
 
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  ........................................................التربية   الكلية:
  .....................................................الرياضيات   القسم االكاديمي :

 .......................................................أ/ وفاء ابراهيم السيد  المقرر:منسق  ........................................................أسس الرياضيات  المقرر: ....................................................البكالوريوس   البرنامج:
 هـ1435/  3/  28  التوصيف:تاريخ اعتماد  أ/ نوف الثميري  البرنامج:منسق 



 

 7من  2الصفحة  

  : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فالتعري أ)
 .MATH 122  المقرر:رمز  أسس الرياضيات. المقرر: اسم- 1 
  )) ع2ن+ 2 (3(   الساعات المعتمدة:  عدد- 2 
 .البكالوريوس ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 
  .اللغة العربية     :المقرر لغة تدريس – 4 
 .أ/  وفاء ابراهيم السيد  :المقرر الدراسي منسق اسم- 5 
 المستوى الثاني  :المقرر الدراسي المستوى األكاديمي الذي يعطى فيهأو  السنة-6 
 .ال ينطبق  :(إن وجدت)المقرر بقة لهذا السا المتطلبات- 7 
  طبق.نال ي   :اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) المتطلبات- 8 

  :للمؤسسة التعليمية لم يكن داخل المبنى الرئيس ر إنتقديم المقر موقع- 9
   ال ينطبق         

  التدريس اسلوب – 10
    %100  النسبة المئوية:    √  محاضرات تقليدية –أ 

    ....... %  النسبة المئوية:      مختلط (تقليدي، عن بعد)-ب 
    ....... %  النسبة المئوية:      التعلم االلكتروني –ج 
    ....... %  نسبة المئوية:ال      مراسله –د 

    ....... %  النسبة المئوية:      اخرى-هـ 
  مالحظات:

...........................................................................................................  
  :األهداف) ب  
  ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1

رهان في حل بعض المسائل.استخدام طرائق الب -        
تنفيد العمليات على المجموعات (اتحاد, تقاطع, متممة, جداء). -     التحقق من خواص العالقات في عالقة معينة والتحقق من شروط التطبيق في العالقة. -      التحقق من تكافومجموعتين وتمييز المجموعات المنتهية, الغير منتهية والقابلة للعد. -       

    
  .  الدراسي ........ المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 .ال يوجد      
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 7من  3الصفحة  

  : الدراسيتوصيف المقرر ج) 
 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1  

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

.المنط الراضي وطرائ البرهان  3 12 
ات عليهاالمجموعات وال .عمل  3 12 

.العالقات   3 12 
قات .التطب  3 12 

. تكافو المجموعات والمجموعات القابلة للعد  2 8 
ا .مالزمرة و الحلقة وامثلة عليه ل من تعرف  1 4  

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

فصول  المحاضرة
داني/      عملي/مي المختبر دراسية

  االجمالي أخرى تدريبي

ساعات 
  واحد   ساعة 30 التدريس

  .تدريبي(تمارين)  .ال ينطبق  أسبوع) 15(
  ساعة 60  .ال ينطبق  ساعة 30

الساعات 
  ساعة 45  .ال ينطبق  ساعة 15  .ال ينطبق  أسبوع) 15(  ساعة 30  المعتمدة

 
 

ً ساعات التعلم المتوقع أن يستو / ساعات دراسة خاصة إضافية-3   .ال ينطبق فيها الطالب أسبوعيا
   
الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4   واستراتيجيات التدريس.
 

  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

 المعارف  1.0
وحث  المحاضرات . مبادىء المنطق الرياضي 1.1

الطالبات على المشاركة 
  . الجماعية

االختبارات و 
.المشاركة  

والحث على  تالمحاضرا . طرائق البرهان المختلفة 1.2
البحث واالطالع على 

.الكتب بعض  
االختبارات و 

.المشاركة  



 

