثامن  ساعة  16 4
نظرية القياس ومدخل لتكامل  

 ليبيك 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 .المواقع االلكترونية الرصينة-
 .المكتبة االفتراضية -
 المكتبات في بعض الجامعات العالمية مواقع  -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 

تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على اهم المصادر العلمية  في مجال االختصاص  

 .وادراجها ضمن الخطة  واالستفادة منها  و 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 الرايضيات :      القسم العلمي     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                    املعاون العلمي :  سم ا                                                    :   رئيس القسم  سما    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع      

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 التربية للبنات كلية  /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الرياضيات  المركز   /القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 التحليل العددي

 دكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى  /مقررات / سنوي

 سنوي 

 ,Google Meet  Google Classroom برنامج االعتماد المعتمد   .6

 يساهم في حل الكثير من المعضالت المتعلقة بالدراسات الرياضية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 29/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 . ان يلم الطالب بتعريف ومفهوم الحل العددي والتقريب وكيفية استخدام الحلول العددية -1

 .ان يتعرف الطالب على الطرائق العددية المختلفة  -2

 .التعرف على تطبيقات التخليل العددي في المجاالت المختلفة  -3

 . ان يلم الطالب بتعريف ومفهوم الخطأ والدقة ورتبة التقريب  -4

 

 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 االهداف المعرفية   -1
التعرف على طرق وقواعد ايجاد الحلول للمعادالت الجبرية الخطية والالخطية المختلفة باستخدام الطرائق  -1أ 

 العددية التقريبية. 

 المعضالت الرياضياتية. القدرة على استخدام التحليل العددي في حل  -2أ 

 استيعاب الروابط التحليل العددي وبقية فروع الرياضات وإبراز أهمية التحليل العددي في شتى -3أ 

 العلوم المختلفة. 

 تدريب الطالب على استخدام التحليل العددي في حل المعادالت التفاضلية.  -4أ 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 
 تقارير علمية  -1ب          

 بحوث تخرج  -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 المحاضرات.

 النقاش داخل القاعة الدراسية من منظور علمي.  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها. -

 حلقات نقاشية مصغرة.  -

 تدريب الطلبة على كيفية إعداد البحث العلمي.  -
 
 
 

 طرائق التقييم       

 المشاركة داخل القاعة الدراسية.  -

 اختبارات تحريرية يومية وفصلية ونهائية.  -

 اختبارات شفوية داخل الصف. -

 أنشطة بحثية.  -
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر .   -1ج 

 القدرة على التفكير العلمي. -2ج 

 القدرة على المشاركة الفعالة في النشاطات الفصلية. -3ج 

 المهارة في القيام بأنشطة بحثية واستخدام المصادر المفيدة لدعم الفكرة الرئيسية المطلوبة. -4ج 
  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 تشجيع اإلجابات الصحيحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فيها.  ∙ 
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 تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية.   ∙

 تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية.  ∙

 استخدام طريقة مناسبة تخص هذا المقرر.   ∙
 
 
 
 طرائق التقييم     

 المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية.  ∙

 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث. ∙ 

 والتحصيل المعرفي والمهاري.تعتبر االختبارات اآلنية, الفصلية والنهائية عن االلتزام   ∙
 
 

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

 تنمية قدرة الطالب على استخدام التحليل العددي في حل المشكالت في علوم الرياضيات.  -1د 

 األمثلة ذات األفكار االستنتاجية واالستنباطية.تنمية قدرة الطالب بالتعرف وحل  -2د 

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االخرين من خالل المشاركة في المناقشات العلمية. -3د 

 تطوير قدرة الطالب على التحليل والتركيب.  -4د 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

 

 بنية المقرر . 11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

االول والثاني 

 والثالث 
ايجاد الحلول  12

للمعادالت الجبرية  

 الالخطية 

الجذور / طريقة  تعيين مواقع 

تنصيف الفترات / طريقة  

القاطع / الطريقة التكرارية  

 للنقطة الصامدة 

Google 

Classroom 
 أسئلة عامة 

 ومناقشة 

الرابع والخامس  

 والسادس
ايجاد الحلول  12

للمعادالت الجبرية  

 الخطية 

طريقة كاوس للحذف / طريقة  

جوردن / االرتكاز    –كاوس 

الجزئي / طريقة كرامر /  

 طريقة التحليل المثلثي.

Google 

Classroom 

 أسئلة عامة 

 ومناقشة 

والسابع والثامن  

 والتاسع 
 

الفروقات المنتهية / طريقة   االندراج واالستكمال  12

نيوتن التقدمية والتراجعية  

صيغة بسل وصيغة سترلنك  /

Google 

Classroom 

 اختبارات 

 ومناقشة 
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لالندراج / طريقة الفروقات  

 النسبية / صيغة الكرانج /  

 العاشر

والحادي عشر  

 والثاني عشر 

 Google طريقة المربعات الصغرى  المنحنيات االوفقية  12

Classroom 

 أسئلة عامة 

 ومناقشة 

الثالث عشر 

 والرابع عشر 

 والخامس عشر 

االشتقاق والتكامل   12

 العددي 

صيغ نيوتن للتفاضل العددي /  

قاعدة شبه المنحرف للتكامل  

العددي/قاعدة سمبسون/ قاعدة  

 الثالث اثمان / قاعدة بول  

Google 

Classroom 

 أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على اهم المصادر العلمية  في مجال االختصاص  

 . واالستفادة منها 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

 

 

 القراءات المطلوبة: 

 النصوص االجبارية  ▪

 كتب المقرر  ▪

 أخرى  ▪
 

د. ابتسام كمال  –مبادئ التحليل العددي ، تأليف : د. علي محمد صادق سيفي  -1

 الدين 

2- “Numerical Analysis” 9th Edition; Richard L. Burden & 

J. Douglas Faires, 2011 

“Fundamental Numerical Methods and Data Analysis”;    -3    

George W. Collins, II, 2003. 

  

متطلبات خاصة( وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 
 المواقع االلكترونية الرصينة.

(www. Freescience.info/math) 
الخدمات االجتماعية( وتشمل على سبيل المثال محاضرات  

 الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية ) 
 صيفي. تدريب 

 مشاريع بحوث التخرج.
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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 المقرر اسم  رمز المقرر المستوى /السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية  
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى )المنقولة 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 (والتطور الشخصي
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 رايضيات :      القسم العلمي     
 5/2021/ 29اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                    املعاون العلمي :  سم ا                                                   :   رئيس القسم  سما    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 ألداء اجلامعيضمان اجلودة واشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع      

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                         
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت  / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .29

 قسم الرياضيات  / المركز  علميالقسم ال .30

او  اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 معادالت تفاضلية جزئية 

 ماجستير  اسم الشهادة النهائية  .32

   :النظام الدراسي  .33
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 Google meet ,google classroom المعتمد   برنامج االعتماد  .34

المؤثرات الخارجية   .35

 األخرى  
 يساهم في حل الكثير من المعضالت المتعلقة بالدراسات الرياضية 

 2021/ 5/ 29 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي  .37

  . تكوينها وكيفية الجزئية التفاضلية المعادالت  ومفهوم بتعريف الطالب  يلم ان -1

 .والرتبة الدرجة حيث  من الجزئية التفاضلية المعادالت  تصنيف على الطالب  يتعرف ان  -2

 المختلفة  المجاالت  في الجزئية  التفاضلية المعادالت  تطبيقات  على التعرف -3

  . تكوينها وكيفية الجزئية التفاضلية المعادالت  ومفهوم بتعريف الطالب  يلم ان -4

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .38



 

 
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  -ت 
 األولى الرتبة من المختلفة الجزئية التفاضلية للمعادالت  الحلول ايجاد  وقواعد  طرق على التعرف -1 أ  -1أ

 .والحديةية  االبتدائ القيم ذات  والثانية

 .الرياضياتية المعضالت  حل في الجزئية  التفاضلية المعادالت  استخدام على القدرة -2 أ

 شتى  في المعادالت  أهمية وإبراز الرياضي والتحليل التفاضلية المعادالت  بين الروابط استيعاب  -3 أ

 .المختلفة العلوم

 من  وغيره البالس تحويالت  بأستخدام العليا الرتب  من الخطية المعادالت  حل على الطالب  تدريب  -4 أ

       الطرق

  
 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 علمية  تقارير -1 ب           

 تخرج  بحوث  -2 ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 .المحاضرات 

 .علمي منظور من الدراسية القاعة داخل النقاش -

 . منها لإلفادة االلكترونية المواقع بعض  إلى الطالب  إرشاد  -

 .مصغرة نقاشية حلقات  -

 .العلمي البحث  إعداد  كيفية على الطلبة تدريب  -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 .الدراسية القاعة داخل المشاركة -

 .ونهائية وفصلية يومية تحريرية اختبارات  -

 .الصف داخل شفوية اختبارات  -

 .بحثية أنشطة -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 . المقرر الموعد  في وتسليمها الواجبات  أداء على للعمل الطالب  قدرة تطوير  -1ج 

 .العلمي التفكير على القدرة -2 ج

 .الفصلية النشاطات  في الفعالة المشاركة على القدرة -3 ج

 .المطلوبة الرئيسية الفكرة لدعم المفيدة المصادر واستخدام بحثية بأنشطة القيام في المهارة -4 ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . فيها العقاب  اعتماد  من بدال الخاطئة  اإلجابات  ومناقشة الصحيحة اإلجابات  تشجيع • 
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 . الجماعية والواجبات  األنشطة ببعض  الطالب  تكليف  •

 .الجماعية لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص  •

 . المقرر هذا تخص  مناسبة طريقة استخدام  •

 

 

 
 طرائق التقييم     

 . المسؤولية وتحمله الطالب  التزام دليل الدرس قاعة  في الفاعلة المشاركة •

 .والبحوث  الواجبات  تقديم في المحدد  بالموعد  االلتزام • 

 والمهاري  المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية , اآلنية االختبارات  تعتبر  •
 

 

 

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

 .الرياضيات  علوم في المشكالت  حل في المعادالت التفاضلية  استخدام على الطالب  قدرة تنمية -1 د 

 . واالستنباطية االستنتاجية األفكار ذات  األمثلة وحل بالتعرف الطالب  قدرة تنمية -2 د 

 . العلمية المناقشات  في المشاركة خالل من االخرين مع التعامل على الطالب  قدرة تنمية -3 د 

 .والتركيب  التحليل على الطالب  قدرة تطوير -4 د 

 بنية البرنامج   .39

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي  .40

تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على اهم المصادر العلمية  في مجال االختصاص  

 واالستفادة منها .  
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .41

 

 بنية المقرر  .11

الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

االول والثاني 

 والثالث 
المعادالت التفاضلية   9

الجزئية من الرتبة  

 الثانية 

تصنيف المعادالت المعادالت  

التفاضلية الجزئية من الرتبة  

المعادالت التفاضلية   ,   الثانية

,   nالجزئية من الرتبة 

 متسلسالت فورير  

 Google 

classroom 
 عامة  أسئلة

 ومناقشة 

الرابع والخامس  

 والسادس 

انوع المعادالت   9

التفاضلية الجزئية من  

الرتبة الثانية بمعامالت  

 امتغيرة وطرق حله

دراسة االنواع المختلفة من  

المعادالت بمعامالت متغيرة  

وطرق حلها , تحويل البالس  

لحل هذا النوع من المعادالت  

 الجزئية 

 Google 

classroom 

 عامة  أسئلة

 ومناقشة 

والسابع والثامن  

   والتاسع
 

معادلة االنتتشار   9

 الحراري 

معادلة االنتشار الحرارة في  

معدني معزولة وشروط  ذراع 

معادلة  ,  حدودية متجانسة

االنتشار الحرارة في ذراع  

معدني معزولة وشروط  

معادلة  ,  حدودية غير متجانسة

االنتشار الحرارة في ذراع  

 معدني معزولة النهايات 

 Google 

classroom 

 اختبارات 

 ومناقشة 

 العاشر

 عشر والحادي

  عشر والثاني
 

البعد  معادلة الموجة في  9

 الواحد وفي بعدين 

تكوين معادلة الموجة في  

وطرق حلها في البعد الواحد او  

البعدين , مسائل تطبيقية على  

 معادلة الموجة 

 Google 

classroom 

 عامة  أسئلة

 ومناقشة 

عشر  الثالث 

 عشر  الرابعو

 عشر  والخامس

معادلة البالس   9

 وبواسون 

حل معادلة البالس في البعدين  

المتغيرات ,  بطريقة فصل 

معادلة البالس باالحداثيات  

 القطبية وحلها 

 Google 

classroom 

 عامة  أسئلة

 ومناقشة 
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 : المطلوبة القراءات 

 االجبارية  النصوص  ▪

 المقرر  كتب  ▪

 أخرى  ▪
 

 1989اثمر العاين    واهلندسية / ترمجة د.عطا هللااملعادالت التفاضلية اجلزئية للكليات العلمية   -1
 اثمر العاين   املعادالت التفاضلية اجلزئية / د.عطا هللا -2

 اثمر العاين    مقدمة إىل املعادالت التفاضلية اجلزئية / د.عطا هللا -3

Partial differential  Equations     -4           /Jhon.F.   

