الكلية:
القسم اﻻكﺎديﻣي :
البرنﺎﻣج:
الﻣقرر:
ﻣنسﻖ الﻣقرر:
ﻣنسﻖ البرنﺎﻣج:
تﺎريخ اعتﻣﺎد التوصيف:

..........التربية بﺎلﻣﺟﻣﻌة ...............
..............الريﺎضيﺎت...................
...............الريﺎضيﺎت.....................
ﻣﻌﻣل الريﺎضيﺎت ''..." Math 314
..........أ .نسرين ابوشليح .
.........ا .نوف الثﻣيري.........
 1435 /3 /28هـ

أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:

- 1اسم الﻣقرر:
ﻣﻌﻣل الريﺎضيﺎت
 2سﺎعﺎت )1ن2+ع(
- 2عدد السﺎعﺎت الﻣﻌتﻣدة:
....الريﺎضيﺎت....
- 3البرنﺎﻣج أو البراﻣج الذي يقدم ضﻣنه الﻣقرر الدراسي.
 – 4لغة تدريس الﻣقرر:
.....................الﻌربية..............
.................أ .نسرين ابوشليح........
- 5اسم ﻣنسﻖ الﻣقرر الدراسي:
-6السنة أو الﻣستوى اﻷكﺎديﻣي الذي يﻌطى فيه الﻣقرر الدراسي:
.......الﻣستوى الخﺎﻣس
- 7الﻣتطلبﺎت السﺎبقة لهذا الﻣقرر )إن وﺟدت(:
 ﻻ يوﺟد
- 8الﻣتطلبﺎت اﻵنية لهذا الﻣقرر )إن وﺟدت(:
............................................................. 
- 9ﻣوقع تقديم الﻣقرر إن لم يكن داخل الﻣبنى الرئيس للﻣؤسسة التﻌليﻣية:
) .............داخل الﻣبنى( ................
 – 10اسلوب التدريس
أ – ﻣحﺎضرات تقليدية

ب -ﻣختلط )تقليدي ،عن بﻌد(
ج – التﻌلم اﻻلكتروني

د – ﻣراسله
هـ -اخرى

رﻣز الﻣقرر:

MATH314

√

النسبة الﻣئوية:

%50

√

النسبة الﻣئوية:

%50

النسبة الﻣئوية:
النسبة الﻣئوية:
النسبة الﻣئوية:

% .......
% .......
% .......

ﻣﻼحظﺎت:
...........................................................................................................

ب( اﻷهداف:

-1ﻣﺎهو الهدف اﻷسﺎسي ﻣن هذا الﻣقرر:
التﻌريف بأهﻣية بﻌض البراﻣج الريﺎضية وتطبيقﺎتهﺎ.
تنﻣية ﻣهﺎرة استخدام بﻌض البراﻣج الريﺎضية في الﻌديد ﻣن فروع الريﺎضيﺎت و تطبيقﺎتهﺎ
تنﻣية ﻣهﺎرة الطﺎلبه في إستخدام برنﺎﻣج  Mathcadو تطبيقﺎته
تنﻣية ﻣهﺎرة الطﺎلبة بطرق استخدام اﻻنترنت للبحث الﻌلﻣي وأسﺎسيﺎت كتﺎبة التقﺎرير والبحوث الﻌلﻣية و
الﻣشﺎريع
قديم نبذة عن برنﺎﻣج التحيرير سﺎينتيفك ورك بليس وتﻌلم ﻣهﺎرات الﻌرض وكتﺎبة التقﺎرير
تقديم نبذة عن برنﺎﻣج التحيرير  Latexوتﻌلم ﻣهﺎرات الﻌرض وكتﺎبة التقﺎرير الﻣشﺎريع
-2صف بإيﺟﺎز أية خطط يتم تنفيذهﺎ لتطوير وتحسين الﻣقرر الدراسي . ........
اﻻستفﺎدة ﻣن الﻣراﺟع
1اﻻستفﺎدة ﻣن ﻣواقع اﻻنترنت الﻣرتبطة بﻣوضوعﺎت الﻣقرر
2اﻻستفﺎدة ﻣن السبورة الذكية
3الﻌﻣل على تبﺎدل الخبرات بين الﺟﺎﻣﻌة والﻣراكز الﻌلﻣية ذات الصلة
-4
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ج( توصيف المقرر الدراسي:

-1الموضوعات التي سيتم تناولها:

قﺎئﻣة الﻣوضوعﺎت

1

ﻣﻘﺪﻣة ﻓﻲ Mathcadاستخﺪام برناﻣج  Mathcadﻓﻲ حل المعادﻻت الجبرية البسيطة  -ﻣعادﻻت ﻣﻦ الﺪرجه الثانية –كثيرات الحﺪود – المصفوﻓات – اﻷعﺪاد المركبة – المجاﻣيع و ﻣحصﻼت الضرب – النهايات و
اﻹتصال التفاضل و التﻜاﻣل -رسم المستﻘيمات و المنحنيات ﻓﻲ البعﺪ الثنائﻲ – رسم المنحنيات ﻓﻲ
البعﺪ الثﻼثﻲ
استخﺪام اﻻنترنت ﻓﻲ البحث العلمﻲ وتعلم طريﻘة كتابة التﻘارير باستخﺪام برناﻣج ساينتفك ووركScientific work place

عدد
اﻷسﺎبيع

6
2

3

سﺎعﺎت
التدريس

18
6

-2مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:
المحاضرة

فصول
دراسية

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى

اﻻجمالي

سﺎعﺎت
التدريس

15

............

............

30

............

45

الساعات
المعتمدة

15

............

............

15

............

30

-3ساعات دراسة خاصة إضافية  /ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا ً

 3ساعات

 – 4مخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاﻻت التعلم باﻹطار الوطني للمؤهﻼت ومﻼئمتها مع طرق التقويم
واستراتيجيات التدريس.
استراتيجيات
التدريس

مجاﻻت اﻹطار الوطني للمؤهﻼت
)مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 1.0المعارف
التمﻜﻦ ﻣﻦ استخﺪام بعض البراﻣج الرياضية ﻓﻲ العﺪيﺪ
-1 1.1
ﻣﻦ ﻓروع الرياضيات و تطبيﻘاتها

الصفحة  3ﻣﻦ 9

12-

المحاضرات
المناقشة

طرق التقويم
الواجبات اليومية

1.2
1.3
1.4
1.5

مجاﻻت اﻹطار الوطني للمؤهﻼت
)مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات
التدريس

طرق التقويم

البحوث
الﻘﺪره على إستخﺪام ﻣهارات البحث العلمﻲ و ﻣهارات اﻹلﻘاء و والحوار
الجماعية
أمثلة
إعطاء
3تطبيﻘها
والفردية
وتمارين وواجبات
استخدام
التﻣكن ﻣن تحرير النصوص الريﺎضيه بإستخدام ﻣحرر سﺎينتيفك 4-
اﻻختبارات
اﻹنترنت لﻺطﻼع على ما
الشفوية
ورك بليس
يستجد من معلومات
والتحريرية
المعمل لعرض
-5
المشاركة أثناء
التﻣكن ﻣن حرير النصوص الريﺎضيه بإستخدام ﻣحرر Latex
البرامج المختلفه
المحاضرات
نهاية
اختبارات
القدره على تقديم النصوص على صورة عروض بور بوينت
الفصل

..................................................................... 1.6
 2.0المهارات المعرفية
 - 2.1الﻘﺪرة على اﻻستخﺪام اﻻﻣثل للتﻘنية ﻓﻲ ترسيخ المفاهيم
الرياضية
 الﻘﺪرة على التعاﻣل ﻣع البرﻣجيات الرياضية و استخﺪاﻣها2.2
لحل المسائل.
 اكتساب ﻣهارات اﻻستنتاج والتحليل2.3
 الﻘﺪرة على كتابة البراﻣج الرياضية لحل المسائل الرياضية2.4
باستخﺪام الحاسوب

..................................................................... 2.5
..................................................................... 2.6
 3.0مهارات التعامل مع اﻵخرين وتحمل المسؤولية
يﻌبر عن وﺟهة نظره ﻣلتزﻣﺎ بآداب الحوار واﻻستﻣﺎع للرأي
3.1
اﻷخر

يهتم بﺎلﻣنﺎقشة الﺟﻣﺎعية ويتحﻣل ﻣسؤؤلية تﻌلﻣه الذاتي
3.2
 3.3يتﺟﺎوب ﻣع الﻌﻣل الﺟﻣﺎعي والتﻌﺎوني ويشﺎرك بﺎلرأي

3.4

3.5
..................................................................... 3.6
 4.0مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية
 - 4.1الﻘﺪرة على كتابة براﻣج للحاسب للمواضيع المختلفة التﻲ
يﺪرسها الطالب
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..................

