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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

كلمة رئيسة القسم
الحمـد هلل رب العالميـن والصـاة والسـام على أشـرف األنبياء والمرسـلين نبينـا محمد صلى اهلل عليه وسـلم 

وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن .. أما بعد
يسـرني باسـمي و باسـم أعضـاء هيئـة التدريس أن أرحـب بكن في قسـم الرياضيـات و اتمنى ان يقـدم لكن هذا 

الدليـل التعريفـي نبذة مختصـرة عن قسـم الرياضيات فـي كلية التربيـة بالمجمعة .
انطاقـًا من سـعي جامعـة المجمعة نحو تحقيـق رسـالتها الطموحة لتقديم خدمـات تعليميـة وبحثية متطورة 
قـادرة على المنافسـة فـي التعليـم الجامعي منذ صدور القرار السـامي بإنشـائها فـي3 رمضان 1430هــ الموافق 24 
أغسـطس 2009 ، وامتـدادًا للمبـادرة التطويريـة التي تشـهدها الجامعـة فقد تم ضم كليـة التربية للبنـات لجامعة 
المجمعـة وأصبـح القسـم  تحـت مسـمي » كليـة التربيـة, وأصبح القسـم  يمنـح درجـة البكالوريوس فـي العلوم 

والتربيـة في تخصـص : الرياضيات.
وبتوفيـق مـن اهلل وبدعـم كبيـر مـن ادارة الجامعة ممثلـة بمعالي مديـر الجامعـة الدكتور خالـد المقرن و 
حـرص مـن عميد الكلية سـعادة الدكتـور عبدالرحمن السـبت يزخر قسـم الرياضيـات بنخبة متميـزة من أعضاء 
هيئـة التدريـس المتخصصـون فـي مختلف فـروع الرياضيـات , وكذلك فـإن للقسـم مبتعثين الزالـوا يواصلون 
دراسـاتهم العليـا خـارج و داخـل المملكـة، ومازال القسـم يطمح لألفضـل للرقي بمسـتوى التعليـم األكاديمي في 
هـذا الوطـن الغالـي تحت قيادة حكومـة خادم الحرمين الشـريفين و من ثم بدعـم و جهود القائمين و المسـؤولين 

فـي وزارة التعليـم العالي و الجامعـة و الكلية .

         رئيسة قسم الرياضيات 
                                                                                        أ.نوف أحمد الثميري
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قسم 
الرياضيات

نشأة القسم وتطوره
أنشــئت كليــة التربيــة المتوســطة للبنــات بالمجمعــة عــام 1408هـــ بقــرار مــن الرئيــس العــام لتعليــم البنات 

بالمملكــة العربيــة الســعودية , وضمــت األقســام األربعــة التاليــة : قســم اللغــة العربيــة , قســم اللغــة اإلنجليزيــة 

, قســم الرياضيــات , وقســم االقتصــاد المنزلــي والتربيــة الفنيــة . تــم تطويرالكليــة المتوســطة – لتكــون مــدة 

الدراســة أربعــة أعــوام وتمنــح درجــة البكالوريــوس – لتصبــح كليــة التربيــة للبنــات عــام 1415هـــ , وتــم افتتاح 

أقســام جديــدة فــي األعــوام التاليــة هــي : قســم األحيــاء )1417هـ( , قســم الدراســات اإلســامية )1418هـ ( , وقســم 

الحاســب اآللــي ) 1423هـــ( وقســم العلــوم التربوية .

وبصــدور قــرار خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود رئيــس مجلــس 

الــوزراء ورئيــس مجلــس التعليــم العالــي فــي المملكــة فــي 3 رمضــان 1430هـــ الموافق 24 أغســطس 2009 بإنشــاء 

ــة  ــدة , وأصبحــت تحــت مســمي » كلي ــة الجدي ــات للجامع ــة للبن ــة التربي ــم ضــم كلي ــة , ت ــة المجمع جامع

ــدارس  ــع وم ــة المجتم ــي خدم ــة ف ــة دور الكلي ــادة فاعلي ــك لزي ــاب وذل ــات والط ــل الطالب ــة » لتقب التربي

التعليــم قبــل الجامعــي.

ــتويات و  ــام مس ــى نظ ــية ( ال ــنه دراس ــرق ) س ــام ف ــن نظ ــات م ــج الرياضي ــة برنام ــر خط ــم تطوي ــد ت لق

ــي  1432 /1433 هـــ  .  ــام الجامع ــن الع ــي األول  م ــل الدراس ــي الفص ــتويات ف ــة المس ــق خط ــة تطبي ــت بداي كان

ــام  ــن الع ــي ( م ــي ) الثان ــي الحال ــل الدراس ــة الفص ــتويات بنهاي ــام المس ــن نظ ــة م ــج أول دفع ــيتم تخري وس

الجامعــي 1436/1435هـــ 
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

رؤية البرنامج:

رسالة البرنامج:

أهداف البرنامج:

التمّيــز فــي إعــداد متخصصيــن تربوييــن ذوي جــوده عاليــة فــي مجــال الرياضيــات وتطبيقاتهــا و بمــا ينعكــس 
إيجابــًا نحــو خدمــة المجتمــع.