 العمل ورش  المثال سبيل على وتشمل ( خاصة متطلبات 

 ) االلكترونية والمواقع  والبرمجيات  والدوريات 
 .الرصينة  االلكترونية المواقع

( www. Freescience.info/math) 
 محاضرات  المثال سبيل على وتشمل ( االجتماعية الخدمات 

 ) الميدانية والدراسات  المهني والتدريب  الضيوف
 .صيفي تدريب 

 .التخرج بحوث  مشاريع

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 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  المستوىالسنة / 

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة  : تكريت     
 كلية الرتبية للبنات الكلية/ املعهد:       
 القسم العلمي    : الرايضيات     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        
 اسم املعاون العلمي :                           اسم رئيس القسم :                                              
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل      
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي     
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:      
 التاريخ                            
 التوقيع      

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                                
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 اديمي  وصف البرنامج األك        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 كلية التربية للبنات  /جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية  .1

 رياضيات  المركز /القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 واالحتمالية   اإلحصاء

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي 

  برنامج االعتماد المعتمد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/ 28/5 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9
 

 . اعداد خريجين متخصصين في علوم الرياضيات للمساهمة في تنمية البلد 1

 . تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفائة عالية 2

 . تشجيع المتميزين للعمل في القسم 3

 المشاركة في المؤتمرات و الندوات العلمية. تشجيع البرامج البحثية و 4

 .تحقيق الجودة و االعتماد االكاديمي 5

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 االهداف المعرفية   -1
 التعرف على الخصائص االساسية لطبيعة المادة العلمية -1أ          

 ان تكون لديه القدرة على الربط و االستنتاج بين المواد -2أ          

 انشاء و تنظيم الجداول اإلحصائية  -3أ          

 تطوير امكانياته في التحليل للوصول الى حلول منطقية للمسائل المختلفة -4أ          

 قدرته على تقييم البرنامج االكاديمي -5أ          

 مهاراتية  الخاصة بالموضوع  االهداف ال  -ب 
 القدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة– 1ب 

 القدرة على اتخاذ القرار و تحمل المسؤولية  – 2ب  

 القدرة على االنضباط الذاتي و روح الدافعية   - 3ب 

 القدرة على االنصات بفاعلية و المساهمة البناءة في النقاش  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 
    المحاضرات االلكترونية        

 العروض التقديمية االلكترونية 
 

 طرائق التقييم       

 االمتحانات االلكترونية   

 التقارير العلمية    

 االنشطة الالصفية   

  

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 اعتماد الطالب على ما هو ملموس و فهم متى و كيف يجب ان يفكر.     -1ج 

 العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي -2ج      

   .تدريب الطالب على التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار-3ج      

 تدريب الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلول-4ج      
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 لنصح و االرشاد التربوي ا  -

 التشجيع و الترغيب  

 .تكريم المتميزين   
 

 طرائق التقييم     

 االختبارات االلكترونية          
 التقارير و البحوث   



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 ونشاطات الطلبة  المالحظة من خالل المتابعة الشخصية 
 

 

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقنية -1د  

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنت -2د  

 تنمية قدرة الطالب على توظيف وسائل التواصل لألغراض العلمية و البحثية -3د  

 تنمية قدرة الطالب على الحوار و المناقشة اإليجابية -4د 

 طرائق التعليم والتعلم 

 ادارة المحاضرة على نحو يشير الى اهمية الوقت  

 تكليف الطالب ببعض الواجبات الجماعية   
 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

  4 االحصاء واالحتمالية    الثالثة 

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

. متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات 1

 االختصاص المناظر 

 . المشاركة في االنشطة التي يقيمها القسم و الكلية 2

 . التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية  3 

 . المساهمة في بحث التخرج في مؤتمر او منتدى علمي و السعي للحصول على الجوائز و المراكز4

 المتقدمة
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 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد )معيار القبول  .13

 للفرع العلمي األحيائي او التطبيقي القبول المركزي  -١ .

 القبول الخاص للفرع العلمي او األحيائي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي  .2 

 في الجامعات العراقية 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 -١ .االداء الجامعي في الجامعة و الكليةالتوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و  .

بعض المعايير المعتمدة    . 3. المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة  2
 Abet في منظمة
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 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر المستوى /السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية  
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                   المرحلة الثالثة 

                  
اء االحص  

 واالحتمالية 
 + + + + + + + + + + + + + + + 

                  

                   

                  

                   

                  



 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

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

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

 ؛ البرنامج.

 

 كلية التربية للبنات /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 المركز /القسم العلمي   .2
 قسم الرياضيات   

  االحصاء واالحتمالية رمز المقرر /اسم  .3

 أشكال الحضور المتاحة  .4
 بكالوريوس 

 السنة  /الفصل  .5
 اليومي 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 سنوي 

 ٢٩/٥/٢٠٢١ تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يعتبر االحصاء واالحتمالية من المواضيع الرئيسية في اي برنامج للرياضيات ويدرس الطالب الموضوع  

عادة بعد دراسته لمفهوم المجتمع االحصائي ومفهوم العينة وانواعها ومقاييس النزعة المركزية حيث ان  

واالحتمالية  يتضمن  التعرف على مفهوم المتغير العشوائي  والدالة االحتمالية  موضوع االحصاء 

 باإلضافة الى: 
 التأكيد على دراسة المتغيرات العشوائية وانواعها والدوال االحتمالية وانواعها 

 التعرف على المبادئ االولية لالحتمال والتجربة العشوائية
 التعرف على الدوال المولدة للعزوم  

 الحرص على التعريف باهم التوزيعات االحصائية ومعرفة خواص كل توزيع 
 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
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 األهداف المعرفية   -أ
 .ان يتعرف على مفهوم المتغير العشوائي المتقطع والمتغير العشوائي المستمر --1         

 .التعرف على دالة الكثافة االحتمالية ودالة الكتلة االحتمالية للمتغيرات العشوائية  -2            
 .أن يفهم الطالب مفهوم الدالة التراكمية والدالة المولدة للعزوم  -3
 .وم التوقع الرياضي والتباين وكيفية اجراء التطبيقات عليها أن يتعرف الطالب مفه  -4
 . ان يتعرف الطالب على الدوال المشتركة لمتغيرين عشوائيين -5
 
 .ان يتعرف الطالب على مفهوم الحدث العشوائي واالحداث المستقلة والمعتمدة -6
 . تطبيقها في المسائل االحصائية يتعرف الطالب على المبرهنات المتعلقة باالحتمال ومحاولة  -7
 الحتمالية واستخراج الوسيط والمنوالالتعرف على مفهوم الحدود ا -8

ان  يتعرف الطالب  على بعض التوزيعات الخاصة ومعرفة استخراج الوسط والتباين والدالة المولدة  -9

 للعزوم لكل من هذه التوزيعات.

 
  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي ( أ )ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة -1ب 

 تعتبر األساس في حل  المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة  
 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة  االستنتاجية , الطريقة االستقرائية, الطريقة الحلزونية 
 
 
 

 طرائق التقييم       

 
التقييم التشخيصي و ذلك لتحديد  -االمتحانات االلكترونية  لقياس مقدار إنجاز مخرجات التعلم المطلوبة 

التقييم التكويني لتوفير المعلومات   -ومهاراته سعيا وراء إعداد منهج مناسب المدى الحالي لمعارف الطالب 

التقييم   -عن أداء الطالب وتقدمه دعما لمتابعة التعلم دون احتساب عالمة من أجل التخرج بالضرورة.  

الشمولي لتحديد المستوى النهائي لتحصيل الطالب في البرنامج أو عند نهاية المقرر الذي يدخل في 

 .الساعات المعتمدة للبرنامج األكاديمي
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القدرة على التحليل و االستنتاج -1ج
 القدرة على التطبيق  -2ج
 .  القدرة على اجراء التجارب االحصائية وتحليلها -3ج   
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 طرائق التعليم والتعلم      

 
 .المحاضرة-
 .المناقشة -

    .الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية تكليف     -

   

 .تخصيص نسبة من الدرجة للواجبات اليومية واالختبارات 
 
 
 طرائق التقييم     

 
 
 االختبارات اإللكترونية  -
 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات -
 طرح االسئلة اثناء الدرس-
 االمتحانات الفصلية -
 النهائية االمتحانات -
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة   -د 
اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي  ( أ )ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة  -ب ١

 لفة تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المخت
 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه     -2ب      

 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  أو الموضوع  /اسم الوحدة 

 التقييم 

 Descriptive الفصــل األول  12 3
Statistics  

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

, االمتحان
 التقارير

 Introduction to الفصل الثانـــي 24 6
Probability  

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات 

 والمناقشات 

 الفصل الثالــث  16 4
Random Variables 

and Probability 
Distribution 

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات 

 والمناقشات 

 الفصل الرابع  20 5
Expectation and 

Variance   

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم 

االمتحانات 

 والمناقشات 
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 الفصل الخامس  20 5
Probability 

Distribution of Two 
Random Variables 

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم 

االمتحانات 

 والمناقشات 

 الفصل السادس  28 7
Some Special  
Distributions 

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم 

االمتحانات 

 والمناقشات 

 

 البنية التحتية   .12

 Introduction to mathematical statistics 1. ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  Robert V Hogg  

Allen Craig 

Joseph W McKean  2005 

  االحصاء الرياضي   أمير حنا هرمز 1990   .2 

   

  Introduction to mathematical statistics-1   (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
Robert V Hogg  

Allen Craig 
Joseph W McKean  2005 

  2 - 1990أمير حنا هرمز  االحصاء الرياضي      
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت  , االلكترونيةب ـ المراجع 

.... 
 المواقع االلكترونية الرصينة. -
 المكتبة االفتراضية.  -
 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية  -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 الرايضيات :      القسم العلمي     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                    املعاون العلمي :  سم ا                                                   :   رئيس القسم  سما    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                              
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
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                   التاريخ          
 التوقيع      

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
 وصف البرنامج األكاديمي   

 

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

 

 التربية للبنات جامعة تكريت  / كلية  المؤسسة التعليمية  .42

 رياضيات  / المركز علميالقسم ال .43

او  اسم البرنامج األكاديمي  .44

 المهني 
 املعادالت التفاضلية االعتيادية 

 س بكالوريو اسم الشهادة النهائية  .45

 : النظام الدراسي  .46
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد  برنامج االعتماد  .47

  المؤثرات الخارجية األخرى  .48

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ الوصف تاريخ إعداد  .49

 أهداف البرنامج األكاديمي  .50
 

 اعداد خريجين متخصصين في علوم الرياضيات للمساهمة في تنمية البلد  -1

 تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفأية عالية  -2

 تشجيع المتميزين للعمل في القسم   -3

 الندوات العلمية تشجيع البرامج البحثية و المشار كة في المٔوتمرات و   -4
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 تحقيق الجودة و االعتماد االكاديمي  -5

