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 ّٔٛرج ٚصف اٌّمشس

 ((ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ))ِشاخؼخ أداء ِؤسسبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 ٚصف اٌّمشس

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

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

 وصف البرنامج.
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 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .12

 رؼش٠ف اٌّمشس اٌذساسٟ . أ 
 اد:رؼش٠ف ِدّٛػخ االػذ ِمذِخ زٛي اٌّمشس،  ●

 ٌطج١ؼ١خ، اٌصس١سخ، إٌسج١خ ٚغ١ش إٌسج١خ، اٌسم١م١خ ٚاخ١شا االػذاد اٌؼمذ٠خ. ا 
 :)اٌشسُ(اٌذٚاي ِٚخططبرٙبِخزٍفخ ِٓ أٛاع دساسخ ٚرّث١ٍٙب. ٚرؼش٠ف اٌذاٌخ  ●

 ٗاٌثبثز  ( )   ،  
  ٜٛثبٔٛاػٙب:  ِشفٛػخ ٌم 

 ( )               
 

 
      

 زست ٔٛع اٌّمبَ( اٌىسش٠خ ثبٔٛاػٙب(. 
  داٌخsign داٌخ ،Heaviside داٌخ ،Greatest integer. 
 اٌزٟ رشًّ:   داٌخ ِزؼذدح زذٚدLinear, Quadratic ,Quartic. 
 ىس١خاٌّثٍث١خ ٚاٌّثٍث١خ اٌؼ. 
 اٌٍٛغبسر١ّخ      ( ). 
 االس١خ        constant: . 
 ُاٌصس١ر االػظ   [ ]. 
 اٌذٚاي ٌـ ِدّٛع، ِٕطٍك ِٚذٜ  ب ا٠دبدعٚرشًّ ا٠. اػالٖ اٌذٚايِٕطٍك ِٚذٜ  ا٠دبد

 شة ٚرشو١ت اٌذٚاي.غشذ، لسّخ ٚظ
 اٌسً ػٍٝ خػ االػذاد. ١ًثّرٚ ٍّزجب٠ٕبدٌ ٛيسٍو١ف١خ ا٠دبد ِدّٛػخ اٌ ●
 .اٌّشزمخ ػٍٝ اٌذٚاي اٌّخزٍفخرطج١ك لٛا١ٔٓ  ●
غشق ِزؼذدح ال٠دبد اٌغب٠خ الٔٛاع ِخزٍخ ِٓ اٌذٚاي. ٚرٌه ػٓ غش٠ك اٌزؼش٠ف اٚ رطج١ك ِجبشش  ●

 ٌٍٕظش٠بد. 
ث١ٓ اٌذاٌخ ثبالظبفخ اٌٝ رٌه، رثج١ذ اٌؼاللخ خ ششٚغٙب. االسزّشاس٠خ ٌذٚاي ِزؼذدح. ِؼشف دساسخ ●

  .اِثٍخ ِخزٍفخ ٚرطج١ك رٌه ػٍٝ ِسزّشح. غ١شداٌخ ٌىٓ وٛٔٙب ٌٙب غب٠خ ٚ
 .ا٠دبد اٌزىبًِ اٌغ١ش ِسذد. ٚغشق زٍٙب: اٌذٚاي اػالٖدساسخ اٌزىبًِ ػٍٝ  ●

 

 اٌّٙبساد اٌخبصخ ثبٌّٛظٛع   -ة 
 : االٌّبَ ثّٕطٍمبرٙب ٠ٙذف اٌّمشس اٌٝ ث١بْ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ ر١ّض شىً اٌذٚاي ِٓ خالي ِٙبسٖ اٌذساسخ

. ثبالظبفخ اٌٝ رٌه، رٛظ١ر اٌؼاللخ ِٚذا٘ب ِغ ظجػ غشق االشزمبق ٌىبفخ اٌذٚاي االػز١بد٠خ ٚاٌّثٍث١خ

ب ِٓ اٌّٙبساد اللخ ث١ٓ اٌّشزمخ ٚاٌزىبًِ ٘ٛ ا٠عو١ف١خ لذسح اٌطبٌت سثػ اٌؼ ث١ٓ اٌغب٠خ ٚاالسزّشاس٠خ.

 ٘زٖ اٌّبدح. ػٍٝ اٌطبٌت اوزسبثٙب ػٕذ دساسزٗ ٚ ٟ٘ غب٠زٕب اٌزٟ

 .االثذاع ِٚٙبسح اٌزفى١ش إٌبلذ 

 .اػطبء اٌطبٌت سؤاي ِٕبلط )ِخبٌف ٌٍٕظش٠خ( ٚٔؼط١ٗ اٌفشصٗ ٌزس١ًٍ اٌزٕبلط فٟ إٌزبئح 

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 Google classroomاٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ػٓ غش٠ك اٌـ  

  ِصبدس  زذ٠ثخ ِٚزٕٛػخ ٚغ١ٕخ ثبالِثٍخ ِطجٛػخ ِؼزّذح ِٓ ِسبظشاد. 

 ـػٓ غش٠ك اٌ اسزخذاَ اٌّسبظشح اٌّجبششح Google meet. 

  ٛػٓ غش٠ك ثشٔبِح اٌـ  ٌٍّسبظشح ٚادساخٙب فٟ اٌصفٛف االٌىزش١ٔٚخرٛظ١سٟ ػًّ فذ٠

YouTube خبص ثبٌصف ٚاالسزبر ٚاٌطٍجخ ٌٙزٖ اٌّبدح. 

 ٌـٚاخجبد ٠زُ ادساخٙب ػٓ غش٠ك ا Google form. 

  اخزجبساد اسجٛػ١خCreate Question   اٚ فص١ٍخCreate Assignment. 

 ثشٔبِح ػٓ غش٠ك ٠ذ زعٛس()اٚ رأ  ٠ذ ِشبسوخ فٟ زً اٌٛاختاسسبي شٙبداد رأ 

Autocrat.  

 غشائك اٌزم١١ُ      
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  اٌزٟ رشًّ  ٚ فص١ٍخ. اٌىزش١ٔٚخ اسجٛػ١خاخزجبساد 

  االخبثبد اٌمص١شح.اسئٍخ ِٓ ٔٛع : 

 اٌخطأ اٚ اٌصر. اسئٍخ ِٓ ٔٛع : 

  ٚصٛسح ا ( اسئٍخ ِٓ ٔٛع : رس١ًّ االخبثخ ػٍٝ شىً ٍِفPdf.) 

  : اخز١بس االخبثخ اٌصس١سخ ِٓ ػذدح خ١بساد.اسئٍخ ِٓ ٔٛع 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اٌسؤاي. دلخ ٚصف 
 .ٟاٌجذء ثبٌسؤاي اٌسٍج 
 .ص١بغخ ثذائً اٌفشٚض 
 .ر١ٌٛذ اٌزٕجؤاد إٌّطم١خ 
 اٌخجشاد.د١ّغ ٚرٕظ١ُ ٚرس١ًٍ ر 
 سسُ ٚرطج١ك إٌزبئح اٌسجج١خ. 

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

)فٟ  سبٌٚخ اششان اوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌطالةِإٌّبلشبد اٌزٟ رطشذ فٟ اثٕبء اٌّسبظشح ٚ ●

 .رفبص١ً اٌّٛظٛع ِٕٚبلشزٙب ِٕبلشخ ػ١ٍّخ ِٚٛخٙخ ٝٚاٌزطشق اٌ اٌمبػبد اٌذساس١خ(

٠زُ غشزٙب فٟ اٌصف االوزشٟٚٔ ػٓ غش٠ك اٌزؼ١ٍمبد. االخبثخ ػٍٝ خ١ّغ االسزفسبساد اٌزٟ  ●

 .ٚرىْٛ ٚاظسخ اِبَ اٌىً ٌىٟ ٠زُ رشد١غ االخش٠ٓ ػٍٝ غشذ االسئٍخ

 غشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌمص١شح اٌشجٗ اسجٛػ١خ ●

  اثٕبء اٌّسبظشح. ثشائ١خغشذ االسئٍخ اال ●

 االخزجبساد اٌشٙش٠خ ٚاٌفص١ٍخ ●

 (.اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ ) اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ  -د 
 .ٌّؼشفخ اٌصؼٛثبد اٌزٟ رٛاخُٙٙثؼذ االٔزٙبء ِٓ وً ِفَٙٛ خجبد ِطبٌجزُٙ ثسً اٌٛا ●

. اٚ رس١ٍُّٙ زٍٛي اٌٛاخجبد ثؼذ وزبثخ اٌزٛظ١سبد اٌزٕج١ٗ اٌٟ اخطبء اٌطٍجخ ِٕٚبلشزٙب شف٠ٛب ●

  اٌعشٚس٠خ ٌالخطبء اْ ٚخذد.

 ب  ا٠ع ِزسبٔبد االسجٛػ١خاالفٟ خطأ ثٙب اٌطبٌت رٛظ١ر اٌفمشاد اٌزٟ ٠   ●

 ٠ؼضص ٠ّٕٟٚ لذسرٗ ٌزط٠ٛش ٔفسٗ.رشد١غ اٌطبٌت ػٓ غش٠ك اػبدح اٌّسبٌٚخ. ٘زا  ●

اسسبي ٌُٙ شٙبدح رشد١ؼ١خ ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ اٌدبِؼٟ ٌٍطبٌت رج١ٓ ٌُٙ أُٙ لذ سبّ٘ٛا ثسً  ●

 اخجبد اٚ ٔز١دزُٙ فٟ االِزسبٔبد االسجٛػ١خ.اٌٛ
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ع
جٛ
س
أل
ا
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ػب
سب
اٌ

 

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌّسبق أٚ اٌّٛظٛع/ اسُ اٌٛزذح 

1 5 

رؼش٠ف 

)ِفب١ُ٘ اٌّمشس

إٌّٙح(. 

اٌزؼش٠فبد اٌؼبِخ ٚ

 .االػذاد خّدّٛػٌ

ِدّٛػخ رؼش٠ف ِمذِخ زٛي اٌّمشس، 
االػذاد ِغ رثج١ذ اٌشِٛص اٌؼب١ٌّخ ٌىً 

 ِدّٛػخ.
 رؼش٠ف: إٌّطٍك، اٌّذٜ
 رطج١مٙب ػٍٝ اٌذٚاي اٌثبثزخ

( ) ٚاٌّشفٛػخ ٌٍمٜٛ     . 

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

2 5 
د منطلق ايجاالدالة و

ومدى الدوال 
 ورسمها

( ِٓ 1ِىٍّخ ٌٍصف )  اِثٍخ رطج١م١خ ِزؼذدح
 اٌدذٚي.

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

3 5 
د منطلق ومدى ايجا

 الدوال ورسمها
 ىسش٠خ )زست ٔٛع اٌّمبَ(اٌاٌذاٌخ 

 ِزٕٛػخاِثٍخ 
اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

4 5 
ومدى د منطلق ايجا

 الدوال ورسمها
( 3اٌصف ) امثمة اضافية حول الموضوع في

 ِٓ اٌدذٚي.

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

5 5 
د منطلق ومدى ايجا

 الدوال ورسمها

، داٌخ signاِثٍخ رطج١م١خ ػٍٝ داٌخ 
Heaviside داٌخ ،Greatest integer. 

 ,Linearرشًّ: داٌخ ِزؼذدح زذٚد اٌزٟ
Quadratic Quartic. 

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

6 5 
د منطلق ومدى ايجا

 الدوال ورسمها

 
ً خ١ّغ ١رّث اٌّثٍث١خ ٚاٌّثٍث١خ اٌؼىس١خ.

 اٌذٚاي ثبٌشسُ ِٚؼشفخ إٌّطٍك ٚاٌّذٜ.
 

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

7 5 
د منطلق ومدى ايجا

 الدوال ورسمها

 .( )      اٌٍٛغبسر١ّخ
 .    االس١خ 

 .ِزٕٛػخِغ اِثٍخ 

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

8 5 
د منطلق ومدى ايجا

 الدوال ورسمها

 .[ ]  اٌصس١ر االػظُ 
ٚرشو١ت ِدّٛع ٚغشذ ٚظشة ٚلسّخ 

 .اٌذٚاي
 .ِزٕٛػخِغ اِثٍخ 

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

9 5 
د منطلق ومدى ايجا

 الدوال ورسمها

حل الواجبات واسئمة االمتحان. امثمة اضافية 
 تشمل امثمة مركزة حول نقاط ضعف الطالب.

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

 اِثٍخ رطج١م١خ ٚو١ف١خ رّث١ً ِدّٛػخ اٌسً. المتباينات 5 10
اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

 اٌّشزمخ ثبٌزؼش٠ف، اِثٍخ رطج١م١خ اٌّشزمخ 5 11
اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

 اٌّشزمخ  5 12
ٔظش٠بد ٚلٛا١ٔٓ اٌّشزمخ ِغ رطج١مٙب 

 ٚسسّٙب.
اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

 اٌغب٠خ ٚاالسزّشاس٠خ 5 13
رؼش٠ف اٌغب٠خ ٚغشق ا٠دبد٘ب ِغ اِثٍخ 

 ِزؼذدح.
اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 
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 اٌسبخخ

 اٌغب٠خ ٚاالسزّشاس٠خ 5 14
رؼش٠ف االسزّشاس٠خ ٚسثطٙب ثبٌغب٠خ ِغ 

 رطج١مبد ِزؼذدح.
اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

 اٌغب٠خ ٚاالسزّشاس٠خ 5 15
اِثٍخ اظبف١خ زٛي اٌّٛظٛع فٟ اٌصف 

 ( ِٓ اٌدذٚي13)
اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

16 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 
التكامل   زٍٙب

 الغير محدد
 ( )     

 لمدالة الثابتة والمرفوعة لمقوى:

.متنوعة مع امثمة  

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

17 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 
التكامل   زٍٙب

 الغير محدد
 لمدالة الكسرية وانواعها .

.متنوعةمع امثمة   
 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

18 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 
التكامل   زٍٙب

 الغير محدد

 لمدوال 
Linear, Quadratic, Quartic. 

 مع امثمة تطبيقية.

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

19 5 

ٚغشق  اٌزىبًِ
التكامل   زٍٙب

 الغير محدد

والدوال االسية:لمدوال الموغارتمية   
    ( )                   constant 

متنوعةمع امثمة   

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

20 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 
التكامل   زٍٙب

 الغير محدد
( 19الصف ) امثمة اضافية حول الموضوع في

 من الجدول.
 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

21 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 
التكامل   زٍٙب

 الغير محدد
 دالة الصحيح االعظم

.متنوعةمع امثمة   
 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

22 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 
التكامل الغير  زٍٙب

 محدد

ة حل الواجبات واسئمة االمتحان. امثمة اضافي
 تشمل امثمة مركزة حول نقاط ضعف الطالب.

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

23 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 
التكامل   زٍٙب

 الغير محدد
 الدوال المثمثية 
امثمة متعددة.كتابة القوانين، تطبيقها عمى   

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

24 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 

التكامل   زٍٙب
 الغير محدد

( 23امثمة اضافية حول الموضوع في الصف )
 من الجدول.

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

25 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 

التكامل   زٍٙب
 الغير محدد

 الدوال المثمثية العكسية 
 كتابة القوانين، تطبيقها عمى امثمة متعددة.

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

26 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 

التكامل   زٍٙب
 الغير محدد

( 25امثمة اضافية حول الموضوع في الصف )
 من الجدول.

 11إٌمطخ ٚفك 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

27 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 

التكامل   زٍٙب
 الغير محدد

 التكامل بالتجزئة
.متنوعةامثمة   

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ  11ٚفك إٌمطخ ( 27حول الموضوع في الصف )امثمة اضافية اٌزىبًِ ٚغشق  5 28
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

 :اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ 
 إٌصٛص األسبس١خ  ▪

 وزت اٌّمشس ▪

 أخشٜ      ▪

 اٌىزبة إٌّٙدٟ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ 

.رب١ٌف 1: جزسجبْ اٌزفبظً ٚاٌزىبًِ ِغ إٌٙذسخ اٌزس١ٍ١ٍخ ●

 .1983اٞ .خٟ. ثشسً ، 

إٌبدس فٟ اٌزفبظً ٚاٌزىبًِ: ٔبدس اثٛ ِغٍٟ، ِسّذ ِٛسٝ،  ●

التكامل   زٍٙب
 الغير محدد

اػالٖ ٚزست  من الجدول.

 اٌسبخخ

 ٚزست اٌسبخخ

29 5 

اٌزىبًِ ٚغشق 

التكامل  زٍٙب 
 الغير محدد

 بالكسورالتكامل بتجزئة 
 امثمة متنوعة

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ

30 5 
ٚرىبًِ ِشزمخ 

 اٌذٚاي اٌضائذ٠خ

 مشتقة و تكامل الدوال الزائدية
 امثمة متنوعة

 11ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ ٚزست 

 اٌسبخخ

اػالٖ  11ٚفك إٌمطخ 

 ٚزست اٌسبخخ
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 2112-2111ٔبخٟ اثشا١ُ٘. 

 اٌىزبة إٌّٙدٟ ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ:
 Thomas, George Brinton, et al. Thomas' calculus. Reading: 

Addison-Wesley, 2003. 

 Anton, Bivens, Davis. Calculus. Seventh Edition, New York, 2002. 

 Hintikka, Jaakko. The principles of mathematics revisited. 

Cambridge University Press, 1998. 

 ِصبدس اخشٜ:
https://ocw.mit.edu/resources/res-18-001-calculus-online-textbook-

spring-2005/textbook/ 

 

https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Calculus-

Lecture-Notes.html 

 

https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-

Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html 

 

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-01-single-variable-calculus-

fall-2006/lecture-notes/ 

 

https://www.math.upenn.edu/~rimmer/math103/notes.html 

 

ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً ) ِزطٍجبد خبصخ 

اٌّثبي ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد 

 (ٚاٌجشِد١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ 

 

 

ٚرشًّ ػٍٝ ) اٌخذِبد االخزّبػ١خ 

سج١ً اٌّثبي ِسبظشاد اٌع١ٛف 

ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد 

 ( ا١ٌّذا١ٔخ 

 

 

 اٌمجٛي  .13

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

https://ocw.mit.edu/resources/res-18-001-calculus-online-textbook-spring-2005/textbook/
https://ocw.mit.edu/resources/res-18-001-calculus-online-textbook-spring-2005/textbook/
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Calculus-Lecture-Notes.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Calculus-Lecture-Notes.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-01-single-variable-calculus-fall-2006/lecture-notes/
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-01-single-variable-calculus-fall-2006/lecture-notes/
https://www.math.upenn.edu/~rimmer/math103/notes.html


  
 1الصفحة 

 
  

 الجبر الخطي مقرروصف 

 وصف المقرر

 

 كهُخ انتزثُخ نهؼهىو انظزفخ /خبيؼخ انًىطم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى انزَبضُبد  انمسى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 EDMA21F103اندجز انخطٍ/  اسى / ريز انًمزر .3

  انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انذرسػخ زضىر فؼهٍ داخم لب أشكبل انسضىر انًتبزخ .5

 انفظم االول وانثبٍَ/ انسُخ االونً انفظم / انسُخ .6

 يُبلشخ( 60َظزٌ،  60سبػخ ) 120 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .7

 11/77/0272 تبرَخ إػذاد هذا انىطف  .8

 َهذف هذا انًمزر انً تًكٍُ انطبنت يٍ يؼزفخ: أهذاف انًمزر .9

 انًظفىفبد .1

 انًسذداد .2

 خطُخان انًؼبدالد بدطزق زم يُظىي .3

 فضبء انًتدهبد .4

 انتسىَالد انخطُخ .5

 انمُى انذاتُخ وانًتدهبد انذاتُخ .6

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين ال التعلمتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.

 يخزخبد انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .17
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 أ . تؼزَف انًمزر انذراسٍ 
  وانًؼزفخ فٍ انًفبهُى االسبسُخ نهدجز انخطٍ ثشكم ػبو.يمزر دراسٍ الكسبة انطبنت انخجزح 

 ىضىع بنًانًهبراد انخبطخ ث  -ة 

 تطجُك انؼًهُبد ػهً انًظفىفبد. 
 كُفُخ استخذاو انًظفىفبد وانًسذداد فٍ طزق زم يُظىيبد انًؼبدالد انخطُخ. 
 ٍانتًُُز ثٍُ انتزكُت انخطٍ واالرتجبط انخطٍ واالستمالل انخط. 
 كُفُخ اَدبد ثؼذ فضبء انًتدهبد ولبػذته. 
 ُخكُفُخ استخذاو وتطجُك انًظفىفبد فٍ انتسىَالد انخط. 
 .كُفُخ استخذاو انًظفىفبد وانًسذداد الَدبد انمُى انذاتُخ وانًتدهبد انذاتُخ 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

 .انتفبػم وانًشبركخ فٍ لبػخ انذرس يٍ خالل طزذ االسئهخ 
 .زم انتًبارٍَ وانىاخجبد 
 .االستفبدح يٍ انًىالغ االنكتزوَُخ ضًٍ انتخظض كطزَمخ نهتؼهُى وانتؼهى 

 طزائك انتمُُى      

 .يشبركبد انطهجخ داخم لبػخ انذرس 
 .تمذَى انىاخجبد وانتمبرَز 
 .اختجبراد َىيُخ وفظهُخ وَهبئُخ 

 يهبراد انتفكُز -ج

 ثبداء انىاخجبد. يٍ تطىَز لذراته هجختًكٍُ انط 
 .تطىَز لذرح انطهجخ يٍ خالل انًشبركخ فٍ انًُبلشبد 
 بضٍ وانًُطمٍ الَدبد انسهىل نالسئهخ انًطزوزخ.نزَتطىَز لذرح انطهجخ يٍ خالل انتفكُز ا 
  ٍوتمذًَهب ثشكم تمزَز. انًظبدرتطىَز لذرح انطهجخ يٍ خالل تدًُغ يؼهىيبد ػٍ انًىضىع ي 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

 .ػًم زهمبد َمبشُخ ثٍُ انطهجخ نسم انىاخجبد ونالخبثخ ػهً االسئهخ انًطزوزخ 
 ويُبلشخ االخبثبد غُز انظسُسخ. دُغدػى االخبثبد انظسُسخ وتش 
 .ٍُتشدُغ انطهجخ نهًشبركخ وانُمبش داخم لبػخ انذرس يٍ خالل تخظُض درخبد نهًشبرك 

 طزائك انتمُُى    

 .االنتزاو ثبنًىاػُذ انًسذدح نتسهُى انىاخجبد وانتمبرَز واال تخفض انذرخخ فٍ زبنخ تسهًُهب يتبخزا 
 داخم لبػخ انذرس.شخ اػطبء درخبد نهًشبركٍُ فٍ انًُبل 
 .اختجبراد َىيُخ وفظهُخ وَهبئُخ 

 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخظٍ (. -د 

 .تًُُخ لذراد انطهجخ ػهً انسىار وانًُبلشخ 
 .ٍتًُُخ لذراد انطهجخ فٍ تطجُمبد اندجز انخط 
 ر انىاخجبد الكتشبف االخطبء اٌ وخذد وتظسُسهب.ظسُتًُُخ لذراد انطهجخ يٍ خالل ت 
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 ثُُخ انًمزر .11

 انسبػبد األسجىع
يخزخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طزَمخ انتمُُى طزَمخ انتؼهُى اسى انىزذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
انؼًهُبد  4

ػهً 

 انًظفىفبد
 يُبلشخ ثؼض االسئهخ َظزٌ المصفوفات/ الخواص الجبرية لممصفوفات

2 
 عىااَ 4

 انًظفىفبد
 َظزٌ مصفوفات خاصة

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ

3 
اَدبد  4

يؼكىس 

 يظفىفخ
 معكوس المصفوفات

 َظزٌ
 اختجبر اٍَ

4 
اَدبد رتجخ  4

 يظفىفخ
 َظزٌ رتبة المصفوفات

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ

5 

استخذاو  4

انًجزهُبد 

فٍ زم 

 االسئهخ

 بعض المبرهنات لرتبة المصفوفة
 َظزٌ

 انىاخجبد

6 

زف انتؼ 4

ػهً 

يُظىيخ 

انًؼبدالد 

انخطُخ 

وانخطُخ 

انًتدبَسخ 

 وخىاطهب

منظومة المعادالت الخطية/ بعض 
الخواص لمنظومات المعادالت الخطية، 

 منظومة المعادالت الخطية المتجانسة

 َظزٌ

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ

7 

اَدبد زهىل  

نًُظىيبد 

انًؼبدالد 

 انخطُخ

 حمول منظومات المعادالت الخطية
 ٌَظز

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ

8 

كُفُخ  4

استخذاو 

طزَمخ 

كبوس فٍ 

اَدبد زهىل 

نًُظىيبد 

انًؼبدالد 

 انخطُخ

استخدام طريقة الحذف كاوس لحل 
 منظومة المعادالت الخطية

 َظزٌ

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ

9 

كُفُخ  4

استخذاو 

طزَمخ 

-كبوس

خىردٌ فٍ 

اَدبد زهىل 

نًُظىيبد 

انًؼبدالد 

 انخطُخ

جوردن -ة الحذف كاوساستخدام طريق
 لحل منظومة المعادالت الخطية

 َظزٌ

 اختجبر َىيٍ

17 
اَدبد  4

 انًسذد
 َظزٌ المحددات/ مقدمة في المحددات

 انىاخجبد

11 
استخذاو  4

انخىاص 
 َظزٌ بعض خواص المحددات

 اختجبر فظهٍ
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فٍ زم 

 االسئهخ

12 

استخذاو  4

انًجزهُبد 

فٍ زم 

 االسئهخ

 بعض المبرهنات لممحددات
 َظزٌ

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ

13 

اَدبد  4

انؼبيم 

 انًزافك
 العامل المرافق

 َظزٌ
 يُبلشخ ثؼض االسئهخ

 تمزَز َظزٌ تطبيقات العامل المرافق  4 14

15 

تطجُك  4

لبػذح 

كزايز فٍ 

زم 

يُظىيخ 

انًؼبدالد 

 انخطُخ

 َظزٌ قاعدة كرامر

 اختجبر اٍَ

16 

تؼزَف  4

فضبء 

انًتدهبد، 

اَدبد 

انضزة 

دٌ انؼذ

 وانًؼُبر

مقدمة في فضاء فضاء المتجهات/ 
خواص المتجهات، الضرب  ،المتجهات

 العددي، المعيار، المسافة
 َظزٌ

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ

17 

اَدبد  4

انضزة 

االتدبهٍ 

وتؼزَف 

انفضبء 

 اندزئٍ

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ َظزٌ الضرب االتجاهي، الفضاءات الجزئية

18 

تؼزَف  4

انتزكُت 

واالرتجبط 

واالستمالل 

 انخطٍ

التركيب الخطي، االرتباط الخطي، 
 االستقالل الخطي

 اختجبر اٍَ َظزٌ

19 

ثزاهٍُ  4

ثؼض 

 انًجزهُبد

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ َظزٌ بعض المبرهنات

20 

اَدبد  4

انمبػذح 

 وانجؼذ

 انىاخجبد َظزٌ القاعدة والبعد

21 

 اَدبد ثؼذ  4
فضاء 
السطور 
 واالعمدة

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ َظزٌ مدةفضاء السطور واالع

22 
ؼبرَف ت 4

 وايثهخ

التحويالت الخطية/ مقدمة في التحويالت 
 الخطية

 يُبلشخ ثؼض االسئهخ َظزٌ

23 
اَدبد انُىاح  4

 وانًذي
 يُبلشخ ثؼض االسئهخ َظزٌ النواة والمدى لمتحويالت الخطية

 اختجبر َىيٍ َظزٌ بعض المبرهناتثزاهٍُ  4 24
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 انجُُخ انتستُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األسبسُخ 
 كتت انًمزر 
      أخزي 

 الكتاب المنهجي باللغة العربية 

  عبذ سعيذ، د. نزار حمذون الجبر الخطي، تاليف: يحيى

 شكر.

 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

 Linear algebra, by K Hoffman and R Kunze, 
2nd Ed. Prentice Hall, INC. 

 Introduction to linear algebra with 
applications, by Kolman. 

 Linear algebra, by Serge Lange. 
 يتطهجبد خبطخ ) وتشًم ػهً سجُم

انًثبل ورش انؼًم وانذورَبد 

 وانجزيدُبد وانًىالغ االنكتزوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يسبضزاد انضُىف 

وانتذرَت انًهٍُ وانذراسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 ىخذالَ انًتطهجبد انسبثمخ

 57 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 75 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

ثؼض 

 انًجزهُبد

25 

اَدبد  4

يظفىفخ 

انتسىَم 

 انخطٍ

 انىاخجبد َظزٌ مصفوفة التحويالت الخطية

26 
زم ايثهخ  4

 وتطجُمبد
 اختجبر فظهٍ َظزٌ امثمة وتطبيقات

27 
تؼبرَف  4

 وايثهخ
 يُبلشخ ثؼض االسئهخ َظزٌ القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

28 

ثزاهٍُ  4

ثؼض 

 انًجزهُبد

 ؼض االسئهخيُبلشخ ث َظزٌ بعض المبرهنات

29 

ثزهبٌ  4

يجزهُخ 

كبَهٍ 

 وايثهخ

 تمزَز َظزٌ مبرهنة كايمي

30 
زم ايثهخ  4

 وتطجُمبد
 اختجبر اٍَ َظزٌ امثمة وتطبيقات
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيعخ انًٌطم انًؤسسخ انتعهيًيخ .1

 انزيبضيبد  انمسى اندبيعي / انًزكز .2

 انهغخ االنكهيزيخ  اسى / ريز انًمزر .3

  انجزايح انتي يذخم فييب .4

 انكتزًني أشكبل انسضٌر انًتبزخ .5

 2221-2222 االًنَ انًززهخ انفظم / انسنخ .6

 سبعخ 32 )انكهي(عبد انذراسيخ عذد انسب .7

 0222-7-11 تبريخ إعذاد ىذا انٌطف  .8

 ييذف انًمزر انَ تًكين انطبنت ين يعزفخ أىذاف انًمزر .9

1. What is the English langue 

2. It helps the student to know the basic vocabulary in communication  

3. Know the verbs 

4. Learn Conversation 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.
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 تعزيف انًمزر انذراسي أ . 