يســعى قســم الرياضيــات إلعــداد كــوادر تربويــة مؤهلــة علميــًا و مهنيــًا وبحثيــًا فــي الرياضيــات وتطبيقاتهــا 
ــر  ــع معايي ــق م ــا يتف ــي، بم ــي والتكنولوج ــور المعرف ــة للتط ــزة مواكب ــة متمي ــج تعليمي ــال برام ــن خ م

الجــودة، للمســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل وخدمــة المجتمــع.  

إعــداد تربوييــن مؤهليــن علميــاً و مهنيــًا وفــق معاييــر الجــودة واالعتمــاد االكاديمــي للعمــل بمجــال   -1
ــم العــام . ــات و تطبيقاتهــا فــي مختلــف مؤسســات التعلي الرياضي

تنميــة القــدرات االبتكاريــة لــدى الطالبــات وتدريبهــم علــى اســتخدام األســلوب العلمــي فــي التفكيــر فــي   -2
مواجهــة المشــكات وحلهــا.

ــات و تطبيقاتهــا و عاقتهمــا بالمجتمــع ومؤسســاته الصناعيــة واإلنتاجيــة  ــوم الرياضي الربــط بيــن عل  -3
ــة. ــة والبيئي المختلف

اســتخدام  وســائل التقنيــة الحديثــة وطــرق التعليــم الذكيــة وتوفــر أســاليب اإلثــراء المختلفــة فــي   -4
ــي . ــي و التكنلوج ــور المعرف ــة التط ــك لمواكب ــث وذل ــس والبح التدري
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قسم 
الرياضيات

تشــجيع البرامــج البحثيــة والمشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات العلميــة والــدورات التدريبيــة و ورش   -5
العمــل.

توثيــق الروابــط فــي تخصصــات الرياضيــات بيــن القســم واألقســام المتناظــرة فــي الجامعــات و الهيئــات   -6
العلميــة  الســعودية و العربيــة والعالميــة.

المهن التي يؤهل لها البرنامج:
معلمة  رياضيات بالمدارس المتوسطة و الثانوية.  -
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الهيكل التنظيمي للبرنامج

مجلس القسم 

رئيس القسم 

لجنة 
الخطط 
الدراسية 

لجنة إدارة 
الجودة

جودة 
التعليم 
والتعلم

لجنة دعم 
تعليم 
الطلبة

سكرتارية القسم 

لجنة البنية 
التحتية 
المساندة 

لجنة خدمة 
المجتمع

منسق 
الجودة 

لجنة 
اإلرشاد 

األكاديمي 

لجنة 
المعادالت 

لجنة 
الجداول 
الدراسية 

واالختبارات 

لجنة 
األنشطة 
الطابية 

لجنة دعم 
الطالب 

لجنة القياس 
والتقويم

لجنة 
الخريجين 
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قسم 
الرياضيات

الخطة الدراسية لبرنامج الرياضيات 

المستوى األول

اسم المقرررمزهرقم المقرر

رقم و رمز توزيع الوحدات الدراسية
المتطلب 
السابق 

)المرافق(

اسم 
المتطلب 

السابق
)المرافق( عملينظري

تدريب
معتمد)تمارين

2--2متطلب جامعة ) اختياري (

101SALM2--2المدخل إلى الثقافة اإلسامية

101ARAB2--2المهارات اللغوية

116 EDU2--2تقنيات التعليم ومهارات االتصال

117 EDU2--2أصول التربية اإلسامية

118 EDU
نظام وسياسة التعليم في المملكة 

2--2العربية السعودية

111 PHYS) 1 ( 2-12فيزياء عامة

111 CHEM) 1 (  2-12كيمياء عامة

111 MATH) 1 (  22-1حساب التفاضل والتكامل

154218المجموع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  الثاني

اسم المقرررمزهرقم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
رقم و رمز 
المتطلب 
السابق 

)المرافق(

اسم 
المتطلب 

السابق
)المرافق( عملينظري

تدريب
معتمد)تمارين

--2--2متطلب جامعة ) اختياري (

126EDU2--2علم نفس النمو--

121 MATH) 2 (  24-3حساب التفاضل والتكاملMATH 111

حساب 
التفاضل 
والتكامل 

)1(

124 MATH  24-3الهندسة التحليلية--

122 MATH23-2أسس الرياضيات--

123 STAT23-2مبادئ اإلحصاء واالحتماالت--

818-14المجموع
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قسم 
الرياضيات

المستوى الثالث

اسم المقرررمزهرقم المقرر

رقم و رمز توزيع الوحدات الدراسية
المتطلب 
السابق 

)المرافق(

اسم 
المتطلب 

السابق
)المرافق( عملينظري

تدريب
معتمد)تمارين

--2--2متطلب جامعة ) اختياري (

216 EDU2--2صحة نفسية--

217 EDU2--2مبادئ البحث التربوي--

212 MATH
حساب التفاضل والتكامل في عدة 

24MATH 121-3متغيرات
حساب التفاضل 

والتكامل )2(

213 MATH24-3تحليل المتجهاتMATH 121

حساب 
التفاضل 
والتكامل 

)2(

214 MATH24-3الجبر الخطيMATH 122
أسس 

الرياضيات

618-15المجموع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  الرابع

اسم المقرررمزهرقم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
رقم و رمز 
المتطلب 
السابق 

