
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة النهرين:  الجامعة    
 كلية العلوم:   المعهد /ةالكلي   
 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب :    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



 

 
 2الصفحة 

 
  

 
 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة النهرين التعليميةالمؤسسة  .1
 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب / المركز  علميالقسم ال .2
  او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3
 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4
  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

 اتحاد الجامعات العربية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7
  تاريخ إعداد الوصف  .8

الهدف الرئيسي هو تجهيز الطلبة بالمفاهيم والعنواوين األساسية لدراسة : أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الرياضيات للمراحل االولية، حيث يركز البرنامج على ما يلي:

الجبر الخطي والمعقد، االحصاء الرياضي عرض المفاهيم االساسية للرياضيات: التفاضل والتكامل،  ❖

واالحتمالية، االمثلية، المعدالت التفاضلية وتطبيقاتها، التحليالت العددية وتطبيقاتها، تحليالت االعداد الحقيقية 

للغة العربية واالنكيزية ومادة الديمقراطية والمعقدة، البرمجة، باالضافة الى متطلبات الجامعة من مواضيع ا

 وحقوق االنسان.

 تمكين الطالب من حل المسائل الرياضية بمختلف انواعها. ❖

 تمكين الطالب من فهم وتحويل التطبيقات الحياتية الى نماذج ومعادالت رياضية وحلها طبقا لطبيعة المسألة. ❖
 

 لم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتع برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  -أ
 تكوين اساس قوي للطالب في موضوع الرياضيات البحتة والتطبيقية.   -1أ

    خلق تفكير متطور في فهم أغلب مواضيع الرياضيات. -2أ

 معرفة الطالب كيفية استخدام البرامج الحاسوبية في ايجاد الحلول للمعادالت الرياضية. - -3أ

 تمكين الطالب من قراءة  ادبيات المادة العلمية المتخصصة -4أ

 اكتساب الطالب اكبر قدر ممكن من المصلحات المتخصصة  -5أ

 رياضيةتمكين الطالب من تحويل التطبيقات العملية لمعادالت   -6أ
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ضخ قدر ال بأس به من معلومات ومصطلحات ومعادالت متخصصة فيما يخص المادة العلمية - 1ب 

 يكتسب الطالب خبرة في استخدام البرامج الحاسوبية - 2ب 

 اكتساب الخبرة بحل العديد من المسائل الحياتية  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم 

 القاء المحاضرات .1
 العرض عى الشاشة .2
 الحواسيب االلكترونيةاستخدام  .3
 استخدام بعض وسائل االيضاح الورقيه .4
 المناقشة .5

 طرائق التقييم 

 المشاركة اليومية -1

 االمتحانات اليومية -2
 االمتحان الشهري -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 زيادة الوعي المعرفي و العلمي للطالب -1ج         

تمكين الطالب من استخدام المفاهيم الرياضية بقسميها التطبيقي والبحتة لفهم وحل التطبيقات الحياتية  -2ج

 بمختلف انواعها.

 معرفة الطالب الربط بين المفاهيم الرياضية بعضها بالبعض االخر. -3ج
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات رياضية عامة القسام الرياضيات البحتة والتطبيقية -1د

 التفكير الرياضية لفهم وحل التطبيقات الحياتية -2د

 الربط بين المفاهيم الرياضية المختلفة بعضها بالبعض باالضافة الى مفاهيم الحاسوب العامة -3د

 استخدام طرق رياضية جديد -4د   

 بنية البرنامج  .10
رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  Calculus I 4  المرحلة االولى

  Calculus II 4  

  Finite Mathematics 4  

  Mathematical Foundation I 4  

  Mathematical Foundation 

II 
4  

  Analytic Geometry 4  

  English 2  
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  Programming 

Fundamentals 
2 3 

  Introduction to computer 2 3 

  Advanced Calculus 4  المرحلة الثانية

  Programming I 2 3 

  Computer Graphics 2 3 

  Linear Algebra I 4  

  Linear Algebra II 4  

  English 2  

  Optimization 2 3 

  Probability and Statistics 3  

  2 اللغة العربية  

  Applied Mathematics 4  المرحلة الثالثة

  Abstract Algebra I 4  

  Abstract Algebra II 4  

  English 2  

  Fuzzy set 3  

  Numerical Analysis 2 3 

  Real Analysis 4  

  1 حقوق االنسان  

  Theory of ODE 4  

  Complex Analysis I 4  المرحلة الرابعة

  Complex Analysis II 4  

  Mathematical Statistics I 4  

  Mathematical Statistics II 4  

  Topology 4  

  Topics in Pure 

Mathematics 
4  

  PDE 4  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11
 
 

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

 القبول عن طريق التقديم المباشر لقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب من خالل دليل الطالب للتقديم

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13
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 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوىالسنة / 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    X X   X    X X   X اساسي Calculus I  المرحلة االولى

 Calculus II اساسي X X   X    X X   X    

  Finite 

Mathematics 

    X X   X    X X   X اساسي

 Mathematical 

Foundation I 

   X X X  X    X X X  X X اساسي

  Mathematical 

Foundation II 

   X X X  X    X X X  X X اساسي

 Analytic 

Geometry 

          X X   X X X اساسي

  English اساسي X X   X X X  X X X  X X X  

  Programming 

Fundamentals 

        X X   X X X  X اساسي

  Introduction to 

computer 

    X X X  X X X  X    X اساسي
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 Advanced  حلة الثانيةالمر

Calculus 

   X X X X X X X  X X   X X اساسي

  Programming I اساسي X X   X X   X        

  Computer 

Graphics 

       X X X X X X X X X X اساسي

  Linear Algebra 

I 

   X X   X        X X اساسي

  Linear Algebra 

II 

   X X   X        X X اساسي

  English اساسي X X   X X X  X X X  X X X  

  Optimization اساسي X X X X X X X X X        

  Probability 

and Statistics 

           X X X X X X اساسي

           X X X X X X اساسي لغة العربيةال  

 Applied  حلة الثالثةالمر

Mathematics 

    X X X  X        X اساسي

  Abstract 

Algebra I 

    X X   X    X X   X اساسي

  Abstract 

Algebra II 

    X X   X    X X   X اساسي

  English اساسي X X   X X X  X X X  X X X  

  Fuzzy set اساسي X X   X X   X X X  X    

  Numerical 

Analysis 

  X X X  X X   X X   X X X اساسي
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  Real Analysis اساسي X X X  X X   X X X  X X   

   X X X X X X   X    X X اساسي وق االنسانحق  

  Theory of 

ODE 

           X X X  X X اساسي

 Complex  المرحلة الرابعة

Analysis I 

  X X X  X X   X X   X X X اساسي

  Complex 

Analysis II 

  X X X  X X   X X   X X X اساسي

  Mathematical 

Statistics I 

    X X X  X    X X   X اساسي

  Mathematical 

Statistics II 

    X X X  X X X  X X   X اساسي

  Topology اساسي X X   X X   X X   X X   

  Topics in Pure 

Mathematics 

    X X   X    X X   X اساسي

  PDE اساسي X X X  X X   X X X  X X   
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المرحلة االولى
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 العلومجامعة النهرين / كلية  المؤسسة التعليمية .1
   الرياضيات وتطبيقات الحاسوب  / المركز علمي القسم ال .2
  Finite Mathematics اسم / رمز المقرر .3
 حضوري أشكال الحضور المتاحة .4
 المرحلة االولىالفصل االول / الفصل / السنة .5
 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 25/12/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 المقررأهداف  .8

معرفة بعض المواضيع الرياضية االساسية كاالستقراء الرياضي ، االعداد المعقدة وبعض خصائصها ، 

 المصفوفات : تعريفها وبعض التطبيقات ، حلول المقررة من الدرجة االولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة.

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكن الطالب من قراءة ادبيات المادة العلمية المتخصصة -1أ

 اكتساب الطالب اكبر قدر ممكن من المصلحات المتخصصة -2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ضخ قدر البأس به من معلومات ومصطلحات ومعادالت متخصصة فيما يخص المادة العلمية - 1ب

  - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 %20االختبار االول  -
 %20االختبار الثاني  -

 
 طرائق التقييم      

 %40السعي الفصلي 
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

،د. الكتبيطرق رياضية د. رياض شاكر نعوم ، د. سليم  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 كاظم محمد الصومعي

مقدمة في الرياضيات المنتهية د. مصطفى احمد ، د. 

 جالل نعوم ، د.محمد سردار

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم المواضيع الرياضية المعطاة -1ج

 تمكن الطالب لحل مسائل خاصة بتلك المواضيع -2ج

 -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 العرض على السبورة

 
 طرائق التقييم    

 %60امتحان نهاية الكورس  -
 %100المجموع  -

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية العامة و المهارات -د 

 لها حلول ايجاد وتتضمن مادة او مجال اي في تطبيقها يمكن بحيث طبيعتها في عامة مهارات -1د

 -2د

 بنية المقرر .10
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Summation االستقراء الرياضي 8 1-2
/Induction 

القاء 

 محاضرات
 

3-6 16 Complex no. Definition/soluti
on 

القاء 

 محاضرات
 

7-9 12 Complex no. Polor/Demouer/
sq.root /root of 

complex  

القاء 

 محاضرات
 

10-11 8 Matrices System of linear  القاء

 محاضرات
 

12-13 8 Polynomials Definition 
/Properties/no.of 

root  

القاء 

 محاضرات
 

14-15 8 Polynomials Cardan 
method/Solution 

of nonlinear 

القاء 

 محاضرات
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
 قدمت خطة لتطوير منهج المادة وبانتظار اقرارها من قبل رئاسة جامعة النهرين ومن ثم وزارة التعليم العالي

 .وبما يتوافق مع المناهج المقرة في وزارة التربية للصف الخامس و السادس االعدادي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 العلومجامعة النهرين / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب    / المركز علمي القسم ال .2

 Calculus I اسم / رمز المقرر .3

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل االول/ المرحلة االولى الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2/12/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

معرفة الخصائص  الخاصة بنظرية الدالة وتطبيقاتها من حيث معرفة التفاضل والغاية ورسم 

 .واسالستمرارية و االشتقاق الدالة

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطالب من قراءة  ادبيات المادة العلمية المتخصصة -1أ

 اكتساب الطالب اكبر قدر ممكن من المصلحات المتخصصة -2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ضخ قدر ال بأس به من معلومات ومصطلحات ومعادالت متخصصة فيما يخص المادة العلمية – 1ب

  - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 %20االختبار االول 

 %20االختبار الثاني 
 طرائق التقييم      

 %40السعي 
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 البنية التحتية  .11

 Calculus and analytic Geometry by Thomas ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 University  Calculus with Analytic Geometry )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
by Morry  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
Calculus with application brief version 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم معلومات عن الدالة وتطبيقها -1ج

 تمكن الطالب من حل مسائل التفاضل -2ج

 -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 العرض على السبورة 

 
 طرائق التقييم    

 %60امتحان نهاية الكورس 

 %100المجموع 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات عامة في طبيعتها بحيث يمكن تطبيقها في اي مجال او مادة وتتضمن ايجاد حلول لها. -1د

 -2د

 بنية المقرر .10
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القاء  function قيم الدوال 8 2-1

 محاضرات
 

  Function and رسم الدالة 16 3-6
Graph   

القاء 

 محاضرات
 

القاء  Limits حل الغايات 12 9-7

 محاضرات
 

 Trigonometric الدوال المثلثية 8 11-10
Function 

القاء 

 محاضرات
 

حساب معادالت  4 12

 المستقيم
Slops  القاء

 محاضرات
 

 Differential التفاضلحساب  8 13
Equation 

القاء 

 محاضرات
 

حساب التفاضل  8 15-14

 الضمني
Implicit 

Differential 
القاء 

 محاضرات
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 استخدام بعض التمارين الخاصة لغرض تطوير مهاراتهم
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة 

 وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Introduction to computer 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 )محاظرات نظرية و محتبرات حاسوب عملي( دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل االول/ المرحلة االولى

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 ساعة عملي( 30ساعة نظري+ 30ساعة )  60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 15/12/2019

 اهداف المقرر-8

اعطاء نبذة عن الحاسوب وتطوره وكيفية الية عمله وماهي اهم مكوناته وكذلك انواع البرامج والتطبيقات 

 ووظائفها وكيفية االستفادة منها في تطوير مهارات الطالب 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 ما هو الحاسوب الية عمل مكوناته المختلفة  -1أ

 كيفية تتم معالجة البيانات -2أ

 كيفية بناء خطوات البرنامج من خالل استخدام المخططات االنسيابية والخوارزميات -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

  كيفية استخدام الحاسوب واجزائه المختلفة والتعامل مع تطبيقاته المختلفة -1ب 

 استخدام برنامج معالجة النصوص كتطبيق عملي

 -2ب  

 طرائق التعليم والتعلم

 اعطاء الحاضرات .1

 التطبيق العملي  .2

 

 طرائق التقييم

 )نظري و عملي( االختبارات اليومية .1

 )نظري و عملي( االمتحانات الشهرية .2

 الحضور والمشاركة .3
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

العمل على زيادة وعي الطالب العلمي والمعرفي بأهمية علم الحاسبات واثره في التطور الحاصل  -1ج

 في كافة مرافق الحياة

 -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 طرائق التقييم

 

 والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة -د

 امكانية تصميم برامج حاسوب لحل مشاكل رياضياتية معينة -1د

 -2د

 

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ او 

 الموضوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 الساعات

)نظري 

 +عملي(

 االسبوع

االختبارات 

اليومية 

 والشهرية

اعطاء 

المحاضرات 

والتطبيق 

 العملي

Fundamentals of 

computers 

استعاب 

الطالب 

لمفردات 

 المقرر

8 

 
1-2 

Computer system 10 3-5 
Computer Number 

system 
12 6-9 

Data Format 10 10-11 
Computer Software 8 12-13 

Programming 

Planning Tools 
12 14-15 

 

 

  

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة-1 2014اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية / الجزء االول 

 )المصادر( المراجع الرئيسية-2 

 مكتبة الكلية
الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ

 التقارير،......()المجالت العلمية، 

 االلكيرونيمحركات البحث 
المراجع االلكترونية،مواقع -ب

 االنترنيت.....

