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  الدراسي:تعريف بالمقرر لاأ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 تمارين(2نظري+2ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  3

 المقررنوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   جامعةمتطلب  أ.

    اختياري   إجباري ب.

 السنة االولى -بدءا من المستوى األول:       يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 اليوجد  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 اليوجد :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ( )تذكرأخرى  5

 20 اإلجمالي 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ــدوال  ــات والــــــــ ــوم العال ــــــــ ــدوال) مفهــــــــ ــية  –الــــــــ ــدوال العكســــــــ ــدوال( النهايات –الــــــــ ــيل الــــــــ  تحصــــــــ

مبرهنـــــات علـــــى  –ات(  اإلتصـــــال) تعريـــــف اتصـــــال دالـــــة مبرهنـــــات علـــــى النهاـيــــ  –) مفهـــــوم نهايـــــة دالـــــة 

ــتقا )  ــال(  اإلشــ ــتقة االتصــ ــف المشــ ــتقات  –تعريــ ــى المشــ ــات علــ ــة  –مبرهنــ ــة والم ل يــ ــدوال الجبريــ ــتقة الــ مشــ

ــتقات  ــى المشــ ــات علــ ــالي تطبيقــ ــتقا  المتتــ ــيطي واإلشــ ــمني والوســ ــتقا  الضــ ــية  اإلشــ ــة العكســ ــدوال الم ل يــ والــ

نظريــــــة رول ونظريــــــة القيمــــــة المتوســــــطة(.  -ســــــم المنحنيــــــات(ر –)إيجــــــاد القــــــيم القصــــــوى للدالــــــة 

ــر المحـــــدود –لتكامـــــل التكامـــــل)تعريف ا ــل المحـــــدود وديـــ ــزم  -التكامـــ ــل(. اســـــتخدام الحـــ بعـــــض طـــــر  التكامـــ

 .اذا أمكن ذلك البرامجية م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل في بعض مواضيع المقرر

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .لعددية والجبريةسيات الرياضيات افهم الطالبة ألسا •

 اكتساب المهارات الرياضية العددية والجبرية  •
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K1 وصف المعرفة بالرياضيات و االحصاء 1.1
 K2 :صاءفي الرياضيات واالح تحديد الخطوط العريضة 1.2
 K4 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية المفاهيماستخدام  1.4
  المهارات 2

 S3 فعاليتها وتطبيقاتها وتقييم  المشكالتحل  في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2.3

  الكفاءات 3

  دير منطبقة 
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 8 تحصيل الدوال –الدوال العكسية  –العال ات والدوال الدوال: مفهوم  1

 8 النهايات   2

 8 االتصال 3

4 
مشــتقة الدوال الجبرية والم ل ية والدوال   –مبرهنات على المشــتقات  –: تعريف المشــتقة اإلشــتقا 

 الم ل ية العكسية 

12 

 4 والمشتقات العلياالضمني  االشتقا  5

 12 القيمة المتوسطةنظرية -لنظرية رو 6

 12 بعض صيغ التكامل 7

 60 المجموع

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 اءواالحصوصف المعرفة بالرياضيات  1.1

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  – ) صيرة 

 الصفية المشاركة نهائي(

في الرياضيات  العريضة تحديد الخطوط 1.2

 :واالحصاء

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوار شة المنا

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  – ) صيرة 

 الصفية المشاركة نهائي(

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  – ) صيرة 

 الصفية المشاركة  نهائي(

 المهارات 2.0

  المشكالتحل  في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2.3

 فعاليتها وتطبيقاتها وتقييم

 العروض التقديمية

 المحاضرات التفاعلية 

 االنشطة والفعاليات الجامعية

 اختبارات

 –فصلية  – ) صيرة 

 الصفية المشاركة نهائي(
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

والتمارين  الواجبات التدريب العملي

 قنيةبواسطة الت

 الكفاءات 3.0

   دير منطبقة 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 الخامس والحادى عشر اختبارات  صيرة  1

 %35 عشر وال اني  امنال اختبارا أعمال فصلية 2

 %10 اسبوعيا يةواجبات منزلية ومشاركات صف 3

 %40 الخامس عشربعد األسبوع  اختبار نهائي )فصلي( 4

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات  6تحديد ساعات مكتبية بوا ع )  •

 عه على بريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل موالتواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق ال •

 الشبكة العنكبوتية 

تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على  •

ت دراسية وأكاديمية ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكال كاديمي األفهم المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد 

 في هذا المقرر

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر  ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
H. Anton, I. Bivens, and S. Davis, Calculus: Late Transcendental 

Single and multivariable, 8th Edition, John Wiley and Sons (2005) 

 المراجع المساندة

Earl W. Swokowski Calculus with analytic geometry, Pws-KENT 

Publishing Company 1988. 

Smith, R. T. and Minton, Calculus Early Transcendental Function, 

Mc Graw Hill. Third Edition.   

(. تطبيقات في حساب التفاضل والتكامل. 1425إبراهيم سرميني .سلمان السلمان.)  -

 الطبعة ال انية .

 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 أخرى 
 )أو      Mapleأو  Mathematica   (رياضيةمواد تعليمية أخرى م ل البرامج الأدرج أي  

Matlab 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاة، قاعات العرضالدراسية، المختبرات القاعات)

ــ ة  ــة ومهيــــ ــرات النظريــــ ــة للمحاضــــ ــية مخصصــــ ــة دراســــ  اعــــ

للتعلـــــيم التقليـــــدي والتعلـــــيم االلكترونـــــي تســـــم  بالتفاعـــــل بـــــين 

ــن )  ــا مــ ــات فيهــ ــدد الطالبــ ــراوح عــ ــ  يتــ ــة بحيــ ــاتذة والطلبــ األســ

( طالبــــــة  مــــــزودة بمقاعــــــد متحركــــــة بحيــــــ  ترتــــــب  40- 30

ــل ــكل ور  عمـــ ــد لتشـــ ــة  المقاعـــ ــبورة عاديـــ ــات   وســـ للمجموعـــ
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 متطلبات المقرر العناصر

ــام وور يــــة وذكيــــة   وأجهــــزة حاســــب  ومنبــــر متحــــد    مــــع نظــ

صـــــوتي متكامـــــل وميكروفونـــــات ســـــلكية والســـــلكية وتوصـــــيل 

 شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 لبيانات.أجهزة كمبيوتروجهازعرض ا

 تحدد الحقا في ضوء مايستجد. لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 .االستبانات الطالبات   وطر  التقييم فعالية التدريس

  لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

لمرجات التعمصفوفة مخ  

 للطالبات.المستوى العام 

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضــاء هيئة تدريس مســتقلين من داخل  

 المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من أعمال  -1

 الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي   -2

االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 أعضاء هيئة تدريس 

 

الــدوريــة  إجراءات التخطيط للمراجعــة 

الدراـسي والتخطيط   فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة اـلتــدرـيس ـمن داخــل  أعضــــ

ــســـــة ات,  المؤســ الـب ان, الـط   الجودة لـج

 برنامج والكليةب

المراجعة الدورية للمقررات من  -1

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

بداء اعطاء الفرصة للطالبات إل -2

ه واستقبال آرائهن حول مايتم تدريس

 المقترحات ودراسة مدى فعاليتها. 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
 ومراجعة محتويات ملف المقررتد يق  

 . اعتماد التوصيف  ح
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 (2) والتكاملحساب التفاضل  اسم المقرر:

 االنجليزية(ت)يدرس باللغة 102ريض رمز المقرر:

 برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:

 

 

  



 

 
8 

 

 محتوياتلا
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... : م للمقرروصف العاال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:

 تمارين(2نظري+3ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  4

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة األولى –المستوى ال اني :       يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت101( ريض1حساب التفاضل و التكامل ) :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 اليوجد :المتزامنة مع هذا المقرر. المتطلبات 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  د الساعات التدريسيةدع الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( للمقررالتعلم الفعلية  ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو  معمل 2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

  :. الوصف العام للمقرر1
تعريف التكامل –تعريف المساحة بالنهايات  –التكامل بالتعويض للتكامالت الالمحدودة -كامل الالمحدودتعريف التالتكامل )

التكامل بالتعويض للتكامالت -نظرية القيمة المتوسطة فى حساب التكامل  –النظرية االساسية فى التكامل    -المحدد وتجميع ريمان

تكامل   –تكامل واشتقا  الدوال االسية    –تكامل واشتقا  الدوال اللوداريتمية    –ريتمية  ة واللوداتعريف الدوال االسي  -المحدودة

مراجعة على   –تعريف الدوال الزائدية والزائدية العكسية بتفاضالتها وتكامالتها    -واشتقا  دوال متضمنة دوال م ل ية عكسية  

التكامل بالكسور الجزيئية( القيم الغير  –م ل ية الدوال الالتعويض ب –التكامل بالتجزىء واالختزال المتتالى  -طر  التكامل

تطبيق على التكامالت المعتلة( تطبيقات على التكامل  - اعدة لوبيتال –المعينة )تعريف القيم الغير معينة وكيفية التعامل معها 

 اعدة –النحرفات  عدة اشباهلعددى ) اطول المنحنى( التكامل ا-الحجوم الدورانية-السطوح الدورانية-)إيجاد المساحات

 .سيمبسون(

 استخدام الحزم البرامجية م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل في بعض مواضيع المقرر.



 

 
10 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اكتســـاب المهارات الرياضـــية العددية والجبرية ومهارات التفكير العالي في حل  القدرة على حل المشـــاكل من خالل  .1

 ة واالجتماعية.المشاكل الحيوي

 .تحليل كامل للنتائجتطوير مهارات االستدالل الرياضي والمنطقي في الحوار و .2

بية لتحفيز التفكير الرياضـي وفهم  وإكسـاب الطالبات مهارة االتصـال واسـتخدام البرامج الرياضـية والمهارات الحاسـ  .3

   وحل المسائل الرياضية.
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 قررمخرجات التعلم للم
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K.4 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

   

  المهارات 2

 S.3 .فعاليتها وتطبيقاتها وتقييم  المشكالتحل  في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2.3

   

  الكفاءات 3

 C.1 لعمل بفاعلية داخل الفر  لتحديد أهداف محددة.درة على اإظهار الق 3.1

   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
 -تعريف المساحة بالنهاية–تعريف التكامل المحدد وتجميع ريمان  -)تعريف التكامل الالمحدود

 حساب التكامل(. نظرية القيمة المتوسطة في –التكامل النظرية األساسية في 
10 

2 

اللوداريتمي وايجاد تكامل الدوال  واالشتقا  وتفاضالتها ةواللوداريتميتعريف الدوال األسية 

الدوال الم ل ية وتكامالت الدوال المتضمنة مشتقات الدوال الم ل ية  األسية واللودارتمية و تكامل

 و تكامالتها. التهاتفاض العكسية وتعريف الدوال الزائدية والزائدية –العكسية 

15 

3 
التعويض بالدوال  –المتتالي  اإلختزال –التكامل بالتعويض  –بالتجزيء  )التكاملطر  التكامل 

 التكامل بالكسور الجزئية (. –الم ل ية 

20 

 10 تطبيق على التكامالت المعتلة ( – اعدة لوبيتال –) تعريف القيم دير المعينة وكيفية التعامل معها  4

 15 طول المنحنى( –والحجوم الدورانية  -والسطوح الدورانية  -جاد المساحات يإ 5

 5  اعدة سيمبسون ( –أشباه المنحرفات  العددي: ) اعدةالتكامل  6

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات تعلم مخرجات ال رمزال

 المعارف 1.0

 في التفكير والقوانين الرياضية المفاهيماستخدام  1.4

 .والعمليات المنطقية

 المحاضرات التفاعلية -

 العصف الذهني -

 والحوارالمنا شة -

 حل التمارين-

فصلية  – ) صيرةاختبارات 

 نهائي( –

 الواجبات المنزلية 

لقاعة المهام داخل ا

  ةالدراسي

 المشاركة الصفية

 المهارات 2.0

المشكالت  حل  في وتقنيات مختلفة أساليبتقييم  2.3

 فعاليتها وتطبيقاتها موتقيي

 المحاضرات التفاعلية -

 العصف الذهني -

فصلية  – ) صيرةاختبارات 

 نهائي( –
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات تعلم مخرجات ال رمزال

 والحوارالمنا شة -

 حل التمارين-

 الواجبات المنزلية 

قاعة المهام داخل ال

  الدراسية

 المشاركة الصفية

 الكفاءات 3.0

3.1 
إظهــار القــدرة على العمــل بفــاعليــة داخــل الفر   

 لتحديد أهداف محددة.

ــل  ــة داخ ــا شــــ الحوار والمن

 القاعة الدراسي

ــن   ــمــاري ــت ــبــات وال ــواج ال

ــيـرة   قصـــ واإلخـتـبــارات اـل

 والفصلية

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم

 ع(سبو)باأل
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السادس والحادى عشر ينقصير يناختبار 1

 %35 عشر وال ال ال امن  يةأعمال فصل تااختبار 2

 %5 اسبوعيا واجبات منزلية ومشاركات صفية 3

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي )فصلي( 4

 

 الطالبي: األكاديمي والدعم اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

 ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات  6تحديد ساعات مكتبية بوا ع )  -

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  -

 الشبكة العنكبوتية 

دة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم ستفسار أو استشارة تتعلق بالماتقديم المساعدة والتوجيه ألي ا  -

ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية في   األكاديمي المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد 

 هذا المقرر.

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 س للمقررالمرجع الرئي

 

H. Anton, I. Bivens, and S. Davis, Calculus:Late Transcendental 

Single and multivariable, 10th Edition, John Wiley and Sons( 

2013) 

 المراجع المساندة

Earl W. Swokowski Calculus with analytic geometry, Pws-KENT 

Publishing Company 1988. 

Smith, R. T. and Minton, Calculus Early Transcendental Function, 

Mc Graw Hill. Third Edition.   

(. تطبيقات في حســاب التفاضــل والتكامل. 1425إبراهيم ســرميني .ســلمان الســلمان.)  -

 الطبعة ال انية .

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 أخرى 
  البرامج الحاسوبية  البرمجيات  واألسطوانات المدمجة:ة أخرى م ل مواد تعليميأدرج أي 

 Matlab أو    Mableأو Mathematicaبرنامج  
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 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

هي ة للتعليم التقليدي  لمحاضـــرات النظرية وم اعة دراســـية مخصـــصـــة ل

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

  ( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحيـ  40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــب  ومنبر ــوتي متكـامـل  وذكيـة  وأجهزة حـاســـ متحـد    مع نظـام صــ

يف وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكي

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 ضوء مايستجد. تحدد الحقا في

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 بير إنجاز الطالالتحقق من معاي
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .1

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .2

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

ل أعضاء هيئة التدريس من داخ

ن الجودة المؤسسة , الطالبات, لجا

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .1

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .2

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد المقرر تقييم ملف

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  
  جهة االعتماد

  ر م الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 أسس الرياضيات  اسم المقرر:

 ت131ريض رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية لعلمي:القسم ا

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة: 
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين(2+نظري3ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  4 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب   

  كلية
   أخرى   متطلب قسم 

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة األولى –المستوى ال اني :      . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر 3

 : اليوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 دال يوج: قرر . المتطلبات المتزامنة مع هذا الم5

 

 . نمط الدراسة  6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(  . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ت التعلمعاسا النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

  5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  أخرى )تذكر( 5

 20   اإلجمالي 

 

 جاته التعليمية:خرومهدف المقرر  -ب

 : . الوصف العام للمقرر1

 , الزمرة و الحلقات و الحقول. ال نائية, العمليات والعال ات  التطبيقاتالبرهان  المجموعات  الرياضي وطر مبادئ المنطق 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

 القدرة على صيادة الجمل الرياضية.   .1

 فهم مبادئ المنطق الرياضي. .2

 برهان المختلفة والقدرة على تقييم الطريقة األفضل لالستخدام عند التطبيق.طر  ال على فهمالقدرة  .3

 استيعاب بعض المفاهيم المتقدمة في الجبر. .4

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1
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 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

 :صاءالرياضيات واالحفي  الخطوط العريضة تحديد 1.2

 والمبادئ والنظريات والنماذج  الرياضية األسس

K.2 

 K.4 والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

  المهارات 2

 S.2 وذلك باستخدام الرياضيات المتقدمة و برامج الكمبيوتر  تطبيق األدوات والعمليات المناسبة  2.2

 S.4 الجمهور فعال مع صل بشكلعلى التوا القدرة 2.4

 

 ج. موضوعات المقرر 

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 20 مبادئ المنطق الرياضي  و طرق البرهان  1

 15 المجموعات و العالقات 2

 15 العمليات الثنائيةالتطبيقات و  3

 15 الزمرة و الحلقات و الحقول  4

 10 مراجعه 5

 75 المجموع

 

 والتقييم:د. التدريس 

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطر  التقييم  . 1

 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

في الرياضيات  الخطوط العريضةتحديد     1.2

 :واالحصاء

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

 

 تفاعلية المحاضرات ال

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 يميةالتقد العروض

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

 المهارات 2.0

باستخدام وذلك   تطبيق األدوات والعمليات المناسبة  2.2

 الرياضيات المتقدمة وبرامج الكمبيوتر

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اتباراخت

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

 العروض التقديمية الجمهور فعال مع على التواصل بشكل القدرة 2.4

 والحوارالمنا شة 

 التدريب العملي

 والمنا شة المشاركة

 الصفية

 

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 بة النس

 من إجمالي درجة التقييم

 %10 األسبوع الرابع و التاسع اختباران  صيران 1

 %40 األسبوع السابع و ال اني عشر اختباران نصف فصليان 2

 %10 اسبوعيا واجبات دراسية و تمارين 3

 %40 15بعد االسبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي 4
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 تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(  أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات اسبوعياساعات  6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

من خالل مو عه على الشبكة التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس  •

 العنكبوتية 

تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن مسـاعدة الطالبات على فهم   •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في هذا   األكاديمي المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 المقرر.

 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 .  ائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر
 .الطبعة ال انية . الخريجي الرياضيات. مطبوعاتمريفة أسس  وفدوى أبومعروف سمحان 

 م(.  2006) 

 المراجع المساندة

 خامسة مقدمة في البنى الجبرية .مطبوعات جامعة الملك سعود الطبعة ال.  سلمان السلمان

Ian Stewart and David Tall, Foundations of Mathematics, Oxford 

University Press 1977 

 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 أخرى 
  الحاسوبية  البرمجيات  واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى م ل البرامج أدرج أي 

 Matlab أو    Mableأو Mathematicaبرنامج  

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــم  بالتفاعل بين األـســ  اتذة والطلبة بحي  يتراوح والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية  ترتب المقاعد  ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

تكييف وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات يس وطر  التقييم  التدر فعالية

مصفوفة مخرجات التعلم      لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر    
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .3

 .الطلبةأعمال 

والتبادل بصورة دوريٍة  .4

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .3

ل أعضاء هيئة التدريس لبح   ب

ل المتكررة إليجاد الحل المشاك

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .4

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 
 

 التوصيف ح. اعتماد 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 هندسة تحليلية  اسم المقرر:

 ت171ريض  رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم ية:الكل

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 (تمارين2 +نظري 3وحدات دراسية )عدد ساعات االتصال: 4 المعتمدة: . الساعات1

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة .أ
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة األولى –المستوى ال اني :       يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 اليوجد  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 دال يوج. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ة نمط الدراس. 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

  :م للمقرر. الوصف العا1
 -الدائرة –الصورة العامة لمعادالت القطوع المخروطية )القطع النا صي –المعادلة العامة لمنحنيات الدرجة ال انية بمتغيرين -

 تحديد نوع المنحنى باستخدام مميز المعادلة. -أزواج المستقيمات( -القطع المكافئ –القطع الزائد

االحداثيات  -االحداثيات االسطوانية –االحداثيات الكارتيزية في الفراغ  –طبية يات القاالحداث: في الفراغ ال الثياإلحداثيات -

 الكروية.

 الضرب ال الثي –الضرب القياسي و االتجاهي  -ى المتجهاتالعمليات الجبرية عل -المتجهات في المستوى و الفراغ-

بعد نقطة  -اوضاع مستويين -معادلة الناظمية للمستوىال -لمستوى في الفراغ: الصور المختلفة لمعادلة مستوى في الفراغا-

 الزاوية بين مستويين. –عن مستوى 
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الوضع –معادلة المستقيم الناشئ من تقاطع مستويين  -غمستقيم في الفراغ : الصور المختلفة لمعادلة مستقيم في الفراال-

يم و الزاوية بين مستق -وضع مستقيم و مستوى -الزاوية بين مستقيمين و شرط تعامدهما –النسبي لمستقيمين في الفراغ 

 مستوى و شرط تعامدهما.

الحاالت المختلفة لبيان المعادلة  –قطر الكرة في الفراغ ال الثي: المعادلةالعامة لمعادلة الكرة بداللة المركز و نصف ال-

0
222 =++++++ JIzHyGxAzAyAx. 

 -مجسم القطع الزائدي وحيد الفرع –مخروط الدرجة ال انية  -صيالسطوح التربيعية في الفراغ ال الثي : مجسم القطع النا  

  االسطوانات. -مجسم القطع المكافئ الزائدي-مجسم القطع المكافئ النا صي –مجسم القطع الزائدي ذو الفرعين 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 اء الثالثيأهمية الهندسة التحليلية في تمثيل األشكال الهندسية في المستوى والفض زإبرا .1
 والمعلومات وتفسيرهااستشعار المشكالت مع تقديم حلول لها بممارسة مهارات التفكير العليا وتحليل النتائج  .2

  . ومنا شتها

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 :يات واالحصاءتحديد الخطوط العريضة في الرياض 1.2

 األسس والمبادئ والنظريات والنماذج الرياضية

K.2 

 K.4 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

  المهارات 2

 المتقدمه وذلك باستخدام الرياضيات  والعمليات المناسبة تطبيق األدوات  2.2

 

S.2 

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  عاتالموضو ائمة  م

1 

الصورة العامة لمعادالت القطوع المخروطية  –المعادلة العامة لمنحنيات الدرجة ال انية بمتغيرين 

تحديد نوع  -المستقيمات( أزواج  -القطع المكافئ –القطع الزائدي  -الدائرة –)القطع النا صي 

 المنحنى باستخدام مميز المعادلة.
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2 

 –المنحنيات باإلحداثيات القطبية وبعضالثي: االحداثيات القطبية ي الفراغ ال اإلحداثيات ف 

-الزوايا اإلتجاهية و جيوب التمام اإلتجاهية-االحداثيات الكارتيزية في الفراغ )المسافة بين نقطتين

 -ت االسطوانية االحداثيا –معينة( ايجاد نقطة تقسيم المسافة بين نقطتين بنسبة -الزاوية بين خطين

 الكروية االحداثيات

12.5 

3 

 – واالتجاهيالضرب القياسي -العمليات الجبرية على المتجهات  -والفراغالمتجهات في المستوى 

 الضرب ال الثي

  

5 

4 

 -المعادلة الناظمية للمستوى -المستوى في الفراغ: الصور المختلفة لمعادلة مستوى في الفراغ

 الزاوية بين مستويين. –بعد نقطة عن مستوى  -اوضاع مستويين

 

15  

5 

معادلة المستقيم الناشئ من تقاطع   -الصور المختلفة لمعادلة مستقيم في الفراغ  الفراغ:المستقيم في  

وضع  -الزاوية بين مستقيمين و شرط تعامدهما –الوضع النسبي لمستقيمين في الفراغ –مستويين 

 تعامدهما. الزاوية بين مستقيم و مستوى و شرط -مستقيم و مستوى

 

 

15 
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6 

الحاالت المختلفة   –الكرة في الفراغ ال الثي: المعادلةالعامة لمعادلة الكرة بداللة المركز و نصف القطر  

0لبيان المعادلة 
222 =++++++ JIzHyGxAzAyAx. 

 

5 

7 

مجسم القطع   –مخروط الدرجة ال انية    -مجسم القطع النا صي  ال الثي:السطوح التربيعية في الفراغ  

مجسم -مجسم القطع المكافئ النا صي –الفرعين مجسم القطع الزائدي ذو  -ائدي وحيد الفرعالز

 االسطوانات.  -القطع المكافئ الزائدي

 

12.5 

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس تتيجيااسترا مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

في الرياضيات  الخطوط العريضة تحديد 1.2

 :واالحصاء

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 التمارينبات والواج

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 والتمارينالواجبات 

 المهارات 2.0

وذلك  المناسبة ت والعمليات تطبيق األدوا 2.2

 الرياضيات المتقدمةباستخدام 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات و التمارين

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 ع()باألسبو

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %10 وال اني عشرال ال  والسادس والتاسع  اختبارات  صيرة في نهاية كل باب 1

 %35 ال ال  عشر اختبار أعمال الفصل 2

3 
بـح  أو نشــــاط تقوم ـبه مجموـعة  يـقدم 

 أمام الطالبات

 %5 توزع األسابيع على فر  الطالبات

 %10 اسبوعيا يةواجبات منزلية ومشاركات صف 4

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي )فصلي( 5

 

 اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 عضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أ 

 ع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ( يتم االلتزام بها وترفق مساعات أسبوعيا 6تحديد ساعات مكتبية بوا ع ) -

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  -

 ية الشبكة العنكبوت

تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم  

ادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد األكاديمي   ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في الم

 هذا المقرر.
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة  .1

 المرجع الرئيس للمقرر

 

د صـــــاد    د عوين و د. أحـم ا د. علي محـم اـهد العلـي ات والمـع امـع ة للـج دســـــة التحليلـي الهـن

 القرماني  

 المراجع المساندة

 المساعد فى الهندسه التحليلية مستوية ومجسمه. د.أروى الشيبانى ود.سارة العريفى.

H,Anton , Calculus :Late transcendental , 9th ed, John Wiley, 

2005. 

Analytic Geometry – Maria M. Roberts  and Julia T. Colpitts. 

 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةرضالدراسية، المختبرات، قاعات الع القاعات)

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي 

والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد 

( طالبة  مزودة بمقاعد متحركة بحي  ترتب  40- 30الطالبات فيها من ) 

  وسبورة عادية وور ية وذكية المقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات 

 وأجهزة حاسب  ومنبر متحد    مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات 

سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  وإضاءة 

 مناسبة.

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر هيزاتجت
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

لتعلممصفوفة مخرجات ا         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .5

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .6

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

سي والتخطيط دراال فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .5

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.



 

 
25 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .6

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

حات ودراسة ستقبال المقتروا

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  
  جهة االعتماد

  ر م الجلسة

 ـه 1441ربيع ثاني تاريخ الجلسة
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 (3) والتكاملحساب التفاضل  مقرر:ال اسم

 ت )يدرس باللغة االنجليزية(203ريض رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن المؤسسة: 
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: ادر الت. قائمة مص1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... وصيفح. اعتماد الت
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين(2نظري+3ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  4 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب   

  كلية
   أخرى   متطلب قسم 

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال انية –المستوى ال ال :      يقدم فيه المقرر . السنة / المستوى الذي 3

 ت171ت+هندسة تحليلية ريض102( ريض2حساب التفاضل و التكامل )(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 )اليوجد(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  نمط الدراسة م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(  التعلم الفعلية للمقرر. ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  أخرى )تذكر( 5

 20 اإلجمالي 

 

 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 : . الوصف العام للمقرر1

االشتقا  الجزئي , االشتقا  الضمني , القيم الصغرى والعظمى  مضروبات  -النهايات واالتصال يرات :الدوال في عدة متغ -

المتتاليات  - -تطبيقات على إيجاد  مساحات السطوح والحجوم -تكامالت الدوال في متغيرين وثال  متغيرات  -الجرانج 

تم يل الدوال باستخدام متسلسالت القوى   متسلسالت لقوى  متسلسالت ا  -والمتسلسالت  اختبارات تقارب وتباعد المتسلسالت

 تايلور ومكلورين.

 استخدام الحزم البرامجية م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل في بعض مواضيع المقرر.

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

 العظمى وتكامالتها. مهاو ياستيعاب مفهوم الدالة في متغير واحد إلى الدالة في عدة متغيرات وإيجاد مشتقاتها  •

 فهم تقارب المتتاليات والمتسلسالت والتدريب على طر  اختبارها والعال ة بين الدوال ومتسلسالت القوى •

 اكتساب المهارة في استخدام البرمجيات الحاسوبية المقررة م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل. •
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 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 :في الرياضيات واالحصاء تحديد الخطوط العريضة 1.2

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

 

K.2 

 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 

K.4 

  المهارات 2

 فعاليتها  وتقييم حل المشكالت في مختلفة وتقنيات أساليبتقييم  2.3

 وتطبيقاتها

 

S.3 

  الكفاءات 3

 C.1 .فر  لتحقيق أهداف معينة على العمل بفعالية ضمن القدرة 3.1

 

 ج. موضوعات المقرر 

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 10 االتصالالنهايات    متغيرات: المجالالدوال في عدة   1

 15 مضروبات الجرانج-القيم الصغرى والعظمى  -الضمني  االشتقا  -ئي االشتقا  الجز 2

3 
واالحداثيات القطبية.  ال نائي في االحداثيات الكارتيزية متغيرات  التكاملتكامالت الدوال في عدة  

 التكامل ال الثي االحداثيات الكارتيزية واالحداثيات االسطوانية والكروية. والجاكوبيان في متغيرين.

20 

 5 السطوح والحجوم باستخدام التكامل ال نائي و ال الثي  إيجاد مساحاتتطبيقات على  4

5 
اختبارات التقارب  -المتتاليات وتباعدها. المتسلسالت المتتاليات  المتتاليات المطردة  تقارب 

  والتباعد للمتسلسالت.

15 

6 
نصف  طر التقارب لمتسلسالت ارب والتق القوى. فتراتمتسلسلة تايلور وماكلورين ومتسلسالت 

 القوى  تم يل الدوال بمتسلسالت القوى. طر  عملية إليجاد متسلسلة تايلور عند نقطة معطاة.

10 

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطر  التقييم  . 1

 طر  التقييم سات التدرياستراتيجي مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

في الرياضيات  تحديد    الخطوط العريضة 1.2

 :واالحصاء

 والمبادئ والنظريات والنماذج  الرياضية األسس

 

 المحاضرات التفاعلية  

 العصف الذهني 

 المناقشة و الحوار 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –) قصيرة  

 نهائي(

 المشاركةالصفية 

 ات والتماريناجبالو

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية  

 العصف الذهني 

 المناقشة و الحوار 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –) قصيرة  

 نهائي(

 المشاركةالصفية 

 الواجبات والتمارين

 المهارات 2.0
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 طر  التقييم سات التدرياستراتيجي مخرجات التعلم  الرمز

 حل المشكالت في وتقنيات مختلفة ليبتقييم أسا 2.3

 وتطبيقاتها  فعاليتها  وتقييم

 المحاضرات التفاعلية  

 العصف الذهني 

 المناقشة و الحوار 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –) قصيرة  

 نهائي(

 المشاركةالصفية 

 الواجبات والتمارين

 الكفاءات 3.0

 حقيقفر  لت على العمل بفعالية ضمن القدرة 3.1

 .أهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية  

 العصف الذهني 

 المناقشة و الحوار 

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات

 –فصلية  –) قصيرة  

 نهائي(

 المشاركةالصفية 

 الواجبات والتمارين

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 رجة التقييممن إجمالي د

 %15 السابعاالسبوع الخامس واالسبوع  اختباران  صيران   1

 %40 الرابع عشر االسبوعالعاشر واالسبوع  أعمال فصلية  ناختبارا 2

 %5 اسبوعيا واجبات منزلية ومشاركات صفية 3

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي )فصلي( 4

 

 الطالبي:لدعم أنشطة اإلرشاد األكاديمي وا  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 حاضرات وتعلن للطالبات وترفق مع جدول الم ( يتم االلتزام بهاساعات اسبوعيا 6)تحديد ساعات مكتبية  •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه  •

 على الشبكة العنكبوتية 

ساعدة الطالبات تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن م •

همة في عملية اإلرشاد األكاديمي   ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية فهم المادة والمسا على

 وأكاديمية في هذا المقرر.

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 .  ائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر
H. Anton, I. Bivens, and S. Davis, Calculus: Late Transcendental 

Single and multivariable, 8th Edition, John Wiley and Sons (2005) 

 المراجع المساندة

 Earl W. Swokowski Calculus with analytic geometry, Pws-KENT ه

Publishing Company 1988. 

Smith, R. T. and Minton, Calculus Early Transcendental Function, 

Mc Graw Hill. Third Edition.   

(. تطبيقات في حســاب التفاضــل والتكامل. 1425إبراهيم ســرميني .ســلمان الســلمان.)  -

 .entary Linear Algebra. McGraw-Hillالطبعة ال انية .

  بل أستاذ المقرر في حينهتحدد من  المصادر اإللكترونية

 أخرى 
  جيات  واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى م ل البرامج الحاسوبية  البرمأدرج أي 

 Matlab أو    Mableأو Mathematicaبرنامج  
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 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

المختبرات، قاعات العرض،  )القاعات الدراسية، 

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

قليدي   اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم الت

ــاتذة و ــم  بالتفاعل بين األسـ الطلبة بحي  يتراوح والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

فونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف وميكرو

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 عرض البيانات. وجهاز أجهزة كمبيوتر

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 .دما يستجتحدد الحقا في ضوء 

 

 

 لمقرر:ز. تقويم جودة ا

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

التعلممصفوفة مخرجات          

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
خل س مستقلين من داأعضاء هيئة تدري

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .7

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .8

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

دة المؤسسة , الطالبات, لجان الجو

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .7

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .8

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 عتمادلجنة البرنامج ووحدة اال تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 (4) والتكاملحساب التفاضل  اسم المقرر:

 ت 204ريض  رمز المقرر:

 ياضياتس العلوم في الربرنامج بكالوريو البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة: 
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. المقررج. موضوعات 

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... بة:. المرافق والتجهيزات المطلو2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين(2ي+نظر3اسية )وحدات در 4 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب   

  كلية
   أخرى   متطلب قسم 

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال انية – المستوى الرابع :. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3

 ت203( ريض3حساب التفاضل و التكامل ): . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 )اليوجد(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 . نمط الدراسة  6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 ى الفصل الدراسي( مستو )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 30 معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 : . الوصف العام للمقرر1

 تفاضل وتكامل الدوال االتجاهية  –م ل  والعمليات عليها,الدوال االتجاهية  •

 مع مفاهيم االلتفاف والتباعد واالنحدار وبعض التطبيقات لحساب الشغل والمساحة المتجهات ,  مفهومها لحقولوتعميم   •

 الممتدات -ظرية ستوك, نظرية التباعدرين , ننظريه ج •

استخدام التحليل لحل المشكالت مع التعرف على بعض الحزم البرامجية م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل في بعض   •

 مواضيع المقرر.

 يس للمقرر . الهدف الرئ2

 استيعاب مفهوم الدوال االتجاهية واجراء العمليات عليها. .4

كالشغل  في تطبيقات مختلفة الحقول واستخدامهاجاهية من خالل دراسة عميم الدوال االتمعرفة واستنتاج ت .5

 والمساحة.,

 دراسة بعض النظريات الخاصة م ل نظرية جرين وستوكس ومقدمة للممتدات.  .6
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استشعار المشكالت مع تقديم حلول لها لممارسة مهارات التفكير العليا وتحليل النتائج والمعلومات وتفسيرها  .7

 منا شتها. اكتساب المهارة في استخدام البرمجيات الحاسوبية المقررة م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل.و

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 K.3 .مع براهينها ذكرالنظريات ا لرياضية 1.3

 K.4 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية ماستخدام المفاهي 1.4

  المهارات 2

 S.3 فعاليتها وتطبيقاتها وتقييم  المشكالتحل  في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2.3

والمهارات واألدوات الالزمة لتحليل  والبرامج التقنيات :ةالرياضية الحدي على استخدام  القدرة 2.5

 مشاكل الحياة

 

S.5 

 

 ج. موضوعات المقرر 

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 7.5 الدوال االتجاهية  1

 7.5 تفاضل وتكامل الدوال االتجاهية . – 2

 5 والسرعة المتجهة السرعة والتسارع. –الحركة في الفضاء  3

 10 حساب التفاضل المتجهي: حقول المتجهات , الدوران والتباعد 4

 20 نظرية التباعد. -نظرية ستوك -نظريه جرين  -كامل على سط  الت -لخطية التكامالت ا 5

6 
تحويالت اإلحداثيات  متجهات متضادة االختالف  -بعدا N الممتدات: الفضاءات ذات 

Contravariant   ومتحدات االختالف ,Covariant. 

5 

7 
ت رتبة أكبر من اثنين. ات ذاممتد . Mixedممتدات متضادة االختالف ومتحدة االختالف ومختلطة 

 العمليات األساسية على الممتدات.

5 

 5 رموز كرسيتوفل و وانين تحويلها . 8

 5 المشتقات المتحدة االختالف . 9

 curl. 5وااللتفاف  divergent والتباعد  gradient الصيغة الممتدة لالنحدار  10

  المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 مع كل من استراتيجيات التدريس وطر  التقييم لتعلم للمقرر ربط مخرجات ا . 1

 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

 .مع براهينها ذكرالنظريات الرياضية 1.3

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 الصفية المشاركة

 الواجبات

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

 تالمهارا 2.0

  المشكالتحل  في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2.3

 فعاليتها وتقييم

 وتطبيقاتها

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية
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 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 العروض التقديمية 

 تالتقنيا :ةالرياضية الحدي على استخدام  القدرة 2.5

 ات واألدوات الالزمة لتحليلوالمهار والبرامج

 مشاكل الحياةالحقيقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العروض التقديمية

 االنشطة والفعاليات الجامعية

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين  

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 قييمتو يت الت

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %15 ال امن وال اني عشر ان صيرن اختبارا 1

 %40 السابع والحادي عشر  أعمال الفصل اناختبار 2

 %5 الدراسةطوال أسابيع  واجبات منزلية ومشاركات صفية 3

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي )فصلي( 4

 

 

 ديمي والدعم الطالبي:إلرشاد األكاأنشطة ا -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات وعيات اسبساعا  6) تحديد ساعات مكتبية بوا ع  •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  •

 الشبكة العنكبوتية 

ي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم قديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتت •

ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية في  األكاديمي المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد 

 هذا المقرر.