)المرافق(

اسم 
المتطلب 

السابق
)المرافق( عملينظري

تدريب
معتمد)تمارين

--2--2متطلب جامعة ) اختياري (

226 EDU2--2علم نفس التربوي--

224 MATH
مقدمة في المعادالت التفاضلية 

24MATH 212-3العادية

حساب 
التفاضل 
والتكامل 
في عدة 
متغيرات

225 MATH24-3استاتيكاMATH 213
تحليل 

المتجهات

222 MATH23-2نظرية األعدادMATH 122
أسس 

الرياضيات

223 STAT
مبادئ نظرية التوزيعات 

23STAT 123-2االحتمالية

مبادئ 
اإلحصاء 
واالحتماالت

818-14المجموع
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قسم 
الرياضيات

المستوى الخامس

اسم المقرررمزهرقم المقرر

رقم و رمز توزيع الوحدات الدراسية
المتطلب 
السابق 

)المرافق(

اسم 
المتطلب 

السابق
)المرافق( عملينظري

تدريب
معتمد)تمارين

316 EDU2--2إدارة وتخطيط تربوي--

317 EDU
إنتاج ومصادر التعلم 

--2--2االلكترونية

313 MATH24-3تطبيقات رياضيةMATH 224

مقدمة في 
المعادالت 
التفاضلية

312MATH) 1 (  24-3التحليل الحقيقيMATH 212

حساب 
التفاضل 
والتكامل 
في عدة 
متغيرات

311 MATH24-3التحليل العدديMATH 214
الجبر 
الخطي

314 MATH2-12معمل الرياضيات

142618المجموع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  السادس

اسم المقرررمزهرقم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
رقم و رمز 
المتطلب 
السابق 

)المرافق(

اسم المتطلب 
السابق

)المرافق( عملينظري
تدريب
معتمد)تمارين

326 EDU2--2استراتيجيات التدريس--

327 EDU2--2المناهج التعليمية--

324 MATH24-3الطرائق الرياضيةMATH 224
مقدمة في 
المعادالت 
التفاضلية

323 MATH24-3مقدمة في التبولوجيMATH 312
التحليل 

الحقيقي  
) 1 (

327 MATH3-22تطبيقات رياضية على الحاسبMATH 311
التحليل 
العددي

322 MATH23-2نظرية الزمر
 MATH 214

+
MATH  222 

الجبر الخطي
+

نظرية 
األعداد

818-14المجموع
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قسم 
الرياضيات

المستوى السابع

اسم المقرررمزهرقم المقرر

رقم و رمز توزيع الوحدات الدراسية
المتطلب 
السابق 

)المرافق(

اسم 
المتطلب 

السابق
)المرافق( عملينظري

تدريب
معتمد)تمارين

416 EDU
اتجاهات حديثة في استراتيجيات 

--2--2التدريس

417 EDU2--2التقويم التربوي--

415 MATH
مقدمة في المعادالت التفاضلية 

24MATH 324-3الجزئية
الطرائق 
الرياضية

412 MATH) 2 (  24-3التحليل الحقيقيMATH 312
التحليل 
الحقيقي 

) 1 (

413 MATH23-2التحليل المركبMATH 312
التحليل 
الحقيقي 

) 1 (

414 MATH23-2الحلقات والحقولMATH 322
نظرية 
الزمر

818-14المجموع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  الثامن

اسم المقرررمزهرقم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
رقم و رمز 
المتطلب 
السابق 

)المرافق(

اسم المتطلب 
السابق

)المرافق( عملينظري
تدريب
معتمد)تمارين

428 EDU) 126--التربية الميدانية ) رياضيات
إكمال على األقل
 121 ساعة  معتمدة

421 MATH24-3مقدمة في الهندسة التفاضليةMATH 224

مقدمة في 
المعادالت 
التفاضلية

425 MATH23-2مقدمة في التحليل الداليMATH 323
مقدمة في 
التبولوجي

423 STAT23-2مقدمة في االستدالل اإلحصائيSTAT 223

مبادئ نظرية 
التوزيعات 
االحتمالية

424 MATHإكمال على األقل 88 ساعة  2--2مشروع البحث
تخصصية معتمدة

2018-8المجموع
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قسم 
الرياضيات

 المتطلبات اإلجبارية واالختيارية:

مجموع الساعات نوع المتطلبمتطلب
المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع ساعات الخطة 
الدراسية

جامعة
4,17 %6إجباري

4,17 %6اختياري

كلية
22,22 %32إجباري

--اختياري

قسم
69,44 %100إجباري

--اختياري

مقررات حرة : )خارج الخطة وبمعدل 6 
--ساعات  معتمدة على األكثر(

100 % 144المجموع الكلي للساعات والنسب
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

متطلبات الكلية اإلجبارية
الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر

116 EDU2تقنيات التعليم ومهارات االتصال

117 EDU2أصول التربية اإلسامية

118 EDU2نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية

126 EDU2علم نفس النمو

216 EDU2صحة نفسية

217 EDU2مبادئ البحث التربوي

226 EDU2علم نفس التربوي

316 EDU2إدارة وتخطيط تربوي

317 EDU2إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية

326 EDU2استراتيجيات التدريس

327 EDU2المناهج التعليمية

416 EDU2اتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس

417 EDU2التقويم التربوي

424 EDU) 6التربية الميدانية ) رياضيات
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قسم 
الرياضيات

متطلبات الجامعة 
الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر

101SALM2المدخل إلى الثقافة اإلسامية

102SALM2اإلسام وبناء المجتمع

103SALM2النظام االقتصادي في اإلسام

104SALM2أسس النظام السياسي في اإلسام

101ARAB2المهارات اللغوية

103ARAB2التحرير العربي

101SOCI2قضايا مجتمعية معاصرة

101ENG2اللغة اإلنجليزية

101ENT2ريادة األعمال

101FCH2األسرة والطفولة

101HAF2أساسيات الصحة واللياقة

101LHR2األنظمة وحقوق اإلنسان

101VOW2العمل التطوعي
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

متطلبات القسم اإلجبارية
الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر

111 PHYS) 1 ( 2فيزياء عامة
111 CHEM) 1 ( 2كيمياء عامة
111 MATH)1( 2حساب التفاضل والتكامل
121 MATH)2( 4حساب التفاضل والتكامل
124 MATH  4الهندسة التحليلية
122 MATH3أسس الرياضيات
123 STAT3مبادئ اإلحصاء واالحتماالت
212 MATH4حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات
213 MATH4تحليل المتجهات
214 MATH4الجبر الخطي
224 MATH4مقدمة في المعادالت التفاضلية العادية
225 MATH4استاتيكا
222 MATH3نظرية األعداد
223 STAT3مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية
313 MATH4تطبيقات رياضية
312MATH)1( 4التحليل الحقيقي
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قسم 
الرياضيات

متطلبات القسم اإلجبارية
الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر

311 MATH4التحليل العددي
314 MATH2معمل الرياضيات
324 MATH4الطرائق الرياضية
323 MATH4مقدمة في التبولوجي
321 MATH3تطبيقات رياضية على الحاسب
322 MATH3نظرية الزمر
415 MATH4مقدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية
412 MATH)2 ( 4التحليل الحقيقي
413 MATH3التحليل المركب
414 MATH3الحلقات والحقول
421 MATH4مقدمة في الهندسة التفاضلية
425 MATH3مقدمة في التحليل الدالي
423 STAT3مقدمة في االستدالل اإلحصائي
424 MATH2مشروع البحث
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

مخرجات تعلم البرنامج  
 المعارف 

A1  معرفة المفاهيم و الحقائق والمهارات في مجال تعلم وتعليم الرياضيات  

A2  معرفة النظريات والقوانين والمبادئ األساسية  في مجال الرياضيات .  

A3  معرفة أحدث التطورات واالبحاث واالتجاهات الحديثة في مجال تعليم وتعلم الرياضيات 

A4  معرفة األنظمة واللوائح التنظيمية بمهنة التدريس وكيفية تطويرها وفق المتغيرات . 

 

المهارات المعرفية
B1 القدرة على االستنتاج واالستقصاء الرياضي.   

B2 تقويم المعلومات و المفاهيم و األدلة  الجديدة  من مصادر مختلفة باستخدام اسلوب علمي منهجي     

      استخدام التقنية الحديثة لحل المشكات في تدريس الرياضيات  

B3  إيجاد أفضل الحلول االبتكارية وتطبيق المهارات والمدركات  المتصلة بالرياضيات  
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قسم 
الرياضيات

مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية
C1 التصرف باستقالية ومسؤولية في عاقاته الشخصية والمهنية مع اآلخرين باالستفادة من األفكار  

       النظرية والعملية في مجال الرياضيات  . 

C2 العمل بروح الفريق الواحد في مجال مهنته , ويبادر في دراسة الحاالت المرتبطة بالمجال المهني .

C3 اكتساب مهارات النمو الذاتي , والتطوير المهني في مجال الرياضيات .  

C4 االلتزام بأخاقيات مهنته على المستوى الشخصي واالجتماعي .   

مهارات التواصل، واستخدام تقنية المعلومات، والمهارات العددية
D1 استخدام  األساليب الرياضية و اإلحصائية المناسبة في التحليل و إيجاد الحلول للقضايا المعقدة. 