 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .51

  االهداف المعرفية  -ث 
 التعرف على الخصأيص االساسية لطبيع المادة العلمية -1أ          

 االستنتاج بين المواد ان تكون لديه القدرة على الربط و  -2أ           

 انشاء و تنظيم الجداول االحصأيية  -3أ           

 تطوير امكانياته في التحليل للوصول الى حلول منطقية للمسأيل المختلفة -4أ           

 قدرته على تقييم البرنامج االكاديمي -5أ           

 الخاصة بالموضوع   ية المهاراتاالهداف   -ب 

القدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة  – 1ب              

القدرة على اتخاذ القرار و تحمل المسٔوولية  – 2ب              

 القدرة على االنضباط الذاتي و روح الدافعية  – 3ب            

 النقاش القدرة على االنصات بفاعلية و المساهمة البناءة في  – 4 ب            
 طرائق التعليم والتعلم       

 

االلكترونية     المحاضرات            

 االلكترونية  العروض التقديمية

 
 طرائق التقييم       

   االلكترونية  االمتحانات 
 العلمية  التقارير    

  الالصفية االنشطة  

  
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .   ملموس و فهم متى و كيف يجب ان يفكراعتماد الطالب على ما هو  -1ج  
العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي  -2ج         

.  تدريب الطالب على التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار -3ج         

 تدريب الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلول -4ج       

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

لنصح و االرشاد التربوي ا           -  

 التشجيع و الترغيب  
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 . تكريم المتميزين   

 
 طرائق التقييم     

 االختبارات االلكترونية          
  التقارير و البحوث  

 ونشاطات الطلبة  المالحظة من خالل المتابعة الشخصية 

 
 

 

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسأيل التقنية  -1د      

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنت  -2د      

 العلمية و البحثيةتنمية قدرة الطالب على توظيف وسأيل التواصل لالغراض  -3د      

 اإليجابية تنمية قدرة الطالب على الحوار والمناقشة  -4د      

 طرأيق التعليم والتعلم 

 ادارة المحاضرة على نحو يشير الى اهمية الوقت  

 تكليف الطالب ببعض الواجبات الجماعية   

 بنية البرنامج   .52

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

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .53
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متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات  -1

 المناظر االختصاص 

 المشاركة في االنشطة التي يقيمها القسم و الكلية  -2

 التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية   -3

 المتقدمة المساهمة في بحث التخرج في مٔوتمراومنتدى علمي والسعي للحصول على الجوأيز و المراكز -4
 
 
 

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

. القبول المركزي للفرع العلمي االحيأيي او التطبيقي  -1  

القبول الخاص للفرع العلمي او االحيأيي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي  -2  

 في الجامعات العراقية 
 
 
 
 
 
 

 البرنامج أهم مصادر المعلومات عن  .54

 التوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي في الجامعة و الكلية  -1

 المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة   -2

 Abet   بعض المعايير المعتمدة في منظمة  -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 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

                    المرحلة الثانية 

                   
المعادالت   

التفاضلية 

 االعتيادية 

 + + + + + + + + + + + + + + + + 

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 للبنات جامعة تكريت /كلية التربية  المؤسسة التعليمية  .17

 / المركز علمي القسم ال .18
   قسم الرياضيات  

  اسم / رمز المقرر  .19

 المعادالت التفاضلية االعتيادية 

 أشكال الحضور المتاحة  .20
 س بكالوريو

 الفصل / السنة  .21
 اليومي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22
 سنوي 

 ٢٠٢١/ ٥/ ٢٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

من المواضيع الرئيسة في الرياضيات ويدرس الطالب الموضوع   المعادالت التفاضلية االعتياديةتعتبر 

 عادة بعد دراسته لعدة فصول  في موضوع حسبان التفاضل والتكامل وخاصة طرائق التكامل
 التاكيد على دراسة المفاهيم نفسها  وكيفية تطورها وعلى البناء المنطقي للموضوع ككل.

 المعادالت التفاضلية االعتيادية في حياتنا  لى اهمية التأكيد ع
 وتطبيقاتها  المعادالت التفاضلية االعتياديةالحرص على أظهار دور 

 

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 .18



 

 
 1الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 ان يتعرف على طرائق التكامل. -1أ          

 أن يفهم الطالب حقيقة المشتقة وحقيقة التكامل -2أ

 أن يتعرف الطالب على الربط بينهما  -3أ
 المعادالت أن يتعرف الطالب على   -4أ

 المعادالت التفاضلية االعتيادية  أن يتعرف الطالب على   -5أ
 المعادالت التفاضلية االعتيادية ان  يتعرف على انواع    -6أ

 المعادالت التفاضلية االعتياديةان يفهم الطالب تصنيف  -7أ

 المعادالت التفاضلية االعتيادية ان يفهم  بعض التطبيقات على  -8أ         

 المعادالت التفاضلية االعتيادية ان يفهم االشتقاق وعالقته  -9أ         

 المعادالت التفاضلية االعتيادية ان يعرف معنى التكامل وعالقته  -10أ         

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي     -1ب     

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة  االستنتاجية ، الطريقة االستقرائية، الطريقة الحلزونية 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

  و ذلك لتحديد  التشخيصي  التقييم  - المطلوبة  التعلم  مخرجات  إنجاز مقدار لقياس االلكترونية  االمتحانات 
لتوفير   التكويني  التقييم -  مناسب  منهج  إعداد  وراء  سعيا  ومهاراته الطالب  لمعارف  الحالي المدى

  .  بالضرورة  التخرج  أجل  من  عالمة  احتساب  دون  التعلم لمتابعة  دعما  وتقدمه   الطالب  أداء عن  المعلومات 
  يدخل  الذي  المقرر نهاية  عند   أو  البرنامج  في الطالب  لتحصيل النهائي المستوى لتحديد  الشمولي  التقييم -

 . األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات  في

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القدرة على التحليل و االستنتاج  -1ج

 القدرة على التطبيق  -2ج

   - القدرة على البرهان واإلقناع العملي -3ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المحاضرة. -

 المناقشة. -

األنشطة والواجبات الجماعيةتكليف الطالب ببعض  .    

   

 .تخصيص نسبة من الدرجة للواجبات اليومية واالختبارات 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 االختبارات االلكترونية   -

 اللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات ا -

 طرح االسئلة اثناء الدرس -

 االمتحانات الفصلية  -

 االمتحانات النهائية  -

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

ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي   -1ب 

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

     يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه ان -2ب      



 

 
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية   .20

 . طرق حل املعادالت التفاضلية: حيي عبد سعيد  ،خالد امحد السامرائي  [1] ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 . املعادالت التفاضلية: سليم إمساعيل ألغرايب، صباح هادي اجلاسم [2]

 

 بنية المقرر  .19

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التقييم 

 ل األول ــالفص ساعة  12 3

رتبة  -انواع المعادالت التفاضلية

درجة  -المعادلة التفاضلية

المعادالت  -المعادلة التفاضلية

حل المعادالت   -التفاضلية الخطية

تكوين المعادلة   -التفاضلية

  -التفاضلية من حلها العام

مبرهنة وجود حل المعادلة 

التفاضلية ووحدانية الحل  

 nوتعميمها الى الرتبة 

  المحاضرات

  والسبورة  نية االلكترو

 الذكية والقلم  

, االمتحان

 التقارير 

 ي ـــالفصل الثان ساعة  40 10

المعادالت التي تنفصل  

المعادالت من النوع   -متغيراتها

المعادالت التفاضلية  -المتجانس

 -ذات المعامالت الخطية 

 -المعادالت التفاضلية التامة

  -المعادالت التفاضلية الخطية

تخفيض رتبة    -معادلة برنولي

  -المعادالت 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

  االمتحانات

 والمناقشات 

 ث ــالفصل الثال ساعة  8 2

  -معادالت من درجة اعلى

 -المعادالت التفاضلية االنية

تطبيقات   -تطبيقات هندسية

 فيزيائية

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ع ــالفصل الراب ساعة  24 6
  -المعادالت التفاضلية الخطية

حل المعادالت التفاضلية  -المؤثر

   -معادلة اويلر -الخطية

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

معكوس   -تحويالت البالس الفصل الخامس  ساعة 8 2

 تحويالت البالس 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 الفصل السادس  ساعة  32 8

حل المعادالت التفاضلية  

النقاط المنفردة   -بالمتسلسالت

  -واالعتيادية للمعادلة التفاضلية

معادلة   -طريقة فروبينوس

معادلة بيسل   -فروبينوس 

 التفاضلية

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

II -Engineering Mathematics   S. K. Kate: [3] 
 
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ( ....  ، التقارير  ،المجالت العلمية ) 
Thomas calculus 12th edition 

مواقع االنترنيت   ،ب ـ المراجع االلكترونية

 .... 
 .المواقع االلكترونية الرصينة -
 .المكتبة االفتراضية -
 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية  -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   

 

تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على اهم المصادر العلمية  في مجال االختصاص  

 .وادراجها ضمن الخطة  واالستفادة منها 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت اجلامعة :  
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي

 الرايضيات :     القسم العلمي  
 ٢٠٢١/ ٢٩/٥اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع                                             :                                  التوقيع

 املعاون العلمي :أ.م.د.انتصار غامن عبدالوهاب   سم أ.م.هناد شريف خلف                       ا:رئيس القسم  سما
 :   التاريخ                                                               :لتاريخ  ا

 
 

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة  

 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير 
 التاريخ     

 التوقيع
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 سيد العميد  مصادقة ال
 

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت  / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .55

 رياضيات  / المركز علميالقسم ال .56

او  اسم البرنامج األكاديمي  .57

 المهني 
 group theory) نظرية الزمر)

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .58

 : النظام الدراسي  .59
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 الدراسة النظرية)المحاضرة( عن طريق الكتب المنهجية المقررة .   المعتمد  برنامج االعتماد  .60

 المؤثرات الخارجية األخرى  .61
إجراء دورات تدريبية وورش تدريبيةعلمية وإجراء بحوث وتقارير  

ونشاط اخرى كالنشرات الجدارية ووسائل االيضاح األخرى،اضافة الى 

 المصادر الخارجية واالنترنت.  

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ تاريخ إعداد الوصف  .62

 أهداف البرنامج األكاديمي  .63
 

 .للمساهمة في تنمية البلد اعداد خريجين متخصصين في علوم الرياضيات  .1

 تسهم في تنمية التعليم . عالية ئة تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفا .2

 . تشجيع المتميزين للعمل في القسم .3

 .تشجيع البرامج البحثية و المشاركة في المٔوتمرات و الندوات العلمية .4

 .تحقيق الجودة و االعتماد االكاديمي .5

 
 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .64

 االهداف المعرفية  -ج
 .المادة العلمية لطبيعةاالساسية  الخصائص التعرف على  -1أ 

 .ان تكون لديه القدرة على الربط و االستنتاج بين المواد -2أ  

 االحصائية . انشاء و تنظيم الجداول   -3أ  

 . المختلفة للمسائلتطوير امكانياته في التحليل للوصول الى حلول منطقية -4أ  

 .قدرته على تقييم البرنامج االكاديمي-5أ  

 الخاصة بالموضوع   ية المهاراتاالهداف   -ب 

القدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة– 1ب   

القدرة على اتخاذ القرار و تحمل المسٔوولية  – 2ب    

 القدرة على االنضباط الذاتي و روح الدافعية   - 3ب 

 القدرة على االنصات بفاعلية و المساهمة البناءة في النقاش  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

االلكترونية والمناقشة والنقد الفعال . المحاضرات -  

 والتوضيح الفعال . االلكترونية العروض التقديمية  -

 
 طرائق التقييم       

 االلكترونية والمناقشة   االمتحانات -
 والتعلم الذاتي .التقاريرالعلمية-

 كالبوسترات والنشرات الجدارية. الالصفية االنشطة-

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .    اعتماد الطالب على ما هو ملموس و فهم متى و كيف يجب ان يفكر -1ج
.العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي-2ج  

.  تدريب الطالب على التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار- 3ج  

 المناسبة . الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلولتدريب - 4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

والحرص والمثابرة . لنصح و االرشاد التربوي ا - -  

 وطرح االسئلة التنافسية في نهاية كل محاضرة . شجيع و الترغيب الت -

 . تكريم المتميزين   -  
 طرائق التقييم     

 . فصلين ويومية ( (االختبارات االلكترونية 
 والواجبات البيتية .التقارير و البحوث  



 

 
 8الصفحة 

 
  

 وإعطاء درجات تحفيزية للمنافسة . ونشاطات الطلبةالمالحظة من خالل المتابعة الشخصية 

 
 

 

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

 .  التقنية الوسائلتنمية قدرة الطالب على التعامل مع -1د  

 وكيفية استخراج المعلومات . تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنت -2د  

 المهمة .التواصل لالغراض العلمية و البحثية وسائلتنمية قدرة الطالب على توظيف -3د  

 اإليجابية والنقد البناء .تنمية قدرة الطالب على الحوار و المناقشة -4د 

 طرأيق التعليم والتعلم 

 والتفاعل الملمس بين االستاذ والطالب .  ادارة المحاضرة على نحو يشير الى اهمية الوقت  

 . الجماعية البيتية تكليف الطالب ببعض الواجبات 

 التعلم الذاتي من قبل الطالب.  -

 بنية البرنامج   .65

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

 عملي     نظري      

 - ٣ نظرية الزمر  Math.201 الثانية 

     

     

     

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .66

متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات  .1

 .االختصاص المناظر

 الكلية والعمل الجماعي . المشاركة في االنشطة التي يقيمها القسم و  .2

 . . التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية 3 

 الجوائز . . المساهمة في بحث التخرج في مٔوتمر او منتدى علمي و السعي للحصول على 4



 

 
 9الصفحة 

 
  

 المتقدمة
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .67

او التطبيقي  االحيائيالقبول المركزي للفرع العلمي  -١ .  