 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 ة مصادر التعلم:.  ائم1

 المرجع الرئيس للمقرر
H. Anton, I. Bivens, and S. Davis, Calculus:Late Transcendental 

Single and multivariable, 8th Edition, John Wiley and Sons (2005) 

 المراجع المساندة

a. A Student Guide to Vectors and Tensors ,Daniel Fleisch , 

Cambridge University Press,2012 

b. Vector and Tensor Analysis (Monographs and Text books 

in Pure and Applied Mathemahco ,vol.172) , Eutiquio 

C.Young, Marced Dekker , Inc.,1992 

c. Tensor Calculus: A Concise Course, Barry Spain ,Dover 

Publications,2003 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 أخرى 
جةمواد تعليمية أخرى  حسب الحاأدراج أي   
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 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي 

  يتراوح عدد والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي

( طالبة  مزودة بمقاعد متحركة بحي  ترتب  40- 30الطالبات فيها من ) 

عادية وور ية وذكية  المقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات   وسبورة

 وأجهزة حاسب  ومنبر متحد    مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات 

ة سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  وإضاء

 مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات التقييم  فعالية التدريس وطر  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .9

 .أعمال الطلبة

رة دوريٍة دل بصووالتبا .10

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .9

لتدريس لبح   بل أعضاء هيئة ا

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 سب لها.المنا

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .10

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية عتمادجهة اال

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 مقدمة في المعادالت التفاضلية   اسم المقرر:
 ت)يدرس باللغة االنجليزية( 222ريض  رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات  البرنامج:
 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن المؤسسة:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... تقييم الطلبة نشطة. أ2

 6 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 8 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين( 2نظري+3ساعات االتصال:  وحدات دراسية ) عدد  4 . الساعات المعتمدة:1
 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 نية السنة الثا  –رابع المستوى ال :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت 102( ريض 2حساب التفاضل و التكامل ) :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 )اليوجد(مع هذا المقرر . المتطلبات المتزامنة 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 75 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج 2
    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 فصل الدراسي()على مستوى ال الفعلية للمقررالتعلم  ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
  إستوديوأو معمل  2
 30 إضافية دروس  3
  )تذكر( ى أخر 4
 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1
 5 الواجبات 2
  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 
 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

  :. الوصف العام للمقرر1

مقدمة إلى المعادالت التفاضلية، المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى ،مسائل القيم االبتدائية  
الرتبة،المعادالت الخطية المتجانسة ذات معامالت ثابتة،  والحدية،المعادالت المتجانسة وغير المتجانسة،خفض  
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أنظمة من المعادالت التفاضلية الخطية عن   معادالت ذات المعامالت غير المعينة:تغيير البارامترات ،حلال
 . حل المعادالت التفاضلية باستخدام المتسلسالت و تحويل البالس  طريق الحذف.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 فيزياء والكيمياء والعلوم الهندسية.التعرف على أهمية المعادالت التفاضلية في شتى العلوم األساسية كال-
 .تدريب الطالبة على طرق واستراتيجيات حل المعادالت التفاضلية-

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K.4 قية والعمليات المنط في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 4-1
  المهارات 2

 S.3 وتطبيقاتها  فعاليتها ،وتقييم حل المشكالت  في وتقنيات مختلفة  تقييم أساليب  3- 2
  الكفاءات 3

 C.1 العمل بفعالية ضمن فرق لتحقيق أهداف معينة القدرة علي 3.1
   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

  

 7.5 مسائل القيمة االبتدائية   -فاضلية: تعاريف ومصطلحات مقدمة إلى المعادالت الت 1
 2.5 الذاتية من الرتبة األولى. التفاضليةالمعادالت  2

3 
المعادالت التفاضلية من   -فصل المتغيرات المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى:

 المعادالت الخطية : الرتبة األولى
7.5 

 7.5 الحل بالتعويض  -التامةولى:المعادالت المعادالت التفاضلية من الرتبة األ 4

العليا)مسائل القيم االبتدائية  ذات الرتب  معادالت التفاضلية الخطيةلل النظرية األساسية 5
 و الحدية، المعادالت المتجانسة و غير المتجانسة( 

5 

 7.5 المعادالت الخطية المتجانسة ذات معامالت ثابتة  -خفض الرتبة  6
 10 مترات ارار المعينة:تغيير البالمعامالت غي المعادالت ذات  7
 5 أويلر  -معادالت كوشي 12
 5 المعادالت التفاضلية الخطية عن طريق الحذفحل أنظمة من  13
 5 حلول المعادالت التفاضلية الخطية عن طريق المتسلسالت )الحلول حول نقطة عادية( 14
 5 تعريف تحويل البالس  15
 7.5 قات سي, و تحويل المشتتحويل البالس العك 16

 75 المجموع
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 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

في   والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 4-1
 طقية ات المنوالعملي التفكير

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 الحوارالمناقشة و 

 العروض التقديمية

  – قصيرة ( اختبارات 
    نهائي(  –فصلية 
 الصفية  المشاركة
 الواجبات 

 المهارات 2.0

حل  في وتقنيات مختلفة  تقييم أساليب  3- 2
 وتطبيقاتها  فعاليتها ،وتقييم المشكالت 

 

 المحاضرات التفاعلية  
 عصف الذهني  لا

 المناقشة و الحوار
 العروض التقديمية

  – قصيرة (اختبارات 
 نهائي( –فصلية 
 الصفية  المشاركة
 والتمارين الواجبات 

 الكفاءات 3.0

القدرة على العمل بفعالية ضممن فرق لتحقيق  3.1
 أهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار
 العروض التقديمية 
 التدريب العملي

 الصفية  المشاركة
 التمارين -الواجبات 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 ٪5 الخامس  راختبار قصي 1

 ٪10 جميع األسابيع حل تمارين الواجب 2

 ٪ 15 األسبوع السابع اختبار أعمال السنة األول 3

 ٪10 العاشر  راختبار قصي 4

 ٪20 عشرثالث األسبوع ال اختبار أعمال السنة الثاني 5

 ٪40 عشر خامساألسبوع البعد االختبار النهائي 6
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  خاص لكل طالب لالالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   اقد م ذكر مع )

ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن    6تحديد ساعات مكتبية بواقع )   -
 للطالبات 

ريس من خالل  اإللكتروني لعضو هيئة التد  التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد  -
 موقعه على الشبكة العنكبوتية 
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تقديم المسمممماعدة والتوجيه ألي اسممممتفسممممار أو اسممممتشممممارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمممممن مسمممماعدة  -
الطالبات على فهم المادة والمسمممماهمة في عملية اإلرشمممماد األ اديمي ، ومسمممماعدة الطالبات في مواجهة 

 . قررراسية وأ اديمية في هذا المأي مشكالت د 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
D.G.Zill, A first Course in Differential Equations,with 

modeling Applications Brooks/cole (2009).Ninth edition. 

 المراجع المساندة

األساسية )المجالت العلمية والتقارير  المواد المرجعية  -في قائمة  – . أدرج 2 
 وغيرها(: 

Marcus,  Differential Equations, An Introduction,  Wm.C. 

Brown Publishers, 1991. 

D. G. Zill, Differential Equations with Computer Lap 

Experiments, Brooks Cole, 2 edition, 1998. 

همممم (.مقدمة في المعادالت التفاضلية 1425يني وآخرون .) إبراهيم ديب سرم  -
 . مطابع جامعة الملك سعود، 

عبدالوهاب رجب و سمناء علي اار  ، المعادالت التفاضملية  حسمن العويضمي ،-
  2007العادية، الجزء االول، مكتبة الرشد،

سمممالم أحمد سمممحاب, مقدمة في المعادالت التفاضممملية, مركز النشمممر العلمي,   -
 هم(. 1414)
, دار جون وايلي مبادئ المعادالت التفاضمممممممليةوليم بوليس وريتشمممممممارد دبريما,    -

 . م1983وأبناؤه,

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه  المصادر اإللكترونية

 أخرى 

أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات  
 المدمجة: 

 Matlab أو    Mableأو Mathematicaثل: برنامج  الحزم اإلحصائية م 
 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

قاعممممممممممة دراسممممممممممية مخصصممممممممممة للمحاضممممممممممرات النظريممممممممممة ومهيمممممممممم ة 
ي تسمممممممممممم  بالتفاعمممممممممممل للتعلممممممممممميم التقليمممممممممممدي والتعلممممممممممميم االلكترونممممممممممم 

بممممممممممين األسمممممممممماتذة والطلبممممممممممة بحيمممممممممم  يتممممممممممراوح عممممممممممدد الطالبممممممممممات 
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 متطلبات المقرر العناصر

( طالبمممممممممممممممممة، مممممممممممممممممممزودة بمقاعممممممممممممممممممد  40- 30فيهممممممممممممممممما مممممممممممممممممممن ) 
متحركمممممممممممممة بحيممممممممممممم  ترتمممممممممممممب المقاعمممممممممممممد لتشمممممممممممممكل ور  عممممممممممممممل 

،وأجهمممممممممممزة للمجموعمممممممممممات ، وسمممممممممممبورة عاديمممممممممممة وور يمممممممممممة وذكيمممممممممممة 
حاسمممممممممب، ومنبمممممممممر متحمممممممممد  ، ممممممممممع نظمممممممممام صممممممممموتي متكاممممممممممل 

صمممممممممممممممميل شممممممممممممممممبكات وميكروفونممممممممممممممممات سمممممممممممممممملكية والسمممممممممممممممملكية وتو 
 انترنت ،ونظام تكييف حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهااعرض البيانات.
 

 لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 
 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونقيمالم مجاالت التقويم

 .االستبانات الطالبات فعالية التدريس وطرق التقييم 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر
 مصفوفة مخرجات التعلم

 .للطالباتالمستوى العام  
 

 التحقق من معايير إنجاا الطالب
من داخل  مسممممممتقلينأعضمممممماء هيئة تدريس 

 المؤسسة

حي  عينة من أعمال  ق تصتدقي -1
 الطلبة 
لتصحي    والتبادل بصورة دورية   - 2

 تدريس  أعضاء هيئةاالختبارات مع 
 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 
لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره

أعضماء هيئة التدريس من داخل المؤسمسمة 
 , الطالبات, لجان الجودة ببرنامج والكلية

رية للمقررات من قبل  جعة الدو المرا -1
أعضاء هيئة التدريس لبح  المشا ل 
 .المتكررة إليجاد الحل المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2
يتم تدريسه واستقبال  آرائهن حول ما

 . المقترحات ودراسة مدى فعاليتها

 ويات ملف المقررتدقيق ومراجعة محت لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
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 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 الجبر الخطي  اسم المقرر:

 ت241ريض رمز المقرر:

 الرياضيات يوس العلوم فيبرنامج بكالور البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر: وصف  ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. ي:أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالب -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... لوبة:. المرافق والتجهيزات المط2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 

 
48 

 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:

 تمارين(2نظري+3ساعات االتصال:  )عدددراسية وحدات  4

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال انية –المستوى ال ال :       يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت131ريضياضيات أسس الر  (:. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ت(.101حساب التفاضل والتكامل )ريض : . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعد التعليم 4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

معكوس المصفوفة  –مصفوفات خاصة – العمليات الصفية االولية  -المصفوفات و المحددات )المصفوفات و العمليات عليها

  (adjoint matrix)المصفوفة المصاحبة   –خواص المحددات  -تعريف المحدد -صفية االوليةباستخدام العمليات ال

التركيب   –الخطية و طر  حلها فضاء المتجهات )تعاريف و ام لة    واستخدامها في ايجاد معكوس مصفوفة(  انظمة المعادالت

الفضاء الصفي  -االحداثيات و تغير االساس –لبعد االساس و ا –االستقالل و االرتباط الخطي  –المجموعات المولدة  -الخطي

جبر  –التحويل الخطي  و صورةنواة  –رتبة المصفوفة ( التحويالت الخطية )تعريفها و خواصها  –و العمودي للمصفوفة 

 –ين الزاوية بين  متجه -التعامد و طول المتجه –مصفوفة التحويل الخطي ( الضرب الداخلي )تعريف  –التحويالت الخطية 

-ايجاد القيم و المتجهات و الفضاءات المميزة -االساسات العيارية المتعامدة( القيم و المتجهات المميزة)تعريفها و خواصها

 استخدام الحزم البرامجية الجاهزة م ل برنامج ميبل أو ماثيماتيكا أو ماتالب. طار( .االستق

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 عليها. والتطبيق فهم بعض األساسيات الجبرية .1

 .وبرهانهاالقدرة على صيادة التعابير الجبرية  .2

 استخدام المفاهيم الواردة في المقرر في المسائل الحياتية. .3

إكساب الطالبات مهارة االتصال واستخدام البرامج الرياضية والمهارات الحاسبية لتحفيز التفكير الرياضي وفهم وحل  .4

 المسائل الرياضية.
 

 :علم للمقررمخرجات الت. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 :الرياضيات  في عريضةال الخطوط    تحديد 1.2
 في الجبر الخطي الرياضية  والنماذج والنظريات والمبادئ األسس

K.2 

 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4
انظمة ،المصـووفات و المحددات ) استتخدا  الخوا  و المفاهي  و النظريات المتللةة بتتتتتت 

القيم و ،الضـرب الداخلي ،التحويالت الخطية  ،المتجهات  ،فضـاء  المعادالت الخطية
 ( في حل المسائل .المتجهات المميزة

K.4 

  المهارات 2

  اليوجد 

  الكفاءات 3

 C.1 ينةضمن فرق لتحةيق أهداف مل الةدرة على اللمل بفلالية 3.1

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 

– العمليات الصوية االولية  -: المصووفات و العمليات عليها  المصووفات و المحددات 
تعريف    - معكوس المصووفة باستخدام العمليات الصوية االولية – مصووفات خاصة 

   (adjoint matrix)المصووفة المصاحبة   –خواص المحددات  -المحدد 
 واستخدامها في ايجاد معكوس مصووفة  

17,5 

 12,5 و طرق حلها   انظمة المعادالت الخطية 2

3 

االستقالل    –المجموعات المولدة    -التركيب الخطي  –: تعاريف و امثلة  فضاء المتجهات 
الوضاء الصوي و    -ساساالحداثيات و تغير اال  – االساس و البعد    – و االرتباط الخطي  
 رتبة المصووفة   –العمودي للمصووفة 

15 
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4 
  – الزاوية بين  متجهين  -التعامد و طول المتجه  –: تعريف   الضرب الداخلي

 االساسات العيارية المتعامدة. 

10 

5 
جبر   –نواة و صورة التحويل الخطي  – : تعريوها و خواصها التحويالت الخطية

 تحويل الخطي  فة المصوو  – التحويالت الخطية 

10 

6 
ايجاد القيم و المتجهات و الوضاءات   - : تعريوها و خواصهاالقيم و المتجهات المميزة 

 االستقطار  -المميزة

10 

 75 المجموع 

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس ياتاتيجاستر مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 :في الرياضيات تحديد    الخطوط العريضة 1.2

 والنماذج الرياضـــيةوالمبادئ والنظريات  األســـس

 في الجبر الخطي  

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  – ) صيرة 

 نهائي(

 صفيةالمشاركةال

 الواجبات

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

اســتخدام الخواص و المفاهيم و النظريات المتعلقة 

المعادالت   المحددات  انظمةبـــــــ )المصـــفوفات و 

الخطيــة  المتجهــات  التحويالت الخطيــة فضــــــاء

ي  الضـــرب الداخلي  القيم و المتجهات المميزة( ف 

 حل المسائل .

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 تباراتاخ

 –فصلية  – ) صيرة 

 نهائي(

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات

 المهارات 2.0

   اليوجد 2.1

 الكفاءات 3.0

ــمن فر  لتحقيق    3.1 القـدرة على العمـل بفعـاليـة ضــ

 هداف معينة

 اعلية المحاضرات التف

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات

 –فصلية  – ) صيرة 

 نهائي(

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات

 

 الطلبة تقييم . أنشطة 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 األسبوع الخامس اختبار  صير 1

 %40 األسبوع ال امن والحادي عشر نصف فصليان اناختبار 2

3 
ـــية  ــروع  /وتـمارينواجـبات دراســ مشــ

 بح ي

 اسبوعيا
10% 

 %40 15بعد االسبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي 4
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 المحاضرات وتعلن للطالبات  ها وترفق مع جدول( يتم االلتزام بساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة  •

 العنكبوتية 

لى فهم ساعدة الطالبات عتقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن م •

ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية في هذا  األكاديمي لمساهمة في عملية اإلرشاد المادة وا

 المقرر.

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
Steven J. Leon, Linear Algebra with application, Person Prentic 

Hall, Eighth Edition, (2010) 

 المراجع المساندة

-Paul Thamos. Finite Dimensional Vector Space. Springer Verlag 

H. Anton C. Rorres. Elementary Linear Algebra. John Wiley- 

W. H. Nicholson. Elementary Linear Algebra. McGraw-Hill- 

طي و تطبيقاته. مكتبة اني  فوزي الذكير الجبر الخمعروف سمحان   علي السحيب -

 (.2006العبيكان .الطبعة ال انية .)

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 أخرى 
   الحاسوبية  البرمجيات  واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى م ل البرامج أدرج أي 

 Matlab  أو   Mableأو Mathematicaبرنامج  

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة ــم  بالتفاعل بين األسـ بحي  يتراوح  والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــكل ور  عمل للمجموعات  ــبورة عادية وور ية  ترتب المقاعد لتشـ   وسـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 إضاءة مناسبة.حدي  و

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 عرض البيانات. وجهاز أجهزة كمبيوتر

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات طر  التقييم  فعالية التدريس و

مصفوفة مخرجات التعلم      لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر    
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .11

 .أعمال الطلبة

بادل بصورة دوريٍة لتوا .12

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .11

ئة التدريس لبح   بل أعضاء هي

حل المشاكل المتكررة إليجاد ال

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .12

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 مجلس قسم العلوم الرياضية ة االعتمادهج

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 إحصاء عام  اسم المقرر:

 ت261ريض رمز المقرر:

 البرنامج:
العلوم في الرياضيات  بكالوريوس الفيزياء   )بكالوريوسبرامج كلية العلوم 

 يوس الكيمياء  بكالوريوس األحياء(بكالور

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1
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 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 6 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:

 تمارين(2نظري+2وحدات دراسية ) عدد ساعات االتصال:  3

 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك     ةمتطلب جامع أ.

    اختياري  إجباري  ب.

 :      بدءا من المستوى ال انى يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت101ريض   :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 )اليوجد(: . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ينطبق( )اختر كل مانمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 لساعات االتصا

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 للمقرر:لعام وصف اال. 1

تنظيم البيانات وعرضها, مقاييس النزعة المركزية, مقاييس التشتت,  مقدمة )تعريف علم اإلحصاء/أهمية علم اإلحصاء(,

االرتباط واالنحدار, مقدمة في االحتماالت   توزيع ذي الحدين والتوزيع الطبيعي  استخدام الحزم اإلحصائية في بعض أجزاء 

  SPSS, SAS, MINITABالمقرر م ل: 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 بادئ اإلحصاء الوصفي األساسيةِ التعرف على مفاهيِم و م •

 اإللمام بالمعلومات األساسية عن االحتماالت و تطبيقاتها •

 فَْهم ودراسة المقررات المتقدمة التي تستلزم الدراية بالمفاهيِم األساسيِة في اإلحصاءِ  •
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 لتعلم للمقررات امخرج
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K.1 واالحصاء عرفة بالرياضيات الموصف  1.1

والمبادئ والنظريات والنماذج  األسس :في الرياضيات واالحصاء تحديد    الخطوط العريضة 1.2

 الرياضية

K.2 

 K.4 و العمليات المنطقية استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير 1.4

  المهارات 2

 S.2 تطبيق االدوات والعمليات المناسبة باستخدام الرياضيات واالحصاء وبرامج الكمبيوتر 2.2

  الكفاءات 3

  اليوجد 3.1
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 8 م يله بيانيا تصنيف البيانات في جدول توزيع تكراري واهم الطر  لت 1

 6 مقاييس النزعة المركزية 2

 8 اختبار  صير مقاييس التشتت 3

 4 معامل االرتباط 4

 4 المسلمات في االحتماالت  5

 4 استقالل الحواد  –االحتمال الشرطي 6

 4 اختبار نصف فصلي 7

 4 زيعتباين تو  –التو ع الرياضي  -العشوائي المنفصل و توزيعه االحتماليالمتغير  8

 4 اختبار  صير- وتباين متوسط –توزيع ذي الحدين  9

 4 التباين -التو ع الرياضي –المتغير العشوائي المتصل وتوزيعه االحتمالي  10

 8 جدول التوزيع الطبيعي المعياري  –تحت منحني الك افة  والمساحاتالمنحني الطبيعي  11

 60 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر جات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس خرم ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

K.1  المحاضرات التفاعلية  وصف المعرفة بالرياضيات واالحصاء 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

فصلية  – صيرة )ت اختبارا

ــة K.2 الصفية اركةالمش نهائي( – ــيـات   تحـديـد    الخطوط العريضـــ في الريـاضــ

والمبادئ والنظريات والنماذج  األـسس :واالحصـاء

 الرياضية

K.4  المفاهيم والقوانين الرياضــية في التفكير  اســتخدام

 والعمليات المنطقية

 المهارات 2.0

S.2  ــتـخدام ـــبة ـباســ تطبيق االدوات والعملـيات المـناســ

 حصاء وبرامج الكمبيوترالرياضيات واال

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

فصلية  – صيرة  (اختبارات

 المشاركة الصفية نهائي( –

 الكفاءات 3.0

   اليوجد 



 

 
57 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 5 5  صيراختبار  1

 25 8 اختبار نصف فصلي 2

 5 10 اختبار  صير 3

 15 13 اختبارنصف فصلي 4

5 
ـــية  ــروع  /وتـمارينواجـبات دراســ مشــ

 بح ي

 10 اسبوعيا

 40 15بعد االسبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي 6
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي ة التعليمية هيئ والأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   اقد م ذكر مع )

 ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات  6تحديد ساعات مكتبية بوا ع )  -

ريس من خالل مو عه على اصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدتوال -

 الشبكة العنكبوتية 

تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم   -

اديمي   ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد األك

 قرر.هذا الم

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

 2007د.عبدهللا الشيحة  د.عدنان بري. مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت. .مكتبة الشقري 

Walpole, R. E., Myers, R. H., and S. L. Myers (2007), Probability 

Hall, -ed., Prentice thEngineers and Scientists, 8and Statistics for 

Inc., Upper Saddle River, New Jersey. 

 المراجع المساندة

مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت لمحمد صبحي أبو صال  و عدنان عوض نيويورك: دار 

 1983 جون وايلي وأبنائه

Ross, S. (2004), Introduction to Probability and Statistics for 

ed., John Wiley & Sons, New York. rdEngineers and Scientists, 3 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 SPSS, SAS, MINITAB الحزم اإلحصائية م ل أخرى 

 

 ت المطلوبة:المرافق والتجهيزا. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

ــ ة  ــة ومهيــــ ــرات النظريــــ ــة للمحاضــــ ــية مخصصــــ ــة دراســــ  اعــــ

للتعلـــــيم التقليـــــدي والتعلـــــيم االلكترونـــــي تســـــم  بالتفاعـــــل بـــــين 

ــا  ــات فيهــ ــدد الطالبــ ــراوح عــ ــ  يتــ ــة بحيــ ــاتذة والطلبــ ــن ) األســ مــ

( طالبــــــة  مــــــزودة بمقاعــــــد متحركــــــة بحيــــــ  ترتــــــب  40- 30

ــة ا ــبورة عاديـــ ــات   وســـ ــل للمجموعـــ ــكل ور  عمـــ ــد لتشـــ لمقاعـــ

ــام  وور يــــة وذكيــــة  وأجهــــزة حاســــب  ومنبــــر متحــــد    مــــع نظــ

صـــــوتي متكامـــــل وميكروفونـــــات ســـــلكية والســـــلكية وتوصـــــيل 

 شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  وإضاءة مناسبة.
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 متطلبات المقرر العناصر

 ةالتجهيزات التقني
 البرمجيات()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 تحدد الحقا في ضوء مايستجد. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم 

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

 مصفوفة مخرجات التعلم

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضــاء هيئة تدريس مســتقلين من داخل  

 المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من أعمال  -1

 الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي   -2

 ت مع أعضاء هيئة تدريس االختبارا

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة اـلتــدرـيس ـمن داخــل  أعضــــ

ان الجودة   ات, لـج الـب ــســـــة , الـط المؤســ

 ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات من  -1

أعضاء هيئة التدريس لبح   بل 

يجاد الحل المشاكل المتكررة إل

 المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2

يتم تدريسه واستقبال  آرائهن حول ما

 المقترحات ودراسة مدى فعاليتها. 

 تد يق ومراجعة محتويات ملف المقرر لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 ضيةمجلس قسم العلوم الريا جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
59 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طرائق رياضية اسم المقرر:

 ت )يدرس باللغة االنجليزية(311ريض  رمز المقرر:

 الرياضياتبرنامج بكالوريوس العلوم في  البرنامج:

 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن المؤسسة:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقيي . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مرافق:التعلم والمصادر  –و 
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 6 ................................................................................................................ المقرر:م جودة ز. تقوي

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 تمارين(2نظري+2ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية 3 المعتمدة:. الساعات 1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
متطلب 

 قسم
   أخرى  

   اختياري  إجباري ب.

 السنة ال ال ة –المستوى السادس : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت241ت+ ريض204ت+ ريض222ريض المقرر:. المتطلبات السابقة لهذا 4

 وجدت( )إن. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 يوجد ال

 

 )اختر كل ما ينطبق(اسة نمط الدر. 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 عات االتصالاس

 30 محاضرات 1

 30 إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

حل المعادالت التفاضلية الخطية ذات المعامالت المتغيرة باستخدام متسلسالت القوى. المؤثرات .  الداخلي  فضاء حاصل الضرب

جاندر  هيرميت  داما  بيتا و بيسل(. النظرية العامة لمتسلسالت فورييه  لوفيل. الدوال الخاصة: ال-المترافقة. نظرية شتورم

 . تطبيقات.فورييه. تحويل البالس تكامل

 

 للمقرر الهدف الرئيس. 2

 اكساب الطالبات المعارف والعلوم الرياضية األساسية وتطوير الحس اإلبداعي لدى الطالبات. •

 تصنيفات المعادالت التكامليه  وتحويلها لمعادالت تفاضلية والعكس.وتعريف الطالبات بمفهوم المعادلة التكاملية  •

 .المقررة م ل )ماتالب  ماثماتيكا  سي بلس بلس...(استخدام البرمجيات الحاسوبية مهارة في اكتساب ال •
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استشعار المشكالت مع تقديم حلول لها بممارسة مهارات التفكير العليا وتحليل النتائج والمعلومات وتفسيرها  •

 .ومنا شتها

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط  علمالتمخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 .ولعمليات المنطقية استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير 1.4

 

K4 

  المهارات 2

 .مالءمتها ووضوحها رياضية لمسائل الحياة الحقيقية بطريقة تبين مدى نماذج تطوير 2.1

 

S1 

 وتطبيقاتها فعاليتها تقييمالمشكالت  وتقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل  2.3

 

S3 

  الكفاءات 3

 C1 .القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق أهداف معينةاظهار  3.1

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 14 حل المعادالت التفاضلية الخطية ذات المعامالت المتغيرة باستخدام متسلسالت القوى 1

 10 الداخلي. المؤثرات المترافقةل الضرب فضاء حاص 2

 16 جاندر  هيرميت  داما  بيتا و بيسل(.لوفيل والدوال الخاصة: ال-نظرية شتورم 3

 14 النظرية العامة لمتسلسالت فورييه  تكامل فورييه. تحويل البالس  4

 6 تطبيقات 5

 60 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يميالتق وطر جيات التدريس رر مع كل من استراتيمخرجات التعلم للمق ربط. 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.4 

 استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير

 العمليات المنطقيةو

 

 

   

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 الصفية المشاركة

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 

نماذج رياضية لمسائل الحياة الحقيقية  تطوير

 .مالءمتها و وضوحها بطريقة تبين مدى

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 التقديميةالعروض 

 

 اختبارات

 ئي(نها  –فصلية    –) صيرة   

 الصفية المشاركة

 لواجباتا

2.3 

تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت  

 وتطبيقاتها و تقييم فعاليتها

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 الصفية المشاركة

 لواجباتا

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 

ــمن فرهـار ظا ق  يالقـدرة على العمـل بفعـاليـة ضــ

 لتحقيق أهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 الصفية المشاركة

 لواجباتا

 الطلبة أنشطة تقييم. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 ة النسب

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %10 األسبوعين السابع والعاشر اختبارات دورية  صيرة 1

 %20 األسبوع ال امن الفصلي األول االختبار 2

 %20 األسبوع ال ال  عشر الفصلي ال اني االختبار 3

 %10 أسبوعيا مشاركة صفية وتمارين 4

 %40 الخامس عشر األسبوعبعد  النهائي  االختبار 5
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   اقد م ذكر مع )

  .ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات 6)ا ع تحديد ساعات مكتبية بو •

التدريس من خالل مو عه على التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة  •

  .الشبكة العنكبوتية

المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم   تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة •

ة في عملية اإلرـشاد األكاديمي  ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في المادة والمـساهم

 المقرر. هذا

 

 
 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
P.P.G. Dyke, An Introduction to Laplace Transforms and 

Fourier Series, Springer Verlag,2004 

 

 المساندةالمراجع 

- Joe D. Hoffman, Numerical Methods for Engineers and 

Scientists, Marcel Dekker Incorp,2001. 

- Richard Lissaman and Elizabeth WestMEI Numerical Methods 

(MEI Structured Mathematics (A+AS Level)), (27 Aug 2004) 

- J.Douglas Faires and Richard Burden Numerical Methods., (18 

Jul 2002) 

-  A First Course in Differential Equations with Modeling     

    Applications, Dennis G. Zill, Ninth edition 

 اإللكترونيةالمصادر 

Wikipedia, Math world, …. 

http://en.wikipedia.or 

http://www.ams.org 

http://www.math.psu.edu 

http://www.emis.de/ZMATH 

http://www.sciencedirect.com 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه. ىأخر

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=P.P.G.%20Dyke
http://www.amazon.co.uk/Numerical-Methods-Structured-Mathematics-Level/dp/0340814616/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1241603825&sr=8-1
http://www.amazon.co.uk/Numerical-Methods-Structured-Mathematics-Level/dp/0340814616/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1241603825&sr=8-1
http://www.amazon.co.uk/Numerical-Methods-J-Douglas-Faires/dp/0534407617/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1241603825&sr=8-6
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2 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

قليدي النظرية ومهي ة للتعليم الت  اعة دراسية مخصصة للمحاضرات

والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد 

( طالبة  مزودة بمقاعد متحركة بحي  ترتب  40- 30الطالبات فيها من ) 

لمقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات   وسبورة عادية وور ية وذكية ا

مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات   وأجهزة حاسب  ومنبر متحد   

وإضاءة سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  

 مناسبة.

 التجهيزات التقنية
 البرمجيات()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 عرض البيانات. وجهاز أجهزة كمبيوتر

 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
يستجد. ماتحدد الحقا في ضوء   

 

 

 لمقرر اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  للمقررالتحقق من مخرجات التعلم 

 مصفوفة مخرجات التعلم

 المستوى العام للطالبات.

 

 لطالبالتحقق من معايير إنجاز ا
أعضــاء هيئة تدريس مســتقلين من داخل  

 المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من أعمال  -1

 الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي   -2

االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 أعضاء هيئة تدريس 

 

إجراءات التخطيط للمراجعــة الــدوريــة  

الدراـسي والتخطيط   فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة ن داخــل اـلتــدرـيس مـ  أعضــــ

ــة  ــســـ ات  المؤســ لجـان الجودة   الطـالـب

 ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات من  -1

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2

آرائهن حول ما يتم تدريسه واستقبال 

 ليتها. المقترحات ودراسة مدى فعا

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
 تد يق ومراجعة محتويات ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 المعادالت التفاضلية العادية اسم المقرر:

 ت )يدرس باللغة االنجليزية(323ريض  رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن  المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ عريف بالمقرر الدراسي:التأ. 

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. والتقييم: د. التدريس

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين(2نظري+2وحدات دراسية ) عدد ساعات االتصال: 3 المعتمدة:. الساعات 1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب 

  كلية
   أخرى  متطلب  سم 

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال ال ة – المستوى السادس  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )4

 ت241ت+ الجبر الخطي ريض204( ريض4والتكامل )ت+ حساب التفاضل 222مقدمة في المعادالت التفاضلية ريض

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(5

 دال يوج

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية راسةالد نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

   أخرى  5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

 30 إضافيةدروس  3

  ى )تذكر(أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة  3

  المشاريع /إعداد البحو  4

  )تذكر(أخرى  5

 20 اإلجمالي 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

حلول المتسلسالت ال لمعادالت   –المعادالت التفاضلية ذات الرتب العليا ومسائل القيم االبتدائية والحدية للمعادالت الخطية  جة  نمذ

الخطية. حلول حول النقاط العادية. حلول حول نقاط المفرد  تحويل ال بالس. التحويالت العكسية وتحويالت المشتقات. 

طريقة تغيير البارامترات وعلى –ة المتجانسة ذات المعامالت ال ابتة وتعيين القيم الذاتية  خطيال  األنظمة  -الخصائص التشغيلية  

 األس المصفوفي.

 -معادالت فولتيرا  -المفاهيم األساسية للمعادالت التكاملية: تعريف تصنيف المعادالت التكاملية الخطية: معادالت فريدهولم 

 املية معادلة.تك التمعاد -تكاملية(  -معادالت )تفاضلية 

تحويل مس لة   -تحويل القيمة األولية لمعادلة فولتيرا     التكاملية تحويل معادلة فولتيرا إلى معادلة تفاضلية طبيعية  حل المعادلة  

++ ...( لحل هذه  MATLAB  Mathematica  Cالقيمة الحدية لمعادلة فريدهولم . استخدام برامج الكمبيوتر م ل )

 المشكالت.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .والعكسلمعادلة تفاضلية  وتحويلها وتصنيفهاتعريف الطالبات بالمعادلة التكاملية  -1

 اكتساب المهارة في استخدام البرمجيات الحاسوبية المقررة م ل )ماتالب  ماثماتيكا  سي بلس بلس...( -2

  شتهاات وتفسيرها ومناالنتائج والمعلومحل المشكالت بتطبيق مهارات التفكير العليا وتحليل  -3

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K.4    .والعمليات المنطقية في التفكير والصيغ الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

  المهارات 2

 S.1 تها ومبرراتهاقة توض  مالءمالحقيقية بطري لمسائل الحياة نماذج رياضية تطوير 2.1

 S.3 فعاليتها وتطبيقاتها  وتقييم حل المشكالت في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2.3

  الكفاءات 3

 C.1 .القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق أهداف معينة 3.1

 

 

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعات ائمة  م

 4 مسائل القيم االبتدائية والقيم الحدية للمعادالت الخطية العليا:ة ذات الرتب الت التفاضلينمذجة المعاد 1

 4 والحلول حول نقطة شاذة –الحلول حول نقطة عادية  -سلسلة حلول المعادالت الخطية  2

 6 مبرهنات االنتقال -تحويل ال بالس للمشتقات -التحويل العكسي ال بالس –تحويل ال بالس  3

 8 أنظمة المعادالت التفاضلية الخطية من الرتبة األولى -أنظمة المعادالت الخطية 4

5 
القيم الذاتية -القيم الذاتية الحقيقية المختلفة  ال ابتة:األنظمة الخطية المتجانسة ذات المعامالت 

 القيم الذاتية المركبة -المكررة
16 

 10 ياالس المصفوف  -تغيير البارامترات 6

7 

 تعريفها التكاملية:االساسية للمعادالت  اهيمالمف

 -المعادالت )التفاضلية – فولتيرمعادالت  – مفريدة ول الخطية: معادالتتصنيف المعادالت التكاملية 

 المعادالت التكاملية الشاذة -التكاملية( 

6 

8 
 لة القيمة االبتدائية تحويل مس -تحويل معادلة فولتيرا لمعادلة تفاضلية عادية -حل المعادلة التكاملية

 قيمة الحدية لمعادلة فريدهولمتحويل مس لة ال -لمعادلة فولتيرا
6 

 60 المجموع
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 التدريس والتقييم: د. 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.4 

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم

 والعمليات المنطقية

 

 

  

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 -المشاركة الصفية

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 

الحقيقية  لمسائل الحياة ضيةنماذج ريا تطوير

 مدى تبين بطريقة

 مالءمتها ووضوحها:

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 -المشاركة الصفية

 الواجبات

 

2.3 

 تقييم اساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت 

 وتقييم فعاليتها وتطبيقاتها

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 -المشاركة الصفية

 الواجبات

 

 الكفاءات 3.0

3.1 

ــمن فر  لتحقيق   القــدرة على العمــل بفعــاليــة ضــ

 أهداف معينة

 التفاعلية المحاضرات 

التدريب  –العصف الذهني 

 العملى

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية 

 - المشاركة الصفية

 الواجبات

 

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
ــل  بح   صير ــيــن خــالل الــفصــــ مــرت

 الدراسي

10% 

 %10 جميع األسابيع ن الواجبحل تماري 2

 %20 األسبوع السابع اختبار أعمال السنة األول 3

 %20 األسبوع الحادي عشر اختبار أعمال السنة ال اني 4

 %40 االسبوع السادس عشر االختبار النهائي 5
 
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات تم ( يساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي -

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  -

 الشبكة العنكبوتية 

دة الطالبات على فهم  تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساع -

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في   كاديمي األالمادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 هذا المقرر.
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

D. G. Zill, A first Course in Differential Equations, Cole Pub Co 

(2008). 

Abdul-majid Wazwaz, A First course in integral equations,  

world Scientific pub co.(1997). 

 المساندةالمراجع 

Marcus, Differential Equations: An Introduction, Wm.C. Brown 

Publishers, 1991. 