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13

 تحديث مختبرات الحاسوب باجهزة اخرى متطورة تواكب التقدم العلمي -1

 ادراج البرامج الحاسوبية الحديثة -2
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 وتطبيقات الحاسوبالرياضيات     / المركز علمي القسم ال .1

 Calculus II اسم / رمز المقرر .2

 دوام رسمي حظوري أشكال الحضور المتاحة .3

 المرحلة االولى / الثانيالفصل  الفصل / السنة .4

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .5

 2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

 التكامل وتطبيقاته وكذلك ايجاد الحلول المثلى لكافة الدوالمعرفة الخصائص العلمية والمعرفية بنظرية 

 االعتيادية والمثلثية و دوال القطع الزائد

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .8

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكن الطالب من قراءة ادبيات المادة العلمية المتخصصة-1أ

 اكتساب الطالب اكبر قدر ممكن من المصلحات المتخصصة -2أ

  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ضخ قدر البأس به من معلومات ومصطلحات ومعادالت متخصصة فيما يخص المادة العلمية– 1ب

  - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 %20االختبار االول  -
 %20االختبار الثاني  -

 
 طرائق التقييم      

 %40السعي 
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 البنية التحتية  .10

 Calculus and analytic Geometry by Thomas ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 University  Calculus with Analytic Geometry )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
by Morry  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
Calculus with application brief version 

  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 استخدام بعض التمارين الخاصة لغرض تطوير مهارات الطلبة

 

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم معلومات عن التكامل وتطبيقاته وايجاد المساحات-1ج

 تمكن الطالب من حل جميع المسائل الخاصة بالتكامل -2ج

 -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 العرض على السبورة

 
 طرائق التقييم    

 %60الكورس امتحان نهاية  -
 %100المجموع  -

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

مهارات عامة في طبيعتها بحيث يمكن تطبيقها في اي مجال او مادة وتتضمن ايجاد حلول التكامل لجميع   -1د

 المسائل

 2د

 بنية المقرر .9
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1-2 8 Integration Integration 1  محاضراتالقاء  
3-4 8 Integration Integration2 القاء محاضرات  
5-8 12 Integration Integration3,4 القاء محاضرات  
9-10 8 Integration Integration5,6,7 القاء محاضرات  

11-12 8 Integration Integration8,9 القاء محاضرات  
13 4 Integration Area Integration  محاضراتالقاء  
14-15 8 Integration Volume Integration القاء محاضرات  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة 

 وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 

 

 القسم العلمي/المركز-2 كلية العلوم / جامعة النهرين

Mathematical Foundation I/114 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 والثاني/ المرحلة االولىالفصل االول 

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 07/12/2019

 اهداف المقرر-8

 الحقيقية ( –الصحيحة  –دراسة االنظمة العددية ) االعداد الطبيعية -

     الضرب الديكارتي ... الخ  –عالقة التكافؤ  –العالقات  -

 - المتباينة الشاملة ( –الشاملة  –الدوال وخواصها )المتباينة 

 الزمر والتشاكالت -

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-9

 األهداف المعرفية-أ

 تعليم الطالب انواع االنظمة العددية  -1أ

 تعليم الطالب انواع العالقات -2أ

 تعريف الزمر والتشاكالت -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 تعليم الطالب الربط بين المفاهيم الرياضية المختلفة  -1ب 

  -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 ةالمحاضرات المباشر

 استخدام شبكة االنترنيت

 طرائق التقييم

 االمتحانات اليومية-

 االمتحانات الشهرية -

 اعطاء الواجبات وحلول التمارين وحوافز للطلبة. -
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 معرفة اهمية وكيفية التعامل مع االمور الحياتية بالرياضيات. -١ج

 النضج المعرفي -2ج

 الوعي العلمي -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

  -حلقات نقاشية  

 حلقات جماعية - 

 طرائق التقييم

 

 المشاركة والنشاطات اليومية واالمتحانات الشهرية

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 

 التأكيد في موضوع المقرر على االجابة على اسئلة من نوع لماذا -1د

 االعتمام بالموضوع في الربط بين المفاهيم المختلفة -2د

 -3د

 -4د

 

 

 بنية المقرر-10

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 االسبوع الساعات

  النظريةالمحاضرات  
Logic 4 

 

 االول

 الثاني 4 =  المحاضرات النظرية 

 الثالث 4 =  المحاضرات النظرية 

 الرابع Set Theory 4  المحاضرات النظرية 

 الخامس 4 =  المحاضرات النظرية 

 السادس 4 =  المحاضرات النظرية 

 السابع Mapping 4  المحاضرات النظرية 

 الثامن 4 =  النظريةالمحاضرات  

 التاسع 4 =  المحاضرات النظرية 

 العاشر First exam 4  المحاضرات النظرية 

 ,Cardinality  المحاضرات النظرية 
Cardinal 

Numbers,  

 الحادي عشر 4
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 الثاني عشر 4 =  المحاضرات النظرية 

 Arithmetic on  المحاضرات النظرية 
Cardinal 

Numbers 

 الثالث عشر 4

 الرابع عشر 4 =  المحاضرات النظرية 

 الخامس عشر Second exam 4  المحاضرات النظرية 

 

 

 

 البنية التحتية -12

Fundamental Concepts of Modern 

Mathematics, by: Max D. Larsen 

 

 

 الكتب المقررة المطلوبة-1

 الرئيسية)المصادر(المراجع -2 اسس الرياضيات للدكتور هادي جابر

• Set Theory & Related Topics, Lipschutz, 

McGraw-Hill Book Co., 1981. 

• Fundamental Concepts of Modern 

Mathematics, Larsen, Addison-Wesley 

Publishing Company, Inc., 1970. 

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ

 التقارير،......()المجالت العلمية، 

المراجع االلكترونية،مواقع -ب 

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد 

 الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Analytic Geometry/MATH 113 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 الثاني/ المرحلة االولىالفصل 

 الفصل/ السنة-5 2019/2020

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 ساعة 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 10/2/2020

 اهداف المقرر-8

 

الفراغ الموجود بيان العالقة القوية بين الجبر والهندسة متجها  نحو االتجاه الصحيح حيث ساعد على سد 

 بين الجبر العددي والجبر الهندسي  من خالل حله الهندسي للمعادالت التكعيبية العامة.

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-9

 

 األهداف المعرفية-أ

 المعرفة الرياضية التي تدرس الهندسة بأستعمال نظام االحداثيات ومبادىء الجبر والتحليل الرياضي -1أ

 استعمال المقرر في الفيزياء الهندسية التطبيقية. -2أ

 -3أ

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 الهندسة التحليلية تهتم بالمواضيع ذاتها التي تهتم بها الهندسة التعليمية -1ب 

 يكتسب الطالب طرقا  ايسر لبرهان العديد من النظريات. -2ب 

 اجادة دراسة الخواص الهندسية لألشكال بأستخدام الوسائل الجبرية  -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 القاء المحاضرات -

 الواجباتتقديم  -

 تقديم التقارير -

 

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشهرية -

 االمتحانات اليومية -

 المشاركة اليومية -
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

  -1ج

 -2ج

 -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 

 طرائق التقييم

 

 

 

 )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د

 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د

 

 

 بنية المقرر-10

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 االسبوع الساعات

المحاضرات  

 النظرية

 
The Line. 4 

 

 االول

المحاضرات  

 النظرية

 The Conic 
Section, The Circle, 

The Parabola. 

 الثاني 4

المحاضرات  

 النظرية

 
The Ellipse. 4 الثالث 

المحاضرات  

 النظرية

 
The Hyperbola. 4 الرابع 

المحاضرات  

 النظرية

 Translation of 
Axis. 

 الخامس 4

المحاضرات  

 النظرية

 
Rotation of Axis. 4 السادس 

المحاضرات  

 النظرية

 
First Exam. 4 السابع 
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المحاضرات  

 النظرية

 The Polar 
Coordinates 

system 

 الثامن 4

المحاضرات  

 النظرية

 Equation and 
Graph of Loci in  

Polar Coordinates 

 التاسع 4

المحاضرات  

 النظرية

 Relation between 
Cartesian and 

Polar Coordinates 

 العاشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Straight line,  
Circle and  Conics 

 الحادي عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Some Special Loci 
in Polar 

Coordinates 

 الثاني عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 
Second Exam 4 الثالث عشر 

المحاضرات  

 النظرية

 
Vector in Plane 

 الرابع عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 
Vector in Plane 4 الخامس عشر 

 

 

 
  

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة-1 

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ 

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

المراجع االلكترونية،مواقع -ب 

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
 

 جامعة النهرين  المؤسسة التعليمية .1
 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب / كلية العلوم القسم العلمي / المركز .2
 English / UR اسم / رمز المقرر .3
 للمحاضرات وبمعدل ساعتين في االسبوعحضور شخصي  اشكال الحضور المتاحة .4
 الفصلين االول والثاني / المرحلة االولى الفصل / السنة  .5
 بمعدل ساعتين في االسبوع عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6
 1/11/2019 تاريخ اعداد هذا الوصف .7
 يهدف المقرر الى أهداف المقرر .8

توسيع مدارك الطالب فيما يخص استخدام اللغة االنكليزية كلغة  •

علمية وتعبيرية استنادا الى معلوماتهم الدراسية السابقة في مرحلة 

الدراسة االعدادية )مثل القواعد االساسية للغة االنكليزية وكيفية توظيفها 

 واستخدامها في سياق الكالم( 

ديدة من مفردات لغوية مع اثرائها بمعلومات اضافية قد تكون ج •

علمية وادبية تستخدم اثناء المحادثة او طرح االفكار بمقاطع كتابية باللغة 

 االنكليزية. 

وكذلك التأكيد على االصغاء للمتحدث باللغة االنكليزية ومحاولة  •

فهم معنى الكالم المطروح واالجابة عن االسئلة المتعلقة بهذا الكالم بعد 

ابيا لضمان استيعاب الطالب لما سمعه باللغة سماعه سواء شفويا او كت

 االنكليزية.

واخيرا وليس آخرا، القراءة، فالمقرر يشجع الطالب على  •

القراءة وااللقاء باللغة االنكليزية مما يساهم في تطوير مهاراته اللغوية 

 والتعبيرية باللغة االنكليزية.
 

 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .9

 األهداف المعرفية: -أ

توسيع مدارك الطالب فيما يخص استخدام اللغة االنكليزية كلغة علمية وتعبيرية استنادا الى معلوماتهم   -1أ

الدراسية السابقة في مرحلة الدراسة االعدادية )مثل القواعد االساسية للغة االنكليزية وكيفية توظيفها واستخدامها في 

 الكالم( .سياق 

مع اثرائها بمعلومات اضافية قد تكون جديدة من مفردات لغوية علمية وادبية تستخدم اثناء المحادثة او طرح  -2أ

 االفكار بمقاطع كتابية باللغة االنكليزية.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر: -ب

 الم المسموعتقوية قابلية االصغاء للمتحدثين باللغة االنكليزية وفهم معنى الك -1ب

 تقوية مهارة الكتابة وطرح االفكار واالجابة على االسئلة المكتوبة باللغة االنكليزية -2ب

 تقوية مهارة القراءة وعرض المعلومة أو الفكرة باللغة االنكليزية -3ب

 طرائق التعلم والتعليم:

الطرح المسموع للمعلومة باللغة االنكليزية عن طريق مكبر للصوت او باالستماع الى االستاذ وكالمه  •

 مباشرة 
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 ومحاولة تقريب الفكرة والقاعدة اللغوية باالمثلة المكتوبة باستخدام لوحة الكتابة •

 طرائق التقييم:

 االمتحانات التحريرية الفصلية والنهائية •

 ليةاالمتحانات الشفوية الفص •

 امتحان االصغاء •

 األهداف الوجدانية والقيمية: -ج

 التعرف على لغة اخرى غير اللغة االم وهي اللغة االنكليزية ومعرفة كيفية استخدامها في الحياة اليومية -1ج

 تطوير المهارات االكاديمية باللغة االنكليزية باعتبارها لغة عالمية واكاديمية -2ج

استخدام اللغة االنكليزية وزيادة الجراة باستخدامها في حال السفر الى دولة اجنبية يتحدث التشجيع على تعلم  -3ج

سكانها باللغة االنكليزية وكيفية التعامل معهم للتواصل والتفاهم وقضاء الحاجات اثناء فترة السفر لتلك الدول وتفهم 

 كان أو علماء تلك الدول في بلدنا.ثقافاتهم لمعرفة كيفية التعامل معهم، وكذلك الحال عند استضافة س

 طرائق التعليم والتعلم:

االسهاب قليال في شرح المعلومات واالفكار الثقافية ولو كانت بسيطة وذلك بذكر االمثلة الحقيقيةعلى هذه المعلومة 

 بما يالمس طبيعة وثقافة الحياة في الدول الناطقة باللغة االنكليزية.

كة باالمثلة واآلراء من قبل الطالب لتعزيز فهم هذه االفكار والمعلومات اما بطريقة باالضافة الى محاولة المشار

 السرد الشخصي او المحاورات الثنائية او الجماعية العلنية اثناء الدرس.

 طرائق التقييم:

 االمتحانات الشفوية والتحريرية وامتحانات االصغاء.

 المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(:المهارات العامة والتأهيلية  -د

 تطوير قابلية التحدث والتعبير عن االفكار والقاء المحاضرات باللغة االنكليزية -1د

 ةتطوير قابلية القراءة والكتابة االكاديمية وغير االكاديمية والخطابات الرسمية وغير الرسمية باللغة االنكليزي -2د

 تطوير قابلية الترجمة من اللغة العربية الى اللغة االنكليزية وبالعكس. -3د

 بنية المقرر:

يتضمن المقرر محاضرتين في االسبوع وبمعدل ساعة لكل محاضرة وأهم ما نتطرق اليه يقسم الى جزئين 

 رئيسيين هما:

• English for Mathematics (how 

to use English effectively when studying Mathematics and information about modern 

and ancient mathematicians) 

• Daily life and work skills that 

are categorized in the table below: 
اسم الوحدة / او  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 التقييمطريقة 

تعلم مهارة التعارف الول لقاء  ساعة واحدة 1

 والقاء التحية باللغة االنكليزية.

Introductions and 

greetings; names; 

countries and 

nationalities. 

 

  

تعلم ماهية لجواء العمل  ساعة واحدة 2

والدراسة والجداول اليومية 

وضبط وتنظيم الوقت في الدول 

 باللغة االنكليزية.الناطقة 

Jobs, workplace, 

and school; daily  

schedules; clock 

time. 

 

  

تعلم مهارات التعامل مع  ساعة واحدة 3

الناس اثناء عملية الشراء 

والتبضع وفهم االسعار والسلع 

والوانها وانواعها في الدول 

 الناطقة باللغة االنكليزية.

Shopping and 

prices; clothing and 

personal items; 

colors and materials 

 

  



 

 
 28الصفحة 

 
  

تعلم انواع واساليب الترفيه  ساعة واحدة 4

واللقاءات والمواعيد وابداء 

األعذار في الدول الناطقة باللغة 

 االنكليزية. 

Music, movies, and 

TV programs; 

entertainers; 

invitations and 

excuses; dates and 

times 

 

  

التعرف على المفردات  ساعة واحدة 5

المستخدمة عند التحدث عن 

العوائل الصغيرة والمتشعبة 

)الكبيرة( وشجرة العائلة في 

 الدول الناطقة باللغة االنكليزية.

Families; typical 

families 

 

  

تعلم المصطلحات المتعلقة  ساعة واحدة 6

بممارسة الرياضة والنشاطات 

تنظيمها في االخرى وكيفية 

 الدول الناطقة باللغة االنكليزية.

Sports, fitness 

activities, and 

exercise; routines 

 

  

تعلم المطلحات المتعلقة بكيفية  ساعة واحدة 7

قضاء وقت الفراغ اثناء العطل 

والسفرات وأوقات التنفيس 

خارج نطاق وروتين العمل 

اليومي في الدول الناطقة باللغة 

 ية.االنكليز

Free-time and 

weekend activities; 

chores; vacations 

 

  

تعلم كيفية التحدث عن  ساعة واحدة 8

واالرشادات للوصولووصف 

مواقع المنازل والجيران والشقق 

السكنية والمخازن في المدن 

التابعة للدول الناطقة باللغة 

 االنكليزية.

Stores and places 

in a city; 

neighborhoods; 

houses and 

apartments 

  

 
 البنية التحتية:

 English for the students of • الكتب المقررة المطلوبة  .1

Mathematics 

• New headway English course 

• And formerly,  Interchange, Third 

Edition 

 الوزارةالكتب المنهجية المعممة من قبل  المراجع الرئيسية )المصادر( .2

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية،  -أ

 التقارير، ... (

 المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنت ... -ب

 خطة تطوير المقرر الدراسي

دعوة الطالب الى تطوير مهاراتهم باللغة االنكليزية وذلك بااللتحاق بدورات تدريبية في معاهد معتمدة متخصصة  •

تشجيعهم على اقتناء أو تحصيل الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير، ... ( لتطوير قابلياتهم ، أو 

االكاديمية باللغة االنكليزية وكذلك اعتماد بعض المراجع االلكترونية ومواقع االنترنت المناسبة والتي تهدف الى تطوير 

العالمية الخاصة بكفاءة اللغة االنكليزية لمن يرغب في اكامال دراسته أو السفر الى مهاراتهم وبالذات لممارسة االمتحانات 

 الدول الناطقة باللغة االنكليزية.

