اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
اململكة العربية السعودية

منوذج توصيف مقرر دراسي
املؤسسة:جامعة اجملمعة
الكلية/القسم  :كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية -قسم الرياضيات
أ)التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
اسم ورمز املقرر الدراسي :الرياضيات املتقطعةMath 226 -
 .1عدد الساعات املعتمدة1+3 :
 .2الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.
ال من إعداد قائمة بهذه الربامج)
(يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج ,بيّن هذا بد ً
 .3اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي :رحاب حممود عبد احلليم
 .4السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي :املستوى الرابع

1

 .5املتطلبات السابقة هلذا املقرر(إن وجدت) :الرياضيات املتقطعة

 .6املتطلبات اآلنية هلذا املقرر (إن وجدت) :ال يوجد

 .7موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:

ب) األهداف:
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:
من املتوقع بعد دراسة هذا املقرر تكون الطالبة قادرة على أن:
 -1تعلم أسس املنطق.
 -2تتعرف على املفاهيم األساسية للمجموعات و العالقات و الدوال.
 -3تتعلم بعض أساسيات العد.
 -4تستنبط احللول للعديد من املسائل الرياضية املرتبطة باملقرر.
 -5جتيد التواصل الفعال بينها و بني زميالتها و أستاذ املقرر.
 -2صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقرر الدراسي ( .مثل االستخدام املتزايد
لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت ,والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال
الدراسة).
-1

االستفادة من مواقع االنرتنت املرتبطة مبوضوعات املقرر.

-2

استخدام شبكة االنرتنت يف حتديث حمتوى املقرر.

ج) توصيف املقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة
التعريفية أو الدليل ).
 -1املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

2

عدد

قائمة املوضوعات

ساعات

األسابيع التدريس
 -1تعريف التقرير -العمليات املنطقية -العالقات املنطقية -طرق
الربهان -االستنتاج الرياضى.
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 -2مبادئ العد االساسية (رمز املضروب -ذات احلدين -التباديل-
التوافيق -مبدأ خن احلمام -املبدأ الشامل -التجزيئات املرتبة)

2

1+6

 -3جرب اجملموعات -العمليات على اجملموعات -حاصل الضرب
الكارتيزى.

2

2+6

 -4تعريف العالقة -أنواع العالقات -فصول التكافؤ.

2

2+6

 -5تعريف الدالة -الدوال الرياضية (دالة الصحيح ,القيمة
املطلقة,الباقى و احلساب املقياسى -الدوال االسية) -أنواع الدوال
(أحادية -فوقية -تناظر أحادى)  -حتصيل الدوال.
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 -2مكونات املقرر الدراسي (إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
احملاضرة:
39

مادة الدرس:

املخترب

عملي/ميداني/

أخرى:

تدرييب

 13متارين

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع):
ال يوجد
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 -4تطوير نتائج التعلم يف خمتلف جماالت التعلم
بيّن لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها.
 توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.
 الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.

أ .املعارف:
 -1توصيف للمعارف املراد اكتسابها:
من املتوقع بعد دراسة املقرر تكون الطالبة قادرة على أن:
 -1متيز بني التباديل و التوافيق.
 -2تتعرف على أساسيات جرب املنطق و جرب اجملموعات .
-3

متيز بني العالقة و الدالة.

-4

تتعرف على انواع جديدة من الدوال الرياضية.

 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف:
 -1احملاضرات.
 -2املناقشة و احلوار.
 -3تقديم العديد من األمثلة لفهم احملتوى النظرى.
 -4أعطاء العديد من التمارين ملناقشتها حللها يف املنزل و مناقشتها أثناء الوقت املخصص
للتمارين.
 -5أن حتل الطالبة التمرين بنفسها أمام زميالته إلكسابها الثقة يف النفس و التأكد من
فهما املقرر.
 -3طرق تقويم املعارف املكتسبة:
 -1التكليف األسبوعية.
 -2االختبارات التحريرية.
 -4املشاركة أثناء احملاضرات و خالل حل التمارين.
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املهارات اإلدراكية:

ب.

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها:
من املتوقع بعد دراسة هذا املقرر تكون كل طالبة قادرة على أن:
-1

تستطيع التميز بني دالة الصحيح و الباقى و املقياس.

-2

حتل املعادالت الديوفنتية و متيز بني أنواعها.

-3

تستنبط طرق الربهان املناسبة للمسألة قيد الدراسة.