 مفردات عامة بالمغة االنكميزية  التعرف عمى 
  اسموب التحاور بالمغة االنكميزية التعرف عمى 
  قواعد المغة االنكميزية التعرف عمى 

 انًيبراد انخبطخ ثبنًٌضٌع   -ة 

 عهَ اخزاء زٌار ثبنهغخ االنكهيزيخ  انمذرح 
 يزيخ انمذرح عهَ نشز ًتزخًخ ثسٌث ثبنهغخ االنكه 
 يعزفخ اسًبء ًيعبني ريبضيخ ثبنهغخ االنكهيزيخ عهَ  انمذرح 

 طزائك انتعهيى ًانتعهى      

  ًايثهخ  اعطبء يسبضزاد  
  انكهًبد ًانًفزداد  ثبستخذاو يسبضزاد تفبعهيخ انكتزًنيخ تٌضير 
  في انًسبضزاد ًانتسذث ثبنهغخ االنكهيزيخ تسفيز انطهجخ عهَ انًشبركخ 
  نسثيى ًيعزفخ ًم زٌار ثبنهغخ االنكهيزيخ يع انطالة ًتشديعيى عهَ انتخبطت ثيب يدبل نعاعطبء

 انظعٌثبد انتي تٌاخييى

 طزائك انتمييى      

 االيتسبنبد انيٌييخ 
  زم انٌاخجبد ًزٌار اننمبشبد يع انطهجخ انًشبركخ في 
 ايتسبنبد نظف انسنخ ًنيبيخ انسنخ 

 ييبراد انتفكيز -ج

 تبج انَ اخٌثخ استثنبئيخطزذ اسئهخ شفٌيخ تس 
 طزذ يدًٌعخ زهٌل نًشكهخ يعينخ ًينبلشتيب يع انطهجخ 

 طزائك انتعهيى ًانتعهى     

 طزيمخ انًسبضزح 
 اً انًسبًرح  طزيمخ انًنبلشخ 

 طزائك انتمييى    

 االختجبراد 
  انٌاخت انجيتي 
 االسئهخ انظفيخ 
 ايتسبنبد نظف انسنخ ًنيبيخ انسنخ 

 بيخ ًانًنمٌنخ ) انًيبراد األخزٍ انًتعهمخ ثمبثهيخ انتٌظيف ًانتطٌر انشخظي (.انًيبراد  انع -د 

 نًعزفخ انظعٌثبد انتي نهطالة  ثشكم لظض ثبنهغخ االنكهيزيخ ًينبلشتيى ثيب  اعطبء ًاخجبد

 تٌاخييى
 ختجبرادتنجيو انطهجخ عهَ االخطبء في انٌاخجبد انجيتيخ ًاال 
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 ثنيخ انًمزر .12

 انسبعبد األسجٌع
زخبد انتعهى يخ

 انًطهٌثخ
 طزيمخ انتمييى طزيمخ انتعهيى اسى انٌزذح / انًسبق أً انًٌضٌع

1 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Hello 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

2 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Your world 
 12ًفك اننمطخ 

 زست انسبخخاعاله ً

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

3 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Personal information 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

4 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Family and friends 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12اننمطخ  ًفك

 ًزست انسبخخ

5 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Possessive adjective 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

6 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

It is my life  
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 زست انسبخخً

7 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Present Simple 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

8 4 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Every day 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

9 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

The time 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

12 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Places I like 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

11 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Where I live  
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

12 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Grammar 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

13 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Past Simple  
 12ًفك اننمطخ 

 سبخخاعاله ًزست ان

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

14 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

 1-اختبار
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

15 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Happy birthday 

 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ت انسبخخًزس
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 انجنيخ انتستيخ  .11

16 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Saying years 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

17 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

We had a good time 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

18 1 
 12ننمطخ ًفك ا

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Question and short answer 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

19 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

We can do it  
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

22 1 

 12ًفك اننمطخ 

ه ًزست اعال

 انسبخخ

Requests and offers 
 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

21 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Would you like  12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

22 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Thank you very much   12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

23 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Here and now  12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

24 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Present Simple and Present 
continuous 

 12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

25 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  2-اختبار 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

26 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

It is time to go  12نمطخ ًفك ان 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

27 1 
 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Question words revision  12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

28 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Present Continuous for 
future  12اننمطخ ًفك 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

29 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Revision of tenses- Present 
past and future  12ًفك اننمطخ 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

32 1 

 12ًفك اننمطخ 

اعاله ًزست 

 انسبخخ

Revision  12ك اننمطخ ًف 

 اعاله ًزست انسبخخ

اعاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ
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 انمزاءاد انًطهٌثخ :

  اننظٌص األسبسيخ 
 كتت انًمزر 
      ٍأخز 

 English book 

Headway Beginner , students book 
 Liz and soars 
  مصادر من االنترنت 

يتطهجبد خبطخ ) ًتشًم عهَ سجيم 

ًرش انعًم ًانذًريبد  انًثبل

 ًانجزيديبد ًانًٌالع االنكتزًنيخ (
 

انخذيبد االختًبعيخ ) ًتشًم عهَ سجيم 

انًثبل يسبضزاد انضيٌف ًانتذريت 

 انًيني ًانذراسبد انًيذانيخ ( 
 

 

 انمجٌل  .12

 ال يٌخذ انًتطهجبد انسبثمخ

 52 ألم عذد ين انطهجخ 
 32 أكجز عذد ين انطهجخ 
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 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 / وٍْخ اٌززثْخ ٌٍؼٌٍَ اٌصزفخ خبِؼخ اٌٌّصً اٌّؤسسخ اٌزؼٍّْْخ .1

 لسُ اٌزّبضْبد  اٌمسُ اٌدبِؼِ / اٌّزوش .2

 اسُ / رِش اٌّمزر .3
 /(Computer driving skill)ِيبرح لْبدح اٌسبسٌة

EDMA21F104 

 Excelًثزنبِح   Wordثزنبِح   اٌجزاِح اٌزِ ّذخً فْيب .4

 اٌسضٌر ىٌ دراسخ ػن ثؼذ   أشىبي اٌسضٌر اٌّزبزخ .5

 فصً أًي )وٌرص( اٌفصً / اٌسنخ .6

 ػٍِّ(44نظزُ ،  19سبػخ )59 )اٌىٍِ(ػذد اٌسبػبد اٌذراسْخ  .7

 92420/ 20/ ربرّخ إػذاد ىذا اٌٌصف  .8

 أىذاف اٌّمزر .9

 اٌزؼزف ػٍَ اٌسبسجخ االٌىززًنْخ ًاخشاءىب ًاىّْزيب .1

 نظبَ االػذاد )اٌنظبَ اٌؼشزُ،اٌنظبَ اٌثنبئِ،اٌنظبَ اٌثّبنِ،اٌنظبَ اٌسبدص ػشز( .2

 كتابة الخوارزميةكيفية   .3

 وْفْخ رسُ اٌّخططبد االنسْبثْخ  .4

 نبفذح سطر اٌّىزت .5

 Wordثزنبِح  .6

 Excelثزنبِح  .7

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 ِخزخبد اٌزؼٍُ ًطزائك اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ ًاٌزمُْْ .14

 أ . رؼزّف اٌّمزر اٌذراسِ 
 . ّيذف اٌّمزر اٌَ رؼزّف اٌطبٌت ثبٌسبسجخ االٌىززًنْخ ًاخشاءىب ًاىّْزيب 
  َاالػذاد ًاٌؼٍّْبد اٌسسبثْخ ػٍَ اٌنظبَ اٌثنبئِ .ِؼزفخ نظب 
 . اٌخٌارسِْبد )رؼٍُ اٌطبٌت وْفْخ وزبثخ ثزنبِح ًرسٍسً خطٌاد وزبثخ اٌجزنبِح 
  ٌَرسُ ِخطظ(اٌّخططبد االنسْبثْخ )رسًٌّ اٌخٌارسِْخ ا 
  نبفذح سطر اٌّىزت                         (Windows XP)  
  ثزنبِحWord  ػٍَ اٌطجبػخ(.)رؼٍُْ اٌطبٌت 
  ثزنبِحExcel . )رؼٍُْ اٌطبٌت ٌالسزفبدح ِنو طجبػْب ًرّبضْب( 

 اٌّيبراد اٌخبصخ ثبٌٌّضٌع   -ة 

 . ِؼزفخ اٌسبسجخ  االٌىززًنْخ ًوْفْخ اٌزؼبًِ ِؼيب  
 . ِِؼزفخ نظبَ االػذاد ًاٌزسٌّالد فّْب ثْنيب ًوذٌه اٌؼٍّْبد اٌسسبثْخ ثبٌنظبَ اٌثنبئ 
  ٌزؼٍُ وْفْخ وزبثخ ثزنبِح ػٍَ اٌسبسجخ .ِؼزفخ اٌخٌارسِْبد 
 . ِِؼزفخ اٌّخططبد االنسْبثْخ ٌزؼٍُ وْفْخ رسًٌّ اٌخٌارسِْخ اٌَ ِخطظ انسْبث 
 . ِؼزفخ نبفذح سطر اٌّىزت ًوْفْخ اٌزؼبًِ ِؼيب 
  ِؼزفخ ثزنبِح ايWord . ًرؼٍُ وْفْخ اٌطجبػخ ػٍْو 
  ِؼزفخ ثزنبِح ايExcel ه اٌزسُ ػٍْو .ٌْب ًوذًرؼٍُ وْفْخ اٌزؼبًِ ِؼو رّبض 

 طزائك اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ      

 اسزخذاَ ايclass room . ٌشزذ اٌّبدح 
 . رٌفْز ِسبضزاد ًِالسَ ِطجٌػخ ٌٍطٍجخ 
 ػزض فْذٌّاد خبصخ ثبٌّسبضزاد ػن طزّك ايclass room . 
 ػن طزّك ِشبروخ شبشخ طجْك ػٍِّ ػٍَ اٌسبسجخ فِ اٌّْذ ِجبشزر . 
  َاٌطٍجخ ِجبشز فِ اٌّْذزً األسئٍخ اِب. 
 . ِأسئٍخ ِجبشزح ٌٍطٍجخ ًاػطبء أسئٍخ وٌاخت ثْز 

 طزائك اٌزمُْْ      

  اٌمصْزح االٌىززًنْخ االخزجبراد(quiz) . 
  وزمُْْ شفيِ ٌٍطبٌت .طزذ االسئٍخ اثنبء اٌّنبلشخ فِ اٌّْذ 
 . األخزجبراد اٌشيزّخ ًاٌفصٍْخ 

 ِيبراد اٌزفىْز -ج

  ٌدؼً اٌطبٌت ّزفبػً ًّشذ انزجبىو ٌٍّبدح .اٌّْذ  داخًطزذ أسئٍخ ِفبخئخ 

 طزائك اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ     

 فِ اٌّْذ اٌّنبلشبد ًاألسئٍخ اٌزِ رطزذ أثنبء اٌمبء اٌّسبضزح . 
 . ُاشزان اٌطٍجخ ػن طزّك رشدْؼيُ ثبضبفخ درخبد ٌي 

 طزائك اٌزمُْْ    

  فِ اٌّْذ رمُْْ شفيِ خالي اٌّسبضزح. 
  ُْْرسزّزُ ثسْظ ثبالضبفخ ٌألِزسبنبد اٌشيزّخ ًاٌفصٍْخ .رم 
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 اٌّيبراد  اٌؼبِخ ًاٌّنمٌٌخ ) اٌّيبراد األخزٍ اٌّزؼٍمخ ثمبثٍْخ اٌزٌظْف ًاٌزطٌر اٌشخصِ (. -د 

  طزذ ِدٌّػخ ِن األسئٍخ غْز ٌِخٌدح فِ اٌّسبضزاد ًضّن اٌّبدح اٌذراسْخ ٌدؼً اٌطبٌت

 أسئٍخ رّبضْخ اضبفْخ ٌشّبدح ِؼزفزو ثبٌّبدح . ّجسث ػنيب فِ اٌّصبدر ًوذٌه اػطبؤه
 لجً اٌطبٌت خالي اٌّسبضزح زً ىذه األسئٍخ ِن . 
  اٌزنجْو ػٍَ األخطبء اٌزِ ّمغ ثيب اٌطبٌت فِ األِزسبنبد اٌجسْطخ(quiz)  ٌؼذَ رىزارىب

 ثبالِزسبنبد اٌفصٍْخ ًاٌشيزّخ .
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 اٌجنْخ اٌزسزْخ  .12

 اٌمزاءاد اٌّطٌٍثخ :

  اٌنصٌص األسبسْخ 
 وزت اٌّمزر 
  ٍأخز     

 الكتاب المنهجي باللغة العربية 

 ال يىجد 

  مصادر اخري 

 1- ِمذِخ فِ اٌجزِدخ  

 2-  ٍِشِخWindows XP  اػذاد أ. ػّز ثبسً ِسّذ

/وٍْخ اٌززثْخ ٌٍؼٌٍَ صبٌر ً أ. ِؼزصُ ِسٌّد ٌّسف

 ثنْخ اٌّمزر .11

 اٌسبػبد األسجٌع
ِخزخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٌٍثخ
 طزّمخ اٌزمُْْ طزّمخ اٌزؼٍُْ اسُ اٌٌزذح / اٌّسبق أً اٌٌّضٌع

1 9 
ِمذِخ فِ 

 اٌسبسٌة
Introduction to computer 

زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

زست ثنْخ اٌّمزر  Numbering systems نظُ األػذاد 9 2

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

3 9 
اٌزسٌّالد 

 ثْن األػذاد
Conversion between 

difference numbering system 
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

4 9 
اٌؼٍّْبد 

اٌسسبثْخ فِ 

 اٌنظبَ اٌثنبئِ

Arithmetic operations in the 
binary system 

زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

زست ثنْخ اٌّمزر  Algorithms اٌخٌارسِْبد 9 5

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

6 9 
اٌّخططبد 

 االنسْبثْخ
Flow Charts  زست ثنْخ اٌّمزر

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

7 9 
نبفذح سطر 

 اٌّىزت
Desktop  زست ثنْخ اٌّمزر

 ًزست اٌسبخخ
اٌّمزر زست ثنْخ 

 ًزست اٌسبخخ

8 9 
ثزنبِح 

Word 
Microsoft word 2007  زست ثنْخ اٌّمزر

 ًزست اٌسبخخ

زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

9 9 
اٌزؼزف ػٍَ 

 نبفذح اٌجزنبِح
 Microsoft word window 

Elements 
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

14 9 
اٌزؼزف ػٍَ 

اّىٌنبد 

 اٌجزنبِح
Icons of program  زست ثنْخ اٌّمزر

 ًزست اٌسبخخ

زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

زست ثنْخ اٌّمزر  How to print in program طجبػخوْفْخ اٌ 9 11

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

12 9 
ثزنبِح 

Excel 
Microsoft Excel 2007  زست ثنْخ اٌّمزر

 ًزست اٌسبخخ

ثنْخ اٌّمزر زست 

 ًزست اٌسبخخ

13 9 
اٌزؼزف ػٍَ 

 نبفذح اٌجزنبِح
Microsoft Excel window 

Elements 
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

14 9 
اٌزؼزف ػٍَ 

اّىٌنبد 

 اٌجزنبِح
Icons of program 

زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ

15 9 
اسزخذاَ 

 اٌجزنبِح

 رّبضْب
Using Mathematic program 

زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ
زست ثنْخ اٌّمزر 

 ًزست اٌسبخخ



  
 5الصفحة 

 
  

 اٌصزفخ لسُ اٌفْشّبء.

 3-  ٍِشِخ Microsoft Office Word 2007 .اػذاد أ

ػّز ثبسً ِسّذ صبٌر ً أ. ِؼزصُ ِسٌّد ٌّسف/وٍْخ 

 اٌززثْخ ٌٍؼٌٍَ اٌصزفخ لسُ اٌفْشّبء.

  ٍِشِخ Microsoft Office Excel 2007 اػذاد أ. ػّز

ثبسً ِسّذ صبٌر ً أ. ِؼزصُ ِسٌّد ٌّسف/وٍْخ اٌززثْخ 

 ٌٍؼٌٍَ اٌصزفخ لسُ اٌفْشّبء.

 

 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

  

ِزطٍجبد خبصخ ) ًرشًّ ػٍَ سجًْ 

اٌّثبي ًرش اٌؼًّ ًاٌذًرّبد 

 ًاٌجزِدْبد ًاٌٌّالغ االٌىززًنْخ (

NI Multisim software   
1- http://www.watad.me/       
2-https://youtu.be/wy-phgxrvpua 
3-https://youtu.be/htDmWWxh2co 
4-https://youtu.be/pq-f8983Eoz 
            

اٌخذِبد االخزّبػْخ ) ًرشًّ ػٍَ 

سجًْ اٌّثبي ِسبضزاد اٌضٌْف 

ًاٌزذرّت اٌّينِ ًاٌذراسبد 

 اٌّْذانْخ ( 

 

 

 اٌمجٌي  .13

 ال ٌّخذ اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

 طبٌت 84زست زدُ اٌمبػخ اٌذراسْخ ًزست رمسُْ اٌشؼت  ألً ػذد ِن اٌطٍجخ 

 طبٌت 94زست زدُ اٌمبػخ اٌذراسْخ ًزست رمسُْ اٌشؼت  أوجز ػذد ِن اٌطٍجخ 
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 ًىذج وصف انًقررَ

 وصف انًقرر

 

 خبِؼخ اٌّٛطً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ف١ض٠بءلغُ اٌ  اٌمغُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .2

 EDPH21M104 ٚرىبًِ / رفبضً اعُ / سِض اٌّمشس .3

 power point     , اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 زضٛس اٌىزشٟٚٔ  أشىبي اٌسضٛس اٌّزبزخ .5

 2021-2220اٌفظً اٌذساعٟ االٚي + اٌثبٟٔ /  اٌفظً / اٌغٕخ .6

 عبػخ اٌفظً اٌثبٟٔ( 32عبػخ اٌفظً االٚي + 32خ) عبػ 60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2020/9/20 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 يغ تطثٍقها ػهى ايثهح يتُىػح: انتانٍح ٌهدف انًقرر انى يؼرفح انطانة نهًصطهحاخ

 

 غ االػذاد ٚأٛاع اٌفزشادِدب١ِ .1

 زً اٌّزجب٠ٕبد ٚاٌم١ّخ اٌّطٍمخ .2

 ِغ اٌشعُ +أٛاع اٌذٚاي سعُ اٌذٚاي ٚرسذ٠ذ إٌّطٍك ٚاٌّغزمش ٌىً ٔٛع ِٓ اٌذٚاي .3

 ايجاد الغاية  .2

 ِغ اٌشعُرؼش٠ف االعزّشاس٠خ ٚششٚطٙب ٌّؼشفخ اعزّشاس٠خ اٌذاٌخ  .5

 لٛا١ٔٓ االشزمبق ٌٍذٚاي اٌدجش٠خ  .6

 يراخؼح أداء يؤصضاخ انتؼهٍى انؼانً ))يراخؼح انثرَايح األكادًًٌ((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.
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 ٌدجش٠خرىبًِ اٌذٚاي ا .7

 لبػذح ٌٛث١زبي .8

 

 اشزمبق اٌذاٌخ االع١خ .9

 

 رىبًِ اٌذاٌخ االع١خ .10

 اشزمبق اٌذٌخ اٌٍٛغبسر١ّخ .11

 رىبًِ اٌذاٌخ ٌٍٛغبسر١ّخ .12

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ .13

 رىبًِ اٌذٚاي اٌّثٍث١خ .14

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌؼىغ١خ .15

 رىبًِ اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌؼىغ١خ .16

 اٌزىبًِ اٌّسذد  .17

 ٍٝ اٌزىبًِ اٌّسذد )ا٠دبد اٌّغبزخ( رطج١مبد ػ  .18

 ثؼض اٌظ١غ االعبع١خ فٟ اٌزىبًِ .19

 ١خثاٌّثٍ دلٛا١ٔٓ اٌّزطبثمب  .20

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌضائذ٠خ اٌؼىغ١خ ِغ ِجشٕ٘برٙب  .21

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .12

 أ . رؼش٠ف اٌّمشس اٌذساعٟ 
 طالب ببعض اساسيات االشتقاق والتكامل وبعض االساليب الرياضيية استيتمدمة   هي مادة علمية هتدف اىل تعليم ال

 .ذلك

 ب . المهارات الخاصة بالموضوع
 اوال : االهداف المعرفية 

 انًُطهق وانًضتقر نكم َىع يٍ اندوال ان يتمكن الطالب من تحديد  -1

 ٝ اِثٍخ ِزٕٛػخٚرطج١ك اٌششٚط ػٍرؼش٠ف االعزّشاس٠خ ٚششٚطٙب اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2

 ان يَعرف الطالب مفهوم  الغاية من اليمن واليسار مع تطبيقها على امثلة مختلفة 3

و ان يطبق الطالب قوانين اشتقاق وتكامل كل من الدوال المثلثية ,الدوال الجبرية ,الدوال اللوغارتمية والدوال االسية  4
االستفادة من قوانيين المتطبقات المثلثية في تبسيط على امثلة متنوعة مع معرفة كيفية الدوال الثلثية العكسية 

 االشتقاق والتكامل

 ان يتعرف الطالب على خطوات تطبيق قاعدة لوبيتال  5

 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اخشاء اٌزىبًِ اٌّسذد 6

 ِؼشفخ اٌطبٌت و١ف١خ ا٠دبد اٌّغبزخ اٌّسظٛسٖ ث١ٓ ِغزم١ُ ِٕٚسٕٟ 7

 ثبٌزدضئخ( ِؼشفخ اٌطبٌت الزذٜ طشق اٌزىبًِ )اٌزىبًِ 8

 ِؼشفخ اٌطبٌت ٌجؼض اٌظ١غ االعبع١ٗ فٟ اٌزىبًِ ٚرطج١مٙب ػٍٝ اِثٍخ ِزٕٛػخ 9

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّث١ٍخ اٌؼىغ١خ ِغ ِجشٕ٘خ ٘زٖ اٌمٛا١١ِٔٓؼشفخ اٌطبٌت ٌمٛا١١ٔٓ  10

 ثب١ٔب : ا٘ذاف ِٙبسر١ٗ 

 ّٕطٍك ٚاٌّغزمش ٌٙباْ ٠شعُ اٌطبٌت اٌذٚاي )اٌدجش٠خ , االع١خ, اٌٍٛغبسر١ّخ , اٌّثٍث١خ ( ٚرسذ٠ذ اٌ -1
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 اْ ٠شعُ اٌطبٌت اٌغب٠خ ػٍٝ خظ االػذاد ٌّؼشفخ اٌغب٠خ ِٓ ا١ّ١ٌٓ ٚا١ٌغبس -2

 اْ ٠شعُ اٌطبٌت ِٕسٕٟ ٌذاٌخ ِغ خظ االػذاد اال٠دبد اٌّغبزخ اٌّسظٛسح ث١ُٕٙ  -3

 طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 طشذ ِشىٍخ رزؼٍك ثبٌّبدح فٟ ثذا٠خ اٌّسبضشح ثغ١خ اثبسٖ أزجبٖ اٌطٍجخ 

 ِ ُف١ذ٠ٚخ ِغ سبضشاد رمذ٠pdf  ثبعزخذاَ ثؼض اٌجشاِح ِثً    سَٚػجش اٌىالط 

   point     power   , , َرٍٟ وشا google meet 

 ٚششذ اٌّبدح ثبعزخذاَ لٍُ ٚٚسلخ ٚرمذ٠ّٙب ٌٍطٍجخ ثشىً ف١ذ 

  ِشاػبح طٍجخ اٌّدبٟٔ ٌزٌه رُ أشبء وشٚة ػٍٝ اٌّبعٕدش ِخظض ٌُٙ ٌزمذ٠ُ اٌّسبضشاد

 ٚاالعزّبع اٌٝ اعئٍخ ِٕٚبلشخ اٌّبدح  ٚاٌزٛاطً ِؼُٙ

  ػمذ ٌمبءاد ِغ اٌطٍجخ ِجبششح ػٓ طش٠ك اٌىٛوً ١ِذ ٚرمذ٠ُ اٌّسبضشاد ثبعزخذاَ ثشٔبِح ثٛس

 ث٠ٕٛذ ثُ اػطبء ِدبي ٌٍطٍجخ ٌطشذ اعئٍزُٙ ٚاعزفغبسارُٙ ِٕٚبلشٙب

 رسف١ضُ٘  طشذ اعئٍخ  ِخزٍفخ اثٕبء اٌّسبضشاد ٚاششان اوجش لذس ِٓ اٌطٍجخ فٟ االخبثخ ِغ

 ثىٍّبد رشدؼ١ٗ ٌزؼض٠ض اخبثزُٙ

  ثغجت ضؼف إٌذ از١بٔب ٌٚظؼٛثخ سفغ ٚرس١ًّ اٌفذ٠ٛاد ِٓ لجً اٌطٍجخ فمذ رُ أشبء لٕبح خبطخ

 ٠زُ ِٓ خالٌٙب سفغ اٌّسبضشاد اٌفذ٠ٛ٠خ ٚاسعبي ساثظ ٌٍطٍجخ ٌىً ِسبضشٖ  ا١ٌٛر١ٛةػٍٝ 

 

 

 

 طشق اٌزم١١ُ

ز١ث ٠زُ رٛخ١خ عؤاي ِٓ ٔٛع اٌّزؼذد اٚ اخز١بساد  questionثبعزخذاَ  لظ١شح اخزجبساد ١ِٛ٠خ .1

 ٌٍطٍجخ ٚاظٙبس إٌز١دخ ِجبششح  ٌُٙ ٌزسفض٠ُٙ ػٍٝ اٌّشبسوخ

 Quiz assignmentاخشاء اخزجبساد اعجٛػ١خ ثبعزخذاَ  .2

 assignment  اخشاء اخزجبساد فظ١ٍخ ثبعزخذاَ  .3

االخبثخ ثُ رظ١ٍر االخبثبد ٚرسذ٠ذ ِذح ص١ِٕخ ٌُٙ إلسعبي assignment اػطبء ٚاخجبد ٌُٙ ػجش .4

 ٚاػطبئُٙ اٌذسخبد ٚروش اعّبء اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ االِش اٌٟ ٠سفش اٌطٍجخ ٌّض٠ذ ِٓ اٌّشبسوبد 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 ٌٙباٌّغزمش ٚإٌّطٍك ِٓ اعزٕزبج ٔٛع اٌذاٌخ اػزّبد ػٍٝ اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت  .1
 فٟ ا٠دبد اشزمبق ٚرىبًِ اٌذٚاي زطجمبد اٌّثٍث١خّاْ ٠زؼٍُ و١ف١خ االعزفبدح ِٓ لٛا١١ٔٓ اٌ .2
ٚاْ ٠ؼشف ِبٟ٘ اٌّؼط١بد ٚو١ف١خ   اثجبد اٞ ِجشٕ٘خ  د٠فىش ثخطٛااْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف  .3

 االعزفبدح ِٕٙب ٚسثطٙب ِغ ثؼضٙب ٚوزٌه ِؼشفخ اٌّطٍٛة أثجبرٗ ِٓ خالي ط١غخ اٌغؤاي 
ٕخ ِٚسبٌٚخ رشر١ت ٘زٖ اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف ٠غزفبد ِٓ ِؼٍِٛبد عبثمخ ِزؼٍمخ ثّؼط١بد اٞ ِجش٘ .4

 اٌّؼٍِٛبد ٌشثطٙب ِغ ثؼضٙب ِٚغ ِؼط١بد اٌغؤاي ِّب ٠غبػذٖ فٟ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّطٍٛة إثجبرٗ
اْ ٠غزٕزح اٌطبٌت اٌفشٚلبد اٌجغ١طخ فٟ لٛا١١ٔٓ اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌؼىغ١خ ِّب ٠غبػذح ػٍٝ  .5

 زفظٙب ٚاعززوبس٘ب
 ٓ طش٠ك ػىظ االشزمبق لٛا١ٔٓ اٌزىبًِ ػ اعزٕزبجاْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ  .6
 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف ٠فىش ثخطٛاد رجغ١ظ اٞ ِغبٌخ ِّب ٠غًٙ ػ١ٍخ زٍٙب .7
رشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االػزّبد ػٍٝ خشاطخ اٌّفب١ُ٘ ٌٍّٛاض١غ اٌّزشاثطخ ِّب ٠غبػذٖ ػٍٝ رزوش٘ب  .8

 ِٚؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٕٙب ٚاالعزفبدٖ ِٕٙب

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

   

   ٟثشىً ٍِف سفغ ٚاخت ث١زpdf   ٌٝ٠ضُ اعئٍخ ِزٕٛػخ رسزٛٞ افىبس ِخزٍفخ ِّب ٠ؤدٞ زٍٙب ا

 ر١ّٕخ  ثؼض ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطبٌت
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  زً اعئٍخ اٌٛاخت ثؼذ أزٙبء اٌّذح اٌّسذدح ٌإلخبثخ ػ١ٍٙب ِغ رٛض١ر االفىبس اٌزٟ رسز٠ٛٙب االعئٍخ

 ٌزؼض٠ض االخبثبد اٌظس١سخ ٌٍطٍجخ
  

 

  

 طشائك اٌزم١١ُ    

 ٍ١ر اخبثبد اٌٛاخت اٌج١زٟ ٚاػطبئُٙ اٌذسخبد ٚروش اعّبء اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ االِش اٌٟ ٠سفش رظ

 اٌطٍجخ ٌّض٠ذ ِٓ اٌّشبسوبد

 Quiz assignmentاخشاء اخزجبساد اعجٛػ١خ ثبعزخذاَ  .5

 assignment اخشاء اخزجبساد فظ١ٍخ ثبعزخذاَ   .6

8  
 ؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّز -د 

رشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االخبثخ ٚاٌزؼج١ش ٚ ػذَ ازشاج اٌطبٌت فٟ زبي وْٛ أخبثزٗ خبطئخ ِٚذزخ  -1

ثؼجبساد رشد١ؼ١خ فٟ زبي وبٔذ اخبثزٗ طس١سخ ِّب ٠ؼضص ثمزٗ ثٕفغخ ٠ٌٚٛذ ٌذ٠خ اٌشغجخ فٟ ِض٠ذ 

 ِٓ اٌّشبسوبد
ً اٌطٍجخ ٚزثُٙ ػٍٝ ػذَ رىشاس٘ب فٟ االِزسبٔبد اٌفظ١ٍخ اٌٝ االخطبء اٌّزىشسح ِٓ لج اإلشبسح -2

 ٚإٌٙبئ١خ
 ٌزذسوٙب فٟ االِزسبٔبد اٌمبدِخ ٚاٌٛاخجبد  طبء اٌطٍجخ فٟ االٚساق االِزسب١ٔٗػٍٝ اخ اٌزأش١ش -3
 وزبثخ ثؼض اٌؼجبساد اٌّسفضح ػٍٝ اٚساق اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ ٌزشدؼ١ُٙ  -4

 



  
 5انصفحح 

 
  

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 زؼٍُ اٌّطٍٛثخِخشخبد اٌ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛزذح / 

اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1.  
2 

 عبػبد
ِدب١ِغ االػذاد ٚأٛاع 

 اٌفزشاد

Number sums 
and types of 

periods 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

2.  
2 

 عبػبد
زللللللللً اٌّزجب٠ٕللللللللبد 

 ٚاٌم١ّخ اٌّطٍمخ

Solve 
inequalities and 
absolute value 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

3.  
2 

 عبػبد

سعُ اٌذٚاي ٚرسذ٠ذ 

إٌّطٍك ٚاٌّغزمش ٌىً 

ِغ اٌشعُ  ٔٛع ِٓ اٌذٚاي

 +أٛاع اٌذٚاي

Drawing 
functions and 

determining the 
starting and 

stable for each 
type of functions 
with the drawing 

+ types of 
functions 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

4.  
2 

 عبػبد
 Finding Limit ايجاد الغاية

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

5.  
2 

 عبػبد
رؼش٠ف االعزّشاس٠خ 

 عُٚششٚطٙب ِغ اٌش

Definition of 
continuity and 
its conditions 
with drawing 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

6.  
2 

 عبػبد
لٛا١ٔٓ االشزمبق ٌٍذٚاي 

 اٌدجش٠خ

Laws of 
differentiation 
of algebraic 

functions 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

7.  
2 

 رىبًِ اٌذٚاي اٌدجش٠خ عبػبد
Integration of 

algebraic 
functions 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

8.  
2 

 عبػبد
 زً رّبس٠ٓ

Solving 
exercises 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

9.  
2 

 عبػبد

 لبػذح ٌٛث١زبي
 

L'Hubital Base  10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

12.  
2 

 عبػبد
 اشزمبق اٌذاٌخ االع١خ

 

Derivation of 
the exponential 

function 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

11.  
2 

 خ االع١خرىبًِ اٌذاٌ عبػبد
Integration of 

the exponential 
function 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

12.  
2 

 اشزمبق اٌذٌخ اٌٍٛغبسر١ّخ عبػبد
Derivation of 

the logarithmic 
sign 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

13.  
2 

 رىبًِ اٌذاٌخ ٌٍٛغبسر١ّخ عبػبد
Integration of 

the logarithmic 
function 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

14.  
2 

 عبػبد
 زً رّبس٠ٓ

Solving 
exercises 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 ٌّثٍث١خاشزمبق اٌذٚاي ا 2  .15
Derivation of 
trigonometric 

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ  10ٚفك إٌمطخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

 خ :اٌمشاءاد اٌّطٍٛث

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 انكتاب انًُهدً تانهغح انؼرتٍح 

  ترصم .خً.حضثاٌ انتفاضم وانتكايم تانٍف اي  

 هًكتىر ػهً ػزٌز ػدتانٍف ان يثادئ انرٌاضٍاخ 

 ٌوآخروٌ. تىياس حضاب  تىياس ، خىرج ترٌُتى ،

، Addison-Wesleyانتفاضم وانتكايم. انقراءج: 

2003 

 

 ، 0202ترتراَد. يثادئ انرٌاضٍاخ. روتهٍدج ،  راصم 

 Hintikka  ،Jaakko إػادج انُظر فً يثادئ .

 .1991انرٌاضٍاخ. يطثؼح خايؼح كايثرٌدج ، 

  .ٌ11.211^ داٍَال كهٍتًاA  حضاب انتفاضم وانتكايم

. يؼهد ياصاتشىصتش 0223يغ انتطثٍقاخ. رتٍغ 

 MIT OpenCourseWareنهتكُىنىخٍا: 

 ٍ11ٍ. حضاب انتفاضم انًثضط ػهى انؼظاو. الرٌضا فرادك 

 0210صثتًثر 

 ٚزغت اٌسبخخ اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ functions عبػبد

16.  
2 

 رىبًِ اٌذٚاي اٌّثٍث١خ عبػبد
Integration of 
trigonometric 

functions 
 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

17.  

2 
 عبػبد

شزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ ا

 اٌؼىغ١خ

Derivation of 
Inverse 

Trigonometric 
Functions 

 12ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ  اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

 ٚزغت اٌسبخخ

18.  

2 
 عبػبد

رىبًِ اٌذٚاي اٌّثٍث١خ 

 اٌؼىغ١خ

Integration of 
Inverse 

Trigonometric 
Functions 

 12ٚفك إٌمطخ 

 خخاػالٖ ٚزغت اٌسب
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

19.  
2 

 عبػبد
 اٌزىبًِ اٌّسذد

Definite integral  12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

22.  
2 

 عبػبد
 زً رّبس٠ٓ

Solving 
exercises 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

21.  
2 

 عبػبد
ج١مبد ػٍٝ اٌزىبًِ رط

 اٌّسذد )ا٠دبد اٌّغبزخ(

Applications to 
definite integrals 

(finding space) 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

22.  
2 

 عبػبد

ثؼض اٌظ١غ االعبع١خ 

 فٟ اٌزىبًِ

Some basic 
formulas in 
integration 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اٌسبخخاػالٖ ٚزغت 
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

23.  
2 

 ١خثاٌّثٍ دلٛا١ٔٓ اٌّزطبثمب عبػبد
Laws of 

trigonometric 
identities 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ 12ٚفك إٌمطخ

 ٚزغت اٌسبخخ

24.  

2 
اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ  عبػبد

اٌضائذح اٌؼىغ١خ ِغ 

 ِجشٕ٘برٙب

Derivation of 
inverse 

hyperbolic 
trigonometric 
functions with 
their theorems 

 12ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ  اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

 ٚزغت اٌسبخخ

25.  
2 

 عبػبد
 زً رّبس٠ٓ

Solving 
exercises 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ
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 انكتاب انًُهدً تانهغح اإلَكهٍزٌح:

 

 : Written by IJ. Parcel : Calculus 

 Principles of Mathematics  
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- Thomas, George Brinton, et al. Thomas calculus. 
Reading: Addison-Wesley, 2003. 

 -Russell, Bertrand. Principles of mathematics. 
Routledge, 2020 

 - Hintikka, Jaakko. The principles 
of mathematics revisited. 

Cambridge University Press, 
1998: 

  with Calculus 18.013A Daniel Kleitman.