،اخيرا وليس آخرا، فتح مركز استماع صوتي مزود بادوات و سماعات وشاشات عرض حديثة وادوات تفاعلية  •

 ة وااللقائية باللغة االنكليزية)مثل المايكوفون وغيرها( لتقوية مهارة الطالب االصغائي
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 وبين وصف البرنامج.الربط بينهما 

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Programming Fundamentals 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الكورس الثاني  2019/2020

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 ساعة عملي( 45ساعة نظري +  30)  ساعة  75

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/2/2020

 اهداف المقرر-8

فيجوال بيسك واستخدامها في حل تعلم الطالب المهارات الالزمة بكيفية كتابة البرامج باستخدام لغة 

 البرنامجالمسائل وذلك من خالل تصميم الواجهة وكتابة شفرة 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-9

 األهداف المعرفية-أ

 التعرف على بيئة لغة ماتالب -1أ

 استخدام الدوال الخاصة باللغة وتوظيفها بحل المسائل -2أ

 بناء واجهة التطبيق المناسبة  -3أ

 -4أ

 -5أ

 -6أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 واهم خصائصها في تصميم واجهة المشروع بأفضل صورة التعامل مع ادوات لغة ماتالب -1ب 

 تعلم الطالب كيفية فهم وتحويل المسألة الى ايعازات برمجية وكتابة شفرة البرنامج -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 المحاضرات .1

 التطبيق العملي .2

 التمارين(الواجبات البيتية )حل  .3
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 طرائق التقييم

 

 االختبارات اليومية .1

 تقييم الواجبات .2

 االختبارات الشهرية .3

 الحضوروالمشاركة  .4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 بيان اهمية فهم المسائل وكيفية تحويلها الى برنامج وامكانية حلها بأكثر من طريقة -1ج

 زيادة الوعي العلمي والنضوج المعرفي  -2ج

 -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 طرائق التقييم

 

 

 التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله -د

 -1د

 -2د

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ او 

 الموضوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 الساعات

 )نظري+عملي(
 االسبوع

االختبارات 

اليومية 

والشهرية 

وتقييم 

 الواجبات 

المحاظرات 

والتطبيق 

العملي 

والواجبات 

 البيتية

Introduction to Visual 

Basic 

استيعاب 

 مفردات المقرر

 2و  1 5

Toolboxes and their 

properties  20 3-5 

Variables and built-in 

functions 15 6-8 

Conditional statements 10 9-10 
Loop statements 10 11-12 

Arrays in Visual Basic 15 13-15 

 

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة-1 
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 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 

 مكتبة الكلية
الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

 محركات البحث
المراجع االلكترونية،مواقع -ب

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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ثانيةالمرحلة ال
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 البرنامج.الربط بينهما وبين وصف 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 اكتساب المعرفة في كيفية التعامل مع المتواليات والمتتاليات -1أ

 اكتساب المعرفة حول كيفية حل التكامالت الثنائية والثالثية -2أ

 اكتساب المعرفة في رسم المجال المتجه وخصائصه مع التطبيقات  -3أ

 اكتساب المعرفة حول التحويل بين االحداثيات االسطوانية  والكروية والثالثية االعتيادية  -4أ

 -5أ

 -6أ

 

 بالمقرر.األهداف المهارتية الخاصة -ب

 تحديد المتواليات والمتتاليات المتقاربة والمتباعدة -1ب 

 حل مسائل التكامالت الثنائية والثالثية -2ب 

 التعامل مع المجال المتجه    -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 المحاضرات النظرية. -

 حل الواجبات البيتية. -

 االنترنيتارشاد الطلبة حول االستفادة من  -

 

 طرائق التقييم

 

 المشاركة. -

 االمتحانات الفجائية. -

 االمتحانات الفصلية والنهائية -

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 تحفيز الطالب للبحث -1ج

 تطوير قدرة الطالب حول كيفية مهاجمة المسالة  -2ج

 -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 - السبورة.الشرح المباشر على 

 الواجبات المنزلية. -
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 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم 

الوحدة/ او 

 الموضوع

 االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة

  القاء المحاضرات 
Multiple Integrals 4 

 

 االول

 Double Integrals over  القاء المحاضرات 
Rectangle Regions: 

Properties, Volume, Fubini’s 
Theorem 

 الثاني 4

 الثالث Area 4  القاء المحاضرات 

 Changing to Polar  القاء المحاضرات 
Coordinates 

 الرابع 4

 Triple Integrals in  القاء المحاضرات 
Rectangular Coordinates 

 الخامس 4

 السادس Surface Area 4  القاء المحاضرات 

 السابع First exam 4  القاء المحاضرات 

 الثامن Vector Analysis 4  القاء المحاضرات 

 التاسع Vector Fields 4  القاء المحاضرات 

 العاشر Surface Integrals 4  القاء المحاضرات 

  القاء المحاضرات 
Line Integrals and Work 4  الحادي

 عشر

 الثاني عشر Green’s Theorem 4  القاء المحاضرات 

 الثالث عشر The Divergence Theorem 4  القاء المحاضرات 

 الرابع عشر Stoke’s Theorem 4  القاء المحاضرات 

  القاء المحاضرات 

Second exam 

الخامس  4

 عشر

 

 طرائق التقييم

 اليومية و الشهرية االمتحانات -

 المناقشات -

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 

  تنمية قدرة الطالب على تحليل المسالة موضوع البحث -1د

 تنمية قدرة الطالب على تخيل االجسام في الفضاء الثالثي -2د

 -3د

 -4د
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 البنية التحتية -12

Advanced Calculus / Thomas 1-الكتب المقررة المطلوبة 

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 االنترنيت -مجانية التعليم  –مكتبة كلية العلوم 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ 

 التقارير،......()المجالت العلمية، 

Advanced Calculus Tutorials المراجع االلكترونية،مواقع -ب

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الطالب 

 الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Programming I 3- المقرراسم/ رمز 

 أشكال الحضور المتاحة-4 )نظري و مختبر حاسوب عملي( دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل االول/ المرحلة الثانية

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 ساعة عملي( 45ساعة نظري +  30ساعة )  75

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 20/9/2019

 اهداف المقرر-8

المهارات االساسية والضرورية على حل المعادالت الرياضية والجبرية باستخدام لغة اكتساب الطالب 

 ماتالب واالستفادة من الدوال التي توفرها اللغة بكتابة البرامج المناسبة لحل المسائل

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 التعرف على كيفية استخدام بيئة الماتالب  -1أ

 اسلوب توظيف دوال الماتالب في كتابة البرنامج للحصول على النتائج الصحيحة -2أ

  -3أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 استخدام لغة ماتالب وتوظيفها في حل مختلف المسائل التي تواجه الطالب في دراسته االكاديمية   -1ب 

 حل معادالت التفاضل والتكامل وغيرها من المسائل الرياضية -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات .1

 التطبيق العملي .2

 البيتية(حل المسائل والتمارين ) الواجبات  .3

 

 طرائق التقييم

 االختبارات اليومية .1

 تقييم الواجبات .2

 الحضور والمشاركة .3

 االختبارات الشهرية .4
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 زيادة الخبرات والنضج المعرفي -1ج

  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طرائق التقييم

 

 )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د

 -1د

 -2د

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ او 

 الموضوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 الساعات

 )نظري+عملي(
 االسبوع

االختبارات 

اليومية 

والشهرية 

وتقييم 

 الواجبات

المحاضرات 

والتطبيق 

العملي 

والواجبات 

 البيتية

Starting with MATLAB 

استيعاب 

مفردات 

 المقرر

15 1-3 
Vectors & Matrices 20 4-8 

Programming in 

MATLAB 25 9-12 

Symbolic Mathematics 

and Calculus 15 13-15 

 

 

 

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة-1 

MATLAB: A Practical introduction to programming and 

problem solving, Stormy Attaway 2009 
 المراجع الرئيسية)المصادر(-2

 مكتبة الكلية
الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

 محركات البحث
المراجع االلكترونية،مواقع -ب

 االنترنيت.....

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Computer Graphics 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 )نظري و مختبر حاسوب عملي( دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الثانيالدراسي الفصل 

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة )  75

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/2/2020 

 اهداف المقرر-8

تعلم المهارات الخاصة بكيفية تمثيل االشكال الهندسية ثنائية وثالثية االبعاد ورسم المعادالت الرياضية 

النتائج على شكل مخططات وذلك من خالل استخدام دوال لغة ماتالب كذلك استخدامها برسم وعرض 

 المنحنيات واالسطح للمعادالت البارامترية

 

 األهداف المعرفية-أ

 استيعاب مفهوم الجرافيك واهميته وتطبيقاته -1أ

 التعرف على بيئة الجرافيك في الماتالب وكيفية استخدامها -2أ

 استخدام دوال الرسم في تمثيل االشكال الهندسية -3أ

 طرق رسم المعادالت الرياضية  -4أ

 تمثيل المنحنيات واالسطح  -5أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 اكتساب المهارات الالزمة بكيفية كتابة البرنامج لتمثيل مختلف االشكال الهندسية ورسم المعادالت -1ب 

 عرض عدة رسومات في شكل واحد -2ب 

 تمثيل االشكال المجسمة  -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 المحاضرات .1

 التطبيق العملي .2

 الواجبات البيتية المتمثلة بحل التمارين .3

 

 طرائق التقييم

 

 الحضور والمشاركة .1

 تقييم الواجبات البيتية .2
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 االختبارات اليومية والشهرية .3

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 الوعي العلمي -1ج

 النضج المعرفي -2ج

 -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طرائق التقييم

 

 األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات -د

 -1د

 -2د

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 اسم الوحدة/ او الموضوع طريقة التعليم

مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 الساعات

 )نظري + عملي(
 االسبوع

االختبارات 

اليومية 

والشهرية 

وتقييم 

الواجبات 

 والمشاركة

المحاضرات 

والتطبيق العملي 

 والواجبات

MATLAB Graphical 

Environment 

استيعاب 

 مفردات المقرر

5  

“Plot” function and its 

optional arguments  
20  

Plotting the mathematical 

equations 15  

Creating 2D Geometric 

shapes 20  

Plotting 3D (curves & 

surfaces) and Shapes 15  

 

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة-1 

edition thMATLAB: An Introduction with applications 4 

Amos Gilat 2011 
 المراجع الرئيسية)المصادر(-2

 مكتبة الكلية
الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

 البحثمحركات 
المراجع االلكترونية،مواقع -ب

 االنترنيت.....
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 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق 

 الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Linear Algebra I/Math212 3-اسم/ رمز المقرر 

 الحضور المتاحةأشكال -4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 االول الدراسي الفصل

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 10/9/2019

 اهداف المقرر-8

 

 دراسة االنظمة الخطية وحلولها.-1

 

 دراسة المصفوفات وحل االنظمة بأستخدام المصفوفات -2

 المتجهات.-3

 المتجهات وخواصه.فضاء  -4

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 دراسة االنظمة الخطية وحلولها -1أ

 دراسة فضاء المتجهات وخواصه-2أ

 -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 تمكن الطالب من استخدام المصفوفات لحلول االنظمة الخطية. -1ب 

 -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 القاء المحاضرات النظرية. -

 اعطاء واجبات بيتية وصفية. -
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 طرائق التقييم

 

 االمتحانات الشهرية واليومية

 

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

 -4ج

 

 التعليم والتعلمطرائق 

 

 

 

 طرائق التقييم

 

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 

 استخدام المصفوفات في الحلول  -1د

 التعرف على فضاء المتجهات وفوائده واستخدامه في الرياضيات -2د

 -3د

 -4د

 

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم 

الوحدة/ 

او 

 الموضوع

 االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة

النظم الخطية والمصفوفات   المحاضرات النظرية 

 وخواصها

4 

 

 االول

حلول النظم الخطية ونظير   المحاضرات النظرية 

 المصفوفة

 الثاني 4

 الثالث 4 المحددات  المحاضرات النظرية 

 الرابع 4 المتجهات  المحاضرات النظرية 

 الخامس 4 المتجهات  المحاضرات النظرية 

 السادس 4 المتجهات  المحاضرات النظرية 

 السابع 4 المتجهات  المحاضرات النظرية 

 الثامن 4 فضاء المتجهات، تعريفه وخواصه  المحاضرات النظرية 

 التاسع 4 فضاء المتجهات، تعريفه وخواصه  المحاضرات النظرية 
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المتجهات المعتمدة خطيا    المحاضرات النظرية 

 والمستقلة، تعريفها، خواصها

 العاشر 4

المتجهات المعتمدة خطيا    المحاضرات النظرية 

 والمستقلة، تعريفها، خواصه

الحادي  4

 عشر

الثاني  4 رتبة المصفوفة ، متجهات االساس  المحاضرات النظرية 

 عشر

الثالث  4 رتبة المصفوفة ، متجهات االساس  المحاضرات النظرية 

 عشر

شمدت في تحويل -طريقة كرام   

 متجهات االساس

الرابع  4

 عشر

شمدت في تحويل -كرامطريقة   المحاضرات النظرية 

 متجهات االساس

الخامس  4

 عشر

 

 

 

 

 البنية التحتية -12

Introduction to Linear Algebra and Application by 

Bernard Kolman  

 الكتب المقررة المطلوبة-1

Introduction to Linear Algebra by Franz hohn   2-)المراجع الرئيسية)المصادر 

والمراجع التي يوصي بها الكتب -أ 

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

المراجع االلكترونية،مواقع -ب اي موقع الكتروني يختص بدراسة الجبر الخطر

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ا  بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما 

 وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم/ جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 تطبيقات الحاسوبورياضيات 

Linear Algebra II/213 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل الثاني/ المرحلة الثانية

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 5/2/2020

 اهداف المقرر-8

 الخطيةدراسة التحويالت -1

 دراسة المتجهات الذاتية والقيم الذاتية -2

 دراسة اقطرة المصفوفات -3

 دراسة بعض التطبيقات  -4

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 دراسة التحويالت الخطية -1أ

 دراسة المتجهات الذاتية والقيم الذاتية والتي يتم استخدامها  في حلول المعادالت التفاضلية -2أ

 -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 -1ب 

 -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 القاء المحاضرات

 طرائق التقييم

 

 المفاجئة وحلول الواجبات اليوميةواالمتحانات االمتحانات الشهرية 
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 -1ج

 -2ج

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 طرائق التقييم

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 

 التطبيقات والتي من اهمها التشفيراستخدام التحويالت الخطية في بعض -1د

 استخدام طريقة اصغر التربيعات في المواضيع االحصائية -2د

 -3د

 

 بنية المقرر-11

 

 طريقة التعليم طريقة التقييم
اسم الوحدة/ 

 او الموضوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 االسبوع الساعات

التحويالت الخطية   القاء محاضرات 

 والمصفوفات

 االول 4

النواة والمدى   القاء محاضرات 

 للتحويالت الخطية

 الثاني 4

المتجهات الذاتية والقيم   القاء محاضرات 

 الذاتية

 الثالث 4

المتجهات الذاتية والقيم   القاء محاضرات 

 الذاتية

 الرابع 4

المتجهات الذاتية والقيم   القاء محاضرات 

 الذاتية

 الخامس 4

 السادس 4 االقطرة  محاضراتالقاء  

 السابع 4 االقطرة  القاء محاضرات 

اقطرة المصفوفات   القاء محاضرات 

 المتماثلة

 الثامن 4

 التاسع 4 تطبيقات  القاء محاضرات 

 العاشر 4 الصيغ التربيعية  القاء محاضرات 

 الحادي عشر 4 طريقة اصغر التربيعات  القاء محاضرات 

 الثاني عشر 4 تطبيقات  محاضراتالقاء  

 



 

 
 46الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 البنية التحتية -12

Introduction to Linear Algebra and Application by 

Bernard Kolman  

 الكتب المقررة المطلوبة-1

Introduction to Linear Algebra by Franz hohn   2-)المراجع الرئيسية)المصادر 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ 

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

المراجع االلكترونية،مواقع -ب اي موقع الكتروني يختص بدراسة الجبر الخطر

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
 

 جامعة النهرين  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب / كلية العلومقسم  القسم العلمي / المركز .2

 English / UR اسم / رمز المقرر .3

 حضور شخصي للمحاضرات وبمعدل ساعتين في االسبوع اشكال الحضور المتاحة .4

 الفصلين االول والثاني  الفصل / السنة  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(

 بمعدل ساعتين في االسبوع

 10/9/2019 الوصفتاريخ اعداد هذا  .7

 يهدف المقرر الى أهداف المقرر .8

توسيع مدارك الطالب فيما يخص استخدام اللغة  •

االنكليزية كلغة علمية وتعبيرية استنادا الى معلوماتهم الدراسية 

السابقة في مرحلة الدراسة االعدادية )مثل القواعد االساسية للغة 

 االنكليزية وكيفية توظيفها واستخدامها في سياق الكالم( 

ديدة من مع اثرائها بمعلومات اضافية قد تكون ج •

مفردات لغوية علمية وادبية تستخدم اثناء المحادثة او طرح 

 االفكار بمقاطع كتابية باللغة االنكليزية. 

