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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرًاهح األكادَوٍ        

 

و ييدف القسم إلى إعداد وتييئة الطمبة الخريجين كمدرسين  5776 – 5775قسم الرياضيات عام  أسست
القسم شيادة بكالوريوس عموم في في المدارس الثانوية والمدارس المينية والمعاىد العراقية. ويمنح 

الرياضيات حيث يكون الخريج مؤىال" لتدريس عموم الرياضيات كما أن خريجي القسم يكونوا مؤىمين 
لمدراسات العميا وأجراء البحوث يضاف إلى ذلك مساىمة بعض من تدريسي القسم بشكل فاعل في 

 الندوات العممية والتربوية داخل  القطر وخارجو.

 

 عبيؼخ انجصرح انزؼهًُُخ انًؤصضخ .1

 انرَبضُبدلضى  / انًركز  ؼهًٍانمضى ان .2

او اصى انجرَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انرَبضُبد

 انرَبضُبدػهىو فٍ  ثكبنىرَىس اصى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراصٍ  .5
 صُىٌ /يمرراد /أخري 

 ضُىٌانُظبو ان

 انجرَطبٍَ انًؼزًذ   ثرَبيظ االػزًبد .6

  يهُذ يىصً ػُضً و.د. ك انجرَبيظاصى يُض .7

 1/9/2017 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 :أهذاف انجرَبيظ األكبدًٍَ .9
 

إعداد كوادر مؤىمة لإلسيام في خدمة التنمية والتطوير الشامل الذي ينشده ويشيده العراق في شتى ( 1
 والخاصة.مجاالت الحياة وذلك من خالل القدرة عمى شغل وظائف التخصص في القطاعات العامة 

والمعاىد  المدارس الثانوية والمدارس المينية( القدرة عمى دعم تدريس مادة الرياضيات في مؤسسات التعميم، 2
 التربوية والفنية المختمفة .

 ( تقديم الدراسات واالستشارات في مجال الرياضيات واإلحصاء لممؤسسات المختمفة .3
حصاء من خالل البحوث العممية أو المشاركة في المؤتمرات ( اإلسيام في التقدم العممي لمرياضيات واإل4

 المحمية والعربية والعالمية .
( إثراء المكتبة العربية من خالل المساىمة في تأليف كتب الرياضيات بالعربية وترجمة العديد من الكتب 5
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 بالمغة العالمية. العالمية القيمة في ىذا المجال إلى المغة العربية، فضال عن تأليف الكتب العممية

 
 

 انًطهىثخ وطرائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جرَبيظيخرعبد ان  .10

  االهذاف انًؼرفُخ  - أ
    انُظرَبد(-انمىاٍَُ-انًفبهُى-انًؼرفخ انرَبضُخ )انحمبئك  أٌ َزؼرف انطبنت ػهً   -1أ

    ذ واالصزذالنٍ واالثذاػٍضٍ وانُبلُر انرَبانزفك يضمأصبنُت انزفكُر انضهُى أٌ َزؼرف انطبنت ػهً   -2أ

    يذاخم اإلحصبء انرَبضٍأٌ َزؼرف انطبنت ػهً    -3أ

انًىضىػبد وانًصطهحبد انرَبضُخ يضم انزفبضم وانزكبيم وانحهمبد أٌ َزؼرف انطبنت ػهً  -4أ

     ...وانزير وانحهمبد وحم انًؼبدالد انزفبضهُخ

   هب فٍ ػصر انًؼهىيبدرطجُمبربد ويغبالد اصزخذاو انرَبضُأٌ َزؼرف انطبنت ػهً   -5أ

     حم انًشكالد انرَبضُخ وانًضبئم وانزًبرٍَ غُر انًُطُخأٌ َزؼرف انطبنت ػهً  -6أ

    أصبنُت واصزرارُغُبد رذرَش انرَبضُبدأٌ َزؼرف انطبنت ػهً   -7أ

     يهبراد انزىاصم انرَبضٍأٌ َزؼرف انطبنت ػهً  -8أ

      خ انرَبضُبد كًُظىيخ يزكبيهخطجُؼأٌ َزؼرف انطبنت ػهً  -9أ

     أهًُخ انرَبضُبد فٍ انؼهىو االخريأٌ َزؼرف انطبنت ػهً  -10أ

     أهًُخ انرَبضُبد فٍ انزمذو انؼهًٍ وانزمٍُأٌ َزؼرف انطبنت ػهً  -11أ

    واالدارَخ انًفبهُى انزرثىَخ وانُفضُخ أٌ َزؼرف انطبنت ػهً  -12أ

  جرَبيظنخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 رمذَى درس ًَىرعٍ فٍ يبدح انرَبضُبد َزًكٍ انطبنت يٍ – 1ة 

 رىظُف انًؼرفخ انرَبضُخ فٍ انحُبح انُىيُخ َزًكٍ انطبنت يٍ – 2ة 

 اعراء انجحىس انؼهًُخ حىل يبدح انرَبضُبد وطرائ رذرَضهب َزًكٍ انطبنت يٍ  - 3ة 

 خ فٍ يبدح انرَبضُبدكزبثخ انزمبرَر انؼهًُ َزًكٍ انطبنت يٍ -4ة 

 اػذاد انخطط انزذرَضُخ انُىيُخ وانفصهُخ وانضُىَخ َزًكٍ انطبنت يٍ -5ة 

 اصزخذاو األعهزح واالدواد ثشكم صحُح فٍ لبػخ انذرس  -6ة 

.      

 
  طرائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ُظرَخ حضت كم اخزصبص.انًحبضراد ان -1

 كم اخزصبص.النمبء انًحبضراد وحضت اصزخذاو شبشخ انؼرض  -2

 َظرٌ وػًهٍ. انؼهًُخ رىضُح انزغبرة -3

 يشبرَغ انزخرط نطهجخ انًرحهخ انًُزهُخ ويُبلشزهب. -4

 طرق انًغبيُغ انزؼهًُُخ انصغُرح. -5
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 يشبرَغ انزخرط نطهجخ انًرحهخ انًُزهُخ. -6

 انرَبضُبدفٍ  وانزطجُمبد انًشبكم اهى ػهً واالطالع انىالؼُخ انؼًم يىالغ انً انؼهًُخ انضفراد -7

 والغ انؼًهٍ انفؼهٍ. ضًٍ

  طرائك انزمُُى     

 ايزحبَبد رحرَرَخ اصجىػُخ . -1

 اصئهخ اصُبء انًحبضرح. -2

 ايزحبَبد رحرَرَخ فصهُخ. -3

 ايزحبَبد رحرَرَخ َهبئُخ. -4

 كزبثخ انزمبرَر انؼهًُخ. -5

 .Quizااليزحبَبد انضرَؼخ  -6

 انىاعجبد انجُزُخ. -7

 .نغبٌ يُبلشخ يشبرَغ انزخرط نطهجخ انًرحهخ انًُزهُخ -8
 

 

 .انشخصٍ(األخري انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبراد انًُمىنخانزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-ط 

 يشبرَغ ثحىس طهجخ انًرحهخ انًُزهُخ انُظرَخ. -1ط 

 يشبرَغ ثحىس طهجخ انًرحهخ انًُزهُخ انؼًهُخ. -2ط 

 .انرَبضُبدصٍ يبدح فٍ انًذارس انضبَىَخ وانًزىصطخ كًذر انًشبهذح وانزطجُك -3ط 

  طرائك انزؼهُى وانزؼهى         

 اخزُبر يىضىع نًشروع ثحش انزخرط. -1

رؼهى انطهجخ كُفُخ انجحش ػٍ يىضىع ثحش انزخرط يٍ انًصبدر انًكزجُخ او يٍ شجكخ االَزرَُذ  -2

 ورحذَذ يبهى يفُذ ػهًُب نكزبثخ انجحش.

 ح انذراصخ فٍ انفصم االول نطهجخ انًرحهخ انًُزهُخ.انًشبهذح فٍ انًذارس انضبَىَخ وانًزىصطخ اصُبء فزرح -3

 .انرَبضُبدرطجُك طهجخ انًرحهخ انًُزهُخ كًذرصٍُ فٍ انًذارس انضبَىَخ وانًزىصطخ نزذرَش يبدح  -4

 
  طرائك انزمُُى         

 نغبٌ يُبلشخ يشبرَغ ثحىس انزخرط انُظرَخ نطهجخ انًرحهخ انًُزهُخ وحضت كم اخزصبص. -1

 شبرَغ ثحىس انزخرط انؼًهُخ نطهجخ انًرحهخ انًُزهُخ.نغُخ يُبلشخ ي -2

 .انرَبضُبداالشراف انؼهًٍ نطهجخ انًرحهخ انًُزهُخ اصُبء فزرح انزطجُك فٍ انًذارس كًذرصٍ يبدح  -3

 .انرَبضُبداالشراف انزرثىٌ نطهجخ انًرحهخ انًُزهُخ اصُبء فزرح انزطجُك فٍ انًذارس كًذرصٍ يبدح  -4

 

 



  
 4الصفحت 

 
  

 

 

 

 

 ثُُخ انجرَبيظ .11

 

 الورحلت األولً

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 5 2 3 8 التفاضل والتكاهل

 4 2 2 6 أصش الرَاضُاث

 4 2 2 6 الدبر الخطٍ

 3 2 1 4 هقذهت فٍ ػلن الحاصباث

 2 - 2 4 الفُزَاء الٌظرَت

 2 - 2 4 ػلن الٌفش التربىٌ

 2 - 2 4 اصش التربُت

 2 - 2 4 اللغت الؼربُت

الذَوقراطُت وحقىق 

 األًضاى

2 1 - 1 

 25 8 17 42 الودوىع

 

 الورحلت الثاًُت

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 5 2 3 8 التفاضل والتكاهل الوتقذم

الوؼادالث التفاضلُت 

 األػتُادَت

6 2 2 4 

 3 1 2 5 خبر الزهر

أًظوت البذَهُاث 

 والهٌذصت

5 2 1 3 

 2 - 2 4 لؼلوٍهٌهح البحث ا

 3 2 1 4 ػلن الحاصباث الوتقذم

 2 - 2 4 ػلن ًفش الٌوى

 2 - 2 4 ادارة تربىَت

 24 8 16 44 الودوىع

 

 الورحلت الثالثت

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 4 2 2 6 التحلُل الرَاضٍ

 4 2 2 6 األحصاء واألحتوالُت

الوؼادالث التفاضلُت 

 الدزئُت

6 2 2 4 

 4 2 2 6 خبر الحلقاث

 4 2 2 6 التحلُل الؼذدٌ

 2 - 2 4 هٌاهح وطرائك التذرَش

 2 - 2 4 األرشاد والصحت الٌفضُت
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 24 14 14 38 الودوىع

 

 الورحلت الرابؼت

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 4 2 2 6 التبىلىخٍ

 4 2 2 6 التحلُل الؼقذٌ

 4 2 2 6 األحصاء الرَاضٍ

 4 2 2 6 (1اختُارٌ)

 4 2 2 6 (2اختُارٌ)

 2 - 2 4 بحث التخرج

 2 - 2 4 القُاس والتقىَن

 3 2 1 4 الوشاهذة والتطبُك

 27 12 15 42 الودوىع

 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وض يؼُبر انمجىل .12

 الكلية: في القبول شروط أوال

 المركزي( )القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لوائح وفق ب للطال لالقبو شروط اعتماد 1-

 .الجامعة او الكلية مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن 2-

 .اليه المتقدم للتخصص طبيا الئق يكون أن 3-

 

 العلمي: القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من رأكث من الطالب رغبة اختيار 1-

 .العامة الثانوية في القبول معدل 2-

 .بالدراسة الطالب فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل 3-

 .العلمي للقسم االستيعابية الطاقة 4-

 
 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجرَبيظ .13

 .انرَبضُبدانًذارس انضبَىَخ وانًزىصطخ الخزصبص يبدح  احزُبعبد - 1

 انًحهُخ. ىعهبدانز - 2

 انزىعهبد انصُبػُخ وااللزصبدَخ. -3 

 واالصزجُبَبد. انذراصبد - 4

 انًضزفُذح انغهبد يغ انزخصصُخ انؼًم وورط انُذواد - 5  
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 هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضغ اشارة فٍ الوربؼاث الوقابلت لوخرخاث التؼلن الفردَت هي البرًاهح الخاضؼت للتقُُن

 الوطلىبت هي البرًاهح هخرخاث التؼلن 

 أصاصٍ اصن الوقرر رهز الوقرر الضٌت / الوضتىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوؼرفاألهذاف 

 برًاهح الخاصت بال

األهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث الؼاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتؼلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
و يهدف القسم إلى إعداد وتهيئة الطلبة الخريجين كمدرسين  1976 – 1975قسم الرياضيات عام  أسست

ح القسم شهادة بكالوريوس علوم في في المدارس الثانوية والمدارس المهنية والمعاهد العراقية. ويمن

الرياضيات حيث يكون الخريج مؤهال" لتدريس علوم الرياضيات كما أن خريجي القسم يكونوا مؤهلين 

للدراسات العليا وأجراء البحوث يضاف إلى ذلك مساهمة بعض من تدريسي القسم بشكل فاعل في 

 الندوات العلمية والتربوية داخل  القطر وخارجه.
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 جامعة البصرة سة التعليميةالمؤس .1

 الرياضياتقسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

 الرياضيات

 الرياضياتعلوم في  بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنويالنظام ال

 البريطاني المعتمد   برنامج االعتماد .6

  مهند موسى عيسى م.د. نسق البرنامجاسم م .7

 1/9/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

إعداد كوادر مؤهلة لإلسهام في خدمة التنمية والتطوير الشامل الذي ينشده ويشهده العراق في شتى مجاالت ( 1

 ة والخاصة.الحياة وذلك من خالل القدرة على شغل وظائف التخصص في القطاعات العام

والمعاهد  المدارس الثانوية والمدارس المهنية( القدرة على دعم تدريس مادة الرياضيات في مؤسسات التعليم، 2

 التربوية والفنية المختلفة .