Spring 2005.  Applications.

ology: Massachusetts Institute of Techn

,MIT OpenCourseWare 
 Larissa Fradkin. Differential Calculus Simplified 

to the Bone. 18 September 2012 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّثبي ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد 

 ٚاٌجشِد١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

-books-https://www.freebookcentre.net/maths

Notes.html-Lecture-download/Calculus 
-books-eebookcentre.net/mathshttps://www.fr

-for-Notes-Lecture-Calculus-download/Advanced

Mathematics.html 
-013a-https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18

2005-spring-applications-with-calculus 
-http://www.soundmathematics.com/wp

-Calculus-content/uploads/2012/09/Differential
dfBone5.p-the-to-Simplified 

 
 
 

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ 

عج١ً اٌّثبي ِسبضشاد اٌض١ٛف 

ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد 

 ا١ٌّذا١ٔخ ( 

 

 

 اٌمجٛي  .13

 ال٠ٛخذ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 طبٌت 52زغت ِغبزخ اٌمبػخ ٚػذد اٌشؼت ثٛالغ  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 طبٌت 62لغ زغت ِغبزخ اٌمبػخ ٚػذد اٌشؼت ثٛا أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Calculus-Lecture-Notes.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Calculus-Lecture-Notes.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-013a-calculus-with-applications-spring-2005
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-013a-calculus-with-applications-spring-2005
http://www.soundmathematics.com/wp-content/uploads/2012/09/Differential-Calculus-Simplified-to-the-Bone5.pdf
http://www.soundmathematics.com/wp-content/uploads/2012/09/Differential-Calculus-Simplified-to-the-Bone5.pdf
http://www.soundmathematics.com/wp-content/uploads/2012/09/Differential-Calculus-Simplified-to-the-Bone5.pdf
http://www.soundmathematics.com/wp-content/uploads/2012/09/Differential-Calculus-Simplified-to-the-Bone5.pdf
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 ًىذج وصف انًقررَ

 وصف انًقرر

 

 خبِؼخ اٌّٛطً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ى١ّ١بءلغُ اٌ  اٌمغُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .2

 EDCH21 F1071 ٚرىبًِ / رفبضً اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ٚف١ذ٠ٛ power point      اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 زضٛس اٌىزشٟٚٔ  أشىبي اٌسضٛس اٌّزبزخ .5

 2021-2220اٌفظً اٌذساعٟ االٚي + اٌثبٟٔ /  / اٌغٕخاٌفظً  .6

 عبػخ اٌفظً اٌثبٟٔ( 62عبػخ اٌفظً االٚي + 62)  خعبػ 122 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2020/9/20 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 :يغ تطثٍقها ػهى ايثهح يتُىػح انتانٍح ٌهدف انًقرر انى يؼرفح انطانة نهًصطهحاخ

 

 ِدب١ِغ االػذاد ٚأٛاع اٌفزشاد .1

 زً اٌّزجب٠ٕبد ٚاٌم١ّخ اٌّطٍمخ .2

 ِغ اٌشعُ +أٛاع اٌذٚاي سعُ اٌذٚاي ٚرسذ٠ذ إٌّطٍك ٚاٌّغزمش ٌىً ٔٛع ِٓ اٌذٚاي .3

 ايجاد الغاية  .2

 ِغ اٌشعُرؼش٠ف االعزّشاس٠خ ٚششٚطٙب ٌّؼشفخ اعزّشاس٠خ اٌذاٌخ  .5

 لٛا١ٔٓ االشزمبق ٌٍذٚاي اٌدجش٠خ  .6

 يراخؼح أداء يؤصضاخ انتؼهٍى انؼانً ))يراخؼح انثرَايح األكادًًٌ((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.
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 ً اٌذٚاي اٌدجش٠خرىبِ .7

 لبػذح ٌٛث١زبي .8

 

 اشزمبق اٌذاٌخ االع١خ .9

 

 رىبًِ اٌذاٌخ االع١خ .10

 اشزمبق اٌذٌخ اٌٍٛغبسر١ّخ .11

 رىبًِ اٌذاٌخ ٌٍٛغبسر١ّخ .12

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ .13

 رىبًِ اٌذٚاي اٌّثٍث١خ .14

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌؼىغ١خ .15

 رىبًِ اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌؼىغ١خ .16

 اٌزىبًِ اٌّسذد  .17

 رطج١مبد ػٍٝ اٌزىبًِ اٌّسذد )ا٠دبد اٌّغبزخ(   .18

 ثؼض اٌظ١غ االعبع١خ فٟ اٌزىبًِ .19

 ١خثاٌّثٍ دلٛا١ٔٓ اٌّزطبثمب  .20

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌضائذ٠خ اٌؼىغ١خ ِغ ِجشٕ٘برٙب  .21

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .12

 أ . رؼش٠ف اٌّمشس اٌذساعٟ 
 عللي  اطااط  بعل  اااايا  اشاتقاا  ااطقاام  ابل  اشاااطي  اطياايةية اتخةقةدمة   هي مادة علمية هتدف اىل 

 .ذطك

 ب . المهارات الخاصة بالموضوع
 اوال : االهداف المعرفية 

 انًُطهق وانًضتقر نكم َىع يٍ اندوال ان يتمكن الطالب من تحديد  -1

 اٌششٚط ػٍٝ اِثٍخ ِزٕٛػخ ٚرطج١كرؼش٠ف االعزّشاس٠خ ٚششٚطٙب اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2

 ان يَعرف الطالب مفهوم  الغاية من اليمن واليسار مع تطبيقها على امثلة مختلفة 3

و ان يطبق الطالب قوانين اشتقاق وتكامل كل من الدوال المثلثية ,الدوال الجبرية ,الدوال اللوغارتمية والدوال االسية  4
رفة كيفية االستفادة من قوانيين المتطبقات المثلثية في تبسيط على امثلة متنوعة مع معالدوال الثلثية العكسية 

 االشتقاق والتكامل

 ان يتعرف الطالب على خطوات تطبيق قاعدة لوبيتال  5

 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اخشاء اٌزىبًِ اٌّسذد 6

 ِؼشفخ اٌطبٌت و١ف١خ ا٠دبد اٌّغبزخ اٌّسظٛسٖ ث١ٓ ِغزم١ُ ِٕٚسٕٟ 7

 ً )اٌزىبًِ ثبٌزدضئخ(ِؼشفخ اٌطبٌت الزذٜ طشق اٌزىبِ 8

 ِؼشفخ اٌطبٌت ٌجؼض اٌظ١غ االعبع١ٗ فٟ اٌزىبًِ ٚرطج١مٙب ػٍٝ اِثٍخ ِزٕٛػخ 9

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّث١ٍخ اٌؼىغ١خ ِغ ِجشٕ٘خ ٘زٖ اٌمٛا١١ِٔٓؼشفخ اٌطبٌت ٌمٛا١١ٔٓ  10

 ثب١ٔب : ا٘ذاف ِٙبسر١ٗ 

 ٚرسذ٠ذ إٌّطٍك ٚاٌّغزمش ٌٙب اْ ٠شعُ اٌطبٌت اٌذٚاي )اٌدجش٠خ , االع١خ, اٌٍٛغبسر١ّخ , اٌّثٍث١خ ( -1
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 اْ ٠شعُ اٌطبٌت اٌغب٠خ ػٍٝ خظ االػذاد ٌّؼشفخ اٌغب٠خ ِٓ ا١ّ١ٌٓ ٚا١ٌغبس -2

 اْ ٠شعُ اٌطبٌت ِٕسٕٟ ٌذاٌخ ِغ خظ االػذاد اال٠دبد اٌّغبزخ اٌّسظٛسح ث١ُٕٙ  -3

 طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 ٍجخطشذ ِشىٍخ رزؼٍك ثبٌّبدح فٟ ثذا٠خ اٌّسبضشح ثغ١خ اثبسٖ أزجبٖ اٌط 

  ف١ذ٠ٚخ ِغ رمذ٠ُ ِسبضشادpdf  ثبعزخذاَ ثؼض اٌجشاِح ِثً    سَٚػجش اٌىالط 

   point     power  , google meet 

 ٚششذ اٌّبدح ثبعزخذاَ لٍُ ٚٚسلخ ٚرمذ٠ّٙب ٌٍطٍجخ ثشىً ف١ذ 

  ِشاػبح طٍجخ اٌّدبٟٔ ٌزٌه رُ أشبء وشٚة ػٍٝ اٌّبعٕدش ِخظض ٌُٙ ٌزمذ٠ُ اٌّسبضشاد

 االعزّبع اٌٝ اعئٍخ ِٕٚبلشخ اٌّبدح ٚاٌزٛاطً ِؼُٙ ٚ

  ُ٘طشذ اعئٍخ  ِخزٍفخ اثٕبء اٌّسبضشاد ٚاششان اوجش لذس ِٓ اٌطٍجخ فٟ االخبثخ ِغ رسف١ض

 ثىٍّبد رشدؼ١ٗ ٌزؼض٠ض اخبثزُٙ

 

 طشق اٌزم١١ُ

ز١ث ٠زُ رٛخ١خ عؤاي ِٓ ٔٛع اٌّزؼذد اٚ اخز١بساد  questionثبعزخذاَ  لظ١شح اخزجبساد ١ِٛ٠خ .1

 بس إٌز١دخ ِجبششح  ٌُٙ ٌزسفض٠ُٙ ػٍٝ اٌّشبسوخٌٍطٍجخ ٚاظٙ

 Quiz assignmentاخشاء اخزجبساد اعجٛػ١خ ثبعزخذاَ  .2

 assignment  اخشاء اخزجبساد فظ١ٍخ ثبعزخذاَ  .3

ٚرسذ٠ذ ِذح ص١ِٕخ ٌُٙ إلسعبي االخبثخ ثُ رظ١ٍر االخبثبد assignment اػطبء ٚاخجبد ٌُٙ ػجش .4

 اٌّز١ّض٠ٓ االِش اٌٟ ٠سفش اٌطٍجخ ٌّض٠ذ ِٓ اٌّشبسوبد ٚاػطبئُٙ اٌذسخبد ٚروش اعّبء اٌطٍجخ 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 ٌٙباٌّغزمش ٚإٌّطٍك ِٓ اعزٕزبج ٔٛع اٌذاٌخ اػزّبد ػٍٝ اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت  .1
 زطجمبد اٌّثٍث١خ فٟ ا٠دبد اشزمبق ٚرىبًِ اٌذٚايّاْ ٠زؼٍُ و١ف١خ االعزفبدح ِٓ لٛا١١ٔٓ اٌ .2
ٚاْ ٠ؼشف ِبٟ٘ اٌّؼط١بد ٚو١ف١خ   اثجبد اٞ ِجشٕ٘خ  د٠فىش ثخطٛااْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف  .3

 االعزفبدح ِٕٙب ٚسثطٙب ِغ ثؼضٙب ٚوزٌه ِؼشفخ اٌّطٍٛة أثجبرٗ ِٓ خالي ط١غخ اٌغؤاي 
اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف ٠غزفبد ِٓ ِؼٍِٛبد عبثمخ ِزؼٍمخ ثّؼط١بد اٞ ِجشٕ٘خ ِٚسبٌٚخ رشر١ت ٘زٖ  .4

 ؤاي ِّب ٠غبػذٖ فٟ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّطٍٛة إثجبرٗاٌّؼٍِٛبد ٌشثطٙب ِغ ثؼضٙب ِٚغ ِؼط١بد اٌغ
اْ ٠غزٕزح اٌطبٌت اٌفشٚلبد اٌجغ١طخ فٟ لٛا١١ٔٓ اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌؼىغ١خ ِّب ٠غبػذح ػٍٝ  .5

 زفظٙب ٚاعززوبس٘ب
 لٛا١ٔٓ اٌزىبًِ ػٓ طش٠ك ػىظ االشزمبق  اعزٕزبجاْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ  .6
 ِغبٌخ ِّب ٠غًٙ ػ١ٍخ زٍٙب اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف ٠فىش ثخطٛاد رجغ١ظ اٞ .7
رشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االػزّبد ػٍٝ خشاطخ اٌّفب١ُ٘ ٌٍّٛاض١غ اٌّزشاثطخ ِّب ٠غبػذٖ ػٍٝ رزوش٘ب  .8

 ِٚؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٕٙب ٚاالعزفبدٖ ِٕٙب

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

   

  سفغ ٚاخت ث١زٟ  ثشىً ٍِفpdf  ٍٙب اٌٝ ٠ضُ اعئٍخ ِزٕٛػخ رسزٛٞ افىبس ِخزٍفخ ِّب ٠ؤدٞ ز

 ر١ّٕخ  ثؼض ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطبٌت

  زً اعئٍخ اٌٛاخت ثؼذ أزٙبء اٌّذح اٌّسذدح ٌإلخبثخ ػ١ٍٙب ِغ رٛض١ر االفىبس اٌزٟ رسز٠ٛٙب االعئٍخ

 ٌزؼض٠ض االخبثبد اٌظس١سخ ٌٍطٍجخ
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 ٌّز١ّض٠ٓ االِش اٌٟ ٠سفش رظ١ٍر اخبثبد اٌٛاخت اٌج١زٟ ٚاػطبئُٙ اٌذسخبد ٚروش اعّبء اٌطٍجخ ا

 اٌطٍجخ ٌّض٠ذ ِٓ اٌّشبسوبد

 Quiz assignmentاخشاء اخزجبساد اعجٛػ١خ ثبعزخذاَ  .5

 assignment اخشاء اخزجبساد فظ١ٍخ ثبعزخذاَ   .6

8  
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

ثخ ٚاٌزؼج١ش ٚ ػذَ ازشاج اٌطبٌت فٟ زبي وْٛ أخبثزٗ خبطئخ ِٚذزخ رشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االخب -1

ثؼجبساد رشد١ؼ١خ فٟ زبي وبٔذ اخبثزٗ طس١سخ ِّب ٠ؼضص ثمزٗ ثٕفغخ ٠ٌٚٛذ ٌذ٠خ اٌشغجخ فٟ ِض٠ذ 

 ِٓ اٌّشبسوبد
اٌٝ االخطبء اٌّزىشسح ِٓ لجً اٌطٍجخ ٚزثُٙ ػٍٝ ػذَ رىشاس٘ب فٟ االِزسبٔبد اٌفظ١ٍخ  اإلشبسح -2

 خٚإٌٙبئ١
 وزبثخ ثؼض اٌؼجبساد اٌّسفضح ػٍٝ اٚساق اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ ٌزشدؼ١ُٙ  -3
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛزذح / 

اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػبد 4  .1
ِدب١ِغ االػذاد ٚأٛاع 

 اٌفزشاد

Number sums 
and types of 

periods 
 10إٌمطخ  ٚفك

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 عبػبد 4  .2
زللً اٌّزجب٠ٕللبد ٚاٌم١ّللخ 

 اٌّطٍمخ

Solve 
inequalities and 
absolute value 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 عبػبد 4  .3
سعُ اٌذٚاي ٚرسذ٠ذ إٌّطٍك 

 ِٓ اٌذٚايٚاٌّغزمش ٌىً ٔٛع 
 ِغ اٌشعُ +أٛاع اٌذٚاي

Drawing 
functions and 

determining the 
starting and 

stable for each 
type of functions 
with the drawing 

+ types of 
functions 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 Finding Limit ا٠دبد اٌغب٠خ عبػبد 4  .4
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 عبػبد 4  .5
رؼش٠ف االعزّشاس٠خ 

 ٚششٚطٙب ِغ اٌشعُ

Definition of 
continuity and 
its conditions 
with drawing 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 عبػبد 4  .6
ٌٍذٚاي  لٛا١ٔٓ االشزمبق

 ٚزً اِثٍخ ِزٕٛػخ  اٌدجش٠خ

Laws of 
differentiation 
of algebraic 

functions 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 زً رّبس٠ٓ عبػبد 4  .7
Solving 

exercises 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 رىبًِ اٌذٚاي اٌدجش٠خ عبػبد 4  .8
Integration of 

algebraic 
functions 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 زً رّبس٠ٓ عبػبد 4  .9
Solving 

exercises 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 عبػبد 4  .12
 لبػذح ٌٛث١زبي

 
L'Hubital Base  10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 عبػبد 4  .11
 اشزمبق اٌذاٌخ االع١خ

 

Derivation of 
the exponential 

function 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 رىبًِ اٌذاٌخ االع١خ عبػبد 4  .12
Integration of 

the exponential 
function 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 اشزمبق اٌذٌخ اٌٍٛغبسر١ّخ عبػبد 4  .13
Derivation of 

the logarithmic 
sign 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 رىبًِ اٌذاٌخ ٌٍٛغبسر١ّخ عبػبد 4  .14
Integration of 

the logarithmic 
fnction 

 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

    اِزسبْ ٠ِٟٛ  عبػبد 4  .15
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 انكتاب انًُهدً تانهغح انؼرتٍح 

  ترصم .خً.حضثاٌ انتفاضم وانتكايم تانٍف اي  

 هًكتىر ػهً ػزٌز ػدتانٍف ان يثادئ انرٌاضٍاخ 

 ٌب ، وآخروٌ. تىياس حضا تىياس ، خىرج ترٌُتى

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ عبػبد 4  .16
Derivation of 
trigonometric 

functions 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 بخخٚزغت اٌس

 زً رّبس٠ٓ عبػبد 4  .17
Solving 

exercises 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 رىبًِ اٌذٚاي اٌّثٍث١خ عبػبد 4  .18
Integration of 
trigonometric 

functions 
 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 بس٠ٓزً رّ عبػبد 4  .19
Solving 

exercises 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌؼىغ١خ عبػبد 4  .22

Derivation of 
Inverse 

Trigonometric 
Functions 

 12ٚفك إٌمطخ 

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ  اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

 ٚزغت اٌسبخخ

 ذٚاي اٌّثٍث١خ اٌؼىغ١خرىبًِ اٌ عبػبد 4  .21

Integration of 
Inverse 

Trigonometric 
Functions 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 اٌزىبًِ اٌّسذد عبػبد 4  .22
Definite integral  12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 س٠ٓزً رّب عبػبد 4  .23
Solving 

exercises 
 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 عبػبد 4  .24
رطج١مبد ػٍٝ اٌزىبًِ اٌّسذد 

 ٌزّش٠ٓ ٚزً ا )ا٠دبد اٌّغبزخ(

Applications to 
definite integrals 

(finding space) 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 زغت اٌسبخخٚ

    اِزسبْ ٠ِٟٛ  عبػبد 4  .25

 عبػبد 4  .26
ثؼض اٌظ١غ االعبع١خ فٟ 

 اٌزىبًِ

Some basic 
formulas in 
integration 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 زً رّبس٠ٓ عبػبد 4  .27
Solving 

exercises 
 10ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12 ٚفك إٌمطخ

 ٚزغت اٌسبخخ

 اٌّثٍث١خ دلٛا١ٔٓ اٌّزطبثمب عبػبد 4  .28
Laws of 

trigonometric 
identities 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ 12ٚفك إٌمطخ

 ٚزغت اٌسبخخ

 عبػبد 4  .29

اشزمبق اٌذٚاي اٌّثٍث١خ اٌضائذح 

ٚزً  اٌؼىغ١خ ِغ ِجشٕ٘برٙب

اِثٍخ  ٚطش٠مخ اٌزىبًِ  

 ثبٌزدضئخ 

Derivation of 

inverse 

hyperbolic 

trigonometric 

functions with 

their theorems 

and  The retail 

integration 

method 

 
 

 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ

اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ

 زً رّبس٠ٓ عبػبد 4  .32
Solving 

exercises 
 12ٚفك إٌمطخ 

 اػالٖ ٚزغت اٌسبخخ
اػالٖ  12ٚفك إٌمطخ 

 ٚزغت اٌسبخخ
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، Addison-Wesleyانتفاضم وانتكايم. انقراءج: 

2003 

 

  ، 0202راصم ، ترتراَد. يثادئ انرٌاضٍاخ. روتهٍدج 

 Hintikka  ،Jaakko إػادج انُظر فً يثادئ .

 .1991انرٌاضٍاخ. يطثؼح خايؼح كايثرٌدج ، 

  .ٌ11.211^ داٍَال كهٍتًاA  حضاب انتفاضم وانتكايم

ياصاتشىصتش  . يؼهد0223يغ انتطثٍقاخ. رتٍغ 

 MIT OpenCourseWareنهتكُىنىخٍا: 

  .11الرٌضا فرادكٍٍ. حضاب انتفاضم انًثضط ػهى انؼظاو 

 0210صثتًثر 

 انكتاب انًُهدً تانهغح اإلَكهٍزٌح:

 

 : Written by IJ. Parcel : Calculus 

 Principles of Mathematics  
 Written by Dr. Ali Aziz Ali 

- Thomas, George Brinton, et al. Thomas calculus. 
Reading: Addison-Wesley, 2003. 

 -Russell, Bertrand. Principles of mathematics. 
Routledge, 2020 

 - Hintikka, Jaakko. The principles 
of mathematics revisited. 

Cambridge University Press, 
1998: 

  with Calculus 18.013A Daniel Kleitman.

Spring 2005.  plications.Ap

Massachusetts Institute of Technology: 

,MIT OpenCourseWare 
 Larissa Fradkin. Differential Calculus Simplified 

to the Bone. 18 September 2012 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّثبي ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد 

 ٚاٌجشِد١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

-books-https://www.freebookcentre.net/maths

Notes.html-Lecture-download/Calculus 
-books-https://www.freebookcentre.net/maths

-for-Notes-Lecture-Calculus-download/Advanced

Mathematics.html 
-013a-://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18https

2005-spring-applications-with-calculus 
-http://www.soundmathematics.com/wp

-Calculus-s/2012/09/Differentialcontent/upload
Bone5.pdf-the-to-Simplified 

 
 

https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Calculus-Lecture-Notes.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Calculus-Lecture-Notes.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Advanced-Calculus-Lecture-Notes-for-Mathematics.html
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-013a-calculus-with-applications-spring-2005
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-013a-calculus-with-applications-spring-2005
http://www.soundmathematics.com/wp-content/uploads/2012/09/Differential-Calculus-Simplified-to-the-Bone5.pdf
http://www.soundmathematics.com/wp-content/uploads/2012/09/Differential-Calculus-Simplified-to-the-Bone5.pdf
http://www.soundmathematics.com/wp-content/uploads/2012/09/Differential-Calculus-Simplified-to-the-Bone5.pdf
http://www.soundmathematics.com/wp-content/uploads/2012/09/Differential-Calculus-Simplified-to-the-Bone5.pdf
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اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ 

عج١ً اٌّثبي ِسبضشاد اٌض١ٛف 

ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد 

 ا١ٌّذا١ٔخ ( 

 

 

 اٌمجٛي  .13

 ال٠ٛخذ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 طبٌت 52زغت ِغبزخ اٌمبػخ ٚػذد اٌشؼت ثٛالغ  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 طبٌت 62زغت ِغبزخ اٌمبػخ ٚػذد اٌشؼت ثٛالغ  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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 ًٕرط ٔطف انًمشسَ

 ٔطف انًمشس

 

 / كهٛخ انزشثٛخ نهعهٕو انظشفخعبيعخ انًٕطم انًؤعغخ انزعهًٛٛخ .1

 لغى انشٚبضٛبد  انمغى انغبيعٙ / انًشكض .2

 EDMA21F201 اعى / سيض انًمشس .3

 جكبنٕسٕٚطان انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 ٔانكزشَٔٙ  ؽضٕس فعهٙ أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .5

 انفظم انذساعٙ االٔل ٔانضبَٙ / انغُخ انضبَٛخ  انفظم / انغُخ .6

 عبعخ َظش٘ 150 عذد انغبعبد انذساعٛخ )انكهٙ( .7

 90220/ 20/ ربسٚخ إعذاد ْزا انٕطف  .8

 : رعهٛى انطبنت انًٕاضٛع االرٛخ:أْذاف انًمشس .9

 انغٛش يُزٓٛخانًززبثعبد ٔانًزغهغالد  .1

  انمطجٛخ االؽذاصٛبد .2

 انًزغٓبد ثعبد , ألانفضبء صالصٙ ا .3

 , االعزًشاسٚخ, انغبٚبدانذٔال انًزعذدح انًزغٛشاد .4

 يعبيم الكشاَظ نؾغبة انُٓبٚبد, انُٓبٚبد انعظًٗ ٔانظغشٖ ,انغضئٛخ انًشزمبد  .5

 يع انزطجٛمبدم انًزعذد انزكبي .6

 َظشٚبد كشٍٚ ٔانزجبعذ ٔعزٕن .7

 يشاععخ أداء يؤعغبد انزعهٛى انعبنٙ ))يشاععخ انجشَبيظ األكبدًٚٙ((

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشعبد انزعهى انًزٕلعخ يٍ انطبنت       

ًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ انانزعهى رؾمٛمٓب يجشُْبً عًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 ٔطف انجشَبيظ.
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 يخشعبد انزعهى ٔطشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى .10

 انًمشس انذساعٙ  فٚأ . رعش
 شكم يفظم عهٗ انًفبْٛى االرٛخ:فٙ ْزا انًمشس انزعشف ٔانذساعخ ثٚزى 

  بسة ٔانزجبعذ ٔانشربثخ ٔانزمٛٛذ. انزمخٕاص انًززبثعبد انًزضًُخ  -1
, اَالٕا  اخزجالبساد انزمالبسة, انًزغهغالالد انًزُبٔثالخ -pانًزغهغالد انُٓذعٛخ, يزغهغالالد  -2

 انمٕٖ ٔاخزجبساد انزمبسة نٓب. دٔاخزجبساد انزمبسة نٓب, يزغهغال
 صٛبد انمطجٛالخ,ارًضٛم انُمالبط فالٙ االؽالذ رؾٕٚم االؽذاصٛبد انمطجٛخ انٗ انذٚكبسرٛخ ٔثبنعكظ,  -3

 )انًغزمًٛبد, انذائشح, انضْالشح, انشالكم انمهجالٙ(,   سعى انًغزمًٛبد فٙ االؽذاصٛبد انمطجٛخ 
 طجٛخ.منؽغبة طٕل انًُؾُٙ ٔانًغبؽخ داخم انًُؾُٙ فٙ االؽذاصٛبد ا

كٛف ًٚضم انًزغّ, طٕل ٔارغبِ انًزغّ, صأٚخ انًزغّٓ, انعًهٛبد انغجشٚخ عهٛٓالب, انضالشة  -4
انُمطالالٙ ٔاالرغالالبْٙ, ؽغالالبة يغالالبؽخ يزالالٕاص٘ االضالالال . يعبدنالالخ انًغالالزمٛى ٔانًغالالزٕ٘ فالالٙ 

 .انفضبء انضالصٙ االثعبد, انًغبفخ ثٍٛ انُمطخ ٔانًغزٕ٘
 بٚبد, االعزًشاسٚخ.غناٚغبد انًغبل نهذٔال انًزعذدح انًزغٛشاد, ا -5
اٚغالالبد انًشالالزمبد انغضئٛالالخ, انالالذٔال انزٕافمٛالالخ, انًشالالزمخ انزبيالالخ, لبعالالذح انغهغالالهخ, االَؾالالذاس,  -6

انالذٔال انًزغٓالخ, انالذٔال انعذدٚالخ  , انًشزمخ االرغبْٛخ,انًغزٕ٘ انًًبط ٔانًغزمٛى انعًٕد
ًالٗ, ظ)ع خع, رؾذٚذ َٕ  انُمبط انؾشؽغبة انُٓبٚبد انمظٕٖ نهغطٕػ , انزشزذ, انزذٔٚش

 طشٚمخ يعبيم الكشاَظ نؾغبة انُٓبٚبد. طغشٖ, عشعّٛ(, دساعخ 
 ؽغالالبة انزكبيالالم انضُالالبئٙ, ؽغالالبة انًغالالبؽبد داخالالم انًُؾُٛالالبد ثبعالالزخذاو انزكبيالالم انضُالالبئٙ, -7

اٚغالبد انؾغالٕو ثبعالزخذاو انزكبيالم انضالصالٙ, ؽغالبة انزكبيالم انخطالٙ ؽغبة انزكبيالم انضالصالٙ, 
 ٔانزكبيم عهٗ انغطؼ.

 كشٍٚ ٔانزجبعذ ٔعزٕن, اٚغالبد انزكبيالم انخطالٙ ثبعالزخذاو يجشُْالخ كالشٍٚ,    ددساعخ يجشُْب -8
 اٚغبد انًغبؽخ داخم يُؾُٙ يغهك ثبعزخذاو يجشُْخ كشٍٚ.

 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕ    -ة 

 رذسٚت انطبنت عهٗ ؽم االيضهخ ٔانزًكٍ يٍ فًٓٓب. -1

 فٓى انًٕضٕ  ثأعهٕة سٚبضٙ ٔيُطمٙ.يغبعذح انطبنت فٙ  -0

 بنت عهٗ سثظ انًفبْٛى انشٚبضٛخ ثبنزطجٛمبد انفٛضٚبئٛخ.طنرؾفٛض ا -3

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى      

 يع االيضهخ انًششٔؽخ. رضى عًٛع انًفشداد انًطهٕثخ نهطهجخ   يفٕٓيخيؾبضشاد  رٕفٛش -1

 اعزخذاو انغجٕسح نزٕضٛؼ انؾهٕل ٔاعزخشاط انُزبئظ. -2

ل ششػ انًٕاضٛع نؾضٓى عهٗ انزفبعم ٔاعزُزبط الخٔفزؼ انًُبلشخ رٕعّٛ االعئهخ نهطهجخ ثشكم عبو  -3

 .فٙ انؾهٕل انطبنت عظ انزٙ ٚعزًذْبألا

 شبسكخ انطهجخ فٙ ؽهٕل االيضهخ ثعذ رؾذٚذ انًفبْٛى انعهًٛخ ٔانًجبدئ انزٙ ٚعزًذْب انطبنت فٙ انؾم.ي -4

 .بٓاداسح االيزؾبَبد ٔعشعخ فٓى االعئهخ ٔؽهنزمٕٚخ انطهجخ فٙ  ًُضنٛخاعطبء انٕاعجبد ان -5

  

 طشائك انزمٛٛى      

( ٔثأٔلبد غٛش يؾذدح نًعشفخ يذٖ اعزٛعبة انطهجخ نهًٕضٕ  ٔؽضٓى quizاالخزجبساد انمظٛشح ) -1

 عهٗ انًزبثعخ انًغزًشح.

انفشطخ ثبنزفكٛش  ٔإلعطبءرٕعّٛ االعئهخ انشفٕٚخ خالل اعطبء انًؾبضشح نغزة اَزجبِ انطهجخ  -2

 ٔانزٕاطم يع انذسط.

 ٔرخظٛض انٕلذ انز٘ ٚزُبعت يع رٓٛئخ انطبنت نالخزجبس. خ ٚشرؾذٚذ ايزؾبَبد شٓ -3

 رؾذٚذ ايزؾبَبد َظف َٔٓبٚخ انغُخ انذساعٛخ. -4
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 يٓبساد انزفكٛش -ط

نزطٕٚش  اعطبء ٔلذ نهًُبلشخ ؽٕل انًفبْٛى انزٙ ٚغذ انطبنت ضعفب فٙ اعزٛعبثٓب يع اعطبء االيضهخ -1

 .لذساد انطهجخ عهٗ االعزُزبط ٔاالعزُجبط

ٔيزبثعخ انطهجخ  انًُضنٛخ  ذسح انطبنت عهٗ انزًكٍ يٍ ؽم االعئهخ يٍ خالل انٕاعجبد ل خٛرطٕٚش ٔرًُ -2

 فٙ ؽهٓب.

 . سٚبضٙ ٔيُطمٙ ثأعهٕةيغبعذح انطهجخ عهٗ انزفكٛش  -3

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى     

 .انفشطخ نهطهجخ ثبكزشبف انًعهٕيبد إلعطبءاعزخذاو انًالؽظبد  -1

ٚظبل انفكشح ثبنًُطك انشٚبضٙ إلانشٚبضٛخ راد انعاللخ ئ دباعزخذاو االعظ ٔانمٕاٍَٛ ٔانًج -2
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 ٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.ٕظزنانًٓبساد  انعبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ ا -د 

 رشغٛع انطهجخ عهٗ انًُبلشبد انغًبعٛخ فٙ ٔلذ غٛش ٔلذ انًؾبضشاد.  -1

ؽش انطهجخ عهٗ انزٕعع ثبنًعهٕيبد يٍ خالل لشاءح انًظبدس انًمشسح ٔغٛش انًمشسح فٙ انًُٓظ  -2
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 زٕعٛع دائشح انًعشفخ ٔانًعهٕيبد.انطهجخ فٙ اعزخذاو االَزشَذ ن بدسشا -4
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 ثُٛخ انًمشس .11

األعجٕ

  

انغبعب

 د

يخشعبد 

انزعهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ 

 انًٕضٕ 
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزعهٛى

1 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 انًززبثعبد

 11وفق النقطة 

 جةاعاله وحسب الحا
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

2 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 عبد انًمٛذحانًززبث

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

3 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 جخٛانشرانًززبثعبد 

 11وفق النقطة 

 حسب الحاجةاعاله و
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

4 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 نًززبثعبدارمبسة 

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

5 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 هغالدانًزغ

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

6 4 

ق النقطة وف

اعاله  11

ب وحس

 الحاجة

 رمبسة انًزغهغالد

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11ة وفق النقط

 وحسب الحاجة

7 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 اخزجبساد انزمبسة

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

8 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

سب وح

 الحاجة

 غالد انمٕٖيزغه

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 الحاجة وحسب

9 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 عم ربٚهش ٔيكهٕسٍٚالع

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

11 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 دبانًزغٓ

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

11 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 ٙ ٔاالرغبْٙانضشة انُمط

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة  11وفق النقطة  يعبدنخ انًغزمٛىوفق النقطة  4 12
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اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 وحسب الحاجة لحاجةاعاله وحسب ا

13 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 غزٕ٘يعبدنخ انً

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

14 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 ح انًزغٛشادانذٔال يزعذد

 11وفق النقطة 

 الحاجة اعاله وحسب
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

15 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 ًُطهكان

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة
اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

16 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 الغاية
 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11فق النقطة و

 جةوحسب الحا

17 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 االستمرارية
 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

18 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 قة الجزئية والتامةالمشت
 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

19 4 

قطة وفق الن

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

قاعدة السمسمة والمشتقة 
 االتجاهية

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

21 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 ويمالتشتت والتد
 11وفق النقطة 

 حاجةاعاله وحسب ال

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

21 4 

 وفق النقطة

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 اثيات القطبيةاالحد
 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

22 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

ئرة والزهرة في رسم الدا
 ثيات القطبيةحدااال

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة

عاله ا 11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

23 4 

فق النقطة و

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 11وفق النقطة  لقمبيكل ارسم الش

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

24 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

طول المنحني والمساحة داخل 
 نيالمنح

 11وفق النقطة 

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11فق النقطة و

 اجةوحسب الح
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 ًمشسكزت ان 

      ٖأخش 

  :انكزبة انًُٓغٙ ثبنهغخ انعشثٛخ

 2009, رٕيبط انًمشس 2011ؽغجبٌ انزفبضم ٔانزكبيم, رٕيبط 

 انكزبة انًُٓغٙ ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ:

Calculus, Seventh Edition, Anton. Bivens. Davis 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم عهٗ 

عجٛم انًضبل ٔسػ انعًم ٔانذٔسٚبد 

 ٕالع االنكزشَٔٛخ (ٔانجشيغٛبد ٔانً

 يؾبضشاد يٍ انٕٛرٕٛة ٔيٕالع رعهًٛٛخ اخشٖ

انخذيبد االعزًبعٛخ ) ٔرشًم عهٗ 

عجٛم انًضبل يؾبضشاد انضٕٛف 

ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 

 

 انمجٕل  .13

 يمرفبضم ٔركب يمذيخ فٙ ثمخانًزطهجبد انغب

 30 ألم عذد يٍ انطهجخ 

 الحاجة

25 4 

ق النقطة وف

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 11وفق النقطة  التكامل المضاعف

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

26 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 11وفق النقطة  التكامل عمى منحني

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

27 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 11وفق النقطة  مبرهنة كرين

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

28 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 11وفق النقطة  التكامل الثالثي

 حاجةاعاله وحسب ال

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

29 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 11وفق النقطة  سطحالتكامل عمى 

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة

31 4 

وفق النقطة 

اعاله  11

وحسب 

 الحاجة

 11وفق النقطة  وستوكس دباعالت اتمبرهن

 اعاله وحسب الحاجة

اعاله  11وفق النقطة 

 وحسب الحاجة
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 انذساعٛخ اعزٛعبة انمبعخ ؽغت أكجش عذد يٍ انطهجخ 

 

 اضياتالريقسن  –ثانية ة هرحل –م هتقدتفاضل  –الل حسن ط صهيبد. 



 

 

 

 

 

 

 

 أهذاف انًادج

تؼرٌف انسيرج (  group theoryانهذف االضاضً هى دراضح َظرٌح انسيرج )

واػطاء ايثهح ػهٍها واػطاء يفهىو انؼًهٍح انثُائٍح وانخىاص االضاضٍح نها 

 وانقذرج ػهى تىضٍف انًثرهُاخ انًختهفح نذراضح اَىاع وخظائض انسير.

 

 نهًادج االضاضٍح انتفاطٍم

Definition group theory, binary operation, semi-group, 

basic properties of group, the sub group, the center of the 

group, cyclic group ,a left(right) coset of H in G, normal 

subgroup, Lagrange theorem, The Quotient group . 

homomorphism, the kernel and isomorphic.    

 انًُهجٍح انكتة

1-The Theory of Groups, RotmanJ.J.2
nd

 ,1973,Boston 

2-The Theory of Groups. Macdonald,1968, oxford 

3-Abstract Algebra, David M.Buton,1988, wm.c.Brown 

Publishers. 