الت التفاضلية . مطابع دمة في المعادهـ (.مق1425) إبراهيم ديب سرميني وآخرون . -

 جامعة الملك  سعود 

 هـ(. 1414سالم أحمد سحاب, مقدمة في المعادالت التفاضلية, مركز النشر العلمي, )

وليم بوليس وريتشارد دبريما, مبادئ المعادالت التفاضلية, دار جون وايلي وأبناؤه,         -

 م1983

 اإللكترونيةالمصادر 

http://en.wikipedia.org   

http://www.aws.org  

http://www.math.psu.edu   

http://wwwemis.de/ZMATH  

http://www.sciencedirect.com 

 Mathematica -Mable   -  Matlab  ىأخر

 

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــم    ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح والتعليم االلكتروني تسـ بالتفاعل بين األسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30)ـعدد الـطالـبات فيـها من 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة   ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ وأجهزة حـاســـ

ت انترنت  ونظام تكييف وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكا

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 عرض البيانات. وجهاز أجهزة كمبيوتر

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 .دما يستجتحدد الحقا في ضوء 

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

نة من صحي  عيتد يق ت .13

 .أعمال الطلبة

http://en.wikipedia.org/
http://www.aws.org/
http://www.math.psu.edu/
http://wwwemis.de/ZMATH
http://www.sciencedirect.com/
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

والتبادل بصورة دوريٍة  .14

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

من  ورية للمقرراتالمراجعة الد  .13

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .14

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 لمقررا

 
 
 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 نظرية االعداد  اسم المقرر:

 ت )يُدرس باللغة العربية(342ريض  رمز المقرر:

 ضياتالعلوم في الريا برنامج بكالوريوس البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر: وصف  ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... ة:. المرافق والتجهيزات المطلوب2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:

 تمارين( 2نظري+ 3عات االتصال: سية )عدد ساوحدات درا 4

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال ال ة –الخامسالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت131أسس الرياضيات ريض  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 )اليوجد(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( لفعلية للمقررلم االتع ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  عالمشاري /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

  :. الوصف العام للمقرر1
خوارزمية ا ليدس. األعداد األولية وبعض خواصها. المعادالت  - ابلية القسمة  -االستقراء الرياضي ومبدأ الترتيب الحسن 

نظرية البا ي الصينية وتطبيقاتها.  –التطابقات الخطية وحلها  - الديوفنتية الخطية. التطابق والخواص األساسية للتطابق

مبرهنة ولسن و مبرهنة أويلر. بعض الدوال   -طريقة فيرما في التحليل    –نة فيرما الصغرى  التطابقات دير الخطية وحلها. مبره

 . الكسور المتواصلة. وتقديم لحدس فيرما العددية وخواصه. ثالثيات في ادور 

  للمقرر الرئيسالهدف . 2

 معرفة تاريخ األعداد الصحيحة ونش تها. •

 حة معرفة العال ات الجديدة على األعداد الصحي •

 اكتساب المهارة في التعامل مع األعداد. •

لتحفيز التفكير الرياضي وفهم  الحسابيةإكساب الطالبات مهارة االتصال واستخدام البرامج الرياضية والمهارات  •

  ة.وحل المسائل الرياضي
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K3 .مع براهينها ذكر النظريات الرياضية 1-3

 K4 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1-4

  المهارات 2

 S3 وتطبيقاتها فعاليتها حل المشكالت  وتقييم في ختلفةوتقنيات م تقييم أساليب 2-3

  الكفاءات 3

 C1 .فر  لتحقيق أهداف معينة العمل بفعالية ضمنعلى  القدرة 3-1

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 أوالً: الجزء النظري  

 15 .خوارزمية ا ليدس .  ابلية القسمة. االستقراء الرياضي ومبدأ الترتيب الحسن 1

 5 األعداد األولية وبعض خواصها 2

 5 الديوفنتية الخطيةالمعادالت  3

 10 التطابق والخواص األساسية للتطابق 4

 10 نظرية البا ي الصينية وتطبيقاتها .التطابقات الخطية وحلها 5

 5 وحلها دير الخطيةالتطابقات  6

 5 يلا في التحلطريقة فيرمالصغرى. مبرهنة فيرما  7

 5 مبرهنة ولسن و مبرهنة أويلر 8

 5 العددية وخواصهابعض الدوال  9

 5 ثالثيات في ادور  وتقديم لحدس فيرما 10

 5 المتواصلةالكسور  11

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 المحاضرات التفاعلية  .مع براهينها النظريات الرياضية ذكر 3-1

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 الواجبات

وأورا   الصــفية المشــاركة

 عمل

 في التفكير والقوانين الرياضية اهيماستخدام المف 1-4

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 الواجبات

وأورا   الصــفية المشــاركة

 عمل

 المهارات 2.0

  حل المشكالت في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 3-2

 . وتطبيقاتها فعاليتها وتقييم

 

 العصف الذهني

 حل المشكالت

 الفريق البح ي

 محاكاة

 اختبار األداء

 مشاريع الطالبات  

 أورا  بح ية

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

فر   على العمل بفعالية ضمن القدرةاظهار  1-3

 .أهداف معينة لتحقيق

 العصف الذهني 

 الفريق البح ي

 المقابالت

 المالحظات

 والطالباتمالء تقييم الز

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 5 (1اختبار  صير ) 1

 %20 7 (1اختبار نصف فصلي ) 2

 %5 9   (2اختبار  صير ) 3

( 2اختبار نصف فصلي )  4  12 20% 

 %5 أسبوعيا واجبات دراسية وتمارين 5

 %5 أسبوعيا مشاركة  6

 %40 15بعد االسبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي 7

 
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ذا الغرض في كل أسبوع(.   خالله أعضاء هيئة التدريس له  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد اقد م ذكر مع )

  .ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات 6)تحديد ساعات مكتبية بوا ع  •

ريس من خالل مو عه على التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التد •

  .العنكبوتية الشبكة

تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن مسـاعدة الطالبات على   •

فهم المادة والمســــاهمة في عملية اإلرشــــاد األكاديمي  ومســــاعدة الطالبات في مواجهة أي مشــــكالت دراســــية 

 قرر.وأكاديمية في هذا الم

 

 
 مرافق: مصادر التعلم وال –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

 

ــعود    ــمـحان ..نظرـية األـعداد وتطبيـقاتـها.   ـجامـعة المـلك ســ - فوزي اـلذكير   معروف ســ

هـ(1429الطبعة ال ال ة . )  

 المراجع المساندة

 

D. Burton( Elementary Number theory.) Allyan and Bacon. 

.(1982). 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه ونيةالمصادر اإللكتر

 أخرى 
   مواد تعليمية أخرى م ل البرامج الحاسوبية  البرمجيات  واألسطوانات المدمجة:أدرج أي  

 Matlabأو    Mableأو Mathematicaبرنامج الحزم اإلحصائية م ل: 

 

 

 والتجهيزات المطلوبة:المرافق . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض قاعاتلا)

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي 

والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد 



 

 
77 

 متطلبات المقرر العناصر

ترتب ( طالبة  مزودة بمقاعد متحركة بحي   40- 30الطالبات فيها من ) 

المقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات   وسبورة عادية وور ية وذكية 

 وأجهزة حاسب  ومنبر متحد    مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات 

سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  وإضاءة 

 مناسبة.

 التجهيزات التقنية
 ت()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيا

 عرض البيانات. وجهاز أجهزة كمبيوتر

 

 لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 حدة االعتماد رنامج وولجنة الب التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

 مصفوفة مخرجات التعلم

 العام للطالبات.المستوى 

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضــاء هيئة تدريس مســتقلين من داخل  

 المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من أعمال  -1

 الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي   -2

االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 يس أعضاء هيئة تدر

 

إجراءات التخطيط للمراجعــة الــدوريــة  

لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط  

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة اـلتــدرـيس ـمن داخــل  أعضــــ

ــة  ــســـ ات  المؤســ لجـان الجودة   الطـالـب

 ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات من  -1

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 ها.المناسب ل

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2

آرائهن حول ما يتم تدريسه واستقبال 

 المقترحات ودراسة مدى فعاليتها. 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
 تد يق ومراجعة محتويات ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 ةاشرالع ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 التحليل العددي  اسم المقرر:

 ت )يدرس باللغة االنجليزية( 351ريض رمز المقرر:

 برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 بد الرحمنورة بنت عاألميرة نجامعة  المؤسسة:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 
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 5 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين( 2نظري+  3وحدات دراسية )عدد ساعات االتصال:  4 المعتمدة:. الساعات 1

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   قسملب متط   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال ال ة –المستوى الخامس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت242ت +عال 241ت + ريض203ريض :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 (اليوجد). المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 اتمحاضر 1

 30 إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
  :ر. الوصف العام للمقر1

 الجزء النظري :

الحسابات  أخطاء التدوير  نمو الخط  والتقارب.  طرائق عددية لحل المعادالت دير الخطية: التنصيف  الوضع الخاطئ     

رافسون و القاطع. دراسة تحليل الخط  للطرائق التكرارية ومعدل تقاربها.  االستكمال والتقريب  بواسطة -التكرار الدالي  نيوتن

انج  فرو  القسمة.  دراسة األخطاء المرافقة لهذه الدوال  وتحليل النتائج العددية. التفاضل حدود : تايلور  الدرك يرات ال

العددي: استنتاج طرائق عددية ذات رتب تقاربية مختلفة  لحساب التفاضل األول  و ال اني وذلك باستخدام ك يرات الحدود 

تحليل ت ثير أخطاء التدوير على القيم المحسوبة. التكامل  لهذه الطرائق و كذلكتايلور والدرانج. دراسة األخطاء المرافقة 

العددي: استنتاج بعض الطرائق م ل: شبه المنحرف  سمبسون و نقطة الوسط وكذلك صيغها المركبة.  دراسة وتحليل الخط  

تحليل الخط  للحلول  جاوسي  مع االرتكاز.لجميع الصيغ. الحلول العددية ألنظمة المعادالت الخطية: طرائق مباشرة: الحذف ال

مع دراسة تحليل الخط  ومعدالت التقارب لهذه  SORسيدال و -العددية للطرائق المباشرة. طرائق تكرارية: جاكوبي  جاوس

لمرافقة الطرائق. المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة االولى:  طريقتي أويلر و تايلور  استنتاج بعضها. دراسة األخطاء ا

 كوتا  و تحليل األخطاء المتعلقة بهم. -التقاربية. طرائق رونجلها ورتبها 
 الجزء العملي: 

 استخدام تطبيقات الحاسب لحل بعض المسائل.
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  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اسـب  إكسـاب المهارة في الطر  العددية لحلول المعادالت  عن طريق اسـتخدام برامج التحليل العددي وتسـهيالت الح .8

 اآللي

واســـتيعاب طر  محددة الخطوات )الخوارزميات( للوصـــول من البيانات المعطاة إلى نتائج أو حلول عددية تُعد  فهم  .9

 تقريباً للحلول المضبوطة.

إكساب الطالبات مهارة االتصال واستخدام البرامج الرياضية والمهارات الحاسبية لتحفيز التفكير الرياضي وفهم وحل  .10

 ية. المسائل الرياض

 ل طر  الحصول على حلول عددية لمسائل يصعب حلها بالطر  الجبرية المعتادة.وصف وتحلي .11

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 

K4 

  المهارات 2

  تبين الحقيقية بطريقة لمسائل الحياة نماذج رياضية تطوير 2.1

 مالءمتها ووضوحها

S1 

 S2 وذلك باستخدام الرياضيات وبرامج الكمبيوتر تطبيق األدوات والعمليات المناسبة  2.2

وات  والمهارات واألدتوضي  القدرة على استخدام الرياضيات الحدي ة: التقنيات والبرامج  2.5

 ليل مشاكل الحياة الحقيقيةالالزمة لتح

 

S5 

  الكفاءات 3

 تنفيذ تقنية معينة على بيانات الحياة الحقيقية باستخدام جهاز كمبيوتر إذا لزم األمر 33.

 

C3 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 أوالً: الجزء النظري  

 3 خط  و التقاربالحسابات  أخطاء التدوير  نمو ال 1

2 
رافسون  القاطع   -طرائق عددية لحل المعادالت دير الخطية: التنصيف  التكرار الدالي  نيوتن

 الوضع الخاطئ. دراسة تحليل الخط  للطرائق التكرارية و معدل تقاربها.
9 

3 
ألخطاء ك يرات الحدود: تايلور  الدرانج  فرو  القسمة.  دراسة ا االستكمال والتقريب  بواسطة

 المرافقة لهذه الدوال  وتحليل النتائج العددية. 
6 

4 

التفاضل األول و ال اني  التفاضل العددي: استنتاج طرائق عددية ذات رتب تقاربية مختلفة  لحساب

وذلك باستخدام ك يرات الحدود  تايلور والدرانج. دراسة األخطاء المرافقة لهذه الطرائق و كذلك 

 لتدوير على القيم المحسوبة. تحليل ت ثير أخطاء ا

4.5 

5 
التكامل العددي: استنتاج بعض الطرائق م ل: شبه المنحرف  سمبسون و نقطة الوسط وكذلك 

 صيغها المركبة.  دراسة وتحليل الخط  لجميع الصيغ. 
4.5 

6 
يل الحلول العددية ألنظمة المعادالت الخطية: طرائق مباشرة: الحذف الجاوسي  مع االرتكاز. تحل

 للطرائق المباشرة.الخط  للحلول العددية 
4.5 

7 
مع دراسة تحليل الخط  ومعدالت التقارب لهذه  SORسيدال و -طرائق تكرارية: جاكوبي جاوس

 الطرائق.
6 

8 
كوتا و تحليل األخطاء -المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة االولى: طر  تايلور و أويلر و رونج

 المتعلقة بهم. 
7.5 

 ثانياً: الجزء العملي

 2 التعرف على تطبيقات الحاسب)البرمجيات المقررة( 

 24 استخدام تطبيقات الحاسب )البرمجيات المقررة( لحل بعض المسائل وفق ماتم اعطاؤه في النظري 

 71 المجموع
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 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق ر وطمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

 المهارات 2.0

الحقيقية  لمسائل الحياة نماذج رياضية تطوير 2.1

 مدى مالءمتها ووضوحها تبين بطريقة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 الحوارالمنا شة و 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركة الصفية

 والتمارين اتالواجب

وذلك  تطبيق األدوات والعمليات المناسبة  2-2

 باستخدام الرياضيات

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركة الصفية

 والتمارين الواجبات

 :الحدي ةعلى استخدام الرياضية  توضي  القدرة 5-2

التقنيات والبرامج والمهارات واألدوات الالزمة  

 لتحليل

 مشاكل الحياة الحقيقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات عملية

  

 المشاركة الصفية

 والتمارين الواجبات

 الكفاءات 3.0

بيانات الحياة الحقيقية  ىة علمعين تنفيذ تقنية 3.3

 األمر  لزم كمبيوتر إذا باستخدام جهاز

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 العمليالتدريب 

  التقارير والمشاريع

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتق جةدر إجماليمن 

 درجة  30                                         للجزء النظري ويتضمن:  مرحلي  تةيي  -  أوالً              

 10 10 اختبار أعمال السنة 1

 10 4 6 8 12 اختبارات دورية  صيرة 2

 10 أسبوعيا مشاركة صفية وتمارين 3

 50 15األسبوع  بعدتقييم نهائي للجزء النظري  

 درجة 20                               تقييم مرحلي للجزء العملي ويتضمن : -ثانياً               

 10 أسبوعيا تقييم كل تدريب عملي 

 10 13 تقييم نهائي للجزء العملي   
 

 



 

 
83 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي عليمية والهيئة التأعضاء هيئة التدريس  ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   اقد م ذكر مع )

 ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات  6تحديد ساعات مكتبية بوا ع )  -

ريس من خالل مو عه على واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التد رح األسئلةالتواصل وط -

 الشبكة العنكبوتية 

تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على  -

ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية  فهم المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد األكاديمي   

 قرر.وأكاديمية في هذا الم

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

 

- Richard L.Burden,J.Douglas Faires and Albert C. Reynolds, 

NUMERICAL Analysis, 7th edition ,PWS-KENT Publishing 

Cmpany,2005 

 

 المراجع المساندة

 

Endre Süli and David F. Mayers, An Introduction to 

Numerical Analysis        ,28 Aug 2003. 

Eugene Isaacson and Herbert B. Keller ,Analysis of Numerical 

Methods (Dover books on advanced mathematics) ,Oct 

1994. 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 أخرى 
   مواد تعليمية أخرى م ل البرامج الحاسوبية  البرمجيات  واألسطوانات المدمجة:أدرج أي  

 برمجيات الفورتران   الباسكال   سي بلس بلس   ميبل   ماثماتيكا أو الماتالب.

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر صرالعنا

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي 

والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح 

  مزودة بمقاعد متحركة بحي  ( طالبة30- 25عدد الطالبات فيها من )

ترتب المقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات   وسبورة عادية وور ية 

أجهزة حاسب  ومنبر متحد    مع نظام صوتي متكامل وذكية  و

وميكروفونات سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية
 ، البرمجيات(ت، السبورة الذكية)جهاز عرض البيانا

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 

 لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 
 

 

 

http://www.amazon.co.uk/Introduction-Numerical-Analysis-Endre-S%C3%BCli/dp/0521007941/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1241604115&sr=8-3
http://www.amazon.co.uk/Introduction-Numerical-Analysis-Endre-S%C3%BCli/dp/0521007941/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1241604115&sr=8-3
http://www.amazon.co.uk/Analysis-Numerical-Methods-advanced-mathematics/dp/0486680290/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1241604115&sr=8-5
http://www.amazon.co.uk/Analysis-Numerical-Methods-advanced-mathematics/dp/0486680290/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1241604115&sr=8-5
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  م للمقررخرجات التعلالتحقق من م

 مصفوفة مخرجات التعلم

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضــاء هيئة تدريس مســتقلين من داخل  

 المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من أعمال  -1

 الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي   -2

ن الواجبات مع االختبارات أو عينة م

 أعضاء هيئة تدريس 

 

إجراءات التخطيط للمراجعــة الــدوريــة  

لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط  

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة اـلتــدرـيس ـمن داخــل  أعضــــ

ــة  ــســـ ات  المؤســ لجـان الجودة   الطـالـب

 ببرنامج والكلية

ة للمقررات من المراجعة الدوري -1

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

متكررة إليجاد الحل المشاكل ال

 المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2

آرائهن حول مايتم تدريسه واستقبال 

 المقترحات ودراسة مدى فعاليتها. 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
 المقررتد يق ومراجعة محتويات ملف  

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 وم الرياضيةمجلس قسم العل جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
85 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية االحتماالت  اسم المقرر:

 ت 362ريض رمز المقرر:

 الرياضياتبرنامج بكالوريوس العلوم في  البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحممعة األميرة نورة بنت اج المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:
 تمارين( 2نظري+ 3ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  3

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
 متطلب  

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال ال ة –المستوى الخامس  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت261ت+إحصاء عام ريض203( ريض3) حساب التفاضل و التكامل :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 (وجدالي) :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  (تدريبات)ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

  :. الوصف العام للمقرر1
االحتمالية  دالة التوزيع و الك افة مراجعة االحتماالت  المتغيرات العشوائية واالحتماالت المشروطة  االستقالل  دالة الكتلة 

الية المنفصلة والمتصلة  التراكمية  خواص المتغيرات العشوائية للتوزيعات المنفصلة والمتصلة  بعض التوزيعات االحتم

المنفصلة والمتصلة  العزوم والدوال المولدة للعزوم لبعض التوزيعات المنفصلة والمتصلة  التو ع والتباين التوزيعات ال نائية  

 .عشوائية عشوائية  مجموع عدة متغيراتالمتغيرات الفي  الدوال الشرطي  توزيعات

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 صائصها والتوزيعات االحتمالية ذات المتغير الواحد المتصلة والمنفصلة.  ت العشوائية وخدراسة المتغيرا .12

 دراسة التوزيعات االحتمالية في أك ر من متغير عشوائي .13

 استنتاج التوزيعات االحتمالية للدوال في المتغيرات العشوائية ومجموعها. .14
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 للمقرر مخرجات التعلم
  رمز

المرتبط التعلم رج خم

  للبرنامج

  المعارف 1

 K.3 ذكر النظريات الرياضية مع براهينها 1.3

 K.4 الرياضية في التفكير و العمليات المنطقية والقوانيناستخدام المفاهيم  1.4

  المهارات 2

 مدى تبين الحقيقية بطريقة لمسائل الحياة نماذج رياضية تطوير 2.3

 مالءمتها ووضوحها

S.3 

 S.4 القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة من الجماهير 2.4

  الكفاءات 3

  اليوجد 
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
مسلمات نظرية  -العمليات على الحواد  -فضاء العينة -العشوائية مراجعة االحتماالت:  التجربة

 لحواد  المستقلة.االحتمال الشرطي و ا -االحتماالت
5 

2 
التوزيع  -المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية: المتغير العشوائي المتقطع والمتصل

 التراكمية.دالة التوزيع  -االحتمالي المتقطع والمتصل
5 

3 

خواص   -خواص المتغيرات العشوائية: التو ع للمتغير العشوائي ودالة في المتغير العشوائي

الدالة المولدة لالحتماالت. -الدالة المولدة للعزوم -العزوم -تباينالتو ع وال  

 

 

10 

4 
 -التوزيع الهندسي  -توزيع بواسون -توزيع ذي الحدين -محاولة برنولي التوزيعات المنفصلة :

 التوزيع الهندسي الزائد. -توزيع ذي الحدين السالب
10 

 10 يعي.التوزيع الطب -توزيع بيتا -توزيع جاما -األسي التوزيع -التوزيعات المتصلة : التوزيع المنتظم 5

6 

 -التوزيعات الهامشية -المتغيرات العشوائية ال نائية: التوزيعات ال نائية المتقطعة و المتصلة

 -التو ع وعزوم التوزيعات ال نائية -استقالل المتغيرات العشوائية -التوزيعات االحتمالية المشروطة

 التوزيع الطبيعي ال نائي.  -توزيع ثالثي الحدود

15 

7 
 -طريقة دالة التوزيع التراكمية -عشوائية: المتغيرات المتقطعة والمتصلةالدوال في المتغيرات ال

 .Fو توزيع  Tاستنتاج توزيع  -طريقة التحويالت -طريقة دالة توليد العزوم
15 

8 
مجموع  -مجموع متغيرين -ة للعزومالدالة المولد -مجموع عدة متغيرات عشوائية: التو ع و التباين

 المتغيرات.عدد محدود من 
5 

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 مع براهينها ذكر النظريات الرياضية 1-3

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات والتمارين

استخدام المفاهيم و القوانين الرياضية في التفكير  1-4

 و العمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 ذهني العصف ال

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات والتمارين
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

 حل المشكالت في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2-3

 فعاليتها وتطبيقاتها  وتقييم

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 عروض التقديميةلا

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات والتمارين

 العروض التقديمية الجمهور. فعال مع على التواصل بشكل القدرة 2-4

 المحاضرات التفاعلية 

 االنشطة والفعاليات الجامعية

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةلصفيالمشاركة ا

 الواجبات والتمارين  

 الكفاءات 3.0

   اليوجد 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 لكل اختبار 20 12   8 اختبار أعمال السنة 1

 لكل اختبار 5 5 10  صيرةاختبارات دورية  2

 10 بوعياسأ مشاركة صفية وتمارين 3

 40 15بعد األسبوع  اختبار نهائي 
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 
 ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات  6تحديد ساعات مكتبية بوا ع )  -

هيئة التدريس من خالل مو عه على  التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو -

 الشبكة العنكبوتية 

والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم  تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة -

في المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد األكاديمي   ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية 

 هذا المقرر.

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

 

 جدة.  1990نظرية االحتماالت لجالل الصياد: دار حافظ للنشر والتوزيع 

  

 المراجع المساندة

 

م    2000مقدمة في النظرية االحصائية ألحمد عودة   جامعة الملك سعود     -

   الرياض 

-Hogg. R. and A. crag, Introduction to mathematical 

statistics,(1978).  

 -Hodges J. (Joseph), LEHMANN E. (1964/70), Basic 

concepts of probability and statistics 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 ـــــــ أخرى 
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 ة:ت المطلوبوالتجهيزاالمرافق . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرضالقاعات)

قاعة دراسيييييصة  لليييييلييييية لةمواهيييييلاع ال التة ي يص   لة  ةص  ال  ة     
يال  ةص  االلك ليني تسييييييمف عال ياعا س ت ا سيييييياتح  يالرةوة عو     لاي  

( طيالويةم  ديد  عم ياعي    ولحية عو ي  30- 25ت )عي د الريالوياع ا ييا  
تلتب الم اع  ل شيييييي ا يرل عما لةمجموعاع م يسييييييوور  عاد ة يير صة 

أجيد  حياسييييييييييبم ي  ول   وي ص م  م نايا   يييييييييوتي   كيا يا يذحصية مي 
ي ص لياوناع سييييةكصة يالسييييةكصة يتو يييي ا  ييييو اع ان لن  ميناا  تك ص   

 ح    يإهاء    اسوة.
 التقنية التجهيزات

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،البرمجيات()

 علض الوصاناع. جياز ي أجيد  حمو وتل
 

 لطبيعة التخصص(تبعاً )ىأخر تجهيزات
. ا  س ج تو د الح ا اي هوء   

 
 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 .االستبانات الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم 

م   ـل ـع ـت خـرجــات اـل ن ـم ق ـم حــق ـت اـل

 للمقرر
 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد 

 مصفوفة مخرجات التعلم

 .للطالباتالمستوى العام 

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
من   مسـتقلينأعضـاء هيئة تدريس  

 داخل المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من  -1

 أعمال الطلبة

  والتبادل بصورة دوريةٍ  -2

ت أو عينة من  لتصحي  االختبارا

  أعضاء هيئةجبات مع الوا

 تدريس  

 

عــة  راـج ـم ـل ط ـل خـطــي ـت إجـراءات اـل

الــدوريــة لمــدى فعــاليــة  المقرر 

 الدراسي والتخطيط لتطويره

ة الـتدريس من داـخل  أعضـــــاء هيـئ

ة , الطالبات, لجان الجودة   ـس المؤـس

 ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات  -1

من  بل أعضاء هيئة التدريس 

  المشاكل المتكررة إليجاد لبح

 .الحل المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات  -2

إلبداء آرائهن حول مايتم تدريسه  

واستقبال المقترحات ودراسة 

 . مدى فعاليتها
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
تد يق ومراجعة محتويات ملف  

 المقرر 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 مقدمة في التبولوجي اسم المقرر:

 ت )يدرس باللغة االنجليزية(372ريض  رمز المقرر:

 برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية  قسم العلمي:لا

 العلوم الكلية:

 جامعة االميرة نورة  المؤسسة:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. التعليمية: هدف المقرر ومخرجاته -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... رر:. مخرجات التعلم للمق3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:

 عملي ( 2نظري + 3وحدات دراسية ) 4

 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال ال ة –المستوى السادس  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت381( ريض1التحليل الحقيقي )     :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 دال يوج : . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 اسي()على مستوى الفصل الدر التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

مجموعة  المجموعة المشتقة  الفضاءات الجزئية  القواعد  الجداء التوبولوجي  الفضاءات التوبولوجية  أم لة  إنغال 

ف الدوال المتصلة على القواعد الجزئية  الفضاءات المترية  أم لة  المس لة المترية  الدوال المتصلة  أم لة  تصني المنتهي 

توبولوجية  الفضاءات المتراصة  أم لة  التراص ال الفضاءات التوبولوجية والمترية  التكافؤ التوبولوجي  أم لة  الخاصية

 بنقطة النهاية   التراص بالمتتابعات.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 التعامل مع المفاهيم الرياضية المجردة. -

 اً وكتابياً.ير الرياضي السليم لفظياكساب القدرة على التعب -
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 

K.4 

  المهارات 2

 S.2 وذلك باستخدام الرياضيات المتقدمة و برامج الكمبيوتر  تطبيق األدوات والعمليات المناسبة 2.2

 S.4 الجمهور فعال مع بشكلعلى التواصل  القدرة 2.4

  الكفاءات 3

 C2 الحاجة والقدرة على استمرارية وتطوير االحتراف في التخصص 3.2

 كمبيوتر الحقيقية باستخدام جهاز بيانات الحياة على معينة تنفيذ تقنية 3-3

 األمر  لزم اإذ

C.3 

 

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

ة                                                                         الفضاءات التبولوجية   تعاريف وأم ل 1      10 

 10  القواعد الجزئية. الجداء التبولوجي.و  القواعد 2

3 
                                                                                                     زئيةالفضاءات الج

 المجموعات المفتوحة والمغلقة واالنغال ية. المجموعات الداخلية والخارجية والحدية والمشتقة.
10 

 15 والتكافؤ التبولوجي   الخاصية التبولوجية.  الدوال المتصلة  4

 15 تعاريف وأم لة   الفضاءات المترية  المس لة المترية.: الفضاءات المترية 5

6 
  التراص بنقطة النهاية , التراص بالمتتابعات. التراص بالفضاءات  nRالتراص, التراص في 

 المترية.
15 

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر يجيات التدريس مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استرات ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.4 

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم

 .والعمليات المنطقية

  

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارا

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات والتمارين

 المهارات 2.0

2.3 

  المشكالتحل  في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب

 فعاليتها وتقييم

 وتطبيقاتها

 من خالل مواضيع المقرر

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

  العروض التقديمية

 اختبارا

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

  الواجبات والتمارين

 الكفاءات 3.0

الحاجة والقدرة على اسـتمرارية وتطوير االحتراف  3.2

 في التخصص

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 التقديميةالعروض 

 اختبارا

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات والتمارين
الحقيقية  بيانات الحياة على معينة تنفيذ تقنية 3.3

 كمبيوتر باستخدام جهاز

 األمر لزم إذا
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الخامس و العاشر اختبارات  صيرة 1

2 
ني ال امن و ال ا اختباري أعمال سنة

 عشر

40% 

3 
توزع األسابيع على  بح  أو نشاط يقدم أمام الطالبات

 الطالبات

5% 

 %5 طوال الفصل التمارين 4

5 
بعد األسبوع  اختبار نهائي )فصلي(

 الخامس عشر

40% 

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

بها وترفق مع جدول المحاضرات ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام  6تحديد ساعات مكتبية بوا ع )  -

 وتعلن للطالبات 

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل   -

 مو عه على الشبكة العنكبوتية 

المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة تقديم   -

على فهم المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد األكاديمي   ومساعدة الطالبات في مواجهة  الطالبات 

 دراسية وأكاديمية في هذا المقرر. أي مشكالت 
 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
J. R. Munkres, Topology (2nd Edition), Prentice Hall, Inc, 2000 

 

 المساندةالمراجع 

1- R. Engelking, General Topology, Heldermann Verlag (1989). 

2- s. Willard, General Topology, Dover Publications, (2004).  

مقدمة في التبولوجيا  محمد عبد المنعم إسماعيل  عمادة شئون المكتبات   -

 جامعة الملك سعود. 

لمنصف عالم  دار الزمان للنشر والتوزيع  حمد عبد االعام  أ أسس التبولوجي -

 م .2000الطبعة ال انية  

 

 اإللكترونيةالمصادر 
 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه.

 

   ىأخر

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

العرض،  )القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات 

 اكاة ... إلخ( قاعات المح

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 



 

 
97 

 متطلبات المقرر العناصر

ــكل ور  عمل للمجموع ــبورة عاديةترتب المقاعد لتشـ وور ية   ات   وسـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  وأ ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ جهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 كمبيوتروجهازعرض البيانات.أجهزة 

ً )ت أخرى تجهيزات   لطبيعة التخصص(بعا
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 ووحدة االعتمادلجنة البرنامج  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 للطالبات.العام  المستوى

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .15

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .16

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .15

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .16

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

ت ودراسة واستقبال المقترحا

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 
 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة

 

 

 

 



 

 
98 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)الحقيقي التحليل  اسم المقرر:

 )يدرس باللغة االنجليزية(ت 381ريض رمز المقرر:

 برنامج بكالوريوس العلوم الرياضية البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر: وصف  ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
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 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين(2نظري+3ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  4 المعتمدة: . الساعات1

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال ال ة –المستوى الخامس :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

ريض (( 3+ حساب التفاضل و التكامل))ت131ريض(أسس الرياضيات   :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 )ت203

 (اليوجد) :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
  :. الوصف العام للمقرر1

المتتاليات والتقارب  المتتاليات المطردة  مسلمة التمام  المجموعات القابلة للعد  الخواص األساسية لحقل األعداد الحقيقية 

 نظرية بولزانو ـ فايشتراس ومعيار كوشي  الخواص األساسية لتوبولوجيا األعداد الحقيقة  نهايات الدوال  الدوال المتصلة 

وسطة  شتقة وخواص اإلشتقا   نظرية القيمة المتنتظم  المجموعات المتراصة واإلتصال  الموخواص اإلتصال  اإلتصال الم

 نظرية لوبيتال  نظرية تيلور. استخدام الحزم البرامجية الجاهزة م ل برنامج ميبل أو ماثيماتيكا أو ماتالب.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 االشتقا .فهم األسس التحليلية لمفاهيم النهايات واالتصال و .15

 والتحليل والتعليل ومهارة حل المشكالت واتخاذ القرارات.ات العقلية كالتفكير المنطقي  إكساب الطالبات عدد من المهار .16

لتحفيز التفكير الرياضي وفهم وحل   إكساب الطالبات مهارة االتصال واستخدام البرامج الرياضية والمهارات الحاسبية .17

 المسائل الرياضية. 
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 فهم المسلمات والتعريفات والنظريات األساسية. .18

 صيادة تعابير رياضية وإثباتها أو نفيها. ة علىالقدر .19

  تطوير القدرة على فهم طبيعة البرهان الرياضي وفكرة أم لة النفي. .20
 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 للمقررمخرجات التعلم 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 .براهينها مع لرياضية  ا ذكرالنظريات 1.3

 
K.3 

 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية المفاهيمدام استخ 1.4

 

K.4 

  المهارات 2

 S.3 .وتطبيقاتها   فعاليتها  وتقييم  المشكالت حل في مختلفة وتقنيات أساليب تقييم 2.3

  الكفاءات 3

 C.1 ق لتحةيق أهداف ملينة يالةدرة على اللمل بفلالية ضمن فر 3.1

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
، تطبيةات على خاصية الحد   Rالخوا  الجبرية وخوا  الترتيب، خاصية التما  في  األعداد الحةيةية : 

 الللوي األصغر، الفترات. 
12,5 

2 
نة  المتتاليات: المتتاليات ونهاياتها، مبرهنات النهايات، المتتاليات المطردة، المتتاليات الجزئية ومبره

 وايرشتراس، مليار كوشي للتةارب.   -بولزانو 
20 

 10 النهايات: نهاية الدوال، مبرهنات النهايات، بلض التمديدات لمفهو  النهاية.  3

4 
الدوال المتصلة  تركيب الدوال المتصلة  الدوال المتصلة على فترات  االتصال  الدوال المتصلة :

 المنتظم  الدوال المطردة والعكسية.
10 

 12,5 االشتقا : المشتقات  مبرهنة القيمة المتوسطة   واعد لوبتال  مبرهنة تايلور. 5

6 
، المجموعات المتراصة، الدوال   Rاألعداد الحةيةية: المجموعات المفتوحة والمغلةة في  تبولوجيا

 10 المتصلة، الفضاءات المترية. 

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر من استراتيجيات التدريس للمقرر مع كل  مخرجات التعلم ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.3 

 المحاضرات التفاعلية  .مع براهينها ذكرالنظريات ا لرياضية

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 هائي(ن

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

1.4 

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

 المهارات 2.0
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

المشــكالت  حل  في وتقنيات مختلفة تقييم أســاليب 2.3

 فعاليتها وتطبيقاتها وتقييم

 المحاضرات التفاعلية -

 العصف الذهني -

 والحوارالمنا شة -

 العروض التقديمية-

فـصلية   – ) ـصيرةاختبارات 

ــاركــة  – نهــائي( والمشــــ

 الصفية

 الكفاءات 3.0

3.1 
ــمن فر  لتحقيق   القــدرة على العمــل بفعــاليــة ضــ

 أهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 مييالتقدرجة  إجماليمن 

1 
%10 ال ال  والخامس والسابع والتاسع اختبارات  صيرة    

 

 %15 ال امن اختبار اعمال السنة األول 2

 %15 أسبوعيا الواجبات المنزلية  3

 %20 ال اني عشر اختبار أعمال السنة ال انى 4

 %40 15بعد االسبوع  اختبار نهائي 5

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة  •

 العنكبوتية 

لبات على فهم  تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن مسـاعدة الطا تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في هذا   كاديمي األالمادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 المقرر.

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
 

Robert Bartle and Donald Sherbert, Introduction to Real Analysis, 

ed., Wiley, 2000. rd3 

 المراجع المساندة

 
• . D. Gaughan, Introduction to analysis 5th edition, 

Brooks/Cole, 2009  

• F. Morgan, Real Analysis, Oxford Univ. Press, 2005. 

ة ل  محمد القويز وصال  السنوسي. الطبعمباديء التحليل الحقيقي   الجزء األو •

 .2002ال انية  المؤلفان 

أساسيات التحليل الحقيقي  )الجزء األول(  محمود أبو العز و فدوى أبو مريفة  •

 .2007وفتحي عبد السالم  دار الخريجي للنشر والتوزيع  

التحليل الحقيقي  رمضان جهيمة, الدار الدولية للنشر والتوزيع, القاهرة   •

 م. 1999

 حينهتحدد من  بل أستاذ المقرر في  المصادر اإللكترونية
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 اليوجد أخرى 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

م التقليدي  اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعلي

األساتذة والطلبة بحي  يتراوح والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين 

( طالبة  مزودة بمقاعد متحركة بحي  30- 25عدد الطالبات فيها من )

وسبورة عادية وور ية  للمجموعات ترتب المقاعد لتشكل ور  عمل 

وذكية  وأجهزة حاسب  ومنبر متحد    مع نظام صوتي متكامل 

روفونات سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف وميك

 ي  وإضاءة مناسبة.حد

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
 مستقلين من داخل أعضاء هيئة تدريس

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .17

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .18

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

ة المؤسسة , الطالبات, لجان الجود

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .17

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .18

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 تمادلجنة البرنامج ووحدة االع تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر
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 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 (2التحليل الحقيقي ) اسم المقرر:

 )يدرس باللغة االنجليزية( ت382ريض رمز المقرر:

 ةالعلوم الرياضي في بكالوريوس البرنامج:

 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:

 تمارين(2نظري+3ساعات االتصال:  د)عدوحدات دراسية  4

 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة ال ال ة –المستوى السادس :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت 381( ريض1التحليل الحةيةي ) :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 (ديوج ال) المقرر هذا مع المتزامنة المتطلبات .5

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( لى )ع . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

  5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 20   اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

التقريبي(. متتاليات الدوال )التقارب  لاألساسية  التكامتكامل ريمان )تكامل ريمان  الدوال القابلة لتكامل ريمان  النظرية 

واللوداري مية والم ل ية(. المتسلسالت الالنهائية  النقطي والمنتظم لمتواليات الدوال  تغيير النهايات  الدوال األسية

 التقارب  التقارب المطلق  متسلسالت الدوال( )اختبارات

  تكامل ليبج  الفترات الالنهائية  نظريات التقارب(. استخدام والخواص  التكامالت المعتلة )التعريفتكامل ريمان المعمم  

 و ماثيماتيكا أو ماتالب.الحزم البرامجية الجاهزة م ل برنامج ميبل أ

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تطوير القدرة على فهم طبيعة البرهان الرياضي وفكرة أم لة النفي. .1

 إكساب الطالبات عدد من المهارات العقلية كالتفكير المنطقي والتحليل والتعليل ومهارة حل المشكالت واتخاذ القرارات.  .2

لحاسـبية لتحفيز التفكير الرياضـي وفهم وحل  خدام البرامج الرياضـية والمهارات اإكسـاب الطالبات مهارة االتصـال واسـت .3

 المسائل الرياضية.
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 قرر:مخرجات التعلم للم. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K3 .مع براهينها ذكر النظريات الرياضية 1-3

 K4 .والعمليات المنطقية في التفكير رياضيةنين الوالقوا استخدام المفاهيم 1-4

  المهارات 2

 S3 وتطبيقاتها فعاليتها المشكالت  وتقييمحل  في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2-3

  الكفاءات 3

 C1 .فر  لتحقيق أهداف معينة على العمل بفعالية ضمن القدرة 3-1

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالت ساعا  ائمة الموضوعات م

 12.5 التقريبي.تعريف تكامل ريمان ومعرفة مجاميع ريمان والدوال القابلة لتكامل ريمان والتكامل  1

2 
تعريف التقارب النقطي والمنتظم لمتواليات الدوال ومعرفة كيفية تغيير النهايات وتطبيق معايير 

 تقاربها. الدوال األسية واللوداري مية والم ل ية. 
20 

3 
المطلق لالنهائية  التقارب المطلق للمتسلسالت الالنهائية ومعرفة اختبارات التقارب سالت االمتسل

 ودير المطلق. متسلسالت الدوال.
22.5 

4 
تكامل ريمان المعمم  التعريف والخواص األساسية  التكامالت المعتلة  وتكامل ليبج  الفترات 

 الالنهائية ونظريات التقارب.
20 

 75 المجموع

 

 لتدريس والتقييم: ا د.
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 المحاضرات التفاعلية  .مع براهينها النظريات الرياضية ذكر 3-1

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 يةالتقديمالعروض 

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 الواجبات

وأورا   الصــفية المشــاركة

 عمل

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1-4

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 الواجبات

وأورا   الصــفية المشــاركة

 عمل

 المهارات 2.0

 حل المشكالت  في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 3-2

 . وتطبيقاتها فعاليتها وتقييم

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 محاكاة

 اختبار األداء

 مشاريع الطالبات  

 أورا  بح ية

 اتفاءالك 3.0

فر   على العمل بفعالية ضمن القدرةاظهار  1-3

 .أهداف معينة لتحقيق

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 المقابالت

 المالحظات

 تقييم الزمالء والطالبات

 



 

 
109 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

1 
ــبوع )  اختبارات قصيرة في نهاية كل باب  ال ـالـ   االســ

ــع   ــادس والتاس والس

 وال اني عشر(

10% 

ــابــيــع   الواجبات المنزلية والمشاركات الصوية 2 طــوال أســــ

 الدراسة

5% 

االســــبوع )الســــابع    (2و 1) أعمال سنة ياختبار 3

 عشر( وال اني

40% 

ــابيع على   الطالبات  بحث أو نشاط يقدم أمام 4 توزع األس

 الطالبات

5% 

بـــعـــد األســــــبـــوع   اختبار نهائي )فصلي( 5

 الخامس عشر

40% 

 
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

يد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة الستفسارات عن طريق البرالتواصل وطرح األسئلة وا •

 العنكبوتية 

سـاعدة الطالبات على فهم  تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن م •

مـشكالت دراـسية وأكاديمية في هذا  ات في مواجهة أيومـساعدة الطالب  األكاديمي المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 المقرر.

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
Robert Bartle and Donald Sherbert, Introduction to Real 

ed., Wiley, 2000 rdAnalysis, 3 

 المساندةالمراجع 

- E. D. Gaughan .Introduction to analysis.5th edition. 