D2 التعبير عن األفكار بطرق علميه و مباشره و بأسلوب شيق و منطقي و سلس  

D3 كتابة التقارير العلمية و عرضها بأشكال مختلفة تناسب المتلقين    
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فيزياء عامة 
)1(

Phys 111

هندسة تحليلية 
)مستوية 
ومجسمة(

Math 124

الجبر الخطي
Math 214

نظرية اعداد
Math 222

التحليل العددي
MATH311

تطبيقات رياضية 
على الحاسب
MATH327

الحلقات والحقول
MATH414

مشروع بحث
MATH 424

كيمياء عامة)1(
CHEM 111

أسس الرياضيات
Math 122

تحليل المتجهات
Math 213

استاتيكا
Math 225

التحليل الحقيقي )1(
MATH312

نظرية الزمر
MATH322

التحليل الحقيقي 
)2(

MATH412

مقدمة في الهندسة التفاضلية
MATH421

مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية
Stat 223

معمل الرياضيات
MATH314

الطرائق الرياضية
MATH324

مقدمة في المعادالت التفاضلية 
الجزئية

MATH415

مقدمة في االستدالل اإلحصائي
STAT 423

علم نفس النمو
EDU 126

صحة نفسية
EDU 216

علم النفس 
التربوي

EDU 226

إدارة وتخطيط 
تربوي

EDU316

اتجاهات حديثة في استراتيجيات 
التدريس

EDU416

حساب التفاضل 
والتكامل )1(
Math 111

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
عام اختياري 

حساب التفاضل والتكامل )2(
Math 121

حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات
Math 212

مقدمة في المعادالت التفاضلية
Math 224

تطبيقات رياضية
MATH313

مقدمة في 
الطوبولوجي
MATH323

التحليل المركب
MATH413

التحليل الدالي
MATH425

مبادئ اإلحصاء واالحتماالت
Stat 123

مبادئ البحث 
التربوي

EDU 217

التربية الميدانية
EDU428

متطلب جامعة 
اختياري 

متطلب جامعة 
اختياري 

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

استراتيجيات التدريس
EDU326

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

المناهج التعليمية
 EDU327

التقويم التربوي
EDU417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

الخطة الدراسية لبكالوريوس الرياضيات

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

اجتياز  جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كلية

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

دالله األلوان:

MATH إجتياز  )88( ساعة تخصصية معتمدة على األقل 

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

يتم اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

  يتم اختيار اربع ساعات فقط من 
المقررات األتيه:

)SALM101 المدخل الي الثقافه االسالميه)
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع     )ٍِ
)SALM103 النظام االقتصادي في االسالم  )
)SALM104 النظام السياسي في االسالم    )

اختيار ساعتين من المقررين التاليين: 

المتطلبات الجامعيه االختيارية )3(

)ARAB 101  مهارات لغوية            )
)ARAB103 التحرير العربي             )

 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي
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قسم 
الرياضيات

الشروط الخاصة للقبول في البرنامج
أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها من داخل المملكة أو    ●  

            من خارجها.
أال يكون قد مضى على حصولها على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على  ●  

            خمس سنوات ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
أن تكون حسنة السير ة والسلوك. ●  
أن تكون الئقة طبيا. ●  
أن تحصل على موافقة من مرجعها بالدراسة إذا كانت تعمل في أي جهة حكومية أو خاصة. ●  
أن تستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة أو الكلية وتعلن وقت التقديم. ●  
أال تكون مفصولة من جامعة أخرى ألسباب تأديبية. ●  
ال يجوز قبول الحاصات على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ●  
ال يجوز قبول الطالبة المسجلة لدرجة جامعية أخرى وما دونها في نفس الجامعة أو غيرها. ●  
تتم المفاضلة بين المتقدمات ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقا لدرجاتهن في اختبار   ●  –

            الشهادة الثانوية ودرجاتهن في اختباري القدرات والتحصيلي ،  على أال تقل النسبة المكافئة عن 85 % .
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

نظام االرشاد األكاديمي بالبرنامج
) MATH  ( اسم ورمز البرنامج: بكالوريوس التربية في الرياضيات

إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج:  144 وحدة دراسية موزعة كالتالي :
1(  عدد الساعات التخصصية االجبارية : 100 ساعة تخصصية 

2(  عدد ساعات متطلبات الكلية االجبارية : 32 ساعة  وهي مقررات تربوية
3(  عدد ساعات متطلبات الجامعة : 12 ساعة  يتم اختيارها على النحو التالي:

ــب  ــار الطال ــلم ، 104 ، ويخت ــلم 103 ، س ــلم 102 ، س ــلم 101 ، س ــمل س ــة (: وتش ــلم ) اجباري ــررات الس أواًل: مق
ــن 4 ــررات م ــاعات أي 3 مق 6س

ثانيــا :مقــررات العــرب )اجباريــة (: وتشــمل عــرب 101 ، عــرب 102 ، ويختــار الطالــب ســاعتين فقــط  مــن هــذه 
المقــررات أي أحــد المقرريــن .