 
 

 انًظادرانخارجٍح
.وزارج انتؼهٍى  1982يقذيح فً َظرٌح انسير،تاضم ػطا ػثذ انًجٍذ واخروٌ ، 

  انؼراق -انؼانً وانثحث انؼهًً 

 تقذٌراخ وتقطٍى انذرجاخ

 انُهائً انطؼً ايتحاَاخ قظٍرج يُتظف انفظم

25 15 40 60 

 

 6: ػذد انطاػاخ 

 : ػذد انىحذاخ 

 كلية التربية /قسم الرياضيات )مادة سنوية(أياكٍ انًحاضراخ: 

 

  

 وزارج انتؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً

 جايؼح انًىطم

 ػهىو انحاضىب وانرٌاضٍاخكهٍح 

 انرٌاضٍاخقطى 

 انثاٍَحانًرحهح:

  جثر انسيرانًادج:

 شههح يؤٌذ خهٍمنتذرٌطً:ااضى 

 يذرشانهقة انؼهًً:

 ياجطتٍر:هم انؼهًًؤانً

 :انثرٌذ االنكتروًَ

shahlasamer@uomosul.edu.iq 

 



 انًفرداخ حطة االضاتٍغ 

 انًالحظاخ انًادج انؼًهٍح انًادج انُظرٌح انتارٌخ االضثىع

 يادج ضُىٌح الٌىجذ Lagrange Theorem 3/5/2021 االول

   normal sub group 10/5/2021 انثاًَ

   some theorem and example 17/5/2021 انثانث

   The Quotient groups 24/5/2021 انراتغ

    Example and some theorem 31/5/2021 انخايص

   homomorphism 7/6/2021 انطادش

    some Example 14/6/2021 انطاتغ

   the kernel the natH 21/6/2021 انثايٍ

   Example and some theorem 28/6/2021 انتاضغ

   isomorphism 5/7/2021 انؼاشر

   Example and some theorem 12/7/2021 انحادي ػشر

    19/7/2021 انثاًَ ػشر

    26/7/2021 انثانث ػشر

     انراتغ ػشر

 

 



  
 1الصفحت 

 
  

 
 علم الحبسببثمقررموذج وصف ن

 وصف المقرر

 

 خبيعخ انًٕصم انًؤسسخ انزعهًٛٛخ .1

 كهٛخ انززثٛخ نهعهٕو انصزفخ /لسى انزٚبظٛبد   انمسى اندبيعٙ / انًزكش .2

 عهى انسبسجبد اسى / ريش انًمزر .3

 Matlab انجزايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 أشكبل انسعٕر انًزبزخ .5
عبد انذراسٛخ ٔيخزجزاد انجزيدخ ٔعجز يُصخ فٙ انمبانسعٕر 

 انزعهٛى االنكززَٔٙ

 انسُخ انثبَٛخ /انثبَٙ  -االٔل انفصم / انسُخ .6

 سبعبد اسجٕعٛب 3 )انكهٙ(عذد انسبعبد انذراسٛخ  .7

 9/9/2220 ربرٚخ إعذاد ْذا انٕصف  .8

 أْذاف انًمزر .9

 Matlab على بيئت برنبمج  الطبلب تعرف .1

 Matlabالبرمجت االسبسيت بلغت  على مببدئ الطبلب تعرف .2

 Matlabكتببت الكود البرمجي بلغت  تمكين الطبلب من قراءة و .3

 اكسبة انطبنت يٓبرح اخزاء انعًهٛبد ثزيدٛب عهٗ انًزدٓبد ٔانًصفٕفبد .4

ٔخًم انًمبغعخ ٔاندًم انشزغٛخ ٔانزعزٚف انزيش٘ ٔرسى انزكزارٚخ  رًكٍٛ انطبنت يٍ ثُبء انسهمبد .5

 انذٔال

 

 

 مراجعت أداء مؤسسبث التعليم العبلي ))مراجعت البرنبمج األكبديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 زخبد انزعهى ٔغزائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛىيخ .12

 أ . رعزٚف انًمزر انذراسٙ 
  التعرف على ادوات ونوافذ برنامجMatlab 

 التعرف على مفاهيم املتغريات والثوابت 

  التعرف على املتجهات واملصفوفات يف لغةMatlab 

 التعرف على احللقات التكرارية 

 التعرف على اجلمل الشرطية 

  التعريف الرمزيالتعرف على 

  التعرف على الرسم باستخدام  لغةMatlab 

 انًٓبراد انخبصخ ثبنًٕظٕع   -ة 

  ثزيدٛب رعزٚف انثٕاثذ ٔانًزغٛزادعهٗ انمذرح 
 ثزيدٛب انمذرح عهٗ اخزاء انعًهٛبد عهٗ انًزدٓبد ٔانًصفٕفبد 
 ( انمذرح عهٗ ثُبء انسهمبد انزكزارٚخfor loop- while loop) 
 انمذرح عهٗ اسز( خذاو خًم انًمبغعخbreak – continueيع انسهمبد انزكزارٚخ ) 
  انمذرح عهٗ ثُبء اندًم انشزغٛخ(if- else- elseif) 
 انمذرح عهٗ انزعزٚف انزيش٘ ٔاسزخذايٓب ثزيدٛب فٙ انزفبظم ٔانزكبيم (syms-diff-int) 
 انمذرح عهٗ رسى انذٔال ثزيدٛب (plot) 

 غزائك انزعهٛى ٔانزعهى      

 يٍ ٔاٚعب عهٗ شكم شزائر عزض ٔيمبغع فٛذٕٚٚخ يطجٕعخ ثصٕرح ًسبظزادان مذٚىر :عهٛىانز 

 رعى ايثهخ رٕظٛسٛخ زذٚثخيزعذدح ٔ يصبدر

 انسم خطٕاد زٕظٛرن خٓبس عزض انجٛبَبد  رسخٛز :انزعهٛى  

 السزخزاج ٔرصسٛر االخطبء انطهجخ رٕخّٛٔ ثزيدٛخ اخطبءعهٗ  رسزٕ٘ االسئهخ زم :انزعهٛى 

 ٔانًزبثعخ االَزجبِ نزسفٛشْى عهٗٔى رفبعهٓ يذٖنهٕلٕف عهٗ  هطهجخن يجبشزح اسئهخرٕخّٛ  :هىانزع 

 ركهٛف انطهجخ ثًدًٕعخ يزُٕعٗ يٍ االسئهخ كٕاخجبد ثٛزٛخ نسثٓى عهٗ انًزبثعخ انًسزًزح  :انزعهى 

 

 غزائك انزمٛٛى      

 ( اخزجبرادquiz) 
 رٕخّٛ اسئهخ يزذاخهخ ثشزذ انًٕظٕع 
 اد انزسزٚزٚخ ثذٌٔ اسزخذاو انسبسٕة ٔاالخزجبراد انًخزجزٚخ ثبسزخذاو انسبسٕةاالخزجبر 
  االخزجبراد انشٓزٚخ ٔانسُٕٚخ 

 يٓبراد انزفكٛز -ج

 عمذ يمبرَبد ثٍٛ االفكبر انجزيدٛخ ٔيُبلشخ يشاٚب كم فكزح يع انطهجخ 
 رًُٛخ لبثهٛخ انطهجخ عهٗ اَشبء ثُبء ثزيدٙ خبص ثٓى 
 ثعط االفكبر انجزيدٛخ أ اٚدبد زهٕل يغبٚزح رٕخّٛ انطهجخ نهزٕسع ف ٙ 

 غزائك انزعهٛى ٔانزعهى     

 يٍ ٔاٚعب عهٗ شكم شزائر عزض ٔيمبغع فٛذٕٚٚخ يطجٕعخ ثصٕرح ًسبظزادان مذٚىر :انزعهٛى 

 رعى ايثهخ رٕظٛسٛخ زذٚثخيزعذدح ٔ يصبدر
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 انسم خطٕاد زٕظٛرن خٓبس عزض انجٛبَبد  رسخٛز :انزعهٛى  

 السزخزاج ٔرصسٛر االخطبء انطهجخ رٕخّٛٔ ثزيدٛخ اخطبءعهٗ  رسزٕ٘ االسئهخ زم :انزعهٛى 

 ٔانًزبثعخ االَزجبِ نزسفٛشْى عهٗٔى رفبعهٓ يذٖنهٕلٕف عهٗ  هطهجخن يجبشزح اسئهخرٕخّٛ  :انزعهى 

 ركهٛف انطهجخ ثًدًٕعخ يزُٕعٗ يٍ االسئهخ كٕاخجبد ثٛزٛخ نسثٓى عهٗ انًزبثعخ انًسزًزح :انزعهى

 غزائك انزمٛٛى    

 ( اخزجبرادquiz) 
 رٕخّٛ اسئهخ يزذاخهخ ثشزذ انًٕظٕع 
 االخزجبراد انزسزٚزٚخ ثذٌٔ اسزخذاو انسبسٕة ٔاالخزجبراد انًخزجزٚخ ثبسزخذاو انسبسٕة 

 االخزجبراد انشٓزٚخ ٔانسُٕٚخ

 انشخصٙ (. انًٓبراد  انعبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر -د 

 اٌ ًٚزهك انطهجخ يٓبرح َمم انًعهٕيبد انزٙ رى اكزسجٓب 
 اٌ ًٚزهك انطهجخ يٓبرح انزسهٛم ٔانززكٛت إلٚدبد انسهٕل 
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُصٕص األسبسٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأخز 

 Matlab for beginners: a gentle approach 
 Matlab help 
 mathworks.com 

 ثُٛخ انًمزر .11

 انسبعبد األسجٕع
يخزخبد 

انزعهى 

 انًطهٕثخ
 غزٚمخ انزمٛٛى غزٚمخ انزعهٛى اسى انٕزذح / انًسبق أٔ انًٕظٕع

1 3 
ثٛئخ 

 انجزَبيح

Matlab environment and 
windows 

Variables- Constants 
Operators-Functions 

 اَشطخ اخزجبرٚخ انًسبظزح ٔانًخزجز

 اَشطخ اخزجبرٚخ انًسبظزح ٔانًخزجز Vectors انًزدٓبد 3 2

3-6 12 
انعًهٛبد 

عهٗ 

 انًزدٓبد
Operations on vectors اخزجبر ٔاَشطخ ٔٔاخت انًسبظزح ٔانًخزجز 

7 3 
 انًصفٕفبد

ٔانًصفٕفب

 د انخبصخ

Matrices 
Special Matrices 

 اَشطخ اخزجبرٚخ انًسبظزح ٔانًخزجز

8-12 15 
انعًهٛبد 

عهٗ 

 انًصفٕفبد
operations on matrices اخزجبر ٔاَشطخ ٔٔاخت انًسبظزح ٔانًخزجز 

13 3 
االدخبل 

ٔاالخزاج 

 انجزيدٙ
Input and output اَشطخ اخزجبرٚخ انًسبظزح ٔانًخزجز 

14-15 6 
انسهمبد 

 انزكزارٚخ
For Loop اخزجبر ٔاَشطخ ٔٔاخت انًسبظزح ٔانًخزجز 

16-17 6 
انسهمبد 

 انزكزارٚخ
For Loop اَشطخ اخزجبرٚخ انًسبظزح ٔانًخزجز 

18-21 12 
انسهمبد 

 انزكزارٚخ
While Loop اخزجبر ٔاَشطخ ٔٔاخت انًسبظزح ٔانًخزجز 

22-24 9 
اندًم 

 انشزغٛخ
If Conditional اَشطخ اخزجبرٚخ ٔٔاخت ًسبظزح ٔانًخزجزان 

25-26 6 
خًم 

 انًمبغعخ
Continue and Break Statements اخزجبر ٔاَشطخ ٔٔاخت انًسبظزح ٔانًخزجز 

27-28 6 

انزعزٚف 

 انزيش٘

انزفبظم 

 ٔانزكبيم

Syms, diff, int اَشطخ اخزجبرٚخ ٔٔاخت انًسبظزح ٔانًخزجز 

 انزسى 6 29-32
Plot, fplot, hold on, hold off, 

Subplot اخزجبر ٔاَشطخ ٔٔاخت انًسبظزح ٔانًخزجز 



  
 5الصفحت 

 
  

يزطهجبد خبصخ ) ٔرشًم عهٗ سجٛم 

ٔرٚبد انًثبل ٔرش انعًم ٔانذ

 ٔانجزيدٛبد ٔانًٕالع االنكززَٔٛخ (
 

انخذيبد االخزًبعٛخ ) ٔرشًم عهٗ 

سجٛم انًثبل يسبظزاد انعٕٛف 

ٔانزذرٚت انًُٓٙ ٔانذراسبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 

 

 انمجٕل  .13

  انًزطهجبد انسبثمخ

 زست رمسٛى ُشعت انًززهخ ألم عذد يٍ انطهجخ 

 زست رمسٛى ُشعت انًززهخ أكجز عذد يٍ انطهجخ 
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 وىذج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًٕصم انًؤسسخ انتؼهًٛٛخ .1

 انزٚبضٛبد  انمسى اندبيؼٙ / انًزكز .2

 ػهى َفس انًُٕ اسى / ريز انًمزر .3

  انجزايح انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 ٔتفبػهٙ  انكتزَٔٙ أشكبل انحضٕر انًتبحخ .5

 2221-2222 خَٛانثب انًزحهخ انفصم / انسُخ .6

 سبػخ 62 )انكهٙ(د انسبػبد انذراسٛخ ػذ .7

 92220/ 20/ تبرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .8

 ٚٓذف انًمزر انٗ تًكٍٛ انطبنت يٍ يؼزفخ أْذاف انًمزر .9

 فٓى انسهٕن ٔتفسٛزِ .1

 انتُجؤ ثًب سٛكٌٕ ػهّٛ انسهٕن .2

 ضجظ انسهٕن ٔانتحكى فّٛ ٔتؼذٚهّ ٔتحٕٚزِ  .3

 ًُٕ انُفسٙ ٔاندسًٙ ٔاالختًبػٙ ٔاالَفؼبنٙ نيؼزفخ انفزٔق انفزدٚخ ثٍٛ اندُسٍٛ فٙ يسبر ا .4

 فٓى انذافغ انُفسٙ انذ٘ ٚحزن انفزد .5

 يؼزفخ ػٕايم انمٕح ٔانضؼف نذٖ شخصٛخ انفزد .6

 االنًبو ثطجٛؼخ شخصٛخ االَسبٌ ٔػاللخ كم يٍ انٕراثخ ٔانجٛئخ فٙ تكٍٕٚ دٔافؼّ ٔيٕٛنّ ٔاًَبط سهٕكّ  .7

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرناهج األكاديوي((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.
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 نتمٛٛىايخزخبد انتؼهى ٔطزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔ .12

 أ . تؼزٚف انًمزر انذراسٙ 

  تذكر 
 فهم 
 تطبيق 
 تحميل 
 تركيب 
 تقويم 

  

 انًٓبراد انخبصخ ثبنًٕضٕع   -ة 

  االستدبثخ انًٕخٓخ 
  االستدبثخ انًؼمذح 
  انتكٛٛف ٔانتؼذٚم 
  االثذاع أ االصبنخ 

 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

  اػطبء يحبضزاد 
 انًُبلشخ 
  حم انًشكالد 
  انتؼٕٚض 
 ًشزٔػبد نا 

 طزائك انتمٛٛى      

  االختجبراد انشفٕٚخ 
  أ االستذػبء (–االختجبراد انتحزٚزٚخ )انًمبنٛخ 
  االختجبراد انًٕضٕػٛخ 
  االستجٛبٌ (  –انًالحظخ –اختجبراد االداء )انًمبثهخ 
 ايتحبَبد َصف انسُخ َٔٓبٚخ انسُخ 

 يٓبراد انتفكٛز -ج

 تثُبئٛخسطزذ اسئهخ شفٕٚخ تحتبج انٗ اخٕثخ ا 
 طزذ يدًٕػخ حهٕل نًشكهخ يؼُٛخ ٔيُبلشتٓب يغ انطهجخ 

 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 طزٚمخ انًحبضزح 
 طزٚمخ انًُبلشخ 

 طزائك انتمٛٛى    

 االختجبراد –اختجبراد انًمبثهخ االستذػبء  –االختجبراد انتحزٚزٚخ  –انشفٕٚخ  االختجبراد

 انًالحظخ االستجٛبٌ  –انًمبثهخ   -اختجبراد االداءؼذد تانًٕضٕػٛخ انخطأٔانصٕاة االختٛبر انً
  االختجبراد انًمُُخ 
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 االسئهخ انصفٛخ 
 ايتحبَبد َصف انسُخ َٔٓبٚخ انسُخ 

 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕر انشخصٙ (. -د 

  انمذرح ػهٗ فٓى انًبدح 
  انتًٛز 
  االستدبثخ 
  انتزكٛز 
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 ثُٛخ انًمزر .11

 انسبػبد األسجٕع
يخزخبد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
 طزٚمخ انتمٛٛى طزٚمخ انتؼهٛى اسى انٕحذح / انًسبق أٔ انًٕضٕع

1 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 عمم نفس النمو 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

2 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 معنى النمو
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

3 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

العوامل –العوامل المؤثرة في النمو 
 البيئية 

 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

4 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 العوامل الوراثية 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

5 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 -مناهج البحث في عمم النمو
 تصاميم البحوث

 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

6 2 
 12 خٔفك انُمط

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 انواع البحوث
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

7 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 تعريفها واهميتها–مرحمة الطفولة 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

8 2 
 12ٔفك انُمطخ 

ٔحست  ِاػال

 انحبخخ

 النمو الجسمي 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

9 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 التطور العقمي والمغوي 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

12 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 طور االجتماعي واالنفعاليتال
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

11 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 التطور الخمقي 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

12 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

عية في ماالمؤسسات االجتدور 
 التنشة االجتماعية لمطفل

 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

13 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 دور االسرة والمدرسة في تنشئة الطفل
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

14 2 
 12ك انُمطخ ٔف

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 تعريفها واهميتها–المراهقة 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

15 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

–المعرفي –العقمي –النمو الجسمي 
 التطور الخمقي

 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ
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 انجُٛخ انتحتٛخ  .12

16 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 االسرة –المراهق والمجتمع 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

17 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 المراهق والمدرسة 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 بخخٔحست انح

18 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 وسائل االعالم –المراهق واالقران 
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

19 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 اهمية العمل –مراهق والمنهة ال
 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

ِ اػال 12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

22 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

اهمية اختيار المنهة والعوامل المؤثرة 
 فيها 

 12ٔفك انُمطخ 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

21 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ  اتجاهات المراهقين وميولهم 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

22 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ  مصادر اكتساب االتجاهات والميول 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

23 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

عوامل المؤثرة في اتجاهات ال
 المراهقين وميولهم 

 12نُمطخ ٔفك ا

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

24 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ  بعض مشكالت المراهقين 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

25 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ  التاخر الدراسي ا

 ِ ٔحست انحبخخاػال

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

26 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ  السموك العدواني 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

27 2 
 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ  جنوح المراهقين

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ُمطخ ٔفك ان

 ٔحست انحبخخ

28 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ  اختبار 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

29 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ  مناقشة عامة 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

32 2 

 12ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔحست 

 انحبخخ

 12ٔفك انُمطخ     مراجعة عامة 

 اػالِ ٔحست انحبخخ

اػالِ  12ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ
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 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُصٕص األسبسٛخ 
 كتت انًمزر 
      ٖأخز 

 (_ علن نفس الوراحل العوريت 4141عور الوفدي)–

  الرياض : هكتبت السهراء

  نفس النوى عالن الكتب حاهد عبد السالم زهراى ,علن

 .القاهرة 

  فؤاد البهي السيد االسس النفسيت للنوىدار الفكر–

 العربي 

  عبد الحميد الهاشمي ,عمم نفس التكويني .دار الهدى–
 لمنشر الرياض 

 ( نمو االنسان من 1991امال صادق فؤاد ابو حطب )
لقاهرة دار النهضة مرحمة الجنين الى مرحمة المسنين .ا

االرتقائي –(مقدمة في عمم النفس 2002فادية عموان )
 الدار العممية القاهرة . مكتبة 

يتطهجبد خبصخ ) ٔتشًم ػهٗ سجٛم 

انًثبل ٔرش انؼًم ٔانذٔرٚبد 

 ٔانجزيدٛبد ٔانًٕالغ االنكتزَٔٛخ (
 

انخذيبد االختًبػٛخ ) ٔتشًم ػهٗ سجٛم 

ت انًثبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانتذرٚ

 انًُٓٙ ٔانذراسبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .13

 ال ٕٚخذ انًتطهجبد انسبثمخ

 52 ألم ػذد يٍ انطهجخ 
 32 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 فاضليةوعادالت التال هقسزوىذج وصف ن

 الح الدين يىنسد. عزام ص

 وصف الوقسز

 

 خايعح انًىصم انًؤصضح انتعهًُُح .1

 كهُح انتشتُح نهعهىو انصشفح/ لضى انشَاضُاخ  انمضى اندايعٍ / انًشكز .2

 انًعادالخ انتفاضهُح االعتُادَح اصى / سيز انًمشس .3

 تكانىسَىس فُها انثشايح انتٍ َذخم .4

 َىيٍ أشكال انحضىس انًتاحح .5

 صُىٌ انفصم / انضُح .6

  األصثىعصاعاخ فٍ  4 )انكهٍ(عذد انضاعاخ انذساصُح  .7

 2222-2021 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

يهدف هرا الوقسز الى توكين الطالة هن التعسف على أنىاع الوعادالت التفاضلية االعتيادية و كيفية 

 تياز الطسيقة الوناسثة لحلها.اخ

 

 

 

 

 هساجعة أداء هؤسسات التعلين العالي ))هساجعة الثسناهج األكاديوي((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم ن قد حقق االستفادة القصوى من فرص تحقيقها مبرهناً عما إذا كا

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 هى وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُىيخشخاخ انتع .12

 انًعادالخ انتفاضهُحانطهثح يٍ فهى يادج  تًكٍُ -1أ

 االصتفادج يٍ انًُهح العذاد انطانة كًذسس -2أ

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 ححم انًعادالخ انتفاضهُنة يهاساخ اٌ َكضة انطا – 1ب 

 ادالخ انتفاضهُحانتًُُز تٍُ انًعنطانة يهاساخ اٌ َكضة ا – 2ب 

 طشائك انتعهُى وانتعهى      

 أصهىب انًُالشح و انحىاس -1

 االختثاساخ انُىيُح و انشهشَح و انضُىَح -2

 

 طشائك انتمُُى      

 االيتحاَاخ )شهشَح,فصهُح,َىيُح( -1

 واخثاخ َىيُح -2

 يُالشاخ -3

 

 انتفكُش يهاساخ -ج

 ة و األصتاريهاسج انًُالشح و انحىاس تٍُ انطان -1ج

 انًُطك انشَاضٍ -2ج

 طشائك انتعهُى وانتعهى     

 انًحاضشاخ -1

 . انىاخثاخ انًُزنُح2

 . انًُالشاخ انعهًُح3

 طشائك انتمُُى    

 دسخح االيتحاٌ -1

 انًهاساخ  انعايح وانًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 انمذسج عهً انعًم فٍ فشَك يتعذد االختصاصاخ -1د  

 االَخشاط فٍ يهُح انتذسَش -2د  

 انتطىَش انشخصٍ يٍ خالل انمشاءج و تطىَش انًعاسف  -3د  
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 انثُُح انتحتُح  .12

 انًطهىتح : انمشاءاخ

  انُصىص األصاصُح 
 كتة انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب الونهجي تاللغة العستية 

 

  .طسق حل الوعادالت التفاضلية االعتيادية 

 د.خالد الساهسائي 

 عثد سعيد يحيىد 

 

ثاخ خاصح ) وتشًم عهً صثُم يتطه

انًثال وسط انعًم وانذوسَاخ 

 وانثشيدُاخ وانًىالع االنكتشوَُح (
------------------------ 

انخذياخ االختًاعُح ) وتشًم عهً 

صثُم انًثال يحاضشاخ انضُىف 

وانتذسَة انًهٍُ وانذساصاخ 

 انًُذاَُح ( 

-------------------------- 

 

 انمثىل  .13

 انمثىل انًشكزٌ و انخطح انًمشس فٍ انمضى خ انضاتمحانًتطهثا

  ألم عذد يٍ انطهثح 

  أكثش عذد يٍ انطهثح 

 

 تُُح انًمشس .11

 انضاعاخ األصثىع
يخشخاخ 

انتعهى 

 انًطهىتح
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتعهُى اصى انىحذج / انًضاق أو انًىضىع

 االيتحاٌ 9وفك انفمشج  المعادالت التفاضمية االعتيادية أنواع  16 4

8 32  
حل المعادالت التفاضمية من الدرجة 

 االيتحاٌ 9وفك انفمشج  األولى و الرتبة االولى

 االيتحاٌ 9وفك انفمشج  ذات المعامالت الثابتة المعادالت الخطية  16 4

 االيتحاٌ 9وفك انفمشج  Dالمؤثر   16 4

4 16  
متجانسة ذات الال  لمعادلة الخطيةحل ا

 االيتحاٌ 9وفك انفمشج  المعامالت الثابتة

4 16  
تحويل حل المعادالت التفاضمية باستخدام 

 اٌااليتح 9وفك انفمشج  معكوس تحويل البالس-البالس

 االيتحاٌ 9وفك انفمشج  حل المعادالت التفاضمية بالمتسمسالت  8 2
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 مىرج وطف انمقشسو

 وطف انمقشس٣

 

 .عبيؼخ انًٕطم انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 .لغى انشٚبػٛبد  / كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ انًشكضانمغى انغبيؼٙ /  .2

 .يُٓظ انجؾش انؼهًٙ اعى / سيض انًمشس .3

 . ٔانزؼهٛى االنكزشَٔٙ.  SPssاإلؽظبئٙ  انجشَبيظ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .5
يغ انًؾبػشاد اإلنكزشَٔٛخ ػهٗ  انذساعٛخ ثبنمبػبدؽؼٕس فؼهٙ 

 ثبنزٛهكشاو.  ٔثشَبيظ   Classroomيُظخ 

 انُظبو عُٕ٘انغُخ انضبَٛخ /  انفظم / انغُخ .6

 .(يُبلشخ  عبػخ ٠٢٠عبػخ َظش٘ ٔ ٠٢٠) عبػخ ٤٢٠ )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 ٢٠٢٠/  ٠٠/ ٢٢ ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 ثحث مششوع انزخشج.كزبثخ  كٍفٍخ عهىرذسٌت انطبنت  .1

 انعهٍبسسبنزه ارا كبوذ نذٌه سغجخ فً اكمبل دساسزه إلعذاد رهٍئخ انطبنت  .2

 .  النتائجللتوصل إلى دقة كيفية إجراء التحاليل االحصائية   على تعريف الطالب .3

 انؾكٕيٛخ نهؾظٕل ػهٗ يؼهٕيبد رخض انجؾش.كٛفٛخ انزؼبيم يغ انذٔائش  .4

 يؼهٕيبد رخض ثؾضٓى.ٍ ثبنجؾش نهؾظٕل ػهٗ ُٛٛؼيؼشفزٓى كٛفٛخ انزؼبيم يغ األشخبص انً .5

 اإلنًبو انكبيم ثكبفخ انًمبٚٛظ االؽظبئٛخ. .6

 ثبإليكبٌ اعزخذاو انجشايظ إلعشاء انؼًهٛبد االؽظبئٛخ. .7

 يغبيٛغ ٔيٕاػٛغ يخزهفخ.ٚشبسن فٛٓب انطالة ػهٗ شكم ثؾش اػذاد يششٔع  .8

 مشاخعخ أداء مؤسسبد انزعهٍم انعبنً ))مشاخعخ انجشوبمح األكبدٌمً((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يُبلشخ انجؾٕس انًؼذح يٍ لجهٓى. .9

 ٔانزمٛٛىيخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى  .11

 أ . رؼشٚف انًمشس انذساعٙ 
  إلجراء البحث العلمييدرس فيه كافة الخطوات المتبعة . 

 وغبتةة لفةةحلحباةةاللطاةةدةتاوط لطالطامبجسةةتيووسةةبااللبحةةالطاتجةةو لطالةتببةةالإلعةةدطدتهيئةةالطالباةة ل
 .إلةمبللدوطست لطاعليب

 امنبقشالنتبئجلبحث ل.إمةبنيالطستجدطملطاتحبايللطالحصبئيال 
 طااصاللإاىلمصبدولطابيبنبتلذطتلطاعالقالببحث لإمةبنيا 
 .لقدليحتب لإاىلطابوطمجلاحللةبفالطاحسبببتلطاويبضيا 
 طامنبقشا.لاجناإاقبءلبحث لأمبملتدوي لطالبا لعلىلةيفيال 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

  ٔكزبثّ انجؾش انؼهًٙيؼشفّ كٛفّٛ  اػذاد. 

  ٔانًؼهٕيبد ٔكٛفّٛ  عًؼٓبانزؼشف ػهٗ يظبدس انجٛبَبد. 

  ٙيؼشفّ يؼُٗ اإلؽظبء انٕطف. 

 .رؼشٚف انجٛبَبد اإلؽظبئٛخ ٔإَاػٓب 

 .انزًضٛم انجٛبَٙ نهجٛبَبد انٕطفٛخ ٔانكًٛخ 

  انًشكضٚخكٛفّٛ ؽغبة يمبٚٛظ  انُضػخ.  

  ؽشق ؽغبة يمبٚٛظ  انزشزذ. 

  االؽزًبنٛخيفبْٛى  ػبيّ فٙ االؽزًبالد ٔانزٕصٚؼبد. 

  انًًٓخ. اإلؽظبئٛخ ثؼغ انزٕصٚؼبد 

   ُّانًُبلشخانزؼشف ػهٗ كٛفّٛ  إنمبء انجؾش ايبو نغ. 

  ٙلذسرٓى  فٙ اعزخذاو انجشَبيظ  اإلؽظبئSPSs. 

 

 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

   ّثبأليضهخ  ٔيذػٕيخؽجغ يؾبػشاد رى أخزْب يٍ يظبدس ؽذٚضّ  ٔيزُٕػ. 
  ٔرٕػٛؼ  خطٕاد انؾم نهٕطٕل إنٗ انُزبئظ   انطهجخنغشع رؼهٛى    انزكٛخ  انغجٕسحاعزخذاو

 . انذلٛمخ
  ٍيشبسكزّ فٙ خم االعئهخ ػهٗ انغجٕسح. خاللرفبػم انطبنت يغ األعزبر ي 
  يٕػٕع ثؾضّ نهٕطٕل إنٗ انًؼهٕيبد انؾذٚضخ.إػطبئٓى ثؼغ انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انزٙ رخض 
  انًكزجبد ٔاالَزشَذفٙ راد ػاللخ ثؾضّ نهجؾش ػُٓب رضٔٚذ انطبنت ثًظبدس ػهًٛخ. 
  نغزة  انطالة انٗ االَزجبِ  ٔنًؼشفّ يذٖ  رفبػهٓى  انمبػخداخم  األعئهخؽشػ. 
   ّٛفٙ انؾم  ٕٚعْٕٓبنغشع  ؽهٓب  ٔانزؼشف ػهٗ انظؼٕثبد انزٙ   نهطهجخإػطبء ٔاعجبد ثٛز.  
  ػهٗ كٛفٛخ انؾظٕل ػهٗ انجٛبَبد.ػًم صٚبساد يٛذاَٛخ نجؼغ االيكبٌ نًؼشفخ انطبنت 

 ؽشائك انزمٛٛى      



  
 3انظفحخ 

 
  

 

    لذ ركٌٕ اعجٕػّٛ انمظٛشحاالخزجبساد. 
 خ.انطالة اصُبء ششػ انًبدِ ثطشػ  يغًٕػّ يٍ االعئه  يفبعأح 
  ٔانفظهٛخ انشٓشٚخاالخزجبساد . 
 يٍ انًكزجبد  رذسٚت انطالة ػهٗ كٛفٛخ اعزؼبسح انكزت انؼهًٛخ. 
  بس ػُٓب ثبنًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ.ؾثٔ اال انجؾشإػطبء يٕاػٛغ رخض 
  ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕظفٍٛ. خانذٔائش انشعًٛرذسٚجٓى ػهٗ يشاعؼخ 
  ٔأرجبػّ رٕعّٛ اعئهخ نًؼشفخ يذٖ رفبػم انطبنت 

 يٓبساد انزفكٛش -ط

  ٗإٚغبد يشكهخ ٔانجؾش ػٍ ؽهٓب.رؼهى انطبنت ػه 
  انًشاد ؽهٓب.يٍ لٛبو انطبنت ثذساعخ يغزفٛؼخ ؽٕل انًشكهخ الثذ 
  نًمبثهخ أشخبص فٙ انًشبسٚغ أ انذٔائش انؾكٕيٛخ العزغٕاثٓى عٕ يشكهزّ.رٓٛئخ انطبنت 
  ٌنغًغ ثٛبَبد ٚخض ثؾضّ.رذسٚجٓى ػهٗ اػذاد اعئهخ االعزجٛب 
  نهشخض شكش  انٗلهٛم الثذ يٍ اإلشبسح  ءشٙثشكم كبيم ٔاٌ الزجظ رُجّٛ انطبنت ثؼذو االلزجبط

 انز٘ الزجظ يُّ.

