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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (  الرياضيات)  قسم 
 المقدمة :

نا  و العالم المجرد بداخلنا.   وقسم الرياضيات هى اللغة والوسيلة التى تجعلنا نفهم العالم المادى من حول

 المقرراتوهو يقدم مجموعة واسعة من  الرياضيات بكلية التربية بالدلم،ا لتابع لجامعة الخرج من األقسام الواعدة

الرياضيات و بولوجيا،التو، و الهندسة، مثل التحليل والجبر،  البحتةللرياضيات  التقليديةتتراوح بين المجاالت 

 وبعض مقررات االحصاء. ، التطبيقيةيكانيكا االستاتيكا، الديناميكا، والممجاالت مثل، ل التطبيقية

وفى العصر الحالي استطاع العلماء االستفادة القصوى من هذا العلم فمعظم االكتشافات العلمية التي نراها لها عالقة 

دات المناهج وفق أحدث المعلومات . وقد روعي في الخطة الدراسية أن تكون مفررياضياتبشكل أو بآخر بعلم ال

 العلمية المستقاة من المراجع الحديثة .كما يجب أن تتماشى الخطة الدراسية مع حاجة سوق العمل. 

والتدددي يبددددأ تنفيدددذها فدددي العدددام الدراسدددي الرياضددديات وقدددد تدددم بفعدددل ض تعدددالى وضدددع الخطدددة الدراسدددية لقسدددم 

د/ تحد  ششدرال لجندة الخطدل بالقسدم بر اسدة  اختصاصد  كدل بحسدب الرياضياتهـ من أععاء قسم 2341/2344

 –د/ عبدددالفتاح مصدطفي محمددال اسدتام مسدداعد  ـدـرياضديات تطبيقيدة   –صدابر محمدود الكبيدر ال االسدتام المشددار  

 هـ .2341/----/-----بتاريخ -------و قد اعتمد مجلس القسم هذه الخطة في جلست  االحصاء وعلوم الحاسب  

يف المقددررات التربويددة فددي مجلددس قسددم التربيددة وعلددم الددنفس فددي جلسددت  السادسددة بتدداريخ و تددم اعتمدداد توصدد

 هـ .21/3/2341

و أقرتها اللجنة الدا مة للخطل و النظام  ، 12/3/2341كما اعتمدت في مجلس الكلية في جلست  السادسة  بتاريخ 

 م .14/3/1122ـ  هـ  الموافق ل21/5/2341الدراسي في اجتماعها السابع المنعقد بتاريخ 

ويشار شلى أن القسم وضع الخطة مسترشدا لمواد التخصص و مواد من أقسام أخرى بدالخطل الدراسدية المعتمددة  

 في كل من الجامعات اآلتية :

 . رياضياتقسم ال –كلية العلوم  –جامعة الملك سعود  -جامعة  -2

 .اترياضيقسم ال –كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  – خرججامعة ال -1

 .  علوم والرياضياتقسم ال – تربيةكلية ال – ام القريجامعة  -4

 . رياضياتقسم ال –األقسام العلمية  –كليات التربية للبنات  -وكالة الكليات  -3

 

 

 ونرجو من ض التوفيق والسداد.                                             
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 رؤية القسم :

 لة علميا و فنيا في مجاالت و تخصصات علوم الرياضيات.شعداد الكوادر الوطنية المؤه

 

 رسالة القسم :

تقديم برامج دراسية متميزة في علم الرياضيات والعلوم اإلنسانية لسد حاجة المجتمع من الخريجات 

 المتميزات القادرات على خدمة المجتمع والبحث العلمي. 

 

 الهدل من شنشاء القسم :

-في ضوء الخطل الدراسية المقررة. الرياضياتي مجاالت تقديم العلم والمعرفة ف 

 . تشجيع الطالبات على البحث العلمي 

مسئولية البحوث العلمية نلكي يتحمل علم الرياضياتفي  اتشمداد سوق العمل بحاجات  من المتخصص. 

 الرياضيات لتقدم العلمي و تطبيقات  في مجالمواكبة ا 

التعلديم العدام والمعاهدد العليدا  للعمدل فدي مجدال التددريس فدي قطداع الرياضياتمجال علميا في  شعداد كوادر مؤهلة

 .وغيرها

  مناسباً بما يؤهلها لمواصلة الدراسات العليا والبحث العلمي.  شعداداشعداد الطالبة 

ومراكز البحوث العلمية. -فنيات أكاديميات -باحثات -العمل في الجامعات كمعيدات 

 
 التي يمنحها القسم : الدرجة العلمية

 . الرياضياتبكالوريوس التربية تخصص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 4صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية
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 الرياضياتصفُاخلطةُالدراسيةُلقسمُو

في المستوى ( 51) ًلمدة خمسة عشر أسبوعااسي واحد ( وحدة دراسية وتدريب ميداني لفصل در 311يجب أن تجتاز الطالبة بنجاح )
 لكي تتخرج خالل ثمانية فصول دراسية على النحو الموضح بالجدول التالي : (  51) ًبمعدل إثني عشرة ساعة أسبوعيا الثامن

 الهدف الدراسيةوحدات عدد ال عدد المقررات المتطلبات
 

 متطلبات الجامعة

 

6 

 

51 

تهدف هذه المتطلبات إلى إمداد الطالبة بالمفاهيم 
المهمة في الثقافة اإلسالمية والمقدرة على التعبير 

عربية وحقوق اإلنسان في اإلسالم الواضح باللغة ال
 والسياسات المحلية والدولية ومعرفتها للتاريخ الوطني .

 متطلبات الكلية
 

 عامة(مقررات )
 

+ 

 )إعداد مهنى (

15 15 

تهدف هذه المقررات إلى االرتقاء بمهارة الطالبة في 
اللغة االنجليزية على محاور القراءة والكتابة واالستماع 

درتهن على التعبير بها بطالقة وأيضاً والتخاطب ورفع ق
تأهيل الطالبة لإلطالع دون عائق لغوي على كل ما هو 
جديد ومتطور في مجاالت التقنيات الحديثة , وكذلك 

إلمامها  بمهارات التعلم والتفكير والبحث واالتصال 
و المهارات التربوية و مبادئ  ومهارات الحاسوب

إضافة إلى  حية للطالبة.,واالرتقاء بالثقافة الص اإلحصاء
إلمامها بأهم قواعد اللغة العربية و مهارة الكتابة بها . و 

 إحاطتها بأهم المعلومات في الثقافة اإلسالمية .
 متطلبات القسم

 
 (القسممن داخل متطلبات )

 
+ 

 (متطلبات من أقسام أخرى)

تأصيل و تنمية المفاهيم والمعارف الخاصة بالتخصص  61 11
اسة الطالبة مقررات أساسية في التخصص من خالل در 

ثم االرتقاء بالمستوى األكاديمي بدراسة الطالبة 
لمقررات اختيارية تشكل مجموعة من التخصصات 

 النادرة والحيوية للقسم .
تهدف هذه المقررات إلى بناء الخلفية العلمية الصلبة   

وذلك من خالل دراسة مقررات تخصصية في مجاالت 
 لكيمياء والفيزياء.اإلحصاء و ا

  566 11 مجموع المقررات والوحدات
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 الرياضياتُتفصيليُملتطلباتُدرجةُالبكالوريوسُاملقرتحةُلتخصصوصفُ

 

ُجدولُعامُيوضحُاملتطلباتُ:ُ
ُ

 عدد الوحدات الدراسية المتطلبات

 21 متطلبات الجامعة

 51 متطلبات الكلية

 15 متطلبات القسم

 241 المجموع الكلي

ُ
ُ

ُوحدةُدراسية(ُ:51ُوالًُ/ُمتطلباتُاجلامعةُ)أ

 

 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد اسم المقرر رقم ورمز المقرر

  ( 0,  0,  1) 1 سالميةاإلثقافة المدخل لل سلم 505
  ( 0,  0,  1) 1 اإلسالم و بناء المجتمع سلم 501
  ( 0,  0,  1) 1 أسس النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 506
  ( 0,  0,  1) 1 أسس النظام السياسيي في اإلسالم سلم 501
  ( 0,  0,  1) 1 المهارات اللغوية عرب 505
  ( 0,  0,  1) 1 التحرير العربي عرب 501

  ( 0,  0, 51)51 مجموع الساعات 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 6صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية
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ُ:ُوحدةُدراسية(15ُثانيًاُ/ُمتطلباتُالكليةُ)

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُُُُُُُُُُُُُُُاتُعامةُ)ُأُ(ُ/ُمقرر

 متطلب سابق ت الدراسيةوحداعدد ال اسم المقرر رقم ورمز المقرر
  ( 0,  0,  1)1 التصالمهارات ا علم5100
  ( 0,  0,  1)1 الثقافة الصحية ثقف5056
  ( 5,  0,  1)6 مهارات الحاسب اآللي تقن 5100
  ( 5,  0,  1)6 مهارات القراءة نجم 5150
  ( 0,  5,  1)6 مهارات الكتابة نجم 5110
  ( 5,  0,  1)6 مهارات االستماع و المحادثة نجم 5160

  ( 1 , 5, 51 ) 56 مجموع الساعات
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ُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُبُ(ُ/ُمتطلباتُاإلعدادُاملهني

 متطلب سابق ات الدراسيةوحدعدد ال اسم المقرر رقم ورمز المقرر
  ( 0 , 0,  1)1 العلمي البحث بادئم نهج5056
 ــــــــــ ( 5,  0,  1 )6 مهارات التفكيرتنمية  نفس5056
 ــــــــــ ( 0,  0,  1)1 تربية إسالمية ترب5056
 ــــــــــ ( 0,  0,  1)1 سياسة ونظام التعليم في المملكة العربية السعودية أدر1156
 ــــــــــ ( 0,  0,  1 )1 مدخل إلى علم النفس نفس5016
 النمو نفسعلم  ( 5,  0,  1)  1 علم نفس التربوي نفس1216
 مدخل إلى علم النفس ( 5,  0,  1)  6 علم نفس النمو نفس1266
 ــــــــــ ( 5,  0,  1)  1 ميوسائل وتقنيات التعل وسل6256

  (5,  0,  1)  1 (2) الرياضياتق تدريس ائطر  نهج4221
 ــــــــــ ( 0,  0,  1)  1 والتخطيط التربويدارة اإل إدر6166
 (2)الدراساتطرق تدريس  (5, 0,  1)  1 (1) الرياضياتق تدريس ائطر  نهج6110
 ــــــــــ ( 0,  0,  1)  1 اجتماعيات التربية ترب1566
 ــــــــــ (0, 0,  1)  1 مناهج عامة نهج1116
 ــــــــــ (0, 0,  1)  1 تقويم تربوي فسن1166
 تقويم تربوي (1, 0, 1)1 ةميدانيربية ت نهج1000

  (56,  0,  60)  66 مجموع الساعات 
 

في (  51) ًبمعدل اثني عشرة ساعة أسبوعيا في المستوى الثامن( 51) ًالميدانية لمدة خمسة عشر أسبوعاربيةعلى الطالبة أداء الت
 لكلية كشرط أساسي للحصول على درجة البكالوريوس .جهة تعترف بها ا
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 وزارة التعليم العالي
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ُوحدةُدراسيةُ(ُ:61ُُثالثًاُ/ُمتطلباتُالقسمُ)ُ
ُوحدةُدراسيةُ(ُ:11ُ)أ(ُمقرراتُإجباريةُمنُداخلُالقسمُُ)ُُ
 

 متطلب سابق ات الدراسيةوحدعدد ال اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 االحتماالت نظرية (1, 2, 1)1 االستدالل االحصائي أحص1224

 مبادئ اإلحصاء و االحتماالت (1, 2, 1)1 نظرية االحتماالت أحص
 ــــــــــ (1,  2,  1)1 رياضيات عامه ريض1124
 ــــــــــ I 4 (4 ,2 ,1)حساب التفاضل والتكامل  ريض1114
 رياضيات عامه (1, 2, 4)4 جبر وهندسة تحليلية ريض1424
 Iحساب التفاضل والتكامل  II 4 (4 ,2 ,1) حساب التفاضل والتكامل ريض1144

 رياضيات عامه (1, 2, 4)4 استاتيكا ريض1324
 استاتيكا (1, 2, 4)4 ديناميكا ريض4221
 IIحساب التفاضل والتكامل  III 4(4 ,2 ,1)حساب التفاضل والتكامل  ريض4211