 ( تقديم الدراسات واالستشارات في مجال الرياضيات واإلحصاء للمؤسسات المختلفة .3

اإلحصاء من خالل البحوث العلمية أو المشاركة في المؤتمرات ( اإلسهام في التقدم العلمي للرياضيات و4

 المحلية والعربية والعالمية .

( إثراء المكتبة العربية من خالل المساهمة في تأليف كتب الرياضيات بالعربية وترجمة العديد من الكتب 5

 ية باللغة العالمية.العالمية القيمة في هذا المجال إلى اللغة العربية، فضال عن تأليف الكتب العلم

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ

    طبيقات الحاسوبت  أن يتعرف الطالب على   -1أ

   Windowsنظام التشغيل  أن يتعرف الطالب على   -2أ

     … ,office ,wordالبرامج التطبيقية أن يتعرف الطالب على   -3أ

جراء العمليات الحاسوب وكيفية التعامل معها وذلك بأ األنظمة العددية فيأن يتعرف الطالب على   -4أ

 الحسابية وآلية التحويل من نظام الى آخر.

      استخدام األنترنيت أن يتعرف الطالب على   -5أ

    MATLABبرنامج    أن يتعرف الطالب على -6أ
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  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 التعرف على أجزاء الحاسبة الب منيتمكن الط – 1ب 

 Windows استخدام نظام التشغيل  يتمكن الطالب من – 2ب 

 word استخدام معالج النصوص  يتمكن الطالب من  - 3ب 

 استخدام األنترنيت يتمكن الطالب من -4ب 

   MATLAB كتابة برنامج بلغة  يتمكن الطالب من -5ب 

  طرائق التعليم والتعلم     

 .عملية في مختبر الحاسوبات الوالتطبيقنظرية المحاضرات ال -1

 .اللقاء المحاضراتاستخدام شاشة العرض  -2

 طرق المجاميع التعليمية الصغيرة. -3

 ضمن واقع العملي الفعلي. الرياضياتفي  التطبيقات همأ تتناوللطلبة لمشاريع  -4

  طرائق التقييم     

 .شهرية أو يوميةية ت تحريرامتحانا -1

 اثناء المحاضرة.)واجبات يكلف بها الطلبة( اسئلة  -2

 .يةالعمل اثناء المحاضراتالطلبة مشاركة  -3

 امتحانات تحريرية نهائية. -4

 كتابة التقارير العلمية. -5
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  رات)المها المنقولةالتأهيلية و المهارات العامة-ج 

 مشاريع بحوث طلبة المرحلة المنتهية النظرية. -1ج 

 مشاريع بحوث طلبة المرحلة المنتهية العملية. -2ج 

 .الرياضياتفي المدارس الثانوية والمتوسطة كمدرسي مادة  المشاهدة والتطبيق -3ج 

  طرائق التعليم والتعلم         

 اختيار موضوع لمشروع بحث التخرج. -1

تعلم الطلبة كيفية البحث عن موضوع بحث التخرج من المصادر المكتبية او من شبكة االنترنيت  -2

 وتحديد ماهو مفيد علميا لكتابة البحث.

 المشاهدة في المدارس الثانوية والمتوسطة اثناء فترةة الدراسة في الفصل االول لطلبة المرحلة المنتهية. -3

 .الرياضياتطبيق طلبة المرحلة المنتهية كمدرسين في المدارس الثانوية والمتوسطة لتدريس مادة ت -4

 

  طرائق التقييم         
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 لجان مناقشة مشاريع بحوث التخرج النظرية لطلبة المرحلة المنتهية وحسب كل اختصاص. -1

 لجنة مناقشة مشاريع بحوث التخرج العملية لطلبة المرحلة المنتهية. -2

 .الرياضياتاالشراف العلمي لطلبة المرحلة المنتهية اثناء فترة التطبيق في المدارس كمدرسي مادة  -3

 .الرياضياتاالشراف التربوي لطلبة المرحلة المنتهية اثناء فترة التطبيق في المدارس كمدرسي مادة  -4

 بنية البرنامج .11

 

 المرحلة األولى

 المجموع عملي نظري  الوحدات المادة الدراسية

 5 2 3 8 التفاضل والتكامل

 4 2 2 6 أسس الرياضيات

 4 2 2 6 الجبر الخطي

 3 2 1 4 مقدمة في علم الحاسبات

 2 - 2 4 الفيزياء النظرية

 2 - 2 4 علم النفس التربوي

 2 - 2 4 اسس التربية

 2 - 2 4 اللغة العربية

الديمقراطية وحقوق 

 األنسان

2 1 - 1 

 25 8 17 42 المجموع

 

 المرحلة الثانية

 المجموع عملي نظري  الوحدات المادة الدراسية

 5 2 3 8 التفاضل والتكامل المتقدم

المعادالت التفاضلية 

 األعتيادية

6 2 2 4 

 3 1 2 5 جبر الزمر

 3 1 2 5 أنظمة البديهيات والهندسة

 2 - 2 4 منهج البحث العلمي

 3 2 1 4 علم الحاسبات المتقدم

 2 - 2 4 فس النموعلم ن

 2 - 2 4 ادارة تربوية

 24 8 16 40 المجموع

 

 المرحلة الثالثة

 المجموع عملي نظري  الوحدات المادة الدراسية

 4 2 2 6 التحليل الرياضي

 4 2 2 6 األحصاء واألحتمالية

المعادالت التفاضلية 

 الجزئية

6 2 2 4 

 4 2 2 6 جبر الحلقات

 4 2 2 6 التحليل العددي

 2 - 2 4 مناهج وطرائق التدريس

 2 - 2 4 األرشاد والصحة النفسية

 24 10 14 38 المجموع
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 المرحلة الرابعة

 المجموع عملي نظري  الوحدات المادة الدراسية

 4 2 2 6 التبولوجي

 4 2 2 6 التحليل العقدي

 4 2 2 6 األحصاء الرياضي

 4 2 2 6 (1اختياري)

 4 2 2 6 (2اختياري)

 2 - 2 4 التخرج بحث

 2 - 2 4 القياس والتقويم

 3 2 1 4 المشاهدة والتطبيق

 27 12 15 42 المجموع

 
 

 

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

 الكلية: في القبول شروط أوال

 المركزي( )القبول علميال والبحث العالي التعليم وزارة لوائح وفق ب للطال القبول شروط اعتماد 1-

 .الجامعة او الكلية مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن 2-

 .اليه المتقدم للتخصص طبيا الئق يكون أن 3-

 

 العلمي: القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثر من الطالب رغبة اختيار 1-

 .العامة انويةالث في القبول معدل 2-

 .بالدراسة الطالب فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل 3-

 .العلمي للقسم االستيعابية الطاقة 4-

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 .الرياضياتالمدارس الثانوية والمتوسطة الختصاص مادة  احتياجات - 1

 المحلية. التوجهات - 2

 التوجهات الصناعية واالقتصادية. -3 

 واالستبيانات. الدراسات - 4

 المستفيدة الجهات مع التخصصية العمل وورش الندوات - 5  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

في علم مقدمة   األولى

 الحاسوب

 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات المركز العلمي /القسم  .2

 األولى لمرحلة ا / ر102  في علم الحاسوب مقدمة     اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .4

  والثاني الفصل االول الفصل / السنة .5

  

 ساعة 75  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 30/10/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

التشغيل والبرامج التطبيقية  وأنظمةالمستخدمة في الحاسوب ريف الطالب بالمصطلحات األساسية تع-1

  نترنيتواال

اء وذلك من خالل إنش   Microsoft Excel كساب الطالب مهارة في استخدام الجداول االلكترونيةأ -2

وكذلك  إجراء المعادالت على هذه الجداول و تمكين الطالب على تنسيق الجداول الحسابيةو  الجداول الحسابية

 توضيح الطالب اهمية  لتمكين الطالب من تمثيل األرقام والبيانات بشكل رسومات بيانية

 : جعل الطالب قادرا على  -2

كيفية العمل على ورقة العمل وحمايتها وإلغاء هذه  و رنامجعلى تشغيل البرنامج ومكونات النافذة وغلق الب -أ 

  إضافة تنسيق البيانات داخل ورقة العمل و  حفظ ورقة العملو التنقل بين الخاليا داخل ورقة العمل و  الحماية

   …,IF, Count sum استخدام الدوال و  عدة اوراق ومجموعة خاليا  وعمل ملئ تلقائي لخلية و

إدراج خلية أو عدة خاليا  ي و وتعميمها واستخدام الجمع التلقائإدخال المعادالت و   أوراق العمل ترتيب -ب

 .تنسيق الرسم و  Charts رسم البيانات  طباعة اوراق العملو   وإظهار أو إخفاء األعمدة

 

مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب العادي مقتضبا ألهم خصائص المقرر و إيجازايوفر وصف المقرر هذا 

قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  كان إذاتحقيقها مبرهنا عما 

 وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

   هداف المعرفيةاأل -أ

 اتها واستخداماتها.وإمكانيالمعرفة العامة بالحاسوب   -1

 التعرف على مكونات الحاسوب. -2

 .أهمهاالتشغيل والتعامل مع  أنظمةالتعرف على أساسيات  3 -

 ت الحاسب ولغات البرمجة.المعرفة العامة بأنواع برمجيا  4-

 الفردية.القدرة على استخدام برمجيات الحاسب لرفع الكفاءة وزيادة األنتاجية    5-

 التعرف على شبكات الحاسوب واالستفادة منها في العملية التعليمية.  6-

 العملية التعليمية. إدارةالتعرف على استخدام الحاسوب في  -7

 التعرف على الحاسوب كوسيلة تعليمية. -8

 التعرف على البرامج التعليمية الجاهزة. -9

 التعرف على االنترنيت وخدماته -10

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .الخبرة في التعرف على أجزاء الحاسوباكتساب الطالب  – 1ب

 .windowsاستخدام نظام التشغيل اكتساب الطالب خبرة في  – 2ب

 .النصوصاستخدام معالج اكتساب الطالب خبرة في  – 3ب

 تمكين الطالب من استخدام االنترنيت-4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .والتطبيقات العملية في مختبر الحاسوب نظريةالمحاضرات ال -1

  .اللقاء المحاضراتاستخدام شاشة العرض  -2

 ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها. -3

 للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات. ارشاد الطالب -4

  طرائق التقييم     

 حاضرة العمليمالطالب نهاية  ليهما يتوصل اتقييم  -1

  التحريرية و االختبارات الشفوية -2

 التطبيق باستخدام الحاسبةفي  التفكيرمهارات و  تطبيق على الحاسب -3

 امتحانات تحريرية نهائية. -4

 الواجبات البيتية. -5

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ) المهارات المنقولةالتأهيلية العامة و المهارات - ج

 

 الطالب ان يكون جاهز للعمل في استخدام الحاسوبتمكين 

 العمل الجماعي  على القدرة

 واستخدام األنترنيت التطبيق على الحاسب  على القدرة

  officeاستخدام البرامج التطبيقية   على القدرة
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوعاسم الوحدة / 

1-8 

 يتعلم الطالب على  22

 -األنظمة العددية

-األنظمة الثنائية

 -األنظمة العشرية

التحويالت فيما 

تحويل  و  بينها

االعداد من النظام 

العشري الى 

الثنائي و بالعكس 

و الخوارزميات و 

 المخطط االنسيابي

الحاسوب  MS-DOsعن نظام نبذة 

 والسبورة

األسئلة 

 العملية

8-15 18 

يتعرف الطالب 
مكونات  على 

 و الحاسوب
مميزات و 
استعماالت 

الحاسوب و اجيال 
   الحاسوب

 التعرف على الحاسبة
الحاسوب 
 والسبورة 

اسئلة و 

 مناقشات

 عطلة نصف السنة

17-
26 

27 

على  يتعرف الطالب
معلومات عن إدارة 

 و  الطاقة واالنترنيت
 Web التصفح عبر

Site  إنشاء  و
 و  البريد االلكتروني
أنواع فيروسات 

  الحاسوب 

 تعلم االنترنيت
الحاسوب 
 والسبورة

اسئلة و   

 مناقشات

26-
30 

18 

مقدمة  يتعلم الطالب
 Matlab في نظام 

األوامر األساسية  و 
 Matlab في نظام 

 Matlab تعلم و تطبيق نظام 
الحاسوب 
 والسبورة

األسئلة 

 العملية
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 البنية التحتية  .12

 األنترنيت مصادر   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المادة ستاذ أالملخصة من قبل المحاضرات 

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  

1-     

2-   

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

المجالت العلمية ، التقارير 

 ....، ) 

 األنترنيتشبكة 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 آخر التطورات في مجال البحث العلمي ذات الصلة بالمقرر الدراسيمتابعة    -1

 بعة مفردات مناهج الجامعات العالمية المتخصصةالمقرر الدراسي من خالل متا تحديث -2

النظر بمفردات المقرر  إعادةها من خالل بنظر االعتبار احتياجات سوق العمل والسعي لتلبيتاالخذ  -3

 الدراسي
 

والتعرف على  و 
 أوامره األساسية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 البصرة             : الجامعة    
 التربية للعلوم الصرفة:  / المعهدةالكلي   
 الرياضيات:    القسم العلمي    
 1/9/2017 لف : تاريخ ملء الم   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  علي  أ.د. وليد  : المعاون العلمي سما            حبيب مطشر عبودد. .أ : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 عاشور أ.م.د. نادية عاشور واألداء الجامعي:الجودة ضمان  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

و يهدف القسم إلى إعداد وتهيئة الطلبة الخريجين كمدرسين  1976 – 1975قسم الرياضيات عام  أسست
القسم شهادة بكالوريوس علوم في في المدارس الثانوية والمدارس المهنية والمعاهد العراقية. ويمنح 

الرياضيات حيث يكون الخريج مؤهال" لتدريس علوم الرياضيات كما أن خريجي القسم يكونوا مؤهلين 
للدراسات العليا وأجراء البحوث يضاف إلى ذلك مساهمة بعض من تدريسي القسم بشكل فاعل في 

 الندوات العلمية والتربوية داخل  القطر وخارجه.