وكذلك التأكيد على االصغاء للمتحدث باللغة االنكليزية  •

ومحاولة فهم معنى الكالم المطروح واالجابة عن االسئلة المتعلقة 

كتابيا لضمان استيعاب بهذا الكالم بعد سماعه سواء شفويا او 

 الطالب لما سمعه باللغة االنكليزية.

واخيرا وليس آخرا، القراءة، فالمقرر يشجع الطالب على  •

القراءة وااللقاء باللغة االنكليزية مما يساهم في تطوير مهاراته 

 اللغوية والتعبيرية باللغة االنكليزية.
 

 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .9

 األهداف المعرفية: -ت

توسيع مدارك الطالب فيما يخص استخدام اللغة االنكليزية كلغة علمية وتعبيرية استنادا الى معلوماتهم الدراسية   -1أ

السابقة في مرحلة الدراسة االعدادية )مثل القواعد االساسية للغة االنكليزية وكيفية توظيفها واستخدامها في سياق 

 الكالم( .

مع اثرائها بمعلومات اضافية قد تكون جديدة من مفردات لغوية علمية وادبية تستخدم اثناء المحادثة او طرح  -2أ

 االفكار بمقاطع كتابية باللغة االنكليزية.

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر: -ث

 المسموعتقوية قابلية االصغاء للمتحدثين باللغة االنكليزية وفهم معنى الكالم  -1ب

 تقوية مهارة الكتابة وطرح االفكار واالجابة على االسئلة المكتوبة باللغة االنكليزية -2ب

 تقوية مهارة القراءة وعرض المعلومة أو الفكرة باللغة االنكليزية -3ب

 طرائق التعلم والتعليم:

الى االستاذ وكالمه الطرح المسموع للمعلومة باللغة االنكليزية عن طريق مكبر للصوت او باالستماع  •

 مباشرة 

 ومحاولة تقريب الفكرة والقاعدة اللغوية باالمثلة المكتوبة باستخدام لوحة الكتابة •
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 طرائق التقييم:

 االمتحانات التحريرية الفصلية والنهائية •

 االمتحانات الشفوية الفصلية •

 امتحان االصغاء •

 األهداف الوجدانية والقيمية: -ج

 اخرى غير اللغة االم وهي اللغة االنكليزية ومعرفة كيفية استخدامها في الحياة اليوميةالتعرف على لغة  -1ج

 تطوير المهارات االكاديمية باللغة االنكليزية باعتبارها لغة عالمية واكاديمية -2ج

دولة اجنبية يتحدث التشجيع على تعلم استخدام اللغة االنكليزية وزيادة الجراة باستخدامها في حال السفر الى  -3ج

سكانها باللغة االنكليزية وكيفية التعامل معهم للتواصل والتفاهم وقضاء الحاجات اثناء فترة السفر لتلك الدول وتفهم 

 ثقافاتهم لمعرفة كيفية التعامل معهم، وكذلك الحال عند استضافة سكان أو علماء تلك الدول في بلدنا.

 طرائق التعليم والتعلم:

يال في شرح المعلومات واالفكار الثقافية ولو كانت بسيطة وذلك بذكر االمثلة الحقيقيةعلى هذه المعلومة االسهاب قل

 بما يالمس طبيعة وثقافة الحياة في الدول الناطقة باللغة االنكليزية.

اما بطريقة  باالضافة الى محاولة المشاركة باالمثلة واآلراء من قبل الطالب لتعزيز فهم هذه االفكار والمعلومات

 السرد الشخصي او المحاورات الثنائية او الجماعية العلنية اثناء الدرس.

 طرائق التقييم:

 االمتحانات الشفوية والتحريرية وامتحانات االصغاء.

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(: -د

 ابلية التحدث والتعبير عن االفكار والقاء المحاضرات باللغة االنكليزيةتطوير ق -1د

 تطوير قابلية القراءة والكتابة االكاديمية وغير االكاديمية والخطابات الرسمية وغير الرسمية باللغة االنكليزية -2د

 تطوير قابلية الترجمة من اللغة العربية الى اللغة االنكليزية وبالعكس. -3د

 المقرر:بنية 

يتضمن المقرر محاضرتين في االسبوع وبمعدل ساعة لكل محاضرة وأهم ما نتطرق اليه يقسم الى جزئين رئيسيين 

 هما:

• English for Mathematics (how to use English effectively when studying 

Mathematics and information about modern and ancient mathematicians) 

• Daily life and work skills that are categorized in the table below: 

طريقة  اسم الوحدة / او الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

 التعليم

طريقة 

 التقييم

تعلم مهارة التعارف الول  ساعة واحدة 1

لقاء والقاء التحية باللغة 

 االنكليزية.

Introductions and 

greetings; names; 

countries and 

nationalities. 

 

  

تعلم ماهية لجواء العمل  ساعة واحدة 2

والدراسة والجداول اليومية 

وضبط وتنظيم الوقت في 

الدول الناطقة باللغة 

 االنكليزية.

Jobs, workplace, and 

school; daily  

schedules; clock time. 

 

  

تعلم مهارات التعامل مع  ساعة واحدة 3

الناس اثناء عملية الشراء 

والتبضع وفهم االسعار 

والسلع والوانها وانواعها 

في الدول الناطقة باللغة 

 االنكليزية.

Shopping and prices; 

clothing and personal 

items; colors and 

materials 

 

  

تعلم انواع واساليب  ساعة واحدة 4

الترفيه واللقاءات والمواعيد 

وابداء األعذار في الدول 

 الناطقة باللغة االنكليزية. 

Music, movies, and 

TV programs; 

entertainers; invitations 

and excuses; dates and 

times 
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التعرف على المفردات  ساعة واحدة 5

المستخدمة عند التحدث عن 

العوائل الصغيرة والمتشعبة 

)الكبيرة( وشجرة العائلة في 

الدول الناطقة باللغة 

 االنكليزية.

Families; typical 

families 

 

  

تعلم المصطلحات المتعلقة  ساعة واحدة 6

بممارسة الرياضة 

والنشاطات االخرى وكيفية 

تنظيمها في الدول الناطقة 

 باللغة االنكليزية.

Sports, fitness 

activities, and exercise; 

routines 

 

  

تعلم المطلحات المتعلقة  ساعة واحدة 7

بكيفية قضاء وقت الفراغ 

اثناء العطل والسفرات 

وأوقات التنفيس خارج 

نطاق وروتين العمل اليومي 

في الدول الناطقة باللغة 

 االنكليزية.

Free-time and 

weekend activities; 

chores; vacations 

 

  

تعلم كيفية التحدث عن  ساعة واحدة 8

واالرشادات 

للوصولووصف مواقع 

المنازل والجيران والشقق 

السكنية والمخازن في المدن 

التابعة للدول الناطقة باللغة 

 االنكليزية.

Stores and places in a 

city; neighborhoods; 

houses and apartments 

 

  

 

 التحتية:البنية 

 English for the students of • الكتب المقررة المطلوبة  .3

Mathematics 

• New headway English course 

• And formerly,  Interchange, Third 

Edition 

 اليوجد لحد اآلن المراجع الرئيسية )المصادر( .4

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت  -ت

 العلمية، التقارير، ... (

 المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنت ... -ث

 خطة تطوير المقرر الدراسي

دعوة الطالب الى تطوير مهاراتهم باللغة االنكليزية وذلك بااللتحاق بدورات تدريبية في معاهد معتمدة  •

العلمية، التقارير، ... ( متخصصة ، أو تشجيعهم على اقتناء أو تحصيل الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

لتطوير قابلياتهم االكاديمية باللغة االنكليزية وكذلك اعتماد بعض المراجع االلكترونية ومواقع االنترنت المناسبة والتي 

تهدف الى تطوير مهاراتهم وبالذات لممارسة االمتحانات العالمية الخاصة بكفاءة اللغة االنكليزية لمن يرغب في اكامال 

 أو السفر الى الدول الناطقة باللغة االنكليزية.دراسته 

،اخيرا وليس آخرا، فتح مركز استماع صوتي مزود بادوات و سماعات وشاشات عرض حديثة وادوات  •

 تفاعلية )مثل المايكوفون وغيرها( لتقوية مهارة الطالب االصغائية وااللقائية باللغة االنكليزية
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 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما 

 وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 النهرينكلية العلوم / جامعة 

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Optimization I  3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل الثاني

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/2/2020

 اهداف المقرر-8

 

يهدف هذا المقرر الى دراسة امثلية  للمعادالت من خالل ايجاد اعلى قيمة لدالة الهدف او اصغر قيمة 

 لدالة والتي تشمل مايلي

 الرسم البياني -

 طريقة سملكس المعدل -

 ( Big- Mطريقة ) -

 طريقة الطورين-

 الطريقة الثنائية-

 المعدللكس بطريقة ثنائية سم-

 طريقة النقل -

 طريقة التخصيص -

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 األهداف المعرفية-أ

 اكتساب الطالب المبادىء االساسية لحل البرمجة الخطية -1أ

 االلمام بكيفية دراسة سلوك الحل مع حله -2أ

 معرفة مبادىء الثنائية -3أ

 معرفة مبادىء النقل -4أ

 معرفة مبادىء التخصيص -5أ

 -6أ

 6الصفحة 
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 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 يكتسب الطالب مهارة وقدرة على كيفية التعامل مع المسائل العملية -1ب 

 يكتسب الطالب خبرة في كتابة البرامج لحلها بطريقة لغات البرمجة -2ب 

 يكتسب الطالب خبرة في بناء النماذج الرياضية  -3ب 

 يكتسب الطالب خبرة في حل هذه النماذج -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 المحاضرات واالمتحانات

 

 طرائق التقييم

 

 االمتحانات اليومية والشهرية

 

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 -1ج

 -2ج

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 طرائق التقييم

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 -1د

 -2د

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 الموضوعاو 
 االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 4 التعاريف 

 

 االول

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 الثاني 4 النظريات والبراهين 

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 الثالث 4 البرمجة الخطية 

المحاضرات  

 النظرية والعملية

كيفية بناء مسائل على  

 النموذج الرياضي

 الرابع 4
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المحاضرات  

 النظرية والعملية

 الخامس 4 طرق حل البرمجة الخطية 

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 السادس 4 طريقة حل سملكس  

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 السابع 4 امتحان نظري 

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 الثامن Big -M 4طريقة حل  

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 التاسع 4 طريقة حل الطورين 

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 العاشر 4 الطريقة الثنائية 

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 الحادي عشر 4 امتحان نظري 

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 الثاني عشر Dual Simple 4طريقة حل  

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 الثالث عشر 4 طريقة النقل 

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 طريقة اقل التكاليف 

طريقة الركن الشمالي 

 الغرب

 الرابع عشر 4

المحاضرات  

 النظرية والعملية

 الخامس عشر 4 طريقة التخصيص 

 

 

 

 

 البنية التحتية -12

Optimization Theory and Application 1-الكتب المقررة المطلوبة 

Linear Programming  

Operation research/حمدي طه  

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ 

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

المراجع االلكترونية،مواقع -ب 

 االنترنيت.....

 الدراسيخطة تطوير المقرر -13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما 

 وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Probability and Statistics 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 )دروس نظرية( دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 االول الدراسي الفصل

 الدراسية)الكلي(عدد الساعات -6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/9/2019

 اهداف المقرر-8

طرق وصف وجمع وعرض البيانات وتطبيق بعض المقاييس االحصائية عليها وحساب القيم االحتمالية 

 المختلفة

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 األهداف المعرفية-أ

 تبويب البيانات االحصائية  -1أ

 حساب المعايير االحصائية المختلفة -2أ

 اجراء التجارب العشوائية -3أ

 حساب القيم االحتمالية للتجارب المختلفة-4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 اخيار -1ب 

 اختيار التوزيع المنسب للبيانات في حالة الدراسات التطبيقية -2ب 

  -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاظرات

 

 طرائق التقييم

 االمتحان والواجبات المنزلية 
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 -1ج

 -2ج

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 طرائق التقييم

 

 

 العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات -د

 -1د

 -2د

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع

مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 االسبوع الساعات

     

 

 

      

      

      

      

      

      

 

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة-1 

1. Introduction to  statistics, by Ronald E. 
Walpole. 

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2

Textbook: Introduction to statistics, by Ronald E. 

Walpole. 

Recommended Resources: Introduction to the 

theory of statistic, by Alxander Mood and Franclin 

Garybill 

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(
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المراجع االلكترونية،مواقع -ب 

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 المقررنموذج وصف 

 وصف المقرر

 االستاذ المساعد / عمر عدنان خماس 

 كلية العلوم -جامعة  النهرين    المؤسسة التعليمية .12

 اللغة العربية القسم الجامعي / المركز .13

 القواعد / االدب / االنشاء   اسم / رمز المقرر .14

 كل البرامج ذات االختصاص باللغة العربية  البرامج التي يدخل فيها .15

 طلبة الكلية  أشكال الحضور المتاحة .16

 الفصل االول والثاني/ المرحلة الثانية الفصل / السنة .17

 في الفصل( 15)اسبوعيا ( )1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .18

 1/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .19

 أهداف المقرر .20

 ان يفهم الطالب االسس الحقيقية لمادة اللغة العربية  . – 1    
  ان ينفذ الطالب ويطلع على كل التجارب في مجال المادة المقررة   . – 2

 العربية   .ان يكتسب المعرفة بمقاييس ومواضيع اللغة  – 3    
 ان يفهم الطالب كيفية استعمال الكالم الصحيح في مجال اللغة العربية . -4
 توعية الطالب لمتطلبات نشر اللغة العربية الصحيحة في المجتمع العراقي كافة وبدون تمييز بين جه واخرى. -5

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

 باللغة العربية  المفاهيم األساسية المتعلقة ب تعريف الطالب
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .21

 كتابتها على السبورة.. نصوص يتم 1

 . كتاب مقرر.2

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الكتب المنهجية/ محاضرات خاصة بالموضوع / االنترنت . 

 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض على الشاشة. .1
 كتابة على السبورة. .2

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات قصيرة. .1
 واجبات بيتية. .2
 مشاركات صفية. .3

 ر:مهارات التفكي -ج

 بمضمونهايتم طرح اسئلة ذات افكار متعلقة بالموضوع و اجراء مناقشة  

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 يتم تكليف الطالب بحل بعض المسائل بشكل واجب بيتي تكسبه مهارات عامة.
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 البنية التحتية  .22

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 الكتب المنهجية / محاضرات خارجية /االنترنت  
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على 

سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
  اكثر المواقع الخاصة في مجال اللغة العربية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل 

على سبيل المثال محاضرات 

الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

  

 ر السالمه المهنية  بنية المقر .23

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كتاب منهجي+  الكالم و ما يتألف منه   1 1

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  اقسام الكلمة  1 2

 محاضرات نظرية
المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  انواع الجملة   1 3

 محاضرات نظرية
 المناقشة

كتاب منهجي+  عالمات الفعل  1 4

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  عالمات الحرف  1 5

 محاضرات نظرية
 المناقشة

كتاب منهجي+  المبتدأ والخبر  1 6

 محاضرات نظرية

 المناقشة

كتاب منهجي+  نواسخ االبتداء  1 7

 محاضرات نظرية

 المناقشة

كتاب منهجي+  ان و أخواتها  1 8

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  العـــدد  1 9

 محاضرات نظرية

 المناقشة

كتاب منهجي+  عالمات الترقيم و التنقيط  1 10

 محاضرات نظرية
 المناقشة

كتاب منهجي+  كتابة الهمزة   1 11

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  التوابع  1 12

 محاضرات نظرية

 المناقشة

كتاب منهجي+  المعرب و المبني  1 13

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  الصرف  1 14

 محاضرات نظرية

 المناقشة

      

24.  