 IIتكامل حساب التفاضل وال (1, 2, 4)4 مقدمة فى المعادالت التفاضلية ريض4241

 IIحساب التفاضل والتكامل  (1, 2, 4)4 التحليل العددي ريض4231

 رياضيات عامه (1, 2, 4)4 جبر خطي ريض1414
 جبر وهندسة تحليلية I 1(1 ,2 ,1)تحليل حقيقي  ريض4251
 جبر وهندسة تحليلية (1, 2, 4)4 نظرية الزمر ريض4111

 (1, 2, 4)4 التحليل المركب ريض4112
حساب التفاضل والتكامل , دسة تحليليةجبر وهن

II 
 نظرية الزمر (1, 2, 4)4 حلقات وحقول ريض3221
 ديناميكا (1, 2, 4)4 ميكانيكا ريض4111
 ميكانيكا , التحليل العددي (1, 1, 1)1 مشروع بحث ريض3222
  (1،2،1)4 مبادئ اإلحصاء و االحتماالت  إحص 2101

  (1,  20, 52) 51 مجموع الساعات
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ُ:ُوحداتُدراسية(1ُ(ُمقرراتُاختياريةُمنُداخلُالقسمُ)ُب)ُ
 عدد ــــــــــــــــــــــــــــ موحدات دراسية من القائمة التالية :  تختار الطالبة

 

 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 ــــــــــ ( 1,  1, 1)1 الرياضيات عند المسلمين ريض
 جبر وهندسة تحليلية (1, 2, 4) 4 نظرية االعداد ريض4113

 Iتحليل حقيقي  II 4(4 ,2 ,1)تحليل حقيقي  ريض

 (1, 2, 4)4 هندسة تفاضلية ريض

مقدمة فى المعادالت ,  جبر خطي
حساب التفاضل والتكامل ,  التفاضلية

III 
 Iتحليل حقيقي  (1, 2, 4)4 مقدمة فى التوبولوجي ريض
 ميكانيكا (1, 2, 1)1 دئ نظرية مرونهمبا ريض
 IIIحساب التفاضل والتكامل  (1, 2, 4)4 تحليل متجهات ريض

 ريض3221
مقدمة فى المعادالت التفاضلية 

 الجزئية
 مقدمة فى المعادالت التفاضلية (1, 2, 4)4

ُ
ُ:وحداتُدراسيةُ(1ُُ(ُمقرراتُإجباريةُمنُخارجُالقسمُ)ج)
 

 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد رراسم المق رقم ورمز المقرر
 ــــــــــ (2, 1, 1) 1 فيزياء عامه فيز1224

 مهارات الحاسب اآللي (2, 1, 1) 1 برمجة حاسب عال1324

 ــــــــــ (1,  1,  3) 3 مجموع الساعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 11صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

ُُُُُُُُُُُُُُُُالتوزيعُاملقرتحُملقرراتُاخلطةُالدراسيةُحسبُنظامُاملستوياتُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاملستوىُالدراسيُاألولُ:
 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد اسم المقرر رقم ورمز المقرر

  ( 0,  0,  1)1 سالميةاإلثقافة المدخل لل سلم505
  ( 0,  0,  1)1 المهارات اللغوية عرب505
  ( 5,  0,  1)6 مهارات القراءة نجم 5150
  ( 0,  5,  1)6 مهارات الكتابة نجم 5110
  ( 5,  0,  1)6 مهارات االستماع و المحادثة نجم 5160
  ( 5,  0,  1 )6 مهارات الحاسب اآللي تقن 5100
  ( 0,  0,  1)1 االتصالمهارات  علم2311

  ( 4 , 1,  21)20 مجموع الساعات
ُ.* تعني بأنه متطلب على طالبات المسارات العلمية فقطفي كلية التربية 

 

 

ُىُالدراسيُالثانيُ:املستو
 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد اسم المقرر رقم ورمز المقرر

  ( 0,  0,  1)1 اإلسالم و بناء المجتمع سلم501
  ( 0,  0,  1)1 التحرير العربي عرب501
  ( 5,  0,  1 )6 مهارات التفكيرتنمية  نفس5056
  ( 0,  0,  1 )1 مدخل إلى علم النفس نفس5016
  ( 0,  0,  1 )1 مبادئ البحث العلمي نهج5056
  ( 0,  0,  1)1 تربية إسالمية ترب2124
  ( 0,  0,  1 )1 الثقافة الصحية ثقف2124
  ( 0,  5,  1) 6   مبادئ اإلحصاء و االحتماالت      إحص 2101

  ( 1,  5,  56)  10 مجموع الساعات



 

 

 

 
 
 

 

 11صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

ُاملستوىُالدراسيُالثالثُ:

 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد م المقرراس رقم ورمز المقرر

 (1,  2,  1) 1 نظرية االحتماالت احص
مبادئ االحصاء 

 واالحتماالت
 ــــــــــ (1,  2,  1) 1 رياضيات عامه ريض1156
 ــــــــــ I 3 (3 ,1 ,0)حساب التفاضل والتكامل  ريض1116
 يمهارات الحاسب اآلل (2, 1, 1) 1 برمجه حاسب عال1156
 ــــــــــ (1, 0, 2)2 فيزياء عامه فير1556
  (0,  0,  1) 1 أسس النظام االقتصادي في اإلسالم سلم506

 مدخل إلى علم النفس  2،  1،  1ال 4 علم نفس النمو نفس1344
  (0,  0,  1) 1 سياسة ونظام التعليم في المملكة العربية السعودية أدر1024

  (  2,  4, 23)20 مجموع الساعات
 

ُ

ُاملستوىُالدراسيُالرابعُ:

 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 نظرية االحتماالت (1,  2,  1) 1 االستدالل االحصائي أحص1556
 رياضيات عامه (1, 2, 4)4 جبر وهندسة تحليلية ريض1656
 Iفاضل والتكامل حساب الت II 3 (3 ,1 ,0)حساب التفاضل والتكامل  ريض1166
 رياضيات عامه (0, 5, 6)6 استاتيكا ريض1156
 رياضيات عامه (0, 5, 6)6 جبر خطي ريض1616
 ــــــــــ ( 0,  0,  1) 1 أسس النظام السياسي في اإلسالم سلم501

 علم نفس النمو (5,  0,  1)  4 علم نفس التربوي نفس1314
  (5,  1, 51)  55 مجموع الساعات

ُ



 

 

 

 
 
 

 

 12صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

ُوىُالدراسيُاخلامسُ:املست

 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 استاتيكا (0, 5, 6)6 ديناميكا ريض6550
 IIحساب التفاضل والتكامل  III 4(4 ,2 ,1)حساب التفاضل والتكامل  ريض1510
 IIمل حساب التفاضل والتكا (0, 5, 6)6 مقدمة فى المعادالت التفاضلية ريض6560
 IIحساب التفاضل والتكامل  (0, 5, 6)6 التحليل العددي ريض6510
 جبر وهندسة تحليلية I 1(1 ,5 ,0)تحليل حقيقي  ريض6510

  (5, 0,  1) 1 (2) رياضياتق تدريس ائطر  نهج4221
 علم نفس النمو (0,0,1)1 الصحة النفسية نفس4354
  (0, 5, 1)1 وسائل وتقنيات التعليم وسل  4324

  ( 5,  6,  10)  10 مجموع الساعات
 

ُاملستوىُالدراسيُالسادسُ:

 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 جبر وهندسة تحليلية (0, 5, 6)6 نظرية الزمر ريض6110

 (0, 5, 6)6 التحليل المركب ريض6115
حساب التفاضل ,  جبر وهندسة تحليلية

 IIوالتكامل 
 ديناميكا (0, 5, 6)6 ميكانيكا ريض6111
  3 اختياري من داخل القسم 
  (0,  0,  1) 1 االدارة والتخطيط التربوي ادر 4544
 (2)رياضيات ق تدريس ائطر  (5,  0,  1) 1 (1)رياضيات ق تدريس ائطر  نهج4111

  (-, -, -)  56 مجموع الساعات
 

ُ

ُ



 

 

 

 
 
 

 

 13صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

ُاملستوىُالدراسيُالسابعُ:

 متطلب سابق ات الدراسيةعدد الوحد اسم المقرر ررقم ورمز المقر 
 نظرية الزمر (0, 5, 6)6 حلقات وحقول ريض1550
 ميكانيكا , التحليل العددي (0, 0, 2)2 مشروع بحث ريض1555
  4 اختياري من داخل القسم 
 ــــــــــ (0، 0،  2) 2 اجتماعيات التربية ترب3144
 ــــــــــ (0، 0،  2) 2 مناهج عامة نهج3054
 ــــــــــ (1، 0،  2) 2 تقويم تربوي نفس3014

  ( -,  -,  --)  51 مجموع الساعات
 

ُ

ُاملستوىُالدراسيُالثامنُ:

في (  51) ًبمعدل إثني عشرة ساعة أسبوعيا في المستوى الثامن( 51) ًالميدانية لمدة خمسة عشر أسبوعاربيةعلى الطالبة أداء الت
 كشرط أساسي للحصول على درجة البكالوريوس .  جهة تعترف بها الكلية

ات عدد الساع اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الدراسية

 متطلب سابق

 تقويم تربوي   5،  1،  1ال 1 التربية الميدانية نهج0555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 

 

 14صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

  ( وحدة دراسية143إجمالي عدد الوحدات الدراسية ) ال  الرياضياتملخص الخطة الدراسية لقسم 

 

 
 لمستوى الدراسي األولا

 

 المستوى الدراسي الثاني

رقم ورمز 

 المقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  ( 0،  0،  2) 2 اإلسالم و بناء المجتمع سلم102  ( 0،  0،  2) 2 المدخل للثقافة اإلسالمية سلم101

  ( 0،  0،  2) 2 التحرير العربي عرب102  ( 0،  0،  2) 2 المهارات اللغوية عرب101

  ( 1،  0،  2) 2 تنمية مهارات التفكير نفس1013  ( 1،  0،  2) 3 مهارات القراءة نجم 1210

  ( 0،  0،  2) 2 مدخل إلى علم النفس نفس1023  ( 0،  1،  2) 3 مهارات الكتابة نجم 1220

  ( 0،  0،  2) 2 مبادئ البحث العلمي نهج1013  ( 1،  0،  2) 3 مهارات االستماع و المحادثة نجم 1230

  ( 0،  0،  2) 2 تربية إسالمية ترب1013  ( 1،  0،  2) 3 مهارات الحاسب اآللي تقن 1000

  ( 0،  0،  2) 2 الثقافة الصحية ثقف1013  ( 0،  0،  2) 2 مهارات االتصال علم1000

  ( 3،  1، 11) 11 مجموع الساعات

 إحص 1010
مبادئ اإلحصاء و 

 االحتماالت
3 (2  ،1  ،0 )  

  ( 1،  1،  11)  11 مجموع الساعات 

   

 

 المستوى الدراسي الثالث

 

 المستوى الدراسي الرابع

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

مز رقم ور

 المقرر
 اسم المقرر

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

 (0،  1،  2) 2 نظرية االحتماالت احص
مبادئ االحصاء 

 واالحتماالت

أح2113

 ص
 (0،  1،  2) 2 االستدالل االحصائي

نظرية 

 االحتماالت

 ــــــــــ (0،  1،  2) 2 رياضيات عامه ريض2213
ري2313

 ض
 رياضيات عامه (0 ،1، 3)3 جبر وهندسة تحليلية

 ــــــــــ I 3 (3 ،1 ،0)حساب التفاضل والتكامل  ريض2223
ري2233

 ض
 II 3 (3 ،1 ،0)حساب التفاضل والتكامل 

حساب التفاضل 

 Iوالتكامل 

 (1، 0، 2) 2 برمجه حاسب عال2013
مهارات الحاسب 

 اآللي

ري2013

 ض
 رياضيات عامه (0، 1، 3)3 استاتيكا

 ــــــــــ (1، 0، 2)2 هفيزياء عام فير2113
ري2323

 ض
 رياضيات عامه (0، 1، 3)3 جبر خطي

 سلم103
أسس النظام االقتصادي في 

 اإلسالم
 ــــــــــ ( 0،  0،  2) 2 أسس النظام السياسي في اإلسالم سلم100  (0،  0،  2) 2

 (1،  0،  2) 2 علم نفس النمو نفس2133
مدخل إلى علم 

 النفس

نف2123

 س
 علم نفس النمو (1،  0،  2)  3 التربوي علم نفس

 أدر2113
سياسة ونظام التعليم في 

 المملكة العربية السعودية
2 (2  ،0  ،0)  

 مجموع الساعات
11  (11 ،5  ،

1) 
مجموع  

 الساعات
11(11 ،3  ،1 )   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 15صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 