ثالثا: مقررات اختيارية: ويختار الطالب 4 ساعات أي : مقررين فقط من هذه المقررات:
ــوق  ــة وحق ــرة  - األنظم ــة معاص ــا مجتمعي ــة - قضاي ــة اإلنجليزي ــة - اللغ ــرة والطفول ــي - األس ــل تطوع عم

ــة ــة واللياق ــيات الصح ــال - أساس ــادة األعم ــان - ري اإلنس
في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟ وما جدولها الزمني ؟ وشروطها؟ ●

فــي المســتوى الثامــن ) األخيــر ( بواقــع 6 ســاعات معتمــدة , ) يوميــن أســبوعيًا وعلــى مــدار 6 أســابيع، فــي 
الفصــل الدراســي الواحــد( , 

شــرط الخــروج للتربيــة الميدانيــة هــو : اجتيــاز 121 ســاعة علــى األقــل )علــى ان يكــون مــن ضمنهــا جميــع 
المقــررات التربويــة قبــل التربيــة الميدانيــة( 

في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو البحث؟ )أي عام أو فصل دراسي(:
-  المستوي الثامن ) بشرط اجتياز الطالبة لعدد 88 ساعة تخصصية (. 
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قسم 
الرياضيات

العبء الدراسي:
الحد األدنى و الحد األقصى لتسجيل المقررات بالقسم:

الحد األدنى للعبء الدراسي : هو 12 ساعة في الفصل الدراسي. ●  
الحد األعلى للعبء الدراسي : هو 20 ساعة. ●  
ال يحق للطالب المنذر أكاديميا أن يزيد العبء التدريسي لديه عن 14 ساعة . ●  
ال يحق للطالب الحاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراسي له عن 16 ساعة . ●  
يسمح للطالب الخريج بتجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي ) 20 ساعة( على أال تزيد عدد   ●  

           الساعات المسجلة له عن ) 23 ساعة( .

اإلنذار األكاديمي :
الطالب الذي حصل على معدل تراكمي أقل من 2 يعطى إنذارا أكاديميا.  

الطالب الذي يتكرر إنذاره األكاديمي لثاثة فصول دراسية متتالية يفصل أكاديميا.  
الطالب المنذر أكاديميا ال تصرف له مكافأة .  

متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:
علــى الطالبــة حضــور المحاضــرات والــدروس العمليــة وتحــرم مــن االســتمرار فــي المــادة ومــن دخــول   -
االختبــار فيهــا إذا قلــت نســبة الحضــور عــن )75%( مــن المحاضــرات والــدروس العمليــة المحــددة لــكل 
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

مقــرر خــال الفصــل الدراســي، ويعتبــر الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســبا 
فــي المقــرر، ويكــون إقــرار قوائــم المحروميــن مــن المقــررات مــن قبــل مجلــس الكليــة.

إذا زادت نســبة الغيــاب فــي مقــرر عــن )50%( فــا ينظــر فــي العــذر مهمــا كان ويعتبــر الطالــب راســبا   -
فــي المقــرر.

يحق للطالب لتسجيل في مقرر بعد إتمامه لمتطلبه.   -
تتخــرج الطالبــة بعــد إنهــاء جميــع متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة الدراســية ، علــى أال يقــل   -
معدلــه التراكمــي عــن مقبــول ) 2 مــن 5 ( أو ) 1 مــن 4 ( ولمجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس 
القســم المختــص تحديــد مقــررات مناســبة تدرســها الطالبــة لرفــع معدلهــا التراكمــي وذلــك فــي حــال 

نجاحهــا فــي المقــررات ورســوبها فــي المعــدل. 

مالحظات إرشادية هامة :
ــار المقــررات المطروحــة لــه فــي كل  عنــد تســجيل الطالــب للمقــررات وتصميــم الجــدول يراعــى اختي
مســتوى قبــل االنتقــال للمســتويات األعلــى؛ ألن عــدم التــزام الطالــب بذلــك يعرضــه لكثيــر مــن المشــكات 

األكاديميــة، األمــر الــذي ســيؤثر بــدوره علــى المــدة المخصصــة لــه للتخــرج .
يجب على الطالب التسجيل في فترة التسجيل النظامية وإال فإنه يعتبر منقطعًا عن الدراسة . ●
يمكــن للطالــب حــذف المقــررات الدراســية التــي ال يرغــب بدراســتها حتــى نهايــة األســبوع الثانــي مــن  ●

بدايــة الفصــل الدراســي.
ــال 8  ● ــك خ ــة وذل ــتها الجامعي ــرة دراس ــوال فت ــررات ط ــن 3 مق ــر م ــذف أكث ــب ح ــوز للطال ال يج

ــاعة. ــن 12 س ــي ع ــبء الدراس ــل الع ــرط أال يق ــي بش ــل الصيف ــابيع للفص ــة أو 4 أس ــدء الدراس ــن ب ــابيع م أس
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي ●



30

قسم 
الرياضيات

على أساس أن وزن التقدير من ) 5,00 ( نقاط . ●
تمنــح مرتبــة الشــرف األولــى للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن ) 4,75  إلــى  5,00 (عنــد التخــرج ،  ●

وتمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )4,25 إلــى أقــل مــن 4,75 ( عنــد 
التخــرج .

يشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي :
أ – أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.

ب- أن يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد األدنــى والحــد 
األقصــى للبقــاء فــي كليتــه.

ج - أن يكون الطالب قد درس في جامعة المجمعة ما ال يقل عن ) 60 %( من متطلبات التخرج .