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .رؼهٛى انطبنت أٔال اٚغبد يشكهخ ٔانغؼٙ إلٚغبد ؽهٓب 
  انزً رخض ثحثه.انجؾش ػٍ يظبدس انجٛبَبد 
 .انذخىل نهمىاقع اإلنكزشووٍخ انعهمٍخ انزً رفٍذ ثحثه 
  وانمكزجبد انجحث عه انكزت وانمظبدس وانذوسٌبد  
  معهىمبد ٌسزفٍذ مىهب.انجحث عه انكزت انحذٌثخ وأخز 
  والثذ مه معشفخ كٍفٍخ انزعبمم معهم.مقبثهخ أشخبص راد مسزىٌبد عهمٍخ مخزهفخ  

 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٛهخ.ظاالخزجبساد انشٓشٚخ ٔانف 
 .َٙٔاخزجبساد رغش٘ داخم انمبػخ انذساعٛخ أ ػجش يُظخ انزؼهٛى االنكزش 
 يشبسٚغ رذسٚجٛخ ٚمٛى ػهٛٓب انطبنت. اػذاد 
  الثشَبيظ  أٔنٛبء ػجشإعشاء يُبلشخ ػهًٛخ أيبو انطالة داخم انمبػخ انذساعٛخmeeting  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 ّٛثكٛفٛخ انزؼبيم يغ يٕظفٙ انذٔنخ.انطهجخ  رٕع 

 .انزؼبيم ثهطف ٔؽغٍ األعهٕة ػُذ عًغ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انًطهٕثخ 

  ثئػطبئٓى  كٛف ٚزى انزؼبيم يغ األشخبص انزٍٚ ال ٚغٛذٌٔ انمشاءح ٔانكزبثخ َٔؾٍ ثؾبعخرذسٚجٓى

 نكٙ ًٚال يٍ لجهٓى. اعزجٛبٌ

  انزٙ رخض ثؾضٓى.كٛفٛخ االعزؼبسح ٔاالعزفبدح يٍ انكزت إعشاء صٚبساد يٛذاَٛخ نهًكزجبد ٔرؼهًٛٓى 
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 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد 

انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ انًٕػٕع

1 2 
اعبعٛبد 

انجؾش 

 انؼهًٙ

اختيار مشكمة  ماهية البحث العممي/
 انؼبششح.ؽغت انفمشح  .ؽغت انفمشح انؼبششح خطة البحث / منهج البحث البحث / 

2 2 
انزفكٛش 

ٔانجؾش 

 انؼهًٙ

ر والعوامل المشتركه في تكوين الفكتاريخ 
التفكير/ تعريف الفكر/أنماط 

 التفكير/مظاهر التفكير
 ؽغت انفمشح انؼبششِ انفمشح انؼبششِؽغت 

 االلزجبط 2 3
باالعتبار االعتبارات التي ينبغي أن تؤخذ 
 ؽغت انفمشح انؼبششِ انؼبششِؽغت انفمشح  عند االقتباس مع مثال توضيحي

4 2 
عًغ 

ٔرظُٛف 

 انجٛبَبد

والمكتبيه  التاريخيةالمصادر 
 ؽغت انفمشح انؼبششِ ؽغت انفمشح انؼبششِ /اسموب جمع البيانات والميدانية

5 2 

كٛف ٚزى 

رٕصٛك 

ثٛبَبد 

انًمبثالد 

 انشخظٛخ

كيفية التعامل مع األشخاص المعنيين 
 ؽغت انفمشح انؼبششِ انفمشح انؼبششِؽغت  موضحا ذلك بمثال  ثبالبح

6 2 
يؼهٕيبد 

انجشٚذ 

 االنكزشَٔٙ

كيف يتم االستشهاد بمعمومه من البريد 
 ؽغت انفمشح انؼبششِ ؽغت انفمشح انؼبششِ االلكتروني 

 ؽغت انفمشح انؼبششِ حسب الفقرة العاشره  ثبالبحومجاالت استخدامه تعريفه  انًغزًغ   7

 انؼُٛخ 3 8

/طريقه سحبها تعريف العينة/ انواعها 
بها /مثال  الخاصة الرياضيةوالطرق 
 توضيحي

 حسب الفقرة العاشره

 ؽغت انفمشح انؼبششِ

9 2 
ثٍٛ  انؼاللخ

انًغزًغ  

 ٔانؼُٛخ

تحديد الحاالت التي يتم فيها استخدام 
وما عالقتها بالمجتمع  المسحوب    العينة

 .منه

 حسب الفقرة العاشره
 انؼبششِ ؽغت انفمشح

11 2 
كزبثخ 

انجؾش 

 انؼهًٙ

اعداد مسودة البحث /اعداد اصل 
 ارسال اصل البحث لمنشرالبحث/

 حسب الفقرة العاشره

 ؽغت انفمشح انؼبششِ

11 2 
اإلؽظبء 

 انٕطفٙ 

/ التمثيل تعريف البيانات الوصفية والكمية
 البياني لهما

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

12 2 
انشعٕيبد 

 انجٛبَٛخ  

 
/المدرج التكراري/ البيانيةانواع الرسومات 

المنحنى التكراري/المضمع التكراري/الدائرة 
  القطاعية

 حسب الفقرة العاشرة 

 ؽغت انفمشح انؼبششِ

13 2 
عذأل 

انزٕصٚغ 

 انزكشاسٚخ

تنظيم  البيانات في نوعين  من جداول  
كيفيه  حساب التكرار التوزيع  التكراري  /

 لكل منهما  

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

14 2 
انزكشاس 

 انًزغًغ

استخراج التكرار المتجمع  الصاعد والنازل 
 والتمثيل البياني لهما

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

15 2 
يمبٚٛظ  

انُضػخ 

الوسط الحسابي /الوسيط /المنوال/ حساب 
 الوسط الربيعي/الوسط الهندسي

 ؽغت انفمشح انؼبششِ حسب الفقرة العاشره
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 انًشكضٚخ

٢ ٠١ 
إَاع 

انجٛبَبد 

 اإلؽظبئٛخ

 حسب الفقرة العاشرة  المبوبةوالغير  المبوبةتعريف البيانات 
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٠١ 
عذأل 

انزٕصٚغ 

 انزكشاسٚخ 

التكرارية وكيفيه  توزيع انواع الجداول 
 البيانات  بداخمها

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٠١ 
انؼُٛبد  

  اإلؽظبئٛخ

  اإلحصائية  العينيةطريقه سحب 
 وانواعها  ومجال تطبيقيها

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٠٢ 
يمذيخ فٙ 

 االؽزًبالد

تعريف االحتمال/فضاء 
الحوادث  المستقمة والغير /الحدث/العينة

 المستقمة

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٢٠ 
ؽغبة 

 االؽزًبل

بحساب قيمه  الخاصةتحديد الطرق 
  المستقمةاالحتماالت سواء كان لمحوادث  

 والغير مستقمه

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٢٠ 
انزٕصٚؼبد 

 االؽزًبنٛخ

والغير  المتصمةتعريف التوزيعات 
 الخاصة  االحتماليةوالدوال   المتصمة

 بهما

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٢٢ 
انزٕصٚؼبد 

 انزشاكًٛخ

  والصيغةتعريف داله  التوزيع التراكمي  
 لها  الرياضية

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٢٢ 
رٕصٚغ 

 ٌثٕاعٕ

/ وسطه االحتماليةتعريف دالته  
الحسابي/ التباين  واالنحراف المعياري   
والتوقع  الرياضي  والدالة المولدة لمعزوم 

 والشكل البياني له

 حسب الفقرة العاشره

 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٢٢ 
رٕصٚغ 

 ثشَٕنٙ

له   االحتماليةإعطاء صيغه الدالة 
وحساب الوسط الحسابي والتباين/ 

المعياري/التوقع  الرياضي/الدالة  االنحراف
 المولدة لمعزوم

 
 

 ؽغت انفمشح انؼبششِ حسب الفقرة العاشرة

٢ ٢٢ 
انزٕصٚغ 

 انطجٛؼٙ

خواصه/ تعريفه/ شكل المنحني له /
الوسط الحسابي/ التباين/ االنحراف 

 المعياري/ التوقع الرياضي 

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٢١ 
اعزخذايبد 

انزٕصٚغ 

 انطجٛؼٙ

حساب مساحات تحت المنحني  باستخدام 
جداول  التوزيع  الطبيعي  بدال من إجراء 

 التكامالت  لها

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٢١ 
رٕصٚغ  

 كأ٘ يشثغ

استخدام لمعرفة الفرق بين المشاهدات 
 الحقيقية والمتوقعة

 حسب الفقرة العاشره
 ؽغت انفمشح انؼبششِ

 ػًم ثؾش  ٢ ٢١
قيام مجموعة من الطالب اعداد بحث  

 تجريبي.
 حسب الفقرة العاشره

 ؽغت انفمشح انؼبششِ

٢ ٢٢ 
يُبلشخ 

 انجؾش

مناقشة مشروع تدريب الطالب عمى كيفية 
 بحثهم امام لجنة المناقشة.

 حسب الفقرة العاشرة
 ؽغت انفمشح انؼبششح

٢ ٢٠ 
انجشَبيظ 

 اإلؽظبئٙ 

كيفية اختيار البرنامج المناسب إلجراء 
لموصول تحميالتهم اإلحصائية  والرياضية 

 إلى نتائج دقيقة.

 حسب الفقرة العاشرة.
 ؽغت انفمشح انؼبششح.
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
   ٖو أخش 

 انكزبة انمىهدً ثبنهغخ انعشثٍخ 

 ًانجحث انعهمً /انكمً وانىىع 

  وانذكزىسح األسزبر انذكزىس عبمش قىذٌهدً

 ًاٌمبن انسبمشائ

 /طجشيانذكزىس  انطشق االحظبئٍخ  

 . انغشاثً سدٌف انعبوً وانذكزىس سهٍم

  د . ثبسم ٌىوس.االحزمبالد وانمزغٍشاد انعشىائٍخ / 

 اإلوكهٍزٌخ:انكزبة انمىهدً ثبنهغخ 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

باإلنترنت للحصول على مصادر والدوائر الحكومية و االيجار مراجعة المكتبات 
 البيانات التي تخص البحث.

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ 

عجٛم انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف 

ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 

 

 انمجٕل  .13

  انًزطهجبد انغبثمخ

 ٠١٠ ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 ٠١٠ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

لطاموحلالطاثبنيا./منهجلطابحالطاعلمحل/لطألستبذلطامسبعدلجااالمصلفىل
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 مىرج وصف انمقررو

 وصف انمقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى انزَبضُبد  انمسى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 EDM20M203 \ نظى انجذَهُبد وانهنذسخ اسى / ريز انًمزر .3

 ثكبنىرَىس انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انُىيٍ أشكبل انسضىر انًتبزخ .5

 سنىٌ \+انثبنٍ  االول  انفصم / انسنخ .6

 اسجىع 39سبػبد فٍ االسجىع انىازذ *  3سبػخ  ,  99 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .7

 2020\ 9\ 20 تبرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 شرح نهطانة اساسياخ انهىذسح وانىظم انهىذسيح وانثذيهياخ . .1

تتذاء مه انمعطياخ وانمطهىب اثثاته  ا يمتمكيه انطانة مه كيفيح ترهان انمثرهىاخ تشكم مىطقي وسه .2

 وانرسم ثم انثرهان .

 يىضخ نهطانة طرق انثرهان انمثاشرج وغير انمثاشرج . .3

 انمعرفح وانفهم انجيذ انصحيخ انمتكامم نمادج انهىذسح .4

 فهم واستيعاب انىظرياخ االساسيح ألوىاع انهىذسح .5

 

 

 مراجعح أداء مؤسساخ انتعهيم انعاني ))مراجعح انثروامج األكاديمي((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.
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 ُىيخزخبد انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُ .19

 أ . تؼزَف انًمزر انذراسٍ 
 نظى انجذَهُبد وانهنذسخ 
  ايبل شهبة انًختبر    دا. يفبهُى أسبسُخ ثبنهنذسخ وهى كتبة ين تؤنُف 
 يؼزفخ انفهى انصسُر وانًتكبيم نًبدح انهنذسخ 

 

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

  يجزهنخ انًجزهنبد ثسهىنختذرَت انطبنت 
  بئح انًتزوكخ فٍ انكتبة كىاخت نتانتًكُن انطبنت ين يجزهنخ 
 تًكُن انطبنت ين زم انتًبرَن ثسهىنخ 

 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

 انسجىرح وانمهى وػًم ثؼض وسبئم االَضبذ 

 طزائك انتمُُى      

 االيتسبنبد انُىيُخ 
 االيتسبنبد انشهزَخ 

 
 يهبراد انتفكُز -ج

 اسئهخ خبرخُخ 
 اسئهخ يىضىػُخ ويتذاخهخ 

 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

 انسجىرح 
 انمهى 

 

 طزائك انتمُُى    

 االنكتزونُخ االيتسبنبد انُىيُخ 
 االنكتزونُخ االيتسبنبد انشهزَخ 

 
 انًهبراد  انؼبيخ وانًنمىنخ ) انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (. -د 

 تشدُغ انًنبلشبد اندًبػُخ 
  انًجزهنبد  ػهً انسجىرحتشدُغ انطهجخ ػهً يجزهنخ 
 طزذ اسئهخ يفبخئخ تسفز انتفكُز 
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 انجنُخ انتستُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ :

  اننصىص األسبسُخ 
 كتت انًمزر 
 ي     أخز 

 انكتاب انمىهجي تانهغح انعرتيح 

  مفاهيم اساسيح في انهىذسح 

  تأنيف : ا.د امال شهاب انمختار 

 

 انكتاب انمىهجي تانهغح اإلوكهيزيح:

 ثنُخ انًمزر .11

 انسبػبد األسجىع
يخزخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طزَمخ انتمُُى طزَمخ انتؼهُى اسى انىزذح / انًسبق أو انًىضىع

1- 4 12 

يؼزفخ 

ونشؤد 

وتطىر 

اننظبو 

 انجذَهٍ 

طزَمخ انًسبضزح   نظام فانو \يونك نظام  \النظام البديهي 

 يغ اسئهخ صفُخ
ايتسبنبد تسزَزَخ يغ 

 واخجبد ثُتُخ

5- 8 12 
خىاص 

اننظبو 

 انجذَهٍ
طزَمخ انًسبضزح   االستقاللية \االتساق 

 يغ اسئهخ صفُخ
ايتسبنبد تسزَزَخ يغ 

 واخجبد ثُتُخ

9-12 12 
اننظبو 

 انههجزتٍ
مخ انًسبضزح  طزَ المحدبة توالمجموعاالقطع  \تعريفه 

 يغ اسئهخ صفُخ
ايتسبنبد تسزَزَخ يغ 

 واخجبد ثُتُخ

13- 16 12 
هنذسخ 

 اونُخ
طزَمخ انًسبضزح   اعادة برهان بعض المبرهنات 

 يغ اسئهخ صفُخ
ايتسبنبد تسزَزَخ يغ 

 واخجبد ثُتُخ

17- 29 12 

انهنذسخ 

 \االلهُذَخ

انهنذسخ 

 االههُدُخ

انًسبضزح  طزَمخ  التعاريف والمبرهنات االساسية

 يغ اسئهخ صفُخ
ايتسبنبد تسزَزَخ يغ 

 واخجبد ثُتُخ

21- 25 15 

دراسخ 

انهنذسخ 

االسمبطُخ 

 انتزكُجُخ 

طزَمخ انًسبضزح   دراسة الهندسة االسقاطية التركيبية 

 يغ اسئهخ صفُخ
ايتسبنبد تسزَزَخ يغ 

 واخجبد ثُتُخ

26- 39 15 

انًستىٌ 

االسمبطٍ 

 \انتسهُهٍ 

انًستىٌ 

 انتآنفٍ

 انتسهُهٍ 

المستوي  \المستوي االسقاطي التحميمي 
 التآلفي التحميمي 

 
 

طزَمخ انًسبضزح  

 يغ اسئهخ صفُخ
ايتسبنبد تسزَزَخ يغ 

 واخجبد ثُتُخ
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يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل ورش انؼًم وانذورَبد 

 وانجزيدُبد وانًىالغ االنكتزونُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يسبضزاد انضُىف 

وانتذرَت انًهنٍ وانذراسبد 

 انًُذانُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 وزست خطخ انمسىانمجىل انًزكزٌ   انًتطهجبد انسبثمخ

 194 ألم ػذد ين انطهجخ 

 273 أكجز ػذد ين انطهجخ 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 )الصف الثالث(وصف هقرر االحصاء واإلحتوالية 

 د. يىنس حازم اسواعيل

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًٌصم انًؤسسخ انتؼهيًيخ .1

 انزيبضيبد  انمسى اندبيؼي / انًزكش .2

 ازصبء ًازتًبنيخ اسى / ريش انًمزر .3

  انجزايح انتي يذخم فييب .4

 يفؼهي ًانكتزًن أشكبل انسضٌر انًتبزخ .5

 2221-2222 انثبنثخ انًززهخ انفصم / انسنخ .6

 سبػخ 122 )انكهي(انسبػبد انذراسيخ  ػذد .7

 2222-9-11 تبريخ إػذاد ىذا انٌصف  .8

 ييذف انًمزر انَ تًكين انطبنت ين يؼزفخ أىذاف انًمزر .9

 اسس االزصبء .1

 ايدبد ػاللخ ريبضيخ ثين انًتغيزاد ًتسذيذ لٌح ىذه انؼاللخ .2

 انتنجؤ  .3

 ًلبػذح انضزةاالزتًبنيخ  اننظزيخ .4

 االزتًبل انًشزًط .5

 خ ثيش ًتطجيمبتيبنظزي .6

 انتٌسيؼبد االزتًبنيخ انًتمطؼخ ًانًستًزح .7

 هراجعة أداء هؤسسات التعلين العالي ))هراجعة البرناهج األكاديوي((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم ذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص تحقيقها مبرهناً عما إ

 وصف البرنامج.
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 يخزخبد انتؼهى ًطزائك انتؼهيى ًانتؼهى ًانتمييى .12

 أ . تؼزيف انًمزر انذراسي 

  مبادى واسس االحصاءالتعرف عمى 
 التعرف عمى مبادى النظرية االحتمالية 
 ةياالحتمال التوزيعات التعرف عمى 

 ًٌضٌع انًيبراد انخبصخ ثبن  -ة 

 ػهَ ايدبد ػاللخ ريبضيخ ثين انًتغيزاد انمذرح 
 خيانتنجؤ ثميى يستمجه 
 تسهيم انظٌاىز ثبستخذاو انتٌسيؼبد االزتًبنيخً ػهَ دراسخ انمذرح 

 طزائك انتؼهيى ًانتؼهى      

  اػطبء يسبضزاد ًيسبئم ًايثهخ 
 انسجٌرحاليثهخ ثبستخذاو تٌضير انًسبئم ًا 
 كخ في زم االيثهخ ػهَ انسجٌرحتسفيش انطهجخ ػهَ انًشبر 
 اػطبء ايثهخ نهطالة كٌاخت ثيتي نسثيى ًيؼزفخ انصؼٌثبد انتي تٌاخييى 

 طزائك انتمييى      

 االيتسبنبد انيٌييخ 
 نمبػخ ًزم انٌاخجبد انجيتيخانًشبركخ في زم االيثهخ في ا 
 ً نيبيخ انسنخايتسبنبد نصف انسنخ 

 ييبراد انتفكيز -ج

  تستبج انَ اخٌثخ استثنبئيخطزذ اسئهخ شفٌيخ 
 طزذ يدًٌػخ زهٌل نًشكهخ يؼينخ ًينبلشتيب يغ انطهجخ 

 طزائك انتؼهيى ًانتؼهى     

 طزيمخ انًسبضزح 
 طزيمخ انًنبلشخ 

 طزائك انتمييى    

 االختجبراد 
  انٌاخت انجيتي 
 االسئهخ انصفيخ 
 سنخنسنخ ًنيبيخ انايتسبنبد نصف ا 

 نخ ) انًيبراد األخزٍ انًتؼهمخ ثمبثهيخ انتٌظيف ًانتطٌر انشخصي (.انًيبراد  انؼبيخ ًانًنمٌ -د 

 اػطبء ًاخجبد نهطهجخ نًؼزفخ انصؼٌثبد انتي تٌاخييى 
 تنجيو انطهجخ ػهَ االخطبء في انٌاخجبد انجيتيخ ًااليتسبنبد انتسزيزيخ 
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 ثنيخ انًمزر .11

 دانسبػب األسجٌع
يخزخبد انتؼهى 

 انًطهٌثخ
 طزيمخ انتمييى طزيمخ انتؼهيى انًٌضٌع اسى انٌزذح / انًسبق أً

1 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 االرتباط
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

2 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 االنحدار
 12ًفك اننمطخ 

 اله ًزست انسبخخاػ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

3 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 النظرية االحتمالية، طرق العد
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

4 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 التباديل والتوافيق
 12ًفك اننمطخ 

 ست انسبخخاػاله ًز

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

5 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 حتمال ومسممات االحتمالتعريف اال
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

6 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

فضاء االحتمال المنتهي ، فضاء 
 منتهياالحتمال الغير 

 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12خ ًفك اننمط

 ًزست انسبخخ

7 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 فضاء االحتمال المنتظم
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

8 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 االحتمال المشروط
 12خ ًفك اننمط

 ه ًزست انسبخخاػال

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 انسبخخ ًزست

9 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 االحتمال المشروط
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

12 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

نظرية الضرب في االحتمال 
 المشروط

 12ًفك اننمطخ 

 نسبخخاػاله ًزست ا

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

11 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 نظرية بيز وتطبيقاتها
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

12 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 يانيةالعمميات العشوائية واألشجار الب
 12ًفك اننمطخ 

 نسبخخاػاله ًزست ا

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

13 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 العمميات العشوائية واألشجار البيانية
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

14 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 والعمميات المتكررة االستقالل
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

15 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 االستقالل والعمميات المتكررة
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ
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 انجنيخ انتستيخ  .12

16 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

الدوال  ، تغيرات العشوائيةالم
 الية المتقطعةحتماال

 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

17 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 حتمالية المستمرةالدوال اال
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

18 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 عدالة التوزي
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

19 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 التوقع الرياضي
 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

22 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 باينالت
 12ًفك اننمطخ 

 سبخخاػاله ًزست ان

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

21 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  التوزيع المشترك

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

22 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  الدوال الهامشية

 ػاله ًزست انسبخخا

ػاله ا 12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

23 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  التوقع الشرطي والتباين الشرطي

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

24 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  التغاير 

 بخخاػاله ًزست انس

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 بخخًزست انس

25 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  االرتباط

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

26 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  الدالة المولدة لمعزوم

 اػاله ًزست انسبخخ

ه اػال 12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

27 4 
 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 بعض التوزيعات االحتمالية الخاصة
 ، توزيع ذي الحدين توزيع برنولي

 12ًفك اننمطخ 

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

28 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

،  التوزيع المنتظم توزيع بواسون
     المستمر

 12ًفك اننمطخ 

 سبخخاػاله ًزست ان

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

29 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  التوزيع الطبيعي   

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ

32 4 

 12ًفك اننمطخ 

اػاله ًزست 

 انسبخخ

 12ًفك اننمطخ  التوزيع االسي   

 اػاله ًزست انسبخخ

اػاله  12ًفك اننمطخ 

 ًزست انسبخخ
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 انمزاءاد انًطهٌثخ :

  اننصٌص األسبسيخ 
 كتت انًمزر 
      ٍأخز 

 الكتاب الونهجي باللغة العربية 

 هلخصات شىم نظريات وهسائل في االحتواالت 

 الكتاب الونهجي باللغة اإلنكليسية:

 Shaum's outline series 
 Theory and problems of probability 

 كتب اخرى 
  امير حنا -االحصاء الرياضي 
 خاشع الراوي-المدخل الى تحميل االنحدار 

يتطهجبد خبصخ ) ًتشًم ػهَ سجيم 

انًثبل ًرش انؼًم ًانذًريبد 

 ًانجزيديبد ًانًٌالغ االنكتزًنيخ (
 

انخذيبد االختًبػيخ ) ًتشًم ػهَ سجيم 

انضيٌف ًانتذريت انًثبل يسبضزاد 

 انًيذانيخ (  انًيني ًانذراسبد
 

 

 انمجٌل  .13

 ال يٌخذ انًتطهجبد انسبثمخ

 52 ألم ػذد ين انطهجخ 
 32 أكجز ػذد ين انطهجخ 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًٕطم انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 لغى انشٚبػٛبد  انمغى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 أسشبد اعى / سيض انًمشس .3

  انجشايح انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 ٔحؼٕس انكتشَٔٙ  حؼٕس فؼهٙ  أشكبل انحؼٕس انًتبحخ .5

 ٘()َظبو عُٕ  ثبنثخانغُخ ان انفظم / انغُخ .6

 يُبفشخ( 120َظش٘ +   120)  عبػخ 240 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .7

 2020/ 27/10  تبسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 

انتٕخّٛ ٚغتُذ أعبعب إنٙ فهغفّ دًٚمشاؽّٛ، ا٘  اعظ فهغفّٛثبنًؼبسف ٚٓذف انًمشس إنٗ تضٔٚذ انطبنت  .1

 .تًظ حٛبتّ ٔيغتمجهّػهٙ اعبط انحشّٚ نهفشد، ٔٚتخز لشاساتّ انتٙ 

اعظ انغٛكٕنٕخّٛ :اٌ انكبئُبد انجششّٚ سغى تشبثٓٓب فٙ ثؼغ انُٕاحٗ اال أٌ ُْبن ثٍٛ االفشاد فشٔق  .2

ٔاػحّ، ٔتؤثش خٕاَت انشخظّٛ انًختهفّ ثؼؼٓب فٙ انجؼغ اٜخش، ٔتُشأ نذٖ انفشد فيٙ كيم يشحهيّ 

 بعيٍ يشاحم ًَِٕ انؼؼٕٖ ٔانُفغٙ كثٛش يٍ انحبخبد تتطهت االشج

: تختهف ػًهّٛ انتٕخّٛ ػٍ ػًهّٛ انتؼهٛى، ٚٓيتى انتؼهيٛى ثيبنًٕاد انذساعيّٛ ٔػًهٛيّ انتٕخٛيّ  اعظ تشثّٕٚ .3

 .تٓتى ثأشجبع حبخبد انتاليٛز انتٙ تُشأ فٙ يدبالد انحٛبِ انًختهفّ
 .ًٗ انٛٓباعظ اختًبػّٛ :ْٔٗ الثذ يٍ اٌ ٚفٓى انفشد دٔسِ ٔٔظٛفتّ ٔيكبَتّ فٙ اندًبػبد ٔانًؤعغبد انتٙ ُٚت .4

 عظ فُّٛ:ْٔٗ انتٙ تشتك يٍ ؽجٛؼّ انؼًهّٛ انتٕخّٛٓٛ ٔاالسشبدّٚ ٔيٍ انًدبل انز٘ ٚؼًم فّٛ ا .5

 مراجعة أداء مؤسسات التعلٍم العالً ))مراجعة البرنامج األكادٌمً((

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚدبصاً يمتؼٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انتؼهى انًتٕلؼخ يٍ انطبنت       

ًتبحخ. ٔالثذ يٍ انشثؾ ثُٛٓب ٔثٍٛ انانتؼهى تحمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعتفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 ٔطف انجشَبيح.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 يخشخبد انتؼهى ٔؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .10

 أ . تؼشٚف انًمشس انذساعٙ 

  االسشبد انتشثٕ٘.يمذيخ ػٍ  .1

 خظبئض ٔػُبطش االسشبد. .2

 يجبدئ انتٕخٛخ االسشبد. .3

 انُفغٙ . االسشبد .4

 انًششذ فٙ انتؼهٛى. .5

 انظحخ انُفغٛخ. .6

 اًْٛخ انظحخ انُفغٛخ. .7

 يُبْح انظحخ انُفغٛخ. .8
 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 .  االتظبل انشفٓٙ يٍ خالل انًُبلشبد .1

  .انمذساد انتحهٛهٛخ يٍ خالل حم انحبالد انؼهًٛخ انتطجٛمٛخ .2

 .الحظبد ٔالتشاذ حهٕل نهحبالد انتفكٛش االثذاػٙ يٍ خالل االثتكبس ٔاثذاء انً .3

 .فٙ انٕالغ انؼًهٙ ٔاتخبر انمشاساد االداسٚخ انًختهفخ  االسشبداعتخذاو  كٛفٛخ انمذسح ػهٗ .4

 .انُظش انٗ انجذائم انًتبحخ ٔانتفشٚك ثُٛٓب ٔانتؼشف ػهٗ انجذٚم االيثم  .5

 ؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 .انًحبػشاد  .1

 .هجخ نحم االعئهخ انًُبلشبد ٔيشبسكخ يٍ خبَت انط .2

 ؽشائك انتمٛٛى      

 .االختجبساد انمظٛشح  كم اعجٕػٍٛ  .1

 .ؽشذ االعئهخ اثُبء انششذ  .2

 .االختجبساد انشٓشٚخ َٔظف انغُخ ٔانُٓبئٛخ .3

 يٓبساد انتفكٛش -ج

  .اػطبء ٔاخجبد نهطهجخ ٔانطهت يُٓى ثحهٓب نًؼشفخ ا٘ يكبيٍ انمٕح ٔانؼؼف- 

   ح فٙ اخبثبد انطهجخ انشفٕٚخ ٔيُبلشتٓب نًؼشفخ خطأْب. تُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕد- 

  .تُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انتحشٚشٚخ ٔانتبشٛش ػٛٓب نتٕػٛحٓب نهطبنت 

  

 ؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

  ٗانًُبلشبد انتٙ تطشذ فٙ اثُبء انًحبػشح ٔيحبٔنخ اششان اكجش ػذد كجٛش يٍ انطهجخ ٔانتطشق ان

 تفبطٛم

 .االيٕس ٔيُبلشتٓب يُبلشخ يٕػٕػٛخ ٔيٕخٓخ 

 

 

 ؽشائك انتمٛٛى    
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 .تمٛٛى شفٕ٘ ػٍ ؽشٚك اششان انطهجخ فٙ انًُبلشبد 

 ( االختجبساد انمظٛشح quizzes) 

 االيتحبَبد انشٓشٚخ ٔانفظهٛخ 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ (. -د 

 .اػطبء ٔاخجبد نهطهجخ ٔانطهت يُٓى ثحهٓب نًؼشفخ ا٘ يكبيٍ انمٕح ٔانؼؼف 

  .تُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انشفٕٚخ ٔيُبلشتٓب نًؼشفخ خطأْب 

 نًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انتحشٚشٚخ ٔانتبشٛش ػٛٓب نتٕػٛحٓب نهطبنت.تُجّٛ ػهٗ االخطبء ا 



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُٛخ انًمشس .4

 األعجٕع
انغبػب

 د
 يخشخبد انتؼهى انًطهٕثخ

اعى انٕحذح / انًغبق أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انتمٛٛى ؽشٚمخ انتؼهٛى

1 8 

يمذيخ ػٍ االسشبد 

 انتشثٕ٘

 

 االسشبد انتشثٕ٘تؼشٚف 

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

2 8 

خظبئض 

 ٔػُبطش االسشبد.

 

يكَٕبد خظبئض 

 ٔػُبطش االسشبد.
 

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

3 8 

يجبدئ انتٕخٛخ 

 االسشبد.

 

يكَٕبد يجبدئ 

 انتٕخٛخ االسشبد.
 

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 مطخٔفك انُ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 االسشبد انُفغٙ 8 4
اْذاف االسشبد انُفغٙ 

 ٔغبٚبتخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 انًششذ فٙ انتؼهٛى 8 5
يجشساد انحبخخ انٗ يششذ 

  َفغٙ فٙ انًذاسط
 

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 حبخخان

6 8 

انًؼهٕيبد االعبعٛخ نهؼًهٛخ 

 االسشبدٚخ 

 

 عًبد انًؼهٕيبد ٔششٔؽٓب

 

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

7 8 
ؽشائك اكتشبف شخظٛخ 

  انفشد
يكَٕبد ؽشائك اكتشبف 

 شخظٛخ انفشد 

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 حبخخان

8 8 
 االسشبد اندًبػٙ 

 
 يضاٚب االسشبد اندًبػٙ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 يمذيخ انظحخ انُفغٛخ انظحخ انُفغٛخ 8 9

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

10 8 
انظحخ انُفغٛخ ٔانًشع 

 انُفغٙ 
  ظحخ انُفغٛختؼشٚف ان

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 

 

 

11 

 
8 

ؽشق تؼضٚض انظحخ 

 انُفغٛخ 

يبْٙ ؽشق تؼضٚضانظحخ 
  انُفغٛخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8
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 انجُٛخ انتحتٛخ  .5

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كتت انًمشس 

      ٖأخش 

 :الكتاب المنهجً باللغة العربٍة 

 احمد سعٍد رشٍد الطائً .د االرشاد التربىي 

 .احمد محمد الزغبً التىجٍة واالرشاد النفسً د

 أسس التىجٍة واالرشاد النفسً د.امال مصطفى الصائغ 
 

يتطهجبد خبطخ ) ٔتشًم ػهٗ عجٛم 

انًثبل ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 ٔانجشيدٛبد ٔانًٕالغ االنكتشَٔٛخ (

 

انخذيبد االختًبػٛخ ) ٔتشًم ػهٗ 

عجٛم انًثبل يحبػشاد انؼٕٛف 

ٔانتذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 (  انًٛذاَٛخ

 

 

 انمجٕل  .6

  األسشبد  انًتطهجبد انغبثمخ

 ؽبنت 80حغت حدى انمبػخ انذساعٛخ ٔحغت تمغٛى انشؼت،  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 ؽبنت 90انشؼت،   تمغٛى ٔحغت انذساعٛخ انمبػخ حغت حدى أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔحغت

 انحبخخ

 اًْٛخ انظحخ انُفغٛخ 8 12
 اًْٛخ انظحخ انُفغٛخ نهًؼهى

 ٔانًتؼهى

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

  يُبْح انظحخ انُفغٛخ  8 13

 
 

يكَٕبد يُبْح انظحخ 

 انُفغٛخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 انظحخ انُفغٛخ ٔاالصيبد 8 14

 

يفٕٓو انظحخ انُفغٛخ 

 ٔاالصيبد

 ُمطخٔفك ان

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

 ٔفك انُمطخ

 اػالِ 8

 ٔحغت

 انحبخخ

    يشاخؼخ شبيهخ  8 15



 
 

 1انصفسخ 
 

  
 

 
 انتسهُم انزَبضٍ وصف يمزر

 ((يزاخؼخ انجزَبيح األكبدًٍَ))يزاخؼخ أداء يؤصضبد انتؼهُى انؼبنٍ 

 وصف انًمزر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب       

تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن 

 وصف البرنامج.