 

 

 المستوى الدراسي الخامس

 

 المستوى الدراسي السادس

 رقم ورمز

 المقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

 استاتيكا (0، 1، 3)3 ديناميكا ريض3110
ري3220

 ض
 جبر وهندسة تحليلية (0، 1، 3)3 نظرية الزمر

 ريض3120
حساب التفاضل 

 IIIوالتكامل 
3(3 ،1 ،0) 

ضل حساب التفا

 IIوالتكامل 

ري3221

 ض
 (0، 1، 3)3 التحليل المركب

جبر وهندسة تحليلية ، 

 IIحساب التفاضل والتكامل 

 ريض3130
مقدمة فى المعادالت 

 التفاضلية
3(3 ،1 ،0) 

حساب التفاضل 

ريII 3222والتكامل 

 ض
 ديناميكا (0، 1، 3)3 ميكانيكا

 ريض3100
 التحليل العددي

 
3(3 ،1 ،0) 

 حساب التفاضل

 IIوالتكامل 

 ريض3150
 Iتحليل حقيقي 

 
2(2 ،1 ،0) 

جبر وهندسة 

 تحليلية
 

 3 اختياري من داخل القسم
 

 نهج3110
طرائق تدريس 

 (1رياضيات )
2 (2  ،0 ،1)  

 علم نفس النمو (0,0,2)2 الصحة النفسية نفس3153
3533 

 ادر

االدارة والتخطيط 

 التربوي
2 (2  ،0  ،0)  

  (0، 1، 2)3 وسائل وتقنيات التعليم وسل 3113
نه3220

 ج

طرائق تدريس 

 (2رياضيات )
2 (2  ،0  ،1) 

طرائق تدريس رياضيات 

(1) 

  ( 1،  1،  20)  21 مجموع الساعات
 مجموع الساعات

11  (- ،- ،-) 

 

 

 

 المستوى الدراسي السابع

 

 المستوى الدراسي الثامن

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

حدات عدد الو

 الدراسية
 متطلبسابق

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد الساعات 

 الدراسية
 متطلب سابق

 نهج5000 نظرية الزمر (0، 1، 3)3 حلقات وحقول ريض0110
التربية 

 الميدانية
 تقويم تربوي ( 5،  0،  2) 2

 (0، 0، 2)2 مشروع بحث ريض0111
ميكانيكا ، التحليل 

 العددي

 

 

  3 خل القسماختياري من دا 

 ــــــــــ (0، 0،  2) 2 اجتماعيات التربية ترب0133

 ــــــــــ (0، 0،  2) 2 مناهج عامة نهج0153

 ــــــــــ (1، 0،  2) 3 تقويم تربوي نفس0113

مجموع 

 الساعات
15  (--  ،-  ،- )   

   

  



 

 

 

 
 
 

 

 16صفحة سلمان بن عبدالعزيز جامعة ـ بالدلم ــــ كلية التربية الرياضياتقسم  -دراسية الخطة ال
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 

 

 

 

 املقررات توصيف
 

 املستويات
 



 

 

 

 

 املستوى الدراسي
 األول
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 سلم 212

101 Islam 

 المدخل للثقافة اإلسالمية

Introduction to 

Islamic Culture 

 ـــ األول ـــ 1

 

 أهداف المقرر:

ـحة،وربل األجيال المسلمة بمصادر اإلسالم يهدل هذا المقرر شلى ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصــحي

ف الشباب بما يحيل وشبراز أهمية تحول هذه المعارل شلى واقع حي في سلو  المسلم، مع تعرياألساسية،

،وشيجاد الحلول اإلسالمية المناسبة للمشكالت التي تثيرها النعريات والنعم الوضعية المعاصرة      المخاطربهممن

التعريف بأسس الحعارة اإلسالمية، وبيان واقع األمة اإلسالمية وأسباب تخلفها وسبل مع رد شبهاتها،وكذا 

 النهوض بها.

 :محتوى المقرر

 أوال:التعريف بالثقافة اإلسالمية:

 عرض هام عن أهدال دراسة الثقافة اإلسالمية .  2

 التعريف المختار للثقافة عمومآ، وعالقتها بكل من العلم والحعارة.  1

 ميةالثقافة اإلسال  4

 االتجاهات في تعريفها. - أ

 مصادرها المع التفريق بين المصادر األصلية واإلضافية . - ب

 أهميتها وأثرها على الثقافات األخرى. - ت

 التحديات التي تواجهها الثقافات اإلسالمية ، وسبل مواجهتها:  3

 ولمة .الع/اإلعالم/التعليم/االستشرال/أ الوسا ل الالقوة العسكرية ، الغزو الفكري: التنصير    

 ب األثار. 

 ج  سبل مواجهة التحديات.   

 العالقة بين الحعارة اإلسالمية والحعارات أألخرى.  5

 أ موقف المثقف المسلم من الثقافات أألخرى وبيان العوابل العامة في رفض أو قبول مايريد منها.

 ب  الحوار بين الحعارات.

 ثانيآ:  خصا ص اإلسالم العام  : 

 عريف باإلسالم وبيان أهمية خصا ص .تمهيد في الت      

 خصا ص اإلسالم العامة:      

  رباني.2      

  عالمي. 1      

  فطري.4      



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

  شامل كامل.3      

 موافق للعلم الثاب  والعقل الصريح التبين العالقة بين اإلسالم والعلم التجريبي وتذكير نمامج سليمة 5

 لإلعجاز العلمي والنصوص الشرعية .

  خلقي.1 

  وسطي.3      

 ثالثآ: العقيدة اإلسالمية:

 التمهيد يتعمن:    

 تعريف العقيدة وتقسيمها وبيان أهميتها.  2

 مفهوم العقيدة ومنهج تلقيها،مع التركيزعلى اإليمان بالغيب.  1

 اإلشارة شلى أن العقيدة اإلسالمية تمثل أساس بناء اإلسالم.  4

 أركان العقيدة اإلسالمية:

 هلل. اإليمان با2

 أ عرض األدلة على وجود ض ووحدانيت .     

 اآللوهية مع التركيز على معنى الشهادتين وشروطهما ./األسماء والصفات/ب أنواع التوحيد: الالربوبية    

 صفاتهم ./أسماؤهم/خلقهم/ اإليمان بالمال كة:التعريفهم1

 حفظ ض  للقران /اإليمان بها شجماآل وتفصيال/ندهاإليمان بأنها كالم ض نزل  من ع/ اإليمان بالكتب:التعريفها4

 ووجوب العمل ب  .

  اإليمان بالرسل:3

 حاجة شلى الرساالت اإللهية.   أ

 التعريف بالرسول والفرق بين  وبين النبي.    ب

 اإليمان بأنهم مرسلون من عند ض.   ت

 اإليمان بهم شجماآلوتفصيآل.   ث

 وظا ف الرسل.   ج

 م صلى ض علي  وسلم.وجوب العمل بشريعة الرسول الخات   ح

  اإليمان باليوم اآلخر:5

 أ  التعريف باليوم األخر.         

 ب  عرض األدلة على البعث. 

 الجنة والنار ./الجزاء والحساب/البعث/ج  عرض موجز لمواقف اليوم األخر، وما يلحق ب  الالقبر  

  اإليمان بالقدر:1

                                                                                 أ تعريف  ،والفرق بين  وبين القعاء          

 الخلق ./المشيئة/الكتابة/ب  مراتب اإليمان بالقدر الالعلم

 ج  عدم االحتجاج بالقدر على فعل المعصية.

 د  النهي عن النزاع في القدر.

   آثار اإليمان على الفرد والمجتمع.3  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 إليمان. نواقض ا 0   

 الدرجة النهائية وتوزيعها :

 توزيع درجةأعمال السنة

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11 11+  11 ال أعمال السنة نظري

 

 المراجع :
رالنفا س هــ  الناشر:دا2324 نحو ثقافة شسالمية أصيلة، المؤلف: د.عمر بن سليمان األشقر الالطبعة الثانية عشرة 2

 ، األردن .

 هـــ ، الناشر: دار القلم، الكوي .2313 المدخل شلى الثقافة اإلسالمية ، المؤلف:، الناشر رشاد سالم الالطبعة التاسعة 1

  شرح أصول اإليمان ، المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 4

 

 

 

موافقة مجلس قسم الدراسات اإلسالمية بجلسته السادس  

 هـ                  1341/1342اسي : للعام  الدر

 هـ 1342/ 3/  11والتي عقدت بتاريخ :   

موافقة مجلس الكلية  بجلسته السادسة للعام  الدراسي : 

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم : 

 االسم :  أ.نعيمة السنيد

 التوقيع:

 رة عبد هللا الزعاقيد . نواالسم :  

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 عرب * 212

101 Arab* 

 المهارات اللغوية

 

 ـــ األول ـــ 1

 

 

 أهداف المقرر:
 ودة بالفعل بحيث تستطيع أداء عبارة تعليم الطالبة قواعد اللغة العربية وتنمية مهاراتها الموج

 سليمة من األخطاء اإلمال ية  والنحوية والصرفية واألسلوبية واللغوية بشكل عام.

  رفع القدرات التعبيرية للطالبة ، وزيادة ثروتها اللغوية ، ومساعدتها على استخدام العبارة

 المناسبة بشكل داللي واضح.

 م المنطقي لألفكار ، مع الحرص على التمسك باللغة تدريب الطالبة على التحدث ، والتنظي

 العربية الفصحى.

 .رفع األداء اللغوي العام لدى الطالبة 

 

 محتوى المقرر:

شتقان المهارات اللغوية وقواعد اللغة العربية من خالل دراسة تطبيقية لبعض النصوصالتى تم اختيارها  

ينة وأسلوب سهل ، مع التركيز على القواعد اللغوية مات لغة رصي بعناية لُِكتَاب من العصر الحديث فه

 العرورية للمحادثة والقراءة وتصويب  االخطاء الشا عة :

 . دراسة حركات اإلعراب األصلية والفرعية 

 . الجملة الفعلية وتركيبها 

 . الجملة اإلسمية وتركيبها 

 . الروابل اللغوية 

    بعض المنصوبات ال مكمالت الجملة الفعلية . 

 جرورات .الم 

 . التوابع 

  ال العدد والتصغير والنسب   المشتقات الصرفية بعض. 

 طرائق واستراتيجيات التدريس :
  محاضرات 

 وضع تطبيقات عملية لتأكيد الفهم واالستيعاب 

 المحادثة والحوار 

  أوراق نشاط 

 القراءة الشفهية الصحيحة 

 عروض  تقديمية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 مصادر التعلم :
 : شعداد اللجنة العلمية بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب جامعة الملك  كتاب المهارات اللغوية

 سعود .

 .النحو األساسي ، تأليف: محمد حماسة عبد اللطيف وآخرون 

  أساسيات التحرير وفن الكتابة بالعربية، تأليف: حسين المناصرة وعمر األمين ومسعد

 الشامان .

 التطبيق الصرفي ، تأليف عبده الراجحي. 

 المراجع اإللكترونية:

 .ًموقع اللغة العربية تعلماً وتعليما 

   . فنون اللغة العربية 

 الدرجة النهائية وتوزيعها :

 توزيع درجةأعمال السنة

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11 11+  11 ال أعمال السنة نظري

 

 

 جلسته السادسة موافقة مجلس قسم اللغة العربية  ب

 هـ 1342/ 1341للعام  الدراسي :  

 هـ 1342/ 3/  11والتي عقدت بتاريخ :   

موافقة مجلس الكلية  بجلسته السادسة للعام  الدراسي : 

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم :  أ د/ يسرية محمد الشافعي

 ع:التوقي

 د . نورة عبد هللا الزعاقياالسم :  

 التوقيع :
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 6صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 نجم 2121

ENG 1210 

 مهارات القراءة

Reading Skills 

 ـــ األول 1 1

 

 

 

 أهداف المقرر:
 لغة االنجليزية في مجاالت مختلفة .  تدريب الطالب على القراءة بال2

   تدريب الطالب على القراءة النقدية والتفاعلية .1

   تنمية المهارات الذاتية القراءة لدى الطالب .4

   تدريب الطالب على األساليب واآلليات المختلفة في القراءة .3

 

 محتويات المقرر:

للمشاركة الفعالة في النقاش والتفاعل مع  وضع هذا المقرر باألساس ليكون حافزا على دفع الطالب

المادة المقدمة، ويستخدم في ملك أسلوبا منهجيا يهدل  شلى تنمية المهارات الذاتية في القراءة لدى 

الطالب. ويستهدل المقرر بالدرجة األولى تنمية مهارة استيعاب المادة المقروءة وتحليل األفكار 

 المطروحة.