 خطة تطوير المقرر
االستفادة من كل الخبرات الخاصة بالموضوع وورش العمل الخاصة 

 به والمشاركة ببحوث في المؤتمرات الداخلية والخارجية 
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ثالثةالمرحلة ال
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
 

 جامعة النهرين  المؤسسة التعليمية .1
 كلية العلومقسم الرياضيات وتطبيقات احلاسوب /   القسم العلمي / المركز .2
 MATH 316 اسم / رمز المقرر .3

 حضور شخصي للمحاضرات ومبعدل ساعتني لكل حماضرة اشكال الحضور المتاحة .4
 الفصل االول / املرحلة الثالثة الفصل / السنة  .5
 ساعات يف االسبوع 4مبعدل  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6
 2019 تاريخ اعداد هذا الوصف .7
 يهدف املقرر اىل أهداف المقرر .8

تعريف الطالب وتعليمهم طرق حل المعادالت التفاضلية االعتيادية من الرتبة  •
 Power series methodالثانية باستخدام ال 

تعريفهم ببعض المعادالت التفاضلية االعتيادية من الرتبة الثانية ذات الصيغ  •
 المعادالتواالسماء والخصائص التي تميزها عن غيرها من 

 تعريفهم بمتسلسالت فورير وصيغها وطرق ايجادها •
 تمرين الطالب على حل المعادالت للطرق المذكورة •

 
 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية: -ج
 Power seriesتعريف الطالب وتعليمهم طرق حل المعادالت التفاضلية االعتيادية من الرتبة الثانية باستخدام ال -1أ

method 

 تعريفهم ببعض املعادالت التفاضلية االعتيادية من الرتبة الثانية ذات الصيغ واالمساء واخلصائص اليت متيزها عن غريها من املعادالت -2أ

 سلسالت فورير وصيغها وطرق ايجادهاتعريفهم بمت -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر: -ح
تقوية مهارة الطالب باستخدام المتسلسالت والمتعاقبات الرياضية لحل المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة الثانية وكذلك 

 التمييز بين الدوال وخصائصها

 طرائق التعلم والتعليم:
 الطرح المسموع للمعلومة  •
 ومحاولة تقريب الفكرة والقاعدة العلمية باالمثلة المكتوبة باستخدام لوحة الكتابة •
 التشجيع على حل التمارين •

 طرائق التقييم:
 االمتحانات التحريرية الفصلية والنهائية

 األهداف الوجدانية والقيمية: ال يوجد -ج
 قولة ) املهارات االخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(:املهارات العامة والتأهيلية املن -د

وقت التدريب على دراسة وتدريس املادة حيث يتشارك الطالب مع االستاذ ويتفاعلون اثناء ال حماضرة وكذلك يتدارسون ويدرس احدهم اآلخر خارج 
 احملاضرة

 بنية املقرر:
 ساعتان لكل حماضرة وأهم ما نتطرق اليه يتضمن املقرر حماضرتني يف االسبوع ومبعدل

 طريقة التعليم اسم الوحدة / او املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة الساعات االسبوع
معرفة الصيغة العامة  ساعات لكل اسبوع 4 1-6

للمعادالت التفاضلية من الرتبة 
الثانية وكيفية حلها باستخدام 

Solution of Second Order 
Differential Equations by 
Series Method :  

طرح املوضوع على السبورة 
 ومناقشته مع الطالب
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 Power seriesال 

method 

▪ Linear Equations and Power 
Series  

▪ Convergence of Power Series  

▪ Ordinary Points and Singular 
Points  

▪ Solution Near an Ordinary 
Point  

▪ Regular Singular Points, The 
Indicial Equation 

▪ Form and Validity of The 
Solution Near a Regular 
Singular Point (Frobenius 
Method)  

▪ Indicial Equation with 
Difference of Roots N0n-
Integral  

▪ Differentiation of a Product 
of Equation  

▪ Indicial Equation with Equal 
Roots  

▪ Indicial Equation with 
Difference of Roots a 
Positive Integer (Non 
Logarithmic Case, 
Logarithmic Case) 

▪ Solution of Large x (Point at 
Infinity)  

التعرف على الدوال اخلاصة  ساعات لكل اسبوع 4 7-11
 ومزايها وطرق حلها

2. Special Functions 

• The Gamma, Beta and Error 

Function 

• Bessel’s Functions: Bessel’s 

Equation, Bessel’s Functions, 

Repeated Relation, Integral Form 

for Bessel’s Functions, Modified 

Bessel’s Functions 

• Legender Function: Legender 

Equation, Legender Polynomials 

• Generating Function for 

Legender Polynomials, 

Orthogonality for Legender 

Polynomials Associated Legender 

Equation 

• Hypergeometric Functions: 

Hypergeometric Equation, The 

طرح املوضوع على السبورة 
 ومناقشته مع الطالب
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Confluent Hypergeometric 

Equation 

• Laguerre Polynomials 

• Hermite Polynomials 
التعرف على متسلسالت  ساعات لكل اسبوع 4 12-15

وحتويالت فورير بتفاصيلها 
وأمثلتها واستخداماهتا يف حلول 

 املعادالت التفاضلية االعتيادية

3. Fourier Series 

• Orthogonality of a Set of Sine 

and Cosine 

• Fourier Series: An Expansion 

Theorem 

• Numerical Examples of Fourier 

series 

• Even and odd Functions 

• Fourier Sine Series, Fourier 

Cosine Series 

• Change of Interval 

• Complex Form of Fourier 

Series 

• Differentiation and Integration 

of Fourier Series 

4. Fourier Transform 

• Integral Transforms 

• Fourier Integrals 

• Fourier Transforms 

• Fourier Cosine Transform, 

Fourier Sine Transform 

• Convolution Theory of Fourier 
Transform 

طرح املوضوع على السبورة 
 ومناقشته مع الطالب

 
 البنية التحتية:

 Elementary Differential ▪ الكتب المقررة المطلوبة  .5

Equations, by E. D. Rainville and P. 

E. Bedeint 

 .د تأليف ,التطبيقية الرياضيات يف طرق ▪
 يوسف يعقوب باسل

 للطالب حرية البحث عن املصادر املتضمنة لنفس املواضيع املنهجية المراجع الرئيسية )المصادر( .6
الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت  -ج

 العلمية, التقارير, ... (

 المراجع االلكترونية , مواقع االنترنت ... -ح

 الدراسيخطة تطوير املقرر 
اضافة مستجدات المواضيع المطروحة من المصادر الحديثة ومحاولة توسيع المنهج ليمتد الى فصلين دراسيين  •

 ليشمل هذه التفاصيل الكثيرة والمستحدثات وربطها بالمواضيع التطبيقية الفعلية ليتسنى للطالب االستفادة القصوى من المنهج
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 

 التعليميةالمؤسسة -1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Abstract Algebra I 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل االول/ المرحلة الثالثة

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/9/2019

: الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تجهيز الطلبة بالمفاهيم األساسية لنظرية الزمر . اهداف المقرر-8

 وفي نهاية هذا الفصل يستطيع الطلبة:

 انشاء أمثلة معقدة في موضوع نظرية الزمر. ❖

 برهان نظريات وتمهيديات ونتائج جديدة في موضوع نظرية الزمر. ❖

متنوعة في التطورات الرياضياتية لنظرية الزمر وتطبيقاتها في نظرية الطلبة يتعلمون محاور  ❖

 التشفير

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 تكوين اساس قوي للطالب في موضوع الرياضيات البحتة.  -1أ

 خلق تفكير متطور في فهم أغلب مواضيع الرياضيات. -2أ

 -3أ

 -4أ

 

 ::األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر-ب

 ضخ قدر  كافي وغني من معلومات ومصطلحات  متخصصة فيما يخص المادة العلمية. -1ب 

  -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات ❖

 مناقشة ❖

 وسائل ايضاح ❖
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 %(60%(+االمتحانات النهائية )30%( +األمتحانات الفصلية )10: االمتحانات اليومية )التقييمطرائق 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 لنظرية الزمر.فهم المعلومات والمفاهيم االساسية  -1ج

 الكيميائة والفيزيائية المتعلقة بنظرية الزمر.تمكين الطالب من حل التطبيقات  -2ج

 -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات ❖

 مناقشة ❖

 

 

 %(60%(+االمتحانات النهائية )30%( +األمتحانات الفصلية )10:  االمتحانات اليومية )طرائق التقييم

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 مهارات جبرية  عامة لحل بعض المسائل الحياتية -1د 
 -2د

 -3د

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 االسبوع الساعات

محاضرات  %(70)

 ومناقشة

 4 تعاريف وأمثلة للزمر 

 

1 

محاضرات  %(70)

 ومناقشة

األساسية النظريات  

 في موضوع الزمر

16 2-5 

محاضرات  %(70)

 ومناقشة

 7-6 8 الزمرتين المهمتين 

محاضرات  %(70)

 ومناقشة

 9-8 8 الزمر الجزئية 

محاضرات  %(70)

 ومناقشة

 11-10 8 الزمر الدائرية 

محاضرات  %(70)

 ومناقشة

 13-12 8 الزمر الجزئية السوية 

محاضرات  %(70)

 ومناقشة

 15-14 8 الزمر الجزئية السوية 
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 البنية التحتية -12

1- : Introduction to Modern Abstract Algebra, 

B. Burton 

 

 

 الكتب المقررة المطلوبة-1

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 

مقدمة حول نظرية الزمر/  تأليف د. عادل غسان و د.  (1)

 باسل الهاشمي

(2) Theory of groups by Macdonald.  

 

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

المراجع االلكترونية،مواقع -ب 

 االنترنيت.....

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13

 



 

 
 66الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما يوفر وصف المقرر هذا ايجازا  مقتضبا  الهم 

 اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Abstract Algebra II 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 2018-2019

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 

 اهداف المقرر-8

 

الطلبة بالمفاهيم األساسية لنظرية الزمر : الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تجهيز اهداف المقرر-

 سيلو وتطبيقاتها.  التشاكلية والنظريات االساسية في الزمر ومبرهنات

 الطالب  يستطيع وفي نهاية هذا الفصل   

 انشاء أمثلة معقدة في موضوع نظرية الزمر. ❖

 .التشاكليةبرهان نظريات وتمهيديات ونتائج جديدة في موضوع نظرية الزمر  ❖

 الطلبة يتعلمون محاور متنوعة في التطورات الرياضياتية لنظرية سيلو وتطبيقاتها.  ❖
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

  األهداف المعرفية-أ
 تكوين اساس قوي للطالب في موضوع الرياضيات البحتة.  -1أ

 خلق تفكير متطور في فهم أغلب مواضيع الرياضيات. -2أ

 -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 ضخ قدر  كافي وغني من معلومات ومصطلحات  متخصصة فيما يخص المادة العلمية. -1ب 
 -2ب 

 -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات ❖

 مناقشة ❖

 وسائل ايضاح ❖
 

 القاعة.المحاضرات داخل -

 استخدام شبكة االنترنيت لألطالع على مختلف المصادر والمحاضرات ذات العالقة -

 

 طرائق التقييم

 اجراء امتحانات اسبوعية لكل مجموعة من المفاهيم -

 اجراء امتحانات تتحريرية لكل شهر -
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 والنظريات االساسية المتعلقة بها. التشاكليةلنظرية الزمر فهم المعلومات والمفاهيم االساسية  -1ج

 المتعلقة بنظريات سيلو وتطبيقاتها.  تمكين الطالب من حل التطبيقات  -2ج

 -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات ❖

 مناقشة ❖
 

 

 

 %(60%(+االمتحانات النهائية )30+األمتحانات الفصلية )%( 10:  االمتحانات اليومية )طرائق التقييم
 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 مهارات جبرية  عامة لحل بعض المسائل الحياتية -1د
 -2د

 

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 التعليمطريقة 

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع
 االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة

 Normal Subgroups    4  المحاضرات النظرية 

 

 االول

 الثاني Quotient Groups  4  المحاضرات النظرية 

 الثالث Homomorphisms 4  المحاضرات النظرية 

 الرابع Homomorphisms 4  المحاضرات النظرية 

 Theorems of  المحاضرات النظرية 

Homomorphisms 

 الخامس 4

 The fundamental   المحاضرات النظرية 

Theorems 

 السادس 4

 The fundamental  المحاضرات النظرية 

Theorems  

 السابع 4

 The fundamental  المحاضرات النظرية 

Theorems 

 الثامن 4
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 The Jordan-Holder  المحاضرات النظرية 

Theorem 

 التاسع 4

 The Jordan-Holder  المحاضرات النظرية 

Theorem 

 العاشر 4

 الحادي عشر Sylow Theorems 4  المحاضرات النظرية 

 الثاني عشر Sylow Theorems 4  المحاضرات النظرية 

 Definition and  المحاضرات النظرية 

Elementary Properties of 

Rings 

 الثالث عشر 4

 Definition and  المحاضرات النظرية 

Elementary Properties of 

Rings 

 الرابع عشر 4

 الخامس عشر Center of a Ring 4  المحاضرات النظرية 

  

 

 البنية التحتية -12

Introduction to Abstract Algebra 1- المطلوبةالكتب المقررة 

Rose,John S., A course on grap theory, Dover,Newyork 

1994 

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ 

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

المراجع االلكترونية،مواقع -ب 

 االنترنيت.....

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
 

 جامعة النهرين  المؤسسة التعليمية .1
 قسم الرياضيات وتطبيقات احلاسوب / كلية العلوم القسم العلمي / المركز .2
 English / UR اسم / رمز المقرر .3

 حضور شخصي للمحاضرات ومبعدل ساعتني يف االسبوع اشكال الحضور المتاحة .4
 الفصلني االول والثاين / املرحلة الثالثة الفصل / السنة  .5
 مبعدل ساعتني يف االسبوع عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6
 2/9/2019 تاريخ اعداد هذا الوصف .7
 يهدف املقرر اىل أهداف المقرر .8

توسيع مدارك الطالب فيما يخص استخدام اللغة االنكليزية كلغة علمية  •
وتعبيرية استنادا الى معلوماتهم الدراسية السابقة في مرحلة الدراسة االعدادية 

)مثل القواعد االساسية للغة االنكليزية وكيفية توظيفها واستخدامها في سياق 
 الكالم( 

ديدة من مفردات لغوية علمية وادبية مع اثرائها بمعلومات اضافية قد تكون ج •
 تستخدم اثناء المحادثة او طرح االفكار بمقاطع كتابية باللغة االنكليزية. 

وكذلك التأكيد على االصغاء للمتحدث باللغة االنكليزية ومحاولة فهم معنى  •
الكالم المطروح واالجابة عن االسئلة المتعلقة بهذا الكالم بعد سماعه سواء 

 ابيا لضمان استيعاب الطالب لما سمعه باللغة االنكليزية.شفويا او كت
واخيرا وليس آخرا, القراءة, فالمقرر يشجع الطالب على القراءة وااللقاء  •

باللغة االنكليزية مما يساهم في تطوير مهاراته اللغوية والتعبيرية باللغة 
 االنكليزية.

