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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصيف مقرر دراسينموذج 

   جامعة المجمعة:المؤسسة

 قسم الرٌاضٌات-كلٌة العلوم و الدراسات اإلنسانٌة: الكلٌة/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 Math123 التفاضلية المعادالت في مقدمةاسم ورمز المقرر الدراسً: 

 ساعتان نظري +ساعتان تمارٌنعدد الساعات المعتمدة:  .1

 البرنامج أو البرامج الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً.  .2
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(  )فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج, ب

 

 رخٌص توفاء بناسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً:  .3
 

 ثانًالسنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: المستوى ال .4
 

 1حساب التفاضل والتكامل المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:  .5
 

 

 المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال ٌوجد .6
 

 

 موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: .7
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
 تكون الطالبة قادرة على أن:ن المتوقع بعد دراسة هذا المقرر م
 .انحكامم بأوىاعه انمخحهفةجعهم  -1

 .االساسُة نهمعادالت انحفاضهُةجقذَم انمفاهُم  -2

 جعهم بعض انطرائك نحم انمعادالت انحفاضهُة. -3

 

تزاٌد المقرر الدراسً . )مثل االستخدام الم صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن -2
لتقنٌة المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً 

  مجال الدراسة(.  
 االستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرر. -1

 استخدام شبكة االنترنت فً تحدٌث محتوى المقرر. -2

)مالحظة: ٌنبغً إرفاق توصٌف عام فً االستمارة المستخدمة فً المقرر الدراسي  توصيفج( 
 النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل (.  

 :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

نهذوالانحكامالت  وعكسها انمثهثُة جكامم : انمحذود انحكامم  – 

 ..وعكسها انزائذَة وانذوال وانهىغارَحمُة االسُة
2 4+4 

قروط انحكامم انمحذودانغُر    انحكامم 

انحكاممو بانحجزي ,انحكامم االخحزالو بانحعىَض    انحعىَض انمححانٍ 

 .انمثهثُة بانذوال

5 11+11 

 - - - المعادلة تكوٌن الخاص و العام الحل التفاضلٌة المعادلة تعرٌف

 )الثوابت حذف( التفاضلٌة

2 4+4 

 - - - القٌمة مسالة االبتدائٌة القٌمة مسألة الحدٌة و االبتدائٌة الشروط تعرٌف

 .الحدٌة

1 2+2 

 2+2 1 .أونً رجبة مه جفاضهُة نمسأنة حم ووحذاوُة وجىد مىطقة جحذَذ

 - االولى جةرالد و االولى الرتبة من التفاضلٌة المعادالت حل طرق
 التفاضلٌة المعادالت المنفصلة, المتحوالت ذات المعادالت حل فى المتمثلة

 - الخطٌة التفاضلٌة المعادالت التكمٌل, عامل التامة المعادالت المتجانسة,
 الرتبة خفض حاالت بٌرنولً, معادلة األولى, الرتبة من

3 6+6 
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   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2

 المحاضرة:

56 

 الدرس:  مادة

56 

عملي/ميداني/       المختبر
 تدريبي

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن -3
 ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: 

 ال ٌوجد

 

 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

ٌّن  لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:  ب

 موجز سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها . 

 فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو  مستخدمةٌف الستراتٌجٌات التدرٌس التوص
 المهارات. 

 ٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال الدراسً. الطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتق  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1
 من المتوقع بعد دراسة المقرر تكون الطالبة قادرة على أن:

 .حساب التكامل المحدد وغٌر المحدد-1
 . طرٌقة اٌجاد الحل العام والحل الخاص للمعادالت التفاضلٌة تتعرف على -2

 رتبة ودرجة المعادلة التفاضلٌةتمٌز بٌن  -3
 .طرق التكامل للدوال المختلفةتتعرف على  -4

 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
 المحاضرات. -1
 المناقشة و الحوار. -2
 محتوى النظرى.لفهم ال األمثلةتقدٌم العدٌد من  -3
المنزل و مناقشتها أثناء الوقت المخصص  فًأعطاء العدٌد من التمارٌن لمناقشتها لحلها  -4

 للتمارٌن.
أن تحل الطالبة التمرٌن بنفسها أمام زمٌالته إلكسابها الثقة فً النفس و التأكد من فهما  -5
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 المقرر.

 :طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 التكلٌف األسبوعٌة.-1

 االختبارات التحرٌرٌة.-2

 المشاركة أثناء المحاضرات و خالل حل التمارٌن. -4

  دراكية:المهارات اإل . ب

  :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
 من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر تكون كل طالبة قادرة على أن:

 .الرتبة والدرجة للمعادلة التفاضلٌةتستطٌع التمٌز بٌن  -1

 .التفاضلٌة المتجانسة والتامة والغٌر تامةالمعادالت تحل  -2

 .التكامل المختلفة طرق تستنبط  -3

 

  :دمة لتنمٌة تلك المهاراتاستراتٌجٌات التدرٌس المستخ-2
 .التعاونًالتعلٌم -1
 حل المشكالت.-2

  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3
 االختبارات التحرٌرٌة. -1
 المنزلٌة. التمارٌن -2

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
 من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر تكون كل طالبة قادرة على أن:

 خر.آداب الحوار و االستماع للرأي اآل تعبر عن وجهة نظرها ملتزمة-1
 تهتم بالمناقشة الجماعٌة و تتحمل مسؤولٌة تعلمها الذاتً.-2
 تتجاوب مع العمل الجماعً و التعاون و تشارك بالرأي.-3
 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 .المشاركة فً األنشطة الصفٌة و غٌر الصفٌة الجماعٌة-1
 .التعاونًالتعلم -2
 و الحوار. المناقشة-3
 