- F. Morgan . Real Analysis., Oxford Univ .Press ( 2005). 

 تحليل الحقيقي. الجزء ال اني. الطبعة ال انية.محمد القويز وصال  السنوسي .مباديء ال -

 م(. 1999رمضان جهيمة . التحليل الحقيقي. الدار الدولية للنشر والتوزيع, القاهرة )  -

 اإللكترونيةالمصادر 
 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه.

 

  ىأخر
 Matlab أو    Mableأو Mathematicaبرنامج  

 

 

 والتجهيزات المطلوبة:. المرافق 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

ة ومهي ة للتعليم التقليدي  للمحاضـــرات النظري  اعة دراســـية مخصـــصـــة

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ
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 متطلبات المقرر العناصر

ــب  ومنوذكيـة  ــوتي متكـامـل بر متحـد    مع نظـا وأجهزة حـاســـ م صــ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تجد.في ضوء مايستحدد الحقا 

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 لطالبايير إنجاز االتحقق من مع
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .19

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .20

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

اخل أعضاء هيئة التدريس من د

لجان الجودة  المؤسسة , الطالبات,

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .19

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .20

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد ررلف المقتقييم م

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة

 

 

 

 



 

 
111 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نمذجة رياضية اسم المقرر:

 اإلنجليزية(درس باللغة ت )يُ 412ريض رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم الرياضية البرنامج:

  سم العلوم الرياضية القسم العلمي:

 كلية العلوم الكلية:

 األميرة نوره بنت عبد الرحمنجامعة  المؤسسة:
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 3 ..................................................................................................................... قرر. الهدف الرئيس للم2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3
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 :لمقرر الدراسي أ. التعريف با

 تمارين( 2نظري+ 3وحدات دراسية )عدد ساعات االتصال:  4 المعتمدة:ت . الساعا1

 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري  إجباري ب.

    السنة الرابعة   -المستوى السابع / ال امن  : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت351ت+ ريض222ريض: وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 يوجد ال: (وجدت )إن. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي(التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 30 إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 
 الجزء النظري:

نات. نمذجة المحاكاة.  موائم للبياالنموذج ال .مقدمة إلى النمذجة الرياضية. تعريف  تكوين  رسم وتبسيط النموذج الرياضي

نمذجة متقطعة: نماذج أم لية متقطعة. نمذجة تتضمن معادالت تفاضلية عامة.  استخدام مفاهيم النمذجة الرياضية في مجاالت 

 تطبيقية مختلفة م ل: نماذج فيزيائية  حيوية  ا تصادية و اجتماعية. 
 الجزء العملي: 

 المسائل التطبيقية. يات لحل بعضاسب والبرمجاستخدام تطبيقات الح 

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 اكتساب المهارة في تكوين النماذج الرياضية لبعض مسائل الحياة العامة.  •

   الرياضي.النموذج  على رسم وتبسيطالقدرة  •
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    نموذج محاكاة.   إنشاء في المهارة اكتساب •

 القدرة على نمذجة تتضمن معادالت تفاضلية عادية.  •

القدرة على استخدام مفاهيم النمذجة الرياضية في مجاالت تطبيقية مختلفة م ل: نماذج فيزيائية  حيوية  ا تصادية   •

 . واجتماعية

    والبرمجيات بكفاءة.استخدام الحاسوب  •

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

  اتهارالم 2

 S1 تطوير نماذج رياضية لمسائل الحياة الحقيقية بطريقة تبين مدى مالءمتها ووضوحها 2.1

 S2 تطبيق األدوات والعمليات المناسبة وذلك باستخدام الرياضيات وبرامج الكمبيوتر 2.2

 S3 وتطبيقاتها مختلفة في حل المشكالت  وتقييم فعاليتهاتقييم أساليب وتقنيات  2.3

  اءات كفال 3

 C2 الحاجة والقدرة على استمرارية وتطوير االحتراف في التخصص 3.2

 C3 لزم االمر إذاتنفيذ تقنية معينة على بيانات الحياة الحقيقية باستخدام جهاز كمبيوتر  3.3

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 أوالً: الجزء النظري

 4 .ياضيةمدخل إلى النمذجة الر 1

 4 .النموذج المناسب للبياناتالرياضي المتقطع والمتصل.  تكوين  رسم وتبسيط النموذجتعريف   2

 6 .نمذجة المحاكاة: إنشاء نموذج محاكاة.  نمذجة متقطعة: نماذج أم لية متقطعة 3

 6 عادية.  نمذجة تتضمن معادالت تفاضلية 4

5 
ـــية في مجـ  ــتـخدام مـفاهيم النـمذـجة الرـياضــ ـية  حيوـية   االت تطبيقـية مختلـفة مـ ل: نـماذج فيزـيائاســ

 .واجتماعيةا تصادية 
10 

 ثانياً: الجزء العلمي

 4 )البرمجيات( التعرف على تطبيقات الحاسب 6

 26 استخدام تطبيقات الحاسب لحل بعض المسائل 7

 60 المجموع

 

 والتقييم: د. التدريس 
 يميالتق وطر راتيجيات التدريس مخرجات التعلم للمقرر مع كل من است ربط. 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

   ال يوجد 1.1

 المهارات 2.0

2.1 
تطوير نماذج رياضية لمسائل الحياة الحقيقية 

 ووضوحهابطريقة تبين مدى مالءمتها 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  – ) صيرة

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

2.2 
تطبيق االدوات والعمليات المناسبة وذلك باستخدام 

 الرياضيات وبرامج الكمبيوتر

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 ئي(نها –ة فصلي – ) صيرة

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 
تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت  

 وتطبيقاتها وتقييم فعاليتها

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  – ) صيرة

 المشاركةالصفية

 نالواجبات والتماري

 الكفاءات 3.0

3.2 
الحاجة والقدرة على اسـتمرارية وتطوير االحتراف 

 في التخصص

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 التقديميةالعروض 

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  – ) صيرة

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

3.3 
حقيقية تنفيذ تقنية معينة على بيانات الحياة ال

 المر باستخدام جهاز كمبيوتر اذا لزم ا

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  – ) صيرة

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

 

 الطلبة أنشطةتقييم. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  ماليجإمن 

 يميالتق

 %15 10  8  6  4 اختبارات دورية  صيرة 1

 %10 اسبوعياً  تمارين جماعية 2

ً  التدريب على البرمجيات 3  %20 اسبوعيا

 %15 9 االختبار الفصلي 4

 %40 17  16 النهائي  االختبار 5
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخا  لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التلليمية التدريس  أعضاء هيئة ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   ا ةدمذكر مع )

  .لطالباتساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن ل 6)تحديد ساعات مكتبية بوا ع  •

التدريس من خالل مو عه على التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة  •

  .الشبكة العنكبوتية

تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم   •

اإلرـشاد األكاديمي  ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في  المادة والمـساهمة في عملية

 المقرر. هذا

 

 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

1- Edward A. Bender, An Introduction to Mathematical 

Modeling, Dover Publications, 2000. 

2- F.R. Giordano and M.D. Weir, A First Course in Mathematical 

Modeling, Brooks/Cole,2008.  

 المساندةالمراجع 
- Dilwyn Edwards and Michael Hamson , Guide to Mathematical 

Modeling, (20 Jul 2007) 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه. اإللكترونيةالمصادر 

 الباسكال   سي بلس بلس   ميبل   ماثماتيكا أو الماتالب. الفورتران برمجيات  ىأخر

http://www.amazon.co.uk/Guide-Mathematical-Modeling-Dilwyn-Edwards/dp/0831133376/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1241605932&sr=1-3
http://www.amazon.co.uk/Guide-Mathematical-Modeling-Dilwyn-Edwards/dp/0831133376/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1241605932&sr=1-3
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 طلبات المقررتم العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي 

والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد 

متحركة بحي  ترتب  ودة بمقاعدطالبة  مز (40- 30)الطالبات فيها من 

وذكية   وسبورة عادية وور ية  للمجموعات المقاعد لتشكل ور  عمل 

مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات  متحد  حاسب  ومنبر  وأجهزة

تكييف حدي  وإضاءة  انترنت  ونظامسلكية والسلكية وتوصيل شبكات 

 مناسبة.

 التجهيزات التقنية
 البرمجيات(بورة الذكية، البيانات، الس)جهاز عرض 

 عرض البيانات. وجهاز أجهزة كمبيوتر

 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
يستجد. تحدد الحقا في ضوء ما  

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  علم للمقررالتحقق من مخرجات الت

 مصفوفة مخرجات التعلم

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضــاء هيئة تدريس مســتقلين من داخل  

 المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من أعمال -1

 الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي  -2

مع االختبارات أو عينة من الواجبات 

 أعضاء هيئة تدريس 

 

إجراءات التخطيط للمراجعــة الــدوريــة  

لمدى فعالية المقرر الدراـسي والتخطيط  

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة اـلتــدرـيس ـمن داخــل  أعضــــ

ات  لجـان الجودة   ــة  الطـالـب ــســـ المؤســ

 ببرنامج والكلية

لمقررات من  بل المراجعة الدورية ل-1

أعضاء هيئة التدريس لبح  المشاكل 

 الحل المناسب لها. المتكررة إليجاد

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2

آرائهن حول ما يتم تدريسه واستقبال 

 المقترحات ودراسة مدى فعاليتها. 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
 تد يق ومراجعة محتويات ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة م الجلسة  ر

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 الرياضيات المالية    اسم المقرر:
 ت 413 ريض  رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات  البرنامج:
 الرياضية  العلوم القسم العلمي:

 العلوم   الكلية:
 منجامعة األميرة نورة بنت عبدالرح المؤسسة:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال .1
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين(2نظري+  2وحدات دراسية ) 3 المعتمدة:. الساعات 1
 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الرابعة –السابع او الثامن

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ت351ت+ التحليل العددي ريض261احصاء عام ريض

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 اليوجد 

 طبق()اختر كل ما يننمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 4 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 اضراتحم 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

 30 )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 لمقرر:وصف العام لال. 1

ــوذ     ــة. نمــ ــواق األوراق الماليــ ــي أســ ــية فــ ــاهيم أساســ ــة لمفــ ــرة عامــ ــتخدام  Stochasticنظــ ــهم. اســ ــعار األســ ألســ

االشـــــتقاقات لتســـــييج االســـــتراتيجيات ومخـــــاطر إدارة الســـــوق. نمـــــوذ  تســـــعير الخيـــــار ذو الحـــــدين. المخـــــاطر 

. نمـــــاذ  ســـــعر الفائـــــدة. التثمينيـــــة المحايـــــدة، جـــــواب وتســـــعير اإلدعـــــاءات العرضـــــية. تحليـــــل بـــــال  شـــــولز

 استخدام تطبيقات الحاسب لحل بعض المسائل التطبيقية

  هدف الرئيس للمقررال. 2

 فهم المفاهيم األساسية مثل اإلدارة المالية والبيئة المالية كمقدمة لمجال الرياضيات المالية في الحياة العملية •

 دراسة نماذ  السوق وقت متقطع والخصائص العامة للخيارات  •

 تزويد الطالب بالمهارة في استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر في الدراسات اإلحصائية •
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 تحديد    الخطوط العريضة في الرياضيات واالحصاء:  1.2

 ر   الرياضية من خالل مواضيع المقراألسس والمبادئ والنظريات والنماذ

K2 

  المهارات 2

تطوير نماذ  رياضية لمسائل الحياة الحقيقية بطريقة تبين مدى مالءمنها و وضوحها من خالل  2.1

 مواضيع المقرر 

S1 

قييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت ،وتقييم فعاليتها وتطبيقاتها من خالل ت 2.3
 مواضيع المقرر 

S3 

القدرة على استخدام الرياضية الحديثة: التقنيات والبرامج والمهارات واألدوات الالزمة  2.5
 لتحليل مشاكل الحياة الحقيقية 

S5 

  الكفاءات 3

  غير منطبق 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
 مقدمة: نموذج السو  البسيط

 ضاتواالفتراالمفاهيم األساسية 
4 

2 
 مبدأ عدم موازنة االسعار  –

 نموذ  ذات الحدين بخطوة واحدة 
4 

3 
 المخاطر والعائد  –

 العقود اآلجلة 
4 

4 
 عقد خيار الشراء و عقد خيار البيع  –

 ادارة مخاطر الخيارات 
4 

5 

 األصول المحفوفة بالمخاطر  

 مقدمة  –

 ديناميات أسعار األسهم  –

 العائد  –

 العائد المتوقع 

4 

6 

 ذو الحدين الشجري   ذ  نمو –

 االحتمال محايد المخاطر  –

   خاصية مارتينجال

4 

7 

 الخصائص العامة للخيارات  

 التعاريف  –

  مساواة خيار عقد البيع و الشراء –

4 

8 

حدود تسعير الخيار   –  

 الخيارات األوروبية -

 عقود الشراء األوروبية واألمريكية بدون توزيع أرباح علي األسهم -

  األمريكيةالخيارات  –

4 

9 

   المتغيرات التي تحدد اسعار الخيارات   –

الخيارات األمريكية- الخيارات األوروبية –  

 

4 

 4 القيمة الزمنية للخيارات- 10

 4  خطوتين  • -خطوة واحدة  -الخيارات األوروبية في نموذ  شجرة ذات الحدين - تسعير الخيارات  11

 4 نموذ  ن خطوة العام  12
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 ن  روس روبنشتيصياغة كوكس 

 4 الخيارات االمريكية في نموذ  شجرة ذات الحدين    13

 4 صياغة بال  شولز    14

     4 تساؤالت الطالبات  مراجعة المنهج و اجابة

 60 المجموع    

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ــيـات  ــة في الريـاضــ تحـديـد    الخطوط العريضـــ

 واالحصاء: 

األســـس والمبادئ والنظريات والنماذ   الرياضـــية 

 من خالل مواضيع المقرر

ــة   ي ـل فــاـع ـت حــاضـــــرات اـل ـم اـل

العصـــف الذهني  المناقشـــة و 

 الحوار العروض التقديمية

ت اختبارا  

  –( قصيرة  

ــلـــيـــة  نـــهـــائـــي)   –فصــــ

 المشاركةالصفية

 المهارات 2.0

2.1 

ة  اة الحقيقـي ة لمســــاـئل الحـي ـــي اذ  رـياضــ تطوير نـم

بطريقة تبين مدى مالءمنها و وضــــوحها من خالل 

 مواضيع المقرر

ــة   ي ـل فــاـع ـت حــاضـــــرات اـل ـم اـل

العصـــف الذهني  المناقشـــة و 

 الحوار العروض التقديمية 

 اختبارات 

  –( قصيرة  

ـ ف نـــهـــائـــي)   –لـــيـــة ـصــــ

 المشاركةالصفية

2.3 

ــكالت   ــاليب وتقنيات مختلفة في حل المشــ تقييم أســ

ــيع  ،وتقييم فعــاليتهــا وتطبيقــاتهــا من خالل مواضــ

 المقرر

ــة   ي ـل فــاـع ـت حــاضـــــرات اـل ـم اـل

العصـــف الذهني  المناقشـــة و 

 الحوار العروض التقديمية 

 اختبارات 

  –( قصيرة  

ــلـــيـــة  نـــهـــائـــي)   –فصــــ

 المشاركةالصفية

2.5 

ــيةلا ــتخدام الرياضــ التقنيات  الحديثة: قدرة على اســ

ــل  والـبرامج والـمهــارات واألدوات الالزمــة لـتـحـلي

   الحقيقية مشاكل الحياة

 

ــة   ي ـل فــاـع ـت حــاضـــــرات اـل ـم اـل

العصـــف الذهني  المناقشـــة و 

 الحوار العروض التقديمية 

 اختبارات 

  –( قصيرة  

نهائي)  –فصلية 

 المشاركةالصفية 

 الكفاءات 3.0

   نطبقغير م 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

  10  5 اختبار قصير  1

  20  10 اختبار نصف فصلي  2

  15  13 اختبار قصير  3

  15 اسبوعيا  واجبات دراسية و تمارين/ مشروع بحثي  4

5 
ــبوع   راسياختبار نهاية الفصل الد  بعـد االســ

15 

40  

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
 ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 ع)  . (مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبو 

 ق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات  ساعات أسبوعيا) يتم االلتزام بها وترف 6تحديد ساعات مكتبية بواقع ( 

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل موقعه على الشبكة  

 العنكبوتية  

المادة    البات على فهملقق بالمقادة المعطقاة والتقي تتضقمن مسقاعدة الطي استفسار أو استشارة تتعتقديم المساعدة والتوجيه أل      

 والمساهمة في عملية اإلرشاد األكاديمي ، ومساعدة الطالبات فقي مواجهقة أي مشكالت دراسية وأكاديمية في هذا المقرر. 
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

1- Marek Capi´nski and Tomasz Zastawniak, Mathematics for Finance: An 

Introduction o Financial Engineering, Springer, 2003.   

-th Edition, Prentice7,Options, Futures and Other DerivativesJ. Hull,  -2

Hall, 2008. 

 The Mathematics of Financial P. Wilmott, S. Howison and J. Dewynne, -3  

e University Press, 1995Cambridg ,IntroductionStudent  Derivatives: A 

 المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها -في قائمة  –. أدر  2 المساندةالمراجع 

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه اإللكترونيةالمصادر 

   Mathematica أو  Maple أو Matlab   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 فقالمرا
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

قاعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهيلة للتعليم التقليدي  -

اتذة والطلبة بحيث يتراوح عدد  والتعليم االلكتروني تـسم  بالتفاعل بين األـس

  ة بحـيث ترـتب) ـطالـبة، مزودة بمـقاـعد متحركـ  40- 30الـطالـبات فيـها من ( 

ــبورة عادية وورقية وذكية  ــكل ورل عمل للمجموعات ، وســ المقاعد لتشــ

،وأجهزة حاســب، ومنبر متحدث ، مع نظام صــوتي متكامل وميكروفونات  

ة ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت ،ونظام تكييف حديث وإضــاء

   مناسبة.

 

 التجهيزات التقنية
 البرمجيات(، )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية

  أجهزة كمبيوتر وجهاز عرض البيانات.

 

 تحدد الحقا في ضوء ما يستجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 .االستبانات الطالبات فعالية التدريس وطرق التقييم 

 نة البرنامج ووحدة االعتماد جل للمقررالتحقق من مخرجات التعلم 
 مصفوفة مخرجات التعلم
 .المستوى العام للطالبات

 

من داخل  مسممممممتقلينأعضمممممماء هيئة تدريس  التحقق من معايير إنجاا الطالب
 المؤسسة

تدقيق تصحي  عينة من أعمال   -1
 الطلبة 
لتصحي    والتبادل بصورة دورية   - 2

 تدريس  أعضاء هيئةاالختبارات مع 
 

http://130.88.200.81/TalisPrism/doSearch.do?REF=%3C1%3D%221.0%22%3E%3C2%3E%3C3%3E%3CAnd%3E%3C3%3E%3C%3D%3E%3C4%3Eauthor%3C%2F4%3E%3C5%3EHull%3C%2F5%3E%3C%2F%3D%3E%3C%2F3%3E%3C3%3E%3C%3D%3E%3C4%3Ekeyword%3C%2F4%3E%3C5%3EDerivatives%3C%2F5%3E%3C%2F%3D%3E%3C%2F3%3E%3C%2FAnd%3E%3C%2F3%3E%3C7%3E%3C%3C9%3E%3C8%3E1%3C%2F8%3E%3C%2F%3C9%3E%3C%2F7%3E%3C%2F2%3E%3C6%3D%22talislms%22+%3E%3C%2F6%3E%3C%2F1%3E&interface=Webpage
http://130.88.200.81/TalisPrism/doSearch.do?REF=%3C1%3D%221.0%22%3E%3C2%3E%3C3%3E%3CAnd%3E%3C3%3E%3C%3D%3E%3C4%3Eauthor%3C%2F4%3E%3C5%3EHull%3C%2F5%3E%3C%2F%3D%3E%3C%2F3%3E%3C3%3E%3C%3D%3E%3C4%3Ekeyword%3C%2F4%3E%3C5%3EDerivatives%3C%2F5%3E%3C%2F%3D%3E%3C%2F3%3E%3C%2FAnd%3E%3C%2F3%3E%3C7%3E%3C%3C9%3E%3C8%3E1%3C%2F8%3E%3C%2F%3C9%3E%3C%2F7%3E%3C%2F2%3E%3C6%3D%22talislms%22+%3E%3C%2F6%3E%3C%2F1%3E&interface=Webpage
http://130.88.200.81/TalisPrism/doSearch.do?REF=%3C1%3D%221.0%22%3E%3C2%3E%3C3%3E%3CAnd%3E%3C3%3E%3C%3D%3E%3C4%3Eauthor%3C%2F4%3E%3C5%3EHull%3C%2F5%3E%3C%2F%3D%3E%3C%2F3%3E%3C3%3E%3C%3D%3E%3C4%3Ekeyword%3C%2F4%3E%3C5%3EDerivatives%3C%2F5%3E%3C%2F%3D%3E%3C%2F3%3E%3C%2FAnd%3E%3C%2F3%3E%3C7%3E%3C%3C9%3E%3C8%3E1%3C%2F8%3E%3C%2F%3C9%3E%3C%2F7%3E%3C%2F2%3E%3C6%3D%22talislms%22+%3E%3C%2F6%3E%3C%2F1%3E&interface=Webpage
http://130.88.200.81/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Talis:prod_talis&pid=Key%3A871709%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms&interface=Webpage
http://130.88.200.81/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Talis:prod_talis&pid=Key%3A871709%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms&interface=Webpage
http://130.88.200.81/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Talis:prod_talis&pid=Key%3A871709%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms&interface=Webpage
http://130.88.200.81/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Talis:prod_talis&pid=Key%3A871709%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms&interface=Webpage
http://130.88.200.81/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Talis:prod_talis&pid=Key%3A871709%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms&interface=Webpage
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ط للمراجعة الدورية التخطي إجراءات
لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره

أعضماء هيئة التدريس من داخل المؤسمسمة 
 , الطالبات, لجان الجودة ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات من قبل   -1
لبح  المشا ل أعضاء هيئة التدريس 

 .المتكررة إليجاد الحل المناسب لها

للطالبات إلبداء الفرصة  اعطاء -2
يتم تدريسه واستقبال  آرائهن حول ما

 . المقترحات ودراسة مدى فعاليتها

 تدقيق ومراجعة محتويات ملف المقرر لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 الجلسةتاريخ 
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 المعادالت التفاضلية الجزئية اسم المقرر:

 ت424ريض رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم الرياضية البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 كلية العلوم الكلية:

 حمنجامعة األميرة نوره بنت عبد الر المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ت المقررج. موضوعا

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 . الساعات1

 المعتمدة:
 نال ( 3ساعاع االتلال:  )ع دوحدات دراسية         3

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى   قسملب متط  ليةك

   اختياري  إجباري ب.

 السنة الرابعة  –ال امن السابع او  المستوى :  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت222مةدمة في الملادالت التفاضلية ريض: وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 اليوجد:  وجدت( )إن. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 الفعلية للمقررالتعلم  ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 اتمحاضر 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 ر:وصف العام للمقرال. 1

معادالت من الرتبة األولى الحل بطريقة الجرانج مس لة كوشي المعادالت الخطية من الرتبة ال انية في متغيرين وثالثة 

المتغيرات معادلة بواسون المسائل الحدية بشروط ديريكليه متغيرات األشكال النا صية والزائدية والمكافئية الحل بفصل 

ة الموجبة ومعادلة الحرارة التفسير الفيزيائي الشروط االبتدائية وطرائق الحل.  استخدام ونيمان والمختلطة دالة جرين المعادل

 في  بعض أجزاء المقرر. Mathematicaأو  Matlabأو   Maple م الحاسوبية كبرنامجالحز

 هدف الرئيس للمقرر. ال2

 يائيه.التطبيقات الفز وبعضتزويد الطالبة بمفاهيم المعادالت التفاضلية الجزئية  -1

اذ   -2 ــكالت واتـخ ارة ـحل المشــ ل ومـه ل والتعلـي التفكير المنطقي والتحلـي ة ـك ارات العقلـي ة ـعدد من المـه الـب إكســـــاب الـط

 القرارات.

ــبة لحل  -3 ــاب الطالبة مهارة اختيار الطريقة المناسـ ــلية  إكسـ ــائل الحياة العامة عن طريق تم يلها بمعادالت تفاضـ مسـ

 جزئية.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 م للمقررالتعل مخرجات
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 K.1 الرياضيات واإلحصاءبمعرفة الوصف  1.1

  المهارات 2

 S.3 وتطبيقاتها المشكالت  وتقييم فعاليتهاأساليب وتقنيات مختلفة في حل  تقييم 2.3

  الكفاءات 3

 C.1 ق اهداف معينهاظهار القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقي 3.1

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 4.5 معادالت من الرتبة األولى 1

 4.5 الحل بطريقة الجرانج 2

 3 مس لة كوشي 3

 3 المعادالت الخطية من الرتبة ال انية في متغيرين وثالثة متغيرات 4

 3 األشكال النا صية والزائدية والمكافئية 5

 3 اختبار أعمال السنة األول 6

 3 الحل بفصل المتغيرات 7

 3 معادلة بواسون 8

 3 المسائل الحدية بشروط ديريكليه ونيومان والمختلطة 9

 3 السنة ال انياختبار أعمال  10

 3 دالة جرين 11

 3 المعادلة الموجية ومعادلة الحرارة 12

 3 التفسير الفيزيائي 13

 3 ة وطرائق الحلالشروط االبتدائي 14

 45 المجموع
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 د. التدريس والتقييم: 
 يميالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 الرياضيات واإلحصاءبمعرفة الوصف  1.1

 المحاضرات التفاعلية 

 ني العصف الذه

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 واجبات

 الصفية المشاركة 

 المهارات 2.0

2.3 

تقييم األساليب والتقنيات المختلفة لحل المشكالت 

 وتقييم فعاليتها و ابليتها للتطبيق.

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 يميةالتقد العروض

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 واجبات

 الصفية المشاركة  

 الكفاءات 3.0

3.1 
ــمن فر    اظهــار القــدرة على العمــل بفعــاليــة ضــ

 لتحقيق اهداف معينه

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

ى   بــات اـل طــاـل ــيـم اـل تـقســـ

 مجموعات

ــفهـيـ  ــارات شــ ــذه  اختب ة له

 المجموعات

 مهام داخل الفصل

 واجبات  

 مشاركة فصلية

 الطلبة أنشطةتقييم. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 %النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبوع الخامس  اختبار  صير

 وال ال  عشر

20% 

 %10 أسبوعيا  حل تمارين الواجب 2

3 
األسبوع السابع  وال انياختبار أعمال السنة األول 

 والحادي عشر

%30 

5 
الخامس  بعد األسبوع االختبار النهائي

 عشر

4% 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

   ه الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس  ترتيبات إتاحة 
  .ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات 6)تحديد ساعات مكتبية بوا ع  •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  •

 العنكبوتية.الشبكة 

اة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعط •

ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية في   كاديمي األإلرشاد المادة والمساهمة في عملية ا

 .هذا المقرر
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 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
David Bleecker and George Csordas, Basic Partial Differential 

Equations, A publication of International Press, 2003. 

 المساندةالمراجع 

1-W.A.Strauss, Partiel Differential Equations: An Introduction, 

Wiley, 1992.  

2-Y.Pinchover and J.Rubinstein, An Introduction to Partiel 

Differential Equations, Cambridge University Press, 2005 

3-S.I.Naismit, Elements of Partial Differential Equations, Dover 

Publication, 2006 

 

الم , -1    مطابع المدينة المعادالت التفاضـلية الجزئيةناجي صـال  خالف ـشعبان رـسالن ـس

 هـ(.1428المنورة.) 

 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه. اإللكترونيةالمصادر 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 افقالمر
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرضالقاعات)

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

ات فيـها من ) الـب اـعد متحرـكة بح30- 25ـعدد الـط ة  مزودة بمـق ـي   ( ـطالـب

وســــبورة عادية وور ية   للمجموعات ترتب المقاعد لتشــــكل ور  عمل  

ــوتي متكـامـل  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ وذكيـة  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التقنية التجهيزات
 ات()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،البرمجي

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 

 لطبيعة التخصص(تبعاً )ىأخر تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 تمادج ووحدة االعلجنة البرنام التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .21

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .22

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

http://www.ams.org/bookstore?co1=AND&co2=AND&co3=AND&d=BOOK&f=G&fn=105&l=100&op1=AND&op2=AND&op3=AND&p=1&pg1=&pg2=&pg3=ALLF&r=40&s1=&s2=&s3=A%20first%20Course%20in%20Differential%20Equations&subject=genint&u=
http://www.ams.org/bookstore?co1=AND&co2=AND&co3=AND&d=BOOK&f=G&fn=105&l=100&op1=AND&op2=AND&op3=AND&p=1&pg1=&pg2=&pg3=ALLF&r=40&s1=&s2=&s3=A%20first%20Course%20in%20Differential%20Equations&subject=genint&u=
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

لمراجعة الدورية إجراءات التخطيط ل

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررمدى ل

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .21

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

ات إلبداء طاء الفرصة للطالباع  .22

يتم تدريسه  حول ماآرائهن 

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 الرياضيات المتقطعة اسم المقرر:

 ت432ريض رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم الرياضية البرنامج:

  سم العلوم الرياضية القسم العلمي:

 كلية العلوم الكلية:

 األميرة نوره بنت عبد الرحمنجامعة  المؤسسة: 
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 3 ..................................................................................................................... مقرر: وصف العام للال. 1
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 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 
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 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 تمارين(2نظري+2وحدات دراسية ) عدد ساعات االتصال:  3 المعتمدة:. الساعات 1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

 كلية
   أخرى   متطلب قسم 

   اختياري  إجباري ب.

السنة الرابعة . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: 3

 المستوى السابع –

 

 ت241الجبر الخطي ريض :)إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد: )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  تدريسيةاعات العدد الس نمط الدراسة م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني 3

   التعليم عن بعد 4

   أخرى 5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  أخرى )تذكر( 5

 20 اإلجمالي 

 

 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

الهاملتونية  الرسوم المستوية  التلوين  األشجار المولدة األصغرية  الرسوم م األويلرية  الرسوم مفاهيم أساسية  الرسو

المجموعات المرتبة  نظرية دلور   تطبيقات. التباديل والتوافيق  مبدأ التضمين و اإل صاء  العال ات   الموجهة  المواءمة

 Maple.لحزم البرامجية في بعض أجزاء المقرر م ل برنامج االرتدادية  الدوال المولدة   مسائل الفرز. استخدام ا

 . الهدف الرئيس للمقرر2

 ية الرسومات.استيعاب المفاهيم األساسية في نظر .1

 استيعاب أساسيات طر  العد. .2

إكســاب الطالبات مهارة االتصــال واســتخدام البرامج الرياضــية والمهارات الحاســبة لتحفيز التفكير الرياضــي وفهم   .3

 مسائل الرياضية.وحل ال
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 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز

مخرج التعلم 

 المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 K.4 .والعمليات المنطقية استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير 1.4

  المهارات 2

 S.3 وتطبيقاتها اليتهاتقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت  وتقييم فع 2.3

  الكفاءات 3

 C.1 معينهاظهار القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق اهداف  3.1

 

 ج. موضوعات المقرر

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 8 مقدمة في الرسومات 1

 8 الرسومات االويلرية و الهاملتونية 2

 8 الرسوم المستوية 3

 4 االشجار 4

 4 لموجهةوم االرس 5

 4 المواءمة 6

 4 التضمين و اإلقصاء 7

 4 العالقات االرتدادية 8

 8 المولدةالدوال  9

 8 مسائل الفرز 10

 60 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطر  التقييم. 1

 طر  التقييم يساستراتيجيات التدر مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

1.4 

التفكير في  استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 المنا شة و الحوار

 العصف الذهني

  العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

 المهارات 2.0

2.3 

تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت  

 وتطبيقاتها وتقييم فعاليتها

 

 المحاضرات التفاعلية 

 والحوارالمنا شة 

 العصف الذهني

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

 الكفاءات 3.0

3.1 
ــمن فر   اظهــار القــدرة على العمــل بف عــاليــة ضــ

 ف معينهلتحقيق اهدا

 المحاضرات التفاعلية 

 العروض التقديمية

 االنشطة والفعاليات الجامعية

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين
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 . أنشطة تقييم الطلبة2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجمال الدرجة التقييم نم

 %10 األسبوع الخامس اختبار قصير 1

 %20 األسبوع التاسع 1  اختبار نصف فصلي 2

 %20 األسبوع ال ال  عشر 2  اختبار نصف فصلي 3

 %5 خالل الفصل الدراسى واجبات دراسية و تمارين 4

 %5 األسبوع الخامس عشر مشروع مع عرض تقديمي 5

6 
السادس عشر األسبوع  ل الدراسياختبار نهاية الفص

 واألسبوع السابع عشر

40% 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالبه )مع ذكر مقدار الوقت 

 الغرض في كل أسبوع(.لتدريس لهذا الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة ا

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالباتساعات اسبوعيا 6تحديد ساعات مكتبية بوا ع ) •

هيئة التدريس من خالل مو عه على الـشبكة  اإللكتروني لعضـو التواصـل وطرح األـسئلة واالـستفـسارات عن طريق البريد •

 العنكبوتية

اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن مسـاعدة الطالبات على فهم  أو والتوجيه ألي اسـتفسـارعدة تقديم المسـا •

 المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد األكاديمي

 

 مصادر التعلم والمرافق: –و 

 .  ائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر

Miklos Bona , A Walk Through Combinatorics: An 

Introduction to Enumeration and Graph Theory (Second 

Edition) World Scientific Publishing Company 2006. 

 المراجع المساندة

الزهيري )مقدمة في نظرية التركيبات(  دار الخريجي  أحمد شراري و محمد -

هـ الطبعة األولى 1424  

 ومات  تحت اإلعدادأحمد شراري و محمد الزهيري. مقدمة في الرس -

- Introduction to Combinatorics (Chapman and Hall 

Mathematics Series) by Alan Slomson, Publisher: Chapman 

and Hall 1997. 

 المصادر اإللكترونية
 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه.

 

 أخرى
 Matlabأو  Maple أو Mathematicaبرنامج  

 

 وبة:تجهيزات المطل. المرافق وال2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30فيـها من )  ـعدد الـطالـبات

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.
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 متطلبات المقرر العناصر

 التقنيةالتجهيزات 

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 .دما يستجتحدد الحقا في ضوء 

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 ات.تباناالس الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .23

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .24

االختبارات مع  لتصحي 

 .ريسأعضاء هيئة تد

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .23

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

متكررة إليجاد الحل المشاكل ال

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .24

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 
 

 ح. اعتماد التوصيف

 الرياضية مجلس قسم العلوم جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 نظرية الزمر   اسم المقرر:

 ت443ريض رمز المقرر:

 برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 كلية العلوم الكلية:

 الرحمن بدة نورة بنت عجامعة األمير المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 

 
139 

 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 عملي(  2نظري +  3وحدات )ساعات االتصال:  4 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   رى أخ  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

  السنة الرابعة  –السابع المستوى: يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت131أسس الرياضيات ريض :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 يوجد ال: . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية سةالدرا نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  أستوديوأو مل عم 2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف-ب

 الوصف العام للمقرر:  .1

الذاتية  زمر التبديالت  مبرهنة سيلو  الزمر الجزئية والنظامية  الزمر الخارجة  التشكالت  التماثالتلة عليها  الزمر وأم 

 إن أمكن  Maple – Matlabوتطبيقاتها في تصنيف الزمر المنتهية. استخدام الحزم البرامجية في بعض أجزاء المقرر م ل 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 أنواع الزمر.ارة التمييز بين إكساب الطالبة مه .1

 أنواع التشكالت.إكساب الطالبة مهارة التمييز بين  .2

إكساب الطالبات مهارة االتصال واستخدام البرامج الرياضية والمهارات الحسابية لتحفيز التفكير الرياضي وفهم  .3

 .وحل المسائل الرياضية
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم ج مخر

  للبرنامج

  المعارف 1

والنماذج  والمبادئ والنظريات  األســس :في الرياضــيات واالحصــاء الخطوط العريضــةتحديد     1.2

 الرياضية

 

K2 

 K3 ر النظريات الرياضية مع براهينهاذك 1.3

  المهارات 2

 S3 ها وتطبيقاتها  وتقييم فعاليت المشاكالت تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل  2.3

  الكفاءات 3

 C1 القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق أهداف معينة.إظهار  3.1

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 10 والزمر الدوريةأساسية  الزمر الجزئية  وأم لة وخواصالزمر تعريف  1

 5 زمر التبديالت 2

 20 الزمر الجزئية الناظمية الجرانج ركة ونظرية المجموعات المشا 3

 20 والتماثالت الذاتيةنظرية كايلي  ونظريات التماثل  التماثالت التشاكالت   4

5 
تصــنيف   وتطبيقاتها فيت ثير زمرة على مجموعة  فصــول الترافق  مبرهنة كوشــي  مبرهنة ســيلو 

 الزمر المنتهية
15 

 5 الضرب المباشر 6

 75 المجموع

 

 والتقييم: د. التدريس 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

2.1 

في الرياضيات  تحديد    الخطوط العريضة

والمبادئ والنظريات والنماذج  األسس :واالحصاء

 الرياضية

 

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 والتمارين الواجبات

3.1 

 المحاضرات التفاعلية  ذكر النظريات الرياضية مع براهينها

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  – صيرة )

 ةالمشاركة الصفي

 والتمارين الواجبات

 المهارات 2.0

3.2 

 المشاكالت أساليب وتقنيات مختلفة في حل  تقييم

  وتقييم فعاليتها وتطبيقاتها

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة 

 ةكة الصفيشارالم

 والتمارين الواجبات

 الكفاءات 3.0

2.4 

توضي  القدرة على التواصل بشكل فعال مع 

 الجمهور

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 والتمارين الواجبات
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 

من فر  العمل بفعالية ض إظهار القدرة على

 لتحقيق أهداف معينة. 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 والتمارين الواجبات

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 10 5 اختبار  صير 1

 15 8 اختبار نصف فصلي 2

 10 10 اختبار  صير 3

 20 13 اختبار نصف فصلي 4

 5 اسبوعيا وتمارينواجبات دراسية  5

 40 15بعد األسبوع  اختبار نهائي 6
 
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشاد أنشطة-هـ 

  للطالبات وتعلن المحاضرات جدول مع وترفق بها االلتزام يتم( أسبوعيا تعاسا 6) بوا ع مكتبية ساعات تحديد -

 على مو عه خالل من التدريس هيئة لعضو اإللكتروني البريد طريق عن واالستفسارات األسئلة وطرح التواصل -

  العنكبوتية الشبكة

 فهم  على  الطالبات  مساعدة  تتضمن  يلتوا  المعطاة  بالمادة  تتعلق  استشارة  أو  استفسار  ألي  والتوجيه  المساعدة  تقديم -

 في وأكاديمية دراسية مشكالت أي مواجهة في الطالبات ومساعدة األكاديمي  اإلرشاد عملية في والمساهمة المادة

 .المقرر هذا

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
للطباعة  دار الخريجي الزمر. فوزي الذكير. نظرية سمحان معروف  - -

 2007والنشر 

 المساندةالمراجع 

الرشد. الطبعة    الزمر. مكتبةفي نظرية    الجوعي. مقدمةمحمد القاضي و عبد هللا    - -

 األولى

جامعة   السحيباني.  وعلىالذكير    ترجمة فوزي  الجبر(في    )مواضيعآي هيرستين  - -

 (.2000الملك سعود )

- John B. Fraleigh , A First Course in Abstract Algebra, 7th 

Edition by   Addison Wesley 2002 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه. - اإللكترونيةالمصادر 

 Matlabأو    Mableأو Mathematicaبرنامج  -  ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي 

ي تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  والتعليم االلكترون

طالبة  مزودة بمقاعد  (40- 30)يتراوح عدد الطالبات فيها من 

وسبورة   للمجموعات متحركة بحي  ترتب المقاعد لتشكل ور  عمل  

مع نظام صوتي   متحد  حاسب  ومنبر    جهزةوذكية  وأعادية وور ية  

http://www.amazon.com/First-Course-Abstract-Algebra-7th/dp/0201763907/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1241275302&sr=1-1
http://www.amazon.com/First-Course-Abstract-Algebra-7th/dp/0201763907/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1241275302&sr=1-1
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 متطلبات المقرر العناصر

انترنت  شبكات متكامل وميكروفونات سلكية والسلكية وتوصيل 

 تكييف حدي  وإضاءة مناسبة ونظام

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 .البيانات عرض وجهاز كمبيوتر أجهزة

 

 لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات
 .يستجد ما ضوء في الحقا تحدد

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونيمالمق مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

 مصفوفة مخرجات التعلم

 العام للطالبات.المستوى 

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضــاء هيئة تدريس مســتقلين من داخل  

 المؤسسة

تصحي  عينة من أعمال تد يق -1

 الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي  -2

االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 أعضاء هيئة تدريس 

 

إجراءات التخطيط للمراجعــة الــدوريــة  

لمدى فعالية المقرر الدراـسي والتخطيط  

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة اـلتــدرـيس ـمن داخــل  أعضــــ

ات  لجـان الجودة   ــة  الطـالـب ــســـ المؤســ

 الكليةببرنامج و

الدورية للمقررات من  بل المراجعة  -1

أعضاء هيئة التدريس لبح  المشاكل 

 المتكررة إليجاد الحل المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2

آرائهن حول ما يتم تدريسه واستقبال 

 المقترحات ودراسة مدى فعاليتها. 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
 ق ومراجعة محتويات ملف المقررتد ي

 
 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 الحلقات و الحقول  اسم المقرر:
 ت  444 ريض  رمز المقرر:

 ات بكالوريوس العلوم في الرياضي البرنامج:
 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. ف المقرر ومخرجاته التعليمية:هد -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:خرجات التعلم للمقر. م3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. لم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التع . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... ئمة مصادر التعلم: . قا1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين(2 نظري+3وحدات دراسية ) عدد ساعات االتصال:  4 . الساعات المعتمدة:1
 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة الرابعة  – المستوى الثامن : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

   ت( 443نظرية الزمر ريض ) :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 ( يوجد  ال) :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 لنسبة ا عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 فية إضادروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

الحلقات   حقل خوارج القسمة للحلقة التامة، المثاليات و الحلقات الخارجة،،التشا الت.  الحلقات و امثلة عليها
.استخدام البرامج الحاسوبية مثل   المنتهيةالحقول  الحقول و إمداداتها، االقليدية.  حلقات كثيرات الحدود،
 إن أمكن   برنامج ميبل في بعض أجزاء المقرر

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 حلقات و الحقول و التشا الت. التمييز بين أنوا  ال .1
 فهم المبرهنات الخاصة بالمثاليات و الحقول.   .2
   تطوير القدرة على فهم البنى الجبرية الجديدة .3
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

يالموادئ يال التاع يال ماذج   ا سس:اي اللتاهصاع ياالحلاء اللروط ال لتضة تو    1.2
  اللتاهصة

K.2 

 K.3 عالم لر  م سلهان ع ضياذحل ال التاع اللتاهصة  م سلاه  يا. ال التاع الملتورة  1.3
  المهارات 2

م يت  ص  ا ال  يا يتروص اتيا  ت ختل  المشي تعت  ص  أسيال ب يت  صاع  ل ةية اي حا  2.3
  واهصم الم لر

S.3 

  فاءاتالك 3

 C.2 إظيار ال  ر  عةى ال ما عي الصة همت الق ل و  ق أه اف     ة. 3.2
   المقرر  موضوعاتج. 