 

 

Contents& Description: 
 

This course is student- active in nature, and is designed to developautonomous 

skills through an ordered approach to reading. It targets primarily 

comprehension and thinking skills and posits to train the students to read faster . 

 

Course objectives :                                                                         : أهداف المقرر  
           

1- To inculcate the habit of reading in English, mostly at general level. 

2-To stimulate critical and participatory approaches to reading. 

3- To develop autonomous skills in reading. 

4- To develop mostly general lexical skills. 

5- To encourage the development of reading-related skills such as 

anticipation,inference,scanning and skimming. 
 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : الدرجة النهائية وتوزيعها
 

 والعمليتوزيع درجةأعمال السنة

 درجة  31ال

 النها ي االمتحان

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11  11 ال أعمال السنة نظري

 11 عملي

 

                    References:                    المراجع:

1- Reading power 3rd Edition by Beatrice S. Mikulecky & Linda 

Jeffries, Longman Publishing Group 2005 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسي :للعام  ------سم بجلسته موافقة مجلس الق

 هـ 1342/ 1341                               

 هـ 1342/  --/ --والتي عقدت بتاريخ :  

الدراسي :    للعام  بجلسته السادسة موافقة مجلس الكلية

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 ----------- االسم :

 التوقيع:

 د/ نورة عبد هللا الزعاقي االسم : 

 التوقيع :



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 تمارين نظري

 نجم 2111

ENG 1220 

 مهارات الكتابة

Writing Skills 

 ـــ األول 1 1

 

 

 أهداف المقرر:
 لب على جمع األفكار وتبويبها قبل الشروع في عملية الكتابة .  تدريب الطا2

  تنمية المهارات الكتابية العامة لدى الطالب مع التركيز على التهجئة وعالمات الترقيم وترتيب الجمل 1

 والفقرات وتماسكها وطريقة طرح الموضوع .

   العمل على خلق القدرة الشخصية على التعبير الذاتي لدى الطالب4

 محتويات المقرر:

يمثل هذا المقرر مدخال للمبادئ العامة للكتابة الوصفية. ويقدم نمامجا تعليمية مستوحاة من الواقع الثقافي 

 للطالب وتجربت  الشخصية والتي من شأنها أن تساعده على ترتيب أفكاره في شكل جمل مفيدة ومترابطة .

 

Contents& Description: 

This course is an initiation into the general principles of expository writing. 

 It incorporates students culture and personal experiences to teach themhow 

to organize their thoughts and other aspects of the writing process. 

 

Course objectives :                                                                         :  أهداف المقرر
  1-   To develop outlining and summarizing skills . 

2- To develop general writing skills with special reference to spelling, 

punctuation, paragraphing, layout, etc. 

3- To develop the autonomous skills of self-expression. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : الدرجة النهائية وتوزيعها
 

 والعمليتوزيع درجةأعمال السنة

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11  11 ال أعمال السنة نظري

 11 عملي التمارين 

 

 References: المراجع:

 1-Writing from Within By Curtis Kelly and Arlen Gargagliano, 

CambridgeUniv. Press, 2001. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الدراسي :للعام  ------موافقة مجلس القسم بجلسته 

 هـ 1342/ 1341                               

 هـ 1342/  --/ --والتي عقدت بتاريخ :  

الدراسي :    للعام  موافقة مجلس الكليةبجلسته السادسة

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 -----------االسم : 

 التوقيع:

 د/ نورة عبد هللا الزعاقي االسم : 

 التوقيع :



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 نجم 2141

ENG 1230 

 مهارات االستماع و المحادثة

Listening & Speaking 

Skills 

 ـــ األول 1 1

 

 

 أهداف المقرر:
 تعريف الطالب على علم األصوات في اللغة االنجليزية .  2

 تطوير مهارات استيعاب المعنى في مفردات المحادثة .  1

 توفير تطبيقات في المحادثة تساعد الطالب على بناء قدراتهم اللفظية .  4

 ق المحادثة .تمكين الطالب من تحديد المعلومات المهمة في سيا  3

 محتويات المقرر:

يهدل هذا المقرر شلى تدريب الطالب على االستجابة السريعة لنوع اللغة التي يمكن أن يواجهوها في 

محاضرات الجامعة التي تستخدم اللغة االنجليزية. كما يوفر هذا المقرر تطبيقا شامال لمهارات االستماع 

دة األبعاد . وعالوة على ملك ، يساعد المقرر على بناء الثقة والمحادثة ، مع وجود تمارين و واجبات متعد

عند الطالب أثناء التواصل مع مدرسيهم وزمال هم في الصفول ، من خالل استخدم االنجليزية كوسيل 

 للتواصل . ويوجد لهذا المقرر بعض الملحقات المكتوبة أو المسجلة على أقراص سي دي .

 

Contents& Description: 

The course is set to train students to respond quickly to the sort of language 

they are likely to encounter in the university lectures in English. It also 

provides comprehensive practice in the skills of listening and speaking with 

the the aid of multidimensional exercise and tasks. Furthermore, it builds 

confidence in students to communicate with the lecturer and their class 

fellows by using English as the medium of interaction. The course is equipped 

with written material and pre-recorded compact discs. 

 

Objectives :  

1- To make students familiar with the sounds of English language.  

2-To develop skills to understand the meaning of spoken words.  

3- To provide students with spoken practice to build up pronunciation. 

4-To enable students to comprehend specific information from the spoken words. 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : الدرجة النهائية وتوزيعها

 والعمليتوزيع درجةأعمال السنة

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11  11 ال أعمال السنة نظري

 11 عملي

 

 

 References: المراجع:

1- North Star Listening and Speaking 2nd Middle East Edition By Helen 

S.Solorzanoand Jennifer P.L.Schmidt. 

2- Interactions 1 Listening and Speaking, 4th –Middle East Edition By Judith 

Tanka, Paual Most and Lida R.Baker (2004) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسي :للعام  ------وافقة مجلس القسم بجلسته 

 هـ 1342/ 1341                               

 هـ 1342/  --/ --يخ :  والتي عقدت بتار

الدراسي :    للعام  موافقة مجلس الكليةبجلسته السادسة

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 -----------االسم : 

 التوقيع:

 د/ نورة عبد هللا الزعاقي االسم : 

 التوقيع :



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 رررقم و رمز المق

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 تقن2311

 

 مهارات الحاسب اآللي

Computer Skills 

 ـــ األول 1 1

 

 

 أهداف المقرر:
Aims:This Module aims to give the students a basic familiarity (literacy) with 

computers and theirs appropriate devices, further more to gain the necessary 

basic knowledge how to use these devices. This Module trainsthe students 

practically on Microsoft (MS) Office Components such as: Word, Power 

Point, Excel andAccess, and introduces the students to information and 

communication such as internet browser and email. 

 

 محتويات المقرر:

Syllabus:   

• Basic familiarity (literacy) to computers and their use . 

• Working knowledge in: the basic computer components and peripheral 

devices, the windows . 

• environment, file management, application and documents . 

• Microsoft (MS) Office components: Word, Excel, PowerPoint and Access . 

• Creating, formatting, and integrating documents. Presentations, charts and 

spreadsheets. 

• Communications tools such as internet browser and e-mail . 

 

 الدرجة النهائية وتوزيعها :
 

 والعملي  توزيع درجةأعمال السنة

 درجة  11ال

 االمتحان النها ي

 درجة   31ال 

 الدرجة النها ية

  11 ال أعمال السنة نظري

31 

 

 31 عملي 211

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

                 References:                           المراجع:

 مقدمة في الحاسب واالنترنت أد. عبد هللا بن عبد العزيز الموسى
Learning materials:    

 

- Essential 

• (ECDL-F) The European Computer Driving Licence Foundation, Cheltenham 

Course ware Ltd.: 

• Introduction to Computers and Information Systems, Larry Long, 5th edition 

- Internet Edition, Prentice Hall Int. 1997 . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسي : للعام ------موافقة مجلس القسم بجلسته 

 هـ 1342/ 1341                               

 هـ 1342/  --/ --والتي عقدت بتاريخ :  

الدراسي :    للعام  موافقة مجلس الكليةبجلسته السادسة

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 -----------االسم : 

 التوقيع:

 د/ نورة عبد هللا الزعاقي السم : ا

 التوقيع :



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

 االتصالمهارات علم1000

 

 ـــ األول - 2

 

 

 أهداف المقرر :
 على  :وقع أن تكون الطالبة قادرة بعد دراسة ذلك المقرر يت  

 مفهوم االتصال وأهميته وخصائصه وآدابه وكفاياته وأنماطه وعناصره.حليل ت -1

 االهتداء بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، من أساليب وممارسات اتصالية. -2

 تنمية االتصال مع الذات والثقة بالنفس. -4

 العمل على مواجهة المشكالت االتصالية بكل قوة واقتدار. -3

 استخدام األساليب الفعالة التي تناسب األنماط البشرية المتنوعة أثناء التعامل معها. -5

 مسؤولية الكلمة. ااستخدام األساليب والممارسات االتصالية، التي تنمي لديه -1

 تحسين مهارات التحّدث واالستماع. -7

 مخاطبة ومحاورة وإقناع اآلخرين والتفاوض معهم. -8

 وعات بروح الفريق.العمل مع المجم -9

 المشاركة في األعمال التطوعية المتعددة. -10

 العملية. اعلمه في حياتهتكتابة السيرة الذاتية والتقارير، وتطبيق ما ت -11

 إجراء مقابالت وظيفية بكل ثقة. -12

 تعزيز روح االنتماء. -14

 .استخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة بشكل إيجابي في االتصال -13

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15صفحة  المستوى األول الرياضياتقسم  

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 رياضيات ال قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 محتوى المقرر: 

االتصال في الترا ث العربي واالسالمي عناصر عملية –أهميته  –مفهوم االتصال –مدخل إلي االتصال  - 1

 آداب عملية االتصال . –االتصال 

 العوامل المؤثرة في االتصال . -آداب عملية االتصال –عناصر عملية االتصال  - 2 

 تصال مع الذات .طرق اال –أنواع الذات  –مفهوم الذات  - 4

 الثقة بالنفس. -الذكاء التواصلي –معرفة النفس البشرية  - 3

 االتصال والجودة الشخصية .  -لسلوك الغضب APEBنموذج   - 5

 مهارات االتصال الشخصي .  -ولئمسؤولية الكلمة ومخاطبة المس - 1

االتصال في فريق العمل و العمل  -اعلياألنماط البشرية وفقا للسلوك التف -األنماط البشرية وفقا لإلدراك - 7

 التطوعي .

 نموذج تطبيقي )مهارة اإللقاء( .   –مهارة التحدث  - 8

 الحوار واألمن الفكري . –مهارة الحوار  -مهارة االستماع - 9

 مهارة اإلقناع والتفاوض ونماذج عملية .  - 10

 لوظيفية .الكتابة ا –كتابة السيرة الذاتية  –المقابلة الشخصية  - 11

 أهميته . –آدابه  –تعريفه –االتصال االلكتروني  - 12

 إدمان االنترنت .  –االنترنت   - 14

 االتصال باستخدام الفيس بوك  –االتصال باستخدام البلوتوث  -التصال الهاتفيا - 13

 أساليب التدريس واألنشطة :

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة . – 1

 المناقشة . – 2

 ريس المصغر .التد – 4
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 العروض التوضيحية . – 3

 ساليب التقويم :أ

 : يستخدم في تقويم الطالبات

 . االختبارات الشفوية 

  ) االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية 

  والمشروعات االختبارات األدائية والعملية . 