 

 جامعة البصرة التعليمية المؤسسة .1

 الرياضياتقسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الرياضيات

 الرياضياتعلوم في  بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنويالنظام ال

 البريطاني المعتمد   برنامج االعتماد .6

  مهند موسى عيسى م.د. ق البرنامجاسم منس .7

 1/9/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

إعداد كوادر مؤهلة لإلسهام في خدمة التنمية والتطوير الشامل الذي ينشده ويشهده العراق في شتى ( 1
 والخاصة.مجاالت الحياة وذلك من خالل القدرة على شغل وظائف التخصص في القطاعات العامة 

والمعاهد  المدارس الثانوية والمدارس المهنية( القدرة على دعم تدريس مادة الرياضيات في مؤسسات التعليم، 2
 التربوية والفنية المختلفة .

 ( تقديم الدراسات واالستشارات في مجال الرياضيات واإلحصاء للمؤسسات المختلفة .3
حصاء من خالل البحوث العلمية أو المشاركة في المؤتمرات ( اإلسهام في التقدم العلمي للرياضيات واإل4

 المحلية والعربية والعالمية .
( إثراء المكتبة العربية من خالل المساهمة في تأليف كتب الرياضيات بالعربية وترجمة العديد من الكتب 5
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 باللغة العالمية. العالمية القيمة في هذا المجال إلى اللغة العربية، فضال عن تأليف الكتب العلمية

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
      أن يتعرف الطالب على   -1أ

    أن يتعرف الطالب على   -2أ

    أن يتعرف الطالب على    -3أ

    أن يتعرف الطالب على   -4أ

    أن يتعرف الطالب على   -5أ

    عرف الطالب على  أن يت -6أ

    أن يتعرف الطالب على   -7أ

    أن يتعرف الطالب على   -8أ

    أن يتعرف الطالب على   -9أ

    أن يتعرف الطالب على   -10أ

    أن يتعرف الطالب على   -11أ

    أن يتعرف الطالب على   -12أ

  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ب منيتمكن الطال – 1ب 

 يتمكن الطالب من – 2ب 

 يتمكن الطالب من  - 3ب 

 يتمكن الطالب من -4ب 

 يتمكن الطالب من -5ب 

.      

 
  طرائق التعليم والتعلم     

 نظرية حسب كل اختصاص.المحاضرات ال -1

 اللقاء المحاضرات وحسب كل اختصاص.استخدام شاشة العرض  -2

 نظري وعملي. العلمية توضيح التجارب -3

 التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتها.مشاريع  -4

 طرق المجاميع التعليمية الصغيرة. -5

 مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية. -6

 الرياضياتفي  والتطبيقات المشاكل اهم على واالطالع الواقعية العمل مواقع الى العلمية السفرات -7



  
 3الصفحة 

 
  

 ضمن واقع العملي الفعلي.

  طرائق التقييم     

 تحريرية اسبوعية .امتحانات  -1

 اسئلة اثناء المحاضرة. -2

 امتحانات تحريرية فصلية. -3

 امتحانات تحريرية نهائية. -4

 كتابة التقارير العلمية. -5

 .Quizاالمتحانات السريعة  -6

 الواجبات البيتية. -7

 لجان مناقشة مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية. -8
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ت)المهارا المنقولةالتأهيلية و المهارات العامة-ج 

 مشاريع بحوث طلبة المرحلة المنتهية النظرية. -1ج 

 مشاريع بحوث طلبة المرحلة المنتهية العملية. -2ج 

 .الرياضياتفي المدارس الثانوية والمتوسطة كمدرسي مادة  المشاهدة والتطبيق -3ج 

  طرائق التعليم والتعلم         

 اختيار موضوع لمشروع بحث التخرج. -1

تعلم الطلبة كيفية البحث عن موضوع بحث التخرج من المصادر المكتبية او من شبكة االنترنيت  -2

 وتحديد ماهو مفيد علميا لكتابة البحث.

 المشاهدة في المدارس الثانوية والمتوسطة اثناء فترةة الدراسة في الفصل االول لطلبة المرحلة المنتهية. -3

 .الرياضياتيق طلبة المرحلة المنتهية كمدرسين في المدارس الثانوية والمتوسطة لتدريس مادة تطب -4

 
  طرائق التقييم         

 لجان مناقشة مشاريع بحوث التخرج النظرية لطلبة المرحلة المنتهية وحسب كل اختصاص. -1

 لجنة مناقشة مشاريع بحوث التخرج العملية لطلبة المرحلة المنتهية. -2

 .الرياضياتشراف العلمي لطلبة المرحلة المنتهية اثناء فترة التطبيق في المدارس كمدرسي مادة اال -3

 .الرياضياتاالشراف التربوي لطلبة المرحلة المنتهية اثناء فترة التطبيق في المدارس كمدرسي مادة  -4
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 بنية البرنامج .11

 

 المرحلة األولى

 مجموعال عملي نظري  الوحدات المادة الدراسية

 5 2 3 8 التفاضل والتكامل

 4 2 2 6 أسس الرياضيات

 4 2 2 6 الجبر الخطي

 3 2 1 4 مقدمة في علم الحاسبات

 2 - 2 4 الفيزياء النظرية

 2 - 2 4 علم النفس التربوي

 2 - 2 4 اسس التربية

 2 - 2 4 اللغة العربية

الديمقراطية وحقوق 

 األنسان

2 1 - 1 

 25 8 17 42 المجموع

 

 المرحلة الثانية

 المجموع عملي نظري  الوحدات المادة الدراسية

 5 2 3 8 التفاضل والتكامل المتقدم

المعادالت التفاضلية 

 األعتيادية

6 2 2 4 

 3 1 2 5 جبر الزمر

أنظمة البديهيات 

 والهندسة

5 2 1 3 

 2 - 2 4 منهج البحث العلمي

 3 2 1 4 علم الحاسبات المتقدم

 2 - 2 4 النمو علم نفس

 2 - 2 4 ادارة تربوية

 24 8 16 40 المجموع

 

 المرحلة الثالثة

 المجموع عملي نظري  الوحدات المادة الدراسية

 4 2 2 6 التحليل الرياضي

 4 2 2 6 األحصاء واألحتمالية

المعادالت التفاضلية 

 الجزئية

6 2 2 4 

 4 2 2 6 جبر الحلقات

 4 2 2 6 التحليل العددي

 2 - 2 4 ناهج وطرائق التدريسم

 2 - 2 4 األرشاد والصحة النفسية
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 24 10 14 38 المجموع

 

 المرحلة الرابعة

 المجموع عملي نظري  الوحدات المادة الدراسية

 4 2 2 6 التبولوجي

 4 2 2 6 التحليل العقدي

 4 2 2 6 األحصاء الرياضي

 4 2 2 6 (1اختياري)

 4 2 2 6 (2اختياري)

 2 - 2 4 لتخرجبحث ا

 2 - 2 4 القياس والتقويم

 3 2 1 4 المشاهدة والتطبيق

 27 12 15 42 المجموع

 
 
 

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

 الكلية: في القبول شروط أوال

 المركزي( )القبول ميالعل والبحث العالي التعليم وزارة لوائح وفق ب للطال القبول شروط اعتماد 1-

 .الجامعة او الكلية مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن 2-

 .اليه المتقدم للتخصص طبيا الئق يكون أن 3-

 

 العلمي: القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثر من الطالب رغبة اختيار 1-

 .العامة ويةالثان في القبول معدل 2-

 .بالدراسة الطالب فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل 3-

 .العلمي للقسم االستيعابية الطاقة 4-

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 .الرياضياتالمدارس الثانوية والمتوسطة الختصاص مادة  احتياجات - 1

 المحلية. التوجهات - 2

 التوجهات الصناعية واالقتصادية. -3 

 واالستبيانات. الدراسات - 4

 المستفيدة الجهات مع التخصصية العمل وورش الندوات - 5  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي م المقرراس رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات / المركز علمي القسم ال .2

 ر 201 /  لمتقدمالتفاضل والتكامل ا  اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .4

 / السنة الثانيةسنوي الفصل / السنة .5

  
 125  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ياضيات ليتمكن من تهيئة الطالب علمياً حيث يكون قادراً على امتالك معلومات أساسية تنمي قدراته العقلية في الر  -1
 .مواصلة دراسته المستقبلية

 .توضيح التطبيقات للمواضيع المختلفة التي يغطيها هذا المقرر -2

 الرياضيات التطبيقية. حقلِ  في والعاليةِ  الجيدةِ  المهاراتِ يحصلوا على  َأنْ الطلبة  يُْمِكنُ  -3

    المواضيع التي يغطيها المقرر. في اكتساب الطالب خبرة نظرية -4
 
 
 
 
 

رجات التعلم المتوقعة من الطالب العادي مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخ إيجازايوفر وصف المقرر هذا 

قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  كان إذاتحقيقها مبرهنا عما 

 وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

   المعرفية األهداف-أ
 ان يتعرف الطالب على مفهوم االحداثيات الديكارتية والقطبية واالسطوانية والكروية وكيفية  -1

 التحويل من أحدهما الى اآلخر.      

 حة لمنحني او المحصورة ان يتعرف الطالب على التطبيقات في االحداثيات القطبية لحساب المسا -2

 .وطول القوس مساحة السطحيةلبين منحنيين وا      

 ان يتعرف الطالب على المتتابعات والمتسلسالت واختبارات تقاربهما. -3

  المجال والمجال المقابل والغاية واالستمرارية للدوال متعددة  ان يتعرف الطالب على -4

 .المتغيرات والمشتقات الجزئية وتطبيقاتها     

الثنائية والثالثية وتطبيقاتها والتكامالت على خط مستقيم  ان يتعرف الطالب على مفهوم التكامالت -5

 وتطبيقاتها.

 ان يتعرف الطالب على مفهوم المتجهات والدوال المتجهة وتطبيقاتها. -6

 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وكيفية التعامل معها.يتمكن الطالب من التمييز بين أنواع االحداثيات  -1

 يتمكن الطالب من معرفة أنواع المتتابعات والمتسلسالت وكيفية اثبات تقاربها. -2

 يتمكن الطالب من معرفة مفهوم الدوال المتعددة المتغيرات والتطبيقات عليها. -3

  يتمكن الطالب من معرفة مفهوم المتجهات والدوال المتجهة والتطبيقات حولها. -4

 

  يم والتعلمطرائق التعل     

 .نظريةالمحاضرات ال -1

  .اللقاء المحاضراتاستخدام شاشة العرض  -2

 ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها. -3

 ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات. -4

  طرائق التقييم     

 .اليومياالمتحانات السريعة  -1

 .الصفية والمساهمات  ضرةاثناء المحا  المناقشاتوسئلة اال -2

 . الشفهية االختبارات -3

 امتحانات تحريرية فصلية. -4

 امتحانات تحريرية نهائية. -5

 الواجبات البيتية. -6
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 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولةالتأهيلية العامة و المهارات - ج

 

 لدراسي لترصين الفكر واألسلوب العلمي.االطالع على الموضوعات ذات الصلة بالمقرر ا -1
 عمل نشرات علمية عن دور الرياضيات في تطور العلوم االخرى. -2
 تكليف معين. إلنجازالقدرة على العمل بشكل مستقل  -3
 القدرة على المناقشة الجماعية عمل ندوات أو سيمينارات. -4
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 بنية المقرر .11

حدة / أو اسم الو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

يتعلم الطالب المفاهيم االساسية عن القطوع  5

 المخروطية

 ةمحاضر القطوع المخروطية

 +مناقشة
 اسئلة 

 مناقشاتو

وامتحان 

 يومي

2 

يتعلم الطالب المفاهيم االساسية عن  5

االحداثيات القطبية وعالقتها باإلحداثيات 

ية التحويل من احدهما الى الديكارتية وكيف

 اآلخر

االحداثيات القطبية والكروية 

 واالسطوانية

محاضرة 

 +مناقشة

 اسئلة

 مناقشاتو 

3 
يتعلم الطالب كيفية رسم النقاط والدوال في  5

 االحداثيات القطبية

االحداثيات القطبية والكروية 

 واالسطوانية

محاضرة 

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

4 

حساب المساحة وطول القوس يتعلم الطالب  5

 في االحداثيات القطبية

االحداثيات القطبية والكروية 

 واالسطوانية

محاضرة 

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

وامتحان 

 يومي

5 
يتعلم الطالب القطوع المخروطية في  5

 االحداثيات القطبية

االحداثيات القطبية والكروية 

 واالسطوانية

محاضرة 

 +مناقشة

 اسئلة 

 تمناقشاو

6 

يتعلم الطالب المفاهيم االساسية عن  5

االحداثيات الكروية واالسطوانية عالقتهما 

باإلحداثيات الديكارتية وكيفية التحويل من 

 احدهما الى اآلخر

االحداثيات القطبية والكروية 

 واالسطوانية

محاضرة 

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

وامتحان 

يومي 

وواجبات 

 بيتية

7 

لمفاهيم االساسية عن يتعلم الطالب ا 5

 المتجهات وخواصها

املتجهات والدوال 
 املتجهة

محاضرة 

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

 