 الموضوعات ائمة  م
ساعات 

 االتصال

 5 الحلقة الجزئية وامرة الوحدات الحلقات و امثلة عليها  1

2 
سمممممممممممة، المثاليات األولية و المثاليات، حلقات خارج القسممممممممممممة، التشممممممممممما الت )الهومومورفيزم(، الحلقة الرئي

 األعظمية
15 

 15 المباشر للحلقات، مميز الحلقة، المجمو  حقل خوارج القسمة للحلقة التامة 3
 15 على حقل الحلقات االقليدية.  حلقات كثيرات الحدود 4
 15 امتداداتها، االمتداد الجبري الحقول و  5
 10 الحقول المنتهية 6

 75 المجموع

 لتقييم: د. التدريس وا
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1-1    

في الريمممماضمممممممممممممميممممات  الخطوط العريضمممممممممممممممممة تحممممديممممد 1-2
والمبادئ والنظريات والنماذج   األسمممممممممس:واالحصممممممممماء
 الرياضية

 التفاعلية  المحاضرات 
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار 
 العروض التقديمية

 اختبارات
  – فصلية  –) قصيرة  

 نهائي(
 المشاركة الصفية
 الواجبات والتمارين

ذكر النظريمات الريماضمممممممممممممميمة مع براهينهما. النظريمات  3-1
 المرتبطة بالمقرر مع برهان بعضها

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 الحوار  المناقشة و

 العروض التقديمية

 اختبارات
  – فصلية  –) قصيرة  

 نهائي(
 المشاركة الصفية

 المهارات 2.0
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 

شما اإلت ، لمأسماليب وتقنيات مختلفة في حل ا تقييم
 من خالل مواضيع المقرر  وتقييم فعاليتها وتطبيقاتها

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار 
 يميةالعروض التقد

 اختبارات
  – فصلية  –) قصيرة  

 نهائي(
 المشاركة الصفية
 الواجبات والتمارين

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2 

إظهار القدرة على العمل بفعالية ضمممن فرق لتحقيق 
 أهداف معينة.

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار 
 العروض التقديمية

 اختبارات
  –  فصلية –) قصيرة  

 نهائي(
 المشاركة الصفية
 مشرو  بحثي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 10 5 اختبار قصير 1
 20 10 اختبار نصف فصلي 2
 10 13 اختبار قصير 3

 15 اسبوعيا واجبات دراسية و تمارين 4

 5 12-11 مشرو  بحثي قصير 5
 40 15بعد االسبو   اختبار نهاية الفصل الدراسي 6
 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 لتدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة ااقد م ذكر مع )

 

  للطالبات وتعلن المحاضرات جدول مع وترفق بها االلتزام يتم( أسبوعيا ساعات  6)   بواقع مكتبية ساعات تحديد -
  الشبكة  على  موقعه خالل  من التدريس هيئة لعضو اإللكتروني البريد طريق عن واالستفسارات األسئلة  وطرح التواصل -

  العنكبوتية
  فهم على  الطالبات مساعدة  تتضمن والتي  المعطاة بالمادة تتعلق استشارة أو استفسار ألي والتوجيه  المساعدة تقديم -

  هذا   في   وأ اديمية  دراسية  مشكالت  أي  مواجهة   في  الطالبات  ومساعدة  ،  األ اديمي  اإلرشاد  عملية   في   والمساهمة  المادة
 . المقرر
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 ادر التعلم:مص ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
الحلقات و امتداد الحقول . جامعة الملك سمممممممممممعود.  الطبعة الثانية  يوسمممممممممممف الخميس .نظرية

2006 

 المراجع المساندة

آي هيرستين ) مواضيع في الجبر ( ترجمة  فواي الذكير وعلي السحيباني.. -
 (. 2000جامعة الملك سعود )

John B. Fraleigh , A First Course in Abstract Algebra, 7th Edition by    

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 أخرى 
 ية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:البرامج الحاسوب
 Matlab أو    Mableأو Mathematicaبرنامج  

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

علممممممممممميم قاعمممممممممممة دراسمممممممممممية مخصصمممممممممممة للمحاضمممممممممممرات النظريمممممممممممة ومهيممممممممممم ة للت
التقليممممممممممممدي والتعلمممممممممممميم االلكترونممممممممممممي تسممممممممممممم  بالتفاعممممممممممممل بممممممممممممين األسمممممممممممماتذة 

(  40- 30والطلبمممممممممممة بحيممممممممممم  يتمممممممممممراوح عمممممممممممدد الطالبمممممممممممات فيهممممممممممما ممممممممممممن ) 
طالبممممممممممة، مممممممممممزودة بمقاعممممممممممد متحركممممممممممة بحيمممممممممم  ترتممممممممممب المقاعممممممممممد لتشممممممممممكل 
ور  عمممممممممممممممممل للمجموعممممممممممممممممات ، وسممممممممممممممممبورة عاديممممممممممممممممة وور يممممممممممممممممة وذكيممممممممممممممممة 
ل ،وأجهمممممممممزة حاسممممممممممب، ومنبمممممممممر متحممممممممممد  ، مممممممممممع نظمممممممممام صمممممممممموتي متكاممممممممممم 
وميكروفونممممممممممممممممات سمممممممممممممممملكية والسمممممممممممممممملكية وتوصمممممممممممممممميل شممممممممممممممممبكات انترنممممممممممممممممت 

 ،ونظام تكييف حدي  وإضاءة مناسبة.
 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(
 .عرض البيانات وجهاا أجهزة كمبيوتر

 .يستجد تحدد الحقا في ضوء ما لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 .االستبانات الطالبات فعالية التدريس وطرق التقييم 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر
 مصفوفة مخرجات التعلم

 .العام للطالباتالمستوى 
 

 التحقق من معايير إنجاا الطالب
من داخل  مسممممممتقلينيس أعضمممممماء هيئة تدر 

 المؤسسة

تدقيق تصحي  عينة من أعمال   -1
 الطلبة 
لتصحي    والتبادل بصورة دورية   - 2

 تدريس  أعضاء هيئةاالختبارات مع 

http://www.amazon.com/First-Course-Abstract-Algebra-7th/dp/0201763907/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1241275302&sr=1-1
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 
لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره

أعضماء هيئة التدريس من داخل المؤسمسمة 
 ان الجودة ببرنامج والكلية, الطالبات, لج

المراجعة الدورية للمقررات من قبل   -1
أعضاء هيئة التدريس لبح  المشا ل 
 .المتكررة إليجاد الحل المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2
يتم تدريسه واستقبال  آرائهن حول ما

 . المقترحات ودراسة مدى فعاليتها

 تدقيق ومراجعة محتويات ملف المقرر ج ووحدة االعتمادلجنة البرنام تقييم ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 يال شي ل ال  مصة   اسم المقرر:
 ع 445رتض  رمز المقرر:

   اللتاهصةع الورتوس ال ةو  البرنامج:
 ال ةو  اللتاهصة القسم العلمي:

 ال ةو  الكلية:
 جا  ة ا   ل  نوره س   عو  اللحمت المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 7 ................................................................................................................... اعتماد التوصيف ح.
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 تمارين( 0نظري+ 3(دراسية  وحدات 3  . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري  إجباري ب.

 السنة الرابعة –المستوى السابع او الثامن :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت 342نظرية  األعداد ريض: وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد:  . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   مدمج التعليم ال 2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي(التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 *ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

، أنظمة  يآلسأنظمة التعمية األحادية، األنظمة التعددية، أنظمة السيل، تحليل أنظمة التعمية. نظام التعمية ا
نظام الجمل، التو يع اإللكتروني و مقدمة في الحكومة اإللكترونية، مقدمة   ،  RSAالمفتاح المعلن: نظام 

   . في نظرية الشفرات. الشفرات الخطية. الشفرات التامة. الشفرات الدورية

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

  المعلومات. وحماية عداد في علم التشفيرالمستخدمة في الجبر ونظرية اال  ت تطبيق الطالبة للخواراميا .1
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 :تحديد الخطوط العريضة في الرياضيات واالحصاء 1.2
 األسس والمبادئ والنظريات والنماذج الرياضية 

K.2 

 K.4 .التفكير والعمليات المنطقيةقوانين الرياضية في استخدام المفاهيم وال 1.4
  المهارات 2

 S.2 تطبيق االدوات و العمليات المناسبة و ذلك باستخدام الرياضيات المتقدمة 2.2
  الكفاءات 3

 C.1 اظهار القدرة على العمل بفعالية ضمن فرق لتحقيق اهداف معينه 3.1
 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  ات ائمة الموضوع م

 9 أنظمة التعمية األحادية، األنظمة التعددية 1
 6 : نظام المفتاح الذاتي، النظام االرجاعي الخطيأنظمة السيل 2
 9 يتحليل أنظمة التعمية. نظام التعمية اآلس 3
 6 ، نظام الجمل  RSAأنظمة المفتاح المعلن: نظام  4
 6 ومة اإللكترونيةفي الحك التو يع اإللكتروني و مقدمة 5
 9 مقدمة في نظرية الشفرات. الشفرات الخطية. الشفرات التامة. الشفرات الدورية.    6

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يميالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 طر  التقييم التدريساستراتيجيات  مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

تحديد الخطوط العريضة في الرياضيات   1.2
األسس والمبادئ والنظريات  :واالحصاء

 والنماذج الرياضية 

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار
 العروض التقديمية

  – ) قصيرة  اختبارات 
 نهائي(  – فصلية 

 المشاركة الصفية 
 الواجبات والتمارين

م المفاهيم والقوانين الرياضمممممممممممية في اسمممممممممممتخدا 1.4
 .التفكير والعمليات المنطقية

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار
 العروض التقديمية

  – ) قصيرة  اختبارات 
 نهائي(   –فصلية 

 المشاركة الصفية 
 الواجبات والتمارين
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 طر  التقييم التدريساستراتيجيات  مخرجات التعلم  الرمز

 المهارات 2.0

2.2 
لك تطبيق االدوات و العمليات المناسبة و ذ 

 المتقدمةباستخدام الرياضيات 
 

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار
 العروض التقديمية

  – ) قصيرة   اختبارات 
 نهائي(   –فصلية 
 الصفية  المشاركة

 الواجبات والتمارين
 الكفاءات 3.0

بفعالية ضمممممن فرق اظهار القدرة على العمل  3.1
 لتحقيق اهداف معينه

 التقديمية العروض 
 المحاضرات التفاعلية  

 الصفية  المشاركة
 الواجبات والتمارين

 الطلبة أنشطة تقييم. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 10 6 اختبار قصير 1
 20 9 1 اختبار نصف فصلي 2
 20 12 2 اختبار نصف فصلي 3
 10 أسبوعيا  رينواجبات دراسية و تما 4

بعد األسبو    اختبار نهاية الفصل الدراسي 5
 15الم

40 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  ه الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي  والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.    ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خاللهاقد م ذكر مع )

 يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن  ( ساعات أسبوعيا6)  تحديد ساعات مكتبية بواقع  -   
 للطالبات       
 التواصل وطرح األسئلة و االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل  -   
 موقعه على الشبكة العنكبوتية      
 تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة   -   
 اهمة فى عملية اإلرشاد األ اديمي، و مساعدة الطالبات في مواجهة الطالبات على فهم المادة و المس     
 هذا المقررأي مشكالت دراسية و أ اديمية في      

 
 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
الذكير .نظرية التعمية. دار الخريجي للنشر والتوايع،  معروف سمحان ،فواي   -

 هم، الرياض.1429
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 المساندةالمراجع 

- Douglas R. Stinson. Cryptography: Theory and 
Practice.  
  CRC Press 2000  
- D.G. Hoffman et al. Dekker. Coding Theory: The 
Essential. Press,  latest edition 

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه. اإللكترونيةالمصادر 

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه.  ىأخر
 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرضقاعاتال)

قاعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم  -
التقليدي والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة 

( طالبة، مزودة   40-   30بحي  يتراوح عدد الطالبات فيها من )  
ترتب المقاعد لتشكل ور  عمل بمقاعد متحركة بحي  

،وأجهزة حاسب، ومنبر  للمجموعات ، وسبورة عادية وور ية وذكية  
متحد  ، مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات سلكية والسلكية  
 وتوصيل شبكات انترنت ،ونظام تكييف حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزاتالتقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،البرمجيات(

 .أجهزة كمبيوتر وجهاا عرض البيانات 

 يستجد ا تحدد الحقا في ضوء م لطبيعة التخصص(تبعاً )ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 .االستبانات الطالبات فعالية التدريس وطرق التقييم 

 وحدة االعتماد لجنة البرنامج و  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر
 مصفوفة مخرجات التعلم

 .للطالباتالمستوى العام  
 

 التحقق من معايير إنجاا الطالب
من داخل  مسممممممتقلينأعضمممممماء هيئة تدريس 

 المؤسسة

تدقيق تصحي  عينة من أعمال   -1
 الطلبة 
لتصحي    والتبادل بصورة دورية   - 2

 تدريس  أعضاء هيئةاالختبارات مع 
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

جعة الدورية إجراءات التخطيط للمرا
لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره

أعضماء هيئة التدريس من داخل المؤسمسمة 
 , الطالبات, لجان الجودة ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات من قبل   -1
أعضاء هيئة التدريس لبح  المشا ل 
 .المتكررة إليجاد الحل المناسب لها

ات إلبداء اعطاء الفرصة للطالب -2
يتم تدريسه واستقبال  آرائهن حول ما

 . المقترحات ودراسة مدى فعاليتها

 تدقيق ومراجعة محتويات ملف المقرر لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
157 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطية وتطبيقاتها البرمجة اسم المقرر:

 )يدرس باللغة اإلنجليزية( ت 453ريض رمز المقرر:

 برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

   العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 الرحمن نورة بنت عبد جامعة األميرة المؤسسة:
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
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 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين( 2نظري+ 3وحدات دراسية ) عدد ساعات االتصال:  4 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   تطلب قسمم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة الرابعة  – السابع المستوى :المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت241الجبر الخطي ريض :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 اليوجد() :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة مطن م

 %100 4 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 30 إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

الخطية. المجموعات المحدبة والنقاط الركنية. األسلوب الهندسي لحل البرنامج الخطي. خوارزميات   مس لة األم لية

السمبلكس  المرحلتين والسمبلكس المحسنة. الحلول دير المنتظمة. ال نائية وتحليل الحساسية. تطبيقات: مسائل النقل  

 في مجال التجارة  الصناعة  الغذاء وديرها.  إلى بعض التطبيقات والتوظيف  باإلضافةالشبكات 

استخدام الحزم البرامجية م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل في  .(لحاسب لحل بعض المسائل التطبيقيةاستخدام تطبيقات ا

 بعض مواضيع المقرر.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

إلى بعض التطبيقات في مجال  والتوظيف  باإلضافةئل النقل  الشبكات إكساب المهارة في تطبيق األم لية على مسا •

 التجارة  الصناعة  الغذاء وديرها.

استشعار المشكالت مع تقديم حلول لها بممارسة مهارات التفكير العليا وتحليل النتائج والمعلومات وتفسيرها  •

 ومنا شتها. 

 بهدف الوصول إلى حلها.للمسائل الحياتية  وتحليلها إكساب الخبرة في إنشاء النماذج الرياضية  •
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إكساب المهارة في استخدام التقنية الحاسوبية والبرامج الرياضية لمعالجة النماذج الرياضية وحل المسائل  •

 التطبيقية.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K4 .والعمليات المنطقية في التفكير الرياضية والقوانين استخدام المفاهيم 1.4

  المهارات 2

 S2 وذلك باستخدام الرياضيات وبرامج الكمبيوتر تطبيق األدوات والعمليات المناسبة  2.2

 فعاليتها وتقييم  حل المشكالت في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2.3

 وتطبيقاتها

S3 

: التقنيات والبرامج والمهارات واألدوات  دي ةات الح  القدرة على استخدام الرياضييوضت 2.5

 الالزمة لتحليل مشاكل الحياة الحقيقية

S5 

  الكفاءات 3

 C2 الحاجة والقدرة على استمرارية وتطوير االحتراف في التخصص 3.3

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعات ائمة  م

 6 محدبة والنقاط الركنيةمس لة األم لية الخطية. المجموعات ال 1

 6 األسلوب الهندسي لحل البرنامج الخطي.   2

 9 خوارزميات السمبلكس  المرحلتين والسمبلكس المحسنة.  3

 12 الحلول دير المنتظمة. ال نائية وتحليل الحساسية.  4

 12 تطبيقات   5

 25 مسائللحل ال اواستخدامه )البرمجيات المقررة( التعرف على تطبيقات الحاسب 6

 70 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

 محاضرات التفاعلية ال

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة 

 الصفية المشاركة

 المهارات 2.0

وذلك  تطبيق األدوات والعمليات المناسبة  2.1

 باستخدام الرياضيات وبرامج الكمبيوتر

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 لحوارالمنا شة وا

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة 

 الصفية المشاركة

2.2 

  حل المشكالت في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب

 فعاليتها وتقييم

 وتطبيقاتها

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة 

 الصفية كةالمشار

2.3 

 :على استخدام الرياضية الحدي ة القدرةتوضي  

التقنيات والبرامج والمهارات واألدوات الالزمة  

 لتحليل مشاكل الحياة الحقيقية

 

 العروض التقديمية

 المحاضرات التفاعلية 

 االنشطة والفعاليات الجامعية

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة 

 الصفية المشاركة

 والتمارين  الواجبات
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 :على استخدام الرياضية الحدي ة توضي  القدرة 5-2

التقنيات والبرامج والمهارات واألدوات الالزمة  

 لتحليل

 مشاكل الحياة الحقيقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات عملية

  

 اركة الصفيةالمش

 والتمارين الواجبات

 الكفاءات 3.0

3.2 
الحاجة والقدرة على اسـتمرارية وتطوير االحتراف 

 في التخصص

 اختبار في البرمجيات تطبيقات برمجية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 لخامس والحادي عشرا اختبارات  صيرة  1

 %20 ال امن  اختبارا أعمال فصلي 2

 %10 اسبوعيا واجبات منزلية ومشاركات صفية 3

 %10 اسبوعيا اختبارات عملية 4

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي )فصلي( 5

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية يس أعضاء هيئة التدرترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   اقد م ذكر مع )

 
 ات ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالب 6تحديد ساعات مكتبية بوا ع ) -

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  -

 الشبكة العنكبوتية 

تشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم  تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو اس

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في   األكاديمي د المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشا

 هذا المقرر.

 
 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقررالمرجع الرئيس 

- Bernard Kolman & nbsp Robert E. Beck, Elementary 

Linear Programming with Applications, Second Edition  

(Computer Science and Scientific Computing), Publisher: 

Academic Press,1995 

-  

 المراجع المساندة

- -Alan Sultan, Linear Programming, An Introduction with 

Applications, Academic Press, Inc., Harcourt Brace 

Jovanovich, Publishers, 1993 

-   Wayne L. Winston M, Unirpallam Venkataramanan, 

Introduction to Mathematical Programming: Applications 

and Algorithms Duxbury, 2002, 4th Edition. 

-   

- Richard Darst, Introduction to Linear Programming: 

Applications and Extensions (Pure and Applied 

Mathematics), Marcel Dekker Inc., 1991. 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Wayne%20L.%20Winston
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Munirpallam%20Venkataramanan
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Richard%20Darst
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-  

وحسن حميدان  عمر حامد األسس الرياضية للبرمجة الخطية  ت ليف سليمان ال -

   الناشر جامعة الملك سعود  الرياض.حميدة

 المصادر اإللكترونية

 

 أخرى 

أدرج أي مواد تعليمية أخرى م ل البرامج الحاسوبية  البرمجيات  واألسطوانات   -

 المدمجة:

 Matlabأو    Mableأو Mathematicaبرنامج  -
 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 طلبات المقررمت العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي 

والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد 

دة بمقاعد متحركة بحي  ترتب طالبة  مزو (40- 30)الطالبات فيها من 

وذكية   وسبورة عادية وور ية  للمجموعات المقاعد لتشكل ور  عمل 

مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات  متحد  حاسب  ومنبر  جهزةوأ

تكييف حدي  وإضاءة  انترنت  ونظامسلكية والسلكية وتوصيل شبكات 

 مناسبة.

 التجهيزات التقنية
 ورة الذكية، البرمجيات()جهاز عرض البيانات، السب

 .أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات

.تحدد الحقا في ضوء مايستجد التخصص(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات  

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  مقررالتحقق من مخرجات التعلم لل

 مصفوفة مخرجات التعلم

 للطالبات.المستوى العام 

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضــاء هيئة تدريس مســتقلين من داخل  

 المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من أعمال -1

 الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي  -2

االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 اء هيئة تدريس أعض
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

إجراءات التخطيط للمراجعــة الــدوريــة  

لمدى فعالية المقرر الدراـسي والتخطيط  

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة اـلتــدرـيس ـمن داخــل  أعضــــ

ات  لجـان الجودة   ــة  الطـالـب ــســـ المؤســ

 ببرنامج والكلية

الدورية للمقررات من  بل المراجعة  -1

أعضاء هيئة التدريس لبح  المشاكل 

 المناسب لها.المتكررة إليجاد الحل 

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2

آرائهن حول ما يتم تدريسه واستقبال 

 المقترحات ودراسة مدى فعاليتها. 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
 محتويات ملف المقررتد يق ومراجعة  

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة جلسةر م ال

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 ال وة ا اإلحلائي اسم المقرر:
 ع  463رتض  رمز المقرر:

 ع الورتوس ال ةو  اللتاهصة البرنامج:
 قس  ال ةو  اللتاهصة القسم العلمي:

 كةصة ال ةو  الكلية:
   ل  نوره س   عو  اللحمتجا  ة ا  المؤسسة:

 

 

  



 

 
165 

 

 

 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3
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 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:
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 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 7 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 8 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 تمارين( 2نظري+2) عدد ساعات االتصال:  وحدات دراسية 3 . الساعات المعتمدة:1
 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري  إجباري ب.

 السنه الرابعة  -المستوى السابع والثامن  ر:يقدم فيه المقر الذي/ المستوى  السنة. 3
 ت 362نظرية االحتماالت ريض  :وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
 يوجد  ال:   وجدت( )إن. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 60 حاضرات التقليديةالم 1
   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي(التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 60 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

    ر()تذكى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

ة, اختبارات الفروض )مفاهيم أساسية، االختبار األقوى، اختبار نسبة  العشوائي وغيرمعرفة توايعات المعاينة, العينات العشوائية 
بين أ ثر من مجتمعين، اختبارات الفروض حول تساوي   للمتوسط، للنسبةاإلمكان، اختبار مربع كاي، اختبارات الفروض 

مجتمعين، استخدام   اوي تباينمتوسطين في مجتمعين، اختبارات الفروض للتباين في المجتمع، اختبارات الفروض حول تس
 .الحزم الجاهزة في الموضوعات التي شملها المقرر

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 . إ ساب الطالبات المهارة في التعامل مع قواعد البيانات والتحليل اإلحصائي وتطبيقها على مسائل الحياة العامة •
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 .العمليات المنطقية و استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية  في التفكير 1.4
 من خالل مواضيع المقرر

K.4 

  المهارات 2

 تطبيق االدوات والعمليات المناسبة وذلك باستخدام الرياضيات و برامج الكمبيوتر 2.2
 من خالل مواضيع المقرر

S.2 

 وتطبيقاتها وتقييم فعاليتها يم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت،تقي  2.3

 من خالل مواضيع المقرر
S.3 

  الكفاءات 3

 تنفيذ تقنية معينة على بيانات الحياة الحقيقية باستخدام جهاا كمبيوتر اذا لزم االمر 3.3
 من خالل مواضيع المقرر 

C.3 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 

, Random (probabilistic) sampling, IntroductionSampling distributions: 

Systematic sampling, Cluster , Stratified sampling,Simple random sampling

sampling 

Convenience sampling, Judgmental sampling)(:Non probabilistic sampling 

Sampling distributions: (Sampling distributions of sample means, 

Sampling distributions of sample proportions) 

Quiz1 

20 

2 
Confidence intervals:Variance confidence intervals/Confidence intervals for 

ratio of variances/Sample size determination 
20 

3 Midterm exam 4 

4 

Hypothesis testing: Introduction/General Concepts of the Neyman-Pearson 

Testing Hypotheses Theory/UMP Tests for Testing Certain Composite 

Hypotheses/Testing the Parameters of a Normal Distribution/Likelihood 

Ratio Tests 

20 

 64 المجموع

 والتقييم: د. التدريس 
 يميالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط .1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.4 

 استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير

 .المنطقية العملياتو
 من خالل مواضيع المقرر

 المحاضرات التواعلية  
 لذهني  العصف ا

 المناقشة والحوار 
 العروض التقديمية

 اختبارات
  – فصلية  –)قصيرة  

 نهائي(
 الصوية  المشاركة
 والتمارين الواجبات

 المهارات 2.0

2.2 

باستخدام   تطبيق االدوات والعمليات المناسبة و ذلك

 الرياضيات و برامج الكمبيوتر

 من خالل مواضيع المقرر

 المحاضرات التفاعلية 

 ذهني  العصف ال

 المناقشة و الحوار 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية  –)قصيرة   

 الصفية  المشاركة

 والتمارين الواجبات
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 

وتقييم  تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت،

 فعاليتها وتطبيقاتها

 من خالل مواضيع المقرر

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني  

 وار المناقشة والح

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية  –)قصيرة   

 الصفية  المشاركة

 والتمارين الواجبات

 الكفاءات 3.0

3.3 

تنفيذ تقنية معينة على بيانات الحياة الحقيقية باستخدام 

 جهاز كمبيوتر اذا لزم االمر 

 من خالل مواضيع المقرر

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني  

 والحوار المناقشة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية  –) قصيرة  

 الصفية  المشاركة

 والتمارين الواجبات

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 15 5 اختبار قصير 1

 20 10 اختبار نصف فصلي 2

 15 13 اختبار قصير 3

 10 أسبوعيا واجبات دراسية و تمارين/ مشروع بحثي 4

5 
ـــبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي ــد األســ ـبع

 15الـ

40 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  ه الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي  والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  راقد م ذكر مع )

 يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ( ساعات أسبوعيا6)  مكتبية بواقعتحديد ساعات  -

 ن خالل موقعه على الشبكة العنكبوتية هيئة التدريس م اإللكتروني لعضو التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد -

 استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة     أو  تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار    -     

 الطالبات على فهم المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد األكاديمي          

 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 :مصادر التعلم ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
Walpole, R. E., Myers, R. H., and S. L. Myers (2002), Probability and 

Hall, Inc.-ed., Prentice thStatistics for Engineers and Scientists, 7 

 المساندةالمراجع 

ed.,  thHoel, P. G. (1984), Introduction to Mathematical Statistics, 5-

John Wiley & Sons, New York. 

-Sheldon Ross , Probability and Statistics for Engineers and 

Scientists, 4th ed., 2009, ACADEMIC PRESS 

 حدد من قبل أستاذ المقرر في حينه ت اإللكترونيةالمصادر 

 .SPSS, MINITABالحزم اإلحصائية مثل:  ىأخر

 

 :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرضالقاعات)

قاعة دراسمية مخصمصمة للمحاضمرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي والتعليم 
االلكتروني تسمم  بالتفاعل بين األسماتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد الطالبات 

تممب المقمماعممد طممالبممة، مزودة بمقمماعممد متحركممة بحيمم  تر  (30- 25فيهمما من )
 وذكيمة، وأجهزةوسممممممممممممممبورة عماديمة وور يمة  للمجموعمات،لتشممممممممممممممكمل ور  عممل 
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 متطلبات المقرر العناصر

مع نظام صمممممممموتي متكامل وميكروفونات سمممممممملكية   متحد ،حاسممممممممب، ومنبر 
 تكييف حدي  وإضاءة مناسبة. انترنت، ونظاموالسلكية وتوصيل شبكات 

 التقنية التجهيزات
 يانات، السبورة الذكية،البرمجيات()جهاز عرض الب

 عرض البيانات. جهااو  أجهزة كمبيوتر
 

 تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخر تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد. 

 
 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 . االستبانات  الطالبات  فعالية التدريس وطرق التقييم 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  ات التعلم للمقررالتحقق من مخرج

 مصفوفة مخرجات التعلم 

 . المستوى العام للطالبات 

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب 
من   مســـتقلينأعضـــاء هيئة تدريس 

 داخل المؤسسة

أعمال  تدقيق تصحي  عينة من  -1

 الطلبة

  والتبادل بصورة دورية   -2

لتصحي  االختبارات أو عينة من  

 تدريس   أعضاء هيئةلواجبات مع ا

 

ــة  ع راـج ـم ـل ط ـل طــي ـخ ـت راءات اـل إـج

ــدى  ــة لم ــدوري ــة المقررال ــالي  فع

 الدراسي والتخطيط لتطويره

ل  دريس من داـخ ة الـت أعضـــــاء هيـئ

الطالبات  لجان الجودة  المؤســســة  

 ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات  -1

من قبل أعضاء هيئة التدريس 

ررة إليجاد  لبحث المشاكل المتك

 .الحل المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء   -2

تدريسه  آرائهن حول مايتم

واستقبال المقترحات ودراسة مدى 

 .  فعاليتها

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  تقييم ملف المقرر
تدقيق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 لرياضيةمجلس قسم العلوم ا جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 الهندسة التفاضلية اسم المقرر:

 )يدرس باللغة اإلنجليزية( ت473ريض رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات  البرنامج:

  العلوم الرياضية القسم العلمي:

  العلوم الكلية:

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مرافق:مصادر التعلم وال –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ قرر:ز. تقويم جودة الم

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 )يدرس باللغة اإلنجليزية(  تمارين(2نظري+3ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  4 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب   

  كلية
   أخرى  متطلب  سم 

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة الرابعة  –المستوى السابع:. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر 3

 ت(204( ريض4ت+ حساب التفاضل و التكامل )241)الجبر الخطي ريض. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 )اليوجد(المتزامنة مع هذا المقرر . المتطلبات 5

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 راسي()على مستوى الفصل الد التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 30 إستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  ى )تذكر(أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة  3

  المشاريع /إعداد البحو  4

  )تذكر(أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 المنحنيات المنتظمة وتغيير البارامتر عال ات فرينيه نظرية الوجود الحقيقي ثالثي األبعادنظرية المنحنيات في الفضاء 

جه المماس وفضاء للسطوح السطوح البسيطة التحويالت اإلحداثية متواالنفراد للمنحنيات في الفضاء النظرية المحلية 

المماسات الصيغة األساسية األولى وال انية االنحناءات األساسية وانحناء جاوس واالنحناء الوسيط المنحنيات 

ميبل في بعض . استخدام الحزم البرامجية م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو  مينيردا(-الجيوسيدية معادالت جاوس وكودازي

 مواضيع المقرر.

 للمقرر . الهدف الرئيس 2

ستخدام البرامج الرياضية والمهارات الحاسبية لتحفيز با إكساب الطالبات المعارف والعلوم في مجال الهندسة التفاضلية -1

   التفكير الرياضي.

 والتحليل والتعليل ومهارة حل المشكالت واتخاذ القرارات.إكساب الطالبات عدد من المهارات العقلية كالتفكير المنطقي -2

 م المسلمات والتعريفات والنظريات األساسية وتطوير القدرة على فهم طبيعة البرهان الرياضيفه-3
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K.4 .استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير و العمليات المنطقية 1.4
  المهارات 2

 S.2 وذلك باستخدام الرياضيات و برامج الكمبيوتر تطبيق األدوات والعمليات المناسبة  2.2

 S.3 فعاليتها وتطبيقاتها تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت  وتقييم 2.3

 S.4 توضي  القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة من الجماهير 2.4

  الكفاءات 3

 C.2 الحاجة والقدرة على االنخراط في التطوير المهني المستمر. 3.2

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 7.5 الحقيقي ثالثي األبعاد نظرية المنحنيات في الفضاء  1

 5 المنحنيات المنتظمة وتغيير البارمتر 2

 7.5 عالمات فرينيه 3

 5 راد للمنحنيات في الفضاءنظرية الوجود واالنف 4

 5 النظرية المحلية للسطوح 5

 2 اختبار أعمال السنة األول 6

7 
 السطوح البسيطة

6.5 

 5 التحويالت اإلحداثية 8

 6.5 متجه المماس وفضاء المماسات 9

 2 اختبار أعمال السنة ال اني 10

 6 الصيغة األساسية األولى وال انية 11

 7 ية وانحناء جاوس واالنحناء الوسيطاالنحناءات األساس 12

 5 المنحنيات الجيوسيدية 13

 5 ينيردام-معادالت جاوس وكودازي 14

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير  1.4

 .المنطقية والعمليات

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –) صيرة  

 نهائي(

 المشاركةالصفية

 المهارات 2.0

وذلك  تطبيق األدوات والعمليات المناسبة  2.2

 باستخدام الرياضيات و برامج الكمبيوتر

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –) صيرة  

 نهائي(

 المشاركةالصفية

2.3 

  حل المشكالت في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب

 وتطبيقاتها فعاليتها وتقييم

 

 ة المحاضرات التفاعلي

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 اختبارات

 –فصلية  –) صيرة  

 نهائي(
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المشاركةالصفية العروض التقديمية

2.4 

توضي  القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة  

 من الجماهير

 العروض التقديمية

 المحاضرات التفاعلية 

 االنشطة والفعاليات الجامعية

 التدريب العملي

لواجبات متابعة تقارير ا

المنزلية ومنا شتها مع 

 الطالبات

  

 الكفاءات 3.0

3.2 

الحاجة والقدرة على االنخراط في التطوير المهني 

 المستمر. 

 العروض التقديمية

 المحاضرات التفاعلية 

 االنشطة والفعاليات الجامعية

 التدريب العملي

متابعة تقارير الواجبات 

المنزلية ومنا شتها مع 

 الطالبات

  

2 

 الطلبة  تقييم أنشطة .

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 مرة واحدة بح   صير 1

ً  حل تمارين الواجب 2  %10 أسبوعيا

 %15 األسبوع السابع اختبار أعمال السنة األول 3

 %20 عشر  انياألسبوع ال السنة ال انياختبار أعمال  4

 %10 مرتين بارات  صيرهاخت 5

 %40 15بعد االسبوع  االختبار النهائي 6
 
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 مكتبية(تحديد ساعات  •

كتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإلل •

 العنكبوتية 

تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن مسـاعدة الطالبات على فهم   •

وأكاديمية في هذا ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية    األكاديمي المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 المقرر.

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:مة  ائ. 1

 المرجع الرئيس للمقرر

-A. Pressley, Elementary Differential Geometry, Springer, 2010 

-R. Millman and G. Parker, Elements of Differential  Geometry, 

Prentic-Hall,1977 

 

 مساندةالمراجع ال

-A. Gray, Modern Differential Geometry of curves and surfaces, 

CRC press, 1998. 

-J. Oprea, Differential Geometry and its Applications, The 

Mathematical Association of America, 2nd edition (2007). 