 : توزيع درجات المقرر

 درجة أعمال السنةتوزيع 

 درجة( 00)

 ائياالمتحان النه

 درجة (00)

 الدرجة النهائية

  10 نظري)اختبار المنتصف (

00 

 

 10 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 11 مشروعات

 10 العروض العملية

 11 الواجبات

ُالمراجع :

 -أوال : المراجع العربية :
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للحوار الوطني ،   خالد محمد المغامس : الحوار وآدابه وتطبيقات في التربية . مركز الملك عبد العزيز-4

 هـ .1340الرياض 

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، دانيال، جولمان: الذكاء العاطفي،  -4

 م.2003
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 2008روبرت أنتوني: الثقة التامة بالنفس، مكتبة جرير، الرياض،  -3

 م 2005رانجيت سينجم الهي : تقرير الجودة الشخصية ، مكتبة جرير الرياض -5

وغير المسلمين ، مركز الملك عبد العزيز للحوار سعيد اسماعيل صالح : الحوار النبوي مع المسلمين  -1

     م2005الوطني ، 

 م.2004عماد الحداد: كيف تتغلب على الضغوط النفسية، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة،  -7

 ه1329 -طارق سويدان: فن اإللقاء الرائع، شركة االبداع للنشر والتوزيع، الكويت -8

: أفهم اآلخرين ودع اآلخرين يفهمونك : دار التوزيع والنشر اإلسالمية . القاهرة  محمد أحمد عبد الجواد-9  

 م 2003
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 هـ.1325الرياض، 

 م. 2007ويت، محمد النغيمش: أنصت يحبك الناس، دار اقرأ الدولية، الك -11

محمد بالل الجيوسي: أنت وأنا... مقدمة في مهارات التواصل اإلنساني، مكتب التربية العربي لدول  -12

 هـ.1322الخليج، 

محمد عبدالغني هالل: مهارات التعامل مع اآلخرين: سلوكيات التعامل والتواصل مع اآلخرين، مركز  -14

 م. 2007تطوير األداء للتنمية، القاهرة، 

 م.2003 محمد عبدالغني هالل: مهارات التوعية واإلقناع، مركز تطوير األداء والتنمية، القاهرة، -13

 م.2002محمود قظام السرحان: مهارات االتصال، وزارة الشباب، عمان -11
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 م.2003األمم المتحدة للطفولة: دليل مهارات الحياة األساسية للشباب، عمان، منظمة  -12
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 ثالثةبجلسته اللس قسم التربية وعلم النفس موافقة مج
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 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 للعام  الدراسي :الثالثة موافقة مجلس الكلية  بجلسته 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 11/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : د . نوف بنت ناصر التميمي 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي
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 أهداف المقرر:

يهدل هذا المقررللتعريف العام بنظامي المجتمع واألسرة في اإلسالم وباألسس التي يقومان عليها،ووسا ل 

مناقشتها وشبطالها ، وشبراز حكم تقويمها، وبيان أهم المشكالت،والشب  المثارة حول المجتمع واألسرة، و

 التشريع 

 في عموم هذا المقرر.

 

 :محتوى المقرر

 أوال:  المجتمع المسلم:

 ويتعمن مايلي:         

 مفهوم المجتمع المسلم الوبيان بعض االلفاض المتصلة بة كاألمة والجماعة ..... .   2

 احية العقدية والحلقية أسس بناء المجتمع المسلمالبيان اهتمام اإلسالم باإلنسان من الن  1

 سمات المجتمع المسلم:  4

 أ االلتزام بالكتاب والسنةالعقيدة، وعبادة، وأخالقآ، ومعامالت مالية، وأمرآ بمعرول ونهيآ عن منكر .    

 ب الدعوة شلى العلم والعمل النافع.   

 ج تحقيق األمن من خالل تشريع العقوبات، وشبطال الشب  المثارة حولها.    

 أسباب تقوية الروابل االجتماعية:  3    

 تشريع صالة الجماعة والعيدين والجنازة..أ        

 تشريع الواجبات االجتماعية الخاصة كبر الوالدين ، وصلة األرحام ...ب       

الدعوة شلى أسباب التآلف االجتماعي من خالل بيان حق المسلم على المسلم كإفشاء السالم وعيادة  ت      

 ض ....المري

 كالكذب .....شة ، والنهي عن األخالق السيئة د  الدعوة شلى األخالق الفاضلة كالصدق ، واألمانة ، والحياء و البشا 

 هـ تشريع التكافل االجتماعي ال كالزكاة ، والصدقات ، والنفقات والهدايا وتحمل العاقلة للدية ....  

 عالجها : أهم المشكالت االجتماعية وسبل الوقاية منها و5

 انحرال بعض الشباب ، وتشبههم بغير المسلمين ، وضعف صلتهم بالعلماء ، وأسباب ملك .   أ

 شنتشار وسا ل األعالم المعللة .    ب

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 سلم 211

102 Islam 

 اإلسالم و بناء المجتمع
Islam and Society 

Construction 

 ـــ الثاني ـــ 1
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فشو الفواحش األخالقية ال كالزنا ، واللواط ، والقذل ، واالختالط .......  وبيان حكمها وحكمة تحريمها    ت

 ، واألخطاء المترتبة عليها . 

 التدخين... ،المسكرات ،المخدرات   ث

 وأثرها في شفساد العالقات االجتماعية .  ،وبيان الفرق بينها وبين الهدية  ،الرشوة    ج

 ثانيا :  األسرة المسلمة :

 ويتعمن ما يلي :

 أهمية األسرة ومكانتها في اإلسالم :   2

 أهمية األسرة وتكونها من خالل الزواج الشرعي دون غيره .   أ

لمرأة في اإلسالم ، مقارنة بالمجتمعات واألنظمة القديمة والحديثة ، وشبطال المكانة التي حعي  بها ا   ب

 الشب  المثارة حول المرأة في اإلسالم ال كعملها ، وشهادتها  وديتها ، وتعدد الزوجات .... 

 حجاب المرأة المسلمة  ال حكمة ، وحقيقت  ، ومقاصده ، وشبطال ما يثار حول  من شبهات   .   ت

سرة ال غض البصر ، واإلستذان ، وتحريم الخلوة واإلختالط  ، الغيرة على المحارم ، عوامل حماية األ   ث

 تشريع اللعان  ،وعقوبة الزنا والقذل ...... 

 الخطبة وأحكامها العامة :   1

 معنى الخطبة ، وأهدافها ، ومعايير االختيار في الزوجين .   أ

 االمرأة التي يحل خطبتها ال المحرمات من النساء مؤقتآ ومؤبد   ب

أحكام الخطبة ال كالنظر شلى المخطوب  وحدوده ، والخلوة بها ، والمخالفات الشرعية في الخطبة ،    ج

 العدول عن الخطبة وأثاره ... 

 الزواج ومقاصده وأحكام  :   4

 تعريف الزواج ، وحكمة ، والترغيب في  .   أ

 الفاسدة المعاصرة .أركان الزواج  وشروط  ، ال الشروط الصحيحة والفاسدة   ، ويركز على األنكحة     ب

 مقاصد  الزواج ال مع اإلشارة شلى حكم تحديد النسل وتنظيمة ، و اإلجهاض ......     ت

 األثار المترتبة على عقد الزواج :   3

 حقوق الزوجين و واجباتهما .   أ

 حقوق األباء واألوالد و واجباتهم .   ب

 النفقة .   ت

 اإلرث.   ث

 فرق النكاح ، أسبابها وأثارها :   5

 وحكمة ، وحكمت  ، وأنواع  ، وبما تكون الرجعة  الطالق ال تعريف  ،    أ

 الخلع ، واللعان ، والظهار ، واإلبالء .   ب

 شسالم أحد الزوجين  وأثره في عقد النكاح .    ت

 العدة ال تعريفها ، أنواعها ، وحكمة ، وحكمة مشروعيتها ، وأحكامها      ث

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 المراجع :
هــ  2320ار  الفرج ال الطبعة األولى بناء المجتمع في اإلسالم ، المؤلف د. عبدالرحمن بن مب  2

 الرياض. -،الناشر:دار الفرقان

هـ ، الناشر: دارعلم 2320المجتمع واألسرة في اإلسالم ، المؤلف:د. محمد طاهر الجوابي ال  1

 الكتب،الرياض.

 أصول النظام االجتماعي في اإلسالم :للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور .  4

 

 الدرجة النهائية وتوزيعها :

 ع درجةأعمال السنةتوزي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11 11+  11 ال أعمال السنة نظري

 

 

 

 

موافقة مجلس قسم الدراسات اإلسالمية بجلسته السادسة 

 هـ 1342/ 1341للعام  الدراسي :       

 هـ 1342/ 3/  11والتي عقدت بتاريخ :  

بجلسته السادسة للعام  الدراسي :   موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم : 

 أ.نعيمة السنيداالسم : 

 التوقيع:

 االسم :د . نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 الهدف العام للمقرر :
 تنمية اتجاهات شيجابية لدى الطالبة نحو اللغة العربية في جانبها الكتابى . -2

 تنمية قدرات الطالبة في التعبير الكتابى نحوياً وشمال ياً وموضوعياً . -1

 البة على عناصر الكتابة الموضوعية وأنماطها المعاصرة .تدريب الط -4

 تنمية مهارات الطالبة نحو الدقة في التعبير والكتابة المركزة . -3

 أن تتعرل الطالبة على عالمات الترقيم ومواقعها وشتقان استخدامها . -5

 أن تتعرل الطالبة على أنواع التحرير المختلفة ، -1

 خطاء النحوية الشا عة في اإلعالم والسمو باألساليب المعاصرة .أن تتجنب الطالبة األ -3

 توصيف موجز للمقرر :
 قعايا اإلمالء : -2

 . همزة الوصل  وهمزة القطع 

 . كتابة التاء المفتوحة والتاء المربوطة 

 . كتابة الهاء واأللف الفارقة و األلف اللينة 

 قواعد الترقيم . -1

 الشروط الموضوعية للكتابة . -4

 أنماط التحرير العربى: المقال ، الرسالة اإلدارية ، التقرير ، الخالصة والتلخيص ، البحث . -3

 

 

 

 رقم و رمز المقرر

 

ساعات عدد ال اسم المقرر

 الدراسية

متطلب  ستوىالم

 سابق

 عملي نظري

 عرب  214

 

 ـــ الثاني ـــ 1 التحرير العربي

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 ق واستراتيجيات التدريس :ائطر 
 .المحاضرة 

  العملية .التطبيقات 

  المحادثة والحوار. 

  أوراق نشاط. 

 

 أساليب التقويم  
  االختبارات التحريرية. 

  حلقات النقاش الجماعية. 

 لعلمي البحث ا. 
 

 الدرجة النهائية وتوزيعها :

 توزيع درجةأعمال السنة

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11 11+  11 ال أعمال السنة نظري

 

 

 موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته السادسة للعام  

 هـ 1341/1342الدراسي : 

 هـ 1342/ 3/ 11والتي عقدت بتاريخ :   

موافقة مجلس الكلية  بجلسته السادسة للعام  الدراسي :  

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 أ د/ يسرية محمد الشافعياالسم : 

 التوقيع:

 د . نورة عبد هللا الزعاقي:  االسم 

 التوقيع :

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 متطلب سابق المستوى عدد الساعات رراسم المق رقم و رمز المقرر

 عملي نظري

 - الثاني 2 2 تنمية مهارات التفكير نفس1013

 أهداف المقرر :

 على بناء قاعدة معرفية موسعة في مجال مهارات التفكير واإلبداع،ات يهدف المقرر إلى مساعدة الطالب

ن وتشجيعهن ليكون التفكير واإلبداع أسلوب حياة وطريقة سعيا لبناء الجودة والتميز في العملية التعليمية، وتدريبه

 تدريس.

 

 :قادرة على وقع أن تكون الطالبة بعد دراسة ذلك المقرر يت

 . تحليل مفهوم  التفكير وتعريفاته المتعددة   - 1

 استنتاج خصائص التفكير وأبعاده األساسية . - 2

 خ والذاكرة والذكاء .استنتاج العالقات المتعددة للتفكير بكل من الم - 4

 تحديد التصنيفات األساسية للتفكير . - 3

 تحليل أهم مهارات التفكير المعرفية وما وراء المعرفية . - 5

 بداعي ومهاراته  األساسية .إلتحليل مفهوم التفكير ا - 1

 .ومهاراتهتحليل مفهوم وأبعاد التفكير الناقد وأهم سماته  –7

 لتفكير . تنمية ا برامج أهم تحديد –8

 تحليل أهم استراتيجيات  تعليم التفكير .  – 9

 . تقييم أهم استراتيجيات تضمين مهارات التفكير بالمنهج المدرسي 10

 محتوى المقرر : 
 :مدخل إلى تعليم مهارات التفكير الموضوع األول

 وخصائصه.لتفكير امفهوم  - 

 .معوقات التفكير  -



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 التفكير في اإلسالم . -

 :لثاني : ) عالقة التفكير بالمخ ( الموضوع ا

 أنماط التفكير والسيطرة الدماغية . -

 أساليب التفكير .-

 الموضوع الثالث ) عالقة التفكير بالذاكرة (:

 الذاكرة أهميتها وأقسامها . -

 عالقة التفكير بالذاكرة . -

 الموضوع الرابع :

 مفهوم الذكاء . -

 تنميتها (. -ميتها أه -الذكاءات المتعددة  ) مفهومها  -

 العالقة بين التفكير والذكاء . -

 الموضوع الخامس ) تصنيف التفكير (:

 مهارات التفكير المعرفية . -

 مهارات التفكير ما وراء المعرفي ) فوق المعرفية (. -

 تصنيف بلوم . -

 مهارات التفكير العليا : -

 *  التفكير اإلبداعي .        