 :طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب-3
 تقٌٌم األعمال الفردٌة و الجماعٌة.-1
 المواقف المختلفة. فًمالحظة تفاعل و مشاركة الطالبات -2

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية
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 :للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال توصيف-1
 من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر تكون كل طالبة قادرة على أن:

 للتعرف على التطور التارٌخً لنظرٌة األعداد. تستخدم التقنٌات الحدٌثة لالنترنت -1
 .العالقات و الدوال و بعضها البعضتمٌز بٌن أنواع  -2
 و استرجاع المعلومات. تتقن مهارات البحث و التحلٌل -3

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-2
 .التعاونيالتعلم  -1
 المناقشة و الحوار. -2

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3
 الفردٌة. األعمالتقٌٌم  -1
 تفاعل و مشاركة الطالبات فً المواقف المختلفة. مالحظة -2

 ال توجد    :)إن وجدت( النفسية حركيةالمهارات الهـ. 

 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة حركٌة توصٌف للمهارات ال-1

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 :لدى الطالبالنفسٌة حركٌة طرق تقوٌم المهارات ال-3

 

 :تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراسً . جدول مهام5

, مشروع جماعً, رقال, اختبامهمة التقوٌم )كتابة م التقوٌم
 اختبار نهائً...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

 %21 السادس السنة النظري األول لاختبار أعما 1

 %21 الثانً عشر ثانىالسنة النظري ال لاختبار أعما 2

خالل  أألنشطة و المشاركة 3
 الفصل

21% 

4    

5    

6    

7    

8    

 :د. الدعم الطالبي

تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب )أذكر قدر الوقت تدابٌر -1
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 سبوع(.  أهٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل  الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء

 عبد الحلٌم د/ رحاب محمود

E. mail: r.abdelhaim@mu.edu 

 ساعة 2 حداالالساعات المكتبٌة: 

 ساعات 1 االربعاء                            

 :هـ . مصادر التعلم

 انسىىسىٍ، انه عبذ صانح انثاوٍ، انجزء وانحكامم انحفاضم مبادئ -1 الكتب المقررة المطلوبة:-1

 خهُفة كامم أحمذ انرحمه، عبذ انهادٌ كمال ، سمحان انرحمه عبذ معروف

 إبراهُم .د جأنُف ) انعربُة بانهغة ( انعادَة انحفاضهُة انمعادالت فٍ مقذمة -1 المراجع الرئيسة:-2

  انبراهُم إبراهُم سعذون .د دمهخٍ، خهُم مصطفً .د ، سرمُىٍ

   .بذَىث َاوفُم، جأنُف :)األوجهُزَة بانهغة( أونُة جفاضهُة معادالت-3

  بذَىث َاوفُم، جأنُف :)اإلوجهُزَة بانهغة( أونُة جفاضهُة معادالت-4

 الرٌاضٌات  مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على -5

 :اقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللكترونٌة, مو-4

 http://www.uaemath.com/ar/aforum/ 

 http://www.mathramz.com/xyz/index.php 

 http:// www.math.math..com  

 

مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة, والمعاٌٌر /اللوائح -5
 :التنظٌمٌة الفنٌة

Microsoft Office- Word, Power point…etc.  

 :و . المرافق الالزمة

ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل  ب
 الفصول الدراسٌة والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ(.  

 

 :المختبرات,...الخ(ت المحاضرات, )قاعا بانًالم-1
 مقعد ثابت

http://www.uaemath.com/ar/aforum/
http://www.mathramz.com/xyz/index.php
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 :مصادر الحاسب اآللً-2
 خط نت. جهاز كمبٌوتر و

 :رفق قائمة بها(أة, أذكرها, أو خاص برٌةلى تجهٌزات مخإصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة م-3

 ال ٌوجد

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس -1

 توزٌع االستبٌانات المقدمة للطالبات عن المقرر الدراسً ذات المحاور المتعددة. -1

 تحلٌل درجات الطالبات فً االختبارات إحصائٌا و تفسٌرها. -2

 رٌس.عدد مشاركات الطالبات أثناء الشرح ٌعد مؤشرا لفاعلٌة التد -3

 :التدرٌس من قبل المدرس أو القسم استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة -2

 من خالل نموذج تقٌٌم المقرر-1

 التقارٌر السنوٌة التً تعدها إدارة القسم. -3

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 تطبٌق التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم. -1

 التعلٌم االلكترونً. -2

 المناظرة.االستفادة من خبرات الكلٌات  -3

عمال الطلبة بواسطة أب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطال-4

مع طاقم تدرٌس مدرسٌن  مستقلٌن, والتبادل بصورة دورًٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات 

 :من مؤسسة أخرى(

 من القسم. أخرتم تصحٌحها من قبل أستاذ المقرر و عضوا  التً األوراقمراجعة  -1

 .خارجًمن قبل عضو  اإلجابةمراجعة عٌنة من كراسات  -2

 :مقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرهاصف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  ال-5

نقاط القوة و هٌئة التدرٌس القائمٌن على تدرٌس المقرر لتعزٌز  ألعضاء الدورياالجتماع  -1

 الضعف.معالجة نقاط 

أخذ أراء الطالبات حول المقرر و موضوعاته و طرق التدرٌس التاحة من خالل استبٌانات  -2

 موضعٌة.

 مراجعة الخطط الدراسٌة و تطوٌرها تبعا للمعطٌات الحدٌثة. -3

 الدراسى.تقٌٌم المقرر من خالل االستبٌانات السابق تدوٌنها من خالل الطالبات فى نهاٌة الفصل  -4
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