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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √ إجباري  ب.

 األول  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد                              

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد                              

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 2 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على الفعلية للمقررالتعلم  ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 2 محاضرات 1
  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 √ ساعات االستذكار 1

 √ الواجبات 2

 √ المكتبة 3

 √ المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

، طرائق البرهان، المجموعات  ،التقاريرمعرفة مبادئ المنطق الرياضي،  إلى  يهدف المقرر    لمقرر:العام لوصف  ال.  1 •

معرفة المحددات  ،عليهاوالعمليات  إضافة الى معرفة المجموعات والضرب الديكارتي لها، فهم الدوال والمصفوفات

 وقاعدة كرامر ومعرفة االعداد المركبة ومعرفة مقدمة في علم اإلحصاء.

 

الرياضيات و متابعة التطور العلمي و التقني و اكتساب  ومبادئ فهم أسس يهدف المقرر الى  : الهدف الرئيس للمقرر. 2

التهيئة الستكمال دراسة البناء الرياضي في  المعلومات الرياضية التي تساعد على فهم مختلف مواد التخصص األخرى، و

 .في مجال العلوم اإلدارية و التربويةالمختلفة  الرياضيةإضافة إلى دراسة التطبيقات المراحل العليا 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 •

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  المنطق الرياضي. الرئيسية ألساسيات بادئالمفاهيم  والممعرفة  1.1

  معرفة المجموعات والضرب الديكارتي لها. 1.2

  قاعدة كرامر.فق المحددات وو المصفوفات و معرفة الدوال 1.3

  لم اإلحصاء.المفاهيم الرياضية الرئيسية المكونة لع معرفة 1.4

  المهارات 2

  مجموعات لتنفيذ تطبيق معين.القدرة على العمل في  2.1

  القدرة على العمل بشكل مستقل إلنجاز تكليف معين. 2.2

  القدرة على المناقشات الجماعية. 2.3

  وتنفيذ التقارير الشفوي من خالل العرض واإللقاءواالتصال الكتابي  2.4

  الكفاءات 3

  الفردية بين الطلبةالتعامل مع الفروق ساليب السليمة في قان األإت 3.1

 استخدامها فيةالتدريس العامة والخاصة الحديثة والتمكن من مهاراتها وكيائق استيعاب طر 3.2

  المختلفةالتعليمية  اقففي المو

 

  في عملية إعداد الطلبةالحديثة التربوية  قنياتالواسع علل الت االعتماد 3.3
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 4 .مبادئ المنطق الرياضي 1

 4 .المجموعات 2

 4 .الضرب الديكارتي للمجموعات 3

 4 .الدوال 4

 4 .المصفوفات 5

 4 المحددات وقاعدة كرامر 6

 4 االعداد المركبة 7

 2 .مقدمة في علم اإلحصاء 8

 30 المجموع

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 •

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 معرفة مبادئ المنطق الرياضي. 1.1

المحاضرات -  

دراسة الحالة -  

المناقشات  -  

 

 االختبارات التحريرية -

 االختبارات الشفهية -

 التدريبات والواجبات -

 

 معرفة المجموعات والضرب الديكارتي لها. 1.2

 معرفة الدوال. 1.3

 معرفة المصفوفات. 1.4

 معرفة المحددات وقاعدة كرامر. 1.5

 معرفة االعداد المركبة. 1.6

 معرفة مقدمة في علم اإلحصاء. 1.7

 المهارات 2.0

2.1 
مجموعــات لتنفيــذ تطبيق  القــدرة على العمــل في 

 معين.

المجموعات -  

 

ـتـقوـيم األـعمــال اـلـفرديــة   -

 والجماعية بشكل دوري
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 
ــتـقل إلنـجاز تكليف  ـــكل مســ الـقدرة على العـمل بشــ

 معين.

 القدرة على المناقشات الجماعية. 2.3

 والتقاريرالواجبات  - دراسة الحالة   - االتصال الكتابي من خالل التقارير   2.4

 التكاليف - العمل من خالل المجموعات - االتصال الشفوي من خالل العرض واإللقاء 2.5

 الكفاءات 3.0

3.1 
ــليمة في قان األإت ــاليب الســ التعامل مع الفروق  ســ

 الفردية بين الطلبة

 

 

 العمل من خالل المجموعات -

ــاليب الحديثة  - ــتخدام األس اس

 في التقويم والقياس

 

 

 

 االختبارات الشهرية -

 االختبارات القصيرة -

 الواجبات والتقارير -
3.2 

التدريس العامة والخاصة الحديثة ائق استيعاب طر

 استخدامها فيةوالتمكن من مهاراتها وكي

  المختلفةالتعليمية  اقففي المو

3.3 
في الحديثة التربوية  قنياتالواسـع علل الت االعتماد

 الطلبةعملية إعداد 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 •

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 12، 8 التقارير والتكليفات 1

 %10 13، 9، 5، 3 الواجبات وأوراق العمل 2

 %5 الثاني عشر التدريبات العملية 3

 %20 السابع االختبار الشهري األول 4

 %20 الحادي عشر االختبار الشهري الثاني 5

 %40 السادس عشر االختبار النهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض  شفهي،  ، تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلكمن أجل تقديم  الساعات المكتبية وساعات اإلرشاد األكاديمي

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 •

 مقدمة في الرياضيات للعلوم اإلدارية واالجتماعية      د/ ابراهيم بن عبد هللا الجاسر. للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
احمد عيد ـسالم  /  وتطبيقاتها للتخـصـصات النيرية إلاإلدارية واالنـسانية مبادئ الرياـضيات  

 الصاعدي

 اإللكترونيةالمصادر 
  Black Board  

  

    ىأخر

•  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 •

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 + مختبر حاسب الدراسية القاعات
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 متطلبات المقرر العناصر

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

  السبورة   + جهاز عرض البيانات

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر البرنامجقيادات  / المراجع النيير فاعلية التدريس

 مباشر البرنامجقيادات التدريس  / هيئة  ة طرق تقييم الطالبيفاعل

 مباشر البرنامجقيادات /  الطلبة مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 غير مباشر البرنامجقيادات /  المراجع النيير مصادر التعلم

 غير مباشر البرنامجقيادات /  المراجع النيير اإلنجاز لدى الطالبالتحقق من معايير 

إجراءات التخطيط للمراجعــة الــدوريــة  

 لمدى فعالية المقرر الدراسي

لجنة الخطط والجداول /  البرنامجقيادات 

 الدراسية بالقسم

 غير مباشر

   

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ، يرظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  ، الطلبة ) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