 اقد .* التفكير الن        

 * اتخاذ القرار.                      

 :الموضوع السادس ) برامج تنمية التفكير ( 

 .   COTRبرنامج كورت  -

 برنامج القبعات الست . -

 :  استراتيجيات في التفكير الموضوع السابع

 حل المشكالت بطرق علمية. -

 المناقشة . -

 االكتشاف . -

 العصف الذهني . -

 نية .الخرائط الذه -

 تضمين مهارات التفكير  بالمناهج الدراسية: الموضوع الثامن 

 تعليم التفكير :
 بطريقة مجردة )مباشرة (. -

 بطريقة مدمجة . -  

 بطريقة التجسير . -  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 واستراتيجيات التدريس:  قائطر 
 . ـ طريقة  المحاضرة 1

 ـ التعلم التعاوني 2

 . ـ الحلقات التعليمية 4

 المناقشة . – 3

 وسائل التعليمية: ال
 استخدام وسائل العرض الحديثة . – 1

 استخدام الحاسب واالنترنت . – 2

 األنشطة المقترحة:
 ـ العمل الجماعي 1

 ـ  أوراق عمل2

 ـ  العمل الفردي4

 ـ تطبيقات عملية إبداعية3

 : أساليب التقويم
 . ـ العمل الجماعي 1

 . ـ العمل الفردي  2

 . ـ التطبيق العملي 4

 : يع درجات المقررتوز 

 العمليتوزيع درجة أعمال السنة و

 درجة(00)

 االمتحان النهائي

 درجة (00)

 الدرجة النهائية

  30 العمل الجماعي 

00 

 

 11 العمل الفردي  100

 11 التطبيق العملي 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 :المصادر والمراجع
 ـ ات شراقية في تنمية الذاحسن حسين زيتون تنمية مهارات التفكير رؤية  -

 

 عبد الرحمن نور الدين كلتن: وعبد الناصر عبد الرحيم فخرو، تنمية مهارات التفكير المنهجي لطلبة        

 (.2000المرحلة المتوسطة، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج)      

 

 .(1111ـ فتحي جروان، تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، العين ـ دار الكتاب الجامعي)    

 (. تنمية التفكير من خالل المنهج المدرسي. مكتبة الرشد2002ـ رشيد النوري البكر.)  

 (.1021ـ وزارة التربية والتعليم دليل المعلم. الرياض: وزارة التربية والتعليم، التطوير التربوي )     

 

 ثالثةموافقة مجلس قسم التربية وعلم النفس  بجلسته ال

 هـ 1342/ 1341للعام  الدراسي :    

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

للعام  الدراسي :   الثالثة موافقة مجلس الكلية  بجلسته 

 هـ  1344/ 1342

 هـ 1342/ 11/ 211والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : د . نوف بنت ناصر التميمي

 التوقيع:

  الزعاقياالسم :  د .   نورة عبد هللا

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

 ـــ الثانى ــ 2 مدخل إلى علم النفس نفس1023

 أهداف المقرر :

 الطالبة قادرة على :بعد دراسة ملك المقرر يتوقع أن تكون 

فس والمعارف الخاصة باألسس النفسية لسلوك اإلنساني وأهميته علم الن التعرف على موضوع -1

 واالستفادة من الخبرات في مجاالت الحياة   

 لنظريات التي فسرت ظاهرة السلوك اإلنساني  التعرف على ا  -2

 لمفاهيم األساسية  للشخصية  اإلنسانية مما  يساعد علي التنبؤ والتحكم بالسلوك  تحليال -3

ساب المعلومات تهارات التطبيقية لمفاهيم علم ونظريات علم النفس التربوي وكيفية إكساب المتإك -0

 في ميدان العملية التعليمية 

تقدير دور علم النفس في فهم السلوك اإلنساني من اجل الضبط والتوجيه والتنبؤ ودخوله إلي كافة  -1

 مجاالت الحياة   

والفروق  –التذكر  –التعلم  –الحافز –دوافع   -نفس مثلساب المفاهيم  الخاصة بمجاالت علم التكا -0

 الفردية والذكاء 

 محتوي المقرر:   

 ومجاالته واهتمامه   – وأهدافه –  ههميتأعلم النفس   -1

 علم نفس النمو  . –فروع علم النفس النظرية علم النفس العام  -2

 والعالجي  –التربوي  -والتطبيقية   

 : مدارس علم النفس  - 3

 مدرسة التحليل النفسي  .      -

 المدرسة السلوكية                       -

 المدرسة المعرفية            -



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 المدرسة اإلنسانية   -

 إضافة مدرسة الجشطالت المدرسة العرضية -0

 مفهوم الوراثة والبيئة   -1

 القدرات العقلية والذكاء ومقاييس الذكاء  -0

 والفروق بين الجنسين الفروق الفردية  - 2

 الدافعية تعريفها " أنواعها وظائفها مستوياتها .  -1

 الدافعية والتحصيل الدراسي  استثارة ميول الطالب عالقة الثواب والعقاب بالدافعية  –1

 الغضب  -والقلق  –االنفعاالت الخوف  -10

 واإلحساسدراك التذكر واالنتباه اإلدراك عوامل اإلمفهوم  - 11

 التعلم – 12

 ثانيا استراتيجيات التدريس خطة التنفيذ :

 المدعمة بالمناقشة .المحاضرة  -1

 المناقشة   – 2

 التعلم التعاوني .  – 3

 تقنيات :السائل و الو 

 السبورات ولوحات العرض . -

 .  شبكة المعلومات  -أجهزة العرض الحديثة  –

 معمل علم النفس وتجهيزات  المتعددة -

بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما  يمكن لمن يقوم

 يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية والطالبات .

 أساليب التقويم :
 .    االختبارات الشفوية  –1

 .االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( -2



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 االختبارات األدائية والعملية . –4

 :درجات  التوزيع  
 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 20 بحوث وأوراق عمل ومشاركة 100

 المراجع:

 .العين : الكتاب الجامعي .مدخل إلي علم النفس(. 2010عماد الزغول وعلي هندام .) -1

 .الرياض : مكتبة الرشدمدخل إلي علم النفس(.2002حمن وتاج السر عبد هللا الشيخ .)نائل عبد الر  -2

 ( .أسس علم النفس العام .القاهرة: األنجلو المصرية .2000طلعت منصور وآخرون .) -3 

 . اإلسكندرية : دار المعارف .أسس علم النفس ( .1111أحمد عبد الخالق. ) -0

( .مدخل إلى علم النفس المبادئ والمفاهيم .الرياض : مكتبة الملك  2010فاطمة خلف الهويش .)  – 1

 فهد الوطنية .

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1342/ 1341الدراسي : 

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1344/ 11/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

رقم و رمز 

 المقرر

 سابقمتطلب  المستوى عدد الساعات اسم المقرر

 عملي نظري

 - الثاني 2 2 مبادئ البحث العلمي نهج1013

 

 وصف المقرر :

علـى شدرا  أهـمية البـحث  العلمي في حياة األفراد  دارساتمسـاعـدة الليهدل المقـرر 

الالزمة األساسية كسابهن المهاراتشوالمجتمعات وتكوين اتجاهات شيجابية نحو العلم والبحث العلمي  و

التربوية مـن خـالل تدريـبهن علـى خطـوات البحـث العلـمـي وكيفية التعامـل العلمية و البحوث إلجراء

المتنوعة وطرق االقتباس منها واالستفادة من الدراسـات السـابقة لمتابعة تمصادر المعلومامع 

العلمية في مبادئ الطريقة من مجاالت العلم والمعرفة وتطبيق  أي مجالوتواصل الجهود المبذولة في 

 .  التفكير

 أهداف المقرر :

 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون الطالبة ق ادرة على  :  

 استنتاج مفهوم البحث العلمي   - 2

 العلم والبحث العلمي ةتحديد أهمي - 1

 التفكير  فيتحديد خطوات الطريقة العلمية  - 4

 التمييز بين المنهجيات المختلفة للبحث العلمي  - 3

 العناصر األساسية لخطة البحث العلمي تحديد - 5

 اكتساب مهارات البحث العلمي المختلفة  - 1

الدوريات االنترن   –المجالت  –ة التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة ال الكتب رتقان مهاش - 3

 والشبكة العنكبوتية  

 تقان مهارة كتابة المراجع والتوثيقش - 0

 اكتساب مهارة كتابة تقرير البحث - 1



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 توظيف ما اكتسبت  خالل دراسة هذا المقرر في كتابة خطة بحث بطريقة علمية   - 21

 

 موضوعات المقرر :

 ))العلم والبحث العلمي(( الموضوع األول

 أهميت   –البحث العلمي ال مفهوم    - 2

 العلم وأهداف - 1

 طرق الحصول على المعرفة 4

 أخالقيات الباحث العلمي  3

 لمعلومات، االتصاالت، معالجة البيانات استخدام التقنية الحديثة الأوعية ا 5

 :   ساسيات البحث العلمي أال ال   الموضوع الثاني

    .مشكلة البحث  ـ1        

 .خطة البحثـ    1        

 -                  فروض البحث ـ 4        

 :  مناهج البحث العلمي الال الموضوع الثالث

 لمنهج الوصفي.ا - 1

 .   التاريخيالمنهج  - 1       

 المنهج التجريبي - 4       

 :   أدوات البحث العلمي الال الموضوع الرابع 

 . العينات - 1         

  المالحظة -المقابلة  -االستبيان  ال:أدوات جمع البيانات - 2         

 :  كتابة البحثالالالموضوع الخامس 

   . كتابة تقرير البحث - 1

 البحث.توثيق مراجع  - 1          

 معايير تقويم البحث - 4          

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 .المدعمة بالحوارالمحاضرة  – 1

 . ات الهادفة المنظمةالمناقش - 2

 شارك (. -فكر زواج  -التعلم التعاوني ) المشاريع  – 3

 .العصف الذهني  – 0

 : الوسائل والتقنيات

 .المجالت العلمية والدوريات   ولكتب  استخدام المراجع العلمية مثل ا - 1

 . نماذج من بحوث محكمة ومنشورة - 2

 (.المكتبات االلكترونية  -شبكة المعلومات.)التقنيات الحديثة   - 3

 أساليب التقويم :

 : يستخدم في تقويم الطالبات

 .المشاركة الصفية  – 1

 تقويم أوراق عمل بحثية .– 2

 .اختبار أعمال السنة  – 3

 االختبار النهائي. - 0

 . ـ أية طرق أو وسائل أخرى يرى أستاذ المادة استخدامها على ضوء اإلمكانيات المتاحة 6

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

  

 : توزيع درجات المقرر

 درجةأعمال السنةتوزيع 

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 ) أعمال السنة(نظري

10 

 

 30 المشاركة الصفية 100

 ـ : المصادر والمراجع
 

،األردن : 24،ط   أساليب  -أدوات  -مفهوم ال بحث العلمي  : الهـ2341موقان عبيدات وآخرون ال  - 2

 .دار الفكر العربي 

، الرياض :مكتبة 1،ط:كتابة البحث العلمي صياغة جديدة 2314براهيم أبو سليمان الشعبد الوهاب   - 1

 الرشد .

 ، الرياض: مكتبة الرشد 2هـ :مناهج البحث العلمي،ط2341ة الموسى حامد موسى الخليف - 4

 

 

 ثالثةموافقة مجلس قسم التربية وعلم النفس  بجلسته ال

 هـ 1342/ 1341للعام  الدراسي :    

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

للعام  الدراسي :   الثالثة موافقة مجلس الكلية  بجلسته 

 هـ  1344/ 1342

 هـ 1344/ 11/ 21عقدت بتاريخ :  والتي 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : د . نوف بنت ناصر التميمي

 التوقيع:

 

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 
 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

 ـــ الثاني - 2 سالميةالتربية اإل ترب1013

 :وصف المق       رر
التربية اإلسالمية مقرر أساسي في تكوين شخصية المعلم في المجتمع الحاضر بما يمكن  من أداء           

المقرر على بيان لمفهوم التربية اإلسالمية ومصادرها وأهدافها  ويشتمل  دوره التربوي بكفاءة واقتدار .