8 

يتعلم الطالب تمثيل المتجهات هندسياً  5

 والتطبيقات عليها

املتجهات والدوال 

 املتجهة

محاضرة 

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

9 

يتعلم الطالب الضرب االتجاهي والضرب  5

 العددي

ملتجهات والدوال ا

 املتجهة

محاضرة 

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

 واجبات بيتية
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10 

يتعلم الطالب دراسة المجال والمجال المقابل  5

والغاية واالستمرارية والتفاضل للدوال متعددة 

 المتغيرات

محاضرة  الدوال المتعددة المتغيرات

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

11 
تام واالشتقاق يتعلم الطالب التفاضل ال 5

 الضمني والجاكوبيان

محاضرة  الدوال المتعددة المتغيرات

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

12 
يتعلم الطالب دراسة نظرية التباعد واالنحدار  5

 وااللتفاف والمشتقات االتجاهية

محاضرة  الدوال المتعددة المتغيرات

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

13 

لى المشتقات يتعلم الطالب التطبيقات ع 5

 الجزئية

محاضرة  الدوال المتعددة المتغيرات

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

 واجبات بيتية

14 
امتحان  --- امتحان نصف السنة امتحان نصف السنة ---

تحريري 

 فصلي

15 

امتحان  --- امتحان نصف السنة امتحان نصف السنة ---

تحريري 

 فصلي

 

 عطلة نصف السنة

16 5 
على حساب التكامل يتعرف الطالب 

 الثنائي المحدود
محاضرة  التكامالت الثنائية

 +مناقشة

 أسئلة

 ومناقشات 

17 5 
تغير حدود التكامل يتعرف الطالب على 

 الثنائي وحساب المساحة
محاضرة  التكامالت الثنائية

 +مناقشة

 اسئلة

 ومناقشات 

18 5 
يتعلم الطالب حساب الحجم والمساحة 

ستخدام التكامل السطحية وطول القوس با

 الثنائي

محاضرة  التكامالت الثنائية

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

19 5 
على حساب التكامل  يتعرف الطالب

 ةالمحدود ةالثالثي
محاضرة  ةالتكامالت الثالثي

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

20 5 
ير حدود التكامل يتغ كيفيةالطالب  لميتع

 منطقة محددة مساحةحساب و ثالثيال
محاضرة  كامالت الثالثيةالت

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

21 5 
كيفية حساب الحجم الطالب  لميتع

 باستخدام التكامل الثالثي
محاضرة  التكامالت الثالثية

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

22 
يتعرف الطالب على التكامل الخطي في  5

المستوي والتكامل الخطي لطول القوس 

عتمد على والتكامل الخطي الذي ال ي

 المسار 

محاضرة  التكامالت الخطية

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

23 
يتعرف الطالب على نظرية كرين  5

 ونظرية ستوكس
محاضرة  التكامالت الخطية

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو
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 البنية التحتية  .12

 Calculus Thomas  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 المصادر( )
1. Calculus and Analytic Geometry by; Finney and 

Thomas. 

2. Calculus   by; Anton, Bivens and Davis. 

3. Calculus by; Smith and Minton. 

 

 

الكتب والمراجع التي  اـ

 )المجالتيوصى بها 

 ( العلمية , التقارير ,.... 

1. Calculus and Analytic Geometry by; Finney and 

Thomas(Thirteen Edition) . 

 

 
 

24 
املفاهيم االساسية  يتعرف الطالب على 5

النهائية  للمتتابعات واملتسلسالت
 والالهنائية

محاضرة  واملتسلسالتاملتتابعات 

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

25 
يتعلم الطالب على اختبار التقارب  5

 والتباعد للمتسلسالت

محاضرة  واملتسلسالتاملتتابعات 

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

26 
 بعض املتسلسالت يتعرف الطالب على 5

 املتداولة يف الرياضيات

محاضرة  املتتابعات واملتسلسالت

 +مناقشة

 ئلة اس

 مناقشاتو

27 
يتعلم الطالب متسلسالت القوى  5

 والتطبيقات عليها

محاضرة  املتتابعات واملتسلسالت

 +مناقشة

 اسئلة 

 مناقشاتو

28 
امتحان  --- الثاني فصلال امتحان الثاني فصلال امتحان ---

تحريري 

 فصلي

29 
امتحان  --- الثاني فصلال امتحان الثاني فصلال امتحان ---

تحريري 

 فصلي

30 
امتحان  --- الثاني فصلال امتحان الثاني فصلال امتحان ---

تحريري 

 فصلي



  
 13الصفحة 

 
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 لمقرر الدراسي.االستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم ا -1
 تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفقاً للتطورات الحديثة في التخصص. -2
يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط الدراسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث  -3

   العلمي لضمان مواكبته للتطورات الحديثة في التخصص. 
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 1الصفحة 

 

  نموذج وصف المقرر

  

  
  

  وصف المقرر

  

  

  

  
  

  

  جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الصرفة    المؤسسة التعليمية -1

  الرياضيات  المركز /  القسم الجامعي -2

   ر402/ ا$حصاء الرياضي   رمز المقرر /  اسم -3

  رياضيات ال   البرامج التي يدخل فيھا -4

     أشكال الحضور المتاحة -5

  السنة الرابعة / سنوي   السنة /   الفصل -6

   ساعة سنويا 100  ) الكلي( عدد الساعات الدراسية -7

/  تاريخ إعداد ھذا الوصف -8

  مراجعته

1 / 9 / 2017   

   أھداف المقرر -9

أساسية تنمي قدراته العقلية في ا$حصاء تھيئة الطالب علميا بحيث يكون قادرا على امت?ك معلومات      
الرياضي ليكون الطالب مؤھ? لدراسة مفردات مادة ا$حصاء الرياضي المتقدم في مرحلة الدراسات العليا 

  ).الماجستير والدكتوراه(

  

  مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

   المعرفة والفھم –        أ 

  .على المفاھيم اMساسية لتوزيعات دوال المتغيرات العشوائية ومبرھناتھا  ان يتعرف الطالب – 1أ

  . ان يتعرف الطالب على توزيع ا$حصاءات المرتبة  ومبرھناتھا – 2أ

  . ان يتعرف الطالب على نظرية الغاية المركزية وتوزيعات المعاينة والنظريات المھمة حولھا – 3أ

  .خمين واھم الطرق المستخدمة في التخمين ومبرھناتھا  ان يتعرف الطالب على نظرية الت– 4أ

  . ان يتعرف الطالب على خصائص ومميزات المخمن الجيد ومبرھناتھا – 5أ

  . ان يتعرف الطالب عل التخمين بفترة وبناء حدود الثقة ومبرھناته – 6أ

  .مبرھنات المتعلقة بذلك ان يتعرف الطالب على اMساس النظري Vختبار الفرضيات ا$حصائية وكافة ال– 7أ

  

  

  

  

 مراجعة البرنامج ا,كاديمي: وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

   المقرر ھذا إيجازا مقتضبا Mھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب العادي تحقيقھايوفر وصف

وVبYYد مYYن الYYربط بينھYYا وبYYين وصYYف . مبرھنYYا عمYYا إذا كYYان قYYد حقYYق اVسYYتفادة القYYصوى مYYن فYYرص الYYتعلم المتاحYYة 
 .البرنامج



   

 
 2الصفحة 

 

  

   

   المھارات الخاصة بالموضوع – ب 

  

  . يتمكن الطالب من حل أسئلة التحوي?ت ا$حصائية وا$حصاء المرتب– 1 ب

  . يتمكن الطالب من برھان أي خاصية حول المخمن الجيد أو طرق التخمين – 2 ب

قطة أو بفترة واختيار الطريقة المناسبة في كل  يتمكن الطالب من التمييز بين طرق التخمين سواء بن– 3 ب
  .حالة

   يتمكن الطالب من إيجاد المنطقة الحرجة و مستوى الثقة وقوة اVختبار Vختبار أي فرضية إحصائية    – 4 ب

  .          بسيطة أو مركبة إضافة إلى إثبات أية خاصية حول اختبار الفرضيات

     طرائق التعليم والتعلم 

  .لقاء  ا$– 1

  . المحاضرة -2

  . اVستكشاف -3

     طرائق التقييم 

  .التقييم التمھيدي من خ?ل اVمتحانات اليومية  -1

 .التقييم البنائي من خ?ل اVمتحانات الفصلية  -2

  .التقييم النھائي من خ?ل اVمتحانات النھائية  -3

   مھارات التفكير -  ج

  .اVستقراء واVستنباط  التفكير المنطقي من خ?ل استخدام – 1  ج

  . التفكير ا$بداعي من خ?ل إيجاد طرق مختلفة في برھان بعض الخواص الرياضية والمبرھنات – 2  ج

    طرائق التعليم والتعلم 

  .مھارات التفكير اVستقرائي  -1

  .مھارات التفكير المنطقي  -2

  طرائق التقييم 

  .التقييم التشخيصي  -1

 .التقييم البنائي  -2

  .النھائي التقييم  -3

  )المھارات اMخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (  المھارات العامة والمنقولة –د 

  . عمل نشرات علمية تحمل بعض المفاھيم العلمية – 1د

  . كتابة البحوث – 2د

  . مراجعة  مواد ا$حصاء والرياضيات اMخرى في المراحل الدراسية السابقة – 3د

  

  

  

  

  

  

  



   

 
 3الصفحة 

 

  

 بنية البرنامج .11

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

     عملي        نظري 


�	 �������  �402 الرابعة��� 100  

     

     

     

     

     

  

  

  

  

  

 

 التخطيط للتطور الشخصي.12

1� ������ 	
��� ��� ����� 

2�  ������� ��	�� ����� ��� 

3� � !�"� ��#��$%&� '��!�&� ����� 

4� () �"*#%) ��#�� ���+, -�" & .$/&�  0�+%&��"�1�&� 2�$)�3� 4 ��#�$&� 2�	�5%�& � 6��) ��7�&�8 9�$&�.  

 )المعھد اMنظمة المتعلقة باVلتحاق بالكلية أو وضع(معيار القبول .13

1�;6�� <� =&�   
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 4الصفحة 

 

  أھم مصادر المعلومات عن البرنامج.14

1� ����3�8 �D�=&� ��#�$&� 	
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 5الصفحة 

 

  

  مخطط مھارات المنھج

 لمربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 يةالمھاراتا,ھداف  ة يالمعرفا,ھداف 

  برنامج الخاصة بال

ا,ھداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأھيلية امة ارات العالمھ
 المھارات ا,خرى (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري

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

�402 ������� 	�
 المرحلة الرابعة * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي ���

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



   

 
 6الصفحة 

 

  



   

 
 7الصفحة 

 

  

  نموذج وصف المقرر

  

  
  

  وصف المقرر

  

  

  

  
  

  

  جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الصرفة    المؤسسة التعليمية -1

  الرياضيات  المركز /  القسم الجامعي -2

   ر402/ ا$حصاء الرياضي   رمز المقرر /  اسم -3

  الرياضيات    البرامج التي يدخل فيھا -4

     أشكال الحضور المتاحة -5

  السنة الرابعة / سنوي   السنة /   الفصل -6

 عدد الساعات الدراسية -7
  ) الكلي(

   ساعة سنويا 100

/  تاريخ إعداد ھذا الوصف -8

  مراجعته

1 / 9 / 2017   

   المقرر  أھداف-9

تھيئة الطالب علميا بحيث يكون قادرا على امت?ك معلومات أساسية تنمي قدراته العقلية في      
ا$حصاء الرياضي ليكون الطالب مؤھ? لدراسة مفردات مادة ا$حصاء الرياضي المتقدم في 

  ).الماجستير والدكتوراه(مرحلة الدراسات العليا 

  

   والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم •

   المعرفة والفھم –        أ 

 ان يتعرف الطالب على المفاھيم اMساسية لتوزيعات دوال المتغيرات العشوائية ومبرھناتھا – 1أ
.  

  . ان يتعرف الطالب على توزيع ا$حصاءات المرتبة  ومبرھناتھا – 2أ

 المعاينة والنظريات المھمة  ان يتعرف الطالب على نظرية الغاية المركزية وتوزيعات– 3أ
  .حولھا 

  . ان يتعرف الطالب على نظرية التخمين واھم الطرق المستخدمة في التخمين ومبرھناتھا – 4أ

  . ان يتعرف الطالب على خصائص ومميزات المخمن الجيد ومبرھناتھا – 5أ

  . ان يتعرف الطالب عل التخمين بفترة وبناء حدود الثقة ومبرھناته – 6أ

ان يتعرف الطالب على اMساس النظري Vختبار الفرضيات ا$حصائية وكافة المبرھنات  – 7أ
  .المتعلقة بذلك

  

  رجات التعلم المتوقعة من الطالب العادي تحقيقھايوفر وصف المقرر ھذا إيجازا مقتضبا Mھم خصائص المقرر ومخ

وVبYYد مYYن الYYربط بينھYYا وبYYين وصYYف . مبرھنYYا عمYYا إذا كYYان قYYد حقYYق اVسYYتفادة القYYصوى مYYن فYYرص الYYتعلم المتاحYYة 
 .البرنامج



   

 
 8الصفحة 

 

  

  

  

  

   

   المھارات الخاصة بالموضوع – ب 

  

  . يتمكن الطالب من حل أسئلة التحوي?ت ا$حصائية وا$حصاء المرتب– 1 ب

  .و طرق التخمين  يتمكن الطالب من برھان أي خاصية حول المخمن الجيد أ– 2 ب

 يتمكن الطالب من التمييز بين طرق التخمين سواء بنقطة أو بفترة واختيار الطريقة – 3 ب
  .المناسبة في كل حالة

 يتمكن الطالب من إيجاد المنطقة الحرجة و مستوى الثقة وقوة اVختبار Vختبار أي – 4 ب
  فرضية إحصائية    

  .بات أية خاصية حول اختبار الفرضيات          بسيطة أو مركبة إضافة إلى إث

     طرائق التعليم والتعلم 

  . ا$لقاء – 1

  . المحاضرة -2

  . اVستكشاف -3

     طرائق التقييم 

  .التقييم التمھيدي من خ?ل اVمتحانات اليومية  -4

 .التقييم البنائي من خ?ل اVمتحانات الفصلية  -5

  .ائية التقييم النھائي من خ?ل اVمتحانات النھ -6

   مھارات التفكير -  ج

  . التفكير المنطقي من خ?ل استخدام اVستقراء واVستنباط – 1  ج

 التفكير ا$بداعي من خ?ل إيجاد طرق مختلفة في برھان بعض الخواص الرياضية – 2  ج
  .والمبرھنات 