التﻌليم التﻌﺎوني
حل الﻣشكﻼت
دراسة حﺎلة
التﻌليم التﻌﺎوني
حل الﻣشكﻼت

..................

..................
اختبارات شفوية
اختبارات تحريرية

..................
..................
..................

المشاركة في اﻷنشطة
تقييم اﻷعﻣﺎل
الصيفية
الصيفية وغير
الفردية
الجماعية
والﺟﻣﺎعية
التعلم التعاوني
بطﺎقة ﻣﻼحظة
المناقشة والحوار
ﻣﻼحظة تفﺎعل
وﻣشﺎركة الطﻼب
في الﻣواقف
الﻣختلفة
العمل في مجموعات
صغيرة

..................
..................

التعلم التعاوني

..................
..................
..................
تقييم اﻷعﻣﺎل
الفردية
والﺟﻣﺎعية

مجاﻻت اﻹطار الوطني للمؤهﻼت
)مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

4.2

 -الﻘﺪرة على تنفيذ البراﻣج التﻲ يتم كتابتها بواسطة الحاسب.

استراتيجيات
التدريس
التعلم الذاتي

طرق التقويم

حل المشكلة
 الﻘﺪرة على ﻣناقشة وﻣﻘارنة النتائج الحسابية.4.3
 الﻘﺪرة على اﻻستفادة ﻣﻦ المراجع وتﻘنية المعلوﻣات لﻺطﻼع استخدام التقنيات4.4
والعروض العلمية
على براﻣج الحاسب و الﻜتب
والتدريس
بالسبورة الذكية
 ..................................................................... 4.5التكليف بإعداد
البحوث الفردية
والجماعية

4.6

5.0

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

.....................................................................
المهارات النفس حركية
.........ﻻ ينطبق................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

التقييم الشفهي
للحوار والﻣنﺎقشة
بين الطﻼب
بطﺎقة ﻣﻼحظة

تقييم ﻣلف
اﻹنﺟﺎز

إﺟراء اختبﺎرات
شفهية وتحريرية

..................

..................

..................
..................
..................
..................
..................
..................

..................
..................
..................
..................
..................
..................

 .5جدول مهام تقويم الطﻼب خﻼل الفصل الدراسي

 1اختبار شهري
 2اختبار شهري آخر

مهمة التقويم

7
11

اﻷسبوع

النسبة
من التقويم النهائي
15

15

 3ﻣشاركة

5

 4إﻣتحانات قصيره

5

 5اختبار نهاية الفصل

60

6

.................... ................ .........................................................................
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.................... ................ .........................................................................

.................... ................ ......................................................................... 8
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د .الدعم واﻻرشاد اﻷكاديمي للطﻼب
- 10ساعات مكتبية موزعة على أيام اﻷسبوع.
 خمس ساعات اسبوعيا لﻺرشاد اﻷكاديمي من قبل وحدة اﻹرشاد اﻷكاديمي بالقسم.هـ مصادر التعلم

-1الكتب الﻣقررة الﻣطلوبة:
Elsevier ،Brent Maxfield, P.E.k ،Essential PTC Mathcad prime 3.0 
2014 ،Inc
............................................................. 
............................................................ 

-2الﻣراﺟع الرئيسة:
More Math Into LaTeX: A Guide for Documentation and
-1 
،Springer
،G.
Gratzer
،Presentation
............................................................2007
-3الكتب والﻣراﺟع التي يوصى بهﺎ:
Brent Maxfield, ،Essential Mathcad for Engineering, Science, and math 
2009 ،Elsevier Inc ،P.E.
............................................................. 
............................................................ 
-4الﻣراﺟع اﻹلكترونية ،ﻣواقع اﻹنترنت...الخ:
الﻣراﺟع اﻹلكترونية ذات الصلة بﺎلﻣقرر.............................................................
-1 
............................................................ 
-5ﻣواد تﻌليﻣية أخرى:
 احدث اصدار ﻣن برنﺎﻣجMATHCAD
............................................................LaTeX
 احدث اصدار ﻣن برنﺎﻣج
.Microsoft Office – word, power point …….. etc 

و .المرافق الﻼزمة:

-1الﻣبﺎني:
 سبورات ذكيه و أﺟهزة عرض
 ﻣختبر حﺎسب آلي )كﻣبيوتر( .واﺟهزة بﻌدد الطﻼب والبراﻣج  Matlab, Mathematicaبﺎحدث
اﻻصدارات
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............................................................ 
-2ﻣصﺎدر الحﺎسب اﻵلي:
 ﺟهﺎز كﻣبيوتر ثﺎبت بقﺎعة التدريس ﻣتصل بﺎلسبورة الذكية وأﺟهزة الﻌرض الﻣتﺎحة
 وآلة طﺎبﻌة.
............................................................ 
-3ﻣصﺎدر أخرى:
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره

-1استراتيﺟيﺎت الحصول على التغذية الراﺟﻌة ﻣن الطﻼب بخصوص فﻌﺎلية التدريس:
 توزيع اﻹستبيﺎنﺎت الﻣقدﻣة للطﻼب على الﻣقرر الدراسي ذات الﻣحﺎور الﻣتﻌددة
 تحليل درﺟﺎت الطﻼب في اﻻختبﺎرات إحصﺎئيﺎ وتفسيرهﺎ
 عدد ﻣشﺎركﺎت الطﻼب أثنﺎء الشرح يﻌد ﻣؤشرا لفﺎعلية التدريس

-2استراتيﺟيﺎت أخرى لتقييم عﻣلية التدريس ﻣن قبل الﻣدرس أو القسم:
 ﻣن خﻼل نﻣوذج تقييم الﻣقرر
 التقﺎرير الثﺎنوية التي تﻌدهﺎ إدارة القسم
- ﻣنﺎقشة تطوير تدريس الﻣقرر في ﻣﺟلس القسم
ﻣنﺎقشة الﻣوضوع في اللﺟنة التخصصية التي ينتﻣي الﻣقرر إليهﺎ.
 الﻣﻼحظﺎت والﻣسﺎعدات ﻣن أعضﺎء القسم اﻵخرين.
-3عﻣليﺎت تطوير التدريس:
 تطبيﻖ التقنيﺎت الحديثة في التﻌليم
 التﻌليم اﻹلكتروني
 اﻻستفﺎدة ﻣن خبرات الكليﺎت الﻣنﺎظرة الﻣﻌتﻣدة
- ورش عﻣل في طرق التدريس والتﻌليم
 ﻣراﺟﻌة دورية يقوم بهﺎ القسم لطرق التدريس.

-4عﻣليﺎت التحقﻖ ﻣن ﻣﻌﺎيير اﻹنﺟﺎز لدى الطﺎلب:
 ﻣراﺟﻌة اﻷوراق التي تم تصحيحهﺎ ﻣن قبل أستﺎذ الﻣقرر وعضوا آخر ﻣن القسم
 ﻣراﺟﻌة عينة ﻣن كراسﺎت اﻹﺟﺎبة ﻣن قبل عضو خﺎرﺟي

............................................................ 
 -5إﺟراءات التخطيط للﻣراﺟﻌة الدورية لﻣدى فﻌﺎلية الﻣقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهﺎ:
 اﻻﺟتﻣﺎع الدوري ﻷعضﺎء هيئة التدريس القﺎئﻣين على تدريس الﻣقرر لتﻌزيز نقﺎط القوة وﻣﻌﺎلﺟة نقﺎط
الضﻌف
 أخذ آراء الطﻼب حول الﻣقرر وﻣوضوعﺎته وطرق التدريس الﻣتﺎحة ﻣن خﻼل استبيﺎنﺎت ﻣوضوعية
 ﻣراﺟﻌة الخطط الدراسية وتطويرهﺎ تبﻌﺎ للﻣﻌطيﺎت الحديثة
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 تقييم الﻣقرر الدراسي ﻣن خﻼل اﻻستبيﺎنﺎت السﺎبﻖ تدوينهﺎ ﻣن خﻼل الطﻼب في نهﺎية الفصل الدراسي

اﻻسم:
التوقيع:
التﺎريخ:

منسق المقرر
..أ /نسرين ابيو شليح
.................................
1435 / ....... / .......هـ

اﻻسم:
التوقيع:
التﺎريخ:

رئيس القسم اﻷكاديمي

....أ /نوف الثﻣيري.
.................................
1435 /12 / 27.هـ

تم اعتماد توصيف المقرر
في جلسة القسم رقم ) (11بتاريخ  1435 / 3 / 28هـ
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