 
 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .9

 األهداف المعرفية: -خ
توسيع مدارك الطالب فيما يخص استخدام اللغة االنكليزية كلغة علمية وتعبيرية استنادا الى معلوماتهم الدراسية السابقة   -1أ

 الكالم( .في مرحلة الدراسة االعدادية )مثل القواعد االساسية للغة االنكليزية وكيفية توظيفها واستخدامها في سياق 

مع اثرائها بمعلومات اضافية قد تكون جديدة من مفردات لغوية علمية وادبية تستخدم اثناء المحادثة او طرح االفكار  -2أ

 بمقاطع كتابية باللغة االنكليزية.

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر: -د
 كالم المسموعتقوية قابلية االصغاء للمتحدثين باللغة االنكليزية وفهم معنى ال -1ب

 تقوية مهارة الكتابة وطرح االفكار واالجابة على االسئلة المكتوبة باللغة االنكليزية -2ب

 تقوية مهارة القراءة وعرض المعلومة أو الفكرة باللغة االنكليزية -3ب

 طرائق التعلم والتعليم:
 الطرح المسموع للمعلومة باللغة االنكليزية عن طريق مكبر للصوت او باالستماع الى االستاذ وكالمه مباشرة  •
 ومحاولة تقريب الفكرة والقاعدة اللغوية باالمثلة المكتوبة باستخدام لوحة الكتابة •

 طرائق التقييم:
 االمتحانات التحريرية الفصلية والنهائية •
 ليةاالمتحانات الشفوية الفص •
 امتحان االصغاء •

 األهداف الوجدانية والقيمية: -ج
 التعرف على لغة اخرى غري اللغة االم وهي اللغة االنكليزية ومعرفة كيفية استخدامها يف احلياة اليومية -1ج
 تطوير املهارات االكادميية باللغة االنكليزية باعتبارها لغة عاملية واكادميية -2ج



 

 
 70الصفحة 

 
  

استخدام اللغة االنكليزية وزيادة اجلراة باستخدامها يف حال السفر اىل دولة اجنبية يتحدث سكاهنا باللغة االنكليزية وكيفية التشجيع على تعلم  -3ج
كان عند استضافة س التعامل معهم للتواصل والتفاهم وقضاء احلاجات اثناء فرتة السفر لتلك الدول وتفهم ثقافاهتم ملعرفة كيفية التعامل معهم, وكذلك احلال

 أو علماء تلك الدول يف بلدنا.
 طرائق التعليم والتعلم:

قافة احلياة يف الدول االسهاب قليال يف شرح املعلومات واالفكار الثقافية ولو كانت بسيطة وذلك بذكر االمثلة احلقيقيةعلى هذه املعلومة مبا يالمس طبيعة وث
 الناطقة باللغة االنكليزية.

 كة باالمثلة واآلراء من قبل الطالب لتعزيز فهم هذه االفكار واملعلومات اما بطريقة السرد الشخصي او احملاورات الثنائية او اجلماعيةباالضافة اىل حماولة املشار 
 العلنية اثناء الدرس.

 طرائق التقييم:
 االمتحانات الشفوية والتحريرية وامتحانات االصغاء.

 هارات االخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(:املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) امل -د
 تطوير قابلية التحدث والتعبري عن االفكار والقاء احملاضرات باللغة االنكليزية -1د
 تطوير قابلية القراءة والكتابة االكادميية وغري االكادميية واخلطابات الرمسية وغري الرمسية باللغة االنكليزية -2د
 ابلية الرتمجة من اللغة العربية اىل اللغة االنكليزية وبالعكس.تطوير ق -3د

 بنية املقرر:
 يتضمن املقرر حماضرتني يف االسبوع ومبعدل ساعة لكل حماضرة وأهم ما نتطرق اليه يقسم اىل جزئني رئيسيني مها:

• English for Mathematics (how 
to use English effectively when studying Mathematics and information about modern and 
ancient mathematicians) 

• Daily life and work skills that 
are categorized in the table below: 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / او املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة الساعات االسبوع
مهارة التعارف تعلم  ساعة واحدة 1

الول لقاء والقاء التحية 
 باللغة االنكليزية.

Introductions and 
greetings; names; 

countries and 
nationalities. 

 

  

تعلم ماهية جلواء العمل  ساعة واحدة 2
والدراسة واجلداول اليومية 
وضبط وتنظيم الوقت يف 

الدول الناطقة باللغة 
 االنكليزية.

Jobs, workplace, and 
school; daily  schedules; 

clock time. 

 

  

تعلم مهارات التعامل  ساعة واحدة 3
مع الناس اثناء عملية 
الشراء والتبضع وفهم 

االسعار والسلع والواهنا 
وانواعها يف الدول الناطقة 

 باللغة االنكليزية.

Shopping and prices; 
clothing and personal 

items; colors and 
materials 

 

  

تعلم انواع واساليب  ساعة واحدة 4
الرتفيه واللقاءات واملواعيد 
وابداء األعذار يف الدول 
 الناطقة باللغة االنكليزية. 

Music, movies, and TV 
programs; entertainers; 
invitations and excuses; 

dates and times 

 

  

التعرف على املفردات  ساعة واحدة 5
املستخدمة عند التحدث 

Families; typical 
families 
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عن العوائل الصغرية 
واملتشعبة )الكبرية( 

وشجرة العائلة يف الدول 
 الناطقة باللغة االنكليزية.

 

تعلم املصطلحات  ساعة واحدة 6
املتعلقة مبمارسة الرياضة 

والنشاطات االخرى 
الدول وكيفية تنظيمها يف 

 الناطقة باللغة االنكليزية.

Sports, fitness activities, 
and exercise; routines 

 

  

تعلم املطلحات املتعلقة  ساعة واحدة 7
بكيفية قضاء وقت الفراغ 

اثناء العطل والسفرات 
وأوقات التنفيس خارج 

نطاق وروتني العمل 
اليومي يف الدول الناطقة 

 باللغة االنكليزية.

Free-time and weekend 
activities; chores; 

vacations 
 

  

تعلم كيفية التحدث  ساعة واحدة 8
عن واالرشادات 

للوصولووصف مواقع 
املنازل واجلريان والشقق 

السكنية واملخازن يف 
املدن التابعة للدول 

 الناطقة باللغة االنكليزية.

Stores and places in a 
city; neighborhoods; 

houses and apartments 
 

  

 
 البنية التحتية:

 English for the students of • الكتب المقررة المطلوبة  .7
Mathematics 

• New headway English course 

• And formerly,  Interchange, Third 
Edition 

 اليوجد حلد اآلن المراجع الرئيسية )المصادر( .8
والمراجع التي يوصى بها )المجالت الكتب  -خ

 العلمية, التقارير, ... (

 المراجع االلكترونية , مواقع االنترنت ... -د

 خطة تطوير املقرر الدراسي
دعوة الطالب الى تطوير مهاراتهم باللغة االنكليزية وذلك بااللتحاق بدورات تدريبية في معاهد معتمدة متخصصة ,  •

اقتناء أو تحصيل الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية, التقارير, ... ( لتطوير قابلياتهم أو تشجيعهم على 
االكاديمية باللغة االنكليزية وكذلك اعتماد بعض المراجع االلكترونية ومواقع االنترنت المناسبة والتي تهدف الى تطوير 

اصة بكفاءة اللغة االنكليزية لمن يرغب في اكامال دراسته أو السفر الى مهاراتهم وبالذات لممارسة االمتحانات العالمية الخ
 الدول الناطقة باللغة االنكليزية.

,اخيرا وليس آخرا, فتح مركز استماع صوتي مزود بادوات و سماعات وشاشات عرض حديثة وادوات تفاعلية  •
 باللغة االنكليزية )مثل المايكوفون وغيرها( لتقوية مهارة الطالب االصغائية وااللقائية
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 البرنامج.الربط بينهما وبين وصف 

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

MATH 310/Real  Analysis 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل االول والثاني/ المرحلة الثالثة

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 ساعة 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 5/9/2019

 اهداف المقرر-8

الحصول على النضج الرياضي الذي يكتسبه الطالب من خالل دراسته لمواضيع المقرر المطلوبة ، حيث 

ان النضج الذي يتمثل في اكتسابه لبعض المهارات في التعامل ببعض الدوال واشتقاقها وتكاملها والتعامل 

م االساسية مثل مفهوم ببعض المتتابعات والمتسلسالت وتقاربها باالضافة الى استيعابه لبعض المفاهي

 التطبيق واالستمرارية. 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 األهداف المعرفية-أ

 النضج الرياضي الذي يكتسبه من خالل دراسته للمواضيع المطلوبة في المقرر. -1أ

 اكتساب لبعض المهارات في التعامل ببعض الدوال واشتقاقها وتكاملها. -2أ

 التعامل ببعض التتابعات  والمتسلسالت وتقاربها. -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 استيعابه للمفاهيم االساسية بالرياضيات. -1ب 

 استيعابه لمفهوم التطبيق واالستمرارية. -2ب 

  -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 اعطاء المحاضرات . -

 تقديم الواجبات -

 تقديم تقارير -
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 طرائق التقييم

 

 االمتحانات الشهرية  واليومية -

 المشاركة اليومية -

  االلتزام بالحضور -

 

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 معرفة اهمية الرياضيات وكيفية التعامل مع االمور الحياتية بالرياضيات. -1ج

 النضج المعرفي -2ج

 الوعي العلمي -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

  -حلقات نقاشية  .

  -حلقات جماعية.  

 طرائق التقييم

 

 والنشاطالمشاركة 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 التأكيد في موضوع المقرر على االجابة على اسئلة من نوع لماذا -1د

 االعتمام بالموضوع في الربط بين المفاهيم المختلفة -2د

 -3د

 

 بنية المقرر -11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع
 االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة

المحاضرات  

 النظرية

 Relation between 

rational and real numbers 

 

4 

 االول

المحاضرات  

 النظرية

 Completeness axioms, 

density of rational 

numbers 

 الثاني 4

المحاضرات  

 النظرية

 Basic definitions, 

neighborhoods, limit 

points, interior points, 

closed and open sets 

 الثالث 4

المحاضرات  

 النظرية

 Distance function and 

Metric spaces 

 الرابع 4

المحاضرات  

 النظرية

 Basic topology on 

metric spaces 

 الخامس 4

 7الصفحة 
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المحاضرات  

 النظرية

 Nested interval and sets 

theorem 

 السادس 4

المحاضرات  

 النظرية

 Compact spaces 4 السابع 

المحاضرات  

 النظرية

 Relationship between 

closed and compact sets 

 الثامن 4

المحاضرات  

 النظرية

 Heinie-Borel theorem, 

Bolozano-Weirstress 

theorem 

 التاسع 4

المحاضرات  

 النظرية

 Cantour set theorem 4 العاشر 

المحاضرات  

 النظرية

 Numerical sequences, 

convergent and divergent 

sequences 

الحادي  4

 عشر

المحاضرات  

 النظرية

 Bounded and monotonic 

sequences 

 الثاني عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Cauchy sequences, 

completeness of metric 

spaces 

 الثالث عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Sequence of functions 4 الرابع عشر 

   Special types of 

sequences 

الخامس  4

 عشر

 

 

 

 البنية التحتية -12

Principle of Mathematical Analysis 1-الكتب المقررة المطلوبة 

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 مقدمة في التحليل الرياضي تاليف االستاذ الدكتور عادل غسان

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ مكتبة كلية العلوم / مجانية القسم

 التقارير،......()المجالت العلمية، 

Google .com المراجع االلكترونية،مواقع -ب

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم -جامعة  النهرين    المؤسسة التعليمية .25

 الرياضيات القسم الجامعي / المركز .26

 حقوق االنسان  اسم / رمز المقرر .27

 كل البرامج ذات االختصاص بحقوق االنسان  البرامج التي يدخل فيها .28

 طلبة الكلية  أشكال الحضور المتاحة .29

 الفصل االول/ المرحلة الثالثة الفصل / السنة .30

 في الفصل( 15)اسبوعيا ( )1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 1/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

 أهداف المقرر .33

 الحقيقية لمادة حقوق االنسان .ان يفهم الطالب االسس  – 1    
  ان ينفذ الطالب ويطلع على كل التجارب في مجال حقوق االنسان. – 2

 ان يكتسب المعرفة بمقاييس القوانين الخاصة بحقوق االنسان  . – 3    
 ان يفهم الطالب كيفية الدفاع عن حقوقة ويطلع على بعض االمثلة. -4
 حقوق االنسان في المجتمع العراقي كافة وبدون تمييز بين جه واخرى.توعية الطالب لمتطلبات نشر  -5

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

 بحقوق االنسان والديمقراطية المفاهيم األساسية المتعلقة ب تعريف الطالب

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .34
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 . نصوص يتم كتابتها على السبورة.1

 . كتاب مقرر.2

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الكتب المنهجية/ محاضرات خاصة بالموضوع / االنترنت . 

 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض على الشاشة. .1
 كتابة على السبورة. .2

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات قصيرة. .1
 واجبات بيتية. .2
 مشاركات صفية. .3

 ر:مهارات التفكي -ج

 بمضمونهايتم طرح اسئلة ذات افكار متعلقة بالموضوع و اجراء مناقشة  

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 يتم تكليف الطالب بحل بعض المسائل بشكل واجب بيتي تكسبه مهارات عامة.
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 ر السالمه المهنية  بنية المقر .35

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كتاب منهجي+  الحريــــة  1 1

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

2 1  
حقوق االنسان جذور حقوق االنسان 

 وتطورها في تاريخ البشرية
منهجي+ كتاب 

 محاضرات نظرية
المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  حقوق االنسان في االديان السماوية   1 3

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  حقوق االنسان في العصور الوسطى  1 4

 محاضرات نظرية

 المناقشة

كتاب منهجي+  اهم المفكرين في العصور الوسطى  1 5

 محاضرات نظرية
 المناقشة

كتاب منهجي+  حقوق االنسان في العصر الحديث  1 6

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  االعتراف المعاصر بحقوق االنسان   1 7

 محاضرات نظرية

 المناقشة

كتاب منهجي+  عصبة االمم  1 8

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  االمم المتحدة  1 9

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  اهداف االمم المتحدة  1 10

 محاضرات نظرية
 المناقشة

11 1  
المنظمة الدولية و االجهزة العاملة في 

 قضايا حقوق االنسان 
كتاب منهجي+ 

 محاضرات نظرية

 المناقشة

12 1  
االعتراف االقليمي المعاصر بحقوق 

 االنسان
كتاب منهجي+ 

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

13 1  
المنظمات غير الحكومية و دورها 

 بالدفاع عن حقوق االنسان
كتاب منهجي+ 

 محاضرات نظرية

المناقشة 

 الصفية

كتاب منهجي+  المنظمات العربية لحقوق االنسان  1 14

 محاضرات نظرية

 المناقشة
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36.  

