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 الخ......…مفردات لغة الریاضیات من رموز ومصطلحات وأشكال ورسوم  التعرف على .1
 . البنیة الریاضیة وخاصة النظام العددي والجبري والھندسي علىالتعرف  .2
طبیعة الریاضیات كمنظومة متكاملة من المعرفة ودورھا في تفسیر بعض الظواھر التعرف  .3

 .الطبیعیة
 
 
 

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 .نظام المصفوفات وكیفیة استخدامھا في حل المعادالتیتعرف الطالب على -1أ
 مفھوم المعادلة والقدرة على التمییز بین انواعھا المختلفھ.یتعرف الطالب على -2أ
 .لف التطبیقاتجبر المتجھات واالستفادة منھ في مختیتعرف الطالب على -3أ
یتعرف الطالب على مبدأ التفاضل والتكامل لمختلف الدوال وكیفیة استخدامھا في التطبیقات -4أ

 المختلفھ.
  
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 .)القدرة على حل المشكالت الریاضیة ( عددیة ، جبریة ، ھندسیة یكتسب الطالب – 1ب
 أسالیب وطرق البرھان الریاضیة وأسسھا المنطقیة البسیطة . یكتسب الطالب - 2ب
أسالیب متنوعة إلجراء العملیات التي تساعد المتعلم على االختیار المناسب لھا یكتسب الطالب  - 3ب

 .بحسب طبیعة الموقف
 .وتفسیرھاالقدرة على جمع وتصنیف البیانات الكمیة والعددیة وجدولتھا وتمثیلھا یكتسب الطالب   -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات. -1
 .data showاستخدام ال  -2
 استخدام الكومبیوتر -3

 طرائق التقییم      
1- Quiz. 
 االمتحانات الفصلیھ والسنویھ. -2
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 یعمل بروح الفریق الواحد. -1ج
 یلتزم بأخالقیات المؤسسھ الجامعیة. -2ج
 یستقبل ویتقبل المعرفة.-3ج
 

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات النظریھ والعلمیة. -1
 تدریب الطلبھ في الورش والمختبرات التعلیمیة. -2
 
 

 طرائق التقییم    
 االمتحانات الفصلیھ والنھائیة. -1
 .)quizاالمتحانات الیومیة ( -2
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 المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .المیل إلى الریاضیات وتقدیرھا والرغبة في تعلمھاینمي -1د
 .المیل إلى دراسة الریاضیات واالستمتاع بحل المشكالت الریاضیةینمي -2د
بعض القیم اإلیجابیة مثل الدقة والنظام والترتیب والموضوعیة والمثابرة واحترام آراء  ینمي -3د

 .اآلخرین
 الثقة فیما یصل إلیھ من نتائج باستخدام أسالیب التفكیر المختلفة .  یكتسب الطالب   -4د
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 بنیھ الماده الدراسیھ -11

طریقھ 
 التقییم

طریقھ 
 التعلم

 االسبوع الساعات التعلم السنویھمخرجات  اسم الموضوع 

quiz نظري Matrices االول نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Determinates الثاني نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Cramer's rule الثالث  نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Functions and their graphs  الرابع نظري 2 الموضوعالطالب یفھم 
quiz نظري Functions and their graphs الخامس نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Functions and their graphs السادس نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 

quiz نظري Slopes, and equation of 
lines 

 السابع نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Absolute value of 
magnitude 

 الثامن نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Limits and continuity  التاسع نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Scalars, vectors, 

component of vector 
algebra, dot product 

 العاشر نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Orthogonal vectors, cross 
product, vector calculus  

 عشر الحادي نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Limit theory of derivative, 
chine rule  

 اني عشرالث نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Derivative of 
trigonometric, inverse 
trigonometric, hyperbolic, 
inverse hyperbolic  

 الثالث عشر نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Derivative of logarithmic, 
exponential  

 الرابع عشر نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Curve sketching by y', y"  الخامس عشر نظري 2 یفھم الموضوعالطالب 
quiz نظري Application of 

differentiation  
 السادس عشر نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Theory of integration  السابع عشر نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Definite and indefinite 

integrals, integral of  
trigonometric , integral of 
inverse trigonometric, 
integral of exponential, 
logarithmic  

 الثامن عشر نظري 2 الطالب یفھم الموضوع
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quiz نظري Definite and indefinite 
integrals, integral of  
trigonometric , integral of 
inverse trigonometric, 
integral of exponential, 
logarithmic 

 التاسع عشر  نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Integration by parts  العشرون نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Integration by parts الحادي والعشرون نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Application of definite 

integrals 
 الثاني و عشرون نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

quiz نظري Volumes  الثالث والعشرون نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Volumes الرابع والعشرون نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Review  الخامس  نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

 والعشرون
quiz نظري Review  السادس  نظري 2 الطالب یفھم الموضوع

 والعشرون
quiz نظري Review  السابع و العشرون نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Review  الثامن والعشرون نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Review  والعشرون التاسع نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 
quiz نظري Review  الثالثون نظري 2 الطالب یفھم الموضوع 

 
 

 البنیة التحتیة  .11

  .Thomas' Calculus: Early Transcendentals -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Schaum's Outline of Calculus, 5ed .1 (المصادر)ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع 
 االنترنیت ....

https://ar.khanacademy.org/ 

 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12
 .زیارة القاعات الدراسیة -1

 