 

 نهؼهىو انصزفخكهُخ انتزثُخ / خبيؼخ انًىصم انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 انزَبضُبد  انًزكز/ انمضى اندبيؼٍ  .2

 زَبضٍانتسهُم ان ريز انًمزر/ اصى  .3

  انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انكتزوٍَ أشكبل انسضىر انًتبزخ .5

 2221-2222/انًززهخ انثبنثخ انضُخ/ انفصم  .6

 صبػخ 122 (انكهٍ)ػذد انضبػبد انذراصُخ  .7

 92220/ 20/ تبرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 انتؼزف ػهً انؼاللخ ثٍُ االػذاد انُضجُخ واالػذاد انسمُمُخ .1

 انتؼزف ػهً انًتتبثؼبد واَىاػهب .2

 يؼزفخ انفضبء انًتزٌ وشزوطه .3

 انتؼزف ػهً االصتًزارَخ ويكبفأتهب .4

 انتؼزف ػهً تكبيم رًَبٌ ونُجُك وانؼاللخ ثُُهًب .5

 انتؼزف ػهً االشتمبق وخىاصه .6

 َظزَخ انمُبس وانذوال انمبثهخ نهتكبيم ػهً انتؼزف .7

 



 
 

 2انصفسخ 
 

  
 

 يخزخبد انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 تؼزَف انًمزر انذراصٍ . أ 
 انتؼزف ػهً يجبدئ ؤاصش انتسهُم انزَبضٍ   ●
 انتؼزف ػهً االصتًزارَخ فٍ زمم األػذاد انسمُمُخ  ●
 انتؼزف ػهً تكبيم رًَبٌ ونُجُك   ●

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 
 انمذرح ػهً إَدبد تسهُم يفصم نكم يصطهر رَبضٍ    ●
 انمذرح ػهً دراصخ انتكبيالد ثشكم يختهف ػٍ انتكبيم ثبنطزق انسذَثخ ثبصتخذاو تكبيم    ●

 رًَبٌ وتكبيم نُجُك                  

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

 إػطبء يسبضزاد وتؼبرَف ؤايثهخ وزهىل  ●
 تىضُر انتؼبرَف واأليثهخ  ●
 تسفُز انطهجخ ػهً انًشبركخ فٍ زم االيثهخ   ●
 اػطبء واخت ثُتٍ نهطالة نًؼزفخ انصؼىثبد انٍ تىاخههى  ●

 طزائك انتمُُى      

 انكتزوَُب انًشبركخ فٍ زم االيثهخ وزم انىاخجبد انجُتُخ  ●

 االيتسبَبد انُىيُخ شفىَب وتسزَزَبً  ●

 ايتسبَبد َصف انضُخ وَهبَخ انضُخ  ●

 يهبراد انتفكُز -ج

 طزذ أصئهخ شفىَخ  ●

 طزذ يشكهخ يؼُُخ ويُبلشتهب يغ انطهجخ  ●

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

 طزَمخ انًسبضزح ●

 طزَمخ انًُبلشخ ●

 طزائك انتمُُى    

 االختجبراد  ●

 انىاخت انجُتٍ  ●

 َصف انضُخ وَهبَخ انضُخ ايتسبَبد ●

 (.انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف و انتطىر انشخصٍ ) انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ  -د 

 واخجبد نهطهجخ  ءٕاعطا ●

 تُجُه انطهجخ ػهً األخطبء فٍ انىاخجبد انجُتُخ  ●

 تُجُه انطهجخ ػهً األخطبء فٍ االيتسبَبد انتسزَزَخ ●

 

 ثُُخ انًمزر .11
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 انضبػبد األصجىع
يخزخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طزَمخ انتمُُى طزَمخ انتؼهُى انًضبق أو انًىضىع/ اصى انىزذح 

1 
4 

 صبػبد
         The Bounded Sets المقٌدة المجامٌع 

 12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

زضت   12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

2 
4 

 صبػبد

العالقة بٌن حقل 
االعداد النسبٌة 

ل االعداد قوح
 الحقٌقٌة 

The relation between the 
Rational numbers field and 

Real numbers field  

 12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

3 
4 

 صبػبد

غٌر االعداد 
االعداد والنسبٌة 
 الحقٌقٌة 

The Irrational numbers and real 
numbers  

 12وفك انُمطخ 
 انسبخخوزضت 

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

4 
4 

 صبػبد
خاصٌة 

 Archimedes Pinciple أرخمٌدس
 12وفك انُمطخ 

 وزضت انسبخخ
وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

5 
4 

 صبػبد
كثافة االعداد 

 النسبٌة 
 Density of Rational        

numbers             
                          

 12وفك انُمطخ 
 انسبخخ وزضت

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

6 
4 

 صبػبد
كثافة االعداد 
  Density of Irrational numbers غٌر النسبٌة 

 12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

7 
4 

 صبػبد
 The Linear space الفضاء الخطً

 12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

8 
4 

 صبػبد
  The Absolute value القٌمة المطلقة

 12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

9 
4 

 صبػبد

متتابعات االعداد 
/ الحقٌقٌة

المتتابعة 
  المتقاربة

Sequences of Real 
numbers/Converging Sequence 

 12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

10 
4 

 صبػبد

  المتتابعات
المقٌدة 

والمتتابعات 
الرتٌبة 

والمتتابعات 
  الكوشٌة

Bounded Sequences,Monotonic 
Sequences and Cauchy 

sequences  

 12وفك انُمطخ 
وزضت  12وفك انُمطخ  وزضت انسبخخ

 انسبخخ

11 
4 

 صبػبد
العملٌات على 

  Operations on Sequences المتتابعات
 12وفك انُمطخ 

 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

12 
4 

 صبػبد
الفضاء 

 المعٌاري 

                                                   
  Normed Space                        

    

 12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

13 
4 

 صبػبد

مبرهنة كمال 
فضاء االعداد 

 الحقٌقٌة 

Completeness of Real numbers 
space theorem 

 12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

14 
4 

 صبػبد
 الفضاء المتري 

The Metric space   12وفك انُمطخ 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

15 
4 

 صبػبد
تابعات فً تالم

 الفضاء المتري
The Sequences of 

Metric space  
 12وفك انُمطخ 

 وزضت انسبخخ

وزضت  12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

 

16 
4 

 صبػبد
الفضاءات 
 المتراصة

Compact spaces 
 12وفك انُمطخ 

 وزضت انسبخخ
زضت   12وفك انُمطخ 

 انسبخخ

17 
4 

 صبػبد
 Continuity االستمرارٌة

 12فك انُمطخ و
 وزضت انسبخخ

وزضت  12فك انُمطخ و

 انسبخخ

18 
4 

 صبػبد
االستمرارٌة فً 
 الفضاء المتري 

        Continuity in the Metric 
Space                        

 12فك انُمطخ و
 وزضت انسبخخ

وزضت  12فك انُمطخ و

 انسبخخ

19 
4 

 صبػبد
 مكآفؤتمبرهنة 

 االستمرارٌة
Continuity of equivalences 

theorem 
 12فك انُمطخ و

 وزضت انسبخخ
وزضت  12فك انُمطخ و

 انسبخخ

 12ق انُمطخ فو 12فك انُمطخ و  Real Volued mappingsالتطبٌقات  4 20



 
 

 4انصفسخ 
 

  
 

 -الحقٌقٌة صبػبد

 C(Xالفضاء)
 وزضت انسبخخ وزضت انسبخخ

21 
4 

 صبػبد
االستمرارٌة 

 المنتظمة
Uniform Continuity  

 12فك انُمطخ و

 وزضت انسبخخ
 12ق انُمطخ وف

 وزضت انسبخخ

22 
4 

 صبػبد

متتابعات 
ومتسلسالت 

 الدوال 

Sequences and Series of 
functions 

 12فك انُمطخ و
 وزضت انسبخخ

 12ق انُمطخ وف
 وزضت انسبخخ

23 
4 

 صبػبد
التقارب النقطً 

 والتقارب المنتظم 
Pointwise convergence 

and Uniform convergence  
 12فك انُمطخ و

 وزضت انسبخخ
وزضت  12فك انُمطخ و

 انسبخخ

24 
4 

 صبػبد
  The Derivative المشتقة

 12ق انُمطخ وف
 وزضت انسبخخ

 12ق انُمطخ وف
 وزضت انسبخخ

25 
4 

 صبػبد

مبرهنة رول 
ومبرهنة القٌمة 

 المتوسطة 

Rule's theorem and Mean 
value theorem  

 12فك انُمطخ و
 وزضت انسبخخ

 12ق انُمطخ وف
 وزضت انسبخخ

26 
4 

 صبػبد
 Riemann integral تكامل رٌمان

 12فك انُمطخ و
 وزضت انسبخخ

وزضت  12فك انُمطخ و

 انسبخخ

27 
4 

 صبػبد
 Measure theory                نظرٌة القٌاس

 12ق انُمطخ وف
 وزضت انسبخخ

وزضت  12فك انُمطخ و

 انسبخخ

28 
4 

 صبػبد
القٌاس الخارجً 
 للمجموعة المقٌدة

Outer measurement of 
Bounded set 

 12فك انُمطخ و
 وزضت انسبخخ

 12ق انُمطخ وف
 وزضت انسبخخ

29 
4 

 صبػبد
خواص القٌاس 

 الخارجً 

Properties of outer 
measurement  

 12ق انُمطخ فو
 وزضت انسبخخ

وزضت  12فك انُمطخ و

 انسبخخ

30 
4 

 صبػبد
 تكامل لٌبٌك

            Lebesgue Integral  12فك انُمطخ و 
 وزضت انسبخخ

وزضت  12فك انُمطخ و

 انسبخخ
 

 انجُُخ انتستُخ  .12

 :انمزاءاد انًطهىثخ 

 انُصىص األصبصُخ   ▪

 كتت انًمزر ▪

 أخزي      ▪

 انكتبة انًُهدٍ ثبنهغخ انؼزثُخ 

 يمذيخ فٍ انتسهُم انزَبضٍ   ●

 انكتبة انًُهدٍ ثبنهغخ اإلَكهُزَخ:
 

● Introduction of Mathematic Analysis 

 كتت اخزي ●

● Real Analysis 

وتشًم ػهً ) يتطهجبد خبصخ 

صجُم انًثبل ورط انؼًم وانذورَبد 

 (وانجزيدُبد وانًىالغ االنكتزوَُخ 
 

وتشًم ػهً ) انخذيبد االختًبػُخ 

صجُم انًثبل يسبضزاد انضُىف 

وانتذرَت انًهٍُ وانذراصبد 

 ( انًُذاَُخ 

 

 

 انمجىل  .13

 ال َىخذ انًتطهجبد انضبثمخ

 30 ألم ػذد يٍ انطهجخ 



 
 

 5انصفسخ 
 

  
 

 40 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
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 مىرج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 / كهُخ انتزثُخ نهؼهىو انصزفخ خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى انزَبضُبد  انمسى اندبيؼٍ / انًزكش .2

 انتسهُم انؼذدٌ  اسى / ريش انًمزر .3

 انًبثالة انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 فؼهٍ وزضىر انكتزوٍَ ( انسضىر انُىيٍ )زضىر أشكبل انسضىر انًتبزخ .5

 َظبو سُىٌ انفصم / انسُخ .6

 سبػخ فٍ االسجىع( 12سبػخ ) 363 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .7

 92320/ 20/ تبرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 تعرَف الطلبة بمصادر االخطاء وانىاعها والعملُات الحسابُة علً االخطاء . .1

 ل المعادالت غُر الخطُة .حتعرَف الطلبة وتعلُمهم بطرق  .2

 يقوم المنهج بإعطاء الخطوط العريضة للحلول العددية لمنظومات المعادالت الخطية . .3

 ًَكٍ انطهجخ يٍ فهى يؼًُ االَذراج واالستكًبل . .4

 تؼزَف انطهجخ وتؼهًُهى انطزق انؼذدَخ نهتكبيم انؼذدٌ . .5

 نتفبضهُخ .اتؼزَف انطهجخ وتؼهًُهى انطزق انؼذدَخ نسم انًؼبدالد  .6

 انتؼزف ػهً خىارسيُبد انتسهُم انؼذدٌ وكذنك تطجُمهب ثزيدُب ثجزَبيح انًبثالة . .7

 مراجعة أداء مؤسسات التعلُم العالٍ ))مراجعة البرنامج األكادَمٍ((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.
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 يخزخبد انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .13

 أ . تؼزَف انًمزر انذراسٍ 
 الطالب اخلربة واملعرفة يف املفاهيم االساسية للتحليل العددي . بمقرر دراسي لإلكسا 

 انخبصخ ثبنًىضىع  دانًهبرا -ة 

  يؼزفخ طزق زهىل  نكم يٍ انًؼبدالد انغُز خطُخ  وَظبو يٍ انًؼبدالد انخطُخ وانتكبيم

 نمًُخ انذانخ نُمطخ يؼهىيخ .وانًؼبدالد انتفبضهُخ وتخًٍُ 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

 . تىفُز يسبضزاد واضسخ يٍ يصبدر يتُىػخ وغُُخ ثبأليثهخ 
 ًُشخ وانسىار.لباستخذاو اسهىة ان 
 . كتبثخ انًشبرَغ 
   استخذاو انًُصخ انتؼهًُُخGoogle Classroom . 
  انتؼهًُُخ . دانفُذَىهبنجث وكذنك ثبنتُهُكزاو استخذاو لُبح ثبنُىتُىة 
 . انىاخجبد انجُتُخ 

 طزائك انتمُُى      

 . االختجبراد انمصُزح 
  ثصىرح يجبشزح اثُبء انًسبضزح .طزذ االسئهخ انًتُىػخ 
 يُخ ثؼذ َهبَخ كم يسبضزح .اػطبء انىاخجبد انُى 
 . االختجبراد انشهزَخ وَصف انسُخ وانُهبئُخ 

 يهبراد انتفكُز -ج

 . تًكٍُ انطهجخ يٍ تطىَز لذراتهى ثئداء انىاخجبد 
 . تطىَز لذرح انطهجخ يٍ خالل انًشبركخ  فٍ انًُبلشبد 
  ٍانًطزوزخ . هخنألسئانسهىل  دإلَدبنتطىَز لذرح انطهجخ يٍ خالل انتفكُز انزَبضٍ وانًُطم 
 . تطىَز لذرح انطهجخ يٍ خالل تدًُغ يؼهىيبد ػٍ انًىضىع يٍ انًصبدر وتمذًَهب ثشكم تمزَز 

 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (. -د 

 تًُُخ لذراد انطهجخ ػهً انسىار وانًُبلشخ

 تصسُر انىاخجبد الكتشبف االخطبء اٌ وخذد وتصسُسهب . انطهجخيٍ خالللذراد  تًُُخ
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 ثُُخ انًمزر .11

 انسبػبد األسجىع
يخزخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طزَمخ انتمُُى طزَمخ انتؼهُى اسى انىزذح / انًسبق أو انًىضىع

1 12 
يصبدر 

 االخطبء
 تعرف االخطاء  ومصادرها

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 نسبخخا

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

2 12 
يصبدر 

 االخطبء
 أنواع االخطاء مع أمثمة 

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

3 12 
يصبدر 

 االخطبء
 العمميات الحسابية عمى االخطاء 

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 ست انسبخخزو

4 12 
در يصب

 االخطبء

امثمة عمى العمميات الحسابية عمى 
 االخطاء 

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

5 12 

زهىل 

انًؼبدالد 

غُز 

 انخطُخ 

 طرق تعيين مواقع الجذور 
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 بخخسوزست ان

6 12 

زهىل 

بدالد انًؼ

غُز 

 انخطُخ

 طريقة االنشطار 
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ وفك انُمطخ 

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

7 12 

زهىل 

انًؼبدالد 

غُز 

 انخطُخ

 طريقة الموضع الكاذب 
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ
(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

8 12 

ىل هز

انًؼبدالد 

غُز 

 نخطُخا

 طريقة النقطة الصامدة 
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ وفك انُمطخ 

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

9 12 

زهىل 

انًؼبدالد 

غُز 

 انخطُخ

 طريقة االيتكن
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ
(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

13 12 

زهىل 

انًؼبدالد 

غُز 

 خطُانخ

 ن رافسن طريقة نيوت
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

11 12 

زهىل 

انًؼبدالد 

غُز 

 انخطُخ

 طريقة ايجاد مقموب العدد )نيوتن رافسن(
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ
(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

12 12 

هىل ز

انًؼبدالد 

غُز 

 انخطُخ 

طريقة ايجاد الجذر التربيعي )نيوتن 
 رافسن(

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

اػالِ (13وفك انُمطخ )وفك انُمطخ طريقة ايجاد الجذر الي رتبة )نيوتن زهىل  12 13
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انًؼبدالد 

غُز 

 انخطُخ

 

(اػالِ وزست 13) رافسن(

 انسبخخ
 وزست انسبخخ

14 12 

هىل ز

انًؼبدالد 

غُز 

 انخطُخ

وفك انُمطخ  طريقة القاطع

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

15 12 

زهىل 

انًؼبدالد 

غُز 

 انخطُخ

وفك انُمطخ  امثمة اضافية لمفصل

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ
(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

16 12 

نسهىل ا

انؼذدَخ 

نًُظىيخ 

بدالد انًؼ

 انخطُخ

الطرق التكرارية لحل نظام من المعادالت 
 الخطية

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

17 12 

انسهىل 

انؼذدَخ 

نًُظىيخ 

انًؼبدالد 

 انخطُخ

  طريقة جاكوبي
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

18 12 

انسهىل 

انؼذدَخ 

نًُظىيخ 

انًؼبدالد 

 انخطُخ

 طريقة كاوس سيدل
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

19 12 

انسهىل 

انؼذدَخ 

نًُظىيخ 

انًؼبدالد 

 انخطُخ

 طريقة االرخاء 
وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ 

(اػالِ 13) وفك انُمطخ

 وزست انسبخخ

23 12 
االَذراج 

 واالستكًبل
 طريقة الكرانج

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

21 12 
االَذراج 

 واالستكًبل
 حساب الفروقات المنتهية

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

22 12 
َذراج اال

 واالستكًبل
 تن التراجعيةنيو طريقة 

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

23 12 
االَذراج 

 واالستكًبل
 نيوتن النسبيةطريقة 

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

24 12 
انتكبيم 

 انؼذدٌ
 فشبه المنحر طريقة 

وفك انُمطخ 

ت (اػالِ وزس13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

25 12 
انتكبيم 

 انؼذدٌ
  سمبسونطريقة 

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ
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 انجُُخ انتستُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمزر 
      أخزي 

 ب المنهجٍ باللغة العربُة الكتا

 ٌمبادي التحلُل العذد 

 بُقٍالتحلُل الهنذسٍ والعذدٌ التط 

 ٌمقذمة فٍ التحلُل العذد 

 ٍالتحلُل العذدٌ التطبُق 

 الكتاب المنهجٍ باللغة اإلنكلُزَة:

 Applied Numerical Analysis 
 Numerical Analysis 
 ElementaryNumerical Analysis 

ًم ػهً سجُم يتطهجبد خبصخ ) وتش

انًثبل ورش انؼًم وانذورَبد 

 وانجزيدُبد وانًىالغ االنكتزوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يسبضزاد انضُىف 

وانتذرَت انًهٍُ وانذراسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

  انًتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 318 ػذد يٍ انطهجخ أكجز 

 

26 12 
انتكبيم 

 انؼذدٌ
 بولطريقة 

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

27 12 
 انتكبيم

 انؼذدٌ
 ويدلطريقة 

وفك انُمطخ 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

28 12 
انتكبيم 

 انؼذدٌ

وفك انُمطخ  رومبركطريقة 

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

29 12 

انسهىل 

انؼذدَخ 

نهًؼبدالد 

 انتفبضهُخ

وفك انُمطخ  اويمريقة طر 

ػالِ وزست (ا13)

 انسبخخ

(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ

33 12 

انسهىل 

انؼذدَخ 

نهًؼبدالد 

 انتفبضهُخ

وفك انُمطخ  طريقة رانج كوتا

(اػالِ وزست 13)

 انسبخخ
(اػالِ 13وفك انُمطخ )

 وزست انسبخخ
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 أنٛخ( دساسبد (انؾهمبد عجش يمشسٔطف 

 د. َذٖ ٚبسٍٛ لبسى

 ٔطف انًمشس

 

 عبيؼخ انًٕطم/كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ انمؤسست انتعهُمُت .1

 لسى انشٚبضٛبد  انمسم انجبمعٍ / انمزكز .2

 صبنش سٚبضٛبدعجش انؾهمبد/ اسم / رمز انممزر .3

 نكزشَٔٙرؼهٛى ا انبزامج انتٍ َذخم فُهب .4

 بحتضىر انمتشكبل انحأ .5
 ؽضٕس فؼهٙ ٔؽضٕس انكزشَٔٙ() انٕٛيٙانؾضٕس 

 

 (سُٕ٘)َظبو   انفصم / انسىت .6

 سجٕعأ01* سبػبد فٙ االسجٕع انٕاؽذ 4،سبػخ 021 )انكهٍ(عذد انسبعبث انذراسُت  .7

 92120/ 20/ تبرَخ إعذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انممزر .9

ٔطشائك رشخٛظٓب  نًؼشفخ عجش انؾهمبد األسبسٛخجخ انخٕاص هرؼهٛى انطرًكٍٛ ٔ ًمشسانٓذف يٍ ان .1

ٔانًمبسَخ   انؾهمخٔؽم األيضهخ ٔدساسخ انًجشُْبد انزٙ رسبػذْى ػهٗ فٓى انًفبْٛى األسبسٛخ فٙ ا

 طالة فٙ يٛذاٌ االَغبصاد انُٓذسٛخ.ان خٛبلٔرًُٛخ  ايضهخ ػٍ إَاع انًضبنٛبدٔ انؾهمبدإَاع ثٍٛ 

، األٔل ٔطىفٙ ٚزؼهىك عجىش انؾهمىبدػجىش يسىزٍٕٚٛ نًىبدح ػشٚضىخ   خطىٕطء بطىٚمٕو انًُٓظ ػهىٗ عػ .2

 ، ٔانضبَٙ رؾهٛهٙ ٚزؼهك ثزٕظٛف ْزا انؼهى فٙ يغبالد انؾٛبح راد انظهخ.انغجشثأطٕل ػهى 

ٚٓذف انًمشس انٗ اٚظىبل انطهجىخ انىٗ يؼشفىخ انغبَىت انُظىش٘ االسبسىٙ انىز٘ ٚؼزًىذ ػهٛىّ ٔانىز٘ يىٍ  .3

 مٙ.زطجٛان تخالنّ ٚسزطٛغ فٓى انغبَ

 يشاعؼخ أداء يؤسسبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاعؼخ انجشَبيظ األكبدًٚٙ((

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم  ى من فرصدة القصوقق االستفاتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد ح

 وصف البرنامج.
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 رؤيخ انغبَت انُظش٘ نهًمشسيغ انًفشداد االخشٖ .4

رؾمٛك انًُٓظ انذساسٙ ٔيؾزٕٚبرّ انًٓبساد انًطهٕثخ نزًُٛخ انزفكٛش انؼهًٙ ٔانزؼهى انزارٙ نذٖ  .5

 انطبنت

اطالع انطبنت ػهٗ يؼُٗ انؾهمخ ٔخٕاطٓب ٔاسزخذايبرٓب ٔرطجٛمبرٓب فٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ ٔاسزخذاو  .6

 جبط يؼشفٛبد عذٚذحٔفٙ اسزُزًغ ًغناَظشٚبرٓب فٙ 

 .اٌ ٚؼشف انطبنت يفٕٓو عجش انؾهمبد7

 . اٌ ٚؼشف انطبنت االػزجبساد انزٙ رظُف ػهٗ اسبسٓب عجشانؾهمبد8

 . اٌ ٚؼشف انطبنت اطم عجشانؾهمبد ٔكٛفٛخ انؾظٕل ػه9ّٛ

 . اٌ ٚؼشف انطبنت طشق ثشْبٌ يجشُْبد عجش انؾهمبد10

 

 انزمٛٛىانزؼهى ٔٛى ٔؼهزنيخشعبد انزؼهى ٔطشائك ا .10

 أ . رؼشٚف انًمشس انذساسٙ 

 اًْٛخ انًٕضٕع يٍ خالل اػطبء ثؼض االيضهخ انزٙ رجٍٛ اسزخذايّ فٙ انًغزًغ ثٛبٌ -1 أ

 خهك سٔػ انًُبفسخ ٔانزشغٛغ ثٍٛ انطهجخ نًؼشفخ لبثهٛبرٓى ٔيٓبسرٓى انًخزهفخ -2أ

 زى انزؼشف ػهٗ يٓبسح كم طبنت بدح كٙ ٚانً نٗا ٔشذْى ىاَزجبْٓاصبسح االسئهخ ػهٗ انطالة نهفذ   -3أ

 يسبػذح انًزمبػسٍٛ ٔرؾفٛضْى نٛزًبشٕا يغ الشآَى -4أ

 .انزؼشف ػهٗ يُشب ٔرًٛٛضانؾهمبد ٔانًجشُْبد انخبطخ ثٓب5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 نزٓبسبسٔانزؼهٛى ٔانزؼهى انزٙ رؾمك اْذافٓب  خنالسزشارٛغٛٔضغ خطخ يٕصٕلخ ٔيؼهُخ  -1ة

 رؾذٚش ٔرُٕٚغ انًفشداد ثًب ٚزًبشٗ يغ يزطهجبد ْزا انًغبل انًؼشفٙ -2ة

 ٔضغ انطبنت ػهٗ انخظ انًُبست ٔانٕاضؼ انز٘ ٚششذِ انٗ يؼشفخ اًْٛخ يب ٚذسسّ -3ة

انزؼشف ػهٗ كم يفشداد انًٕضٕع ٔػاللزّ ثبنًٕاد االخشٖ ٔسثطّ ٔاسزخذايّ يغ انؾٛبح  -4ة

 انٕٛيٛخ

 همبد ٔإَاػٓب ُْبد انؾيجش بٌْش.يؼشفخ طشق ث5ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

اسزخذاو طشائك يخزهفخ نهزؼهى كبنًؾبضشح ٔانًُبلشخ ٔانٕطف انزُْٙ ٔكزبثخ انًشبسٚغ  -1

 ٔغٛشْب

ٔضغ انٛخ يؼُٛخ نًشاعؼخ اسزشارٛغٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى فٙ ضٕء انُزبئظ االيزؾبَبد َٔزبئظ  -2
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 اسزطالع اساء انطهجخ

 يظبدسيزُٕػخ ٔغُٛخ ثباليضهخ طجٕػخ يٍاد يظشبؾرٕفٛش ي -3

 ؽم انؼذٚذ يٍ االيضهخ انزٕضٛؾٛخ ٔانًُٕػخ ػهٗ انسجٕسح -4

 اػطبء انٕاعجبد انجٛزٛخ ٔركهٛفٓى ثؾهٓب داخم انظف -5

 طشػ االسئهخ انًفبعبح ٔانًُٕػخ ثظٕسح يجبششح اصُبء انًؾبضشح -6

 طشائك انزمٛٛى      

ػٍ ْزِ االسئهخ ٕٚيٛخ يٍ خالل ششػ كم ٛت ٔٚغ كشفٚرٕعّٛ اسئهخ انٗ انطبنت ٔػهّٛ اٌ  -1

 يٕضٕع

ػًم اخزجبساد ٕٚيّٛ نهًٕضٕع انز٘ رى ششؽّ فٙ انذسط انسبثك نًؼشفخ يذٖ اسزٛؼبثّ  -2

 نهًبدح

 االخزجبساد انمظٛشح كم اسجٕػٍٛ -3

 طشػ االسئهخ انًزُٕػخ ٔانسشٚؼخ اصُبء انًؾبضشح ٔشذ انطهجخ ػهٗ االَزجبِ ٔانًزبثؼخ -4

 ُٕٚخ ٔااليزؾبَبد انُٓبئٛخَٔظف انسشٚخ شٓنااالخزجبساد  -5

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 اػزًبد اخزجبساد نهطالة نًؼشفخ اسزؼذادْى انؼهًٙ ٔانزُْٙ -1ط

 اصبسح ثؼض االسئهخ انزٙ رزٛؼ نهطبنت انشد انسشٚغ نًؼشفخ يذٖ رفكٛشِ انغبَجٙ -2ط

 اػطبء ؽم سشٚغ ٚخزهف ػٍ انؾهٕل انًبنٕفخ -3ط

غٗ فٙ انًؾبضشح ٔطهت انؾهٕل فٙ ػششح دلبئك يٍ ضٕع انًهانًٕل ٕؽاػطبء اسئهخ  -4ط

 انًؾبضشح

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

اسزخذاو طشائك يخزهفخ كًُبلشخ انًٕضٕع ٔطشائك يخزهفخ فٙ طشػ االسئهخ ٔكزبثخ ثؼض 

 انًٕضٕع انز٘ رى ششؽّ ٔاعشاء ايزؾبَبد ٔاخزجبساد نهطبنت ضاالسئهخ ٔؽهٕنٓب ٔانزٙ رخ

  انزمٛٛى طشائك   

 ػًم ايزؾبَبد شٓشٚخ الخزجبساد انطبنت فٙ انًبدح انزٙ دسسذ -1

اػطبء ٔاعجبد ٕٚيٛخ ثؼذ َٓبٚخ كم يٕضٕع َٔطهت يٍ انطبنت اٌ ٚفكش ثٓب ٔٚسهى انؾم فٙ  -2

 أساق ثؼذ يشاعؼخ انًٕضٕع

 مخثبػًم ٔسشخ ػًم ثٍٛ انطبنت ٔاالسزبر يٍ خالل رؾذٚذ ٕٚو يؼٍٛ نًُبلشخ انًٕاضٛغ انس -3

 ػهٗ انسجٕسحم انظف ٔداخ
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 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 ششػ يفظم نًؼُٗ انؾهمخ ٔايضهزٓب ٔاسزخذايبرٓب -1د

 سثظ ْزا انًٕضٕع يغ انًٕاضٛغ االخشٖ نجٛبٌ يذٖ اًْٛخ ْزا انًمشس -2د

 انطالة نهًمشس نهزؾجٛتسجخ ُبي انؼًم ػهٗ ٔضغ خطظ -3د

 انؼًم ػهٗ رٕفٛش انٕسبئم انضشٔسٚخ نزمشٚت فكشح كم يٕضٕع يٍ يٕاضٛغ انًمشس نهطبنت -4د

 اػطبء ٔاعجبد نهطهجخ نًؼشفخ يذٖ فًٓٓى نهًٕضٕع انًطشٔػ فٙ انًؾبضشح-5د

 رُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕعٕدح فٙ اعبثبد انطهجخ انشفٕٚخ ٔيُبلشزٓب-6د

عٕدح فٙ اعبثبد انطهجخ انزؾشٚشٚخ ٔانزبشٛش ػهٛٓب ٔرٕضٛؾٓب نؼذو طبء انًٕاالخٗ هػانزُجّٛ -7د

 ركشاسْب الؽمب.
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 بىُت انممزر .11

 انسبعبث األسبىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 طزَمت انتمُُم طزَمت انتعهُم اسم انىحذة / انمسبق أو انمىضىع

 سبعت4 1
يؼشفخ يؼُٗ انؾهمخ 

 ٔخٕاطٓب ٔػًهٓب

 خييفبْٛى ػب

Ring Theory and examples 
and theorems 

شزح انمىضىع 

عهً انسبىرة مع 

 كتببت انمحبضزة

 11وفك انىمطت 

 اعالي

االمتحبن 

وفك  انُىمٍ

 11انىمطت 

 اعالي

 سبعت4 2
رؼهى انؾهمخ انغضئٛخ  

انزٙ ْٙ عضء يٍ 

 انؾهمخ ٔخٕاطٓب

Subrings and examples and 
theorems 

كتببت انمحبضزة 

ك وف بحهزشكبمهت و

 اعالي 11نىمطت ا

اسئهت وطهب 

االمتحبن  حههب

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

3 
 سبعت4

    Solving Problems p.154 ؽم انزًبسٍٚ 
شزح انمحبضزة 

وفك انىمطت  وكتببتهب

 اعالي 11

طزح اسئهت 

 وطهب حههب

4 

 سبعت4

انًضبنٛبد  يؼشفخ يؼُٗ 

 ٔخٕاطٓب ٔاًْٛزٓب
IDEALS AND examples 

and theorems 

اعطبء محبضزة 

 كبمهت عهً انسبىرة

 11وفك انىمطت 

 اعالي

امتحبن عهً 

 انسبىرة

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

5 

 سبعت4

انزشبكم  يؼشفخ يؼُٗ 

 ٔاًْٛزّ انمسًخ
Quotient Rings  

شزح وكتببت 

انمحبضزة شزحب 

 وافُب عهً انسبىرة

 11وفك انىمطت 

 اعالي

االمتحبن 

ك وف ٍانُىم

 11ىمطت ان

 اعالي

6 

 سبعت4

انزشبكم  يؼشفخ يؼُٗ 

 انؾهمٙ ٔاًْٛزّ
Rings Homomorphism 

شزح وكتببت 

انمحبضزة شزحب 

 وافُب عهً انسبىرة

 11وفك انىمطت 

 اعالي

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

7 
 سبعت4

   Solving Problems p.169 ؽم انزًبسٍٚ
كتببت انمحبضزة 

وفك  كبمهت وشزحهب

 اعالي 11انىمطت 
 امتحبن َىمٍ

8 

انؾمم يؼشفخ يؼُٗ  سبعت4

ٔؽم االيضهخ 

ٔانًجشُْبد انخبطخ 

 ثٓب

Fields and examples and 
theorems 

كتببت انمحبضزة 

وفك  كبمهت وشزحهب

 اعالي 11انىمطت 

اعطبء واجب 

اسئهت وطهب 

 حههب

9 

انؾمم يؼشفخ يؼُٗ  سبعت4

ٔؽم االيضهخ غضئٙ ان

انخبطخ  ٔانًجشُْبد

 ثٓب

Subfields and examples 
and theorems 

كتببت انمحبضزة 

وفك  كبمهت وشزحهب

 اعالي 11انىمطت 

اعطبء واجب 

اسئهت وطهب 

 حههب

10 
 سبعت4

 Solving Problems p.182 ؽم انزًبسٍٚ
كتببت انمحبضزة 

وفك  كبمهت وشزحهب

 اعالي 11انىمطت 

اسئهت وطهب 

 هبحه

11 

 سبعت4
هٗ كٛفٛخ انؾظٕل ػ

إَاع خبطخ يٍ 

 انًضبنٛبد

Some Special ideals 
 

كتببت انمحبضزة 

 كبمهت وشزحهب

شزحب وافُب عهً 

وفك انىمطت  انسبىرة

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي
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 اعالي 11

12 

 سبعت4

كٛفٛخ انؾظٕل ػهٗ 

 انؼظًٗ   انًضبنٛبد
Maximal ideals 

ة كتببت انمحبضز

كبمهت وشزحهب 

هً شزحب وافُب ع

وفك انىمطت  انسبىرة

 اعالي 11

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

 

 

13 

 سبعت4

انًضبنٛبد يؼشفخ يؼُٗ 

االٔنٛخ ٔخٕاطٓب 

 ٔانًمبسَخ ثُٛٓى

Prime Ideals  and 
Theorems and examples 

كتببت انمحبضزة 

 كبمهت وشزحهب

شزحب وافُب عهً 

ىمطت وفك ان انسبىرة

 اعالي 11

اعطبء واجب 

ئهت وطهب اس

 حههب

14 

 سبعت4

انًضبنٛبد يؼشفخ يؼُٗ 

االكضش أنٛخ ٔخٕاطٓب 

 ٔانًمبسَخ ثُٛٓى

PRIMARY IDEALS  and 
Theorems and examples 

كتببت انمحبضزة 

كبمهت وشزحهب 

شزحب وافُب عهً 

وفك انىمطت  انسبىرة

 اعالي 11

اعطبء واجب 

اسئهت وطهب 

 حههب

15 

 عتسب4

 Solving Problems p.194 ؽم انزًبسٍٚ

كتببت انمحبضزة 

 كبمهت وشزحهب

شزحب وافُب عهً 

وفك انىمطت  انسبىرة

 اعالي 11

اسئهت وطهب 

 حههب

16 

 سبعت4
عزس  يؼشفخ يؼُٗ 

عبكٕثسٍ  )رمبطغ 

انًضبنٛبد (ٔانًجشُْبد 

 ٔخٕاطّ

The Radical of the RINGS 
AND THEOREMS AND 

EXAMPLES 

حبضزة كتببت انم

كبمهت وشزحهب 

ُب عهً شزحب واف

وفك انىمطت  انسبىرة

 اعالي 11

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

17 

كٛفٛخ انؾظٕل ػهٗ  سبعت4

انؾهمبد يزؼذداد 

انؾذٔد ٔخٕاطٓب 

ٔانًجشُْبد انًزؼهمخ 

 ثٓب يغ االيضهخ

POLYNOMAIL RINGS 
AND THEOREMS AND 

EXAMPLES  

كتببت انمحبضزة 

 وشزحهبكبمهت 
شزحب وافُب عهً 

وفك انىمطت  رةانسبى

 اعالي 11

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

18 

كٛفٛخ انؾظٕل ػهٗ  سبعت4

 خٕاسصيٛخ انمسًخ

ٔخٕاطٓب ٔانًجشُْبد 

 انًزؼهمخ ثٓب يغ االيضهخ

DIVISION ALGORTHIM   كتببت انمحبضزة

وفك  كبمهت وشزحهب

 اعالي 11انىمطت 
اسئهت وطهب 

 حههب

19 

 سبعت 4
 كٛفٛخ انؾظٕل ػهٗ

 َظشٚخ انًزجمٙ 

ٔخٕاطٓب ٔانًجشُْبد 

 انًزؼهمخ ثٓب يغ االيضهخ

REMAINDER THOREM  كتببت انمحبضزة

 كبمهت وشزحهب
شزحب وافُب عهً 

وفك انىمطت  انسبىرة

 اعالي 11

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

20 

 سبعت4

َٕع اخش  يؼشفخ يؼُٗ

 َٛخ يٍ انؾهمبد انجٕنٕ

BOOLEAN RINGS AND 
THOREMS 

كتببت انمحبضزة 

وفك  كبمهت وشزحهب

 اعالي 11انىمطت 

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

21 

 سبعت4
 عجش  يؼشفخ يؼُٗ

ٔػاللزّ انجٕنَٕٛخ 

 انؾهمخ شجّ انجسٛطخ

BOOLEAN ALGEBRAS  كتببت انمحبضزة

وفك  كبمهت وشزحهب

 اعالي 11انىمطت 

االمتحبن 

مٍ وفك انُى

 11انىمطت 

 اعالي

22 

 سبعت4

 Solving Problems p.232 ؽم انزًبسٍٚ
كتببت انمحبضزة 

كبمهت وشزحهب 

شزحب وافُب عهً 

اسئهت وطهب 

 حههب
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 انبىُت انتحتُت  .12

 انمزاءاث انمطهىبت :