 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 -1التعليم التعاوني.
 -2حل املشكالت.
 -3طرق تقويم املهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 -1االختبارات التحريرية.
 -2التمارين املنزلية.
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
 -1وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
من املتوقع بعد دراسة هذا املقرر تكون كل طالبة قادرة على أن:
 -1تعرب عن وجهة نظرها ملتزمة آداب احلوار و االستماع للرأي اآلخر.
 -2تهتم باملناقشة اجلماعية و تتحمل مسؤولية تعلمها الذاتي.
 -3تتجاوب مع العمل اجلماعي و التعاون و تشارك بالرأي.
 -2اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
 -1املشاركة يف األنشطة الصفية و غري الصفية اجلماعية.
 -2التعلم التعاوني.
 -3املناقشة و احلوار.
 -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب:
 -1تقييم األعمال الفردية و اجلماعية.
 -2مالحظة تفاعل و مشاركة الطالبات يف املواقف املختلفة.
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د .مهارات التواصل ,وتقنية املعلومات ,واملهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
من املتوقع بعد دراسة هذا املقرر تكون كل طالبة قادرة على أن:
 -1تستخدم التقنيات احلديثة لالنرتنت للتعرف على التطور التارخيي لنظرية األعداد.
 -2متيز بني أنواع العالقات و الدوال و بعضها البعض.
 -3تتقن مهارات البحث و التحليل و اسرتجاع املعلومات.
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 -1التعلم التعاوني.
 -2املناقشة و احلوار.
 -3طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 -1تقييم األعمال الفردية.
 -2مالحظة تفاعل و مشاركة الطالبات يف املواقف املختلفة.
هـ .املهارات احلركية النفسية (إن وجدت) :ال توجد
 -1توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 -3طرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع مجاعي,
اختبار نهائي...اخل)

األسبوع
احملدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

اختبار أعمال السنة النظري األول

السادس

%22

2

اختبار أعمال السنة النظري الثانى

الثاني عشر

%22
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3

خالل
الفصل

أألنشطة و املشاركة

%22

د .الدعم الطالبي:
 -1تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع).
د /رحاب حممود عبد احلليم
E. mail: r.abdelhaim@mu.edu
الساعات املكتبية :االحد  2ساعة
االربعاء  1ساعات
هـ  .مصادر التعلم:
 -1الكتب املقررة املطلوبة:
الرياضيات املتقطعة ,ملخصات أيزى شوم ,د .سيمور ليبشتز ,مارك ليبسون ,ترمجة د .أنتصارات
حممد حسن.2226 ,
 -2املراجع الرئيسة:
2- Kenneth H. Rosen; John G. Michaels (2000). Hand Book of Discrete
and Combinatorial Mathematics. CRC PressI Llc. ISBN 978-0-8493-01490.

 -3الكتب و املراجع اليت يوصى بها (اجملالت العلمية ,التقارير...,اخل) (أرفق قائمة بها)
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 -4املراجع اإللكرتونية ,مواقع اإلنرتنت...اخل:
 http://www.uaemath.com/ar/aforum/
 http://www.mathramz.com/xyz/index.php
 http:// www.math.math..com

 -5مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة ,واملعايري /اللوائح
التنظيمية الفنية:
Microsoft Office- Word, Power point…etc.
و  .املرافق الالزمة:
بيّن متطلبات املقرر الدراسي مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات (أي :عدد املقاعد داخل الفصول
الدراسية واملختربات ,وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل).

 -1املباني (قاعات احملاضرات ,املختربات...,اخل):
مقعد ثابت
 -2مصادر احلاسب اآللي:
جهاز كمبيوتر و خط نت.
 -3مصادر أخرى (حددها...مثل :احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):
ال يوجد
ز .تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره
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 -1اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :
-1

توزيع االستبيانات املقدمة للطالبات عن املقرر الدراسي ذات احملاور املتعددة.

-2

حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائيا و تفسريها.

-3

عدد مشاركات الطالبات أثناء الشرح يعد مؤشرا لفاعلية التدريس.

 -2اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم :
 -1من خالل منوذج تقييم املقرر
 -3التقارير السنوية اليت تعدها إدارة القسم.
 -3عمليات تطوير التدريس :
 -1تطبيق التقنيات احلديثة يف التعليم.
 -2التعليم االلكرتوني.
 -3االستفادة من خربات الكليات املناظرة.
 -4عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسني مستقلني ,والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى):
 -1مراجعة األوراق اليت مت تصحيحها من قبل أستاذ املقرر و عضوا أخر من القسم.
 -2مراجعة عينة من كراسات اإلجابة من قبل عضو خارجي.
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 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
 -1االجتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر لتعزيز نقاط القوة و معاجلة
نقاط الضعف.
 -2أخذ أراء الطالبات حول املقرر و موضوعاته و طرق التدريس التاحة من خالل استبيانات موضعية.
 -3مراجعة اخلطط الدراسية و تطويرها تبعا للمعطيات احلديثة.
 -4تقييم املقرر من خالل االستبيانات السابق تدوينها من خالل الطالبات فى نهاية الفصل الدراسى.
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