ي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ئ. القبول الخاص للفرع العلمي او االحيا2   

 .   في الجامعات العراقية
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .68

الكلية. التوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي في الجامعة و  .  

بعض المعايير المعتمدة    . 3المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة   .2
  .Abet في منظمة

 املواقع اإللكرتونية الرمسية ) جامعة تكريت ( .  -
 املقررة . الكتب واملصادر املنهجية  -

 



الصفحة    

10 

 
  

 

 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  يالمعرف األهداف 

 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

 Math.201 Group المرحلة الثانية 
theory  

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 التربية للبنات جامعة تكريت /كلية  المؤسسة التعليمية  .25

 / المركز علمي القسم ال .26
 قسم الرياضيات 

 /Math.201الزمرنظرية   اسم / رمز المقرر  .27

 أشكال الحضور المتاحة  .28
 يومي 

 الفصل / السنة  .29
 االول + الثاني / سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30
 ساعة (٩٠)

 ٢٠٢١/ ٥/ ٢٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

تعتبر نظرية الزمرمن المواضيع الرئيسية والمهمة في اي برنامج للرياضيات ويدرس الطالب الموضوع  

عادة بعد دراسته لعدة فصول  في موضوع الجبر الخطي اال انه يوجد اختالف كبير في دراسة هذه  

 المفردات حيث ان موضوع نظرية الزمر يتضمن دراسة الزمر وانواعها وخصائصها. 
 على دراسة المفاهيم نفسها  وكيفية تطورها وعلى البناء المنطقي للموضوع ككل. التاكيد 

 .التأكيد على اهمية خواص الزمرة وانواعهاوالتشاكالتالزمرية

 التأكيد على دراسة المبرهنات االساسية للتشاكالتالزمرية.

 p  -التأكيد على دراسة الزمر من النوع      

 دراسة مربهنات سايلو وأهم تطبيقاهتا . التأكيد على امهية 

 التأكيد على دراسة اهم املربهنات االساسية يف اجلرب مثل مربهنة الكرانج ومربهنة احلذف ومربهنات التشاكل والتماثل االساسية .      

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.



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .22

 هداف المعرفية األ -أ
 الجيد الصحيح المتكامل لمادة الزمر .المعرفة والفهم -1أ

 أتعلم العلمي المركز إلعداد مالكات علمية متخصصة للعمل في مجال البحث العلمي .-2أ

 أن يتعرف الطالب مفهوم الزمرة والزمرة االبدالية.  -3أ
 أن يتعرف الطالب على مفهومي الزمرة الجزئية والزمرة الجزئية السوية)الناظمية(.  -4أ
 فهم واستيعاب النظريات االساسية للزمر . -5أ
 ان  يتعرف الطالب على مفهومي الزمرة المنتهية والزمرة غير المنتهية .  -6أ

 وتطبيقاتها . ان يتعرف الطالب على مبرهنة الكرانجوأهم نتائجها  -7أ

 معرفة التشاكالتالزمرية وأهم مبرهناتها االساسية .  -8أ

 ان يفهم الطالب مفهومي نواة الزمرة ومبرهناته ومركز الزمرة ومبرهناته .  -9أ

 p-ان يعرف انواع الزمر المختلفة ومنها الزمر من النوع  -10أ         

 
 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي -1ب 

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب 

 ت المناقشة للمبرهنات .تنمية مهارة إيجاد األمثلة للحاال -٣ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 . الطريقة  االستنتاجية , الطريقة االستقرائية-١

 طريقة الشرح والتوضيح .-٢

 التعلم الذاتي . -٣

 
 طرائق التقييم       

 

التقييمالتشخيصيو ذلك  - لقياسمقدارإنجازمخرجاتالتعلمالمطلوبة االلكترونية  االمتحانات 
التقييمالتكوينيلتوفير  -لتحديدالمدىالحاليلمعارفالطالبومهاراتهسعياوراءإعدادمنهجمناسب 

-  .  المعلوماتعنأداءالطالبوتقدمهدعمالمتابعةالتعلمدوناحتسابعالمةمنأجاللتخرجبالضرورة 
التقييمالشموليلتحديدالمستوىالنهائيلتحصياللطالبفيالبرنامجأوعندنهايةالمقررالذييدخلفيالساعاتالمعتمدةللبرنامج 

 . األكاديمي

 كذلك إجراء االختبارات االلكترونية اليومية والفصلية والنهائية .-

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 االستنتاج والقدرة على التطبيق .القدرة على التحليل و -1ج

 الحرص والمثابرة وحث الطالب على حل تمارين وواجبات يومية . -2ج

   -القدرة على البرهان واإلقناع العملي -3ج

 تشجيع الطالب وحثهم وزرع الثقة بالنفس من خالل ما يطرحه للمناقشة . - ٤ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة والنقد البناء .-

 المناقشة والتحليل والتفكير العلمي .  -

 .تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية

 .عرض المحاضرة إلكترونيا بأحد البرامج التطبيقية . 
 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 االختبارات اإللكترونية.  -

 .  اللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات ا-

 طرح االسئلة اثناء الدرس .-

 االمتحانات الفصلية .-

 االمتحانات النهائية .-

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

تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي ان -١د 

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة ومفهوم الزمرة بشكل خاص.

 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه. -٢د 

 ر على التفكير العلمي فيما يخص طرق البرهان الصحيح .جعل الطالب قاد -٣د 

 جعل الطالب يقدر اهمية الموضوع العلمي في الحياة وجعله يشارك بتقارير وبحوث علمية .  -٤د 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية   .24

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

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 مبادئ اجلرب اجملرد )د.حممد عبدالعظيم سعود( . 
 مبادئ 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  

 .... 
 .المواقع االلكترونية الرصينة-
 .المكتبة االفتراضية -
  . الجامعات العالمية مواقع المكتبات في بعض -

htt://www.syr-math.com  
 

 بنية المقرر  .23

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التقييم 

 ساعة  12 ٤-١
معرفة مفهوم  

 المبرهنات االساسية للزمرة  الزمرة 
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

 االمتحان

والمناقشة 

 والتقارير 

 ساعة  ١٢ ٨-٥
مفهوم الزمرة  

 الزمرة الجزئية والزمرة السوية الجزئية  
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

  والمناقشات

 والتقارير 

الزمرة الجزئية الناظمية   معرفة انواع الزمرة  ساعة  ١٢ ١٢-٩

 والدائرية  

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

والمناقشات 

 والتقارير 

 ساعة  ١٢ ١٦- ١٣
دراسة التشاكل  

 التشاكالتالزمرية والتماثل الزمري 
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

والمناقشات 

 والتقارير 

 ساعة  ١٢ ٢٠- ١٧

المبرهنات  

االساسية 

للتشاكالتالزمر 

 ية 

 التشاكالتوالتماثالتالزمرية
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

  والمناقشات

 والتقارير 

 ساعة  1٥ ٢٥- ٢١
دراسة الزمر من  

 p-الزمر من النوع p- النوع
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

والمناقشات 

 والتقارير 

 ساعة  1٥ ٣٠- ٢٦
مبرهنات سايلو 

 وأهم تطبيقاتها  
 مبرهنات سايلو وتطبيقاتها 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

  والمناقشات

 والتقارير 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

ان مفردات المنهج جيدة جدا ، لكن يحتاج تقليص لمفردات المنهج وخاصة المفردات االخيرة التي تخص  -١

ومبرهنات سايلوالنها تحتوي على مفردات وتعاريفكثيرة وبالتالي تحتاج إلى وقت أطول    p -الزمر من النوع

 لكي يتم شرحها ومعرفتها بصورة جيدة ومتكاملة.  

 

كذلك تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على اهم المصادر العلمية  في مجال -٢

 .طة وادراجها ضمن الخاالختصاص واالستفادة منها  و 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت اجلامعة :  
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي

 الرايضيات :     القسم العلمي  
 ٢٠٢١/ ٢٩/٥اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع                                             :                                  التوقيع

 نتصار غامن عبدالوهاب املعاون العلمي :أ.م.د.ا  سم أ.م.هناد شريف خلف                       ا:رئيس القسم  سما
 :   التاريخ                                                               :لتاريخ  ا

 
 

 
 دقـق امللف من قبل 

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة  
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير 

 التاريخ     
 التوقيع

 
 مصادقة السيد العميد  

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي             

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 ضمن البرنامج لكل مقرر 

 

 جامعة  تكريت    المؤسسة التعليمية   .1

 كلية التربية للبنات  /الرياضيات  المركز   /القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 Advanced calculus  math 101 التفاضل المتقدم

 ماجستير   اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى  /مقررات /سنوي 

 سنوي  

 عن طريق الكتب المنهجية المقررة( المحاضرة)الدراسة النظرية برنامج االعتماد المعتمد   .6
 التعليم االلكتروني للمحاضرة على البرامج االلكترونية 

البحوث والتقاريرمن قبل الطلبة  , اجراء دورات تدريبية تقوية صيفية   المؤثرات الخارجية األخرى  .7

, ونشاطاتهم االخرى كالنشرات الجداريةووسائل االيضاح االخرى 
  المصادر الخارجية واالنترنيت 

 2021 / 5/ 29 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 دراسة ومعرفة مفهوم المتتابعه   -1

 دراسة مفهوم المتسلسه  -2

 مفهوم التكامل الثاني دراسة  -3

 دراسة نظرية التكامل  واهم وتطبيقاتها   -4

 دراسة االحداثيات القطبيه وتطبيقاتها  -5

 دراسة المشتقات العليا    -6

 
 دراسة تطبيقات عدة للتكامل الثنائي  -7



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 : االهداف المعرفية  -1
 .      المعرفة والفهم الجيد الصحيح المتكامل لمادة التفاضل المتقدم  -1أ
 . التعليم العلمي المركز العداد مالكات علمية للعمل في مجال البحث العلمي -2أ
 . التعرف على مفاهيم عدة في مادة التفاضل المتقدم   -3أ
 . فهم واستيعاب النظريات االساسية للتفاضل المتقدم  -4أ
 .التعرف على مبرهنة االساسيه للتكامل  ومعرفة اهم نتائجها   -5أ
 .معرفة االشتقاق لمتغيرين واهم مبرهناتها االساسية -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب  
 .شرح وتوضيح المهارات المخطط لها في البرنامج بصورة صحيحة  – 1ب 
 .استخدام طرق الحل المختلفة – 2ب 
 .      تنمية مهارة ايجاد االمثلة للحاالت المتناقضة   – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 .اسلوب المحاضرة والمناقشة والنقد الفعال  -         
  meetingوبرنامج   class roomالتعليم االلكتروني على برنامج  -
 .طريقة الشرح والتوضيح  -
 .      التعليم الذاتي  -
 طرائق التقييم       