 انىصىص األسبسُت 
 ممزركتب ان 
 أخزي 

 نهغخ انؼشثٛخانكزبة انًُٓغٙ ثب

دٚفذ و.ثٛشرٌٕ ربنٛف  انؾذٚش يمذيخ فٙ انغجش انًغشد-2

رشعًخ ػجذ انؼبنٙ عبسى يؾًذ ٔ سُبءػجذ يؾًذ/عبيؼخ 

 ( 1982انًٕطم)

ربنٛف د.ػبدل غسبٌ َؼٕو ٔ د.ثبسم  َظشٚخ انؾهمبد-3

 انٓبشًٙ

د.ؽبرى  ربنٛف د.ثضُٛخ َغبد شٓبة ٔ يفشداد يُٓظ انؾهمبد-4

 ٚؾٛٗ خهف

5-MODULES AND RINGS BY 

وفك انىمطت  انسبىرة

 اعالي 11

23 

كٛفٛخ انؾظٕل ػهٗ  سبعت4

رٕسٛغ انؾمم 

 ٔانًٕدٚالٔد 

ٔخٕاطٓب ٔانًجشُْبد 

 انًزؼهمخ ثٓب يغ االيضهخ

MODULES   كتببت انمحبضزة

 حهبكبمهت وشز
شزحب وافُب عهً 

وفك انىمطت  انسبىرة

 اعالي 11

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

24 

 سبعت4

كٛفٛخ انؾظٕل ػهٗ 

انًٕدٚالٔد  انغضئٛخ 

ٔخٕاطٓب ٔانًجشُْبد 

 انًزؼهمخ ثٓب يغ االيضهخ

SUBMODULES  كتببت انمحبضزة

 كبمهت وشزحهب
شزحب وافُب عهً 

وفك انىمطت  سبىرةان

 اعالي 11

المتحبن ا

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي
 

 

25 
 

كٛفٛخ انؾظٕل ػهٗ  سبعت 4

انًٕدٚالٔد انذٔاسح 

ٔخٕاطٓب ٔانًجشُْبد 

 انًزؼهمخ ثٓب يغ االيضهخ

CYCLIC MODULE  ٍاالمتحبن انُىم

 11وفك انىمطت 

 اعالي

 االمتحبن 
انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

26 

 سبعت 4

انؾظٕل ػهٗ  طشق

 انضشة انًجبشش

DIRECT PRODUCT OF 
RINGS 

االمتحبن انُىمٍ 

 11وفك انىمطت 

  اعالي

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

27 

 سبعت4

طشق انؾظٕل ػهٗ 

 انغًغ  انًجبشش

DIRECT SUM OF RINGS  ٍاالمتحبن انُىم

 11وفك انىمطت 

  اعالي

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

28 

 سبعت 4

يفبْٛى ػبيخ ػٍ 

 ظشٚخ كبنٕاَ

INTRODUCTION TO 
GALIOS THEOREMS 

االمتحبن انُىمٍ 

 11وفك انىمطت 

 اعالي

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي

29 

 سبعت  4
طشق انؾظٕل ػهٗ 

انزشبكم ٔانشبيم 

 ٔانًزجبٍٚ نهذٔال

AUTOMORPHISM 
AND  

EXAMPLES 

االمتحبن انُىمٍ 

 11وفك انىمطت 

 اعالي

االمتحبن 

ك انُىمٍ وف

 11انىمطت 

 اعالي

31 

 سبعت  4

طشق انؾظٕل ػهٗ 

 انؾمٕل نالػذاد انًؼمذح

FIELDS OF COMPLEX 
NUMBERS 

االمتحبن انُىمٍ 

 11وفك انىمطت 

 اعالي

االمتحبن 

انُىمٍ وفك 

 11انىمطت 

 اعالي



  
 8انظفؾخ 

 
  

F.KASCH(1996) 

 

 انكزبة انًُٓغٙ ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ:
1-Introduction to Modern Abstract Algebra 

by    DAVID M.BURTON(1967) 

-هٍ:انطبنب و بهب  خبرجُت َستعُهإضبفت إنً مصبدر عهمُت   

-ABSTRACT ALGBRA2 

THOMS W.H.SECOND EDITION ,(1997) 

A First Course in Rings and Ideals ،3-Addison 

Wesley publishing company.(1979) 

DAVID M. BURTON 

4- A First Course in Abstract Algebra: Rings, 

Groups, and Fields, Third Edition 3rd Edition 

by Marlow Anderson(2020) 

5- A3: Rings and Modules (2019-2020) 
Lecturer(s): Tom Sanders(2019-2020) 
6-A First Course in Noncommutative Rings Buch 
versandkostenfrei - Weltbild.de February (2020) 

 
 

متطهببث خبصت ) وتشمم عهً سبُم 

انمثبل ورش انعمم وانذورَبث 

 وانبزمجُبث وانمىالع االنكتزووُت (

ٚغ ٔانجؾٕس انزٙ رخض ػًم ٔسش خبطخ ْٔٙ البيخ انًشبس-1

 يغ انطهجخ ٔاخزٛبس ٕٚو نهًُبلشخ انًٕضٕع

 

اػطبء انطهجخ اسئهخ خبسعٛخ رخض انًٕضٕع ٔٚؼًم انطبنت  -2

 ػهٗ ؽهٓب ٔانجؾش ػُٓب
انخذمبث االجتمبعُت ) وتشمم عهً 

سبُم انمثبل محبضزاث انضُىف 

وانتذرَب انمهىٍ وانذراسبث 

 انمُذاوُت ( 

ػ ثؾٕس اد )انًُبظشاد (فٙ انمسى نششالبيخ انُذٔاد ٔانسًُٛبس

 انطهجخ ٔيٕاضٛغ رخض انًمشس نهضٕٛف نزؼشٚفٓى ثٓزا انًمشس

 

 انمبىل  .13

                                                                                               انمبىل انمزكزٌ وانخطت انممزرة  نهمسم انمتطهببث انسببمت

 طبنب      311   مه انطهبت  ألم عذد

 طبنب    313        أكبز عذد مه انطهبت 
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 مىذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.

 خبيؼخ انًٕصم انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انزٚبضٛبد اندبيؼٙ / انًزكزانمسى  .2

 EDMA21F302 /انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ  اسى / ريز انًمزر .3

 انزؼهٛى االنكززَٔٙ انجزايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 حضٕر فؼهٙ ٔانكززَٔٙ  أشكبل انحضٕر انًزبحخ .5

 )َظبو سُٕ٘( انسُخ انثبنثخ انفصم / انسُخ .6

 يُبلشخ( 61َظز٘+ 61)سبػخ  121 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .7

 92120/ 20/ ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .8

 أْذاف انًمزر .9
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 اٌ ٚؼزف انطبنت يفٕٓو انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ .1

 اٌ ٚؼزف انطبنت االػزجبراد انزٙ رصُف ػهٗ اسبسٓب انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ .2

 انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ ٔكٛفٛخ انحصٕل ػهٛٓب أصماٌ ٚؼزف انطبنت  .3

 اٌ ٚؼزف انطبنت طزق حم ثؼض انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ .4

 يخزخبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11

 رؼزٚف انًمزر انذراسٙ  أ.
 انزؼزف ػهٗ يُشأ انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ 
  انزفبضهٛخ اندزئٛخ انخطٛخ ٔغٛز انخطٛخانزؼزف ػهٗ رًٛٛز انًؼبدالد 
 انزؼزف ػهٗ ثؼض طزائك حم انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ 
  انزفبضهٛخ اندزئٛخ يٍ ررت اػهٗ يٍ انزرجخ االٔنٗ ػهٗ انًؼبدالدانزؼزف 
  انزؼزف ػهٗ انصٛغخ انمٛبسٛخ نهًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ يٍ انزرجخ انثبَٛخ 

 انخبصخ ثبنًٕضٕع  انًٓبراد -ة 

 يؼزفخ إَاع انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ 
 ٗيؼزفخ طزٚمخ الكزاَح فٙ حم انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ يٍ انزرجخ االٔن 
 ٗيؼزفخ انطزٚمخ انؼبيخ نحم انًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ غٛز انخطٛخ يٍ انزرجخ االٔن 
  اندزئٛخ غٛز انخطٛخ يٍ انزرجخ االٔنٗانزؼبيم يغ انحبالد انخبصخ نهًؼبدالد انزفبضهٛخ 
 ٗيؼزفخ اٚدبد انحم انؼبو نهًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ يٍ ررت اػهٗ يٍ انزرجخ االٔن 
 يؼزفخ اٚدبد انحم انخبص نهًؼبدالد انزفبضهٛخ اندزئٛخ غٛز انًزدبَسخ 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ٔغُٛخ ثباليثهخ انزؼهٛى: رٕفٛز يحبضزاد يطجٕػخ يٍ يصبدر يزُٕػخ 
  انزؼهٛى: حم انؼذٚذ يٍ االيثهخ انزٕضٛحٛخ ٔانًُٕػخ ػهٗ انسجٕرح 
  انزؼهٛى: اػطبء انٕاخجبد انجٛزٛخ ٔركهفٛٓى ثحهٓب داخم انصف 
  اثُبء انًحبضزحانزؼهٛى: طزذ االسئهخ انًفبخبح ٔانًزُٕػخ ثصٕرح يجبشزح 

 طزائك انزمٛٛى      

 ٍٛاالخزجبراد انمصٛزح كم اسجٕػ 
 طزذ االسئهخ انًزُٕػخ ٔانسزٚؼخ اثُبء انًحبضزح ٔشذ انطهجخ ػهٗ االَزجبِ ٔانًزبثؼخ 
 االخزجبراد انشٓزٚخ َٔصف انسُٕٚخ ٔااليزحبَبد انُٓبئٛخ 

 يٓبراد انزفكٛز -ج
 رحهٛم انًشكالد ٔرثطٓب ثبنزمُٛبد انؼهًٛخ 
 يُبلشخ انُظزٚبد انؼهًٛخ 
 نحذٚثخاٚدبد انحهٕل انًُبسجخ ثبسزخذاو انزمُٛبد ا 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اسزخذاو انًحبضزاد ٔانكزت انًُٓدٛخ 
 حم انًسبئم انًزؼهمخ ثبنًبدح 
 َٙٔاسزخذاو انزؼهٛى االنٛكزز 

 طزائك انزمٛٛى    



  
 3الصفحة 

 
  

 اخزاء االيزحبَبد انشفٓٛخ ٔانٕٛيٛخ ٔانشٓزٚخ 
 احضبر انزمبرٚز انؼهًٛخ 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادٔانًُمٕنخ  انًٓبراد انؼبيخ -د 

 اػطبء ٔاخجبد نهطهجخ نًؼزفخ يذٖ فًٓٓى نهًٕضٕع انًطزٔذ فٙ انًحبضزح 
 انزُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انشفٕٚخ ٔيُبلشزٓب 
  ٔرٕضٛحٓب نؼذو انزُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انزحزٚزٚخ ٔانزبشٛز ػهٛٓب

 ركزارْب الحمب

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزخبد  انسبػبد األسجٕع

انزؼهى 

 انًطهٕثخ

 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اسى انٕحذح / انًسبق أٔ انًٕضٕع

يفبْٛى  4 1

 ػبيخ
 11ٔفك انُمطخ  تعاريف وتصنيف المعادالت الجزئية

 اػالِ
 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

يُشب  4 2

انًؼبدالد 

انزفبضهٛخ 

 اندزئٛخ

 حذف الثوابت االختيارية
 حذف الدوال االختيارية

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

يُشب  4 3

انًؼبدالد 

انزفبضهٛخ 

 اندزئٛخ

 حذف الثوابت االختيارية
 حذف الدوال االختيارية

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزٚمخ  4 4

 الكزاَح
التفاضلية الجزئية من الرتبة المعادالت 

 االولى
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزٚمخ  4 5

 الكزاَح
المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة 

 االولى
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزٚمخ  4 6

 الكزاَح
المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة 

 االولى
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزٚمخ  4 7

 خبرثذ
المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية 

 من الرتبة االولى
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

انحبالد  4 8

 انخبصخ
المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية 

 من الرتبة االولى

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

انحبالد  4 9

 انخبصخ
المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية 

 من الرتبة االولى

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزائك  4 11

 انحم
المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة 

 الثانية ومن رتب اعلى قابلة للتحليل
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزائك  4 11

 انحم
المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة 

 الثانية ومن رتب اعلى قابلة للتحليل
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزائك  4 12

 انحم
المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة 
 الثانية ومن رتب اعلى غير قابلة للتحليل

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

اٚدبد انحم  4 13

 انخبص
ذات  المعادالت التفاضلية الجزئية

 المعامالت الثابتة غير المتجانسة

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

اٚدبد انحم  4 14

 انخبص
ذات  المعادالت التفاضلية الجزئية

 المعامالت الثابتة غير المتجانسة

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

اٚدبد انحم  4 15

انخبص 

 ٔانؼبو

المماثلة  المعادالت التفاضلية الجزئية
 لمعادلة اويلر

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

انحبالد  4 16

 انخبصخ
ذات  المعادالت التفاضلية الجزئية

 المعامالت المتغيرة
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

انحبالد  4 17

 انخبصخ
ذات  المعادالت التفاضلية الجزئية

 المعامالت المتغيرة
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

رصُٛف  4 18

 انًؼبدالد
من الرتبة  المعادالت التفاضلية الجزئية

 الثانية واالنماط االساسية
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 
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رصُٛف  4 19

 انًؼبدالد
من الرتبة  التفاضلية الجزئيةالمعادالت 

 الثانية واالنماط االساسية
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

يفبْٛى  4 21

 اسبسٛخ
 11ٔفك انُمطخ  هيسالسل فوري

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

حسبة  4 21

سهسخ 

 ّٛفٕرٚ

يه للدوال الدورية والدوال يسالسل فور 
 الزوجية والفردية

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

حسبة  4 22

سهسخ 

 ّٛفٕرٚ

 11ٔفك انُمطخ  يه على نصف المدىيسالسل فور 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

 11ٔفك انُمطخ  هيسالسل فوري انزمبرة 4 23

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزٚمخ  4 24

فصم 

 انًزغٛزاد

المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة 
 الثانية

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

طزٚمخ  4 25

فصم 

 انًزغٛزاد

المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة 
 الثانية

 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

يؼبدنخ  4 26

 انحزارح
 11ٔفك انُمطخ  اشتقاق معادلة الحرارة

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

يؼبدنخ  4 27

 انحزارح
 11ٔفك انُمطخ  حل معادلة الحرارة

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

يؼبدنخ  4 28

 انًٕخخ
 11ٔفك انُمطخ  اشتقاق معادلة الموجة

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

يؼبدنخ  4 29

 انًٕخخ
 11ٔفك انُمطخ  اشتقاق معادلة الموجة

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

يؼبدنخ  4 31

 الثالس
باستخدام طريقة فصل  حل معادلة البالس

 المتغيرات
 11ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 اػالِ 11ٔفك انُمطخ 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 انًطهٕثخ:انمزاءاد 

  انُصٕص األسبسٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأخز 

 الكتاب المنهجي باللغة العربية 

 مقدمة الى المعادالت التفاضلية الجزئية، تاليف: د. عطا اهلل العاني 

  في المعادالت التفاضلية )سلسلة سشوم(، فرانك ايزرنظريات ومسائل 

 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:
 Elementary differential equations, Kells  
 Elements of partial differential equations, Sneggon 
 Partial differential equations, F.H. Miller 

ٔرشًم ػهٗ سجٛم يزطهجبد خبصخ )

انًثبل ٔرش انؼًم ٔانذٔرٚبد 

 (ٔانجزيدٛبد ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ
 

ٔرشًم ػهٗ انخذيبد االخزًبػٛخ )

سجٛم انًثبل يحبضزاد انضٕٛف 

ذرٚت انًُٓٙ ٔانذراسبد ٔانز

 ( انًٛذاَٛخ

 

 انمجٕل  .13

  انًزطهجبد انسبثمخ

 ٔحست اسزٛؼبة انمبػخ انذراسٛخ 81 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 ٔحست اسزٛؼبة انمبػخ انذراسٛخ 91 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
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 جايؼت انًىصم انًؤسست انتؼهًٍٍت .1

 كهٍت انتزبٍت نهؼهىو انصزفت / لسى انزٌاضٍاث  انمسى انجايؼً / انًزكش .2

 انًزحهت انزابؼت االحصاء انزٌاضً /  اسى / ريش انًمزر .3

 انتؼهٍى االنكتزوًَ  انبزايج انتً ٌذخم فٍها .4

 أشكال انحضىر انًتاحت .5
فً انماػاث انذراسٍت او حضىر نهطهبت  حضىر انكتزوًَ ػٍ بؼذ

 ػُذ تىضٍح يادة ػهًٍت صؼب فهًها

 انسُت انزابؼت / انفصم / انسُت .6

 يُالشت( 36َظزي +  36ساػت )  66 )انكهً(ػذد انساػاث انذراسٍت  .7

 2020\ 9\ 20 تارٌخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 ً اضٌهذف هذا انًمزر انى تًكٍٍ انطانب يٍ يؼزلت اساسٍاث االحصاء انزٌ .1

 يؼزفت  تىسٌؼاث انذوال االحتًانٍت، دوال انتىسٌغ ،  .2

 تحىٌالث انًتغٍزاث انؼشىائٍت ، دوال انًىنذة نهؼشوو انيؼزفت كٍفٍت  .3

 . F، تىسٌغ  Tانتًٍٍش بٍٍ  تىسٌغ  .4

 انتؼزف ػهى وطزق انتمذٌز وخىاص انتمذٌز .5

 انتؼزف ػهى كٍفٍت انحصىر ػهى اَىاع انتمذٌز وحذود انثمت  .6

 انًبزهُاث انخاصت باإلحصاءاث انًزتبت وطزق ربطها يغ خىاص انتمذٌز.ت يؼزف .7
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 بٍُت انًمزر .16

 انساػاث األسبىع
يخزجاث 

انتؼهى 

 انًطهىبت

اسى انىحذة / انًساق أو 

 انًىضىع
 طزٌمت انتمٍٍى طزٌمت انتؼهٍى

1 4 

تىسٌؼاث 

االحتًانٍت 

نهًتغٍزاث 

 انؼشىائٍت

Probability Distribution of 
random variables  

ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
انشفهٍت االختباراث 

 انٍىيٍت وانًُالشاث

2 4 
تحىٌالث 

نهًتغٍزاث 

 انؼشىائٍت

Transformation of random 
variables  

ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

3 4 
انذوال انًىنذة 

 نهؼشوو
Moment generating 

function  
ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

ػٍ طزٌك انماء   T  T- Distributionتىسٌغ  4 4

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

   F F- Distributionتىسٌغ  4 5
ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 ىيٍتنٍوااليتحاَاث ا

 Point Estimation انتمذٌز بُمطت 4 6
ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وانًُالشاث انٍىيٍت

7 4 
خىاص 

 انتمذٌز بُمطت
Point Estimation properties   ػٍ طزٌك انماء

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

8 4 
خىاص 

 انتمذٌز بُمطت
Point Estimation properties   ػٍ طزٌك انماء

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

9 4 
يتباٌُت راو 

خىاص 

 انتمذٌز بُمطت

Rao – Inequality (Point 
Estimation properties)  

ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

16 4 
االحصاءاث 

 انًزتبت 
Order Statistics 

ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

11 4 
طزٌمت تمذٌز 

االيكاٌ 

 االػظى 

Maximum Likelihood 
Estimation  

ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

12 4 
طزٌمت تمذٌز 

االيكاٌ 

 االػظى 

Maximum Likelihood 
Estimation  

ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

 Confidence Interval حذود انثمت 4 13
ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

 

14 
4 

انفزضٍاث 

 االحصائٍت 

نًبزهُت 

ٍَىياٌ 

 بٍزسىٌ

Hypothesis of Neyman – 
person  Statistical  

ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت

15 4 
اخبار افضم 

 يُطمتحزجت 
Test best critical region 

ػٍ طزٌك انماء 

 انًحاضزاث 
االختباراث انشفهٍت 

 وااليتحاَاث انٍىيٍت
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 انًصادر انًطهىبت

 الكتاب المنهجي باللغة العربية 

 وجديال 

 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

 Introduction to Mathematical Statistics by R. 
V. Hogg and A. T. Craig. 

 
 مصادر اضافية:

 
 سليم  دصباح داو  .مقدمة في االحصاء الرياضي  د 

 االحصاء الرياضي امير حنا هرمز 

  رديف العاني  يالطرق االحصائية د. صبر 

 ات العشوائية  د. باسل يونسير االحتماالت والمتغ 
 

 

 د.غانم محمود ظاهر الحاصود /  المرحلة الرابعة /االحصاء الرياضيم. 



 مادة التربية العملية )التطبيقات(

جامعة الموصل : كلية التربية للعلوم الصرفة : قسم 

 الرياضيات. المرحلة الرابعة

 الجانب النظري:

 المحور االول :اداب مهنة التدريس .

 المحور الثاني : اسس التدريس الجيد .

 المحور الثالث : ادارة الصف وتنظيمه .

الصفية .المحور الرابع : االسئلة   

 المحور الخامس : الخطة التدريسية .

المحور السادس : المشاهدة والتعليمات التي اتبعها اثناء 

 المشاهدة .

المحور السابع : الجانب العملي )المشاهدة والتطبيق في 

 المدارس(
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 وىذج وصف الوقررن

 أسن ألتدرٌسً م.د. وعد غانن بدٌىي

 

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًىطم انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 انًزكزانمضى اندبيؼٍ /  .2
.انًزحهخ /كهُخ انتزثُخ نهؼهىو انظزفخانزَبضُبدلضى  

 انزاثؼخ

 انمُبس وانتمىَى اصى / ريز انًمزر .3

 انجكبنىرَىس انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انحضىر انُىيٍ أشكبل انحضىر انًتبحخ .5

 2221-2222 انفظم / انضُخ .6

 اصجىػُبصبػبد  4شؼجخ / 2صبػخ + 2 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .7

 2221-2222 تبرَخ إػذاد هذا انىطف  .8

 أهذاف انًمزر .9

الهدف العام : تعرف الطلبت على اهوٍت القٍاس والتقىٌن وكٍفٍت اجراء االختباراث  .1

 التحصٍلٍت

الهدددف الصددات : تعددرف الطلبددت بالقٍدداس واالختبددار وتصدداٍف االختبدداراث التحصددٍلٍت  .2

 –وهزاٌددا وعٍددىر وصددرة صددٍاغت كددال نددىا هددت االختبدداراث التحصددٍلٍت  الوى ددىعٍت 

 هراجعت أداء هؤسساث التعلٍن العالً   هراجعت البرناهج األكادٌوً((

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

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

 وصف البرنامج.
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 االدائٍت ( وكٍفٍت تصحٍحها. –الوقالٍت 

وايجر   الصئر ل   تعرف الطلبة على كيفية اجررا  الحلليرا اصائر لك لفرا  مررف ررت  مرراا اص حبر  اا .3
  ع لية البدالا(  –تمييز  –سهولة –المي سية لفا  مرف  )صعوبة 

4.  

 يخزخبد انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 أ . تؼزَف انًمزر انذراصٍ 

 انتؼزف ػهً يفهىو انمُبس وانتمىَى ويفهىو االختجبر انتحظُهٍ-1

 انتؼزف ػهً اَىاع االختجبراد انتحظُهُخ-2

 انتؼزف ػهً خظبئض االختجبراد اندُذح-3
  

 انًهبراد انخبطخ ثبنًىضىع   -ة 

 يهبراد طُبغخ انضؤال انتحظُهٍ-1

 يهبراد ثُبء انخبرطخ االختجبرَخ نهفمزاد انتحظُهُخ-2

  

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

  انًُظخ انتؼهًُُخ  –انًحبضزح  –انًُبلشخgoogle classroom 

 طزائك انتمُُى      

  اختجبراد انكتزوَُخ  –اختجبراد تحزَزَخ 

 يهبراد انتفكُز -ج

 .تدريب الطمبة عمى كيفية توظيف مهارات التفكير في التدريس 
  تدريب الطمبة عمى مهارات التفكير الالزمة والتي تساعدهم في معالجة وحل مشاكل الحياة

 المختمفة.
 التدريس التي تساعد عمى تنمية مهارات التفكير. عمى طرائق وأساليب تدريب الطمبة 
  تدريب الطمبة عمى األخذ بأسموب التفكير العممي واستخدامه في معالجة القضايا والمشاكل في

 ضوء أحدث المعارف العممية.

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

  انًُظخ انتؼهًُُخ  –انًحبضزح  –انًُبلشخgoogle classroom 

 طزائك انتمُُى    

  اختجبراد انكتزوَُخ –اختجبراد تحزَزَخ 
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انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر  -د 

 انشخظٍ (.
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 ثُُخ انًمزر .11

األصجى

 ع
انضبػب

 د

يخزخب

د انتؼهى 

انًطهى

 ثخ

اصى انىحذح / انًضبق أو 

 انًىضىع
 انتمُُىطزَمخ  طزَمخ انتؼهُى

1 2 

 انمُبس

تؼزَفه 

وانتؼز

ف 

االختجبر 

وتؼزَفه 

وتطجُمب

ته 

واصتخذا

 يبته

 ايتحبٌ َىيٍ  انًحبضزح تعريف–القياس 

2 2 

انتؼزف 

ػهً 

انؼاللخ 

ثٍُ 

انمُبس 

واالختجب

ر 

 وانتمىَى 

االختبار تعريفه وتطبيقاته 
 انًُبلشخ  واستخداماته

طزذ االصئهخ 

 وانًُبلشخ 

3 2 

انتؼزف 

ػهً 

انتمىَى 

وأهًُته 

فٍ 

انؼًهُخ 

 انتؼهًُُخ

العالقة بين القياس واالختبار 
  يحبضزح والتقويم

4 2 

انتؼزف 

ػهً 

خطىاد 

االختجبر 

انتحظُ

 نٍ

التقويم تعريفه وأهميته في 
  انًحبضزح العممية التعميمية

5 2 
انتؼزف 

ػهً 
  انًحبضزحخطوات بناء االختبار 
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تحذَذ 

 االهذاف
 التحصيمي

6 2 

انتؼزف 

ػهً 

تحذَذ 

 انًحتىي

  انًحبضزح تحديد االهداف

7 2 

انتؼزف 

ػهً 

طُبغخ 

انفمزاد 

وانخطىا

د 

انىاخت 

 اتجبػهب

 تحديد المحتوى

 احملاضرةا

 

8 2 

انتؼزف 

ػهً 

تزتُت 

 االصئهخ

صياغة الفقرات والمبادئ 
العامة الواجب مراعاتها عند 

 صياغتها

 احملاضرة

 

9 2 

انتؼزف 

ػهً 

اػذاد 

انتؼهًُب

 د

 ترتيب االسئمة

 احملاضرة

 

12 2 

انتؼزف 

ػهً 

اَىاع 

 االختجبر

 اعداد التعميمات
 احملاضرة

 

11 2 

انتؼزف 

ػهً 

اختجبرا

د 

االختُبر 

يٍ 

يتؼذد 

ولىاػذ 

اػذادهب 

ويزاَبهب 

 وػُىثهب

 انواع االختبار وصياغته

 احملاضرة
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12 2 

انتؼزف 

ػهً 

االختجبرا

د 

انًمبنُخ 

وأَىاػهب 

ولىاػذ 

اػذادهب 

وتظحُ

 حهب

 انواع االختبارات

 احملاضرة

 

13 2 

انتؼزف 

ػهً 

انتحهُم 

االحظب

ئٍ 

وتحهُم 

انفمزاد 

 نالختجبر

التحميل االحصائي 
 لالختبارات

 احملاضرة

 

14 2 

انتؼزف 

ػهً 

االختجبرا

د 

انًىضى

ع 

وكُفُخ 

اصتخزا

ج 

يؼبيال

د 

طؼىثته

ا 

وصهىن

 تهب

التحميمي االحصائي لمفقرات 
 االختبار

 احملاضرة

 

15 2 

انتؼزف 

ػهً 

االختجبرا

د  

انًمبنُخ 

التحميل االحصائي لمفقرات 
 االختبار

 احملاضرة
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وكُفُخ 

اصتخزا

ج 

يؼبيال

د 

طؼىثته

ا 

وصهىن

 تهب

16 2 
ايتحبٌ 

 تحزَزٌ
  امتحان تحريري

 

17+

18+

19+

22+

21+

22 

6*

12=

72 

يًبرصخ انطهجخ /  -

انًطجمٍُ نًهبراد 

انتذرَش فٍ انًُذاٌ 

 )انًذارس(انحمُمٍ 

 تطبيق جمعي -

 

 

تطجُك ػًهٍ 

 فٍ انًذارس

 

 

تمُُى أداء 

انطهجخ / 

انًطجمٍُ 

وفمبً 

الصتًبرح 

انًالحظخ 

تزثىَبً 

 وػًهُبً 

23 2 

فؼبنُخ 

انجذائم 

 انخبطئخ

التحميل االحصائي  لفقرات 
 االختبار

 احملاضرة
 

24 2 

انتؼزف 

ػهً 

لذرح 

تطجُك 

طهجخ 

انًزحهخ 

انزاثؼخ 

  6ونًذح 

 اصبثُغ

الوسائل الالختبارية 
 -المقابمة   -المالحظة 

 قوائم التقدير

 احملاضرة

 

25 2 

انتؼزف 

ػهً 

االختجبر 

 اندُذ

 احملاضرة الوسائل الالختبارية 
 

26 2 
اَىواع 

 انظذق
 احملاضرة خصائص االختبار

 

  احملاضرة خصائص االختبارانثجبد  2 27
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األصبصُخ 
 كتت انًمزر 
      أخزي 

 وهصاددر خارجٍت هت الوادةا.د اساهت حاهد  كتار

  

يتطهجبد خبطخ ) وتشًم ػهً صجُم 

انًثبل ورط انؼًم وانذورَبد 

 (وانجزيدُبد وانًىالغ االنكتزوَُخ 

 Google classroomورشخ ػًم الصتخذاو انًُظخ انتؼهًُُخ  -

 ورشخ نهتذرَت ػهً االختجبراد االنكتزوَُخ.