    طرائق التعليم والتعلم 

  .مھارات التفكير اVستقرائي  -3

  .نطقي مھارات التفكير الم -4

  طرائق التقييم 

  .التقييم التشخيصي  -4

 .التقييم البنائي  -5

  .التقييم النھائي  -6

المھارات اMخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (  المھارات العامة والمنقولة –د 
(  

  . عمل نشرات علمية تحمل بعض المفاھيم العلمية – 1د

  . كتابة البحوث – 2د

  .د ا$حصاء والرياضيات اMخرى في المراحل الدراسية السابقة  مراجعة  موا– 3د

  



   

 
 9الصفحة 

 

  

   بنية المقرر -11

  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  اMسبوع
المساق أو / اسم الوحدة

  الموضوع
  طريقة التقييم  طريقة التعليم

4  16  

يتعلم الطالب توزيعات دوال 
  المتغيرات العشوائية

  

  

  

  

مراجعYYYYYYYYYYYYة للمتغيYYYYYYYYYYYYرات 
ئية المتقطعYYYYYYYYYYYYة العYYYYYYYYYYYYشوا

والمYYYستمرة والع?قYYYة بينھYYYا 
وإيجYYYYYYYاد دوال المتغيYYYYYYYرات 
العYYشوائية الجديYYدة ، اشYYتقاق 

 F وتوزيYYYYYYYYYYYYع tتوزيYYYYYYYYYYYYع 

بYYYYYYYYYYYالتحوي?ت ودراسYYYYYYYYYYYة 
الجYYداول ا$حYYصائية لھمYYا ، 
توزيYYYYYع متوسYYYYYط العينYYYYYة ، 
نظريYYYYة الغايYYYYة المركزيYYYYة ، 
تبYYاين العينYYة ، المعاينYYة مYYن 
التوزيYYYع الطبيعYYYي ، توزيYYYع 

  .نسبة العينة

  التمھيدية   المحاضرة

2  8  
يتعYYYYYYYYرف الطالYYYYYYYYب علYYYYYYYYى  

  ا$حصاءات المرتبة 

مفھYYوم ا$حYYصاء المرتYYب ، 
التوزيع اVحتمالي لhحصاء 
المرتYYYYب ، تطبيقYYYYات حYYYYول 

  .ا$حصاء المرتب

  التمھيدية  المحاضرة

4  16  
يتعYYرف الطالYYب علYYى نظريYYة 

  التخمين بنقطة

مفYYYYاھيم عامYYYYة وتعYYYYاريف ، 
خYYYصائص المخمYYYن الجيYYYد ، 

 التحيYYYYYز ، اVتYYYYYساق ، عYYYYدم
الكفYYYاءة ، متوسYYYط مربعYYYات 
الخطYYYأ ، الكفايYYYة ، مبرھنYYYة 

-راو ب?كويYYل ، معيYYار فYYشر

نيمان ،الكمال ،  الوحدانية ، 
  . كريمر–راو 

  البنائي  المحاضرة

3  12  
يتعYYرف الطالYYب علYYى طYYرق 

  التخمين بنقطة

طريقYYYة التYYYرجيح اMعظYYYم ، 
طريقYYYYYة العYYYYYزوم ، طريقYYYYYة 
المربعYYYYYYYYYات الYYYYYYYYYصغرى ، 

  .يقة بيزطر

  التمھيدية  المحاضرة

3  12  
يتعYYرف الطالYYب علYYى التقYYدير 

  بفترة

مفYYYYاھيم عامYYYYة وتعYYYYاريف ، 
حدود الثقة للمتوسط ، حYدود 
الثقYYYYة للنYYYYسبة فYYYYي العينYYYYات 
الكبيYYرة، حYYدود الثقYYة للفYYرق 
بين متوسYطين ، حYدود الثقYة 

  .لتباين التوزيع الطبيعي

  التمھيدية  المحاضرة

1  4  
فYاھيم يتعرف الطالب علYى الم

  اMساسية Vختبار الفرضيات

مفYYYYاھيم أساسYYYYية وتعYYYYاريف 
،فرضYYYYYYية بYYYYYYسيطة مقابYYYYYYل 
فرضYYYYYYية بYYYYYYسيطة بديلYYYYYYة ، 

  .الفرضيات المركبة 

  

  المحاضرة

  

  البنائي



   

 
 10الصفحة 

 

2  8  

يتعYYرف الطالYYب علYYى اختبYYار 
الفرضYYيات فYYي حالYYة المعاينYYة 

  من التوزيع الطبيعي

اختبYYYYار الفرضYYYYيات عنYYYYدما 
تكYYYون المعاينYYYة مYYYن توزيYYYع 

، المنطقYة الحرجYة ، طبيعي 
الخطYYYYYأ مYYYYYن النYYYYYوع اMول 
والنYYYYوع الثYYYYاني ، مYYYYستوى 
المعنويYYYة ل?ختبYYYار ، حجYYYم 

  .المنطقة الحرجة

  التمھيدية   المحاضرة

1  4  
يتعرف الطالب على مبرھنة 

  مھمة في اختبار الفرضيات
  التمھيدية   المحاضرة   بيرسون–مبرھنة نيمان 

3  12  
يتعYYYYYYYYرف الطالYYYYYYYYب علYYYYYYYYى 

  اختبارات مھمة

تبYYYYYYYار نYYYYYYYسبة التYYYYYYYرجيح اخ
اMعظYYYYYYYYYYYYYم ، اVختبYYYYYYYYYYYYYار 

  .المتسلسل

  البنائي  المحاضرة

1  4  
يتعرف الطالب على تطبيقYات 

  حول اختبار الفرضيات

اختبYYYYار الفرضYYYYيات حYYYYول 

  .متوسط المجتمع
  البنائي  المحاضرة

  

 

 
 البنية التحتية .12

  الكتاب المنھجي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 الكتاب المنھجي  )  لمصادرا(ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بھا                
  ).... ،التقارير ، المج?ت العلمية ( 

 الكتاب المساعد

مواقع اVنترنيت ، ب ـ المراجع اVلكترونية
.... 

 مواقع شبكة اVنترنت

  

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

    

 .ديثة في ا$حصاء الرياضياعتماد المصادر العلمية الح - 1

 .إدخال بعض تطبيقات ا$حصاء الرياضي ضمن مفردات المنھج - 2

 .إبراز دور ا$حصاء الرياضي في معالجة المشاكل - 3
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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرًاهح األكادَوٍ        

 

و ييدف القسم إلى إعداد وتييئة الطمبة الخريجين كمدرسين  5776 – 5775قسم الرياضيات عام  أسست
القسم شيادة بكالوريوس عموم في في المدارس الثانوية والمدارس المينية والمعاىد العراقية. ويمنح 

الرياضيات حيث يكون الخريج مؤىال" لتدريس عموم الرياضيات كما أن خريجي القسم يكونوا مؤىمين 
لمدراسات العميا وأجراء البحوث يضاف إلى ذلك مساىمة بعض من تدريسي القسم بشكل فاعل في 

 الندوات العممية والتربوية داخل  القطر وخارجو.

 

 عبيؼخ انجصشح انزؼهًُُخ انًؤصضخ .1

 انشَبضُبدلضى  / انًشكز  ؼهًٍانمضى ان .2

او اصى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انشَبضُبد

 انشَبضُبدػهىو فٍ  ثكبنىسَىس اصى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساصٍ  .5
 صُىٌ /يمشساد /أخشي 

 ضُىٌانُظبو ان

 انجشَطبٍَ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 أ.د. يظهش ػجذ انىاحذ ػجذ انحضٍُ ك انجشَبيظاصى يُض .7

 1/9/2017 ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 :أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9
 

إعداد كوادر مؤىمة لإلسيام في خدمة التنمية والتطوير الشامل الذي ينشده ويشيده العراق في شتى ( 1
 عات العامة والخاصة.مجاالت الحياة وذلك من خالل القدرة عمى شغل وظائف التخصص في القطا

والمعاىد  المدارس الثانوية والمدارس المينية( القدرة عمى دعم تدريس مادة الرياضيات في مؤسسات التعميم، 2
 التربوية والفنية المختمفة .

 ( تقديم الدراسات واالستشارات في مجال الرياضيات واإلحصاء لممؤسسات المختمفة .3
رياضيات واإلحصاء من خالل البحوث العممية أو المشاركة في المؤتمرات ( اإلسيام في التقدم العممي لم4

 المحمية والعربية والعالمية .
( إثراء المكتبة العربية من خالل المساىمة في تأليف كتب الرياضيات بالعربية وترجمة العديد من الكتب 5
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 كتب العممية بالمغة العالمية.العالمية القيمة في ىذا المجال إلى المغة العربية، فضال عن تأليف ال

 
 

 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .10

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
    يفهىو انزفشع  أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -1أ

 يفهىو انزمشَت انخطٍ نهذانخأٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -2أ

 ُخَمبط االرزاٌ نالَظًخ انخطأٌ َزؼشف انطبنت ػهً    -3أ

  نالَظًخ انخطُخ  اَىاع َمبط االرزاٌأٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -4أ

   االَظًخ انذَُبيُكُخ انالخطُخ أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -5أ

   نالَظًخ انذَُبيُكُخ انالخطُخ يفهىو انزمشَت انخطٍ  أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -6أ

 ُخ انالخطُخَمبط االرزاٌ نالَظًخ انذَُبيُك  أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -7أ

  نالَظًخ انذَُبيُكُخ انالخطُخ  اَىاع َمبط االرزاٌ  أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -8أ

 اَىاع انزفشع انًحهٍ   أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -9أ

   َظبو هبيهزىٌأٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -10أ

  حضجبٌ انزغبَش  أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -11أ

 الكشاَظ -د اوَهشيؼبدال   أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -12أ

  جشَبيظنخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 رمشَت انذانخ و االَظًخ انالخطُخ َزًكٍ انطبنت يٍ – 1ة 

 رصُُف َمبط االرزاٌ َزًكٍ انطبنت يٍ – 2ة 

 اَغبد َمبط انزفشع نهذانخ  َزًكٍ انطبنت يٍ  - 3ة 

 حم َظبو هبيهزىٌ َزًكٍ انطبنت يٍ -4ة 

 الكشاَظ -حضبة يؼبدالد اوَهش  ت يٍَزًكٍ انطبن -5ة 

.    

 
  طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ُظشَخ حضت كم اخزصبص.انًحبضشاد ان -1

 النمبء انًحبضشاد وحضت كم اخزصبص.اصزخذاو شبشخ انؼشض  -2

 َظشٌ وػًهٍ. انؼهًُخ رىضُح انزغبسة -3

 يشبسَغ انزخشط نطهجخ انًشحهخ انًُزهُخ ويُبلشزهب. -4

 ًُخ انصغُشح.طشق انًغبيُغ انزؼهُ -5

 يشبسَغ انزخشط نطهجخ انًشحهخ انًُزهُخ. -6

 انشَبضُبدفٍ  وانزطجُمبد انًشبكم اهى ػهً واالطالع انىالؼُخ انؼًم يىالغ انً انؼهًُخ انضفشاد -7
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 ضًٍ والغ انؼًهٍ انفؼهٍ.

  طشائك انزمُُى     

 ايزحبَبد رحشَشَخ اصجىػُخ . -1

 اصئهخ اصُبء انًحبضشح. -2

 ُخ.ايزحبَبد رحشَشَخ فصه -3

 ايزحبَبد رحشَشَخ َهبئُخ. -4

 كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ. -5

 .Quizااليزحبَبد انضشَؼخ  -6

 انىاعجبد انجُزُخ. -7

 نغبٌ يُبلشخ يشبسَغ انزخشط نطهجخ انًشحهخ انًُزهُخ. -8
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبساد انًُمىنخانزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-ط 

 َغ ثحىس طهجخ انًشحهخ انًُزهُخ انُظشَخ.يشبس -1ط 

 يشبسَغ ثحىس طهجخ انًشحهخ انًُزهُخ انؼًهُخ. -2ط 

 .انشَبضُبدفٍ انًذاسس انضبَىَخ وانًزىصطخ كًذسصٍ يبدح  انًشبهذح وانزطجُك -3ط 

  طشائك انزؼهُى وانزؼهى         

 اخزُبس يىضىع نًششوع ثحش انزخشط. -1

يىضىع ثحش انزخشط يٍ انًصبدس انًكزجُخ او يٍ شجكخ االَزشَُذ رؼهى انطهجخ كُفُخ انجحش ػٍ  -2

 ورحذَذ يبهى يفُذ ػهًُب نكزبثخ انجحش.