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

 . اجراء اختبار تحريري للطالب في نهاية كل الفصل  -ج
 

 .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      

 التعليم االلكتروني   -

 .طريقة المناقشة والتحليل والتفكير العلمي   -

 . طريقة المقارنة والنقد وطرح االسئلة التفكيرية خالل المحاضرة  -

 .عرض المحاضرة الكترونيا  -



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم     

 . في نهاية كل فصل دراسي ( التحريرية)اجراء االمتحانات الفصلية -

 .في نهاية المحاضرة ( التحريرية)اجراء االمتحانات اليومية -

 .وضع درجات للواجبات البيتية لكي تعطي تحفيز للطالب  -

 .وضع درجات لمشاركة الطالب السئلة المنافسة اليومية او الفصلية  -

 
 

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

 .علمي دقيق للتكاملجعل الطالب قادر على اعطاء تعريف  -1د 
 جعل الطالب قادر على التفكير العلمي فيما يخص طرق الحل الصحيح   -2د 
 .جعل الطالب يقدر دور العلماء في اكتشاف طرق حل  التمارين  -3د 
 .جعل الطالب يقدر اهمية الموضوع العلمي في الحياة وجعله يشارك بفعالية في المحاضرة  -4د    
 .ث علمية تجرى من قبل الطلبة تقارير علمية وبحو -5د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 التعليم االلكتروني   -

 .التفاعل الجيد بين االستاذ والطالب والمناقشة العلمية  -

 .توجيه اسئلة تحمل طابع االستفزاز العلمي لبيان مقدرة الطالب على المناقشة الصحيحة  -

 .اعطاء الطالب واجبات بيتية تتضمن البحث باالنترنيت لالجابة عن بعض االسئلة التنافسية   -

 .  التعلم الذاتي من قبل الطالب  -

 
 

 طرائق التقييم           

 
يمكن وضع معيار لالجوبة الصحيحة ومقارنة نتائج الطلبة مع نماذج معدة مسبقا من قبل االستاذ   -

 . المختص 

 .اجراء االختبارات اليومية والفصلية للمنهج الدراسي  -

 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

تفاضل متقدم   Math 101 الثانية 

Advanced calculas 
5  - 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 العمل الجماعي : فالعمل ضمن المجموعة يعطي فاعلية ونشاط اكثر . -

  القدرة على العمل المنظم بمواعيد .ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وتحديد االولويات مع  -

 القيادة : القدرة الجيدة على توجيه وتحفيز االخرين .  -

 االستقاللية بالعمل الشخصي .   -

 . ترتيب مفردات المنهج بشكل تسلسلي او حلقي -

 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد )معيار القبول  .13

 
 % 40االختبارات العلمية والمهارية :    +   %60)المعدل( : القبول الخاص  - 1

 50قبول الطلبة : اقل عدد من الطلبة    – 2              

 150اكثر عدد من الطلبة                                     

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 Advanced calculus , second edition  -والمصادر المنهجية :  الكتب  -1    

 كلية التربية للبنات( .  -المواقع االلكترونية الرسمية ) جامعة تكريت  -2   
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 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 المستوى
 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية  
) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة
المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 ؛ البرنامج.

 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية للبنات  /الرياضيات     المركز /القسم العلمي   .2

 تفاضل متقدم   رمز المقرر /اسم  .3
 

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي   /الثاني + االول  السنة  /الفصل  .5

 ساعة  ( 150)  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 29/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة ومعرفة مفهوم المتتابعه   -1
 دراسة مفهوم المتسلسه  -2

 دراسة مفهوم التكامل الثاني  -3

 دراسة نظرية التكامل  واهم وتطبيقاتها   -4
 دراسة االحداثيات القطبيه وتطبيقاتها  -5

 دراسة المشتقات العليا    -6

 
 دراسة تطبيقات عدة للتكامل الثنائي  -7
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 : األهداف المعرفية  -أ
 .      المعرفة والفهم الجيد الصحيح المتكامل لمادة التفاضل المتقدم  -1أ
 . التعليم العلمي المركز العداد مالكات علمية للعمل في مجال البحث العلمي -2أ
 . التعرف على مفاهيم عدة في مادة التفاضل المتقدم   -3أ
 . فهم واستيعاب النظريات االساسية للتفاضل المتقدم  -4أ
 .عرف على مبرهنة االساسيه للتكامل  ومعرفة اهم نتائجها  الت -5أ
 .معرفة االشتقاق لمتغيرين واهم مبرهناتها االساسية -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .شرح وتوضيح المهارات المخطط لها في البرنامج بصورة صحيحة  - 1ب 
 .استخدام طرق البرهان المختلفة في برهان المبرهنات االساسية للتكامل  - 2ب 
 .      تنمية مهارة ايجاد االمثلة للحل    -3ب 

    
 طرائق التعليم والتعلم       

 التعليم االلكتروني  -   

 .اسلوب المحاضرة والمناقشة والنقد الفعال   - 

 .طريقة الشرح والتوضيح  -
 .      التعليم الذاتي  -    

 
 طرائق التقييم       

 
 .االمتحانات االلكترونية   -1
 .طرح االسئلة التنافسية على الطالب في نهاية كل فصل وفي نهاية المحاضرة   -2
 .اجراء اختبار تحريري للطالب في نهاية كل الفصل  -ج

 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      

 .طريقة المناقشة والتحليل والتفكير العلمي   -

 . طريقة المقارنة والنقد وطرح االسئلة التفكيرية خالل المحاضرة  -

 .عرض المحاضرة الكترونيا  -
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 طرائق التقييم     

 (  التحريرية)اجراء االمتحانات الفصلية واالمتحانات اليومية  -

 .وضع درجات للواجبات البيتيةودرجات لمشاركة الطالب لكي تعطي تحفيز للطالب  -

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

 .جعل الطالب قادر على اعطاء تعريف علمي دقيق للمتتابعه   -1د       
 جعل الطالب قادر على التفكير العلمي فيما يخص طرق البرهان الصحيح   -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  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

طريقة المحاضرة  المتتابعات  معرفة مفهوم المتتابعه  12 1-4

االلكترونية مع 

 اسئلة صفية 

امتحانات تحريرية  

 مع واجبات بيتية

طريقة المحاضرة   المتسلسالت االنهائية  مفهوم المتسلسة  12 5-8

االلكترونية مع 

 اسئلة صفية 

امتحانات تحريرية  

 مع واجبات بيتية

معرفة تقارب   12 9-12

 المتسلسالت 
طرق التقارب 

 ( اختبارات )

طريقة المحاضرة  

االلكترونية مع 

 اسئلة صفية 

امتحانات تحريرية  

 مع واجبات بيتية

دراسة الدوال   12 13-16

 بمتغيرين 
طريقة المحاضرة   الدوال بمتغيرين 

االلكترونية مع 

 اسئلة صفية 

امتحانات تحريرية  

 مع واجبات بيتية

طريقة المحاضرة   التكامالت  التكامالت الثنائية   12 17-20

االلكترونية مع 

 اسئلة صفية 

امتحانات تحريرية  

 مع واجبات بيتية

تطبيقات االحداثيات   15 21-25

 القطبية 
طريقة المحاضرة   االحداثيات القطبيه 

االلكترونية مع 

 اسئلة صفية 

امتحانات تحريرية  

 مع واجبات بيتية

طريقة المحاضرة   التكامل التكامالت الثالثية   15 26-30

االلكترونية مع 

 اسئلة صفية 

امتحانات تحريرية  

 مع واجبات بيتية
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  ,Advanced calculus , second edition ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

احمد عبد . محمد جهيميه و د التفاضل والتكامل تالف دز رمضان - (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 العالي
  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ,....  (التقارير ,  المجالت العلمية) 
مجلة جامعة تكريت للعلوم  , سلسلة شوم في التفاضل المتقدم 

 الصرفة 
مواقع االنترنيت  , ب ـ المراجع االلكترونية

... 
  

 

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

- www.freescience.info/math  
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لكن يحتاج المنهج الى تقليص المفردات وخاصة المفردات االخيرة , بصورة عامة ان مفردات المنهج جيد جدا 

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  
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة  : تكريت     
 الكلية/ املعهد:  كلية الرتبية للبنات     
 القسم العلمي    : الرايضيات     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                       
 التاريخ  :                                                                      التاريخ   :                                                  
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل       
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي      
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:      
 التاريخ                            
 التوقيع     

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                                
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 التربية للبنات كلية  /جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية  .1

 رياضيات  المركز /القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 الحاسوب 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي 

  برنامج االعتماد المعتمد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ تاريخ إعداد الوصف  .8

 البرنامج األكاديمي أهداف  .9
 

أن يتعلم المستخدم التعامل مع الحاسوب في التطبيقات الجاهزة مثل برنامج المايكروسوفت اوفيس عن   -1

طريق لتعليم التفاعلي والتعامل مع النوافذ وحفظ البرامج وكتابة المالحظات )بشكل يضمن تنفيذ 

 التطبيقات والبرامج واكتساب مهارات الحاسوب 

 ة وكسب مهارات الحاسوب أن يصف التطبيقات والبرمجيات الجاهز -2

 مهارات التطوير الذاتي التي تمكن الطالبات من المنافسة مع اآلخرين   -3

 تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفأية عالية  -4
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 االهداف المعرفية   -1
 .تمكين الطالبات من الحصول على فهم البرامج التطبيقية في الحاسوب  .1
 .التعامل مع النوافذ والواجهات للبرامج المختلفة تمكين الطالبات من كيفية  .2
 .تمكين الطالبات من الحصول على أكبر قدر من المعرفة العلمية والخبرة العملية  .3
 .يتعرف على كيفية معالجة النصوص والجداول اإللكترونية .4

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالموضوع   -ب 
 .  وتنفيذ البرامجتمكين الطالبات من العمل بالحاسوب  .1
 .  تمكين الطالبات من الحصول على مهارات الحاسوب  .2
 .تمكين الطالبات من وصف البرامج التطبيقية والجاهزة .3

 طرائق التعليم والتعلم 

 
 المحاضرات االلكترونية مباشرة -

 محاضرات فيدوية  -

 العروض التقديمية االلكترونية  -

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات االلكترونية    -

 التقارير العلمية  -     

 امتحانات يومية وشهرية.  -

 امتحانات نهائية.  -

 درجات للحضور واالنتظام في المحاضرات . -

 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية.  -

  

 .األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات أن يتعلم الجوانب العملية في خدمة المجتمع وما   .1
 .أعداد مدرس جيد ومتمكن من استخدام مهارات الحاسوب في تخصصه  .2
 اعتماد الطالب على ما هو ملموس وفهم متى و كيف يجب ان يفكر.    .3
 العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي  .4
 للوصول ألمثل الحلول تدريب الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل  .5
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 بنية البرنامج   .10

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

 عملي     نظري      

  2  1 الحاسوب    الثانية 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .11

العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات . متابعة التطور العلمي من خالل البحث 1

 االختصاص المناظر 

 . المشاركة في االنشطة التي يقيمها القسم و الكلية 2

 . التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية  3 

 . المساهمة في بحث التخرج في مٔوتمر او منتدى علمي و السعي للحصول على الجوأيز و المراكز4

 المتقدمة
 
 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد )معيار القبول  .12

 المركزي للفرع العلمي االحيأيي او التطبيقي القبول  -١ .

 القبول الخاص للفرع العلمي او االحيأيي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي  .2 

 في الجامعات العراقية 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13
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 -١ .ضمان الجودة و االداء الجامعي في الجامعة و الكليةالتوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم  .