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

صجُم انًثبل يحبضزاد انضُىف 

وانتذرَت انًهٍُ وانذراصبد 

 انًُذاَُخ ( 

 الزيارات امليدانية للطلبة املطبقني للمرحلة الرابعة

 

 انمجىل  .13

 وفمبً ِنُخ انمجىل انًزكزٌ انًتطهجبد انضبثمخ

 22 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 42 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

 
 
 

  

 اَىاػه

28 2 

طزق 

اَدبد 

 انثجبد

  خصائص االختبار
 

29+

32 
2 

ايتحبٌ 

 تحزَزٌ
  امتحان تحريري
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 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جبِؼخ اٌّٛطً اٌّؤسسخ اٌتؼ١ّ١ٍخ .1

 لسُ اٌش٠بض١بد  اٌمسُ اٌجبِؼٟ / اٌّشوض .2

 ثذٛث اٌؼ١ٍّبد اسُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِج اٌتٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 ٚدضٛس اٌىتشٟٚٔ  دضٛس فؼٍٟ  أشىبي اٌذضٛس اٌّتبدخ .5

 ٔظبَ سٕٛٞ() اٌسٕخ اٌشاثؼخ  اٌفظً / اٌسٕخ .6

 ِٕبفشخ( 122ٔظشٞ +   122)  سبػخ 242 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .7

 2222/ 27/12  تبس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

٠ٙذف اٌّمشس إٌٝ تض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼبسف اٌخبطخ ثّفب١ُ٘ ثذٛث اٌؼ١ٍّبد ٚأسب١ٌجٙب ٚتطج١مبتٙب فٟ  .1

  .فٟ اإلداسح ٚوبفخ اٌفشٚع اٌؼ١ٍّخ األخشِٜجبي اٌّسبػذح ػٍٝ ػ١ٍّخ اتخبر اٌمشاس 

استخذاَ إٌّبرج اٌش٠بض١خ فٟ دلً اٌّشلبوً اإلداس٠لخ ٚاصلتظلبد٠خ ٚولزٌه اٌىن١لش ِلٓ اٌّشلبوً اٌؼ١ٍّلخ  .2

 .اٌتٟ ٠ّىٓ ط١بغتٙب ػٍٝ شىً ِسبئً أِنٍخ

طل١بغخ  تٙذف اٌّبدح إٌٝ تؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ إٌّٛرج اٌش٠بضٟ ) ػٕبطلشٖ  فٛائلذٖ  أٔٛاػلٗ ( ٚو١ف١لخ .3

إٌّلبرج اٌش٠بضل١خ إٌّبسلجخ ٚاٌّة ِلخ ٌٍّسلبئً اٌؼ١ٍّلخ اٌّطشٚدلخ ٚولزٌه ثّؼشفلخ ِؼّملخ ػلٓ األِنٍلخ 

 .اٌش٠بض١خ اٌخط١خ ثج١ّغ أٔٛاػٙب

ٔظش٠خ اٌشجىبد ٚثبألخض اٌتؼشف ػٍٝ و١ف١خ ا٠جبد اٌّسبس األلظش فٟ شجىخ ِٛجٙخ  اٌتؼشف ػٍٝ .4

 فٟ شجىخ غ١ش ِٛجٙخٚوزٌه ػٍٝ و١ف١خ ا٠جبد شجشح ِسخ ثٛصْ أطغشٞ 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة الثرنامج األكاديمي((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.
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و١ف١خ ا٠جبد دٍٛي ِنب١ٌخ ٌّسبئً اٌتذفك أٚ اٌجش٠بْ األػظّٟ ٚاٌتذفك أٚ اٌجش٠بْ األػظّٟ رٚ اٌىٍفخ  .5

اٌذ١ٔب فٟ اٌشجىبد اٌّٛجٙخ ٚوزٌه ا٠جبد اٌذٍٛي اٌّنب١ٌخ ٌّسأٌتٟ إٌمً ٚاٌتخظ١ض ثبػتجبسّ٘ب دبصد 

 ٔٛػ١خ خبطخ

 

 

 تؼٍُ ٚاٌتم١١ُِخشجبد اٌتؼٍُ ٚطشائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌ .12

 أ . تؼش٠ف اٌّمشس اٌذساسٟ 

 ِمذِخ ػٓ ثذٛث اٌؼ١ٍّبد  .1
 اسب١ٌت ثذٛث اٌؼ١ٍّبد  .2
ط١بغخ ِشبوً اٌجشِجخ اٌخط١خ   ّٔبرج اٌذً اٌج١بٟٔ   اػذاد ّٔبرج ) ثٕب  ّٔٛرج اٌجشِجخ اٌخط١خ  .3

   اٌذً اٌج١بٟٔ ٌّشبوً اٌجشِجخ اٌخط١خ (
اٌخبطخ ) دبٌخ ػذَ اصٔتظبَ   دً ِنبٌٟ ثذ٠ً   دً اسٍٛة اٌسّجٍىس   اٌذً اصسبسٟ   اٌذبصد  .4

 غ١ش ِم١ذ ثذذٚد   دً غ١ش ِّىٓ (
 اٌىج١شح   Mطش٠مخ  .5
 اٌتجب٠ٓ ٚاصٔذشاف اٌّؼ١بسٞ  .6
 شجىبد اصػّبي ٚاٌّسبس اٌذشج  .7
 ِشبوً إٌمً ) طش٠مخ اٌشوٓ اٌشّبٌٟ اٌغشثٟ   طش٠مخ الً اٌتىب١ٌف   طش٠مخ فٛجً ( .8

 

 ٌّٛضٛع اٌّٙبساد اٌخبطخ ثب  -ة 

 .ٚاٌٛاججبد ٚدً اٌتّبس٠ٓ   اصتظبي اٌشفٟٙ ِٓ خةي إٌّبلشبد .1
  .اٌمذساد اٌتذ١ٍ١ٍخ ِٓ خةي دً اٌذبصد اٌؼ١ٍّخ اٌتطج١م١خ .2
 .اٌؼًّ اٌجّبػٟ ِٓ خةي اٌّشبسوخ فٟ دً اٌتطج١مبد  .3
 .اٌتفى١ش اصثذاػٟ ِٓ خةي اصثتىبس ٚاثذا  اٌّةدظبد ٚالتشاح دٍٛي ٌٍذبصد  .4
 .ٝ استخذاَ ثشاِج ِتؼذدح ِٓ خةي اٌذبست اصٌٟ اٌمذسح ػٍ .5
اٌمذسح ػٍٝ استخذاَ اسب١ٌت ثذٛث اٌؼ١ٍّبد ػٓ طش٠ك اٌذبست اصٌٟ ٚفُٙ اٌّشىٍخ اصداس٠خ  .6

 .ٚتجضئتٙب اٌٝ ٘ذف ٚل١ٛد فٟ دذٚد اصِىب١ٔبد اٌّتبدخ 
 .داس٠خ اٌّختٍفخ ثذٛث اٌؼ١ٍّبد فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٚاتخبر اٌمشاساد اصاستخذاَ  و١ف١خ اٌمذسح ػٍٝ .7
 .إٌظش اٌٝ اٌجذائً اٌّتبدخ ٚاٌتفش٠ك ث١ٕٙب ٚاٌتؼشف ػٍٝ اٌجذ٠ً اصِنً  .8

 طشائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ      

 .اٌّذبضشاد  .1
 .إٌّبلشبد ِٚشبسوخ ِٓ جبٔت اٌطٍجخ ٌذً اصسئٍخ  .2
 .ِشبسوخ اٌطٍجخ فٟ دً اصسئٍخ اٌّطٍٛثخ ٌٍٛاجت  .3

 طشائك اٌتم١١ُ      

 .مظ١شح  وً اسجٛػ١ٓ اصختجبساد اٌ .1
 .طشح اصسئٍخ اثٕب  اٌششح  .2
 .اصختجبساد اٌشٙش٠خ ٚٔظف اٌسٕخ ٚإٌٙبئ١خ .3
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 ِٙبساد اٌتفى١ش -ج

  .اػطب  ٚاججبد ٌٍطٍجخ ٚاٌطٍت ُِٕٙ ثذٍٙب ٌّؼشفخ اٞ ِىبِٓ اٌمٛح ٚاٌضؼف- 
    .تٕج١ٗ ػٍٝ اصخطب  اٌّٛجٛدح فٟ اجبثبد اٌطٍجخ اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشتٙب ٌّؼشفخ خطأ٘ب- 
  .تٕج١ٗ ػٍٝ اصخطب  اٌّٛجٛدح فٟ اجبثبد اٌطٍجخ اٌتذش٠ش٠خ ٚاٌتبش١ش ػ١ٙب ٌتٛض١ذٙب ٌٍطبٌت 
  
 طشائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ     

  ٌٝإٌّبلشبد اٌتٟ تطشح فٟ اثٕب  اٌّذبضشح ِٚذبٌٚخ اششان اوجش ػذد وج١ش ِٓ اٌطٍجخ ٚاٌتطشق ا

 تفبط١ً
 .اصِٛس ِٕٚبلشتٙب ِٕبلشخ ِٛضٛػ١خ ِٚٛجٙخ 

 

 

 طشائك اٌتم١١ُ    

 .تم١١ُ شفٛٞ ػٓ طش٠ك اششان اٌطٍجخ فٟ إٌّبلشبد 

 اصختجبساد اٌمظ١شح ( quizzes) 

 اصِتذبٔبد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّتؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 فخ اٞ ِىبِٓ اٌمٛح ٚاٌضؼف.  ٚاججبد ٌٍطٍجخ ٚاٌطٍت ُِٕٙ ثذٍٙب ٌّؼشاػطب 

  .تٕج١ٗ ػٍٝ اصخطب  اٌّٛجٛدح فٟ اجبثبد اٌطٍجخ اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشتٙب ٌّؼشفخ خطأ٘ب 

 .تٕج١ٗ ػٍٝ اصخطب  اٌّٛجٛدح فٟ اجبثبد اٌطٍجخ اٌتذش٠ش٠خ ٚاٌتبش١ش ػ١ٙب ٌتٛض١ذٙب ٌٍطبٌت 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .4

 ِخشجبد اٌتؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع
ٌّسبق أٚ اسُ اٌٛدذح / ا

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌتم١١ُ طش٠مخ اٌتؼ١ٍُ

 ِمذِخ ثذٛث اٌؼ١ٍّبد 8 1
تؼش٠ف ثذٛث اٌؼ١ٍّبد ِب١٘خ 
 ٚاسب١ٌجٙب ِٚجبصد تطج١مٙب

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 ِشبوً اٌجشِجخ اٌخط١خ 8 2
ط١بغخ ِشبوً اٌجشِجخ 

 اٌخط١خ

 إٌمطخٚفك 

 ٖاػة 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

  خاٌج١ب١ٔ طش٠مخ 8 3
ٌّٕٛرج  اٌذً اٌج١بٟٔ طش٠مخ

 اٌجشِجخ اٌخط١خ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 اػذاد ّٔبرج  8 4

اػذاد ّٔبرج ) ثٕب  ّٔٛرج 
اٌجشِجخ اٌخط١خ   اٌذً 

شِجخ اٌج١بٟٔ ٌّشبوً اٌج
 اٌخط١خ (

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

5 8 
 أٛاع اٌذٍٛي 

 

اٌذً اصسبسٟ   اٌذبصد 

اٌخبطخ ) دبٌخ ػذَ اصٔتظبَ 

  دً ِنبٌٟ ثذ٠ً   دً غ١ش 

  (ِم١ذ ثذذٚد   دً غ١ش ِّىٓ
 

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 تٚدس

 اٌذبجخ

6 8 
 اٌىج١شح   Mطش٠مخ 

 

ٌذً األِنً ٌّٕٛرج اٌجشِجخ ا

اٌىج١شح  M اٌخط١خ ثطش٠مخ  

 

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 شجىبد اصػّبي  8 7

ِجبصد أستخذاَ أسب١ٌت 
 شجىبد األػّبي
أ١ّ٘خ شجىبد األػّبي 

 )ث١شد(

 

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ستٚد

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

8 8 
 اٌّسبس اٌذشج 

 

ستخذاَ اسٍٛة اٌّسبس ا
اٌذشج ٚاسٍٛة ث١شد فٟ 
 تخط١ظ ِشادً تظ١ٕغ ٚأتبج

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 اختبار طبيعة البيانات اٌتجب٠ٓ  8 9
 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 ذبجخاٌ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 اصٔذشاف اٌّؼ١بسٞ 8 12
تطبيق االنحراف المعياري 

 واهميتها في االعمال 

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ
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 اٌج١ٕخ اٌتذت١خ  .5

 اٌمشا اد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وتت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 :الكتاب المنهجي تاللغة العرتية 

 اسماء تاهرمز.دليات مقدمة في الثحىث العم

 تحىث العمليات واالسالية الكمية في صنع القرارات االدارية

 أ.د. رند عمران  مصطفى االسطل

 العمليات أ.د. عثد ذياب جزاعتحىث 

  

 الكتاب المنهجي تاللغة اإلنكليزية:

  

ِتطٍجبد خبطخ ) ٚتشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّنبي ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد 

 ىتش١ٔٚخ (ٚاٌجشِج١بد ٚاٌّٛالغ اصٌ
 

اٌخذِبد اصجتّبػ١خ ) ٚتشًّ ػٍٝ 

سج١ً اٌّنبي ِذبضشاد اٌض١ٛف 

ٚاٌتذس٠ت إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد 

 ا١ٌّذا١ٔخ ( 

 

 

 اٌمجٛي  .6

 ثذٛث اٌؼ١ٍّبد  اٌّتطٍجبد اٌسبثمخ

 طبٌت 82بػخ اٌذساس١خ ٚدست تمس١ُ اٌشؼت  دجُ اٌمدست  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 طبٌت 00  اٌشؼت  تمس١ُ ٚدست اٌذساس١خ بػخاٌم دجُدست  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

11 
 

 

 

 

 نموذج النقل  ِشبوً إٌمً 8

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 ةٖاػ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

12 8 
طش٠مخ اٌشوٓ اٌشّبٌٟ 

 اٌغشثٟ
Northwest corner 

method  

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

  طش٠مخ الً اٌتىب١ٌف 8 13

 
 

Lost cost method 

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 مخ فٛجًطش٠ 8 14

 
 

Vogel’s approximation 

method 

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

 إٌمطخٚفك 

 اػةٖ 12

 ٚدست

 اٌذبجخ

    ِشاجؼخ شبٍِخ  8 15
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 مىذج وصف المقررو

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًٕصم انًؤسسخ انتؼهًٛٛخ .1

 قسى انشٚبضٛبد  انقسى اندبيؼٙ / انًشكز .2

 انتجٕنٕخٙ اسى / سيز انًقشس .3

  انجشايح انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 حضٕس فؼهٙ ٔحضٕس انكتشَٔٙ أشكبل انحضٕس انًتبحخ .5

 ٘()َظبو سُٕانسُخ انشاثؼخ انفصم / انسُخ .6

 يُبقشخ(122َظش٘+ 122) سبػخ 242 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .7

 2020\ 9\ 20 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .8

 أْذاف انًقشس .9

 ان يعرف الطالة الفضاء المتري .1

 ان يعرف الطالة الفضاء التثىلىجي .2

 ان يعطي الطالب امثلة على الفضاءات التبولوجية .3

 َغقا  ٔداخم ٔخجٓخ انًدًٕػخاالاٌ ٚؼشف انطبنت انًدًٕػخ انًغهقخ ٔ .4

 اٌ ٚؼشف انطبنت انفضبءاد انًتشاصخ .5

 اٌ ٚشثظ انطبنت ثٍٛ إَاع انفضبءاد انًتشاصخ ٔانؼقاقخ ثُٛٓب .6

 اٌ ٚؼشف انطبنت انتفشٚق ٔانتشاثظ. .7

 اٌ ٚؼشف انطبنت انتشبكقاد انتجٕنٕخٛخ ٔاالستًشاسٚخ فٙ انفضبءاد انتجٕنٕخٛخ. .8

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة الثروامج األكاديمي((

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

متاحة. والبد من الربط بينها وبين الالتعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وصف البرنامج.
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 د االَفصبل.ٛباٌ ٚؼشف انطبنت فضبءاد ثذٚٓ .9

 اٌ ٚؼشف انطبنت انصفبد انٕساثٛخ ٔانتجٕنٕخٛخ. .10

 اٌ ٚجشٍْ انطبنت انؼقاقخ ثٍٛ انفضبءاد ٔانتشبكقاد ٔانتطجٛقبد انًختهفخ. .11

 :يخشخبد انتؼهى ٔطشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتقٛٛى .12

 أ . تؼشٚف انًقشس انذساسٙ 
 .انتؼشف ػهٗ انفضبءاد انتجٕنٕخٛخ ٔانتجٕنٕخٛب انُسجٛخ 
 ؼشف ػهٗ انتفشٚق ٔانتشاثظ ثٍٛ انًدًٕػبد.تنا 
 .انتؼشف ػهٗ االستًشاسٚخ ٔانتشبكقاد انتجٕنٕخٛخ 
 .انتؼشف ػهٗ انفضبءاد انًتشاصخ ٔانؼقاقبد ثُٛٓب 
 .انُؼشف ػهٗ ثذٚٓٛبد انفصم ٔانؼذ ٔفضبءاتٓب انًتُٕػخ 

 انًٓبساد انخبصخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 ٔ ٕاع انًدًٕػبد فٛٓب.اَيؼشفخ إَاع ٔصفبد انفضبءاد انتجٕنٕخٛخ 
 . يؼشفخ إَاع االستًشاسٚخ 
 .يؼشفخ إَاع انتشبكقاد انتجٕنٕخٛخ 
 .يؼشف إَاع انفضبءاد انًتشاثطخ 
 .يؼشفخ إَاع انفضبءاد انًتشاصخ 
 .يؼشفخ إَاع ثذٚٓٛبد االَفصبل 
 .يؼشفخ انصفبد انٕساثٛخ 
 .يؼشفخ انصفبد انتجٕنٕخٛخ 
 :طشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 ى: تٕفٛش يحبضشاد يطجٕػخ ٔيٍ يصبدس يتُٕػخ ٔغُٛخ ثباليثهخ.هٛانتؼ 
 .انتؼهٛى: حم كثٛش يٍ االيثهخ ػهٗ انسجٕسح ٔخؼم انطهجخ ٚشتشكٌٕ فٙ انحم 
 .انتؼهى: طشذ اسئهخ يجبششح ػهٗ انطهجخ نًؼشفخ يذٖ تفبػهٓى يغ انًبدح 
 .انتؼهى: اػطبء ٔاخجبد ثٛتٛخ نحث انطهجخ ػهٗ انًتبثؼخ 

 

 :ق انتقٛٛى ائطش     

 .ٍٛاالختجبساد انقصٛشح كم اسجٕػ 
  انششذ.طشذ االسئهخ انفدبئٛخ اثُبء 
 .االختجبساد انشٓشٚخ َٔصف انسُخ ٔانُٓبئٛخ 

 

 يٓبساد انتفكٛش -ج

  

 طشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى     
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 طشائق انتقٛٛى    

  

 انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخصٙ (. ٛخٔانًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتؼهقخ ثقبثه انًٓبساد انؼبيخ -د 

 .اػطبء ٔاخجبد ثٛتٛخ نهطهجخ ٔانطهت يُٓى ثحهٓب نًؼشفخ انصؼٕثبد انتٙ تٕاخٓٓى فٙ رنك 
 .انتُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انشفٕٚخ ٔيُبقشتٓب نًؼشفخ خطبْب 
 ٛنتٕضٛحٓب نهطبنت. ٓبانتُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انتحشٚشٚخ ٔانتبشٛش ػه 
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 ثُٛخ انًقشس .11

 انسبػبد األسجٕع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهٕثخ
 طشٚقخ انتقٛٛى طشٚقخ انتؼهٛى اسى انٕحذح / انًسب  أٔ انًٕضٕع

1 8 
انفضبءاد 

 انًتشٚخ
 12ٔفق انُقطخ  مراجعة، تعاريف وامثمة متنوعة 

 اػقاِ ٔحست انحبخخ
 

2 8 
انفضبء 

 انتجٕنٕخٙ

لوجي،امثمة متنوعة، بو تعريف الفضاء الت
نقاط الغاية،المجموعة 

المغمقة،امثمة،مبرهنات، تعريف الفضاء 
 البابي.

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

3 8 
انفضبء 

 انتجٕنٕخٙ

االنغالق، بديهيات االنغالق، امثمة، 
مبرهنات،داخل المجموعة، بديهيات 

 .اتالداخل،امثمة مبرهن

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

4 8 
الفضاء 

 التبولوجي

خارج المجموعة،بديهيات الخارج،امثمة، 
مبرهنات، جبهة المجموعة، البديهيات ، 
 االمثمة، تبولوجيا انعم وتبولوجيا اخشن

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 نحبخخا ٔحست

5 8 
انقٕاػذ 

ٔانتجٕنٕخٛب 

 اَسجٛخ

تعريف القاعدة التبولوجية،امثمة، تعريف 
 التبولوجيا النسبية،امثمة،مبرهنات.

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انتشاثظ  8 6
تعريف التفريق،امثمة،تعريف المجموعة 

 المترابطة،امثمة،مبرهنات.
 12طخ ُقٔفق ان

 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انتشاثظ  8 7
تعريف الترابط المحمي، العالقة بين 

 الترابط والترابط المحمي،مبرهنات
 12ٔفق انُقطخ 

 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

8 8 
انفضبءاد 

 انًتشاصخ

 اءتعريف الغطاء المفتوح،تعريف الغط
المتراص، تعريف المجموعة والفضاء 

 المتراص،امثمة متنوعة

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

9 8 
انفضبءاد 

 انًتشاصخ

مبرهنة هاين بوريل، امثمة 
متنوعة،مبرهنات، تعريف المركبات، 

 امثمة،مبرهنات

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

قاِ اػ 12انُقطخ ٔفق 

 ٔحست انحبخخ

12 8 
انفضبءاد 

 انًتشاصخ

تعريف الفضاء المتراص تتابعيا،تعريف 
الفضاء المتراص عديا، تعريف الفضاء 

 المتراص محميا

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

11 8 
انفضبءاد 

 انًتشاصخ

ت مبرهنات العالقة بين انواع الفضاءا
 المتراصة مع امثمة متنوعة

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

12 8 

االستًشاس

ٚخ فٙ 

انفضبءاد 

 انتجٕنٕخٛخ

تعريف الدالة المستمرة،امثمة 
 متنوعة،مبرهنة مكافئات االستمرارية.

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 خخٔحست انحب

13 8 

االستًشاس

ٚخ فٙ 

انفضبءاد 

 انتجٕنٕخٛخ

صفات تنقل بفعل االستمرارية،الترابط ينقل 
بفعل االستمرارية، التراص ينقل بفعل 

 االستمرارية، مبرهنات

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

14 8 

االستًشاس

ٚخ فٙ 

انفضبءاد 

 انتجٕنٕخٛخ

،تعريف الترابط تعريف الدرب
الدروبي،مبرهنات،الترابط الدروبي ينقل 

 بفعل االستمرارية

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ
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15 8 

االستًشاس

ٚخ فٙ 

انفضبءاد 

 انتجٕنٕخٛخ

صفات تنقل باضافة شروط اخرى الى 
االستمرارية،تعريف المجموعة الكثيفة 

واة المجموعة ، بنفسها، مبرهنة،ن
 المجموعة المبددة، مبرهنة،

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

      

16 8 

انصفبد 

 انتجٕنٕخٛخ

ٔغٛش 

 انتجٕنٕخٛخ

 12ٔفق انُقطخ  تعريف التشاكل التبولوجي، امثمة متنوعة، 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

17 8 

انصفبد 

انتجٕنٕخٛخ 

ٔغٛش 

 انتجٕنٕخٛخ

تعريف الصفة التبولوجية،امثمة عن 
 الصفات التبولوجية، 

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

18 8 

انصفبد 

انتجٕنٕخٛخ 

ٔغٛش 

 انتجٕنٕخٛخ

تعريف المجموعة التامة ، صفة التامة 
 صفة تبولوجية،مبرهنة

 12نُقطخ ٔفق ا
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

19 8 

انصفبد 

انتجٕنٕخٛخ 

ٔغٛش 

 انتجٕنٕخٛخ

صفة التراص المحمي صفة 
 تبولوجية،مبرهنة، 

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

22 8 

انصفبد 

انتجٕنٕخٛخ 

ٔغٛش 

 انتجٕنٕخٛخ

ة المنعزلة،امثمة، تعريف المجموع
مبرهنة،امثمة عمى الصفات الغير 

 التبولوجية

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

21 8 

انصفبد 

انٕساثٛخ 

ٔغٛش 

 انٕساثٛخ

تعريف الصفة الوراثية، تعريف المجموعة 
 الكثيفة، امثمة، 

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

22 8 

انصفبد 

انٕساثٛخ 

ٔغٛش 

 انٕساثٛخ

تعريف الفضاء القابل لالنفصال،مبرهنة، 
 امثمة.

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

23 8 

انصفبد 

انٕساثٛخ 

ٔغٛش 

 انٕساثٛخ

تعريف الصفة الغير الوراثية، 
 مبرهنات،امثمة

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

24 8 
ثذٚٓٛبد 

 انفصم

، امثمة متنوعة، صفة T0تعريف فضاء 
T0  وراثية، صفةT0 تبولوجية، مبرهنة 

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

25 8 
ثذٚٓٛبد 

 انفصم

 ، امثمة متنوعة، صفة T1تعريف فضاء 

T1  وراثية، صفة T1 مبرهنةتبولوجية ، 
 12ٔفق انُقطخ 

 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

26 8 
ثذٚٓٛبد 

 انفصم

 ، امثمة متنوعة، صفة T2تعريف فضاء 

T2  وراثية، صفة T2 مبرهنةتبولوجية ، 

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

27 8 
ثذٚٓٛبد 

 انفصم

 T0,T1,T2العالقة بين فضاءات 
 ،مبرهنات وامثمة

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

28 8 

ثذٚٓٛبد 

 انفصم

الفضاء السوي،تعريف ،امثمة 
،مبرهنات،الفضاء المنتظم،تعربف 

 امثمة،العالقات

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ُقطخ ٔفق ان

 ٔحست انحبخخ
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 انجُٛخ انتحتٛخ  .12

 انقشاءاد انًطهٕثخ :

  انُصٕص األسبسٛخ 
 كتت انًقشس 
      ٖأخش 

 الكتاب المىهجي تاللغة العرتية 

  مقدمة في التثىلىجيا العامة، تاليف الدكتىر سمير تشير

 .1811حديد،

  اساسيات التثىلىجيا العامة،تاليف وليم تيرفه، ترجمة

 .1811ر عطا هللا ثامر العاوي،الدكتى

 الكتاب المىهجي تاللغة اإلوكليزية:

 INTRODUCTION TO GENERAL TOPOLOGY, 
Samir Bashir Hadid, 1988.  

 FOUNDATIONS OF GENERAL TOPOLOGY, 
Pervin, W.J.,1985. 

 

يتطهجبد خبصخ ) ٔتشًم ػهٗ سجٛم 

انًثبل ٔسش انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 النكتشَٔٛخ (ٔانجشيدٛبد ٔانًٕاقغ ا
 

انخذيبد االختًبػٛخ ) ٔتشًم ػهٗ 

سجٛم انًثبل يحبضشاد انضٕٛف 

ٔانتذسٚت انًُٓٙ ٔانذساسبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 

 

 انقجٕل  .13

  انًتطهجبد انسبثقخ

 82 أقم ػذد يٍ انطهجخ 

 92 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

29 8 
ثذٚٓٛبد 

 انفصم

، تعريف،امثمة،مبرهنات، فضاء T4فضاء 
T5 ،تعريف ، امثمة، مبرهنات ، 

 12ٔفق انُقطخ 
 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12ٔفق انُقطخ 

 ٔحست انحبخخ

 يشاخؼخ 8 32
 12ٔفق انُقطخ  حل اسئمة وامثمة متنوعة عن المادة

 اػقاِ ٔحست انحبخخ

اػقاِ  12انُقطخ ٔفق 

 ٔحست انحبخخ



  
 1الصفحة 

 
  

 

 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًٕطم انًؤسسخ انتؼهًٛٛخ .1

  لسى انشٚبضٛبد انمسى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 انسُخ انشاثؼخ/٘ تحهٛم ػمذ اسى / سيض انًمشس .3

 انتؼهٛى االنكتشَٔٙ انجشايح انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 انطهجخ ثبنمبػبد انذساسٛخ أ  حضٕس حضٕس فؼهٙ ٔانكتشَٔٙ أشكبل انحضٕس انًتبحخ .5

 انسُخ انشاثؼخ)َظبو سُٕ٘( انفظم / انسُخ .6

 يُبلشخ( 60َظش٘+ 60)  سبػخ120 ػذد انسبػبد انذساسٛخ )انكهٙ( .7

 2020\ 9\ 20 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 ٚؼشف انطبنت االػذاد انًؼمذح .1

 ٛخٚؼشف انطبنت طفبتٓب ٔتحٕٚم االػذاد انًؼمذح انٗ انمطج .2

  انتحهٛهٛخ ٚؼشف انطبنت ػٍ انذٔال .3

 ٚؼشف انطبنت ػٍ انًشتمبد ٔانًجشُْبد انًتؼهمخ ثٓب .4

 ٚؼشف انطبنت ػٍ انذٔال انتحهٛهٛخ ٔيجشُْبتٓب .5

 ٚؼشف انطبنت ػٍ انذٔال انًؼمذح االٔنٛخ ٔاالسٛخ ٔانهٕغبستًٛخ ٔانًثهثٛخ ٔانضائذٚخ   ٔانؼكسٛخ .6

 انتكبيم انًمٛذ ثبنًسبساد .7

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚدبصاً يمتضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انتؼهى انًتٕلؼخ يٍ انطبنت تحمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا       

 ًتبحخ. ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انجشَبيح.انانتؼهى كبٌ لذ حمك االستفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 تؼهى ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛىانيخشخبد  .10
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 أ . تؼشٚف انًمشس انذساسٙ 

 يؼشفخ االػذاد انًؼمذح ٔطفبتٓب 

 يؼشفخ انذٔال انتحهٛهٛخ 

 يؼشفخ انًشتمبد يغ انًجشُْبد 

 يؼشفخ انتكبيم انًؼمذ ٔانتؼبسٚف 
 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

  ٙكٕسسب ٔكٕشٙ انتكبيهٛخ–يؼشفخ يجشُْخ كٕش 

 انسالسم ٔانمٕٖ ٔإَاع االختجبسادخ يؼشف 

 يؼشفخ انُمبط انشبرح ٔإَاػٓب 

 يؼشفخ حسبة انشٔاست 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

  يتُٕػخ ٔغُٛخ ثباليثهخانتؼهٛى : تٕفٛش يحبضشاد يطجٕػخ ٔيٍ يظبدس 

 انتؼهٛى: حم كثٛش يٍ االيثهخ ػهٗ انسجٕسح ٔخؼم انطهجخ ٚشبسكٌٕ فٙ انحم 

 سئهخ يجبششح ػهٗ انطهجخ نًؼشفخ يذٖ تفبػهٓى يغ انًبدحا انتؼهى : طشذ 

   انتؼهى : اػطبء ٔاخجبد ثٛتٛخ نحث انطهجخ ػهٗ انًتبثؼخ 

 طشائك انتمٛٛى      

 ٍٛاالختجبساد انمظٛشح كم اسجٕػ 

 طشذ االسئهخ انفدبئٛخ اثُبء انششذ 

 ٙاالختجبساد انشٓشٚخ َٔظف انسُخ ٔااليتحبٌ انُٓبئ 

 شكٛيٓبساد انتف -ج

 تحهٛم انًشكالد ٔسثطٓب ثبنتمُٛبد انؼهًٛخ 

 يُبلشخ انُظشٚبد انؼهًٛخ 

 اٚدبد انحهٕل انًُبسجخ ثبستخذاو انتمُٛبد انحذٚثخ 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

  استخذاو انًحبضشاد ٔانكتت انًُٓدٛخ 

  حم انًسبئم انًتؼهمخ ثبنًبدح 

  َٙٔاستخذاو انتؼهٛى االنكتش 

 

 طشائك انتمٛٛى    

 اخشاء االيتحبَبد انشفٓٛخ ٔانٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ 

 احضبس انتمبسٚش انؼهًٛخ 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ (. -د 

 اػطبء ٔاخجبد ثٛتٛخ نهطهجخ ٔطهت يُٓى حهٓب نًؼشفخ انظؼٕثبد انتٙ تٕاخٓٓى فٙ رنك 

 انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انشفٓٛخ ٔيُبلشتٓب نًؼشفخ اخطبء انطهجخء انتُجّٛ ػهٗ االخطب 

 انتُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انتحشٚشٚخ ٔانتأشٛش ػهٛٓب نتٕضٛحٓب نهطبنت 
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 انسبػبد األسجٕع

يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهٕثخ

 انتمٛٛىخ طشٚم طشٚمخ انتؼهٛى اسى انٕحذح / انًسبق أٔ انًٕضٕع

 يشاخؼخٔتؼبسٚف ٔايثهخ يتُٕػخ االػذادانًؼمذح 6 1
اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

2 6 
يشافك انؼذد 

 انًؼمذ
م ٔتحٕٚ خٕاطّ ٔانمًٛخ انًطهمخ

 انًشكت انٗ انظٛغخ انمطجٛخ انؼذد
اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 ِاػال 10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

3 6 
صأٚخ انؼذد 

 انًؼمذ
 حم انتًبسٍٚ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انفظم االٔل ايتحبٌ ٕٚيٙ 6 4
اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

5 6 
انذٔال 

 انتحهٛهٛخ
سٛخٔايثهخ ؼكانذٔال انًتجبُٚخٔانذانخ ان

 ػهٛٓب
اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

6 6 
انُٓبٚبد 

 ٔانغبٚبد
 خٕاص انغبٚبد يغ االيثهخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انًجشُْبد يغ ايثهخ انًشتمخ 6 7
اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ك انُمطخ ٔف

 ٔحست انحبخخ

 تؼشٚفٓب ٔخٕاطٓب انذٔال انشبرح 6 8
اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

9 6 
يؼبدنخ 

 سًٚبٌ-كٕشٙ
 تؼشٚفٓب ٔخٕاطٓب

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

10 6 
يؼبدنخ 

 خانتحهٛهٛ
 حم انتًبسٍٚ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انفظم انثبَٙ ايتحبٌ ٕٚيٙ 6 11
اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

12 6 
يؼكٕط 

 انذٔال
 خٕاطٓب ٔانذٔال انًشكجخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10 خٔفك انُمط

 ٔحست انحبخخ

 انذٔال انكهٛخ 6 13
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  حم انتًبسٍٚ

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

14 6 
انذٔال 

 انتٕافمٛخ

ٔحم اسئهخ انفظم  انًشافك انتٕافمٙ
 انثبَٙ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

15 6 
ل اانذٔ

 انهٕغبستًٛخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ  تؼشٚفٓب ٔيشتمبتٓبيغ االيثهخ

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انذٔال انًثهثٛخ  6 16
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  تؼشٚفٓب ٔيشتمبتٓب

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 ايتحبٌ ٕٚيٙ 6 17
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  انفظم انثبنث

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انتكبيم انًؼمذ 6 18
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  تؼبسٚف ػٍ انًسبسٔانًسبس انًغهك

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

19 6  
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  حم ايثهخ ٔحم تًبسٍٚ

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 خٔحست انحبخ

20 6 
يجشُْخكٕشٙ

 كٕسسب-

اػالِ  10ٔفك انُمطخ  تؼًٛى يجشُْخ كٕشٙ كٕسسب

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 حم تًبسٍٚ 6 21
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  تًبسٍٚ انفظم انشاثغ

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 ايتحبٌ ٕٚيٙ 6 22
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  انفظم انشاثغ

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األسبسٛخ 

 كتت انًمشس 

      ٖأخش 

 الكتاب المنهجي باللغة العربية 

 داس اثٍ االثٛش \ػشاق\ش ثشٛش حذٚذ ٔٚحٛٗ ػجذ سؼٛذٛسً\انذٔال انًؼمذح

 1980\خبيؼخ انًٕطم\نهطجبػخ ٔانُشش

  سهسهخ يهخظبد شٕو\انذٔال انًؼمذح 

 

 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

 L.V.Ahlfors, Complex analysis,2
nd

 edition ,Mc Graw-

Hill Book Comp.,Inc.1966.  

 

م ٛيتطهجبد خبطخ ) ٔتشًم ػهٗ سج

انًثبل ٔسش انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 ٔانجشيدٛبد ٔانًٕالغ االنكتشَٔٛخ (

 

انخذيبد االختًبػٛخ ) ٔتشًم ػهٗ سجٛم 

انًثبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانتذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساسبد انًٛذاَٛخ ( 
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  انًتطهجبد انسبثمخ

 90 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 100 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 انًتتبثؼبد 6 23
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  يمذيخ ػٍ انسالسم ٔانًتتبثؼبد

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انًتتبثؼبد 6 24
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  انسالسم انًتمبسثخ

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 بخخحٔحست ان

 حم ايثهخ 6 25
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  ػٍ انسالسم

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 االختجبساد 6 26
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  اختجبساد انتمبسة

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انسالسم 6 27
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  ٔسهسخ نٕساٌ انسالسم ٔانمٕٖ

 ت انحبخخسٔح

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 انشٔاست 6 28
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  انُمبط انشبرح ٔحسبة انشٔاست 

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 إَاع انُمبط 6 29
انشبرح ٔتظُٛفٓبٔيجشُْخ انشٔاست 

 ٔانُتٛدخ
اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

ِ الاػ 10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ

 ػبيخيشاخؼخ 6 30
اػالِ  10ٔفك انُمطخ  حم اسئهخ ٔايثهخ يتُٕػخ ػٍ انًبدح

 ٔحست انحبخخ

اػالِ  10ٔفك انُمطخ 

 ٔحست انحبخخ