-Aboglorf, differential geometry, darmeer Moscow, 1984 

 .2008مقدمة في الهندسة التفاضلية, مكتبة الرشد,  نصار عبدالعال السلمي,-
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 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 أخرى 
 أدرج أي مواد تعليمية أخرى م ل البرامج الحاسوبية  البرمجيات  واألسطوانات المدمجة: 

 Matlab أو    Mableأو Mathematicaبرنامج  

 

 والتجهيزات المطلوبة:. المرافق 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة بحي  يتر ــم  بالتفاعل بين األسـ اوح والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 سبة.حدي  وإضاءة منا

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات   فعالية التدريس وطر  التقييم

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .25

 .أعمال الطلبة

ة دوريٍة والتبادل بصور .26

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .25

لبح   بل أعضاء هيئة التدريس 

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .26

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر
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 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية دجهة االعتما

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 التحليل المركب اسم المقرر:

 )يدرس باللغة االنجليزية(  ت 483ريض رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات البرنامج:

 العلوم الرياضية لقسم العلمي:ا

 العلوم الكلية:

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن المؤسسة: 
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. مقرر ومخرجاته التعليمية:هدف ال -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ت التعلم للمقرر:. مخرجا3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييملربط مخرجات التعلم ل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 تمارين( 2نظري+ 3وحدات دراسية )عدد ساعات االتصال: 4 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب   

  كلية
   أخرى   متطلب قسم 

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة الرابعة  –ال امن  المستوى. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: 3

  ت(381ريض -(1التحليل الحقيقي )). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 )اليوجد(طلبات المتزامنة مع هذا المقرر . المت5

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(  لمقررالتعلم الفعلية ل. ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  )تذكر(أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

األعداد المركبة )التم يل الديكارتي والقطبي لألعداد المركبة(     وى وجذور األعداد المركبة  الدوال المركبة  الرواسم  

ان  الدوال التحليلية  نظرية الشروط الكافية والالزمة  النهايات واالتصال   االشتقا : صيغ االشتقا   معادالت كوشي ريم

األساسية: الدوال األسية  اللوداريتمية والم ل ية والزائدية   التكامل المركب: التكامل الخطي   الدوال التوافقية  بعض الدوال

انت  األصفار والنقاط الشاذة  نظرية كوشي جورسات  صيغ كوشي التكاملية  تم يل الدوال التحليلية بمتسلسالت تايلور ولور

 نظرية البا ي  وتطبيقاتها في حساب التكامالت.

 ف الرئيس للمقرر . الهد2

الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو دراسة خصائص األعداد المركبة  الدوال التحليلية والتكامل المركب والصيغ  •

 التكاملية الهامة

اضية والمفاهيم والحقائق المتعلقة بالنهايات واالستمرارية واشتقا   درة الطالب على التعرف على التعاريف الري •

 الدوال المركبة.
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درة الطالب على تطبيق مهارات التفكير النقدي الرياضي والتقنيات المختلفة إلثبات أو دحض الحجج الرياضية    •

 وحل بعض المسائل التطبيقية.

 يق تعاوني من أجل تسهيل إيجاد حلول بناءة لمشاكل الحياةالعمل كفرو تحديد التقنية المناسبة درة الطالب على   •

 التعلم للمقرر: . مخرجات3 •

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 K.4 استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير والعمليات المنطقية 1.4

  المهارات 2

 S.3 قنيات مختلفة في حل المشكالت وتقييم فعاليتها وتطبيقاتهاتقييم اساليب وت 2.3

  الكفاءات 3

 C.2 .الحاجة والقدرة على استمرارية وتطوير االحتراف في التخصص 3.2

 

 ج. موضوعات المقرر 

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 10 األعداد المركبة )الخواص والتم يل( 1

 10   النهايات واالتصالالدوال المركبة  الرواسم 2

3 
معادلتي كوشي ريمان  الشروط الالزمة والكافية لتحليلية الدالة  الدوال المشتقات: صيغ االشتقا   

 التوافقية

12.5 

4 
الدوال البسيطة: الدالة األسية  الدوال الم ل ية الدوال الزائدية  الدوال اللودارثمية  الدالة 

 العكسية. اللوداري مية  الدوال الم ل ية

10 

5 
جورسات  صيغة كوشي -  التكامالت الخطية مبرهنة كوشيفاتالكاالتكامالت: التكامالت المحددة  

 التكاملية

10 

 10 مبرهنة ليوفيل  تم يل الدوال التحليلية بمتسلسالت تايلور ولورانت 6

 12.5 األصفار والنقاط الشاذة  مبرهنة البا ي لكوشي وتطبيقاتها. 7

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطر  التقييم  . 1

 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير  1.4

 والعمليات المنطقية

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

فصلية  –اختبارات ) صيرة 

 نهائي( –

 المشاركة الصفية

 المهارات 2.0

2.3 

تقييم اساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت 

 وتقييم فعاليتها وتطبيقاتها

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 المشاركة الصفية

 الكفاءات 3.0

3.2 

الحاجة والقدرة على اسـتمرارية وتطوير االحتراف 

 في التخصص

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –) صيرة   

 المشاركة الصفية
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 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 العروض التقديمية

 ييم الطلبة . أنشطة تق2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %20 العاشرو األسبوع السادس األسبوع  اختباران  صيران 1

 %15 التاسعاألسبوع  1اختبار أعمال سنة  2

 %20 ال ال  عشراألسبوع  2اختبار أعمال سنة  3

 %5 فصل الدراسي )نظام مجموعات(طوال ال ومشاركات صفيةواجبات  4

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي 5

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   الوقت الذي يتوقع أن يتواجد

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  •

 بوتية الشبكة العنك

ساعدة الطالبات على فهم  تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن م •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في   األكاديمي المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 هذا المقرر.

 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 .  ائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر

James Brown and Ruel Churchill, Complex Variables and 

Application, McGraw-Hill; 8th edition (2008) 

 

 المراجع المساندة

-A first Course in Complex Analysis with applications" " 

Dennis G. Zill and Patrick D. Shanahan 

 

-E. B. Saff and A. D. Snider, "Fundamentals of Complex Analysis 

for  Mathematics, Science, and Engineering," 3rd Edition 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, (2003). 

-E. Freitag and R. Busam, Complex Analysis, Springer for 

Mathematics, Berlin, 2006.  

    م.2002التحليل المركب وتطبيقاته  ت ليف و. ديريك )مترجم( -

 المصادر اإللكترونية

http://en.wikipedia.org 

http://www.ams.org 

http://www.math.psu.edu 

http://www.emis.de/ZMATH 

http://www.sciencedirect.com 

 

 أخرى 
 الحاسوبية  البرمجيات  واألسطوانات المدمجة:  ل البرامج مواد تعليمية أخرى مأدرج أي 

 Matlabأو    Mableأو Mathematicaبرنامج 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=James%20Brown
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ruel%20Churchill
http://en.wikipedia.org/
http://www.ams.org/
http://www.math.psu.edu/
http://www.emis.de/ZMATH
http://www.sciencedirect.com/
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 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:22

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

لنظرية ومهي ة للتعليم التقليدي   اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات ا

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــب  ومنبر متحـد    موذكيـة  ــوتي متكـامـل  وأجهزة حـاســـ ع نظـام صــ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 عرض البيانات. وجهاز أجهزة كمبيوتر

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 .ديستجما تحدد الحقا في ضوء 

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 ز الطالبالتحقق من معايير إنجا
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .27

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .28

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

سة , الطالبات, لجان الجودة المؤس

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .27

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .28

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر
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 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 خرج مشرو  الت اسم المقرر:
 ت  491 ريض  رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الرياضيات  البرنامج:
 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن المؤسسة:
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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1
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 4 ................................................................................................................... قرر:. مخرجات التعلم للم3
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 7 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2
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 8 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ( تمارين0+   نظري 3 ل: وحدات دراسية ) عدد ساعات االتصا 3 . الساعات المعتمدة:1
 . نوع المقرر2

   جامعةمتطلب  أ.
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة الرابعة  – المستوى الثامن : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

   وحدة دراسية معتمدة( 110انهاء ) :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 (يوجد  ال) :متطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. ال5
 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 45 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 الفصل الدراسي()على مستوى  التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
  إستوديوأو معمل  2
  إضافية دروس  3
  )تذكر( ى أخر 4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1
 5 الواجبات 2
  المكتبة 3
  المشاريع /إعداد البحوث 4
  )تذكر( أخرى  5
 20 اإلجمالي 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

تقممممممممموم الطالبمممممممممة فمممممممممي المسمممممممممتوي الثمممممممممامن بممممممممم جراء استقصممممممممماء للمواضممممممممميع التمممممممممي ترغمممممممممب البحممممممممم  فيهممممممممما، 
 تحت إشراف إحدى أعضاء هيئة التدريس حسب إمكانية القسم البشرية والمعملية.

جهمممممممما فممممممممي مقرراتممممممممه حسممممممممب إمكانيممممممممة الممممممممذي ترغممممممممب إنجمممممممماا مشممممممممرو  تخر وتختممممممممار الطالبممممممممة التخصمممممممم  
 القسم من ناحية استيعابه لألعداد الالامة لإلشراف على عمل الطالبة.

يممممممممممممتم تحديممممممممممممد خطممممممممممممة البحمممممممممممم  مممممممممممممع عضممممممممممممو هيئممممممممممممة التممممممممممممدريس المشممممممممممممرف عليهمممممممممممما مممممممممممممن التخصمممممممممممم  
نتهمممممممماء مممممممممن المختممممممممار، ثممممممممم تقمممممممموم الطالبممممممممة بتنفيممممممممذ الخطممممممممة بمتابعممممممممة األسممممممممتاذة المشممممممممرفة، تقمممممممموم عنممممممممد اال

بتحليممممممممممل مممممممممما وصمممممممممملت إليمممممممممه مممممممممممن نتمممممممممائج  و موضمممممممممموعات مسمممممممممتخدمة الحممممممممممزم إنجممممممممماا خطممممممممممة البحممممممممم  
البرامجيمممممممممة الجممممممممماهزة  المناسمممممممممبة اذا لمممممممممزم االممممممممممر. ثمممممممممم كتابمممممممممة البحممممممممم ، وبعمممممممممدها مناقشمممممممممته ممممممممممن خمممممممممالل 

 حلقة بح  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

بق في مجال البح  وكذلك البح  عن المعلومات ووضمممممممممممممع هدف للبح  ومتابعة السممممممممممممما  الطالبةتعلم  ت
 . للبح  العلمي ةتالك مهارة كتابة الطالبام

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

  ال ينطبق  1.1

  المهارات 2

 S.1 تطوير نماذج رياضية لمسائل الحياة الحقيقية بطريقة تالئم مدى مالئمتها ووضوحها  1-2
 S.2 وبرامج الكمبيوتر  وذلك باستخدام الرياضيات  يق األدوات والعمليات المناسبة،تطب  2-2
واألدوات : التقنيات والبرامج والمهارات ديثةيوض  القدرة على استخدام الرياضيات الح 2-5

 الالامة لتحليل مشا ل الحياة الحقيقية 
S.5 

  الكفاءات 3

 C.1 ريق لتحقيق اهداف معينةاظهار القدرة على العمل بفعالية ضمن ف 1-3
  مبيوتر  الحقيقية باستخدام جهاا بيانات الحياة على معينة تنفيذ تقنية 3-3

 األمر لزم إذا
C.3 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعات ائمة  م

1 
القراءة واالطال  من خالل مصادر المعلومات لتحديد نقطة البح  بالتشاور مع  

 لمشرو مشرفة على اال
6 
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2 
على وعرض الموضمو    تابة خطة البح  ب شمراف عضمو هيئة التدريس في التخصم   

 أعضاء القسم  إلجااتها.
6 

 18 إنجاا خطة البح   3
 6 لمواضيع و النتائج المنجزة تحليل ا 4
 6  تابة البح   5
 3 مناقشة البح  وتعديل ما تقترحه لجنة الحكم  6

 45 المجموع

 تقييم: د. التدريس وال
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

   ال ينطبق 1- 1

 المهارات 2.0

1-2 

تطوير نماذج رياضية لمسائل الحياة الحقيقية  
 بطريقة تالئم مدى مالئمتها ووضوحها  

 

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار
 العروض التقديمية

لجنة   -الصفية  المشاركة
 تقييم المشاريع 

 
 
 
 

2-2 

وذلك  األدوات والعمليات المناسمممممممممممبة،تطبيق  
 باستخدام الرياضيات 

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 المناقشة و الحوار
 العروض التقديمية

القدرة على اسمممممممممتخدام الرياضممممممممميات   يوضممممممممم  2-5
المحمممممممالميمممممممة: المتمقمنميمممممممات والمبمراممج والمممهمممممممارات 
واألدوات الالاممممة لتحليمممل مشمممممممممممممممما مممل الحيممماة 

 الحقيقية

 تمارين و مناقشات 

 الكفاءات 3.0

1-3 

اظهار القدرة على العمل بفعالية ضمن فريق 
 لتحقيق اهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية  
 العصف الذهني  
 لحوارالمناقشة و ا

 العروض التقديمية 

 اختبارات عملية 
 الصفية  المشاركة

 لجنة تقييم المشاريع 
 ملصقات 

3-3 
 بيانات الحياة على  معينة تنفيذ تقنية

  مبيوتر  الحقيقية باستخدام جهاا
 اختبارات عملية 
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الصفية  المشاركة األمر لزم إذا
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

الحضور في المواعيد المحددة و  
 االلتزام بالمهام  

 -)توفير المراجع الالاممممممة للبحممممم  
مدى -حضمممممممممور سممممممممماعة االشمممممممممراف
انتظامها   –نشماط الطالبة و جديتها  
مممممممدى تنظيم  -في عمممممممل البحمممممم  

 المعلومات و دقتها و تسلسلها(

 % 30 اسبوعيا
 

2 

معممممايير الكتممممابممممة العلميممممة) االلتزام ب
 - شمممممممممممولية العنوان لمفردات البح  
اتبما  الطرق العلميمة السممممممممممممممليممة في 

 – انتقماء المعلوممات  -لبحم   تمابمة ا
 – اسمممممممممممممتخدام ادوات البح  العلمي 
 –  تممممابممممة المراجع بطريقممممة علميممممة 

 مستوى اخراج البح  (

 %30 اسبوعيا

3 

 تقييم نهائي للمشممرو  ككل ) االلقاء 
تمكن الطمالبمة من  –و المنماقشممممممممممممممة 
  -وضممممممموح العرض  –المادة العلمية 

 شخصية الطالبة (

 %40 بعد األسبو  الخامس عشر

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   ر الوقت الذي  اقد م ذكر مع )

 

 مممممممممممع وترفممممممممممق بهمممممممممما االلتممممممممممزام يممممممممممتم( أسممممممممممبوعيا سمممممممممماعات  6)  بواقممممممممممع مكتبيممممممممممة سمممممممممماعات  تحديممممممممممد  -
  للطالبات  وتعلن المحاضرات  جدول

 هيئممممممممممة لعضممممممممممو اإللكترونممممممممممي البريممممممممممد  طريممممممممممق عممممممممممن واالستفسممممممممممارات  األسممممممممممئلة وطممممممممممرح التواصممممممممممل -
  العنكبوتية الشبكة على موقعه خالل من التدريس
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 والتممممممممممممي المعطممممممممممماة بالممممممممممممادة تتعلممممممممممممق استشمممممممممممارة أو استفسمممممممممممار ألي والتوجيممممممممممممه المسممممممممممماعدة تقمممممممممممديم
 اإلرشممممممممممممماد  عمليمممممممممممممة فمممممممممممممي والمسممممممممممممماهمة الممممممممممممممادة فهمممممممممممممم علمممممممممممممى الطالبمممممممممممممات  مسممممممممممممماعدة تتضممممممممممممممن
 فممممممممممممي وأ اديميممممممممممممة دراسمممممممممممية مشممممممممممممكالت  أي مواجهممممممممممممة فمممممممممممي الطالبممممممممممممات  اعدةومسمممممممممممم  ، األ ممممممممممماديمي

 . المقرر هذا

 ادر التعلم والمرافق: مص –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

  تحدد الكتب عند اختيار مشرو  البح   المرجع الرئيس للمقرر

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه.  المراجع المساندة

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه اإللكترونيةالمصادر 

 أخرى 

 :والحزم االحصائية المدمجةالبرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات 
  ,Matlab, MINITAB, SAS أو    Mapleأو  Mathematicaبرنامج  

R-language, SPSS 
 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
الدراسية، المختبرات، قاعات   القاعات)

 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالعرض

 ( طالبة  4-  3 يتراوح عدد الطالبات من )
 توصيل شبكات انترنت ،ونظام تكييف حدي  وإضاءة مناسبة. 

 التجهيزات التقنية
)جهاز عرض البيانات، السبورة 

 الذكية، البرمجيات(
 .أجهزة كمبيوترالسبورة الذكية و 

تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات

.يستجد  تحدد الحقا في ضوء ما التخصص(   
 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم ت التقويممجاال 

 .االستبانات الطالبات فعالية التدريس وطرق التقييم 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر
 مصفوفة مخرجات التعلم
 .المستوى العام للطالبات

 التحقق من معايير إنجاا الطالب
من داخل  مسممممممتقلينأعضمممممماء هيئة تدريس 

 ؤسسةالم

تدقيق تصحي  عينة من أعمال   -1
 الطلبة 
لتصحي    والتبادل بصورة دورية   - 2

 تدريس أعضاء هيئةاالختبارات مع 
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 يمقيطر  الت ونالمقيم ت التقويممجاال 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 
لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره

أعضماء هيئة التدريس من داخل المؤسمسمة 
 ة, الطالبات, لجان الجودة ببرنامج والكلي

المراجعة الدورية للمقررات من قبل   -1
أعضاء هيئة التدريس لبح  المشا ل 
 .المتكررة إليجاد الحل المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2
يتم تدريسه واستقبال  آرائهن حول ما

 . المقترحات ودراسة مدى فعاليتها

 مراجعة محتويات ملف المقررتدقيق و  لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 درس خارجتمقررات 

 العلوم الرياضية   سم 
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 الرياضياتمبادئ  اسم المقرر:

 ت100ريض  رمز المقرر:

 البرنامج:
 -االجتماعية الخدمة -واالعمالاالدارة  -والفنونالتصاميم  -اآلداب  – )التربيةكليات 

 اللغات والترجمة(

  سم العلوم الرياضية القسم العلمي:

 كلية العلوم الكلية:

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  المؤسسة: 
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... للمقرر:. مخرجات التعلم 3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 عملي ( 2نظري + 2وحدات دراسية )   3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب 

  كلية
 أخرى   متطلب قسم   

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة االولى /بدءاً من المستوى األول             : السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر .3

 

 دال يوج  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  دال يوج :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  ةعدد الساعات التدريسي نمط الدراسة م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(  التعلم الفعلية للمقرر. ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 س إضافية درو 3

  أخرى )تذكر( 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  أخرى )تذكر( 5

 20 اإلجمالي 

 

 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:  ال .1

االسس  -االعداد النسبية وتطبيق العمليات الحسابية عليها   -االعداد والقيمة المطلقة  االعداد الحقيقية و خصائصها وخط

كيفية ايجاد معادالت الخط المستقيم وايجاد الميل وعال ة  –رسم  –حل معادالت الدرجة االولى وال انية  –والجذور 

دوال الدرجة ال انية وكيفية  –ل و معرفة مجالها الدوا –تباينات القيمة المطلقة حل المتباينات الخطية وم  -المستقيمات 

المصفوفات والعمليات  – ةواللوداريتميحل المعادالت االسية  -وخصائصها   ةاللوداريتميالدوال  –الدوال االسية  –رسمها 

 .اريكيفية جمع البيانات وتنظيمها وحساب المتوسط والوسيط والمنوال و االنحراف المعي -عليها وايجاد المعكوس 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

اسـتخدام المهارات الرياضـية العددية والجبرية ومهارات التفكير العالي في حل والقدرة على التفكير بشـكل إيجابي وفعال  .1

 المشاكل الحيوية واالجتماعية.
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  .القدرة على الحكم على النتائجو مهارات التفكير المنطقي الرياضي في الحوار والمنا شةتطوير  .2

ــي وفهم وحل   .3 ــية ومهارات الكمبيوتر لتحفيز التفكير الرياضـ ــتخدام البرامج الرياضـ ــال واسـ ــاب مهارة االتصـ اكتسـ

 المسائل الرياضية.

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 K.1 واإلحصاءوصف المعرفة بالرياضيات  1.1

 :في الرياضيات واالحصاء تحديد    الخطوط العريضة 1.2

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

K.2 

 K.3 .و براهينها الرياضية النظريات وضع 1.3

  المهارات 2

 S.4 .فر  على العمل بفعالية ضمن القدرةإظهار  2.4

 

 ج. موضوعات المقرر 

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
المعادالت  -معادلة الدرجة األولى  -األسس والمتطرفين  -التعبيرات المنطقية  -األعداد الحقيقية 

.التربيعية  
16 

المساواة الخطيةعدم  -معادالت الخطوط  -الرسوم البيانية  2  8 

التربيعية والتطبيقات الدوال - الدوال 3  4 

عادالت األسية واللوداريتميةالم 4 -الدوال اللوداريتمية  -الدوال األسية  4  8 

 8 اختبارين فصليين + اختبارين  صيرين  5

مصفوفة المنتج وينعكس -مصفوفة العمليات األساسية  6  4 

مقاييس التباين -مقاييس المركز  -توزيع التردد  7 . 8 

 4 مراجعه   8

 60 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 ل من استراتيجيات التدريس وطر  التقييم ربط مخرجات التعلم للمقرر مع ك . 1

 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

1.1 

 المحاضرات التفاعلية  واالحصاءوصف المعرفة بالرياضيات 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 منزليةالواجبات ال

 ةالمشاركة الصفي

1.2 

في الرياضيات  تحديد    الخطوط العريضة

 :واالحصاء

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 الواجبات المنزلية

 ةالمشاركة الصفي

1.3 

 المحاضرات التفاعلية  .وبراهينهاوضع النظريات الرياضية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 الواجبات المنزلية

 ةالمشاركة الصفي

 المهارات 2.0
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 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

2.4 

 التعليم التعاوني .فر  على العمل بفعالية ضمن إظهار القدرة

 مشكالتحل ال

 المنا شة و الحوار

 وتمارينواجبات دراسية 

 المشاركة الصفية

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

   ان صير ناختبارا 1
األسبوع السادس واالسبوع 

 ال ال  عشر
15% 

 أعمال فصلية ناختبارا 2
واالسبوع  األسبوع ال امن

 ال انى عشر
40% 

ً  ومشاركات صفيةواجبات منزلية  3  %5 اسبوعيا

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي )فصلي( 4

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 ات ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  •

 الشبكة العنكبوتية 

ساعدة الطالبات على فهم  تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن م •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في   األكاديمي د المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشا

 هذا المقرر.

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 .  ائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر

Precalculus -Finite Mathematics with Applications in the 

Management, Natural and Social Sciences.  

LIAL, HUNGERFORD, HOLCOMB AND MULLINS 11th 

Edition. Pearson education          

 المراجع المساندة

1-Bvleen,K ;Zieglen,M& Barnett,R., Precalculus, McGraw-Hill 

College, 6th Edition. 

2-College Algebra with Trigonometry by Barnett, Ziegler, Byleen, 

Sobecki 9th Edition Elementary Statistics: A Step-by-Step 

Approach by Bluman, Allan 7th Edition 

3-Margaret L. Lial and Charles D. Miller, College Algebra, 

Edition, (1992)  thCollege Div, 6Harpercollins  

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 Matlab أو    Mableأو Mathematica أخرى 

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 المحاكاة ... إلخ( قاعات 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــم  بالتفاعل ب ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح والتعليم االلكتروني تسـ ين األسـ
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 متطلبات المقرر العناصر

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة ع ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ادية وور ية  ترتب المقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ وذكيـة  وأجهزة حـاســـ

 ونظام تكييف وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مخرجات التعلممصفوفة          

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

 تد يق تصحي  عينة من .29

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .30

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

ت من المراجعة الدورية للمقررا  .29

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .30

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 
 عتماد التوصيف ح. ا

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 رياضيات للتخصصات الصحية اسم المقرر:

 1-101ريض  المقرر:رمز 

 العلوم الرياضية البرنامج:

  سم العلوم الرياضية العلمي:القسم 

 كلية العلوم  الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر: وصف  ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 . الساعات المعتمدة:1
 وحدات دراسية (  2)

 

 تمارين(2نظري+1)دراسية  وحدات 2ساعات االتصال: 

 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

 ألول المستوى ا بدءا من  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 يوجدال: السابقة لهذا  . المتطلبات4

 دال يوج :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 36 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    ىأخر 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 14 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 12 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 36 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال .1

 يهدف هذا المقرر إلى بناء مهارات رياضية تسهل على الطالبة التعامل مع المواد العلمية التي تدرسها في مختلف 

 والجذور وحل سساأللموضوع  وتوضي الحقيقية وخواصها.  واألعدادالتخصصات ويتضمن هذا المقرر التعريف بالجبر 

 ومتباينات القيمة معادالتحل المتباينة الخطية. كذلك حل  التربيعية المعادالت وحلالخطية في متغير واحد.  المعادالت

 سية وال. التعرف على الدوال االالتم يل البياني لعدة دو وخواصهاالمطلقة. كما يتم فيه التعرف على الدوال ورسومها البيانية 

 والم ل يةعلى الدوال الم ل ية  فوخواصها. التعرالدالة اللوداريتمية  وعلى وخواصهاالطبيعية   يةسألاالعامة والدالة 

 الجبرية عليها والعمليات)  كذلك التعرف على المصفوفات الزائد  –النا ص  -التربيعية( المكافئبين القطوع  العكسية التمييز

 الخطية في متغيرين المعادالتفي حل انظمة  واستخدامها

 

 الهدف الرئيسي للمقرر: – 2

 .المشكالتوالفعال في حل  اإليجابيالقدرة على التفكير  باكتسا  •

 حل المشاكل الحياتية واالجتماعية يف  العالي التفكير ومهاراتاكتساب المهارات الرياضية العددية والجبرية  •

 .الرياضي والمنطقي في الحوار والمنا شة ستداللاالتطوير مهارات  

 .تنمية مهارة القدرة على الحكم على النتائج •

 لتحفيز التفكير الرياضي ةالحاسوبيواستخدام البرامج الرياضية والمهارات  االتصالمهارة  اكتساب •

 .وفهم وحل المسائل الرياضية •

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K1 الرياضية   والمفاهيمالمعارف وصف  1.1

  م ل:الخطوط العريضة للرياضيات  1.2

 األسس والمبادئ والنظرية والنماذج. 

K2 

1.4  

 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم

K4 

  المهارات 2

  قمطبغير  

  الكفاءات 3

 القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق 3.1

 .أهداف معينة

C1 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 

Basic algebraic operations:real numbersexponents-radicals-

polynomials:basic operations-factoring rational expressions:basic 

operations. 

3 

2 Linear equations and applications. 3 

3 Linear inequalities , Absolute value in equations and inequalities.   3 

4 Complex numbers -quadratic equations and applications. 3 

5 Functions.  3 

6 Graphing functions- odd and even functions.  3 

7 Operations on functions , inverse functions. 3 

8 Exponential functions.  3 

9 Logarithmic functions- exponential and logarithmic equations. 3 
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10 Solving right triangals.  3 

11 Properties of trigonometric functions- inverse trigonometric functions. 3 

12 Parabola-ellipse-hyperbola. 3 

13 System of linear equations in two variables.   3 

14 Matrix operations. 3 

15 review.  3 

 36 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 طر  التقييم ستراتيجيات التدريسا مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

1.1 

 المحاضرات التفاعلية  الرياضية  والمفاهيمالمعارف وصف 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

1.2 

  م ل:الخطوط العريضة للرياضيات 

 رية والنماذج. األسس والمبادئ والنظ

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 حوارالالمنا شة و

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

1.4 

 

 في التفكير والقوانين الرياضية المفاهيماستخدام 

 .والعمليات المنطقية

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 ارالمنا شة والحو

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 المهارات 2.0

 None   

 الكفاءات 3.0

3.1 
 لتحقيقالقدرة على العمل بفعالية ضمن فر  

 .أهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 تاختبارا

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
ــوع  1اختبار  صير ــبــ االســــــ

 الخامس

10 

 20 االسبوع ال امن االختبار النصف فصلي االول 2

 10 الحادي عشر 2اختبار  صير  3

4 
ــبـــوع   االختبار النصف فصلي االول األســـــ

 ال اني عشر

20 

5 
ــد   اختبار نهاية الفصل الدراسي ــعــــــــ بــــــــ

 15االسبوع

40 
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

لب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طا

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6)تحديد ساعات مكتبية     •

و هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعض •

 العنكبوتية 

رة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشا •

في هذا ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية  األكاديمي المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد 

 المقرر.

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 الكتب المقررة المطلوبة: -في  ائمة  –أدرج 

College Algebra and Trigonometry, third edition.  J.S.Ratti, 

Marcus McWaters. With the online access to MyLap Math in 

Pearson. 

 

 المساندةالمراجع 
 والتقارير وديرها(:المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية  -في  ائمة  –

 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه. اإللكترونيةالمصادر 

 MyLap Math in Pearson  ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ(  )القاعات

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية  ترتب ال ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ مقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة

 التقنية التجهيزات
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،البرمجيات(

 كمبيوتر وجهاز عرض البيانات.أجهزة 

 تحدد الحقا في ضوء مايستجد لطبيعة التخصص()تبعاً أخرى تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 عتمادلجنة البرنامج ووحدة اال التحقق من مخرجات التعلم للمقرر
مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .31

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .32

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

دورية إجراءات التخطيط للمراجعة ال

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .31

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء   .32

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

ومراجعة محتويات ملف تد يق 

 المقرر

 

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 (2)حساب التفاضل والتكامل  اسم المقرر:

 ت103ريض  رمز المقرر:

 البرنامج:
علوم الحاسب والمعلومات في  سم علوم -الكيمياء -)الفيزياء بكالوريوس العلوم في

 الهندسة( - سم الشبكات و أنظمة االتصاالت الحاسب و

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم ة:الكلي

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. طرق التقييمربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس و . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

الساعات . 1

 :المعتمدة

 عملي( 2نظري +  3وحدات دراسية ) 4

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

 كلية
 أخرى   متطلب قسم   

   اختياري  إجباري ب.

 بدءا من المستوى ال ال :       يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت101( ريض1حساب التفاضل و التكامل ): المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4

 اليوجد  . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:5

 

 تر كل ما ينطبق()اخ. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني 3

   التعليم عن بعد 4

   أخرى 5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( ساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 تصالساعات اال

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  أخرى )تذكر( 5

 20 اإلجمالي 
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:  -ب
 صف العام للمقرر:وال. 1

-نظرية القيمة المتوسطة في حساب التكامل  –النظرية األساسية في التكامل  –التكامل )تعريف التكامل المحدد وتجميع ريمان 

تفاضــل وتكامل الدوال األســية واللوداريتمية والزائدية والزائدية  –العكســية  وتكامل الم ل يةتفاضــل –تكامل الدوال الم ل ية 

ـــية  اـلدوال الم ل ـية  –اإلختزال المتـتالي  –التـكاـمل ـبالتعويض  –لتـكاـمل ـبالتجزيء ا-العكســ ــور   –التعويض ـب التـكاـمل ـبالكســ

المعتلة(. تطبيق على التكامالت  – اعدة لوبيتال –القيم دير المعيـنة وكيفـية التـعامل معـها  )تعريف  . القيم دير المعيـنةالجزئـية(

والمتســــلســــالت العددية  تم يل  توالمتتاليا طول المنحنى( –ية والحجوم الدوران -على التكامل )إيجاد المســــاحات  تطبيقات

 . (.نوما كلورييلور االدوال بمتسلسالت القوى  متسلسلة ت

 

 . الهدف الرئيس للمقرر2

 اكتساب القدرة على التفكير اإليجابي والفعال في حل المشكالت. .21

 التفكير العالي في حل المشاكل الحيوية واالجتماعية.مهارات اكتساب المهارات الرياضية العددية والجبرية و .22

 على الحكم على النتائج. والقدرة والمنا شةتطوير مهارات االستدالل الرياضي والمنطقي في الحوار  .23

 إكساب الطالبات مهارة االتصال لتحفيز التفكير الرياضي وفهم وحل المسائل الرياضية. .24

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 جات التعلم للمقررمخر

 رمز

مخرج التعلم 

 المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 K.1  معرفة الرياضيات واإلحصاءوصف  1.1

 K.2 الخطوط العريضة للرياضيات واإلحصاء: األسس والمبادئ والنظرية والنماذج 1.2

 K.4 .المنطقيةوالعمليات  في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

  المهارات 2

 S.3 .فعاليتها وتطبيقاتها وتقييم حل المشكالت في وتقنيات مختلفة تقييم أساليب 2.1

  الكفاءات 3

 C.1 إظهار القدرة على العمل بفاعلية داخل الفر  لتحديد أهداف محددة. 3.1

 

 ج. موضوعات المقرر 

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
نظرية القيمة المتوســطة  –النظرية األســاســية في التكامل  –يع ريمان التكامل المحدد وتجمتعريف 

 في حساب التكامل.

10 

2 

الدوال الم ل ية   األسية   الدوال اللوداريتمية   الدوال    م ل )متعدد الحدود   دوالتكامل العديد من ال

 الزائدية   الدوال الم ل ية العكسية   الدوال الزائدية العكسية(

10 

 

 

3 
التـكاـمل  –التعويض ـباـلدوال الم ل ـية  –المتـتالي  االختزال –التـكاـمل ـبالتعويض  –لتـكاـمل ـبالتجزيء ا

 بالكسور الجزئية.                                                            

15 

 10 المعتلة تطبيق على التكامالت  – اعدة لوبيتال –تعريف القيم دير المعينة وكيفية التعامل معها  4

 10 نية وطول المنحنى(         )إيجاد المساحات والحجوم الدورا 5

 15 بالتقارالمتتاليات والمتسلسالت العددية واختبارات  6

 5 كلورين.ايلور وماتم يل الدوال بمتسلسالت القوى متسلسالت ت 7

 75 المجموع
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 د. التدريس والتقييم: 
 التقييممع كل من استراتيجيات التدريس وطر   ربط مخرجات التعلم للمقرر. 1

 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

1.1 

 المحاضرات التفاعلية  المعارف و المفاهيم الرياضية وصف 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةكة الصفيالمشار

1.2 

 

  م ل:الخطوط العريضة للرياضيات 

 األسس والمبادئ والنظرية والنماذج. 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 حوارالالمنا شة و

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

1.4 

 

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم

 .المنطقيةلعمليات وا

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 المهارات 2.0

2.3 

تقييم األســاليب والتقنيات المختلفة لحل المشــكالت 

 وتقييم فعاليتها و ابليتها للتطبيق

  المحاضرات التفاعلية

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 الكفاءات 3.0

3.1 
 القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق

 .أهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 التقديميةالعروض 

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

 . أنشطةتقييم الطلبة2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 درجة التقييم من إجمالي

1 
قصيران  اختباران األسبوع األسبوع الخامس و 

 العاشر

10%  

 

 %20 األسبوع ال امن 1اختبار ميد 2

 %25 األسبوع ال ال  عشر 2ختبار ميدا 3

 %5 طوال الفصل الدراسي المشاركات والواجبات 4

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 5

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

خاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي ال

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 دول المحاضرات وتعلن للطالبات ( يتم االلتزام بها وترفق مع جساعات اسبوعيا 6)تحديد ساعات مكتبية     •

كتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإلل •

 العنكبوتية 

تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم  •

وأكاديمية في هذا  ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية    األكاديمي والمساهمة في عملية اإلرشاد    المادة

 المقرر.
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 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 .  ائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر

 الكتب المقررة المطلوبة: -في  ائمة  –. أدرج 1

H. Anton, I. Bivens, and S. Davis, Calculus:Late Transcendental 

Single and multivariable, 8th Edition, John Wiley and Sons(2005) 

 المراجع المساندة

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وديرها(: -في  ائمة  –. أدرج 2

Earl W. SwokowskiCalculus with analytic geometry, Pws-KENT 

Publishing Company 1988. 

Smith, R. T. and Minton, Calculus Early Transcendental Function, 

Mc Graw Hill. Third Edition.   

 المصادر اإللكترونية
 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه.

 

 أخرى
ــوبيــة  البرمجيــات  أو    Mableأو Mathematicaبرنـامج  م ــل   البرامج الحــاســ

Matlab 

 

 

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 لدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ( ا )القاعات

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية  ترتب الم ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ قاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة

 التقنية التجهيزات
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،البرمجيات(

 مبيوتر وجهاز عرض البيانات.أجهزة ك

 تحدد الحقا في ضوء مايستجد لطبيعة التخصص()تبعاً أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر: 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 مادلجنة البرنامج ووحدة االعت التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 العام للطالبات.المستوى 

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .33

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .34

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ية إجراءات التخطيط للمراجعة الدور

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .33

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء   .34

يتم تدريسه  ئهن حول ماآرا

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

ومراجعة محتويات ملف تد يق 

 المقرر

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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  رياضيات أعمال اسم المقرر:

 ت 106ريض  رمز المقرر:

 اداره وأعمالبكالوريوس  البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. والتقييم:د. التدريس 

 4 .................................................. التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. الطالبي:أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم  -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 (تمارين2 +نظري 3وحدات دراسية )عدد ساعات االتصال: 4 المعتمدة: . الساعات1

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
طلب مت  

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 السنة األولى – األولالمستوى :       يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 يوجد ال  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 دال يوج . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  ساعات التدريسيةعدد ال الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  ستوديوإأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 -تحليل العرض والطلب  -الحلول الجبرية للمعادالت الخطية المتزامنة  -معادالت الخطية المعادالت الخطية )الرسوم البيانية لل

اللوداريتمات   -مؤشرات اإليرادات والتكلفة والربحية    -المعادالت دير الخطية )المعادالت التربيعية    -تبديل المعادالت(    -الجبر  

 -تعظيم الدوال اال تصادية  - واعد أخرى للتمايز  -الدوال الهامشية  -  واعد التمايز -التمايز )مشتق دالة  -الطبيعية الدوال( 

المصفوفات )أساسي عمليات   -التكامل المؤكد(    -التكامل )الدمج دير المحدود    -مشتق الدوال اللوداريتمية األسية والطبيعية(  

في  Matlab, Mapleأو  Mathematicaاستخدم حزم البرامج م ل  -رامر(  اعدة ك -انعكاس المصفوفة  -المصفوفة 

 بعض الموضوعات المجدولة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 استخدام المهارات الرياضية العددية والجبرية ومهارات التفكير العالي في حل مشاكل الحياة.1-

 والمنا شة للحكم على النتائج.. تطوير مهارات التفكير المنطقي الرياضي في الحوار 2
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 لتعلم للمقرر:مخرجات ا. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 :تحديد الخطوط العريضة في الرياضيات واالحصاء 1.2

 األسس والمبادئ والنظريات والنماذج الرياضية

K.2 

 K.4 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

  المهارات 2

 S.4 .اتتوضي  القدرة على التواصل بفعالية مع مجموع 2.4

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
للمعادالت الخطية المتزامنة الحلول الجبرية  -المعادالت الخطية )الرسوم البيانية للمعادالت الخطية 

 يغ(تبديل الص -الجبر  -تحليل العرض والطلب  -
17.5 

2 
المؤشرات  -اإليرادات والتكلفة والرب   -المعادالت دير الخطية )المعادالت التربيعية 

 وظائف اللوداريتم األسي والطبيعي( -واللوداريتمات 
15 

3 
األم ل  -مزيد من  واعد التمايز  -وظائف هامشية  -التمايز  واعد  -التمايز )مشتق من وظيفة 

  مشتق من الدوال اللوداريتم األسية والطبيعية( -للوظائف اال تصادية 
17.5 

  10 تكامل محدد( -التكامل )تكامل دير محدد 4

 15  اعدة كرامر( -انعكاس المصفوفة  -المصفوفات )عمليات المصفوفة األساسية  5

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر تدريس مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات ال ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

في الرياضيات  الخطوط العريضة تحديد 1.2

 :واالحصاء

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 والتماريناجبات الو

 المهارات 2.0

توضي  القدرة على التواصل بفعالية مع  2.4

 مجموعات.

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 الواجبات و التمارين

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 يمأنشطة التقي م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %10 األسبوع السادس و التاسع ان  صيراناختبار 1

 %40 األسبوع السابع و الحادي عشر اختباران اعمال سنه  2

 %10 اسبوعيا واجبات منزلية ومشاركات صفية 3
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 يمأنشطة التقي م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي )فصلي( 4

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا6 ع )تحديد ساعات مكتبية بوا -

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  -

 الشبكة العنكبوتية 

ساعدة الطالبات على فهم  عطاة والتي تتضمن متقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة الم

المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد األكاديمي   ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في 

 .هذا المقرر

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

 

Ian Jacques: “Mathematics For Economics and Business”, Pearson. 