 انًشبهذح فٍ انًذاسس انضبَىَخ وانًزىصطخ اصُبء فزشحح انذساصخ فٍ انفصم االول نطهجخ انًشحهخ انًُزهُخ. -3

 .انشَبضُبدطخ نزذسَش يبدح رطجُك طهجخ انًشحهخ انًُزهُخ كًذسصٍُ فٍ انًذاسس انضبَىَخ وانًزىص -4

 
  طشائك انزمُُى         

 نغبٌ يُبلشخ يشبسَغ ثحىس انزخشط انُظشَخ نطهجخ انًشحهخ انًُزهُخ وحضت كم اخزصبص. -1

 نغُخ يُبلشخ يشبسَغ ثحىس انزخشط انؼًهُخ نطهجخ انًشحهخ انًُزهُخ. -2

 .انشَبضُبدًذاسس كًذسصٍ يبدح االششاف انؼهًٍ نطهجخ انًشحهخ انًُزهُخ اصُبء فزشح انزطجُك فٍ ان -3

 .انشَبضُبداالششاف انزشثىٌ نطهجخ انًشحهخ انًُزهُخ اصُبء فزشح انزطجُك فٍ انًذاسس كًذسصٍ يبدح  -4
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 ثُُخ انجشَبيظ .11

 

 الورحلت األولً

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 5 2 3 8 التفاضل والتكاهل

 4 2 2 6 أصش الرَاضُاث

 4 2 2 6 ر الخطٍالدب

 3 2 1 4 هقذهت فٍ ػلن الحاصباث

 2 - 2 4 الفُزَاء الٌظرَت

 2 - 2 4 ػلن الٌفش التربىٌ

 2 - 2 4 اصش التربُت

 2 - 2 4 اللغت الؼربُت

الذَوقراطُت وحقىق 

 األًضاى

2 1 - 1 

 25 8 17 42 الودوىع

 

 الورحلت الثاًُت

 وىعالود ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 5 2 3 8 التفاضل والتكاهل الوتقذم

الوؼادالث التفاضلُت 

 األػتُادَت

6 2 2 4 

 3 1 2 5 خبر الزهر

أًظوت البذَهُاث 

 والهٌذصت

5 2 1 3 

 2 - 2 4 هٌهح البحث الؼلوٍ

 3 2 1 4 ػلن الحاصباث الوتقذم

 2 - 2 4 ػلن ًفش الٌوى

 2 - 2 4 ادارة تربىَت

 24 8 16 44 الودوىع

 

 لورحلت الثالثتا

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 4 2 2 6 التحلُل الرَاضٍ

 4 2 2 6 األحصاء واألحتوالُت

الوؼادالث التفاضلُت 

 الدزئُت

6 2 2 4 

 4 2 2 6 خبر الحلقاث

 4 2 2 6 التحلُل الؼذدٌ

 2 - 2 4 هٌاهح وطرائك التذرَش

 2 - 2 4 األرشاد والصحت الٌفضُت
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 24 14 14 38 الودوىع

 

 الورحلت الرابؼت

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 4 2 2 6 التبىلىخٍ

 4 2 2 6 التحلُل الؼقذٌ

 4 2 2 6 األحصاء الرَاضٍ

 4 2 2 6 (1اختُارٌ)

 4 2 2 6 (2اختُارٌ)

 2 - 2 4 بحث التخرج

 2 - 2 4 القُاس والتقىَن

 3 2 1 4 الوشاهذة والتطبُك

 27 12 15 42 الودوىع

 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وض يؼُبس انمجىل .12

 الكلية: في القبول شروط أوال

 المركزي( )القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لوائح وفق ب للطال القبول شروط اعتماد 1-

 .الجامعة او الكلية مجلس يراها شخصية ةمقابل أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن 2-

 .اليه المتقدم للتخصص طبيا الئق يكون أن 3-

 

 العلمي: القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثر من الطالب رغبة اختيار 1-

 .العامة الثانوية في القبول معدل 2-

 .بالدراسة الطالب فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل 3-

 .العلمي للقسم االستيعابية الطاقة 4-

 
 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .13

 .انشَبضُبدانًذاسس انضبَىَخ وانًزىصطخ الخزصبص يبدح  احزُبعبد - 1

 انًحهُخ. انزىعهبد - 2

 انزىعهبد انصُبػُخ وااللزصبدَخ. -3 

 واالصزجُبَبد. انذساصبد - 4

 انًضزفُذح انغهبد غي انزخصصُخ انؼًم ووسط انُذواد - 5  
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 هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضغ اشارة فٍ الوربؼاث الوقابلت لوخرخاث التؼلن الفردَت هي البرًاهح الخاضؼت للتقُُن

 هخرخاث التؼلن الوطلىبت هي البرًاهح 

 أصاصٍ اصن الوقرر رهز الوقرر الضٌت / الوضتىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوؼرفاألهذاف 

 برًاهح الخاصت بال

األهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث الؼاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتؼلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                 اختُارٌ ًظرَت التفرع  الورحلت الرابؼت
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

 عبيؼخ انجصشح انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انشَبضُبد / انًشكز ؼهًٍ انمضى ان .2

   انشاثؼخ / انًشحهخ َظشَخ انزفشع اصى / سيز انًمشس .3

 دواو سصًٍ س انًزبحخأشكبل انحضى .4

 صُىٌ/ انضُخ انشاثؼخ انفصم / انضُخ .5

  
 صبػخ 111  )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .6

 1/9/2117 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

   توضيح الطالب اهمية  -1

 

 اكتساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول المقرر من خالل العرض المقدم من قبل التدريسي. -2

   حيتوض -3

  في  اكتساب الطالب خبرة نظرية -4
 
 
 
 
 

طالب العادي مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ال إيجازايوفر وصف المقرر هذا 

قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  كان إذاتحقيقها مبرهنا عما 

 وصف البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11

   هذاف انًؼشفُخاأل -أ
    أٌ َزؼشف انطبنت ػهً  يفهىو انزفشع   -1

 أٌ َزؼشف انطبنت ػهً  يفهىو انزمشَت انخطٍ نهذانخ -2أ

 أٌ َزؼشف انطبنت ػهً  َمبط االرزاٌ نالَظًخ انخطُخ  -3أ

  نالَظًخ انخطُخ  أٌ َزؼشف انطبنت ػهً  اَىاع َمبط االرزاٌ -4أ

   االَظًخ انذَُبيُكُخ انالخطُخ أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -5أ

   نالَظًخ انذَُبيُكُخ انالخطُخ يفهىو انزمشَت انخطٍ  أٌ َزؼشف انطبنت ػهً   -6أ

  

 

  .ًمشسانخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 طبنت خجشح َظشَخ ػٍ دوس واهًُخ فصىل انًمشس فٍ حُبرُب انُىيُخ.اكزضبة ان – 1ة

 اكزضبة انطبنت خجشح فٍ انزًُُز ثٍُ انُبفغ وانضبس فٍ فصىل انًمشس. – 2ة

 . اكزضبة انطبنت خجشح فٍ  – 3ة

  طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 .ُظشَخانًحبضشاد ان -1

  .النمبء انًحبضشاداصزخذاو شبشخ انؼشض  -2

 بنت انً انًىالغ االنكزشوَُخ نالصزفبدح يُهب.اسشبد انط -3

 اسشبد انطبنت نهًصبدس انزٍ َظًذ ػهً اصبصهب انًحبضشاد. -4

  طشائك انزمُُى     

 . .Quizااليزحبَبد انضشَؼخ  -1

 .انصفُخ وانًضبهًبد  اصُبء انًحبضشح  انًُبلشبدوصئهخ اال -2

 . انشفهُخ االخزجبساد -3

 ايزحبَبد رحشَشَخ فصهُخ. -4

 حشَشَخ َهبئُخ.ايزحبَبد ر -5

 انىاعجبد انجُزُخ. -6

 ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (. انًُمىنخانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد - ط

 

 َزًكٍ انطبنت يٍ رمشَت انذانخ و االَظًخ انالخطُخ  -1ة

 َزًكٍ انطبنت يٍ رصُُف َمبط االرزاٌ – 2ة 

 غبد َمبط انزفشع نهذانخَزًكٍ انطبنت يٍ  اَ  - 3ة 

 َزًكٍ انطبنت يٍ حم َظبو هبيهزىٌ -4ة 

 الكشاَظ -َزًكٍ انطبنت يٍ حضبة يؼبدالد اوَهش  -5ة 



  
 9الصفحت 
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 ثُُخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انضبػبد األصجىع

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اصى انىحذح / أو انًىضىع

1 2 
يتعلم الطالب التقريب 

متغير  لدالة في الخطي
 واحد

اصئهخ و  َظشٌ التقريب الخطي

 يُبلشبد

2 2 
يتعلم الطالب التقريب 

الخطي لدالة في 
 ينمتغير 

اصئهخ و  َظشٌ التقريب الخطي

 يُبلشبد

3 2 
يتعلم الطالب التقريب 

نظام الخطي ل
 ديناميكي غير خطي

اصئهخ و  َظشٌ التقريب الخطي

 يُبلشبد

4 4 
يتعلم الطالب مفهوم 

نية لدالة الدالة الضم
 في اكثر من متغير

 Quiz َظشٌ الدالة الضمنية

5 4 
يتعلم الطالب مفهوم 

لنظام  الدالة الضمنية 
 ديناميكي غير خطي

 Quiz َظشٌ الدالة الضمنية

6 8 

يتعرف الطالب على 
لألنظمة  نقاط االتزان

الديناميكية ذات بعد 
 واحد

اصئهخ و  َظشٌ نقاط االتزان

 يُبلشبد

7 6 

الب على يتعرف الط
نقاط االتزان لألنظمة 

الديناميكية ذات 
 البعدين 

اصئهخ و  َظشٌ نقاط االتزان

 يُبلشبد

 واعجبد ثُزُخ

8 4 
يتعرف الطالب على 

 مفهوم التفرع
 Quiz َظشٌ نظرية التفرع

9 4 
يتعرف الطالب على 

 انواع التفرع
 واعجبد ثُزُخ َظشٌ نظرية التفرع

11 6 
يتعرف الطالب على 

 تفرعانواع ال
 واعجبد ثُزُخ َظشٌ نظرية التفرع
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11 6 
يتعرف الطالب على 

مفهوم التفرع لألنظمة 
 الديناميكية الالخطية

 Quiz َظشٌ نظرية التفرع

12 4 

يتعرف الطالب على 
انواع نقاط االتزان  
لألنظمة الديناميكية 

 الخطية

اصئهخ و  َظشٌ نظرية التفرع

 يُبلشبد

13 8 

يتعرف الطالب على 
نقاط االتزان   انواع

لألنظمة الديناميكية 
 الالخطية

اصئهخ و  َظشٌ نظرية التفرع

 يُبلشبد

14 2 
يتعرف الطالب على 
 تفرع العقدة الحرجة

 واعجبد ثُزُخ َظشٌ نظرية التفرع

15 

َزؼشف انطبنت  2

 رفشع ػهً 

 ثُغفىسن

اصئهخ و  َظشٌ نظرية التفرع

 يُبلشبد

 ػطهخ َصف انضُخ

انشاثؼخانًشحهخ  رطجُك 16  
اصئهخ و  َظشٌ

 يُبلشبد

انًشحهخ انشاثؼخ رطجُك 17  
اصئهخ و  َظشٌ

 يُبلشبد

 رطجُك انًشحهخ انشاثؼخ 18

اصئهخ و  َظشٌ

 يُبلشبد

 رطجُك انًشحهخ انشاثؼخ 19

 Quiz َظشٌ

 رطجُك انًشحهخ انشاثؼخ 21

 Quiz َظشٌ

 رطجُك انًشحهخ انشاثؼخ 21

و  أصئهخ َظشٌ

 يُبلشبد

22 
طبنت َزؼشف ان 4

 ػهً انزفشع انحشط
اصئهخ و  َظشٌ نظرية التفرع

 يُبلشبد
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 الكتاب المنهجي   ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

ـ انًشاعغ انشئُضُخ 2

  )انًصبدس( 
  الكتاب المنهجي   -1

2-   

اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ 

)  َىصً ثهب                

انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش 

 ...., ) 

 مساعدالكتاب ال

 
 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ  .13

 اػزًبد انًصبدس انحذَضخ فٍ َظشَخ انزفشع.  -1   

 جُمٍ انزؼبوٌ انؼهًٍ انًشزشن يغ االلضبو راد انطبثغ انزط -2   

 

23 
َزؼشف انطبنت  4

 َظبو هبيهزىٌػهً 
اصئهخ و  َظشٌ نظرية التفرع

 يُبلشبد

24 

َزؼهى انطبنت  4

انؼاللخ ثٍُ 

انًؼبدالد 

انزفبضهُخ و َظبو 

 هبيهزىٌ

 Quiz َظشٌ نظرية التفرع

25 
َزؼهى انطبنت اَغبد  4

انُمبط انحشعخ 

ظبو هبيهزىٌنُ  

اصئهخ و  َظشٌ نظرية التفرع

 يُبلشبد

26 

َزؼهى انطبنت   4

رصُُف انُمبط 

انحشعخ نُظبو 

 هبيهزىٌ

اصئهخ و  َظشٌ نظرية التفرع

 يُبلشبد

27 

َزؼشف انطبنت  6

ػهً يفهىو حضجبٌ 

 انزغبَش

اصئهخ و  َظشٌ نظرية التفرع

 يُبلشبد

28 

َزؼشف انطبنت  6

-يؼبدالد اوَهش

 الكشاَظ

ة التفرعنظري اصئهخ و  َظشٌ 

 يُبلشبد

29 
َزؼشف انطبنت  2

 ػهً يفهىو انذانٍ
 Quiz َظشٌ نظرية التفرع

31 

َزؼشف انطبنت  2

ػهً اَغبد انُمبط 

 انحشعخ نهذانٍ

 Quiz َظشٌ نظرية التفرع
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 وصف البرًاهح األكادَوٍ        

 

و ييدف القسم إلى إعداد وتييئة الطمبة الخريجين كمدرسين  1976 – 1975قسم الرياضيات عام  أسست
القسم شيادة بكالوريوس عموم في في المدارس الثانوية والمدارس المينية والمعاىد العراقية. ويمنح 

الرياضيات حيث يكون الخريج مؤىال" لتدريس عموم الرياضيات كما أن خريجي القسم يكونوا مؤىمين 
لمدراسات العميا وأجراء البحوث يضاف إلى ذلك مساىمة بعض من تدريسي القسم بشكل فاعل في 

 الندوات العممية والتربوية داخل  القطر وخارجو.