الفكرية ، النفسية ، ’ لتي تشكل بنية ونسيج التربية اإلسالمية : التعبدية وخصا صها ، واألصول ا

االجتماعية ، والثقافية . ومن شيعاح المعاني والمفاهيم واألصول النظرية وينتقل المقرر شلى جانب التطبيق 

عة الرفاق ، العملي الحياتي في مؤسسات التربية اإلسالمية : األسرة ، الكتاب ، المدرسة ، المسجد ، جما

اإلعالم ، ويصل المقرر شلى بحث دور التربية اإلسالمية ورؤيتها لعدد من قعايا الفكر واالجتماع والثقافة 

 في السياق التربوي المعاصر.

 أه   داف المق       رر :
 من المتوقع بنهاية المقرر أن تكون الطالبة قادرة على :

 ها وأهدافها وخصا صها .ـ تحديد  مفهوم التربية اإلسالمية ومصادر1

 التي تستند شليها التربية اإلسالمية . التعرل على األصولـ 2

 ـ شيعاح جوانب تربية اإلنسان المسلم في ضوء التصور القرآني والنبوي للشخصية السوية .3

 ـ التعريف بمؤسسات التربية اإلسالمية ، والدور المنوط بها في المجتمع المسلم .4

لتربية اإلسالمية التي تعين المعلم على فهم بعض القعايا المثارة على الساحة التربوية ، ـ شيعاح رؤية ا5

 والفكرية المعاصرة .

 محتوى المق   رر :
 الموضوع األول : الال المدخل شلى التربية اإلسالمية    

 ـ مفهوم التربية اإلسالمية .            

 م والتربية عند المسلمين . التمييز بين التربية في اإلسال -           

 ـ أهدال التربية اإلسالمية .

 ـ خصا ص التربية اإلسالمية .           

 الموضوع الثاني: ال ال أصول التربية اإلسالمية    

                ـ األصول العقدية .         

 ـ األصول التعبدية .

            ـ األصول الفكرية .         

         النفسية .  ـ األصول     



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

   ـ األصول االجتماعية والثقافية . 

 الموضوع الثالث : الال تربية اإلنسان المسلم   

 ـ أوالً : التصور القرآني والنبوي للشخصية السوية :         

 ـ ثانياً : جوانب تربية الشخصية المسلمة :         

    ـ تربية الجسد                

 ـ تربية الروح                 

    ـ تربية العقل                

 ـ تربية الخلق                 

    ـ تربية العاطفة                

 ـ التربية الجمالية                 

 ـ التربية االجتماعية .                

  الموضوع الرابع : الال مؤسسات التربية اإلسالمية   

     األسرةـ                

   ـ الكتاب ال المدارس القرآنية                

     ـ المسجد               

 ـ المدرسة                

    ـ جماعة الرفاق               

 ـ اإلعالم .                

 الموضوع الخامس: الال التربية اإلسالمية وقعايا المجتمع المعاصر   

      شسالمية .ـ التفكير فريعة      

 الحوار مدخل لمواجهة العنف المجتمعي .ـ      

   .والتعامل مع اآلخرـ حقوق اإلنسان     

    ـ التوظيف التربوي لإلعالم المعاصر .   

  ـ الوظا ف التربوية للمرآة المسلمة .   

 .توظيف التكنولوجيا في التربية اإلسالمية  ـ   

 ي  س : الت  در   قائط   ر استراتيجيات و 
    ـ المحاضرة المدعمة بالحوار .           

 ـ المناقشات الهادفة المنظمة .     

 و وسا ل أخرى يرى أستام المادة استخدامها على ضوء اإلمكانيات المتاحة طرا ق أـ أية           

 : أس   الي   ب التق   وي  م
    ـ المشاركة الصفية .

 عمل بحثية .أوراق ـ تقويم 

     اختبار أعمال السنة .ـ 
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 19صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 االختبار النهائي . -

 توزيع درجات المقرر :
 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 : المص    ادر والم   راج    ع
 هـ 1423ال وآخرون  : التربية اإلسالمية ال المفهومات ـ التطبيقات   الرياض ، مكتبة الشقرى ـ سعيد شسماعيل علي   

 م.1992إلسالمية للتربية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، األصول اـ سعيد شسماعيل علي :      

 م.2222ي ،ـ سعيد شسماعيل علي : القرآن الكريم ال رؤية تربوية   القاهرة ، دار الفكر العرب     

 م.2222ـ محمد عبد العليم موسى : في األصول اإلسالمية للتربية ،اإلسكندرية ،المكتبة الجامعية،      

 ـ محمد شحات الخطيب ال وآخرون : أصول التربية اإلسالمية ، الرياض ، دار الخريجي.     

 م.1991ار الفكر العربي، ـ محمد عطية األبرا شي : التربية اإلسالمية وفالسفتها ،القاهرة ،د     

 مجلدات   في التربية  4مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي : من أعالم التربية اإلسالمية ال ـ     

 م.2221اإلسالمية " في األصول والتطبيقات " 

 القاهرة .ـ محمد عبد القوي شبل الغنام ال وآخر   : التربية اإلسالمية األصول والتطبيقات ،      

 

للعام  ثالثةموافقة مجلس قسم التربية وعلم النفس بجلسته ال

 هـ 1342/ 1341الدراسي :   

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

للعام الدراسي :  الثالثة موافقة مجلس الكلية بجلسته 

 هـ  1344/ 1342

 هـ 1342/ 11/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 21صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

 الثقافة الصحية ثقف1013

Health Culture 

 ـــ الثاني - 2

 

 أهداف المقرر:

 دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن :بعد   

 مفهوم الثقافة الصحية تحديداً دقيقاً . دتحد -1

 مدلوالت المفاهيم والمصطلحات األساسية المرتبطة بالصحة والثقافة الصحية . دتحد -2

 تتعرف بدقة على سبل تحقيق الثقافة الصحية على المستويين النظامي وغير النظامي . -3

 لفارق بين المقاومة العامة والمقاومة النوعية لألمراض .ا توضح -0

 تبين كيف يقاوم جسم اإلنسان اإلصابة بالمرض خالل الجهاز المناعي . -1

 تصنف األمراض التي تصيب اإلنسان على ضوء العديد من األسس . -0

 تعدد أنواع األمراض المعدية وطرق انتقال عدواها وسبل الوقاية منها . -2

 ض المعدية واألمراض الغير معدية .تفرق بين األمرا -1

 تتفهم أمراض العصر مثل السكري وضغط الدم ومسبباتها ومضاعفتها وكيفية الوقاية منها . -1

 تميز بين األمراض النفسية واألمراض العقلية . -10

 توضح المفاهيم األساسية المرتبطة باإلدمان والمواد الضارة المؤدية إليه . -11

 بيئة وعالقتها بصحة الفرد .تتعرف على أهم مجاالت صحة ال -12

 تبين عالقة صحة الغذاء بصحة الفرد . -13

 تتفهم أهم القضايا والموضوعات الخاصة باألمومة والطفولة وصحة المرأة . -10

 تتعرف على أهم التقنيات الطبية الحديثة وأثرها على صحة الفرد . -11

 تفرق بين أنماط السلوك الصحي الصحيح والخاطئ  . -10

 لية الضرورية لإلصابات المختلفة .تجري اإلسعافات األو -12
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 21صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 محتوى المقرر

 الثقافة الصحية مفهومها وسبل تحقيقها: -1

 مفهوم الثقافة الصحية  -

الثقافة الصحية ومصطلحات أخرى ) الصحة ، الصحة العامة ، الصحة الوقائية، الصحة  -

 ..(العالجية،الصحة المدرسية، الصحة المهنية ، التربية الصحية،..........

 أهمية الثقافة الصحية ألفراد المجتمع -

 مجاالت الثقافة الصحية  -

 سبل تحقيق الثقافة الصحية -

 برامج التربية الصحية النظامية ) برامج الصحة المدرسية ( -

 برامج التوعية الصحية غير النظامية  -

 المناعة ومقاومة جسم اإلنسان لإلصابة بالمرض -2

 مفهوم المناعة وأنواعها -

 العامة والمقاومة النوعية لإلصابة باألمراض المعديةالمقاومة  -

 كيف يقاوم جسم اإلنسان اإلصابة بالمرض ؟ -

 هل يستطيع جسم اإلنسان مقاومة اإلصابة بجميع األمراض؟ -

 متى يصعب على الجهاز المناعي مقاومة اإلصابة بمرض ما؟ -

 تصنيف األمراض : -3

 األمراض البدنية والنفسية والعقلية . -  

 مراض الباطنية والصدر والقلب واألوعية الدموية والمخ واألعصاب .األ -

العظام والمسالك البولية، والعيون واألنف واألذن والحنجرة، واألسنان ،والجلدية والتناسلية، والنفسية  - 

 والعصبية األمراض المعدية والوبائية ) أمراض الحجر الصحي ( وغير المعدية

 لبكتيرية، والطفيلية، والفطرية، واألمراض التي تنقلها الحشرات .األمراض الفيروسية، وا -

أمراض تدخل عن طريق الفم ، أمراض تدخل عن طريق األنف، أمراض تدخل عن طريق الجلد، أمراض  -

 تدخل عن طريق الدم .

 أمراض ممكنة العالج، واألمراض المستعصية .  -

 األمراض الوراثية ، واألمراض المكتسبة . -
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 22صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : األمراض المعدية الشائعة أعراضها وطرق نقل عدواها ، وسبل الوقاية منها -0

 مفاهيم أساسية ) العدوى ، مسبب العدوى ، فترة الحضانة ، حامل المرض ، ناقل العدوى،...............( -

 أمراض معدية تنتقل عن طريق الطعام والشراب . -

 أمراض معدية تنتقل عن طريق الرزاز  -

 ض معدية تنتقل عن طريق الدم مثل .أمرا -

 أمراض معدية تنتقل عن طريق التالمس الجلدي  .  -

 أمراض معدية تناسلية .  -

 أمراض معدية تنقلها الحشرات .  -

 أمراض العصر : -1

 ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته. -

 السكري. -

 األمراض النفسية والعصبية. -

 التدخين وإدمان المخدرات. -

 حي وأمراض العصر.أنماط السلوك الص -

 صحة البيئة: -0

 صحة البيئة وتلوث الهواء.  -

 صحة البيئة وتلوث المياه.  -

 صحة البيئة والتلوث الضوضائي. -

 الصرف الصحي   -

 المسكن الصحي وشروطه.   -

 التخلص من النفايات.   -

 انعكاس صحة البيئة علي صحة الفرد.   -

 كيف نحقق صحة البيئة؟   -

 صحة الغذاء:-2

 م دواء ؟الغذاء داء أ -

 الغذاء الصحي وعناصره.  -

 الطرق الصحية لحفظ وتصنيع الغذاء.  -
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 مكسبات اللون والطعم والرائحة وتأثيرها علي صحة الغذاء.  -

 أمراض ناتجة عن اإلفراط في تناول الغذاء )السمنة،و الكلسترول،.................  -

 بوط، البري بري ............أمراض ناتجة عن سوء التغذية )األنيميا، لين العظام، اإلسقر  -

 الحمية الغذائية.  -

 : صحة األسرة -1

 فحص ما قبل الزواج ضرورة.    -

 صحة الحمل واإلنجاب .    -

 األمومة وصحة الطفل.    -

 قضايا صحة المرأة.    -

 .التقنيات الطبية الحديثة وأثرها علي صحة اإلنسان -1

 الموجات فوق الصوتية.  -

 المغناطيسي . األشعة المقطعية والرنين   -

 المسح الذري.   -

 القسطرة التشخيصية والعالجية   -

 المناظير الطبية. -

 أجهزة التحاليل الطبية المتقدمة.   -

 اإلسعافات األولية الضرورية:.-10

 اإلسعافات األولية للجروح.   -

 اإلسعافات األولية للحروق.   -

 اإلسعافات األولية للتسمم.   -

 الحتراق.اإلسعافات األولية لإلغماء وا   -

 اإلسعافات األولية للصدمات.   -

 اإلسعافات األولية للكسور.   -

 :ه  قائطر و استراتيجيات التدريس  
 .ةض العمليوالعر  -المناقشة–المحاضرة -

 و التقنيات :  وسائلال
 اللوحات.  -

 .والنماذج    المجسات -

 .أجهزة العرض المختلفة -
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 أساليب التقويم:
 : يستخدم في تقويم الطالبات

 االختبارات الشفوية . –
 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( –
 االختبارات األدائية والعملية . –

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنةتوزيع 

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 20 صفيةالمشاركة في األنشطة ال 100