بعض المعايير المعتمدة    . 3. المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة  2
 Abet في منظمة
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 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر المستوى /السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية  
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي الحاسوب  2020-2021
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 الساعات  االسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 الموضوع 

 طريقة 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 4 األول 
 مقدمة عن البرامج 

 التطبيقية 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الثاني 
 التعرف على واجهة 

 مايكروسوفت اوفيس 

معالج النصوص وورد 

2010 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الثالث 

العمل على زر 

 اوفيس 

الوصول  وشريط 

 السريع 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الرابع
 العمل على تبويب 

 الصفحة الرئيسية 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الخامس

العمل على تبويب  

 ادراج

 و تخطيط الصفحة 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 السادس

 كيفية ادراج جدول

وصور والتعامل  

 معها

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 السابع 

العمل على تبويب  

 مراجع 

 ومراسالت 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الثامن 
 العمل على تبويب 

 مراجعة وعرض 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 التاسع 
 العمل على تبويب 

 الصفحة الرئيسية 

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 العاشر

 العمل على تبويب 

تخطيط الرئيسية  

 وادراج

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

الحادي 

 عشر 
4 

العمل على تبويب  

 صيغ 

 وبيانات 

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 
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الثاني  

 عشر 
4 

 العمل على تبويب 

 مراجعة وعرض 

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

الثالث 

 عشر 
4 

العمل على تنسيق  

 خاليا 

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

الرابع 

 عشر 
 العمل مع الدوال  4

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 الخامس

 عشر 
4 

الصفحة الرئيسية  

العمل على تبويب  

 وادراج

 2010  بوربوينت 
 استعراض الشرائح 

المحاضرات 

 االلكترونية 

االمتحانات  

والشهرية  

 اليومية 

 السادس

 عشر 
4 

وانتقاالت العمل على 

 تبويب تصميم 

بوربوينت   

استعراض  2010

 الشرائح 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

السابع  

 عشر 
4 

 العمل على تبويب 

حركات وعرض  

 الشرائح 

 استعراض الشرائح 

 2010بوربوينت 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

الثامن  

 عشر 
4 

 العمل على تبويب 

 مراجعة وعرض 

 استعراض الشرائح 

 2010بوربوينت 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليوم 
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 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت  , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
الكثير من المواقع االلكترونية ومقاطع الفيديو التعليمية في    -

youtube 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 الرايضيات :      القسم العلمي     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                    املعاون العلمي :  سم ا                                                   :   رئيس القسم  سما    
 :                                                         التاريخ    :                                                         لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          



 

 
 3الصفحة 

 
  

 التوقيع      
                                                                                              

          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
     

 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 

 

 جامعة تكريت  / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .69

 رياضيات  / المركز علميالقسم ال .70

او  اسم البرنامج األكاديمي  .71

 المهني 
 الحاسوب 

 س بكالوريو اسم الشهادة النهائية  .72

 : النظام الدراسي  .73
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد  برنامج االعتماد  .74

  المؤثرات الخارجية األخرى  .75

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ تاريخ إعداد الوصف  .76

 أهداف البرنامج األكاديمي  .77
 

عن   مثل برنامج المايكروسوفت اوفيسأن يتعلم المستخدم التعامل مع الحاسوب في التطبيقات الجاهزة  -1

يضمن تنفيذ   )بشكل المالحظات طريق لتعليم التفاعلي والتعامل مع النوافذ وحفظ البرامج وكتابة 

  التطبيقات والبرامج واكتساب مهارات الحاسوب 

 ة وكسب مهارات الحاسوب أن يصف التطبيقات والبرمجيات الجاهز -2

   مهارات التطوير الذاتي التي تمكن الطالبات من المنافسة مع اآلخرين -3

 لبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفأية عالية ت -4

  

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 
 

  االهداف المعرفية  -ح
 الطالبات من الحصول على فهم البرامج التطبيقية في الحاسوب. تمكين .1

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

 قدر من المعرفة العلمية والخبرة العملية.  أكبرالطالبات من الحصول على  تمكين .3

 . اإللكترونيةعلى كيفية معالجة النصوص والجداول  يتعرف .4

 الخاصة بالموضوع  ية المهاراتاالهداف   -ب 

 تمكين الطالبات من العمل بالحاسوب وتنفيذ البرامج.    .1

 تمكين الطالبات من الحصول على مهارات الحاسوب.   .2

 والجاهزة. تمكين الطالبات من وصف البرامج التطبيقية   .3

 طرائق التعليم والتعلم

 

 االلكترونية مباشرة المحاضرات  -

 محاضرات فيدوية  -

 االلكترونية  العروض التقديمية -

 
 طرائق التقييم      

   االلكترونية   االمتحانات  -
 العلمية  التقارير   -      

 امتحانات يومية وشهرية.  -

 نهائية. امتحانات  -

 في المحاضرات . واالنتظامدرجات للحضور  -

 اليومية. درجات منافسة لمشاركتهن  -

  
 األهداف الوجدانية والقيمية.  -ج

 المعلومات. أن يتعلم الجوانب العملية في خدمة المجتمع وما توصلت اليه تكنولوجيا  .1

 تخصصه. أعداد مدرس جيد ومتمكن من استخدام مهارات الحاسوب في  .2

 .   متى و كيف يجب ان يفكر وفهماعتماد الطالب على ما هو ملموس  .3
 العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي  .4
 الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلول تدريب  .5
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 بنية البرنامج   .78

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

 عملي     نظري      

  2  1 الحاسوب     الثانية 

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .79

متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات  .1

 االختصاص المناظر 

 المشاركة في االنشطة التي يقيمها القسم و الكلية  .2

 . التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية  3 

 في مٔوتمر او منتدى علمي و السعي للحصول على الجوأيز و المراكز . المساهمة في بحث التخرج4

 المتقدمة
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .80

القبول المركزي للفرع العلمي االحيأيي او التطبيقي  -١ .  

. القبول الخاص للفرع العلمي او االحيأيي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي 2   

 في الجامعات العراقية 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .81
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- ١. الكليةالتوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي في الجامعة و  .  

بعض المعايير المعتمدة    . 3المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة   .2
 Abet في منظمة
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي الحاسوب   2020-2021
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 الساعات  االسبوع 
  مخرجات التعلم

 المطلوبة 
 الموضوع 

 طريقة 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 4 األول 
 مقدمة عن البرامج 

 التطبيقية 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الثاني 
 التعرف على واجهة 

 مايكروسوفت اوفيس 

معالج النصوصوورد  

2010 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الثالث 

العمل على زر 

 اوفيس 

وشريط الوصول  

 السريع 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الرابع
 العمل على تبويب 

 الصفحة الرئيسية 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الخامس

العمل على تبويب  

 ادراج

 و تخطيط الصفحة 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 السادس

 كيفية ادراج جدول

وصور والتعامل  

 معها

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 السابع 

العمل على تبويب  

 مراجع 

 ومراسالت 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 الثامن 
 العمل على تبويب 

 مراجعة وعرض 

 معالج النصوص 

 2010وورد 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 التاسع 
 العمل على تبويب 

 الصفحة الرئيسية 

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 4 العاشر

 العمل على تبويب 

تخطيط الرئيسية  

 وادراج

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

الحادي 

 عشر 
4 

العمل على تبويب  

 صيغ 

 وبيانات 

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

الثاني  

 عشر 
4 

 تبويب العمل على 

 مراجعة وعرض 

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 
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 البنية التحتية  .26

 اساسيات الحاسوب وتطليقاته المكتبية  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  

 .... 
  لكثير من المواقع االلكترونية ومقاطع الفيديو التعليمية في  ا -

youtube 

 
 

 

الثالث 

 عشر 
4 

العمل على تنسيق  

 خاليا 

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

الرابع 

 عشر 
 العمل مع الدوال  4

 الجداول االلكترونية 

 2010اكسيل 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

 الخامس

 عشر 
4 

الصفحة الرئيسية  

العمل على تبويب  

 وادراج

  2010  بوربوينت 

 استعراض الشرائح 

المحاضرات 

 االلكترونية 

االمتحانات  

والشهرية  

 اليومية 

 السادس

 عشر 
4 

وانتقاالت العمل على 

 تبويب تصميم 

  بوربوينت 

استعراض  2010

 الشرائح 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

السابع  

 عشر 
4 

 العمل على تبويب 

حركات وعرض  

 الشرائح 

 استعراض الشرائح 

 2010بوربوينت 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليومية 

الثامن  

 عشر 
4 

 العمل على تبويب 

 مراجعة وعرض 

 استعراض الشرائح 

 2010بوربوينت 

المحاضرات 

 االلكترونية 

والشهرية  

االمتحانات  

 اليوم 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 الرايضيات :      القسم العلمي     
 2021-5-29اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                    املعاون العلمي :  سم ا                                                   :   رئيس القسم  سما    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 ألداء اجلامعيضمان اجلودة واشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع      
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          مصادقة السيد العميد                                                                                                         

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .82

 الرياضيات / كلية التربية للبنات     / المركز  علميالقسم ال .83

او  اسم البرنامج األكاديمي  .84

 المهني 
 اسس رياضيات 

 
 بكالوريوس   اسم الشهادة النهائية  .85

   :النظام الدراسي  .86
 سنوي /مقررات /أخرى  

 االول + الثاني / سنوي  

  المعتمد   برنامج االعتماد  .87

  المؤثرات الخارجية األخرى  .88

 2021- 5-28 تاريخ إعداد الوصف  .89

 أهداف البرنامج األكاديمي  .90

 اعداد خريجين متخصصين  في علوم الرياضيات للمساهمة في بناء البلد 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .91
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  االهداف المعرفية  -خ
       المعرفة والفهم الجيد الصحيح المتكامل لمادة اسس الرياضيات . -1أ

 التعليم العلمي المركز إلعداد 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
 معرفة المفاهيم االساسية للرياضيات    -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 القدرة على  أيصال  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 -    

 المحاضرات االلكترونية   -
 طرائق التقييم       

 

 

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

 اجراء اختبار تحريري للطالب في نهاية كل الفصل    -د 

 االمتحانات االلكترونية   -ذ 
 التقارير العلمية   -ر

 
 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      

 

 طريقة المناقشة والتحليل والتفكير العلمي .  -

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

 

 اجراء االمتحانات الفصلية واالمتحانات اليومية من خالل االختبارات االلكترونية  -
 وضع درجات للواجبات البيتية ودرجات لمشاركة الطالب لكي تعطي تحفيز للطالب  -
 التقارير والبحوث  -

 

 

 
 

 

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

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

 مع االنترنت   تنمية قدرة الطالب على التعامل -5د  

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ادارة المحاضرة على نحو يشير الى اهمية الوقت -

 طريقة المحاضرة مع اسئلة صفية  -

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 اجراء االمتحانات الفصلية واالمتحانات اليومية من خالل االختبارات االلكترونية  -
 وضع درجات للواجبات البيتية ودرجات لمشاركة الطالب لكي تعطي تحفيز للطالب  -
 التقارير والبحوث  -

 

 بنية البرنامج   .92

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

 عملي     نظري      

  115 اسس الرياضيات    االولى  
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 التخطيط للتطور الشخصي  .93

 متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي واالتصال ابجلامعات العاملية والعربية واحمللية   -

 املشاركة يف االنشطة اليت يقيمها القسم والكلية   -
 
 
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .94

 
 القبول املركزي للفرع العلمي االحيائي او التطبيقي  

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .95

 املعلومات املتوفرة يف استمارة  الوصف 
 التوجيهات من خالل ورش العمل املقامة يف اجلامعات العراقية  
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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 اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 اختياري أم 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

اسس    المرحلة االولى 

 الرياضيات  
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .33

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

 اسس رياضيات  اسم / رمز المقرر  .35

 
 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .36

 االول + الثاني / سنوي   الفصل / السنة  .37

 ( ساعة  115)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 2021- 5-28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

 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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .27

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

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

 التعرف على مفاهيم عدة في مادة اسس الرياضيات .  -3أ
 م واستيعاب النظريات االساسية اسس الرياضيات  . فه-4أ
 التعرف على طرق البرهان الرياضي ومعرفة اهم نتائجها . -5أ
 معرفة المفاهيم االساسية للرياضيات    -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةاترالمهااألهداف   -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 . -    