 

 عبيؼخ انجصزح انزؼهًُُخ انًؤطظخ .1

 انزَبظُبدلظى  / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2

او اطى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انزَبظُبد

 انزَبظُبدػهىو فٍ  ثكبنىرَىص اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراطٍ  .5
 طُىٌ /يمزراد /أخزي 

 ظُىٌانُظبو ان

 انجزَطبٍَ انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

  يهُذ يىطً ػُظً و.د. ك انجزَبيظاطى يُظ .7

 1/9/2017 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 :أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9
 

إعداد كوادر مؤىمة لإلسيام في خدمة التنمية والتطوير الشامل الذي ينشده ويشيده العراق في شتى ( 1
 والخاصة.مجاالت الحياة وذلك من خالل القدرة عمى شغل وظائف التخصص في القطاعات العامة 

والمعاىد  المدارس الثانوية والمدارس المينية( القدرة عمى دعم تدريس مادة الرياضيات في مؤسسات التعميم، 2
 التربوية والفنية المختمفة .

 ( تقديم الدراسات واالستشارات في مجال الرياضيات واإلحصاء لممؤسسات المختمفة .3
حصاء من خالل البحوث العممية أو المشاركة في المؤتمرات ( اإلسيام في التقدم العممي لمرياضيات واإل4

 المحمية والعربية والعالمية .
( إثراء المكتبة العربية من خالل المساىمة في تأليف كتب الرياضيات بالعربية وترجمة العديد من الكتب 5
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 بالمغة العالمية. العالمية القيمة في ىذا المجال إلى المغة العربية، فضال عن تأليف الكتب العممية

 
 

 انًطهىثخ وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيظيخزعبد ان  .10

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
    يفهىو انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخ  أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -1أ

    يفهىو درعخ وررجخ انًؼبدالد انزفبظهُخأٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -2أ

   يفهىو انًؼبدالد االػزُبدَخ انخطُخ وانغُز حطُخ  أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -3أ

  يفهىو انًؼبدالد االػزُبدَخ انًزغبَظخ وانغُز يزغبَظخ  أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -4أ

  يفهىو انًؼبدالد االػزُبدَخ وغزائك اَغبدهب  أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -5أ

   غزق حم انًؼبدالد االػزُبدَخ أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -6أ

    ػهً يفهىو انًؤصز انزفبظهٍ واطزخذايه فٍ حم انًؼبدالد انزفبظهُخأٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -7أ

    يفهىو رحىَم الثالص ويؼكىطه فٍ حم انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخأٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -8أ

    ُخاالػزُبدَخيفهىو  انُمبغ انًُفزدح وانؼبدَخ نهًؼبدالد انزفبظهأٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -9أ

  االػزُبدَخ ثطزَمخ انظهظهخ انًؼبدالد االػزُبدَخ غزائك حم أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -10أ

   يفهىو انًصفىفبد واطزخذايهب فٍ حم انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخ أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -11أ

  جزَبيظنخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 اداء انجزهبٌ انزَعٍ انًُطمٍ َزًكٍ انطبنت يٍ – 1ة 

 انزًُُش ثٍُ اصُبف انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخ َزًكٍ انطبنت يٍ – 2ة 

 اخزُبر انطزَمخ انًُبطجخ نحم انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخ َزًكٍ انطبنت يٍ  - 3ة 

      .اطزخذاو غزق يخزهفخ نحم انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخ َزًكٍ انطبنت يٍ -4ة 

 
  غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ُظزَخ حظت كم اخزصبص.انًحبظزاد ان -1

 النمبء انًحبظزاد وحظت كم اخزصبص.اطزخذاو شبشخ انؼزض  -2

 َظزٌ وػًهٍ. انؼهًُخ رىظُح انزغبرة -3

 يشبرَغ انزخزط نطهجخ انًزحهخ انًُزهُخ ويُبلشزهب. -4

 غزق انًغبيُغ انزؼهًُُخ انصغُزح. -5

 انًزحهخ انًُزهُخ. يشبرَغ انزخزط نطهجخ -6

 انزَبظُبدفٍ  وانزطجُمبد انًشبكم اهى ػهً واالغالع انىالؼُخ انؼًم يىالغ انً انؼهًُخ انظفزاد -7

 ظًٍ والغ انؼًهٍ انفؼهٍ.

  غزائك انزمُُى     
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 ايزحبَبد رحزَزَخ اطجىػُخ . -1

 اطئهخ اصُبء انًحبظزح. -2

 ايزحبَبد رحزَزَخ فصهُخ. -3

 ايزحبَبد رحزَزَخ َهبئُخ. -4

 ثخ انزمبرَز انؼهًُخ.كزب -5

 .Quizااليزحبَبد انظزَؼخ  -6

 انىاعجبد انجُزُخ. -7

 نغبٌ يُبلشخ يشبرَغ انزخزط نطهجخ انًزحهخ انًُزهُخ. -8
 

 

 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبراد انًُمىنخانزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-ط 

 ُظزَخ.يشبرَغ ثحىس غهجخ انًزحهخ انًُزهُخ ان -1ط 

 يشبرَغ ثحىس غهجخ انًزحهخ انًُزهُخ انؼًهُخ. -2ط 

 .انزَبظُبدفٍ انًذارص انضبَىَخ وانًزىططخ كًذرطٍ يبدح  انًشبهذح وانزطجُك -3ط 

  غزائك انزؼهُى وانزؼهى         

 اخزُبر يىظىع نًشزوع ثحش انزخزط. -1

زجُخ او يٍ شجكخ االَززَُذ رؼهى انطهجخ كُفُخ انجحش ػٍ يىظىع ثحش انزخزط يٍ انًصبدر انًك -2

 ورحذَذ يبهى يفُذ ػهًُب نكزبثخ انجحش.

 انًشبهذح فٍ انًذارص انضبَىَخ وانًزىططخ اصُبء فززحح انذراطخ فٍ انفصم االول نطهجخ انًزحهخ انًُزهُخ. -3

 .انزَبظُبدرطجُك غهجخ انًزحهخ انًُزهُخ كًذرطٍُ فٍ انًذارص انضبَىَخ وانًزىططخ نزذرَض يبدح  -4

 
  غزائك انزمُُى         

 نغبٌ يُبلشخ يشبرَغ ثحىس انزخزط انُظزَخ نطهجخ انًزحهخ انًُزهُخ وحظت كم اخزصبص. -1

 نغُخ يُبلشخ يشبرَغ ثحىس انزخزط انؼًهُخ نطهجخ انًزحهخ انًُزهُخ. -2

 .انزَبظُبداالشزاف انؼهًٍ نطهجخ انًزحهخ انًُزهُخ اصُبء فززح انزطجُك فٍ انًذارص كًذرطٍ يبدح  -3

 .انزَبظُبدشزاف انززثىٌ نطهجخ انًزحهخ انًُزهُخ اصُبء فززح انزطجُك فٍ انًذارص كًذرطٍ يبدح اال -4
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 ثُُخ انجزَبيظ .11

 

 الورحلت األولً

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 5 2 3 8 التفاضل والتكاهل

 4 2 2 6 أصش الرَاضُاث

 4 2 2 6 الدبر الخطٍ

 3 2 1 4 الحاصباثهقذهت فٍ ػلن 

 2 - 2 4 الفُزَاء الٌظرَت

 2 - 2 4 ػلن الٌفش التربىٌ

 2 - 2 4 اصش التربُت

 2 - 2 4 اللغت الؼربُت

الذَوقراطُت وحقىق 

 األًضاى

2 1 - 1 

 25 8 17 42 الودوىع

 

 الورحلت الثاًُت

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 5 2 3 8 التفاضل والتكاهل الوتقذم

الوؼادالث التفاضلُت 

 األػتُادَت

6 2 2 4 

 3 1 2 5 خبر الزهر

أًظوت البذَهُاث 

 والهٌذصت

5 2 1 3 

 2 - 2 4 هٌهح البحث الؼلوٍ

 3 2 1 4 ػلن الحاصباث الوتقذم

 2 - 2 4 ػلن ًفش الٌوى

 2 - 2 4 ادارة تربىَت

 24 8 16 44 الودوىع

 

 الورحلت الثالثت

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 4 2 2 6 التحلُل الرَاضٍ

 4 2 2 6 األحصاء واألحتوالُت

الوؼادالث التفاضلُت 

 الدزئُت

6 2 2 4 

 4 2 2 6 خبر الحلقاث

 4 2 2 6 التحلُل الؼذدٌ

 2 - 2 4 هٌاهح وطرائك التذرَش

 2 - 2 4 األرشاد والصحت الٌفضُت
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 24 14 14 38 الودوىع

 

 الرابؼت الورحلت

 الودوىع ػولٍ ًظرٌ  الىحذاث الوادة الذراصُت

 4 2 2 6 التبىلىخٍ

 4 2 2 6 التحلُل الؼقذٌ

 4 2 2 6 األحصاء الرَاضٍ

 4 2 2 6 (1اختُارٌ)

 4 2 2 6 (2اختُارٌ)

 2 - 2 4 بحث التخرج

 2 - 2 4 القُاس والتقىَن

 3 2 1 4 الوشاهذة والتطبُك

 27 12 15 42 الودوىع

 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وظ يؼُبر انمجىل .12

 الكلية: في القبول شروط أوال

 المركزي( )القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لوائح وفق ب للطال القبول شروط اعتماد 1-

 .لجامعةا او الكلية مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن 2-

 .اليه المتقدم للتخصص طبيا الئق يكون أن 3-

 

 العلمي: القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثر من الطالب رغبة اختيار 1-

 .العامة الثانوية في القبول معدل 2-

 .بالدراسة الطالب فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل 3-

 .العلمي للقسم االستيعابية الطاقة 4-

 
 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .13

 .انزَبظُبدانًذارص انضبَىَخ وانًزىططخ الخزصبص يبدح  احزُبعبد - 1

 انًحهُخ. انزىعهبد - 2

 انزىعهبد انصُبػُخ وااللزصبدَخ. -3 

 واالطزجُبَبد. انذراطبد - 4

 انًظزفُذح انغهبد يغ انزخصصُخ انؼًم وورع انُذواد - 5  
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 راث الوٌهحهخطط هها

 َرخً وضغ اشارة فٍ الوربؼاث الوقابلت لوخرخاث التؼلن الفردَت هي البرًاهح الخاضؼت للتقُُن

 هخرخاث التؼلن الوطلىبت هي البرًاهح 

 أصاصٍ اصن الوقرر رهز الوقرر الضٌت / الوضتىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوؼرفاألهذاف 

 برًاهح الخاصت بال

لىخذاًُت األهذاف ا

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث الؼاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتؼلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

الوؼادالث   الثاًُت

التفاضلُت 

 االػتُادَت

 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

 عبيؼخ انجصزح انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 انزَبظُبد / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 انضبَُخ / انًزحهخ   انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخ اطى / ريش انًمزر .3

 دواو رطًٍ ل انحعىر انًزبحخأشكب .4

  وانضبٍَ انفصم االول انفصم / انظُخ .5

  
 122  )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 1/9/2217 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 المعادالت التفاضلية في الحباة العملية  توضيح الطالب اهمية  -1

 

 ل العر  المقدم من قبل التدريسي.اكتساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول المقرر من خال -2

 كيفية نشوء المعادالت التفاضلية  حيتوض -3

 طرائق حل المعادالت في  اكتساب الطالب خبرة نظرية -4
 
 
 
 
 

 مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب العادي إيجازايوفر وصف المقرر هذا 

قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  كان إذاتحقيقها مبرهنا عما 

 وصف البرنامج.



  
 9الصفحت 

 
  

 وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزع .12

   هذاف انًؼزفُخاأل -أ
 

    ُبدَخأٌ َزؼزف انطبنت ػهً  يفهىو انًؼبدالد انزفبظهُخ االػز   -1أ

    أٌ َزؼزف انطبنت ػهً  يفهىو درعخ وررجخ انًؼبدالد انزفبظهُخ -2أ

   يفهىو انًؼبدالد االػزُبدَخ انخطُخ وانغُز حطُخ أٌ َزؼزف انطبنت ػهً    -3أ

  يفهىو انًؼبدالد االػزُبدَخ انًزغبَظخ وانغُز يزغبَظخ  أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -4أ

  يفهىو انًؼبدالد االػزُبدَخ وغزائك اَغبدهب  أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -5أ

   غزق حم انًؼبدالد االػزُبدَخ أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -6أ

    أٌ َزؼزف انطبنت ػهً  ػهً يفهىو انًؤصز انزفبظهٍ واطزخذايه فٍ حم انًؼبدالد انزفبظهُخ -7أ

    انزفبظهُخ االػزُبدَخ أٌ َزؼزف انطبنت ػهً  يفهىو رحىَم الثالص ويؼكىطه فٍ حم انًؼبدالد -8أ

    أٌ َزؼزف انطبنت ػهً  يفهىو  انُمبغ انًُفزدح وانؼبدَخ نهًؼبدالد انزفبظهُخاالػزُبدَخ -9أ

  االػزُبدَخ ثطزَمخ انظهظهخ انًؼبدالد االػزُبدَخ أٌ َزؼزف انطبنت ػهً  غزائك حم  -10أ

   حم انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخيفهىو انًصفىفبد واطزخذايهب فٍ  أٌ َزؼزف انطبنت ػهً   -11أ

 

  .ًمزرانخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 اكزظبة انطبنت خجزح َظزَخ ػٍ دور واهًُخ فصىل انًمزر فٍ حُبرُب انُىيُخ. – 1ة

 اكزظبة انطبنت خجزح فٍ انزًُُش ثٍُ انُبفغ وانعبر فٍ فصىل انًمزر. – 2ة

 . اكزظبة انطبنت خجزح فٍ  – 3ة

  غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 .ُظزَخانًحبظزاد ان -1

  .النمبء انًحبظزاداطزخذاو شبشخ انؼزض  -2

 ارشبد انطبنت انً انًىالغ االنكززوَُخ نالطزفبدح يُهب. -3

 ارشبد انطبنت نهًصبدر انزٍ َظًذ ػهً اطبطهب انًحبظزاد. -4

  غزائك انزمُُى     

 . .Quizااليزحبَبد انظزَؼخ  -1

 .انصفُخ وانًظبهًبد  اصُبء انًحبظزح  دانًُبلشبوطئهخ اال -2

 . انشفهُخ االخزجبراد -3

 ايزحبَبد رحزَزَخ فصهُخ. -4

 ايزحبَبد رحزَزَخ َهبئُخ. -5

 انىاعجبد انجُزُخ. -6
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 ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (. انًُمىنخانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد - ط