ISBN-10: 129219166X • ISBN-13: 9781292191669-9th edition,2018 

 المراجع المساندة
 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه

 

 بعض البرمجيات م ل ماثيماتيكا ومابل و ماتالب المصادر اإللكترونية

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر رالعناص

 المرافق
الدراسية، المختبرات، قاعات   القاعات)

 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالعرض

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي والتعليم االلكتروني 

(  40- 30تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد الطالبات فيها من ) 

ة  مزودة بمقاعد متحركة بحي  ترتب المقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات   وسبورة طالب

 وأجهزة حاسب  ومنبر متحد    مع نظام صوتي متكامل عادية وور ية وذكية 

وميكروفونات سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  وإضاءة 

 مناسبة.

 التجهيزات التقنية
ات، السبورة )جهاز عرض البيان

 الذكية، البرمجيات(
 عرض البيانات. وجهاز أجهزة كمبيوتر

لطبيعة تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 التخصص( 
 يستجد. تحدد الحقا في ضوء ما

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 . االستبانات  الطالبات  فعالية التدريس وطرق التقييم 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  رجات التعلم للمقررالتحقق من مخ

 مصفوفة مخرجات التعلم 

 . العام للطالبات المستوى 
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 التحقق من معايير إنجاز الطالب 
من   مســـتقلينأعضـــاء هيئة تدريس 

 داخل المؤسسة

تدقيق تصحي  عينة من أعمال   -1

 الطلبة

  والتبادل بصورة دورية   -2

  لتصحي  االختبارات أو عينة من 

 تدريس   أعضاء هيئةالواجبات مع 

 

ــة  ع راـج ـم ـل ط ـل طــي ـخ ـت راءات اـل إـج

ــة  المقرر  ــالي ــة لمــدى فع ــدوري ال

 الدراسي والتخطيط لتطويره

ل  دريس من داـخ ة الـت أعضـــــاء هيـئ

المؤســســة   الطالبات  لجان الجودة 

 ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات  -1

من قبل أعضاء هيئة التدريس 

متكررة إليجاد  لبحث المشاكل ال

 .الحل المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء   -2

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة مدى 

 .  فعاليتها

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  تقييم ملف المقرر
تدقيق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 لوم الرياضيةمجلس قسم الع جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 (نظري3وحدات دراسية ) عدد ساعات االتصال:  3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب   

  كلية
   أخرى  طلب  سممت 

    اختياري  إجباري  ب.

 ولي السنة اال –ولالمستوى اال. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر :      3

 ال يوجد: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 ال يوجد :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية ةالدراس نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

  التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  ضافية إدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

  ويغّطي موضوعات تتضمن الرسم البياني  ومجموعات الدوال الخطية دراسة الدوال ودورها في حل المسائل

والدوال من الدرجة ال انية والدوال األسية  وكذلك الدوال العكسية. ستُكلَّف الطالبة بحل المسائل التطبيقية وشرح 

  جانب الطر  التحليلية. نتائج عملها بفعالية. والدوال باستخدام التكنولوجيا إلى 

 الرئيس للمقرر  . الهدف2

وبإكمال هذا المقرر ستصب  الطالبة حل الطالبة للمسائل الرياضية وبرهنتها باستخدام معطيات واجراءات المقرر 

 .عية ادرةً على اتخاذ القرارت الفعالة بتطبيق األدوات التكنولوجية المالئمة  وذلك لتطوير النماذج الرياضية الوا  
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 :في الرياضيات تحديد    الخطوط العريضة 1.2

   والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

K.2 

  المهارات  2

 وتطبيقاتهافعاليتها  وتقييممختلفة في حل المشكالت  وتقنياتتقييم اساليب  2.3

 

 S.3 

  الكفاءات 3

التقنيات و البرامج و المهارات و االدوات  توضي  القدرة على استخدام الرياضيات الحدي ة : 3.2

 الالزمة لتحليل مشاكل الحياة الحقيقية

C.2 

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 6 الدوال من الدرجة ال انية  والدوال الخطية والدوال الكسرية 1

 6 والدوال األسية  وخواصها  الدوال  اللوداريتمية 2

 6 الدوال وتر يم الدوال 3

 6 الرسوم البيانية للدوال والعال ات 4

 9 أنظمة المعادالت والمتباينات 5

 3 المجال والمدى للدوال  6

 1.5 العمليات على الدوال 7

 1.5 الدوال العكسية  8

 1.5 رية القيمة المطلقة والدوال الجذ 9

 4.5 تطبيقات )م ل تناسب المنحنى  والنَّمذجة  واألم لية  والنمو األسي والتضاؤل األُسي(  10

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يمطر  التقي استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

 :في الرياضيات تحديد    الخطوط العريضة 1.2

   والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.3 

مختلفة في حل المشكالت  وتقنياتساليب تقييم ا

 وتطبيقاتهافعاليتها  وتقييم

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

 الكفاءات 3.0

 لحدي ة:اتوضي  القدرة على استخدام الرياضيات  3.2

و االدوات الالزمة   و المهارات والبرامجالتقنيات 

 لتحليل مشاكل الحياة الحقيقية 

 

 العروض التقديمية

 المحاضرات التفاعلية 

 االنشطة والفعاليات الجامعية

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية
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 يمطر  التقي استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

الواجبات والتمارين  

 بواسطة التقنية

 

 أنشطة تقييم الطلبة . 2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

1 
  الســابع  التاســع  الخامس االســبوع )ال ال     ات دوريهاختبار

 الحادي عشر(
50% 

 %10 االسبوع ال ال  عشر مشروع بح ي 2

 %40 عشرالخامس بعد االسبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي 3

 
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة  •

 لعنكبوتية ا

تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن مسـاعدة الطالبات على فهم   •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في هذا   كاديمي األالمادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 المقرر.

 

 ق: مصادر التعلم والمراف  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

edition, Michael Sullivan; Pearson; 9 edition  thCollege Algebra, 9

(January 14, 2011)    

ISBN-10: 0321716817  

ISBN-13: 978-0321716811 

 

 المراجع المساندة

      -College Algebra, Julie Miller, McGraw Hill Education, FEB-

13  

-College Algebra, John Coburn, Jeremy Coffelt, McGraw Hill 

Education, FEB-13 

-College Algebra: Concepts Through Functions (2nd Edition) 

(Sullivan Concepts Through Functions Series), Michael 

Sullivan III and Michael Sullivan  

 

  

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه ترونيةالمصادر اإللك

 Matlab أو    Mableأو Mathematicaبرنامج   أخرى 
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 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:22

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

العرض،  )القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات 

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

ومهي ة للتعليم التقليدي    اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــكل ور  عمل للمجموع ــبورة عادية وور ية  ترتب المقاعد لتشـ ات   وسـ

ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام ــوتي متكـامـل  وذكيـة  وأجهزة حـاســـ صــ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 كمبيوتروجهازعرض البيانات.أجهزة 

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 ووحدة االعتمادلجنة البرنامج  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .35

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .36

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

لبات, لجان الجودة المؤسسة , الطا

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .35

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .36

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 رنامج ووحدة االعتمادلجنة الب تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 العام اإلحصاء اسم المقرر:

 ت160ريض  رمز المقرر:

 لميةالعالكليات  بكالريوس البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1
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 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 تمارين( 2نظري+ 2وحدات دراسية )عدد ساعات االتصال:  3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

 كلية
 أخرى   متطلب قسم   

   اختياري  إجباري ب.

 السنة األولى -االولالمستوى بدءا من  :. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3

 ال يوجدت( )إن وجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد)إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 60 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 على مستوى الفصل الدراسي() الفعلية للمقرر مساعات التعل. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /لبحوثاإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 

 وصف العام للمقرر:ال .1

 التشتت مقاييس  المركزية مقاييس النزعة  وعرضها تنظيم البيانات  اإلحصاء( مقدمة )تعريف علم اإلحصاء/أهمية علم 

 المتغيرات العشوائية وبعض التوزيعات االحتمالية االحتماالت وطر  العد   مقدمة في القياسية  مواالنحدار  األر ااالرتباط 

الفروض  استخدام الطبيعي  اختباراتتوزيع ذي الحدين والتوزيع   

SPSS, SAS, MINITA م ل الحزم اإلحصائية في بعض أجزاء المقرر    

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 من الرياضياتومهارات علم اإلحصاء وب دنى  در اإللمام ب سس  .1

 تَطبيق مفاهيِم اإلحصاء في مجال التخصصات لأل سام األدبية .2

 جنب االستخدامات الخاطئة ألساليب وطر  حل المشكالت باستخدام اإلحصاء. .3
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

 للبرنامجالمرتبط التعلم مخرج 

  المعارف 1

 K1 الرياضية واإلحصائيةوصف المعارف والمفاهيم  1.1

 K2 توضي  المبادئ والنظريات والنماذج الرياضية واإلحصائية 1.2

 K4 .استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير والعمليات المنطقية 1.4

  المهارات 2

 S2 باستخدام الرياضيات وبرامج الكمبيوترتطبيق االدوات والعمليات المناسبة وذلك  2.2

 المقرر  موضوعات. ج

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
  واستخداماتهما واإلحصاءمقدمة عن علم االحتماالت 

 12 تصنيف البيانات في جدول توزيع تكراري واهم الطر  لتم يلها بيانيا البيانات  وعرضجمع 

 4 مقاييس النزعة المركزية 2

 12 البسيط  االنحدار الخطي االرتباط التشتت مقاييس  3

 4 األر ام القياسية وفوائدها وبعض صيغها 4

 22 الطبيعي االحتماالت  التوزيعاالحتماالت والمتغيرات العشوائية وبعض توزيعات  5

 6 اختبارات الفرضيات 6

 60 المجموع

 د. التدريس والتقييم: 
 مييالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 وصف المعارف والمفاهيم الرياضية واإلحصائية 1.1
 المحاضرات التفاعلية -

 العصف الذهني -

 المنا شة والحوار-

 العروض التقديمية-

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة

 الواجبات المنزلية والصفية

 لصفيةالمشاركة ا

 

الرياضيات تحديد الخطوط العريضة في  1.2

  :واالحصاء

 األسس والمبادئ والنظريات والنماذج الرياضية

 المحاضرات التفاعلية -

 العصف الذهني -

 المنا شة والحوار-

 العروض التقديمية-

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة

 الواجبات المنزلية والصفية

 المشاركة الصفية

 

الرياضية في التفكير خدام المفاهيم والقوانين است 1.4

 .والعمليات المنطقية
 المحاضرات التفاعلية -

 العصف الذهني -

 المنا شة والحوار-

 العروض التقديمية-

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة

 الواجبات المنزلية والصفية

 المشاركة الصفية

 

 المهارات 2.0

لمناسبة وذلك تطبيق االدوات واللمليات ا 2.1
 باستخدا  الرياضيات وبرامج الكمبيوتر

 المحاضرات التفاعلية -

 العصف الذهني -

 المنا شة والحوار-

 العروض التقديمية-

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة

 الواجبات المنزلية والصفية

 المشاركة الصفية

 

 الطلبة مأنشطة تقيي. 2
 (خال ورقة عملجماعي،  مشروعتقديم رض ، عشفهيتحريري  يم )اختباريالتق أنشطة
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 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتق درجة إجماليمن 

%5 األسبوع ال ال  )نظري( 1اختبار  صير 1  

السادساألسبوع   )نظري( 2اختبار  صير 2  5%  

1اختبار نصف فصلي 3 السابعاألسبوع    15%  

2اختبار نصف فصلي 4 ال اني عشرع األسبو   15%  

%5 اسبوعيا مشاركة 5  

العاشراألسبوع  )عملي( 1اختبار  صير 6  5%  

ال ال  عشراألسبوع  )عملي( 2اختبار  صير 7  5%  

%5 أسبوعيا واجبات دراسية وتمارين 8  

15بعد األسبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي 9  40%  
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  •

 الشبكة العنكبوتية 

تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على  وجيه ألي استفسار أو استشارةتقديم المساعدة والت •

ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية  األكاديمي فهم المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد 

 في هذا المقرر.

•  

 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 التعلم:مصادر  ائمة . 1

 المرجع الرئيس

 للمقرر

 صاء للتخصصات النظرية إعداد  سم اإلحصاء بجامعة الملك عبد العزيزمبادئ اإلح

1418الناشر: خوارزم العلمية للنشر والتوزيع )جدة(.  

 المساندةالمراجع 

الرياض: مكتبة مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت لعادل الوديان واحمد الصاوي وعبد هللا الخريجي 

1428الرشد الطبعة ال ال ة   

ء واالحتماالت لعدنان بري واخرون الطبعة ال ال ة: عمادة شئون المكتبات جامعة الملك مبادئ اإلحصا

1418سعود   

ed, Pearson thElementary Statistics Update (2004) 9Triola, Mario F. 

Education. New York. 

المصادر 

 اإللكترونية
http://www.soldzresearch.com/statisticsresources.htm  

 MINITABبرنامج  ىخرأ

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاة، المختبرات، قاعات العرضةالقاعات الدراسي)

النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  اعة دراسية مخصصة للمحاضرات 

ة والطلبة بحي  يتراوح عدد والتعليم االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذ

( طالبة  مزودة بمقاعد متحركة بحي  ترتب 40- 30الطالبات فيها من )

المقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات  وسبورة عادية وور ية وذكية   

ظام صوتي متكامل وميكروفونات وأجهزة حاسب  ومنبر متحد   مع ن

دي  وإضاءة سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف ح

 مناسبة.
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 متطلبات المقرر العناصر

 ةالتجهيزات التقني
 (، البرمجياتالذكية)جهاز عرض البيانات، السبورة 

 أجهزة كمبيوتر وجهاز عرض البيانات.

 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
يستجد.تحدد الحقا في ضوء ما   

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات لتدريس وطر  التقييم  فعالية ا

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 معايير إنجاز الطالبالتحقق من 
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .37

 .طلبةأعمال ال

والتبادل بصورة دوريٍة  .38

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .37

أعضاء هيئة التدريس لبح   بل 

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء   .38

 يتم تدريسه آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 وصيف  ح. اعتماد الت

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 إحصاء عام المقرر:اسم 

 ت161ريض  رمز المقرر:

 (االدارة و االعمال +علوم الحاسب و المعلومات)بكالوريوس  البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم ية:الكل

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 عملي( 2نظري + 2وحدات )3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  ي إجبار ب.

يبدأ من :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة االولي –المستوي االول 

 

 ال يوجد:. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد  :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 افية إضدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

تنظيم البيانات وعرضها, مقاييس النزعة المركزية, مقاييس التشتت,  ,اإلحصاء(  مقدمة )تعريف علم اإلحصاء/أهمية علم

االرتباط واالنحدار, مقدمة في االحتماالت وطر  العد  توزيع ذي الحدين والتوزيع الطبيعي  استخدام جدول التوزيعات تي , 

 SPSS, SAS, MINITAB ل:  اء المقرر مو اختبارات الفروض  استخدام الحزم اإلحصائية في بعض أجز  كاي مربع , اف  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 المللومات األساسية عن االحتماالت و تطبيةاتها , مفاهيِ  و مبادئ اإلحصاء الوصفي األساسيةِ  ىالتلرف عل •

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 K.1 المعارف الرياضية و اإلحصائية وصف  1.1

 K.2 تحديد الخطوط العريضة في الرياضيات واالحصاء: األسس , المبادئ, النظريات, النماذج 1.2

  المهارات 2
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 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

 S.2 المناسبة باستخدام الرياضيات المتقدمة و برامج الحاسب  تطبيق األدوات و العمليات 2.2

  الكفاءات 3

 C.1 لعمل  بفاعليه مع فريق عمل لتحقيق أهداف محددهالقدره على ا 3.1

   المقرر  موضوعاتج. 

 د. التدريس والتقييم 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق  طر التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 المحاضرات التفاعلية  واإلحصائية المعارف الرياضيةوصف 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركة الصفية

1.2 

في الرياضيات  تحديد    الخطوط العريضة

 :واالحصاء

 .يةوالنماذج الرياضوالمبادئ والنظريات  األسس

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركة الصفية

 المهارات 2.0

بإستخدام  المناسبة والعمليات األدواتتطبيق  2.2

 الحاسب  وبرامجالرياضيات المتقدمه 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 تباراتاخ

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركة الصفية

 م
 االتصالساعات   ائمة الموضوعات

بيانياتصنيف البيانات في جدول توزيع تكراري واهم الطر  لتم يله  1  6 

 6 مقاييس النزعة المركزية 2

 مقاييس التشتت 3

 اختبار  صير

4 

الخطي البسيط االنحدار  - معامل االرتباط 4   4 

 4 مسلمات االحتماالت  5

استقالل الحواد  –االحتمال الشرطي و  انون الجداء  6  4 

 2 اختبار نصف فصلي 7

 المتغير العشوائي المنفصل و توزيعه االحتمالي 8

مركز التوزيع و تباين التوزيع –التو ع الرياضي   

4 

المتغير العشوائي المستمر و توزيعه  9 )دالة الك افة( دالة التوزيع المتجمع,   لياإلحتما  

مركز التوزيع و تباين التوزيع –التو ع الرياضي   

4 

متوسطه و تباينه –توزيع ذي الحدين   10  

 اختبار  صير

6 

 –جدول التوزيع الطبيعي المعياري  –تحت منحني الك افة  والمساحاتالمنحني الطبيعي  11

وزيع ذي الحدين بالتوزيع الطبيعيتقريب ت –نظرية النهاية المركزية   

 استخدام جدول التوزيعات تي , كاي مربع , اف

8 

 8 التقدير واختبارات الفروض 12

 60 المجموع 
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 يميالتق  طر التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الكفاءات 3.0

3.1 
مع فريق عمل لتحقيق  العمل بفاعليهالقدره على 

 أهداف محدده

 المحاضرات التفاعلية

 المنا شة و الحوار

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركة الصفية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 يت التقييمتو  

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %10 األسبوع الخامس اختبار  صير 1

 %20 األسبوع العاشر اختبار نصف فصلي 2

 %10 األسبوع ال ال  عشر اختبار  صير 3

ً  واجبات دراسية و تمارين/ مشروع بح ي 4  %20 أسبوعيا

 %40 الخامس عشربعد األسبوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي 5

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الو ت الذي يتو ع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ( يتم االلتزام بها وترفق مساعات اسبوعيا 6ساعات مكتبية بوا ع )تحديد  -

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  -

 الشبكة العنكبوتية 

تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة  -

كاديمي   ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية في المادة والمساهمة في عملية اإلرشاد األ

 هذا المقرر.

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

-Walpole, R. E., Myers, R. H., and S. L. Myers (2007), Probability 

and Statistics for Engineers and Scientists, 8th ed., Prentice-Hall, 

Inc., Upper Saddle River, New Jersey 

 المساندةالمراجع 

عوض  مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت لمحمد صبحي أبو صال  و عدنان -

 1983جون وايلي وأبنائه  نيويورك: دار

مبادئ اإلحصاء و االحتماالت لعدنان بري وآخرون الطبعة ال ال ة:عمادة شئون المكتبات  -

1418جامعة الملك سعود   

-Ross, S. (2004), Introduction to Probability and Statistics for 

Engineers and Scientists, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York. 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه. اإللكترونيةالمصادر 

 حزم إحصائية م ل: SPSS, SAS, MINITAB  ىأخر

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
،  الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ(  قاعات المحاكاة

ات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي والتعليم االلكتروني  اعة دراسية مخصصة للمحاضر

(  40- 30تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد الطالبات فيها من ) 
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 متطلبات المقرر العناصر

طالبة  مزودة بمقاعد متحركة بحي  ترتب المقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات   

  مع نظام صوتي متكامل   وأجهزة حاسب  ومنبر متحد وسبورة عادية وور ية وذكية 

وميكروفونات سلكية والسلكية وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  وإضاءة 

 مناسبة.

 التجهيزات التقنية
)جهاز عرض البيانات، السبورة 

 الذكية، البرمجيات(
 عرض البيانات. جهاز و أجهزة كمبيوتر

 يستجد. ء ماتحدد الحقا في ضو لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 .االستبانات الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

 مصفوفة مخرجات التعلم

 .للطالباتالمستوى العام 

 

 طالبالتحقق من معايير إنجاز ال
من داخل   مســتقلينأعضــاء هيئة تدريس 

 المؤسسة

تد يق تصحي  عينة من أعمال  -1

 الطلبة

لتصحي   والتبادل بصورة دوريةٍ  -2

االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 تدريس  أعضاء هيئة

 

إجراءات التخطيط للمراجعــة الــدوريــة  

الدراـسي والتخطيط   فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

ــاء ـهـيئــة  اـلتــدرـيس ـمن داخــل أعضــــ

ان الجودة   ات, لـج الـب ــســـــة , الـط المؤســ

 ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات من  -1

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 .المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2

آرائهن حول ما يتم تدريسه واستقبال 

 . ليتهاالمقترحات ودراسة مدى فعا

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر
 تد يق ومراجعة محتويات ملف المقرر

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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   مقدمة في االحصاء اسم المقرر:

 1 -161ريض  قرر:رمز الم

 برنامج السنة الت سيسية للتخصصات الصحية  البرنامج:

 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم  الكلية:

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -ـ ه

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 .......................................................................................................... التجهيزات المطلوبة:. المرافق و2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ن(تماري2نظري+1وحدات دراسية ) عدد ساعات االتصال:  3 . الساعات المعتمدة:1
 . نوع المقرر2

   متطلب جامعة أ.
متطلب   

   أخرى   متطلب قسم   ليةك

    اختياري  إجباري  ب.

 الولاالمستوى :      بدءا من  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 (يوجد ال): . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5
 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم طالنشا م

 االتصالساعات 

 15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 خرجاته التعليمية: المقرر وم هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 ، االرتباط شتت، مقاييس الت ةالمركزي نزعةمقدمة )تعريف وأهمية اإلحصاءات( ، تنظيم ، جمع وعرض البيانات ، مقاييس ال

 t  ،Chi-square تتوايعا، استخدام  طبيعيالالتوايع الحدين و  يالعد ، توايع ذطرق  واالنحدار ، مقدمة في االحتماالت و
 ،F  ، على سبيل المثال( واختبار الفرضيات ، استخدام حزم إحصائيةSAS  ،SPSS  ،Minitab.إن أمكن ) 
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 مفاهيِم و مبادئ اإلحصاء الوصفي األساسيةِ  ىالتعرف عل •
 اإللمام بالمعلومات األساسية عن االحتماالت و تطبيقاتها •
 متقدمة التي تستلزم الدراية بالمفاهيِم األساسيِة في اإلحصاءِ َفْهم ودراسة المقررات ال •
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K.1  حصاءعرفة بالرياضيات و االالموصف  1.1

مبادئ والنظريات والنماذ   وال األسس :في الرياضيات واالحصاء الخطوط العريضة تحديد 1.2

 الرياضية 

K.2 

  المهارات 2

 S.4 الجمهور فعال مع على التواصل بشكل القدرة 2.4

  الكفاءات 3

  اليوجد 3.1
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعات ائمة  م

 3 مقدمة في االحصاء 1

 3  بيانيا اتمثيلهوتصنيف البيانات في جدول توزيع تكراري  2

 3 مقاييس النزعة المركزية  2

 3  مقاييس التشتت 3

 3 واالنحدار الخطي البسيط معامل االرتباط 4

 6 الثاني-االختبار الدوري االول  5

 3 مسلمات االحتماالت-االحتماالت تعريف  6

 3 نظرية بييز -قوانين الجمع والضرب -استقالل الحوادث –االحتمال الشرطي 7

 3 تباين توزيع  –التوقع الرياضي  -شوائي المنفصل و توزيعه االحتماليالمتغير الع 8

 3 توزيع ذي الحدين  9

 3 التباين -التوقع الرياضي –المتغير العشوائي المتصل وتوزيعه االحتمالي  10

11 

نظرية  -جدول التوزيع الطبيعي المعياري –المنحني الطبيعي و المساحات تحت منحني الكثافة 

 – Fتوزيع  -توزيع كاي – tتوزيع  -تقريب التوزيع الطبيعي الي توزيع ذي الحدين -ة المركزيةالنهاي

 واستخدام الجداول الخاصة بهم. 

6 

 3 التقدير واختبارات الفروض 12

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزلا

 المعارف 1.0

K.1  المحاضرات التواعلية    حصاءعرفة بالرياضيات و االالموصف 
 العصف الذهني  

 المناقشة و الحوار

فصلية   –قصيرة   (اختبارا
ــة K.2 المشاركة الصوية  نهائي( – د    الخطوط العريضـــ ات  تحـدـي ـــي اضــ في الرـي

والمبادئ والنظريات والنماذ    األســس :واالحصــاء

 الرياضية

 المهارات 2.0

S.4 المحاضرات التفاعلية   الجمهور فعال مع على التواصل بشكل القدرة 

 العصف الذهني 

 المناقشة و الحوار

فصلية  –قصيرة ( اختبارات

 المشاركة الصفية نهائي( –

 الكفاءات 3.0

   اليوجد 
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  الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 5 4 اختبار قصير 1
 15 6 االول اختبار نصف فصلي 2
 20 11 الثاني اختبار نصف فصلي 3
 15 13 اختبارنصف فصلي 4
 10 اسبوعيا  واجبات منزلية ومشاركات صوية 5
 40 15االسبو  بعد  اختبار نهاية الفصل الدراسي 6
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الخاص لكل طالب لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   اقد م ذكر مع )

 

 ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات   6ساعات مكتبية بواقع )   تحديد -
دريس من خالل موقعه على الشبكة  التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة الت -

 العنكبوتية 
ة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضممممن مسممماعدة الطالبات على فهم تقديم المسممماعدة والتوجيه ألي اسمممتفسمممار أو اسمممتشمممار 

المادة والمسمممماهمة في عملية اإلرشمممماد األ اديمي ، ومسمممماعدة الطالبات في مواجهة أي مشممممكالت دراسممممية وأ اديمية في 
 مقرر.هذا ال

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 .Ron Larson ,Betsy Farber (2015),Elementary Statistics, Pearson المرجع الرئيس للمقرر

 المراجع المساندة

Walpole, R. E., Myers, R. H., and S. L. Myers 

(2007), Probability and Statistics for Engineers and 

Scientists, 8th ed., Prentice-Hall, Inc., Upper 

Saddle River, New Jersey. 

Statistics for people who think they hate statistics, 

sage pub., Neil Salkind. 

 تحدد من قبل أستاذ المقرر في حينه المصادر اإللكترونية

 SPSS, SAS, MINITAB الحزم اإلحصائية مثل أخرى 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةلمختبرات، قاعات العرضالدراسية، ا القاعات)

قاعمممممممممممة دراسمممممممممممية مخصصمممممممممممة للمحاضمممممممممممرات النظريمممممممممممة ومهيممممممممممم ة للتعلممممممممممميم 
التقليممممممممممممدي والتعلمممممممممممميم االلكترونممممممممممممي تسممممممممممممم  بالتفاعممممممممممممل بممممممممممممين األسمممممممممممماتذة 

(  40- 30والطلبمممممممممممة بحيممممممممممم  يتمممممممممممراوح عمممممممممممدد الطالبمممممممممممات فيهممممممممممما ممممممممممممن ) 
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 متطلبات المقرر العناصر

 طالبممممممممممة، مممممممممممزودة بمقاعممممممممممد متحركممممممممممة بحيمممممممممم  ترتممممممممممب المقاعممممممممممد لتشممممممممممكل
ور  عمممممممممممممممممل للمجموعممممممممممممممممات ، وسممممممممممممممممبورة عاديممممممممممممممممة وور يممممممممممممممممة وذكيممممممممممممممممة 
،وأجهمممممممممزة حاسممممممممممب، ومنبمممممممممر متحممممممممممد  ، مممممممممممع نظمممممممممام صمممممممممموتي متكامممممممممممل 
وميكروفونممممممممممممممممات سمممممممممممممممملكية والسمممممممممممممممملكية وتوصمممممممممممممممميل شممممممممممممممممبكات انترنممممممممممممممممت 

 ،ونظام تكييف حدي  وإضاءة مناسبة.
 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(
 هااعرض البيانات.أجهزة كمبيوتروج

 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.  لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات
 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم 

 .االستبانات الطالبات فعالية التدريس وطرق التقييم 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر
وفة مخرجات التعلممصف  

 .للطالباتالمستوى العام  
 

من داخل  مسممممممتقلينأعضمممممماء هيئة تدريس  التحقق من معايير إنجاا الطالب
 المؤسسة

تدقيق تصحي  عينة من أعمال   -1
 الطلبة 
لتصحي    والتبادل بصورة دورية   - 2

 تدريس  أعضاء هيئةاالختبارات مع 
 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 
عالية  المقرر الدراسي والتخطيط لمدى ف
 لتطويره

أعضماء هيئة التدريس من داخل المؤسمسمة 
 , الطالبات, لجان الجودة ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات من قبل   -1
أعضاء هيئة التدريس لبح  المشا ل 
 .المتكررة إليجاد الحل المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء  -2
يتم تدريسه واستقبال  ول ماآرائهن ح

 . المقترحات ودراسة مدى فعاليتها

 تدقيق ومراجعة محتويات ملف المقرر لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ  5/4/1441 تاريخ الجلسة
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 (IIIالتكامل والتفاضل ) اسم المقرر:

 ت205ريض  رمز المقرر:

 بكالوريوس في كلية الهندسة البرنامج:

 العلوم الرياضيه القسم العلمي:

 كلية العلوم الكلية:

 نوره بنت عبد الرحمن جامعة األميره المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. الطالبي: أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... ات المطلوبة:. المرافق والتجهيز2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

. الساعات 1

 المعتمدة:

 تمارين( 2نظري +  3) ةوحدات دراسي 4

 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري  إجباري ب.

 السنة ال انية –المستوى ال ال   :  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت  103( ريض IIتفاضل و تكامل ): :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 دال يوج  :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(تعلم الفعلية للمقررال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  ريعالمشا /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

   حساب التفاضل والتكامل للمنحنياتةالمعرفة بالمعادالت البارا متري تالقطبية: المنحنيا تواإلحداثيا ةالمعادالت البارا متري

 مساحات السطوح. القوس  المساحات   طولتالبارامترية  المماسا

اإلحداثيات القطبية: تعريف المنحنيات القطبية  التماثل  مماسات المنحنيات القطبية  المساحات وطول القوس في اإلحداثيات 

  القطبية  القطوع المخروطية في اإلحداثيات القطبية.

ت الخطوط والمستويات  السطوح ب الداخلي  معادالالمتجهات وهندسة الفضاء: نظام الفضاء ال الثي  المتجهات  الضر

 األسطوانية والكروية تاألسطوانية ثنائية الدرجة  اإلحداثيا

القيم  –االشتقا  الضمني  –المشتقات الجزئية  –النهايات واالتصال  –االشتقا  )االشتقا  الجزئي للدوال في عدة متغيرات 

 مضروبات الجرانج(.  –العظمى والصغرى لدالة في متغيرين 

ات السطوح والحجوم تطبيقات على إيجاد المساحات ومساح–مل ) تعريف التكامالت لدوال في متغيرين وثال  متغيرات التكا

ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل في بعض  طر  التحويل إلى اإلحداثيات القطبية والكروية(. استخدام الحزم البرامجية م ل –

 مواضيع المقرر.

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

فضاء والوظيفة في متغير  3وفهم بعض مفاهيم الهندسة التحليلية في تم يل األشكال الهندسية في المستوى  .1

 و يمها القصوى وتكاملها. مشتقاتها واحد ومتغيرات متعددة وإيجاد 

 .Mapleأو  MATLABأو  Mathematicaاكتساب المهارات في استخدام برامج الكمبيوتر م ل  .2

 كل لممارسة مهارات التفكير العليا وتحليل وتفسير ومنا شة النتائجإعطاء حل لبعض المشا .3

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 :تحديد الخطوط العريضة في الرياضيات واالحصاء 1.2

 األسس والمبادئ والنظريات والنماذج الرياضية

K.2 

 .المنطقية والعملياتاستخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير  1.4

 

K.4 

  المهارات 2

 S.3 تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت  وتقييم فعاليتها وتطبيقاتها 2.3

  الكفاءات 3

 C.1 القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق اهداف معينه 3.1

 

 رر المق موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
ات ة واإلـحدثـي ارامترـي ادالت الـب ة: المـع ة  حســـــاب   القطبـي ارامترـي ادالت الـب المـع ة ـب ات المعرـف المنحنـي

 طول القوس  المساحات  مساحات السطوح. المماسات  البارامترية  التفاضل والتكامل للمنحنيات
10 

2 
ــاحات  اإلحداثيات القطبية: تعريف المنحنيات ا ــات المنحنيات القطبية  المســ لقطبية  التماثل  مماســ

  وطول القوس في اإلحداثيات القطبية  القطوع المخروطية في اإلحداثيات القطبية.
15 

3 
المتجهات وهندســة الفضــاء: نظام الفضــاء ال الثي  المتجهات  الضــرب الداخلي  معادالت الخطوط  

 لدرجة  اإلحداثيات اإلسطوانية والكرويةوالمستويات  السطوح اإلسطوانية ثنائية ا
15 

4 
-المشــتقات الجزئية  –النهايات واالتصــال  –االشــتقا  )االشــتقا  الجزئي للدوال في عدة متغيرات 

 مضروبات الجرانج(. –القيم العظمى والصغرى لدالة في متغيرين  –االشتقا  الضمني 
20 
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5 

اـمل ) تعريف دوال في متغيرين التـك تطبيـقات على إيـجاد المســـــاـحات  –وثال  متغيرات  التـكامالت ـل

ــطوح والحجوم  ــاحات السـ ــطوانية  –ومسـ  –طر  التحويل إلى اإلحداثيات القطبية والكروية و االسـ

 تغيير المتغيرات(.
15 

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يميالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  زالرم

 المعارف 1.0

1.2 

تحديد الخطوط العريضة في الرياضيات 

 :واالحصاء

 األسس والمبادئ والنظريات والنماذج الرياضية

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  – ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

1.4 

استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير 

 .المنطقية والعمليات

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

 اراتالمه 2.0

2.3 

تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل المشكالت  

 وتقييم فعاليتها وتطبيقاتها

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

 الكفاءات 3.0

3.1 
ــمن فر  لتحقيق  القــدرة على العمــل ب فعــاليــة ضــ

 اهداف معينه

 العروض التقديمية

 المنا شة والحوار

 

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

 الطلبة أنشطةتقييم. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %7 األسبوع السادس  1اختبار  صير 1

 %20 ألسبوع ال امنا  1اختبار نصف فصلي  2

 %20 12األسبوع  2اختبار نصف فصلي  3

 %8 9األسبوع  2اختبار  صير  4

 %5 أسبوعيا واجبات دراسية و تمارين 5

 40 15بعد األسبوع الـ اختبار نهاية الفصل الدراسي 6
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات  (ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة  •

 العنكبوتية 

اعدة الطالبات على فهم  سـ تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن م •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في هذا   األكاديمي المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 المقرر.
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 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
H. Anton, I. Bivens, and S. Davis, Calculus:Late Transcendental 

Single and multivariable, 8th Edition, John Wiley and Sons(2005) 

 المساندةالمراجع 

Earl W. SwokowskiCalculus with analytic geometry, Pws-KENT 

Publishing Company 1988. 

Smith, R. T. and Minton, Calculus Early Transcendental Function, 

McGraw Hill. Third Edition. 

   

(.تطبيقات في حساب التفاضل والتكامل. الطبعة 1425إبراهيم سرميني .سلمان السلمان.)  -

 ال انية .

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه. اإللكترونيةالمصادر 

 ىأخر

 البرامج الحاسوبية  البرمجيات واألسطوانات المدمجة:

 Matlabوأ  Mable أو Mathematicaبرنامج

 

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة ــم  بالتفاعل بين األسـ بحي  يتراوح  والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 إضاءة مناسبة.حدي  و

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات ر  التقييم  فعالية التدريس وط

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .39

 .أعمال الطلبة

تبادل بصورة دوريٍة وال .40

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .39

ة التدريس لبح   بل أعضاء هيئ

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .40

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 
 

 ح. اعتماد التوصيف

  االعتماد جهة

  ر م الجلسة

 H 12/4/1441 تاريخ الجلسة
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 المعادالت التفاضلية اسم المقرر:

 )يدرس باللغة االنجليزية(ت 221ريض  رمز المقرر:

 ( سم الحاسب االلي)علوم الحاسب والمعلومات( -)كيمياءبكالوريوس  البرنامج:

 العلوم الرياضية  علمي:القسم ال

 العلوم الكلية:

 عبد الرحمن نورة بنتجامعة االميرة  المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. مخرجاته التعليمية:هدف المقرر و -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... لم للمقرر:. مخرجات التع3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييممقرر ربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

. الساعات 1

 المعتمدة:

عملي( 2نظري + 2ساعات معتمدة ) 3  

 لمقرر. نوع ا2

   أخرى   متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري  إجباري ب.

 السنة ال انية –ال ال  المستوىابتداء من   :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت103ريض: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 ديوجال  :  )إنوجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(ساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم شاطالن م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 

 ومخرجاته التعليمية:  المقرر هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

تعريف المعادالت التفاضـلية بنوعيها العادي والجزئي. تصـنيفات المعادالت التفاضـلية المتعلقة بالترتيب والدرجة والمتجانسـة  

ع التطبيقات وحل  ودير المتجانسـة مع التطبيقات وطر  حل المعادالت التفاضـلية العادية من الدرجة األولى والدرجة األولى م

 ن الرتبة األولى والدرجة األولى مع التطبيقات.المعادلت التفاضلية الجزئية م

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 التعامل مع المفاهيم الرياضية المجردة. •

 تنمية مهارة كتابة براهين د يقة. •

 اكساب القدرة على التعبير الرياضي السليم لفظياً وكتابياً. •
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 لى التحليل والتعليل وحل المشكالت.إكساب القدرة ع •
 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 K.4 .المنطقية تالتفكير والعملياوالقوانين الرياضية في  استخدام المفاهيم 1.4

  المهارات 2

 فعاليتها وتقييممشكالت  مختلفة في حل ال وتقنياتتقييم أساليب  2.3

 وتطبيقاتها

S.3 

  الكفاءات 3

 C.2   التخصص.الحاجة و القدرة على استمرارية و تطوير االحتراف في   3.2

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
حي  درجتها  تـصنيف المعادالت التفاـضلية من -تعريف المعادلة التفاـضلية بنوعيها العادية والجزئية 

 ورتبتها وتجانسها أو عدم تجانسها مع التطبيقات  
18 

 22 طر  حل لمعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى والدرجة األولى مع التطبيقات 2

 20 الجزئية من الرتبة األولى والدرجة األولى وطر  حلهاالمعادالت التفاضلية  3

 60 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يميالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.4 

التفكير والقوانين الرياضية في  استخدام المفاهيم

 .المنطقية توالعمليا

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 حواروالالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 الواجباتو  

 المهارات 2.0

2.3 
مختلفة في حل المشكالت   وتقنياتتقييم أساليب 

 وتطبيقاتها فعاليتها وتقييم

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  يرة) ص 

 المشاركة الصفية

 والتمارين والواجبات

 الكفاءات 3.0

3.2 

االحتراف  وتطويرعلى اسـتمرارية   والقدرةالحاجة 

 التخصص.في 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةكة الصفيالمشار

 الواجبات

 

 

 الطلبة أنشطة تقييم. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقإجماليدرجة من 

 %20 األسبوع الخامس واالسبوع التاسع اختباران  صيران 1

 %5 أسبوعيا  حل تمارين الواجب 2
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 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقإجماليدرجة من 

 %15 األسبوع السابع اختبار أعمال السنة األول 3

 %20 األسبوع ال ال  عشر ر أعمال السنة ال انياختبا 4

 %40 بعد األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 5

 
 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة التواصل وطرح األسئلة و •

 العنكبوتية 

تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن مسـاعدة الطالبات على فهم   •

بات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في هذا ومـساعدة الطال  األكاديمي المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 المقرر.