 المحاضرات االلكترونية   -

 

 
 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

  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         

    النفس من خالل مايطرحه للمناقشة فيما يخص المادة تشجيع الطالب وزرع الثقة  ب  -4ج        

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المناقشة والتحليل والتفكير العلمي .  -

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

 

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

 

 

 
 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      
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 البنية التحتية   .29

  ,كتاب اسس الرايضيات جبزئيه  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

اسس الرايضيات للدكتور اندر جورج  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  شوم 

   المكتبة االفتراضية 

 بنية المقرر  .28

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المنطق معرفة  12 1-4

 والمنطق الرياضي  
المحاضرات   المنطق 

االلكترونية 

والسبورة الذكية 

 والقلم  

امتحانات  

تحريرية مع  

واجبات  

 والتقارير
العمليات الجبرية على   المجموعات مفهوم  12 5-8

 المجموعات 

المحاضرات  

االلكترونية 

والسبورة الذكية 

 والقلم  

امتحانات  

تحريرية مع  

واجبات  

 والتقارير

معرفة العالقات    12 9-12

 وانواعها 
المحاضرات   العالقات وانواعها 

االلكترونية 

والسبورة الذكية 

 والقلم  

امتحانات  

تحريرية مع  

واجبات  

 والتقارير

التطبيقات دراسة  12 13-16

 والعالقات عليها 
المحاضرات   التطبيقات وانواعها 

االلكترونية 

والسبورة الذكية 

 والقلم  

امتحانات  

تحريرية مع  

واجبات  

 والتقارير

دراسة االعداد  12 17-20

 االساسية 
المحاضرات   قدرة االعداد 

االلكترونية 

والسبورة الذكية 

 والقلم  

امتحانات  

تحريرية مع  

واجبات  

 والتقارير

االعداد الصحيحة   15 21-25

ونشاتها واالعداد 

الطبيعية والعقدية 

 ونشاتها  

المحاضرات   االعداد ونشاتها  

االلكترونية 

والسبورة الذكية 

 والقلم  

امتحانات  

تحريرية مع  

واجبات  

 والتقارير
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .30

   

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  

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

 يتم دراستها بمراحل دراسية الحقة  . 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 الرايضيات :      القسم العلمي     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                    املعاون العلمي :  سم ا                                                   :   رئيس القسم  سما    
 :                                                         التاريخ    :                                                         لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 عي: واألداء اجلامضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
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 التوقيع      
                                                                                              

          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت  / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .96

 رياضيات  / المركز علميالقسم ال .97

او  اسم البرنامج األكاديمي  .98

 المهني 
 الفيزايء اجلامعية 

 س بكالوريو اسم الشهادة النهائية  .99

 : النظام الدراسي  .100
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد  برنامج االعتماد  .101

المؤثرات الخارجية   .102

 األخرى 
 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ تاريخ إعداد الوصف  .103

 أهداف البرنامج األكاديمي  .104
 

 متخصصين في علوم الرياضيات للمساهمة في تنمية البلد اعداد خريجين  .1

 تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفأية عالية  .2

 تشجيع المتميزين للعمل في القسم  .3

 تشجيع البرامج البحثية و المشار كة في المٔوتمرات و الندوات العلمية .4
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 تحقيق الجودة و االعتماد االكاديمي .5

 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .105

  االهداف المعرفية  -ز
 التعرف على الخصأيص االساسية لطبيع المادة العلمية -1أ          

 ان تكون لديه القدرة على الربط و االستنتاج بين المواد -2أ           

 يصال نظرة عامة عن مفاهيم الفيزياء للطالب القتراب الرياضيات من الفيزياء للطالب ا -3أ           

 التعرف على الفيزياء والمفاهيم االساسية لها -4أ           

 قدرته على تقييم البرنامج االكاديمي -5أ           

 الخاصة بالموضوع   ية المهاراتاالهداف   -ب 

القدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة– 1ب   

القدرة على اتخاذ القرار و تحمل المسٔوولية  – 2ب    

 القدرة على االنضباط الذاتي و روح الدافعية   - 3ب 

 القدرة على االنصات بفاعلية و المساهمة البناءة في النقاش  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

االلكترونية     المحاضرات            

 االلكترونية  العروض التقديمية

 
 طرائق التقييم       

   االلكترونية  االمتحانات 
 العلمية  التقارير    

  الالصفية االنشطة  

  
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .    فهم متى و كيف يجب ان يفكراعتماد الطالب على ما هو ملموس و  -1ج 
العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي -2ج        

.   تدريب الطالب على التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار-3ج        

 تدريب الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلول-4ج      

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

لنصح و االرشاد التربوي            -  

 التشجيع و الترغيب  
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 . تكريم المتميزين   

 
 طرائق التقييم     

 االختبارات االلكترونية          
  التقارير و البحوث  

 ونشاطات الطلبة المالحظة من خالل المتابعة الشخصية 

 
 

 

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسأيل التقنية -1د  

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنت -2د  

 تنمية قدرة الطالب على توظيف وسأيل التواصل لالغراض العلمية و البحثية -3د  

 اإليجابية تنمية قدرة الطالب على الحوار و المناقشة -4د 

 طرأيق التعليم والتعلم 

 ادارة المحاضرة على نحو يشير الى اهمية الوقت  

 تكليف الطالب ببعض الواجبات الجماعية   

 بنية البرنامج   .106

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

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .107
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متابعة التطور العلمي من خالل البحث العلمي و االتصال بالجامعات العالمية و العربية و المحلية ذات  .1

 االختصاص المناظر 

 االنشطة التي يقيمها القسم و الكلية المشاركة في  .2

 . التخطيط ألن يكون بحث التخرج مبتكراً فاعالً في حل مشكلة حيوية  3 

 . المساهمة في بحث التخرج في مٔوتمر او منتدى علمي و السعي للحصول على الجوأيز و المراكز4

 المتقدمة
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .108

القبول المركزي للفرع العلمي االحيأيي او التطبيقي  -١ .  

. القبول الخاص للفرع العلمي او االحيأيي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي 2   

 في الجامعات العراقية 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .109

- ١. الكليةالتوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي في الجامعة و  .  

بعض المعايير المعتمدة    . 3المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل الجامعة   .2
 Abet في منظمة
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

                    المرحلة االولى

                   
 + + + + + + + + + + + + + + + +  الفيزياء الجامعية   
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 التربية للبنات جامعة تكريت /كلية  المؤسسة التعليمية  .41

 / المركز علمي القسم ال .42
   قسم الرياضيات  

   الفيزايء اجلامعية اسم / رمز المقرر  .43

 أشكال الحضور المتاحة  .44
 س بكالوريو

 الفصل / السنة  .45
 اليومي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46
 سنوي 

 ٢٠٢١/ ٥/ ٢٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

اقدم العلوم واكثرها تعقيدا الرتباطه ببقية العلوم االخرى حيث يدرس علم الفيزياء كل  يعد علم الفيزياء من 

مايجري في الكون من جسيمات وظواهر طبيعية وطاقة وعالقتهم ببعضهم البعض ويتميز علم الفيزياء 

الب يالدقة وان الهدف الرئيسي من  تدريس هذا المنهج هي ايصال نظرة عامة عن مفاهيم الفيزياء للط

 ضيات من الفيزايء  القتراب الريا

 التاكيد على دراسة المفاهيم نفسها  وكيفية تطورها وعلى البناء المنطقي للموضوع ككل.
 التأكيد على اهمية خواص االعداد الحقيقية كأداة لبرهنة العديد من الحقاق

 وتطبيقاتها  الحرص على أظهار دور التقارب واالستمرارية في برهنة العديد من الحقائق
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .31

  هداف المعرفية األ -أ
 ان يتعرف على اساسيات الفيزياء العامة . -1أ          

 أن يفهم الطالب حقيقة العمل الفيزيائي.  -2أ

حلول المسائل الفيزيائية في  أن يتعرف الطالب على اكتساب المهارات العلمية وتنمية االفكار في  -3أ

 موضوع المنهج 
 اكتساب الطالب المعلومات عن الظواهر الطبيعية  -4أ
 أن يتعرف الطالب على المهارات الحسابية حول الشغل وقوانين الثرموداينمك   -5أ
 ان يتعرف الطالب طرق حل  المعادالت التكاملية والتفاضلية   -6أ

 التعاون مع قوانين نيوتن وحساب الشغلاكتساب المتلقي مهارات  -7أ

 ان يفهم  الطالب اكتساب مهارات معرفية لمبادئ حفظ الطاقة  -8أ         

 ان يفهم الطالب نظرةعامة حول المجال المغناطيسي والتيار الكهربائي وقوانينها   -9أ

اصة في مجالي التيار والفيض  ان يمتلك المهارة لقابلية احتساب وقياس المؤثرات العامة والخ -10أ         

 المغناطيسي 

اكتساب الطلبة مهارات خاصة لتصميم دوائر كهربائية وكيفية التعامل مع الفيض   -11أ         

 المغناطيسي 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

الحقائق والخواص والتي ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من -1ب 

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الفيزياء المختلفة

 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة  االستنتاجية , الطريقة االستقرائية, الطريقة الحلزونية 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

  و ذلك لتحديد  التشخيصي  التقييم  - المطلوبة  التعلم  مخرجات  إنجاز مقدار لقياس االلكترونية  االمتحانات 
لتوفير   التكويني  التقييم -  مناسب  منهج  إعداد  وراء  سعيا  ومهاراته الطالب  لمعارف  الحالي المدى

  .  بالضرورة  التخرج  أجل  من  عالمة  احتساب  دون  التعلم لمتابعة  دعما  وتقدمه   الطالب  أداء عن  المعلومات 
  يدخل  الذي  المقرر نهاية  عند   أو  البرنامج  في الطالب  لتحصيل النهائي المستوى لتحديد  الشمولي  التقييم -

 . األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات  في
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التحليل و االستنتاج القدرة على -1ج

 القدرة على التطبيق  -2ج

   - القدرة على البرهان واإلقناع العملي -3ج   

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة.-

 المناقشة. -

    .تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية

   

 .واالختبارات تخصيص نسبة من الدرجة للواجبات اليومية  

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 االختبارات االلكتونية  -

 اللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات ا-

 طرح االسئلة اثناء الدرس -

 االمتحانات الفصلية -

 االمتحانات النهائية -

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

ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي   -ب ١

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

     ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب      
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 بنية المقرر  .32

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التقييم 

 ساعة  4 2
 الكميات العددية والمتجهة ل األول ــالفص

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

, االمتحان

 التقارير 

 ساعة  4 2
 الحركة ي ـــالفصل الثان

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ساعة  4 2
 قوانين نيوتن للحركة ث ــالفصل الثال

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ساعة  4 2
الحركة الدائرية والحركة   ع ــالفصل الراب

 الدورانية

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ساعة  4 2
 الشغل والطاقة والقدرة  الفصل الخامس 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ساعة  4 2
 المرونة الفصل السادس 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ساعة  4 2
 الحركة التوافقية  الفصل السابع  

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ساعة  4 2
 التجاذب التثاقلي  الفصل الثامن 

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ساعة  4 2
 اهتزاز االوتار واالعمدة الهوائية الفصل التاسع 

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 ساعة  4 2
 الحرارة  الفصل العاشر

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

الفصل الحادي  ساعة  4 2

 عشر 
 قانون كولوم 

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

الفصل الثاني   ساعة  4 2

 عشر 
 المجال الكهربائي 

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

الفصل الثالث  ساعة  4 2

 عشر 
 الجهد الكهربائي 

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

الفصل الرابع  ساعة  4 2

 عشر 
 التيار والمقاومة

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

الفصل الخامس  ساعة  4 2

 عشر 
 المجال المغناطيسي 

المحاضرات  

االلكترونية  والسبورة  

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 
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 البنية التحتية   .33

1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1 اجلزء االول امليكانيك وخواص املادة واحلركة املوجيه واحلرارة  الفيزايء اجلامعية 
 أتليف الدكتور طالب انهي اخلفاجي .الدكتور فياض عبداللطيف النجم