 خطة تطوير المقرر
االستفادة من كل الخبرات الخاصة بالموضوع وورش العمل الخاصة 

 به والمشاركة ببحوث في المؤتمرات الداخلية والخارجية 

  

  

 

 البنية التحتية  .37

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

الكتب المنهجية / حقوق االنسان د رياض عزيزهادي/ محاضرات 
خارجية /االنترنت/  د بدر الدين محمد شبل الحماية الدولية الجنائية 
لحقوق االنسان وحرياتة االساسية / ماهي الديمقراطية / مجموعة اقراء 
 فقط / اوراق الديمقراطية لمجموعة اقراء فقط  
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على 

سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
  اكثر المواقع الخاصة في مجال الديمقراطية حقوق االنسان و

الخدمات االجتماعية ) وتشمل 

على سبيل المثال محاضرات 

الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 نعم 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد 

 وبين وصف البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Numerical Analysis 3-اسم/ رمز المقرر 

 المتاحةأشكال الحضور -4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل االول والثاني/ المرحلة الثاثة

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/9/2019

 : اهداف المقرر-8

 الربط بين االساليب و الطرق الرياضية  كيفية برمجتها و ايجاد الحلول الرياضية باستخدام الحاسوب -1

 

الربط بين االساليب و الطرق الرياضية  و النظريات و المفاهيم التي درسها الطالب في مواضيع  -2

 الرياضيات الصرفة

تعلم الطالب اساليب الحل العددي اليجاد حل الدالة  و المعادالت التفاضلية االعتيادية ومقارنتها بما  -3

 يدويةدرسة الطالب في سنوات سابقة من اساليب حل تحللية 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 معرفة الطالب كيفية استخدام البرامج الحاسوبية في ايجاد الحلول للمعادالت الرياضية. -1أ

 ايجاد الحلول للدوال و نشرها وتكامالتها عدديا -2أ

 دراسة الطالب للنظريات و المرهنات الداعمة للطرق العددية -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 معرفة الطالب اساليب جديد تختلف عما درسة في السنوات السابقة -1ب 

 يكتسب الطالب خبرة في استخدام البرامج الحاسوبية -2ب 

  -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طرائق التقييم
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 المشاركة اليومية -4

 االمتحانات اليومية -5

 االمتحان الشهري -6

 

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 زيادة الوعي المعرفي و العلمي للطالب -1ج

 زيادة الطرق الرياضية لحل نفس النوع من الدوال و المعادالت -2ج

 -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 القاء المحاضرات

 التطبيق العملي في المختبر 

 

 طرائق التقييم

 

 النشاط اليومي -1

 انجاز الواجبات -2

 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية -د

 استخدام طرق رياضية جديد -1د

 برمجة الطرق الرياضية على الحاسوب-2د

 المقارنة بين االساليب المختلفة-3د

 -4د

 

 
 بنية المقرر-11

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع
 االسبوع الساعات التعلم المطلوبةمخرجات 

 القاء المحاضرات 

و برمجة الطرق 

في مختبر 

 الحاسوب

 - Review of Calculus 

- Error Analysis 

- Solutions of 

Equations in One 

Variable 

8 

نظري  4) 

 مختبر( 4+ 

 االول والثاني

 القاء المحاضرات 

و برمجة الطرق 

في مختبر 

 الحاسوب

 
- The Bisection 

Method 

- Fixed Point Iteration 

8 

نظري  4) 

 مختبر( 4+ 

 الثالث والرابع

 القاء المحاضرات 

و برمجة الطرق 

في مختبر 

 الحاسوب

 

- Newton’s Method 

- Secant Method 

8 

نظري  4) 

 مختبر( 4+ 

الخامس 

 والسادس

 المحاضراتالقاء  

و برمجة الطرق 

في مختبر 

 الحاسوب

 - first mid exam 

- Interpolation and the 

Lagrange Polynomial 

8 

نظري  4) 

 مختبر( 4+ 

 السابع والثامن
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 القاء المحاضرات 

و برمجة الطرق 

في مختبر 

 الحاسوب

 - Divided Differences 

- Newton Forward-

Difference Formula 

8 

نظري  4) 

 مختبر( 4+ 

 التاسع والعاشر

 القاء المحاضرات 

و برمجة الطرق 

في مختبر 

 الحاسوب

 - Newton Backward -

Difference Formula 

- centered-Difference 

Formula 

8 

نظري  4) 

 مختبر( 4+ 

الحادي عشر 

 والثاني عشر

 القاء المحاضرات 

و برمجة الطرق 

في مختبر 

 الحاسوب

 - second mid exam 

- Numerical 

Integration 

8 

نظري+  4) 

 مختبر( 4

الثالث عشر 

 والرابع عشر

 القاء المحاضرات 

و برمجة الطرق 

في مختبر 

 الحاسوب

 - The Trapezoidal 

Rule 

- Simpson’s Rule 

4 

نظري+  2) 

 مختبر( 2

 الخامس عشر
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Numerical Analysis, 9 EDITION,  By 

Richard L. Burden and  J. Douglas Faires 

 الكتب المقررة المطلوبة-1

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 

الكتب والمراجع التي يوصي بها )المجالت -أ 

 العلمية، التقارير،......(

 االلكترونية،مواقع االنترنيت.....المراجع -ب 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Theory of ODE 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 والثاني/ المرحلة الثالثةالفصل االول 

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/9/2019

 اهداف المقرر-8

 

يهدف المقرر الى اعطاء التمارين والنظريات االساسية لألنظمة التفاضلية من المرتبة االولى وايجاد 

 االساسية.الحل لها عن طريق مصفوفة الحل 

 بعد ذلك يتطرق المقرر الى دراسة مستوى الطور وسلوك الحل لهذه االنظمة دون التطرق الى حلها.

وفي نهاية المقرر تم التطرق الى دراسة استقرارية الحلول عن طريق نظرية السلوك المحاذي ونظريات 

 ليابانون.

 

 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم -10

 األهداف المعرفية-أ

 اكتساب الطالب المبادىء االساسية محل االنظمة الخطية للمعادالت التفاضلية من المرتبة االولى. -1أ

 االلمام بكيفية دراسة سلوك الحل دون اللجوء الى حل االنظمة. -2أ

 معرفة مبادىء االستقرارية وتطبيقاتها. -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 يكتسب الطالب قدرة كبيرة على كيفية التعامل مع حلول منظومة المعادالت التفاضلية.  -1ب 

 يكتسب الطالب قدرة كبيرة على فهم سلوك وهيئة الحلول دون التطرق الى حلها. -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طرائق التقييم

 االمتحانات اليومية والشهرية.
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 -1ج

 -2ج

 طرائق التعليم والتعلم

 

 الكتابة على السبورة والتقارير اليومية -

 

 طرائق التقييم

 

 االمتحانات الشهرية والفصلية

 

 والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة -د

 -1د

 -2د

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم 

الوحدة/ او 

 الموضوع

 االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة

القاء  

 المحاضرات

 Linear systems  

8 

 االول والثاني

القاء  

 المحاضرات

 Fundamental matrix 

solution 

الثالث  8

 والرابع

القاء  

 المحاضرات

 Jordan canonical form 8  الخامس

 والسادس

القاء  

 المحاضرات

 Phase plane 8  السابع

 والثامن

القاء  

 المحاضرات

 Existence and Uniqueness 

theorem 

التاسع  8

 والعاشر

القاء  

 المحاضرات

 Periodic Systems 8  الحادي عشر

 والثاني عشر

القاء  

 المحاضرات

 Stability theory 8  الثالث عشر

 والرابع عشر

القاء  

 المحاضرات

 Liapunov stability   

 الخامس عشر
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Qualitative theory of  ODEs 1-الكتب المقررة المطلوبة 

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ 

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

المراجع االلكترونية،مواقع -ب 

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 العلومجامعة النهرين / كلية  المؤسسة التعليمية .1
   الرياضيات وتطبيقات الحاسوب  / المركز علمي القسم ال .2
 Fuzzy set اسم / رمز المقرر .3
 دوام رسمي حظوري )محاظرات نظرية فقط( أشكال الحضور المتاحة .4
 الفصل الثاني/ المرحلة الثالثة الفصل / السنة .5
 ساعات نظري 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 1/2/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف المقرر .8

معرفة المعنى الرياضي للمجموعات الضبابية والفرق بين المحموعات االعتيادية في الفضاء  •

الحقيقي والمجموات الضبابية والعمليات الرياضية  في المجموعات الضبابية وتطبيقاتها في 

 المعادالت التفاضلية

الرياضي مع مواضيع الرياضيات المختلفة )معادالت تفاضلية و تحليل استخدام المنطق  •

 حقيقي وتحليل عددي(

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكن الطالب من قراءة المصادر العملية في هذه المادة-1أ

 اكتساب الطالب اكبر قدر ممكن في فهم الفضاءات الرياضية -2أ

  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اضافة معلومات جديدة حول المجموعات وتطبيقاتها– 1ب

 الفرق بين المجموعة في الفضاء الرياضي الحقيقي والفضاء الضبابي – 2ب

 - 3ب

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
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 %20االختبار االول  -
 %20االختبار الثاني  -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 %40السعي الفصلي 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم المواضيع الرياضية المعطاة-1ج

 تمكن الطالب من حل المسائل الرياضية الخاصة بالموضوع -2ج

 الربط بين الفضاء الضبابي وحل المعادالت التفاضلية وتطبيقاتها-3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 العرض على السبورة

 
 طرائق التقييم    

 %60امتحان الفصلي  -
 %100المجموع الكلي  -
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات عامة في التطبيقات العملية والحياتية للمجموعات الضبابية وايجاد الحلول لها -1د

 -2د
 -3د
    -4د
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 البنية التحتية  .11

 Fuzzy Mathematical Technique ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .Fuzzy set theory by Klir G.s )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 اعطاء الطالب المزيد من التمارين والتطبيقات لزيادة فهم الطالب للمادة -
 Fuzzy set Theoryفتح كورس اخر يختص بالجانب النظري للمادة تحت عنوان  -

 
 

  

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2 8  Basic Definition  القاء

 محاضرات
 

3-6 16  Fundamental 
logical  

القاء 

 محاضرات
 

7-9 12  The 
Construction of 

number ship 
function  

القاء 

 محاضرات
 

10-11 8  X-Level Set  القاء

 محاضرات
 

12-13 8  Fuzzy 
Differential 

Equations 

القاء 

 محاضرات
 

14-15 8  Fuzzy 
differentiation 

and Integration 

القاء 

 محاضرات
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رابعةالمرحلة ال
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما وبين تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق 

 وصف البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Complex Analysis I 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 حظوري )محاظرات نظرية فقط( دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 االول/ الرابعة

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/9/2019

 اهداف المقرر-8

 

الفضاء تعليم الطلبة المجموعات وتوسعتها الى مجموعة اكبر هي مجموعة االعداد العقدية والتي تمثل 

 الثنائي االبعاد وكيفية التعامل مع هكذا عناصر تنتمي الى هذه المجموعة.

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 اكتساب ماتم توضيحه من المفردات في حقل المواضيع المطلوب  بحثها  وشمولها.-1أ

  xyاكتساب مهارات رسم المنحنيات في فضاء  -2أ

 r و  xyالتحويل بين الفضائين المختلفين  -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 تقارير علمية -1ب 

  ضخ قدر أل باس به من معلومات ومعادالت متخصصة فيما يخص المادة العلمية -2ب 

 -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 

المحاضرات  ، التدريبات واالنشطة في قاعة الدرس وارشاد الطالب الى بعض المواقع االلكترونية لألفادة 

 منها.

 طرائق التقييم

 المشاركة  في قاعة الدرس  ، تقديم االنشطة واختبارات فصلية ونهائية وانشطة. 

 %40السعي الفصلي 

 %60امتحان نهاية الكورس 

 %100المجموع 
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 تطوير قدرة الطالب للعمل على اداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر. -1ج

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة . -2ج

 طرائق التعليم والتعلم

 

 العرض على السبورة. -

 تكليف الطالب ببعض االنشطة والواجبات الجماعية. -

 الجماعية.تخصيص نسبة من الدرجة لالنشطة  -

 طرائق التقييم

المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس وااللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات  والبحوث  دليل التزام 

 الطالب وتحمله المسؤولية 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الفضاء الثنائي االبعاد. -1د

 تنمية  قدرة الطالب على التعامل مع الفضاءات الخيالية. -2د

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة. -3د

 -4د

 

 

 

 بنية المقرر-11

 

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع
 االسبوع الساعات المطلوبةمخرجات التعلم 

المحاضرات  

 النظرية

 
Field of complex numbers 

 

12 

1-3 

المحاضرات  

 النظرية

 
Paths 

8 4-5 

المحاضرات  

 النظرية

 
Sequence  in ℂ 

12 6-8 

المحاضرات  

 النظرية

 
Functions of complex variables 

16 9-12 

المحاضرات  

 النظرية

 Some special functions and 
harmonic conjugate functions 

12 13-15 

 البنية التحتية -12

Complex variables and applications 

Ruel v. churchill 

 الكتب المقررة المطلوبة-1

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 مكتبة كلية العلوم ، مكتبة الجامعة



 

 
 91الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

والمراجع التي يوصي بها )المجالت الكتب -أ مجلة كلية العلوم

 العلمية، التقارير،......(

Google.com المراجع االلكترونية،مواقع االنترنيت.....-ب 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13

 

 

 تضمين مسائل عملية لتطبيقات حياتية
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينهما 

 وبين وصف البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 القسم العلمي/المركز-2 وتطبيقات الحاسوبقسم الرياضيات 

Complex Analysis II 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 االول/ الرابعة

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/2/2020

 اهداف المقرر-8

 

المجموعات وتوسعتها الى مجموعة اكبر هي مجموعة االعداد العقدية والتي تمثل الفضاء تعليم الطلبة 

 الثنائي االبعاد وكيفية التعامل مع هكذا عناصر تنتمي الى هذه المجموعة.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 المفردات في حقل المواضيع المطلوب  بحثها  وشمولها.اكتساب ماتم توضيحه من -1أ

  xyاكتساب مهارات رسم المنحنيات في فضاء  -2أ

 r و  xyالتحويل بين الفضائين المختلفين  -3أ

 -4أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

 تقارير علمية -1ب 

  ضخ قدر أل باس به من معلومات ومعادالت متخصصة فيما يخص المادة العلمية -2ب 

 -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 

المحاضرات  ، التدريبات واالنشطة في قاعة الدرس وارشاد الطالب الى بعض المواقع االلكترونية 

 لألفادة منها.

 

 طرائق التقييم

 

 المشاركة  في قاعة الدرس  ، تقديم االنشطة واختبارات فصلية ونهائية وانشطة. 

 %40السعي الفصلي 

 %60امتحان نهاية الكورس 

 %100المجموع 
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 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 تطوير قدرة الطالب للعمل على اداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر. -1ج

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة . -2ج

 -3ج

 طرائق التعليم والتعلم

 

 العرض على السبورة. -

 تكليف الطالب ببعض االنشطة والواجبات الجماعية. -

 الجماعية.تخصيص نسبة من الدرجة لالنشطة  -

 طرائق التقييم

 

المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس وااللتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات  والبحوث  دليل التزام 

 الطالب وتحمله المسؤولية 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الفضاء الثنائي االبعاد. -1د

 تنمية  قدرة الطالب على التعامل مع الفضاءات الخيالية. -2د

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة. -3د

 -4د
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طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 االسبوع الساعات

المحاضرات  

 النظرية

 Integration of 
complex function 

 

12 

1-3 

المحاضرات  

 النظرية

 
Series in ℂ 

12 4-6 

المحاضرات  

 النظرية

 
Some Theorems 

8 7-8 

المحاضرات  

 النظرية

 
Power series 

16 9-12 

المحاضرات  

 النظرية

 
Residues 

12 13-15 
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Complex variables and applications 
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 الكتب المقررة المطلوبة-1

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 مكتبة كلية العلوم ، مكتبة الجامعة

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ مجلة كلية العلوم

 التقارير،......()المجالت العلمية، 

Google.com المراجع االلكترونية،مواقع -ب

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13

 

 

 تضمين مسائل عملية لتطبيقات حياتية
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 العلومجامعة النهرين / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب    / المركز علمي القسم ال .2

 Mathematical Statistics I اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي حظوري )نظري فقط( أشكال الحضور المتاحة .4

 االول/ الرابعة الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 5/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

معرفة اساسيات االحصاء الرياضي، المفاهيم االساسية للمتغيرات العشوائية والتوزيعات 

 الرياضية، عرض بعض اهم التوزيعات االحصائة مع الخصائص اعامة لكل توزيع.