 

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

Differential Equations ,third edition ,Richard Bronson, Gabriel 

B.Costa, Schaum's outline series 

 

 المساندةالمراجع 

 هـ.1413مقدمة في المعادالت التفاضلية -سحاب   سالم أحمد-

دار جون وايلي  .م1993مبادئ المعادالت التفاضلية .وليم بوليس وريتشارد دبريما -

 .وأبناؤه

حسن العويضي   عبدالوهاب رجب و سناء علي زارع   المعادالت التفاضلية العادية  -

  2007الجزء االول و ال اني  مكتبة الرشد 

 

 اإللكترونيةالمصادر 
 حينه.تحدد من  بل أستاذ المقرر في 

 

 ىأخر
Mathematica أوMable  أوMatlab 

 

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

ي ة للتعليم التقليدي   اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومه

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــوتوذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ ي متكـامـل  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.
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 متطلبات المقرر العناصر

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 قويم جودة المقرر:ز. ت

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
ء هيئة تدريس مستقلين من داخل أعضا

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .41

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .42

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

, لجان الجودة المؤسسة , الطالبات

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .41

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .42

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 ج ووحدة االعتمادلجنة البرنام تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 
 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 مبادئ المعادالت التفاضلية  اسم المقرر:

 لغة االنجليزية( )يدرس بال ت225ريض   رمز المقرر:

 بكالوريوس العلوم في الفيزياء البرنامج:

 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن المؤسسة:
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 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر: وصف  ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:
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 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 ي:أ. التعريف بالمقرر الدراس

 تمارين(2نظري+3ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  4 المعتمدة:. الساعات 1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة أ.
متطلب 

 كلية
   أخرى   متطلب قسم 

   اختياري  إجباري ب.

 ال انية السنة-المستوى الرابع   . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 ت103( ريضIIالتفاضل و التكامل )هذا المقرر . المتطلبات السابقة ل4

 اليوجد:. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 . نمط الدراسة  6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني 3

   التعليم عن بعد 4

   أخرى 5

 

 

 الفعلية للمقرر . ساعاتالتعلم7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  رى )تذكر(أخ 5

 20 اإلجمالي 

 

 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 لاألولى  مسائالمعادالت التفاضلية من الرتبة  ةاألولى  نمذجمقدمة إلى المعادالت التفاضلية  المعادالت التفاضلية من الرتبة 

الخطية المتجانسة ذات معامالت  الرتبة المعادالت متجانسة خفضالالمتجانسة ودير  توالحدية  المعادالالقيم االبتدائية 

أنظمة من المعادالت التفاضلية الخطية عن طريق الحذف  مباديء المعادالت التفاضلية الجزئية و رتبها و  لثابتة  ح

 تصنيفها  إستخدام طريقة فصل المتغيرات إليجاد حاللمعادالت التفاضلية الجزئية.

 برامجية م ل ماثيماتيكا أو ماتالب أو ميبل استخدام الحزم ال 

 . الهدف الرئيس للمقرر2

 التعرف على أهمية المعادالت التفاضلية في شتى العلوم األساسية كالفيزياء والكيمياء والعلوم الهندسية. .1

 تدريب الطالبة على طر  واستراتيجيات حل المعادالت التفاضلية. .2
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ياضـــية والمهارات الحاســـبية لتحفيز التفكير الرياضـــي وفهم وحل المســـائل مهارة اســـتخدام البرامج الر إكتســـاب .3

 .الرياضية

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز

مخرج التعلم 

 المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 K.4 والعمليات المنطقيةاستخدام التعاريف الرياضية والصيغ في التفكير  1.4

  المهارات 2

 S.1 تطوير نماذج رياضية ونماذج لمشاكل الحياة الحقيقية بطريقة توض  مالءمتها ومبرراتها 2.1

 S.2 باستخدام برامج الرياضيات والحاسوب المتقدمة. المناسبة تطبيق األدوات والعمليات  2.2

 

 ج. موضوعات المقرر

 الموضوعات ائمة  م
ساعات 

 االتصال

 2.5 العادية: تعاريف ومصطلحات مقدمة إلى المعادالت التفاضلية 1

 2.5 مسائل القيمة االبتدائية )تطبيقات فيزيائية( 2

 5 المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى:منحنيات الحل )تطبيقات فيزيائية( 3

 5 المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى:فصل المتغيرات 4

 5 الت الخطية المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى:المعاد 5

 5 المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى: المعادالت التامة   6

 7.5 حل المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى عن طريق االستبدال 7

 5 المعادالت التفاضلية من الرتبةاألولى: نمذجة الخطية )تطبيقات فيزيائية( 8

 5 .طية,مسائل القيم االبتدائية والحديةالمعادالت:نظرية أساسية , المعادالت الخ 9

 5 المعادالت المتجانسة ودير المتجانسة,خفض الرتبة. 10

 5 ثابتة.المعادالت الخطية المتجانسة ذات معامالت  11

 5 المعادالت ذات المعامالت دير المعينة:تغيير البارامترات. 12

 7.5 لحذف.حل أنظمة من المعادالت التفاضلية الخطية عن طريق ا 13

 5 مباديء المعادالت التفاضلية الجزئية و رتبها و تصنيفها. 14

 5 طريقة فصل المتغيرات إليجاد حاللمعادالت التفاضلية الجزئية. إستخدام 15

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطر  التقييم. 1

 طر  التقييم استراتيجيات التدريس جات التعلم مخر الرمز

 المعارف 1.0

1.4 

في  والقوانين الرياضية المفاهيماستخدام 

 .التفكيروالعمليات المنطقية

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 

ـــية ونـماذج لمشــــاـكل الحـياة   تطوير نـماذج رـياضــ

 الحقيقية بطريقة توض  مالءمتها ومبرراتها

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

2.2 
ـــبة العملـيات تطبيق األدوات و ــتـخدام   المـناســ باســ

 برامج الرياضيات والحاسوب المتقدمة.

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 
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 طر  التقييم استراتيجيات التدريس جات التعلم مخر الرمز

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

 . أنشطةتقييم الطلبة2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 سبوع()باأل

 النسبة 

 من إجماليدرجة التقييم

 %20 ال امن (1اختبار أعمال السنة ) 1

 %20 ال اني العاشر (2اختبار أعمال السنة ) 2

 %5 السابع (1كويز ) 3

 %5 العاشر (2كويز ) 4

5 
توزع األســابيع  مشاركات صفية

 على الطالبات

5% 

6 
ــابيع   واجبات منزلية  طوال أســ

 الدراسة

5% 

7 
ــبوع  تبار النهائياالخ د األســ بـع

 الخامس عشر

40 % 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

دريس من خالل مو عه على الشبكة التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة الت •

 العنكبوتية 

تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن مسـاعدة الطالبات على فهم   •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في هذا   األكاديمي المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 قرر.الم

 

 

 مصادر التعلم والمرافق: –و 

 ة مصادر التعلم:.  ائم1

 المرجع الرئيس للمقرر

D.G.Zill, A first Course in Differential Equations,with modeling 

Applications 

Brooks/cole (2009).Ninth edition 

 المراجع المساندة

Marcus,  Differential Equations, An Introduction,  Wm.C. Brown 

Publishers, 1991. 

D. G. Zill, Differential Equations with Computer Lap 

Experiments, Brooks Cole, 2 edition, 1998. 

ــرميني وآخرون .)  ــ (.مقدمة في المعادالت التفاضــلية . مطابع 1425إبراهيم ديب س هـــــ

 جامعة الملك سعود  

ــن- ــن العويضــي   عبدالوهاب رجب و س العادية   اء علي زارع   المعادالت التفاضــليةحس

  2007الجزء االول و ال اني  مكتبة الرشد 

 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه. المصادر اإللكترونية

 أخرى
Mathematica أوMable  أوMatlab 
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 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

ية، المختبرات، قاعات العرض،  )القاعات الدراس

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــكل ور  عمل للمجموعات   وـســ ترتب المقاعد  بورة عادية وور ية  لتشـ

ــوتي متكـامـل  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ وذكيـة  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 البيانات. وتروجهازعرضأجهزة كمبي

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 ادلجنة البرنامج ووحدة االعتم التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .43

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .44

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

ة إجراءات التخطيط للمراجعة الدوري

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .43

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .44

يتم تدريسه  هن حول ماآرائ

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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\ 

 

 

 

 الجبر الخطيمبادئ  اسم المقرر: 

 ت242ريض  رمز المقرر: 

 البرنامج: 
 (علوم الحاسب والمعلومات  )الفيزياء+بكالوريوس العلوم في  .1

 العلوم الرياضية العلمي: القسم 

 العلوم الكلية:

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن  جامعة المؤسسة: 
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1
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 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 5 ....................................................................................................................... علم: . قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 عملى( 2نظرى+ 2 (3  . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب 

  كلية
   أخرى   متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

 السنة ال انية –ل ال ابدءا من المستوى   :. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3

 ت101( ريض 1حساب التفاضل والتكامل ):. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 دال يوج :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية ط الدراسةنم م

  %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(  التعلم الفعلية للمقرر. ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 تمحاضرا 1

  معمل أو إستوديو 2

 30 دروس إضافية  3

  أخرى )تذكر( 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /البحوثإعداد  4

  أخرى )تذكر( 5

 20 اإلجمالي 

 

 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:  -ب
 الوصف العام للمقرر:

 التحوالت الخطية. -الفراديةالمتجهات  -أنظمة المعادالت الخطية  -لمصفوفات والمحددات ا

 استخدام البرمجيات في بعض أجزاء الطر (.) –القيم والمتجهات المميزة  -الضرب الداخلي 

 في بعض الموضوعات المجدولة. Mapleأو  MATLABأو  Mathematicaاستخدم حزم البرامج م ل 

 

 ئيس للمقرر الهدف الر

 التعابير الجبرية وبرهانها.القدرة على صيادة و فهم بعض األساسيات الجبرية والتطبيق عليها

 استخدام المفاهيم الواردة في المقرر في المسائل الحياتية.

 إكساب المهارة في استخدام الحزم البرامجية لتفعيل العملية التعليمية. 
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 التعلم للمقرر مخرجات

 رمز

مخرج التعلم 

 المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 K.1  معرفة الرياضيات واإلحصاءوصف  1.1

 K.2 الخطوط العريضة للرياضيات واإلحصاء: األسس والمبادئ والنظرية والنماذج 1.2

 K.4 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

  لمهاراتا 2

 S.2 .باستخدام برامج الرياضيات والحاسوب المتقدمة المناسبة تطبيق األدوات والعمليات  2.2

  الكفاءات 3

 C.1 إظهار القدرة على العمل بفاعلية داخل الفر  لتحديد أهداف محددة. 3.1

 

 ج. موضوعات المقرر  

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 

مصـــفوفات  –العمليات الصـــفية االولية   -المصـــفوفات و العمليات عليها : المصـــفوفات و المحددات

خواص المحددات   -تعريف المحدد -معكوس المصـفوفة باسـتخدام العمليات الصـفية االولية –خاصـة 

 واستخدامها في ايجاد معكوس مصفوفة   (adjoint matrix)المصفوفة المصاحبة   –

12 

 12 حلهاانظمة المعادالت الخطية و طر   2

3 
االســتقالل و االرتباط   –المجموعات المولدة  -التركيب الخطي –  فضــاء المتجهات: تعاريف و ام لة

 رتبة المصفوفة  –االساس و البعد –الخطي 
12 

 8 الزاوية بين  متجهين  -التعامد و طول المتجه –الضرب الداخلي : تعريف  4

 8 التحويالت الخطية: تعريفها و خواصها   5

 8   -ايجاد القيم و المتجهات و الفضاءات المميزة -المميزة: تعريفها و خواصها القيم و المتجهات 6

 60 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 .  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطر  التقييم 1

 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

1.1 

 المحاضرات التفاعلية  الرياضية  والمفاهيمالمعارف وصف 

 العصف الذهني 

 والحوارالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

1.2 

 

  م ل:الخطوط العريضة للرياضيات 

 األسس والمبادئ والنظرية والنماذج. 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 حوارالالمنا شة و

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

1.4 

 

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم

 .والعمليات المنطقية

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 التقديميةالعروض 

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ة) صير 

 ةالمشاركة الصفي

 المهارات 2.0
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 طر  التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

ـــبة تطبيق األدوات والعملـيات  2.2 ــتـخدام   المـناســ باســ

 .برامج الرياضيات والحاسوب المتقدمة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 ةالمشاركة الصفي

 الكفاءات 3.0

3.1 
 القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق

 .أهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركة الصفية

 والتمارينالواجبات 

 

 

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 تقييمأنشطة ال م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %10 األسابيع الخامس والعاشر اختباران قصيران 1

 %35 األسابيع السابع وال ال  عشر اختبارا نصف فصلي 2

ً  واجبات دراسية  3  %5 أسبوعيا

ً  وتمارينمشاركة  4  %5 أسبوعيا

 %40 عشربعد األسبوع الخامس  اختبار نهائي 5

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على  •

 نكبوتية الشبكة الع

ســاعدة الطالبات  تقديم المســاعدة والتوجيه ألي اســتفســار أو اســتشــارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضــمن م •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية   األكاديمي على فهم المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 وأكاديمية في هذا المقرر.

 

 

 : مصادر التعلم والمرافق  –و 
 .  ائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر

 المطلوبة:الكتب المقررة  -في  ائمة  –. أدرج 1

Steven J. Leon, Linear Algebra with application,Person Prentic 

Hall, Eighth Edition, (2010) 

 المراجع المساندة

 

• Paul Thamos,. Finite Dimensional Vector Spaces. Springer 

Verlag 

• H. Anton C. Rorres. John Wiley. Elementary Linear 

Algebra. 

• W. H. Nicholson. Elementary Linear Algebra. McGraw-

Hill. 
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 http://sakharov.net/foundation.html المصادر اإللكترونية

 Matlab أو    Mableأو Mathematica أخرى 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة: .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،   )القاعات

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــم  بالتفاعل ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  والتعليم االلكتروني تسـ بين األسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

ت  ونظام تكييف وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترن

 حدي  وإضاءة مناسبة

 التقنية التجهيزات

)جهاز عرض البيانات، السبورة 

 الذكية،البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتر وجهاز عرض البيانات.

 دما يستجتحدد الحقا في ضوء  لطبيعة التخصص()تبعاً  خرىتجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

 تد يق تصحي  عينة من .45

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .46

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

ت من المراجعة الدورية للمقررا  .45

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء   .46

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

ومراجعة محتويات ملف تد يق 

 المقرر

http://sakharov.net/foundation.html
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 اعتماد التوصيف   ح.
 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 مدخل الى التحليل العددي اسم المقرر:

 ت 353ريض  رمز المقرر:

 حاسببكالوريوس في علوم ال البرنامج:

 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 بنت عبد الرحمنجامعة االميرة نورة  المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:

 تمارين( )يدرس باللغه اإلنجليزيه(2نظري+3االتصال:  وحدات دراسية ) عدد ساعات 4

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب  سم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

 السنة ال ال ة -المستوى الخامس  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ت110ت + عال 242ت+ مبادئ الجبر الخطي ريض103( ريض2) والتكاملالتفاضل 

 دال يوج :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 75 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    ترونياإللكالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

 30 إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ذكارساعات االست 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة  3

  المشاريع /إعداد البحو  4

  )تذكر(أخرى  5

 20 اإلجمالي 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 الجزء النظري : 
عمليات ( . مشكلة إيجاد الجذور العددية , تم يل النقاط العائمة ,  أخطاء التدوير  و ال  الخط  والحسابات الحاسويبة ) األخطاء   

رافسون ,طريقة القاطع(.   التقريب و اإلستكمال )االستكمال الخطي و التربيعي -)طريقة التنصيف    تكرار النقطة ال ابتة  نيوتن

ون لتفاضل و التكامل العددي) طريقة شبه المنحرف  طريقة سمبسوالتقريب  بواسطة ك يرات الحدود , استكمال السبالين(. ا

,  وكوليسكي  LU  تحليالت  وطريقة التربيع الجاوسي(. الحلول العددية ألنظمة المعادالت الخطية: )طريقة الحذف الجاوسي

سيدال(.الحلول العددية للمعادالت التفاضلية العادية:  )طريقة أويلر و طرائق -الطر  التكرارية , طريقة جاكوبي  طريقة جاوس

 رب   و تحليل الخط  .كوتا( .  دراسة التقا -رونج

 الجزء اللملي:  
 استخدام تطبيقات الحاسب لحل بعض المسائل.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

إكسـاب المهارة في الطر  العددية لحلول المعادالت  عن طريق اسـتخدام برامج التحليل العددي وتسـهيالت الحاسـب   -

 استخدام البيانات المعطاةب التامةعددية للحلول  وتقريباتللحصول على نتائج  اآللي

 المسائل الرياضية.  الرياضي وحلالرياضية والمهارات الحسابية لتحفيز التفكير  واستخدام االطر  -

 وصف وتحليل طر  رياضية للحصول على حلول عددية لمسائل يصعب حلها بالطر  الجبرية المعتادة. -

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم ج مخر

  للبرنامج

  المعارف 1

1.

4 

 K.4 .والعمليات المنطقية في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم

  المهارات 2

2.

2 

 S.2 مدى مالءمتها ووضوحها. تبين الحقيقية بطريقة لمسائل الحياة نماذج رياضية تطوير

2.

3 

 S.3 باستخدام الرياضيات المتقدمة و برامج الكمبيوتر  وذلك تطبيق األدوات والعمليات المناسبة 

  الكفاءات 3

3.

3 

 C.3 األمر لزم كمبيوتر إذا بيانات الحياة الحقيقية باستخدام جهاز معينة على تنفيذ تقنية

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

1 
اء )األخطاء العددية  تم يل النقاط العائمة  األخط -األخطاءالخط  والحسابات الحاسوبية: مصادر 

 األخطاء الدورية(  العمليات

5 

 10 إيجاد الجذور: طريقة التنصيف ,طريق  نيوتين , طريقة القاطع , تكرار النقطة ال ابت    2

3 

التقريب للدرجة النونية , التقريب باستخدام ك يرات   حدود تيلور ,  ةالتقريب و اإلستكمال: ك ير

د , اإلستكمال الخطي و التربيعي , إستكمال لجرانش , طريق الفرو  المقسمة لنيوتن , تقييم  الحدو

 الخط  , استكمال السبالين  

15 

4 
اضل  التفاضل والتكامل العددي:  وانين شبه المنحرف و سيمبسون ,  وانين جاوس التربيعية , التف

 العددي  

15 

5 
و كوليسكي, الطر    LUة: طريقة جاوس للحذف , تحليالت الحلول العددية ألنظمة المعادالت الخطي 

 سيدال, تحليل الخط   - التكرارية: طر ة جاكوبي و طريقة جاوس

15 

6 
كوتا , التقارب و تحليل    -الحلول العددية للمعادالت التفاضلية العادية: طريقة أويلر , طريقة رونج

 الخط  

15 
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 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

 في التفكير والقوانين الرياضية استخدام المفاهيم 1.4

 .والعمليات المنطقية

    

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 روالحواالمنا شة 

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي(  –فصلية    –  ) صيرة 

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

 المهارات 2

الحقيقية  لمسائل الحياة نماذج رياضية تطوير 2.2

 مدى مالءمتها ووضوحها: تبين بطريقة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اتاختبار

 –فصلية  –)  صيرة  

 نهائي(

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين

وذلك باستخدام  والعمليات المناسبة تطبيق األدوات   2.3

 الرياضيات المتقدمة  و برامج الكمبيوتر

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 –فصلية  –)  صيرة  

 ئي(نها

 المشاركةالصفية

 الواجبات والتمارين
 الكفاءات 3

بيانات الحياة الحقيقية  معينة على تنفيذ تقنية 3.3

 األمر  لزم كمبيوتر إذا باستخدام جهاز

 

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة و الحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات عملية

  

 الصفية المشاركة

 لواجبات والتمارينا

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتو يت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع السابع اختبار اعمال السنة االول  1

 %20 األسبوع ال اني عشر اختبار أعمال السنة ال اني 2

 %10 الدراسة( للمشروع )طوال اسابيع نهائي عملي, مشروع  3

 %10 الدراسةطوال أسابيع  اختبارات  صيرة   واجبات   4

 % 40 بعد األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 5
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على الشبكة  •

 العنكبوتية 

سـاعدة الطالبات على فهم  تقديم المسـاعدة والتوجيه ألي اسـتفسـار أو اسـتشـارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضـمن م •

ومـساعدة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في هذا   ألكاديمي االمادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 المقرر.
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 - Elementary Numerical Analysis , 3rd edition , Kendall Atkinson ; 

Weimin . 

 

 المساندةالمراجع 

Richard L.Burden and J. Douglas  Faires  and Albert C.Reynolds, 

NUMERICAL ANALYSIS, 9 edition, Brooks/Cole Cengage 

Learning, 2011. 

 

 اإللكترونيةالمصادر 
 تحدد من  بل أستاذ المقرر في حينه.

 

  ىأخر
Mathematica أوMable    أو Matlab 

 

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات المحاكاة ... إلخ( 

 اعة دراســـية مخصـــصـــة للمحاضـــرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  

ــاتذة والطلبة بحي  يتراوح  ــم  بالتفاعل بين األسـ والتعليم االلكتروني تسـ

( ـطالـبة  مزودة بمـقاـعد متحرـكة بحـي   40- 30ـعدد الـطالـبات فيـها من ) 

ــبورة عادية وور ية   ــكل ور  عمل للمجموعات   وسـ ترتب المقاعد لتشـ

ــوتي متكـامـل وذكيـة  ــب  ومنبر متحـد    مع نظـام صــ  وأجهزة حـاســـ

وميكروفونات ســلكية والســلكية وتوصــيل شــبكات انترنت  ونظام تكييف 

 حدي  وإضاءة مناسبة.

 التجهيزات التقنية

البيانات، السبورة الذكية،   )جهاز عرض

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتروجهازعرض البيانات.

 )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء مايستجد.

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد مخرجات التعلم للمقرر التحقق من

مصفوفة مخرجات التعلم         

 المستوى العام للطالبات.

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
أعضاء هيئة تدريس مستقلين من داخل 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .47

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .48

لتصحي  االختبارات مع 

 .اء هيئة تدريسأعض
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 لتطويره

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

المؤسسة , الطالبات, لجان الجودة 

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .47

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

 المشاكل المتكررة إليجاد الحل

 المناسب لها.

طاء الفرصة للطالبات إلبداء اع  .48

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة 

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد تقييم ملف المقرر

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 
 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة لسةر م الج

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 االحصاء الحيوي التطبيقي اسم المقرر:

 ت )مقرر اختياري(360ريض  رمز المقرر:

 حياءبكالوريوس العلوم في األ البرنامج:

 العلوم الرياضية  القسم العلمي:

 العلوم الكلية:

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن سسة:المؤ
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ لم والمرافق:مصادر التع –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم: 1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ دة المقرر:ز. تقويم جو

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 عملي( 2نظري +  2 :عدد ساعات االتصالوحدات دراسية ) 3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  متطلب جامعة أ.
تطلب م

   أخرى   متطلب قسم  ليةك

   اختياري  إجباري ب.

السنة ال ال ة او  –الخامس او السادس او السابع او ال امن  المستوىالمقرر: . السنة / المستوى الذي يقدم فيه 3

 .الرابعة

 ت261إحصاء عام ريض: (وجدت إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد: (وجدت )إنع هذا المقرر . المتطلبات المتزامنة م5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( على) الفعلية للمقرر مساعات التعل. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 إلجماليا 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 . الوصف العام للمقرر:1

 النظري:الجزء 

دراسة التوزيع التكراري  وتقنيات تم يل االحتماالت  حل مسائل على المتوسط واالنحراف المعياري  ودراسة الخط  

ار )ف(  وكذلك المقارنة بين أك ر من على اختبار )ت(  واختب مسائلالمعياري  وتوزيع العينات حول المتوسط  حل 

 حصائيةلالختبارات اال رتباطواال نحدارتحليل االعلى  مسائلاختبار مربع كاي  حل  مسائلمتوسطين  وحل 

 الجزء العملي :

 الحيوي.تجارب عملية ذات صلة باكتساب الخبرة العملية في اإلحصاء 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ة المختلفة في العلوم الحياتية.دراسة التطبيقات اإلحصائي ▪

نتائج األبحا  مع دراسة نظرية االحتماالت وتحليل البيانات استخدام الطر  اإلحصائية الالزمة لضبط وإثبات  ▪

 ومقاييس النزعة المركزية والتشتت واالرتباط الخطي البسيط واستخدام الحاسوب في التحليل اإلحصائي

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 التعلم للمقررمخرجات 

 رمز

مخرج التعلم 

 المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 K.1 المعارف والمفاهيم الرياضية واإلحصائيةوصف  1.1

 :في الرياضيات واالحصاء الخطوط العريضة تحديد 1.2

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

K.2 

 K.4 .ر والعمليات المنطقيةاستخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكي 1.4

  المهارات 2

 S.2 .والعمليات المناسبة وذلك باستخدام الرياضيات وبرامج الكمبيوترتطبيق األدوات  2.2

 S.4 القدرة على التفاعل المؤثر مع مجموعه من الجمهور 2.4

  الكفاءات 3

 C.1 القدرة على العمل بفعالية ضمن فر  لتحقيق أهداف معينة 3.1

 

 المقرر  موضوعات. ج

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

  اوال: الجزء النظري 

 3 توزيع التكرارات  1

 2 التم يل البياني   2

 3 االحتماالت  3

 4 المتوسطات واالنحراف والخط  المعياري  4

 2 توزيع العينات 5

 2 ت –اختبار  6

 2 ف-اختبار  7

 4 مقارنة بين المتوسطات 8

 4 بار مربع كاي ومعامل االرتباطاخت 9

 4 االنحدار وارتباط االختبارات االحصائيةتحليل  10

 4 مراجعة أو دراسة ما يستجد في هذا المجال  11

  ثانيا : الجزء العملي 

 2 مفهوم القياسات والعينات   12

 2 إعداد البيانات   13
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 2 مقاييس النزعة المركزية  14

 2 مقاييس التباين   15

 2 االحتماالت  16

 2 التوزيع   17

 4 االختبارات اإلحصائية  18

 2 تحليل التكرارات  19

 2 االرتباط 20

 2 تحليل االنحدار  21

 4 تحليل التباين 22

 60 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يميالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  . ربط1

 التقييمطر   استراتيجيات التدريس ات التعلم مخرج الرمز

 المعارف 1.0

 وصف المعارف والمفاهيم الرياضية واإلحصائية 1.1

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

 

1.2 

في الرياضيات  وط العريضةالخط تحديد

 :واالحصاء

 والنماذج الرياضيةوالمبادئ والنظريات  األسس

1.4 

استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في التفكير 

 .والعمليات المنطقية

 

 المهارات 2.0

2.1 

تطبيق االدوات والعمليات المناسبة وذلك باستخدام 

 الرياضيات وبرامج الكمبيوتر

 التفاعلية  المحاضرات

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

2.4 

القدرة على التفاعل المؤثر مع مجموعه من  

 الجمهور

 المحاضرات التفاعلية 

 التدريب العملي

 المنا شة والحوار

 التقديميةالعروض 

 تاختبارا

 نهائي( –فصلية  –) صيرة

 المشاركة الصفية

 الواجبات والتمارين

 الكفاءات 3.0

3.1 

ــمن فر  لتحقيق    القـدرة على العمـل بفعـاليـة ضــ

 أهداف معينة

 المحاضرات التفاعلية 

 العصف الذهني 

 المنا شة والحوار

 العروض التقديمية

 التدريب العملي

 اختبارات

 نهائي( –فصلية  –) صيرة

 الصفية المشاركة

 الواجبات والتمارين

 الطلبة مأنشطة تقيي. 2

 أنشطة التقييم م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 اختبارا أعمال السنة 1
ــبوع ) الرابع األســ

 (وال امن
20% 

 %20 اسبوعيا  واجبات منزلية ومشاركات صفية 2

 %20 اسبوعيا العمليالجزء  3

 %40 15بعد االسبوع  نهائياختبار  4

 (خال ورقة عملجماعي،  مشروع تقديمي، عرض شفهيتحريري  يم )اختباريالتق أنشطة
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات ساعات اسبوعيا 6 (ة تحديد ساعات مكتبي -

سئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل مو عه على التواصل وطرح األ -

 الشبكة العنكبوتية 

تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم   -

ة الطالبات في مواجهة أي مـشكالت دراـسية وأكاديمية في ومـساعد  األكاديمي المادة والمـساهمة في عملية اإلرـشاد 

 هذا المقرر.

 
 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 مصادر التعلم:  ائمة. 1

 المرجع الرئيس للمقرر

- Biostatistics: A foundation for analysis in the health 

sciences, by Daniel, W. (1995). USA 

- Burt, B.G, Basic Biostatistic : statistic for public health 

practice, 2017 

 تحدد الحقا المراجع المساندة

 تحدد الحقا اإللكترونيةالمصادر 

 Minitab, SPSS أخرى

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض،  

 لخ( قاعات المحاكاة ... إ

 اعة دراسية مخصصة للمحاضرات النظرية ومهي ة للتعليم التقليدي  -

االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحي  يتراوح عدد والتعليم  

( طالبة  مزودة بمقاعد متحركة بحي  ترتب 40- 30الطالبات فيها من )

ية   المقاعد لتشكل ور  عمل للمجموعات  وسبورة عادية وور ية وذك

وأجهزة حاسب  ومنبر متحد   مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات 

ة وتوصيل شبكات انترنت  ونظام تكييف حدي  وإضاءة سلكية والسلكي

 مناسبة.

 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات(

 أجهزة كمبيوتر وجهاز عرض البيانات.

 عة التخصص()تبعاً لطبي أخرى تجهيزات
 تحدد الحقا في ضوء ما يستجد.

 

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانات. الطالبات فعالية التدريس وطر  التقييم  

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد التحقق من مخرجات التعلم للمقرر
مصفوفة مخرجات التعلم         

 للطالبات. المستوى العام
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 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 التحقق من معايير إنجاز الطالب
مستقلين من داخل أعضاء هيئة تدريس 

 المؤسسة 

تد يق تصحي  عينة من  .49

 .أعمال الطلبة

والتبادل بصورة دوريٍة  .50

لتصحي  االختبارات مع 

 .أعضاء هيئة تدريس

 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

الدراسي والتخطيط  فعالية المقررلمدى 

 هلتطوير

أعضاء هيئة التدريس من داخل 

الطالبات, لجان الجودة  المؤسسة ,

 برنامج والكليةلل

المراجعة الدورية للمقررات من   .49

 بل أعضاء هيئة التدريس لبح  

المشاكل المتكررة إليجاد الحل 

 المناسب لها.

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء   .50

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

سة واستقبال المقترحات ودرا

 مدى فعاليتها.

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد المقررتقييم ملف 

تد يق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة
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 واالحتماالت نظريه :اسم المقرر

 ت367ريض  رمز المقرر:

 بكالوريوس علوم الحاسب  البرنامج:

 العلوم الرياضية القسم العلمي:

 العلوم  الكلية:

 نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  المؤسسة:
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 تعريف بالمقرر الدراسي: أ. ال

 تمارين( 2نظري+ 2ساعات االتصال:  )عددوحدات دراسية  3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

 ة الثالثة / السن المستوى الخامسيبدأ من : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ت(103ريض) II والتكامل، التفاضل (ت 161عام )ريضإحصاء  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 يوجد ال: المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 60 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 20 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 :مخرجات التعلم للمقرر3.

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 K.3 ذكر النظريات الرياضية مع براهينها 1.3

 K.4 في التفكير والعمليات المنطقيةاستخدام المفاهيم والقوانين الرياضية  1.4

  وصف العام للمقرر:ال

ئية المتصلة والمنفصلة،  دراسة المفاهيم األساسية في نظرية االحتماالت، خواص المتغيرات العشوائية، التوزيعات األحادية والثنا

الشرطي، توزيعات الدوال في المتغيرات العشوائية، المعاينة العشوائية، التقدير والعزوم والدوال المولدة للعزوم، التوقع والتباين  

 . بنقطة وفترة، اختبارات الفروض، تحليل التباين، وتحليل االنحدار الخطي

 الهدف الرئيس للمقرر

 الخطي  ، وتحليل التباين واالنحدار اختبارات الفروضل في أكثر من متغير عشوائي ، ودراسة توزيعات االحتما
 



 

 
287 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المهارات 2

 S.2 المتقدمةتطبيق األدوات والعمليات المناسبة، وذلك باستخدام الرياضيات  2.2

 S.3 وقابليتها للتطبيق فعاليتها المشكالت، وتقييمتقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل  2.3

 الكفاءات 3

  غير منطبقة  3.1

   رر المق موضوعاتج. 

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
االحتماالت ، مسلمات االحتمالية ،  والدالالعينة )منفصلة ومستمرة( ، األحداث ،  فضاءمراجعة على: 

 االحتماالت الشرطية ، األحداث المستقلة.
4 

2 
)المتوسط  الرياضي،قع . التو(الكثافة والكتلة )دوال التوزيع وأنواعها دوال وأنواعها،المتغيرات العشوائية 

 .بواسون(حدين و و الذ التوزيع الطبيعي ،األسي، )أمثلة  عزوم والدوال المولدة للعزوم،( ، التباينوال
10 

3 

الدوال  االستقالل. ، . التوزيعات الشرطيةيةوالهامش شتركةتوزيعات المالتوزيع متغيرات عشوائية متعددة. 

التوزيع الطبيعي  مثال. التغاير واالرتباط. توزيعات ثنائية المتعددة لمتغيرات العشوائيةالمولدة للعزوم ل

 ثنائي.ال

10 

 4 المهمة للمتغيرات العشوائية. دوالتوزيع بعض ال 4

 4 .، عائالت الموقع والقياسالعائالت األسية ،عائالت التوزيع المشتركة 5

 4 .معاينةائية. توزيع الالمفاهيم األساسية للعينات العشو العشوائية،عينة الخصائص  6

 6 التقدير بنقطة وبفترة. 7

 6 اختبار الفرضيات. 8

 6 .تحليل التباين 9

 6 .نماذ  االنحدار 10

 60 المجموع

 د. التدريس والتقييم: 
 التقييمبط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطر  ر 1.

 يميالتق طر  ريسالتد استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 المحاضرات التفاعلية  - ذكر النظريات الرياضية مع براهينها 1.3

 العصف الذهني  -

 والحوار المناقشة -

 العروض التقديمية-

 – )قصيرةاختبارات 

نهائي(  –فصلية 

والمشاركة الصفية  

 الواجبات والتمارين

تفكير استخدام المفاهيم والقوانين الرياضية في ال 1.4

 والعمليات المنطقية

 المحاضرات التفاعلية  -

 العصف الذهني  -

 والحوار المناقشة -

 العروض التقديمية-

 – )قصيرةاختبارات 

نهائي(  –فصلية 

والمشاركة الصفية  

 الواجبات والتمارين

 المهارات 2.0

تطبيق األدوات والعمليات المناسبة، وذلك   2.2

 يوترالكمب وبرامجباستخدام الرياضيات 

 المحاضرات التفاعلية  -

 العصف الذهني  -

 والحوار المناقشة -

 العروض التقديمية-

 – )قصيرةاختبارات 

نهائي(  –فصلية 

والمشاركة الصفية  

 الواجبات والتمارين

المشكالت، تقييم أساليب وتقنيات مختلفة في حل  2.3

 وقابليتها للتطبيق فعاليتها وتقييم

 المحاضرات التفاعلية  -

 صف الذهني  الع-

 والحوار المناقشة -

 العروض التقديمية-

 – )قصيرةاختبارات 

نهائي(  –فصلية 

والمشاركة الصفية  

 الواجبات والتمارين

 

 



 

 
288 

 الطلبة تقييم . أنشطة 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 ٪5 األسبوع الخامس اختبار قصير 1

 ٪40 األسبوع السابع و األسبوع الثاني عشر ان نصف فصلياختبار 2

 ٪5 األسبوع الثالث عشر اختبار قصير 3

 ٪10 اسبوعيا واجبات دراسية وتمارين 4

 ٪40 بعد األسبوع الخامس عشر  اختبار نهاية الفصل الدراسي 5

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار لتدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة ا

   .الو ت الذي يتو ع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(

 البات  ( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطساعات اسبوعيا 6)تحديد ساعات مكتبية بواقع  •

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل موقعه على الشبكة  •

 العنكبوتية 

تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فهم المادة   •

 .ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية في هذا المقرر  كاديمي،األرشاد  والمساهمة في عملية اإل

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: ائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
- Casella G. & Berger R. L. Statistical Inference. Second edition, 

Duxbury Press, 2007 

 مساندةالالمراجع 
Sheldon Ross. A First Course in Probability (1998) 5th ed., Prentice 

Hall, New Jersey. 

 اإللكترونيةالمصادر 

• Department internet website 

• Department’s teaching staff personal websites on 

University site 

• University library 

• http://www. Statoft.com/textbook/stexdes.html 

    Minitab- SPSSبرنامج  •  ىأخر

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
     اعات المحاكاة   المختبرات   اعات العرض ةالقاعات الدراسي )

 ... إلخ( 

التقليدي والتعليم  للمحاضرات النظرية ومهيلة للتعليمقاعة دراسية مخصصة 
االلكتروني تسم  بالتفاعل بين األساتذة والطلبة بحيث يتراوح عدد الطالبات فيها 

( طالبة، مزودة بمقاعد متحركة بحيث ترتب المقاعد لتشكل ورل 40-  30من )
عمل للمجموعات، وسبورة عادية وورقية وذكية، وأجهزة حاسب، ومنبر 

فونات سلكية والسلكية وتوصيل شبكات تحدث، مع نظام صوتي متكامل وميكروم
 انترنت، ونظام تكييف حديث وإضاءة مناسبة.

 ةالتجهيزات التقني
 (الذكية  البرمجيات)جهاز عرض البيانات  السبورة 

 أجهزة كمبيوتر وجهاز عرض البيانات.

الحقا في ضوء ما يستجد.تحدد  تبعاً لطبيعة التخصص( ) أخرى تجهيزات  

http://www/
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 مقرر: لاجودة  تقويمز. 

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 . االستبانات  الطالبات  فعالية التدريس وطرق التقييم 

 لجنة البرنامج ووحدة االعتماد  التحقق من مخرجات التعلم للمقرر

 مصفوفة مخرجات التعلم 

 . المستوى العام للطالبات 

 

 معايير إنجاز الطالب التحقق من 
من   مســـتقلينأعضـــاء هيئة تدريس 

 داخل المؤسسة

تدقيق تصحي  عينة من أعمال   -1

 الطلبة

  والتبادل بصورة دورية   -2

لتصحي  االختبارات أو عينة من  

 تدريس   أعضاء هيئةالواجبات مع 

 

ــة  ع راـج ـم ـل ط ـل طــي ـخ ـت راءات اـل إـج

ــة  المقرر  ــالي ــة لمــدى فع ــدوري ال

 الدراسي والتخطيط لتطويره

ل  دريس من داـخ ة الـت أعضـــــاء هيـئ

طالبات  لجان الجودة المؤســســة   ال

 ببرنامج والكلية

المراجعة الدورية للمقررات  -1

من قبل أعضاء هيئة التدريس 

لبحث المشاكل المتكررة إليجاد  

 .الحل المناسب لها

اعطاء الفرصة للطالبات إلبداء   -2

يتم تدريسه  آرائهن حول ما

واستقبال المقترحات ودراسة مدى 

 .  فعاليتها

 نة البرنامج ووحدة االعتماد لج تقييم ملف المقرر
تدقيق ومراجعة محتويات ملف 

 المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 مجلس قسم العلوم الرياضية جهة االعتماد

 العاشرة ر م الجلسة

 هـ4/5/1441 تاريخ الجلسة

 

 

 
 

 

 

 