2 أتليف الدكتور طالب   الفيزايء اجلامعية اجلزء الثاين الكهرابئية واملغناطيسي 
   انهي اخلفاجي .الدكتور فياض عبداللطيف النجم

الفيزايء اجلامعية اجلزء االول امليكانيك وخواص املادة واحلركة املوجيه واحلرارة  1 )المصادر(   يسية ـ المراجع الرئ2
النجمأتليف الدكتور طالب انهي اخلفاجي .الدكتور فياض عبداللطيف   

2 أتليف الدكتور طالب   الفيزايء اجلامعية اجلزء الثاين الكهرابئية واملغناطيسي 
 انهي اخلفاجي .الدكتور فياض عبداللطيف النجم 

3-electrictal magnetism by halliday and resnick 

 الكهرابئية واملغناطيسية أتليف الدكتور حيي عبداللحم  -4
 احلرارة وخواص املادة أتليف الدكتور كاظم امحد حممد -5
 

 
              اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها     

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 .المواقع االلكترونية الرصينة-
 .المكتبة االفتراضية -
 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية  -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .34

   

 

تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على اهم المصادر العلمية  في مجال االختصاص  

 .وادراجها ضمن الخطة  واالستفادة منها  و 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 الرايضيات :      القسم العلمي     
 ٥/٢٠٢١/ ٢٩اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                    املعاون العلمي :  سم ا                                                   :   رئيس القسم  سما    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 اجلودة واألداء اجلامعيضمان  شعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
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 التوقيع      
                                                                                              

          مصادقة السيد العميد                                                                                                         
 وصف البرنامج األكاديمي   

 

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

 

 جامعة تكريت  / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .110

 رياضيات  / المركز علميالقسم ال .111

او  اسم البرنامج األكاديمي  .112

 المهني 
 / المرحلة االولى   حاسبات

 س بكالوريو اسم الشهادة النهائية  .113

 : النظام الدراسي  .114
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد  برنامج االعتماد  .115

المؤثرات الخارجية   .116

 األخرى 
 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ تاريخ إعداد الوصف  .117

 أهداف البرنامج األكاديمي  .118
 

 استخدامها.ولهم الخبرة كيفية التعامل مع الحاسبة وكيفية اعداد خريجين متخصصين في علوم الرياضيات  .1

 بالرياضيات ومهارة في مجال حاسبات.   تلبية احتياجات قطاع التربية بكوادر ذات كفأية عالية .2

 تشجيع المتميزين للعمل في القسم  .3

  و الندوات العلمية االلكترونية البرامج البحثية و المشاركة في المٔوتمرات  الخريجين للمشاركه في تشجيع .4

 االلكترونية 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .119

  االهداف المعرفية  -س
 على اساسيات استخدام الحاسوب.التعرف  -1أ          

 بين مجال الرياضيات والحاسبات ان تكون لديه القدرة على الربط -2أ           

 اإلحصائية و عروض تقدمية االلكترونية . انشاء و تنظيم الجداول  -3أ           

 الحاسبات وتعلم احدى لغات البرمجة.تطوير امكانياته في -4أ           

 قدرته على تقييم البرنامج االكاديمي -5أ           

 الخاصة بالموضوع   ية المهاراتاالهداف   -ب 

االنترنيت وبرامج التعليم االلكتروني. استخدام القدرة على – 1ب   

على اكتساب مهارات عالية في استخدام التقنيات الحديثة  القدرة  – 2ب    

 القدرة على االنضباط الذاتي و روح الدافعية   - 3ب 

 القدرة على االنصات بفاعلية و المساهمة البناءة في النقاش  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

االلكترونية     المحاضرات            

 االلكترونية  العروض التقديمية

 
 طرائق التقييم       

   االلكترونية  االمتحانات 
 العلمية  التقارير    

  

  
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .    يفكراعتماد الطالب على ما هو ملموس و فهم متى و كيف يجب ان  -1ج 
العمل على تحسين قدرة الطالب على التفكير المنطقي -2ج        

.   تدريب الطالب على التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار-3ج        

 تدريب الطالب على المرونة في التعامل مع المشاكل للوصول ألمثل الحلول-4ج      

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

لنصح و االرشاد التربوي            -  

 التشجيع و الترغيب  

 التواصل مع الطلبة والوقوف على مشاكلهم والمحاولة إليجاد حلول    

 
 طرائق التقييم     
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 االختبارات االلكترونية          

  التقارير و البحوث  

 ونشاطات الطلبة المالحظة من خالل المتابعة الشخصية 

 
 

 

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسأيل التقنية -1د  

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنت -2د  

 ثية تنمية قدرة الطالب على توظيف وسأيل التواصل لالغراض العلمية و البح -3د  

 اكتساب الطالب المهارات البرمجية تنمية قدرة الطالب على -4د 

 مهارات التعامل مع البرمجيات المكتبية   تنمية قدرة الطالب على-5د 

 طرأيق التعليم والتعلم 

 االلتزام بوقت المحاضرة  

 بواجب لكي يكون  تواصل بين التدريسي والطالب تكليف الطالب   

 ايصال المعلومة عن طريق شرحها نظري ومن ثم تطبيقها عمليا              

 

 بنية البرنامج   .120

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

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 للتطور الشخصي التخطيط  .121
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   يأخذ فكره جديدة الوقوف على المشكلة والمحاولة لوضع الحلول. التخطيط ألن يكون بحث التخرج 1

 و المراكز  الجوائزاو منتدى علمي و السعي للحصول على  مؤتمر. المساهمة في بحث التخرج في 2

 المتقدمة
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .122

القبول المركزي للفرع العلمي االحيأيي او التطبيقي  -١ .  

. القبول الخاص للفرع العلمي او االحيأيي و حسب ضوابط القبول لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي 2   

 في الجامعات العراقية 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر  .123

- ١. التوجيهات المباشرة من خالل ورش العمل في قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي في الجامعة و الكلية .  

 المعلومات المتوفرة في استمارة الوصف بشروحاتها المرفقة من قبل  .2

 



الصفحة    
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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 اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 اختياري أم 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

                    المرحلة االولى

                   
 + + + + + + + + + + + + + + + +  حاسبات   
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 التربية للبنات جامعة تكريت /كلية  المؤسسة التعليمية  .49

 / المركز علمي القسم ال .50
   قسم الرياضيات  

   حاسبات اسم / رمز المقرر  .51

 أشكال الحضور المتاحة  .52
 س بكالوريو

 الفصل / السنة  .53
 اليومي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54
 سنوي 

 ٢٠٢١/ ٥/ ٢٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

الرئيسية في الرياضيات ولعالقة الحاسوب بالرياضيات وذلك من خالل تعتبر الحاسبات من المواضيع 

استخدام االرقام الرياضية في الحاسوب والعمليات الحسابية والمنطقية واما بالنسبة للرياضيات استخدام  

 الحاسوب في تطبيق المعادالت الرياضية باإلضافة الى: 
 حتديد امهية احلاسوب ومكوانته 

 تأرخيي للحاسوب التعرف والتطور ال
 

 حتديد مميزات استخدام احلاسوب ومعوقاته يف العملية التعليمية 
 
 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .35

  هداف المعرفية األ -أ
 أن يتعرف الطالب على مفهوم علوم الحاسبات  -1

 أن يتعرف الطالب على الحاسوب الشخصي   -2
 جزاء المادية داخل الحاسوب أالقة بين البرمجيات و الأن يتعرف الطالب على الفرق والع -3
 أن يتعرف الطالب على أهمية استخدام الحاسوب  -4
 أن يتعرف الطالب على كيفية عمل أجزاء الحاسوب الداخلية    -5
 أن يتعرف الطالب على مفهوم المعلومات التي يتعامل معها الحاسوب وتصنيفها  -6
 أن يتعرف الطالب على كيفية دخول وخروج المعلومات إلى ومن الحاسوب   -7
 ل يتعرف الطالب على بعض نظم التشغيأن  -8
 نظم التشغيل والعتاد  قة بينالأن يتعرف الطالب على الع -9

 أن يتمكن الطالب من صيانة بعض أجزاء الحاسوب  -10
 أن يتعرف الطالب على فوائد الحاسوب في حياته العامة  -11
 أن يتمكن الطالب من معرفة أجزاء الحاسوب الداخلية بصورة ملموسة  -12
 تعريف الطالب بالنظريات المفاهيم واستراتيجيات الخاصة بعمل الحاسوب  -13
 العالم االلكتروني  القلب على أخأن يتعرف الطا -14
 ان يتعرف الطالب على كيفية امان الحاسوب وماهي تراخيص البرامج   -15
 أن يتمكن الطالب من استخدام الحاسوب في اختصاصه   -16
 أن يتمكن الطالب من استخدام نظام التشغيل -17
 الحاسوب أن يمتلك الطالب القدرة على اكتساب المعارف الخاصة بفروعه عن طريق  -18

 ن يتمكن الطالب من استخدام الحاسوب وملحقاته بصورة علمية ا
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه  -

 ب خروج المعلومات من و إلى الحاسو يميز كيفية دخول و--

 .يميز بين أنواع أنظمة التشغيل المختلفة- 
 يتعرف على أجزاء الحاسوب الداخلية بصورة ملموسة - 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

  الت طريقة حل المشك

 ستراتيجية التعديل المفاهيميا
 طرائق التقييم       

 

  و ذلك لتحديد  التشخيصي  التقييم  - المطلوبة  التعلم  مخرجات  إنجاز مقدار لقياس االلكترونية  االمتحانات 
لتوفير   التكويني  التقييم -  مناسب  منهج  إعداد  وراء  سعيا  ومهاراته الطالب  لمعارف  الحالي المدى

  .  بالضرورة  التخرج  أجل  من  عالمة  احتساب  دون  التعلم لمتابعة  دعما  وتقدمه   الطالب  أداء عن  المعلومات 
  يدخل  الذي  المقرر نهاية  عند   أو  البرنامج  في الطالب  لتحصيل النهائي المستوى لتحديد  الشمولي  التقييم -

 . األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات  في
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القدرة على التحليل و االستنتاج -1ج

 القدرة على التطبيق  -2ج

   - القدرة على البرهان واإلقناع العملي -3ج   

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة.-

 المناقشة. -

    .تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية

   

 تخصيص نسبة من الدرجة للواجبات اليومية  

 تخصيص محاضرة لمراجعة المحاضرات 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 االختبارات االلكتونية  -

 اللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات ا-

 طرح االسئلة اثناء الدرس -

 االمتحانات الفصلية -

 االمتحانات النهائية -

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

ان تطبق الطالب كل ما تعلمه في الفقرة )أ ( اعاله في استنتاج العديد من الحقائق والخواص والتي   -ب ١

 تعتبر األساسي في المشكالت في حقول الرياضيات المختلفة 

     ان يطبق ما تعلمه لغرض حل العديد من المسائل والمشكالت في الموضوع نفسه -2ب      
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 البنية التحتية   .37

د.  ( ولالالجزء )اساسيات الحاسوب و تطبيقاته المكتبية - 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

زياد محمد عبود ، د. غسان حميد عبد المجيد، د. امير حسين  

كمال احمد، الدار الجامعية للطباعة و النشر و  اللمراد، م. ب

 . 2014العراق،  -الترجمة، بغداد 
  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .38

   

 

تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على اهم المصادر العلمية  في مجال االختصاص  

 .وادراجها ضمن الخطة  واالستفادة منها  و 

 

 
 

 بنية المقرر  .36

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التقييم 

 اساسيات الحاسوب  ل األول ــالفص ساعة  15 5
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

, االمتحان

 التقارير 

 مكونات الحاسوب  ي ـــالفصل الثان ساعة  24 8
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

امان الحاسوب وتراخيص   ث ــالفصل الثال ساعة  9 3

 البرامج

  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

 نظم التشغيل  ع ــالفصل الراب ساعة  24 8
  المحاضرات

  والسبورة  االلكترونية 

 الذكية والقلم  

االمتحانات  

 والمناقشات 

      
      
      
      