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطالب من قراءة  ادبيات المادة العلمية المتخصصة  -1أ

 اكتساب الطالب اكبر قدر ممكن من المصلحات المتخصصة  -2أ

 تمكين الطالب من تحويل التطبيقات العملية لمعادالت احصائية  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ضخ قدر ال بأس به من معلومات ومصطلحات ومعادالت متخصصة فيما يخص المادة العلمية  -1ب

  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 %20األختبار األول      

 %20األختبار الثاني       

 
 طرائق التقييم      

 %40السعي      

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم المعلومات والمفاهيم االساسية لألحصاء الرياضي -1ج

 تمكين الطالب من حل التطبيقات االحصائية -2ج

  -3ج
   -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 العرض على السبورة      

 

 
 طرائق التقييم    

 %60امتحان نهاية الكورس 

 %100المجموع 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات احصائية عامة لحل بعض المسائل الحياتية -1د

 -2د
 -3د
    -4د
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ,Modern Mathematical Statistics with Applications- )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Jay L. Devore, Kenneth N. Berk, Springer, 2012. 
- MATHEMATICAL S T A T I S T I C S WITH APPLICATIONS, 

Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. 
Scheaffer, Thomson Brooks, 2008. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 تضمين مسائل عملية لتطبيقات حياتية.  

 

 
 

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Introduction to مفاهيم اساسية 4 1
Statistics 

  القاء محاضرة

التوزيعات العشوائة  28 2-8

 االحصائية
Distribution of 

Random 
Variables 

  القاء محاضرة

احصائية توزيعات  28 8-15

 شائعة
Some Special 
Mathematical 
Distributions 

  القاء محاضرة
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 العلومجامعة النهرين / كلية  المؤسسة التعليمية .13

 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب    / المركز علمي القسم ال .14

 Mathematical Statistics II اسم / رمز المقرر .15

 دوام رسمي حظوري )نظري فقط( أشكال الحضور المتاحة .16

 االول/ الرابعة الفصل / السنة .17

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .18

 1/2/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .19

 أهداف المقرر .20

معرفة اساسيات االحصاء الرياضي، المفاهيم االساسية للمتغيرات العشوائية والتوزيعات 

 الرياضية، عرض بعض اهم التوزيعات االحصائة مع الخصائص اعامة لكل توزيع.

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .21

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطالب من قراءة  ادبيات المادة العلمية المتخصصة  -1أ

 اكتساب الطالب اكبر قدر ممكن من المصلحات المتخصصة  -2أ

 تمكين الطالب من تحويل التطبيقات العملية لمعادالت احصائية  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ضخ قدر ال بأس به من معلومات ومصطلحات ومعادالت متخصصة فيما يخص المادة العلمية  -1ب

  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 %20األختبار األول      

 %20األختبار الثاني       

 
 طرائق التقييم      

 %40السعي      

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم المعلومات والمفاهيم االساسية لألحصاء الرياضي للتوزيعات المتعددة الحدود -1ج

 تمكين الطالب من حل استخدام النظرية المركزية للتوزيعات االحصائية -2ج

 تخمين المعلمات االحصائية -3ج

   -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 العرض على السبورة      

 

 
 طرائق التقييم    

 %60امتحان نهاية الكورس 

 %100المجموع 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات احصائية عامة لحل بعض المسائل الحياتية -1د

 -2د
 -3د
    -4د
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 البنية التحتية  .23

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ,Modern Mathematical Statistics with Applications- )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Jay L. Devore, Kenneth N. Berk, Springer, 2012. 
- MATHEMATICAL S T A T I S T I C S WITH APPLICATIONS, 

Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. 
Scheaffer, Thomson Brooks, 2008. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

 تضمين مسائل عملية لتطبيقات حياتية.  
 

 
 

 بنية المقرر .22

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التوزيعات االحصائية  20 1-5

 متعددة الحدود
Multivariate 

Probability 
Distribution 

  القاء محاضرة

 Function of التحويالت االحصائية 16 6-9
Random Variable 

  القاء محاضرة

التوزيع االحصائي  12 10-12

 للمجاميع العشوائية
Sampling 

Distribution 
  القاء محاضرة

  القاء محاضرة Estimation التخمين 12 12-15
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد 

 الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

Topology415-416 3-اسم/ رمز المقرر 

 أشكال الحضور المتاحة-4 حظوري دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل االول والثاني/ المرحلة الرابعة

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/9/2019

 اهداف المقرر-8

 

المسائل بيان العالقة بين المواضيع البحتة في الرياضيات والمواضيع التطبيقية حيث يمكن تحويل 

 التطبيقية الى مسائل تبولوجية يمكن االستفادة من النظريات الموجودة في التبولوجيا.

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 المعرفة االساسية في التبولوجيا . -1أ

 العالقة بين المقرر و المواضيع التطبيقية الرياضية االخرى. -2أ

 -3أ

 -4أ

 -5أ

 -6أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر.-ب

  يكتسب الطالب مهرة في تعريف التبولوجيا على اية مجموعة. -1ب 

 تحويل اي مسألة الى مسألة تبولوجية -2ب 

 -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 القاء محاضرات . -

 تقديم التقارير. -

 تقديم الواجبات. -
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 طرائق التقييم

 

 المشاركة اليومية. -

 االمتحانات اليومية. -

 االمتحانات الشهرية. -

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 زيادة وعي الطالب باالفكار الهندسية. -1ج

 زيادة الوعي العلمي بالجانب البحثي للرياضيات. -2ج

 -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 اقامة المناقشات داخل الصف. -

 االمتحانات. -

 

 طرائق التقييم

 النشاط. -

 المشاركة داخل الصف. -

 

 

 المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى -د

 

 استخدام التبولوجي وامكانية  وصف النقاط في الفراغ على شكل تبولوجي. -1د

 تطبيق التبولوجيا في بعض المشاكل العلمية والتطبيقية. -2د

 -3د

 -4د
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طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع
 االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة

المحاضرات  

 النظرية

 Topological spaces, 

basic definition, open 

and closed sets, 

illustrative examples 

4 

 

 االول

المحاضرات  

 النظرية

 Usual topology and 

cofinite topology, 

 الثاني 4

 7الصفحة 
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discrete and indiscrete 

topology 

المحاضرات  

 النظرية

 Interior, exterior and 

boundary points 

 الثالث 4

المحاضرات  

 النظرية

 Interior and closure 

of sets 

 الرابع 4

المحاضرات  

 النظرية

 Basis and local basis 4 الخامس 

المحاضرات  

 النظرية

 Dense and nowhere 

dense spaces 

 السادس 4

المحاضرات  

 النظرية

 Separated sets 4 السابع 

المحاضرات  

 النظرية

 Connected and 

disconnected sets 

 الثامن 4

المحاضرات  

 النظرية

 Continuous 

mappings 

 التاسع 4

المحاضرات  

 النظرية

 Open and closed 

mappings 

 العاشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Homeomorphisms 4  الحادي

 عشر

المحاضرات  

 النظرية

 Product of 

topological spaces 

 الثاني عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Topological 

properties 

 الثالث عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Connected and 

disconnected sets 

 الرابع عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Intermediate value 

theorem 

الخامس  4

 عشر
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Topology الكتب المقررة المطلوبة-1 سلسة شوم 
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 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ مكتبة الكلية / مجانية التعليم

 التقارير،......()المجالت العلمية، 

المراجع االلكترونية،مواقع -ب مواقع علمية 

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا  مقتضبا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما 

 الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

 المقرراسم/ رمز -MATH 3 312مواضيع في الرياضيات الصرفة /  

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل الثاني/ المرحلة الرابعة

 عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6 60

 تاريخ اعداد هذا الوصف-7 1/2/2020

اهداف المقرر: الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تجهيز الطلبة بالمفاهيم األساسية لنظرية الحلقات -8

والحقول ، أنواع من المثاليات، حلقات متعددات الحدود وحلقات بولين وجبر بولين . وفي نهاية هذا الفصل 

 يستطيع الطلبة:

حلقات  انشاء أمثلة معقدة في موضوع نظرية الحقول ، ❖

 . متعددات الحدود وحلقات بولين وجبر بولين

برهان نظريات وتمهيديات ونتائج جديدة في موضوع  ❖

 . حلقات متعددات الحدود وحلقات بولين وجبر بولين الحقول ،نظرية 

الطلبة يتعلمون محاور متنوعة في التطورات الرياضياتية  ❖

 وتطبيقاتهم في نظرية التشفير وحلقات بولين وجبر بولينلنظرية الحقول 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 تكوين اساس قوي للطالب في موضوع الرياضيات البحتة.  -1أ

 خلق تفكير متطور في فهم أغلب مواضيع الرياضيات. -2أ

 -3أ

 -4أ

 -5أ

 -6أ

 

 األهداف المهارتية الخاصة بالمقرر::-ب

 من معلومات ومصطلحات  متخصصة فيما يخص المادة العلمية. كافي وغني ضخ قدر  -1ب 

  -2ب 

 -3ب 

 -4ب 
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 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات ❖

 مناقشة ❖

 وسائل ايضاح ❖

 

 

 

 %(60%(+االمتحانات النهائية )30%( +األمتحانات الفصلية )10طرائق التقييم: االمتحانات اليومية )

 

 

 والقيميةاألهداف الوجدانية -ج

 

 .hفهم المعلومات والمفاهيم االساسية لنظريات الحلقات والحقول. -1ج

 تمكين الطالب من حل التطبيقات العملية المتعلقة بنظريات الحلقات والحقول. -2ج

 -3ج

 -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات ❖

 مناقشة ❖

 

 

 %(60%(+االمتحانات النهائية )30+األمتحانات الفصلية )%( 10طرائق التقييم:  االمتحانات اليومية )

 

 

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور الشخصي(.-د

 

 

 مهارات جبرية  عامة لحل بعض المسائل الحياتية -1د

 -2د

 -3د

 -4د
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طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم الوحدة/ 

 او الموضوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 االسبوع الساعات
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المحاضرات  

 النظرية

 Integral 

Domains  

4 

 

 االول

المحاضرات  

 النظرية

 Ideals and 

Quotient Rings 

 الثاني 4

المحاضرات  

 النظرية

 Subrings 4 الثالث 

المحاضرات  

 النظرية

 Characteristics 

of a Ring 

 الرابع 4

المحاضرات  

 النظرية

 Ideals 4 الخامس 

المحاضرات  

 النظرية

 The 

Fundamental 

Theorems of  

Ideals 

 

 السادس 4

المحاضرات  

 النظرية

 The 

Fundamental 

Theorems of  

Ideals 

 السابع 4

المحاضرات  

 النظرية

 Fields 4 الثامن 

المحاضرات  

 النظرية

 Principle Ideals 4 التاسع 

المحاضرات  

 النظرية

 Principle Ideal 

Rings 

 العاشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 Ring 

Homomorphisms 

الحادي  4

 عشر

المحاضرات  

 النظرية

 The Kernel of a 

Ring 

Homomorphism 

 الثاني عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 The 

Fundamental 

Theorems of  

 الثالث عشر 4
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Ring 

Homomorphisms 

المحاضرات  

 النظرية

 Imbedded 

Rings/   

 الرابع عشر 4

المحاضرات  

 النظرية

 /الحقول الجزئية 

 حلقات بولين

الخامس  4

 عشر

 

 

 

 البنية التحتية -12

2- : Introduction to Modern Abstract Algebra, 

B. Burton 

 

 

 الكتب المقررة المطلوبة-1

1- : Introduction to Modern Abstract Algebra, 

B. Burton 

 

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2

Fundamental Concepts of Higher Algebra by A. A. 

Albert. 

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

االلكترونية،مواقع المراجع -ب 

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ا  الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من بمقتض ا  يوفر وصف المقرر هذا ايجاز

التعلم المتاحة. والبد الطالب تحقيقها مبرهنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية-1 كلية العلوم / جامعة النهرين

 

 القسم العلمي/المركز-2 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

 اسم/ رمز المقرر-3 225المعادالت التفاضلية الجزئية /

 أشكال الحضور المتاحة-4 دوام رسمي

 الفصل/ السنة-5 الفصل االول والثاني/ المرحلة الرابعة

عدد الساعات -6 60

 الدراسية)الكلي(

تاريخ اعداد هذا -7 2/9/2019

 الوصف

 اهداف المقرر-8

 

يهدف هذا المقرر الى دراسة المعادالت التفاضلية الجزئية الخطية وذلك عن طريق تصنيف 

التطرق الى حلها من طريقة فصل المتغيرات وتطبيقها على المعادالت التفاضلية الجزئية ومن ثم 

 المسائل الحدودية االبتدائية ذات الشروط المتجانسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الصفحة  

110 
 

  

 

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 

 األهداف المعرفية-أ

 معرفة الطالب كيفية حل معادلة تفاضلية من المرتبة االولى والثانية -1أ

 معرفة الطالب كيفية عمل منظومة معادالت تفاضلية من المرتبة االولى -2أ

 معرفة الطالب كيفية استخدام تحويالت التكامل محل المعادالت التفاضلية الجزئية -3أ

 -4أ

 -5أ

 -6أ

 

 مقرر.األهداف المهارتية الخاصة بال-ب

 اكتساب الطالب الخبرة بالتعامل مع اية مسائل حياتية تم بالمعادالت التفاضلية الجزئية -1ب 

اكتساب الخبرة بحل العديد من المسائل الفيزيائية سيما وان معظمها يكون ممثال  بالمعادالت  -2ب 

 التفاضلية الجزئية

 -3ب 

 -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 المحاضرات واالمتحانات الشهرية واليومية 

 

 

 

 

 طرائق التقييم

 

 المشاركة اليومية -1

 االمتحانات اليومية -2

 االمتحان الشهري -3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

 زيادة الوعي المعرفي و العلمي للطالب  -1ج

  معتمدمعرفة الطالب في حل المعادالت في حالة وجود اكثر من متغير زيادة   -2ج

الربط بين المعادالت التفاضلية الجزئية و تطبيقاتها الفيزياية مثل معادلة انتقال الحرارة  -3ج

 والموجات

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 القاء المحاضرات
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 طرائق التقييم

 

 النشاط اليومي -3

 انجاز الواجبات -4

 

المتعلقة بقابيله التوظيف والتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى -د

 الشخصي(.

 

 معرفة طرق حل المعادالت التفاضلية الجزئية بطرق مختلفة -1د

 معرفة التطبيقات الفيزيائية لكل نوع من انواع المعادالت التفاضلية الجزئية -2د

 -3د

 

 بنية المقرر-11

طريقة 

 التقييم
 طريقة التعليم

اسم 

الوحدة/ او 

 الموضوع

 االسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة

القاء  

 المحاضرات

 Introduction to partial 

differential equations 

and the separation of 

variables. 

 

8 

 االول والثاني

القاء  

 المحاضرات

 Transforming 

nonhomogeneous Bcs to 

homogeneous ones and 

solving more 

complicated problems 

 الثالث والرابع 8

  

القاء 

 المحاضرات

 Transforming hard 

equations into easier 

ones and solving 

nonhomogeneous PDE 

using eigenvector 

expansion method. 

الخامس  8

 والسادس

القاء  

 المحاضرات

 Integral transform (sine 

and cosine transform. 

 السابع والثامن 8

القاء  

 المحاضرات

 The Fourier series and 

transforms and its 

application to PDEs 

 التاسع والعاشر 8
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القاء 

 المحاضرات

 The Laplace transform  

and its application to 

PDEs 

الحادي عشر  8

 والثاني عشر

القاء  

 المحاضرات

 The one dimensional 

wave equation 

(hyperbolic equation) 

الثالث عشر  8

 والرابع عشر

  

القاء 

 المحاضرات

 The D’alembert 

solution of the wave 

equation and the finite 

vibrating string 

(standing waves) and 

Elliptic type problems 

(the Laplacian) 

4  

 الخامس عشر

 البنية التحتية -12

Partial differential equations for scientists and 

engineers By Stanley J. Farlow 

  

 المقررة المطلوبةالكتب -1

 المراجع الرئيسية)المصادر(-2 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ 

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

المراجع االلكترونية،مواقع -ب 

 االنترنيت.....

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13

 

 

 

 

 

 