 

 فٍ انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخ حم يظبئم يخزهفخ  ػهً انمذرح
  كزبثخ رمبرَز خبصخ ثبنًؼبدالد انزفبصهُخ االػزُبدَخ ػهً انمذرح
  انًؼبدالد انزفبظهُخ االػزُبدَخ  انجحش فٍ االَززَُذ ػهً يىاظُغ يخزهفخ فٍ  ػهً انمذرح
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 ثُُخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انظبػبد األطجىع

 انًطهىثخ
 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى ىظىعاطى انىحذح / أو انً

1 

يتعرف الطالب على مفهوم  4

المعادلة التفاضلية وانواع 

 الحلول لها

اطئهخ و  َظزٌ مفاهيم اساسية

 يُبلشبد

2 
اطئهخ و  َظزٌ مفاهيم اساسية انواع المعادالت التفاضلية  4

 يُبلشبد

3 
كيفية تكوين المعادالت  4

 التفاضلية من الحل العام

اطئهخ و  َظزٌ م اساسيةمفاهي

 يُبلشبد

4 
انواع المعادالت التفاضلية  4

 طريقة فصل المتغيرات

طرائق حل المعادالت من التبة االولى والدرجة 

 االولى

 Quiz َظزٌ

5 
المعادالت المتجانسة وطرق  4

 حلها 

طرائق حل المعادالت من التبة االولى والدرجة 

 االولى

 Quiz َظزٌ

6 
المعامالت المعادالت ذات  4

 الخطية

طرائق حل المعادالت من التبة االولى والدرجة 

 االولى

اطئهخ و  َظزٌ

 يُبلشبد

7 
المعادالت التامة وطرق  4

 حلها

طرائق حل المعادالت من التبة االولى 
 والدرجة االولى

اطئهخ و  َظزٌ

 يُبلشبد

 واعجبد ثُزُخ

8 
المعادالت الحطية ومعادلة  4

 برنولي

الت من التبة االولى والدرجة طرائق حل المعاد

 االولى

 Quiz َظزٌ

9 
المعادالت التفاضلية من  4

 الرتبة االولى والدرحة العليا

المعادالت التفاضلية من الرتبة االولى والدرحة 

 العليا

 واعجبد ثُزُخ َظزٌ

12 
المعادالت التفاضلية من  4

 الرتبة العلياوالدرحة الولىى

بة العلياوالدرحة المعادالت التفاضلية من الرت

 الولىى

 Quiz َظزٌ

11 

المعادالت التفاضلية الخطية  4

واستقاللية   nمن الرتبة 

 الحل

اطئهخ و  َظزٌ nالمعادالت التفاضلية من الرتبة 

 يُبلشبد

12 
اطئهخ و  َظزٌ nالمعادالت التفاضلية من الرتبة حل المعادالت بطريقة  4

 يُبلشبد
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 تحفيض الرتبة

13 

الت التفاضلية حل المعاد 4

المتجانسة ذات 

 المعامالت الثابتة

 واعجبد ثُزُخ َظزٌ nالمعادالت التفاضلية من الرتبة 

14 

حل المعادالت الغير  4

متجانسة بطريقة تعيين 

 المعامالت 

 Quiz َظزٌ nالمعادالت التفاضلية من الرتبة 

15 
غزَمخ انًؤصز  4

انزفبظهٍ انحم 

 انخبص

الرتبة  المعادالت التفاضلية من  
n 

اطئهخ و  َظزٌ

 يُبلشبد

 

 ػطهخ َصف انظُخ

16 4 
اطئهخ و  َظزٌ nالمعادالت التفاضلية من الرتبة  انطزق انًخزصزح

 يُبلشبد

17 4 
اطئهخ و  َظزٌ يؼبدنخ اوَهز يؼبدنخ اوَهز

 يُبلشبد

18 4 
اطئهخ و  َظزٌ الثالص رحىَم الثالص رحىَم

 يُبلشبد

19 4 
يؼكىص رحىَم 

 الثالص
 Quiz َظزٌ كىص رحىَم الثالصيؼ

22 4 
يؼكىص رحىَم 

 الثالص
 Quiz َظزٌ يؼكىص رحىَم الثالص

21 4 
حم انًؼبدالد 

ثبطزخذاو رحىَم 

 الثالص

حم انًؼبدالد ثبطزخذاو رحىَم 

 الثالص
و  أطئهخ َظزٌ

 يُبلشبد

22 
حم انًؼبدالد  4

ثبطزخذاو رحىَم 

 الثالص

حم انًؼبدالد ثبطزخذاو رحىَم 

 الثالص

اطئهخ و  زٌَظ

 يُبلشبد

23 
اطئهخ و  َظزٌ متسلسالت القوى متسلسالت القوى 4

 يُبلشبد

24 
 Quiz َظزٌ النقاط املنفردة والعادية النقاط املنفردة والعادية 4
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 1979العالي جامعة بغداد . وزارة التعليم  السامرلئي  مقدمة في المعادالت التفاضلية .دكتور خالد  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

ـ انًزاعغ انزئُظُخ 2

 )انًصبدر(  

  

Albert L. Rabenstein "Introduction to ordinary Differential 

equation "" Academic Press 1972  
اـ انكزت وانًزاعغ انزٍ 

)  َىصً ثهب                

انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَز 

 ...., ) 

 د انزفبظهُخطهظهخ شىو انًؼبدال

 
 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

 ػًم رمبرَز خبصخ فٍ انًؼبدالد انزفبظهُخ -1
 ركهُف انطهجخ ثبنمبء ثؼط انًىاظُغ فٍ انًؼبدالد انزفبظهُخ -2
 رمهُم ػذد انطهجخ فٍ انفصم ورىسَؼهى ثشكم يغبيُغ فٍ انًُبلشخ -3
   
 

 

25 
حل املعادالت عند  4

 النقاط العادية

اطئهخ و  َظزٌ حل املعادالت عند النقاط العادية

 يُبلشبد

26 
حل املعادالت عند  4

 النقاط املنفردة

اطئهخ و  َظزٌ حل املعادالت عند النقاط املنفردة

 يُبلشبد

27 

طريقة فروبينس لجل  4

المعادالت عند النقاط 

 المنفردة

طريقة فروبينس لجل المعادالت عند 

 النقاط المنفردة

اطئهخ و  َظزٌ

 يُبلشبد

28 
يتعرف الطالب على نظام  4

 المعادالت التفاضلية

اطئهخ و  َظزٌ التفاضليةنظام المعادالت 

 يُبلشبد

29 
حل نظام املعادالت  4

  التفاضلية

 Quiz َظزٌ نظام المعادالت التفاضلية

30 
 Quiz َظزٌ مراجعة عامة مراجعة عامة 4
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  الجامعة    
 :  / المعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 نهؼهىو انصرفه / عبيؼخ انجصرحكهُه انزرثُه  ُخانًؤسسخ انزؼهًُ .1

 انرَبضُبد / انًركز  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجرَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
  ػهى َفس انًُى

  اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراسٍ  .5
 سُىٌ /يمرراد /أخري 

 خ السُىٌ/ سُ

 انرَبضُبد انًؼزًذ   ثرَبيظ االػزًبد .6

  رعُخ األخري انًؤصراد انخب .7

 22/11/2117 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجرَبيظ األكبدًٍَ .9

رىسُغ انزٍ رذخم فٍ  ػهى َفس انًُىػٍ رهُئخ انطبنت ػهًُب حُش َكىٌ لبدرا ػهً ايزالن يؼهىيبد أسبسُخ 

 انزؼهُى  يفهىو انزذرَسٍ السزرارُغُخ
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 ؼهُى وانزؼهى وانزمُُىانًطهىثخ وطرائك انز جرَبيظيخرعبد ان  .11

  االهذاف انًؼرفُخ  - أ
      اٌ َزؼرف انطبنت ػهً يفهىو يُهظ انجحش واهى اَىاػه  -1أ

 اهذاف انجحش انؼهًٍ اٌ َزؼرف انطبنت ػهً يفهىو -2أ

 خطىاد انجحش انؼهًٍ اٌ َزؼرف انطبنت ػهً يفهىو -3أ
 انًزغُراد واَىاػه اٌ َزؼرف انطبنت ػهً يفهىو -4أ
  انؼُُبد نهمُى انًشبهذح انًخزبرح َغبداهى انطرق اإلحصبئُخ أل ؼرف انطبنت ػهً يفهىواٌ َز -5أ
 -6أ

 
 جرَبيظ نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 َسزطُغ انطبنت يٍ يؼرفه خطىاد إدارح انجحش انؼهًٍ– 1ة 

 خانًركزَطبنت يٍ انزًُز ثٍُ يمبَس انُزػخ َسزطُغ ان – 2ة 

       يٍ انزًُز ثٍُ يمبَس انزشزذ َسزطُغ انطبنت – 3ة 

 
 طرائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 انًُبلشخ -3انًحبضرح    -2االنمبء    -1

 

 
 طرائك انزمُُى      

 ًهُذٌ يٍ خالل االيزحبَبد انُىيُخانزمُُى انز -1
 انفصهُخانزمُُى انجُبئٍ يٍ خالل االيزحبَبد  -2
 انزمُُى انُهبئٍ يٍ خالل االيزحبَبد انُهبئُخ -3

 

 

 
 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

  -1ط         

 -2ط

 -3ط

 -4ط   
 طرائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 يهبراد انزفكُر االسزمرائٍ  -1
 يهبراد انزفكُر انًُطمٍ -2

 

 
 طرائك انزمُُى    



  
 3الصفحت 

 
  

 انزمُُى انُهبئٍ -3انزمُُى انجُبئٍ  -2انزمُُى انزشخُصٍ    -ا

 

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخري انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ زأهُهُخ انو انًهبراد انؼبيخ-د 

 خػًم َشراد ػهًُخ رحًم ثؼض انًفبهُى انؼهًُ -1د

 كزبثخ انجحىس -2د

 يراعؼخ يىاد انرَبضُبد األخري فٍ انًراحم انذراسُخ انسبثمخ -3د

 -4د   

 طرائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طرائك انزمُُى          

 
 
 

 ثُُخ انجرَبيظ  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمرر أو انًسبق ريز انًمرر أو انًسبق انًرحهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظرٌ      

  2 ًُىَفس انػهى   انضبَُخ

     

     

     

     
     
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضانمجىل يؼُبر  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجرَبيظ .14

 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر / الوستىي السنت

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 

 ًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انًُمىنخ ) انًهبراد األخري انانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انزحزُخ  .11

 األستاذحماضرات  ـ انكزت انًمررح انًطهىثخ 1

 
 نوال حممد. ماعداد  علم النفس الرتبويحماضرات  (  )انًصبدرـ انًراعغ انرئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًراعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَر ,.... ) 
 

 ثُُخ انًمرر .11

طرَمخ  اسى انىحذح / أو انًىضىع يخرعبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع

 انزؼهُى
 طرَمخ انزمُُى

َفس ػهى َزؼهى انطبنت يفهىو  16 4

واهذافه ويغبالره انًُى 

 وخصبئصه

 انًُى س ػهى َفرؼرَف 

دراسخ يؼًُ انًُى ,  أهًُخ

 انُضظ, انزطىر

 انزًهُذَخ انًحبضرح

انؼىايم انًؤصرح  َزؼهى انطبنت 16 4

 فٍ انًُى
نؼىايم انًؤصرح فٍ انًُى ا

 )انىراصخ وانجُئخ(
 انزًهُذَخ انًحبضرح

 انزًهُذَخ انًحبضرح انًُى انغسًٍ وانحركٍ عىاَت انًُى َزؼهى انطبنت 16 4
انًُى انهغىٌ )انهغخ ,     نهغىٌَزؼهى انطبنت انًُى ا 16 4

انكالو وانفرق ثُُهًب( , 

, اإلَسبَُخأهًُخ انهغخ 

 يراحم ًَى انهغخ

 انزًهُذَخ انًحبضرح

ًَى االَفؼبالد, دور  َزؼهى انطبنت انًُى االَفؼبنٍ 16 4

انُضظ فٍ انًُى 

االَفؼبنٍ, دور انزؼهى , 

 وانًؼهًٍُ اإلثبءدور 

 انزًهُذَخ انًحبضرح

انًُى االعزًبػٍ  انًُى االعزًبػٍ هى انطبنتَزؼ 16 4

انخجراد االعزًبػٍ 1

 انًجكرح وأهًُزهب(

 انزًهُذَخ انًحبضرح

يؼًُ انسهىن انخهمٍ ,  َزؼهى انطبنت انًُى انخهمٍ 16 4

رطىر انًُى انخهمٍ , رؼهى 

انسهىن انخهمٍ وانًفبهُى 

 انخهمُخ

 انزًهُذَخ انًحبضرح

 

 

 ؼًَُزؼهى انطبنت ي 16 4

 جهىؽ وانًراهمخان 

يرحهخ انجهىؽ وانًراهمخ , 

انزغُراد انًصبحجخ ) 

رغُراد عسًُخ , اَفؼبنُخ 

, ػمهُخ ( أهى يشكالد 

انًراهمٍُ, أهى يظبهر 

 انسهىن االعزًبػٍ

 انزًهُذَخ انًحبضرح

 

 



  
 8الصفحت 

 
  

ة ـ انًراعغ االنكزروَُخ, يىالغ االَزرَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَر انًمرر انذراسٍ  .12

   
 

 

 

 
 