 7من  4الصفحة  

  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

االختبارات و  المحاضرات. المجموعات.  1.3
.ركةالمشا  

محاضرات ومناقشات  . العالقات 1.4
.جماعية  

االختبارات و 
.المشاركة  

 المهارات المعرفية  2.0
ومناقشات محاضرات  معرفة طرائق البرهان المختلفة. 2.1

.جماعية  
االختبارات و 

.المشاركة  
.و انواع العالقات -معرفة العالقة  2.2 محاضرات ومناقشات  

.جماعية  
االختبارات و 

.المشاركة  
وأنواعها و خواصها . التطبيقات 2.3 محاضرات ومناقشات  معرفة 

.جماعية  
االختبارات و 

.المشاركة  
معرفة المجموعات المتكافئة والمجموعات المنتهية وغير المنتهية  2.4

 والمجموعات القابلة للعد.
محاضرات ومناقشات 

.جماعية  
االختبارات و 

.المشاركة  
  وتحمل المسؤوليةهارات التعامل مع اآلخرين م  3.0
ادل  الرا االخر ومناقشة التمارن واحترام العمل الجماعي في حل 3.1 وت

.المعلومات  
محاضرات النظري و   

 التمارين .
تمارين وواجبات 

 دورية .

ات على االستفسار والمناقشة 3.2 ع الطال . تشج طرح أسئلة بديهية أثناء  
. المحاضرة االسئلة  و واجباتال 

. البديهية  
  والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل   4.0
ات المختلفة على المجموعات 4.1 محاضرات النظري و  .إجراء العمل

.التمارين   
االسئلة و الواجبات

 البديهية
.واالختبارات  

ات عليها 4.2 قات و العمل و محاضرات النظري   .تمييز أنواع التطب
.التمارين   

االسئلة و الواجبات 
 البديهية

.واالختبارات  
 المهارات النفس حركية  5.0
  ال ينطبق   

  خالل الفصل الدراسي الطالبتقويم مهام  لجدو. 5     
 

  النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

. اختبار نصفي اول %15 السابع   
2 

 
. اختبار نصفي ثاني .شرالثالث ع   15%  



 

 7من  5الصفحة  

3 
 

. اسئلة بديهية و واجبات وانشطة و مواظبة حضورالمحاضرات )مرات 3- 2( 
.طوال الفصل  10%  

4 
 

. اختبار نهائي %60 السادس  عشر.   



 

 7من  6الصفحة  

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
يجب على الطالبة تسجيل هذا المقرر بالمستوى الثاني لتتمكن من السير بباقي المقررات بالشكل 

 .يمالسل
   

  هـ   مصادر التعلم  
  .مريفة سمحان و د.فدوى ابو اسس الرياضيات, د.معروف ..  الكتب المقررة المطلوبة-1
 سلمان عبد الرحمن السلمان . -المدخل الى البنى الجبرية , د .  :المراجع الرئيسة-2
   ال يوجد  .    بها:يوصى  التيوالمراجع الكتب -3

 
  ال يوجد .  :اقع اإلنترنت...الخمو المراجع اإللكترونية،-4

 
  ال يوجد .   أخرى:مواد تعليمية -5
 
 :المرافق الالزمة و.
 ............................................................  .............................................................   ..........................................................قاعة مجهزة بالسبورة والمقاعد تكفي ل  :المباني-1
 .............................................................  :مصادر الحاسب اآللي-2
 
 .............................................................   أخرى:صادر م-3

 
  
 عمليات تطويره تقييم المقرر الدراسي و . ز
  التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1



 

 7من  7الصفحة  

 . الدراسي. الفصل الطالبات في نهايةتوزع على تقويم مقرر  اتاستمار 
 

   تبارامستوى الطالبات من خالل الواجبات واالخت  القسم:التدريس من قبل المدرس أو استراتيجيات أخرى لتقييم عملية -2
   تشجيع الطالبات على البحث و االعتماد على الذات.  التدريس:عمليات تطوير -3
 من قبل لجنة مشكلة من القسم ذاته و لجنة اخرى من قسم اخر . كراسات اإلجابة راجعةتتم م  ب:الطالعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4

   .يتم عمل تقرير فصلي للمقرر  :الدراسي والتخطيط لتطويرها الية المقررفعإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5
 

  رئيس القسم األكاديمي    منسق المقرر 
  نوف الثميري  . أ  االسم:    أ. وفاء السيد.  االسم:

    هـ1435/  12/  27  التاريخ:    هـ 1435/ 12/  26  التاريخ:  .................................  التوقيع:    .................................  التوقيع:
 تم اعتماد توصيف المقرر   

هـ 1435/  3/  28بتاريخ  )11(في جلسة القسم رقم   
  

  