اللجان التنفيذية القائمة بالقسم:
يضم القسم عدة لجان , لكل لجنة مهامها وعملها وهي موزعة كالتالي :

لجنة الخطط الدراسية : 
مهام اللجنة:

التنسيق مع لجنة الخطط بالكلية فيما يتعلق بأي تحديث أو تطوير للخطة الدراسية 

دراسة ومتابعة الخطة الدراسية في القسم وإدخال التعديات المناسبة عليها عند الحاجة. ●
االشتراك في إعداد األدلة والنماذج والجداول الازمة لبناء الخطة . ●
تنمية الوعي بإعداد وتطوير الخطة الدراسية . ●
تقويم الخطة الدراسية في القسم وتطويرها بما يتوافق مع رسالة وأهداف الكلية والجامعة  ●

      بالتعاون مع وكالة الجودة في الكلية والجامعة والجهات ذات العاقة.
متابعة توصيف المقررات وإدخال التعديات المناسبة وفًقا للتطورات العلمية في مجال االختصاص ●
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مهام اللجان
أواًل لجنــة معاييــر إدارة الجــودة : وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار األول والثانــي والثالــث  ●

مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .

ثانيــًا: لجنــة معاييــر جــودة التعليــم والتعلــم، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ  ممارســات المعيــار الرابــع مــن  ●
معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .. 

ثالثــًا: لجنــة معاييــر دعــم تعليــم الطلبــة، وتختــص بمتابعة تنفيــذ ممارســات المعيــار الخامس، والســادس  ●
مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفير الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها . 

رابعــًا: لجنــة معاييــر البنيــة التحتيــة المســاندة، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار الســابع،  ●
ــواهد  ــر الش ــي وتوفي ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي ــة الوطني ــر الهيئ ــن معايي ــع م ــن، والتاس والثام

ــا . ــة المرتبطــة به واألدل

خامســًا: لجنــة معاييــر خدمــة المجتمــع، وتختــص   بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار العاشــر، والحادي  ●
عشــر مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها .

 

لجان الجودة
منسق الجودة 

المهام
حلقة وصل بين فريق الجودة بالوكالة ولجان الجودة بالقسم. ●
رقابة عمل لجان الجودة ومتابعتها. ●
مساعدة اللجان في تنفيذ المهام المرتبطة بتنفيذ ممارسات الجودة بالقسم. ●
مساعدة اللجان في تنسيق ملفات المعايير بالقسم. ●
التنسيق بين أعضاء اللجان من الرجال والنساء. ●
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لجنة اإلرشاد األكاديمي: 
مهام اللجنة:

عقد لقاء مفتوح مع الطالبات الجدد لغايات اإلرشاد والتعارف ●
ــة  ● ــة األكاديمي ــب الخط ــبة حس ــية المناس ــررات الدراس ــار المق ــي اختي ــا ف ــة وتوجيهه ــاد الطالب إرش

ــاح. ــة بنج ــة العلمي ــى الدرج ــول عل ــة للحص الموضوع
معاونــة الطالبــة علــى تذليــل العقبــات التــي تصادفهــا فــي دراســتها بالكليــة، وتقديــم النصــح فــي األمور  ●

التــي تؤثــر فــي دراســتها، وبعبــارة عامــة اإلرشــاد األكاديمــي ال يتعــدى تقديــم العــون للطالبــات ممــا 
ــة  ــاتهن التعليمي ــاء لمؤسس ــب االنتم ــى ح ــة وال ــة الجامعي ــة البيئ ــن إمكاني ــتفادتهن م ــى اس ــؤدي إل ي

والتوفيــق بيــن أهــداف التعليــم الجامعــي وحاجــة الطالبــة.
التنســيق مــع مرشــدات الطالبــات  بشــأن المشــكات الطابيــة والعمــل علــى حلهــا. مــع التوجيــه بعقــد  ●

اجتماعــات مــع الطلبــة ألخــذ ماحظاتهــم.
ــم  ● ــا وتقدي ــات وتحليله ــع البيان ــا وجم ــي وتوزيعه ــاد األكاديم ــة باإلرش ــتبيانات المتعلق ــداد االس إع

ــات التوصي
إعداد التقارير الازمة بالقسم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية ●
إعداد تقرير فصلي عن اإلرشاد األكاديمي بالقسم ومقترحات التحسين لرئيس القسم ●
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لجنة المعادالت: 
مهام اللجنة:

مطابقة مواد خطة الطالبة المحولة من قسم آلخر داخل أو خارج الجامعة . ●
اعداد تقرير يوضح المواد المفترض علي الطالبة دراستها . ●

لجنة الجداول الدراسية واألختبارات : 
مهام اللجنة:

 إعداد الجداول الدراسية وجداول االختبارات . ●
متابعة مشرفات الشبكة والتبليغ في حال عجز عن تغطيتها. ●
 استطاع آراء الطالبات بالقسم حول جداول االختبارات النهائية. ●
ــداد  ● ــجات وأع ــات المس ــداد الطالب ــر أع ــة وحص ــارات النهائي ــات االختب ــور الطالب ــوف حض ــع كش جم

ــم ــات بالقس ــات المحروم الطالب
التنســيق مــع وحــدة الشــؤون التعليميــة إلعــداد جــداول االختبــارات النهائيــة وجــدول القاعــات وجــدول  ●

قبة لمرا ا
المتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية وإعداد تقرير عنها لرئيس القسم. ●
إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وتحليل النتائج  ●
 العمل على تحقيق جودة االختبارات. ●
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لجنة االنشطة الطالبية:  
مهام اللجنة:

اإلشراف العام على األنشطة غير الصفية في القسم . ●
وضع خطة لنشاط اللجنة خال الفصل الدراسي ومتابعة تنفيذها . ●
إعداد التقارير الدورية والنهائية عن اللجنة . ●
رفــع روح التنافــس الشــريف بيــن الطــاب وذلــك باشــراكهم فــي النشــاط واقامــة المســابقات العلميــة  ●

بينهــم التــي تســاعد علــي تقويــة العاقــات االجتماعيــة بزمائهــم وأســاتذتهم ومجتمعهــم .
اكتشاف مواهب الطاب ، وتنميتها وتوظيف طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع . ●
إكســاب الطــاب معــارف ومهــارات إضافيــة، وغــرس العديــد مــن القيــم النبيلــة والســلوكيات اإليجابية  ●

فــي نفوســهم .
تنميــة الحــس الوطنــي لــدى الطــاب مــن خــال ربطهــم بمنجــزات الوطــن وتعريفهــم بهــا، وتأكيــد  ●

انتمائهــم إليــه .
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لجنة دعم الطالب: 
مهام اللجنة:

تقديم الدعم للطالب من خال زيادة وعي وإدراك الطاب بمسؤولياتهم األكاديمية  ●
تشــجيع الطــاب علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي حــل المشــكات األكاديميــة والشــخصية)اجتماعية  ●

أو نفســية(التي تقــف دون تحقيقهــم ألهدافهــم التعليمــة .

لجنة القياس والتقويم:
مهام اللجنة:

ــة  ● ــق الخط ــير وف ــط والس ــة الضب ــان درج ــمل بي ــارات ، يش ــير االختب ــن س ــي ع ــر يوم ــداد تقري إع
ــة  ــت كاٍف ، مطابق ــل وق ــن قب ــور المراقبي ــده ، حض ــي موع ــار ف ــة كل اختب ــة ونهاي ــة . بداي المطلوب
ــاب الطــاب ،المخالفــات  ــا ،مــلء كشــف حضــور وغي ــة المعمــول به أوراق األســئلة للمواصفــات الفني

ــخ. ــاالت الغش...ال وح
رصــد نمــاذج تقييــم االختبــارات لمقــررات القســم للفصــل الدراســي المعنــي. ســواء تعلقــت بمــا هــو  ●

ــارات. ــارات ،أو اثنائهــا ، أو بعــد االختب خــاص منهــا لفتــرة  قبــل االختب
ــب  ● ــز الجوان ــي تعزي ــا ف ــا , لاســتفادة منه ــة , وتحليله ــاس المختلف ــق أدوات القي ــى تطبي اإلشــراف عل

ــدت( ــلبية) إن وج ــب الس ــة الجوان ــة , ومعالج اإليجابي
تحليــل نتائــج اختبــارات المقــررات الدراســية الفصليــة والنهائيــة ، وتقديــم بعــض المؤشــرات اإلحصائية  ●

ــة  ــدى مائم ــئلة , وم ــة األس ــار و صعوب ــع االختب ــروط وض ــر ش ــدى توف ــل م ــار , مث ــودة االختب لج
األســئلة التــي يســتخدمها لقيــاس تحصيــل الطــاب األكاديمــي. 
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إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطالبات وإعداد إحصائية إجمالية بذلك. ●

لجنة الخريجين : 
مهام اللجنة:

إنشاء قاعدة بيانات للخريجات ومتابعتها .  ●
إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والشراكات ذات العاقة بالخريجات . ●
قياس مستوي الرضا للخريجات ومؤسسات العمل . ●
ــج  ● ــن البرام ــة م ــن مــن خــال مجموع ــع كفاءته ــل برف ــة الخريجــات لســوق العم ــي تهيئ اإلســهام ف

ــم . ــي القس ــة ف التدريبي
إطاع الخريجات علي ما يستجد في النواحي األكاديمية والبحثية داخل الكلية . ●
توثيــق العاقــة مــع الخريجــات لاســتفادة مــن خبراتهــن فــي تطويــر الخطــط األكاديميــة والبحثيــة  ●

والتدريبيــة بالقســم . 
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مصادر التعلم بالقسم :
يتوفــر بالقســم معمــل حاســب آلــي خــاص لتطبيــق الطالبــات عمليــًا مــن خــال برامــج رياضيــة محوســبة 
ــه  ــة خاصــة ب ــة. كمــا يضــم القســم مكتب ــي تســتخدم فــي تدريــس بعــض مقــررات البرنامــج التطبيقي والت
تتوفــر بهــا نســخة مــن أهــم الكتــب المقــررة علــى الطالبــات والمراجــع األساســية و نســخ مــن بحــوث التخــرج 

لطالبــات القســم .



38

قسم 
الرياضيات

وسائل التواصل مع القسم :
يمكن التواصل مباشرة مع رئيسة القسم على الرقم 0164043631

 n.althumairi@mu.edu.sa: ومن خال البريد االلكتروني



كلية التربية بالمجمعة



كلية التربية بالمجمعة