 المصادر و المراجع :

 م( الثقافة الصحية للجميع،الرياض،مكتبة الرشد.2002عوض محمد العبد وآخرون )  -

 حوار في أسرة ،الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج .-م(إدمان المخدرات2001ماهر إسماعيل صبري )  -

 الخامسة ، الرياض مكتبة الرشد. م( أسس الثقافة الصحية ،الطبعة2003منال جالل عبد الوهاب ) -

 م( الصحة والغذاء،القاهرة،دار الصواف.1113محمد محمود عبدا هلل )  -

 م( الوقاية الصحية،القاهرة،دار الفكر العربي.1112محمد شري )  -

 م( الصحة العامة والرعاية الصحية، القاهرة، دار المعارف.1111فوزي علي جاد هللا )  -

 ( صحة البيئة ،بيروت،دار نوفل.م1113سمير خليل الخوري )  -

 أمين رويحة )د.ت( اإلسعافات األولية ،بيروت، دار القلم.  -

 ثالثةموافقة مجلس قسم التربية وعلم النفس بجلسته ال

 هـ 1342/ 1341للعام  الدراسي :  

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 :للعام  الدراسي الثالثة موافقة مجلس الكلية  بجلسته 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1344/ 11/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : د . نوف بنت ناصر التميمي

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى اسيةساعات الدرعدد ال اسم المقرر

 تمارين نظري

 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت* احص 2101
Elementary Probability& 

Statistics* 

 ـــ الثاني  1 1

 

 

 .* تعني بأنه متطلب على طالبات المسارات العلمية فقطفي كلية التربية 
 

 محتوى المقرر:
  تصنيف بيان شحصا ي –اإلحصاء الوصفي 

   مقاييس التشت  –ييس النزعة المركزية مقا 

    االحتمال الكلي  –االحتمال الشرطي  –مبادئ االحتمال 

    نظرية بايز 

    التوزيع الطبيعي و بعض التطبيقات  –توزيع مي الحدين  –المتغير العشوا ي و التوزيع االحتمالي– 

 توزيع المعاينة للوسل 

    سل و النسبة للمجتمع اإلحصا ي تقدير المتو –نظرية النهاية المركزية 

   اختبار فرض حول متوسل و نسبة صفة ما للمجتمع اإلحصا ي 

 

 طرق واستراتيجيات التدريس

   شلقاء المحاضرات 

   دراسة معملية 
 

 الوسائل التعليمية
   تحدد شبكة المعلومات الاالنترن   فى االطالع على احدث ما يدرس فى الجامعات األخرى 

 

 رحةاألنشطة المقت
    فيديو  عينات -بروجكتر –وسا ل عرض مر ية مختلفة ال حاسب 

 

 أساليب التقويم :
   اختبارات موضوعية 

   اختبارات شفوية 

   اختبارات عملية 
 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26صفحة  الرياضيات المستوى الثانيقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : الدرجة النهائية وتوزيعها
 

 والعملي توزيع درجةأعمال السنة

 درجة  11ال

 االمتحان النها ي

 درجة   31ال 

 الدرجة النها ية

  11 ال السنة ال أعمنظري

11 

 

 11 عملي التمارين  211

 

 
 المراجع :

    د.عبد ض الشيحة & د. عدنان بري  –مقدمة في اإلحصاء و االحتماالت و تطبيقاتها باستخدام شكسل–  

 هـ 2311 –مكتبة الشقري 

 

 

 
 

 

 

 الدراسي :للعام  ------موافقة مجلس القسم بجلسته 

 هـ 1342/ 1341                               

 هـ 1342/  --/ --والتي عقدت بتاريخ :  

الدراسي :    للعام  موافقة مجلس الكليةبجلسته السادسة

 هـ  1342/ 1341

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 -----------االسم : 

 التوقيع:

 د/ نورة عبد هللا الزعاقي االسم : 

 :التوقيع 
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 توصيف مقرر دراسي

 
 املستوى الدراسي

 الثالث
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 1صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 سلم 214

103 Islam 

 ـــ الثالث ـــ 1 أسس النظام االقتصادي في اإلسالم

 أهداف المقرر:
ان بالمال جمعاً وشنفاقاً ، وعالقة المجتمع المالية التعريف بالمنهج اإلسالمي للحياة االقتصادية في عالقة اإلنس

بععهم مع بعض توزيعاً وتداوالً ، وبيان القواعد واألحكام الشرعية التي تعبل الحياة االقتصادية ، والمعامالت 

المالية مع المقارنة الموجزة بالنظم االقتصادية الوضعية بهدل بيان سمات االقتصاد اإلسالمي ، وخصا ص  

 سية .األسا

ويراعى عند تدريس هذا المقرر شمول المفردات ، وعدم اإلغراق في جز يات فق  المعامالت ، أو التحليل  

 االقتصادي ومحاولة الجمع بينهما .

 :محتوى المقرر

 أوالً : المدخل شلى دراسة النظام االقتصادي اإلسالمي .

 ويتعمن ما يلي :

 دره :ـ تعريف النظام االقتصادي اإلسالمي ومصا2

أ ـ التعريف : ال تعريف االقتصاد لغة ، وعند علماء المسلمين ، وتعريف علم النظام االقتصادي اإلسالمي ، 

 وتفريق  عن العلوم المشابهة ل    .

 ب ـ المصادر : القرآن والسنة  واالجتهاد ، مع مكر األمثلة منها والخاصة بالناحية االقتصادية .

 قهية ، المؤلفات الخاصة .ج ـ المراجع : الموسوعات الف

 ـ نشأة النظام االقتصادي اإلسالمي وتطبيق  :1

وبداية تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي في المدينة ، ومظاهر ملك ، ال مع  أ ـ النشأة : عصر النبي  

 اإلشارة شلى العصر الجاهلي وأبرز مظاهره االقتصادية   .

اإلسالمي في عهد الخلفاء الراشدين ، ومن بعدهم ، واالزدهار ب ـ التطبيق : تطبيق النظام االقتصادي 

 االقتصادي الذي حصل للمجتمعات اإلسالمية ، وأسباب  .

 ج ـ كيفية تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي في العصر الحديث .

 ـ األنظمة االقتصادية الوضعية :4

 أ ـ النظام الرأسمالي الحر ، النظام الرأسمالي المختلل .

 ـ النظام االشتراكي ، النظام االشتراكي المختلل . ب

 يدرس في كل نظام مفهوم  ، نشأت  ، أسس  ، مباد   ، انتشاره ، مساو   .

 ـ خصا ص النظام االقتصادي اإلسالمي وأهداف  :3

 …   .أ ـ الخصا ص ال ربانية المصدر ، الموازنة بين مصلحة المجتمع والفرد 
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

مية االقتصادية ، تحقيق حد الكفاية ، ضبل النشاط االقتصادي بعوابل شرعية ب ـ األهدال ال تحقيق التن

.   … 

 ـ مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي :5

أ ـ المبادئ االعتقادية ال المال مال ض ، الرزق من ض ، االستخالل ، التسخير واالنتفاع ، المال وسيلة 

 يناقش موضوع المشكلة االقتصادية   .لطاعة ض ، كفاية الخيرات لحاجة البشر ، 

ب ـ المبادئ التشريعية ال األمر بالقسل ، أداء األمانات ، الوفاء بالعهد ، التراضي ، التشديد في المحافظة 

 …   .على أموال الععفاء ، الغنم بالغرم 

 ج ـ المبادئ األخالقية ال الصدق ، السماحة ، النصيحة ، القناعة   .

 ام االقتصادي اإلسالمي :ثانياً : أسس النظ

 ـ الملكية العامة والخاصة :2

 أ ـ تعريف الملكية ، أهميتها ، وسا ل المحافظة عليها ، أقسامها .

ب ـ اكتساب الملكية ال مفهوم االكتساب والحث علي  ، ووسا ل  المباحة والمحرمة ـ الربا ، والميسر ، والغش 

.  … 

 ج ـ اإلنفاق ، مفهوم  ، وضوابط  .

 الحرية االقتصادية المقيدة .ـ 1

 أ ـ مفهوم الحرية االقتصادية وضوابل تقييدها .

 ب ـ تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وحدوده .

 ـ التكافل االجتماعي االقتصادي .4

 أ ـ مفهوم التكافل االجتماعي االقتصادي وأهميت  .

حكام العامة للزكاة مع التركيز على زكاة الثروة ب ـ وسا ل التكافل االجتماعي االقتصادي ال الزكاة ـ تبيين األ

 …  .النقدية والتجارية ـ الصدقات واألوقال 

 ثالثاً : التوزيع والتبادل 

 ـ التوزيع : مفهوم التوزيع ومنهج اإلسالم في عدالة التوزيع .2

 ـ التبادل :1

 أ ـ مفهوم التبادل .

 … جش ، والبيع على البيع ب ـ آداب وضوابل التعامل في السوق ال النهي عن الن

 ج ـ حكم التسعير .

 رابعاً : المصارل والتأمين :

 ـ المصارل 2

 أ ـ تعريفها ، ونشأة النقود وتطورها .

 ب ـ أنواع المصارل ، المركزية ، المتخصصة ، التجارية ، اإلسالمية .

 المصارل التجارية : نشأتها ، أعمالها ، حكم التعامل واإليداع فيها .

 رل اإلسالمية : نشأتها ، أعمالها البديلة عن الربا ، مستقبلها .المصا
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 ـ التأمين :1

 أ ـ تعريف  ، نشأت  ، اإلزالة الجماعية للخطر في اإلسالم .

ب ـ أنواع  : أنواع  بحسب موضوع  : ال التأمين على الحياة ، على السيارة ، على الرخصة ، التأمين 

لتي يقوم عليها : ال التأمين التجاري ، التأمين االجتماعي ، التأمين ، وأنواع  بحسب الفكرة ا…   الصحي

 …   .التعاوني 

 يدرس في كل نوع : مفهوم  ، العالقة بين أطراف  ، حكم  مع دعم ملك بقرارات المجامع الفقهية .

 الدرجة النهائية وتوزيعها :

 توزيع درجةأعمال السنة

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11 11+  11 ال أعمال السنة نظري

 الكتب المقررة والمراجع :
 هـ .2311ـ النظام االقتصادي في اإلسالم ، د . محمود الخطيب ، مكتبة الحرمين ، الرياض ، 2

 هـ .2311ـ مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم ، د . سعيد مرطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1

 نظام االقتصادي في اإلسالم ، د . رفع  العوضي .ـ ال4

 

لس قسم الدراسات اإلسالمية بجلسته السادسة موافقة مج

 هـ 1342/ 1341للعام  الدراسي :  

 هـ 1342/ 11/3بتاريخ :  والتي عقدت 

 : الدراسيكلية بجلسته السادسة للعام  موافقة مجلس ال

 هـ  1342/ 1341                                   

 هـ 1342/ 3/  21بتاريخ :والتي عقدت 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 أ.نعيمة السنيداالسم :

 التوقيع:

 د/ نورة الزعاقي  االسم :

 التوقيع :
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 متطلب سابق المستوى الدراسية اتساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 نفس1023 ثالثال 2 2 علم نفس النمو نفس2233

 أهداف المقرر :

 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على  :  

 .مفهوم علم النفس ، أهميته ، اتجاهاته  التعرف على - 1

 .تحديد القوانين العامة للنمو -2

 التعرف على العوامل التي تؤثر على النمو . – 4

 ئل الحصول على المعلومات .تحديد أهم طرق دراسة علم نفس النمو ووسا – 3

 من قبل الميالد حتى المراهقة . وخصائصه في المراحلالتعرف على مراحل النمو المختلفة  – 5

 التمييز بين مطالب النمو الخاصة بكل مرحلة من مراحل العمر . - 1

 التعرف على بعض مشكالت الطفولة والمراهقة وكيفية التعامل معها . – 7

 دراسة المقرر في التعرف على كيفية التعامل مع التلميذات ومواجهة احتياجهن االستفادة من  – 8

 موضوعات المقرر :

 تعريف علم نفس النمو ، اتجاهاته ، أهميته ) نظرية ، تطبيقية ، تربوية ( مظاهره .  -1

 اإلكلينيكي ( . –التجريبي  –مناهج البحث في علم نفس النمو ) الوصفي  – 2

 عامة للنمو .القوانين ال – 4

 العوامل المؤثرة في النمو . – 3

 مطالب النمو . – 5

 مراحل النمو وتشمل : – 1

 مراحل النمو كما ورد في القرآن الكريم  . -



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 مرحلة ما فبل الميالد وبعض مظاهر النمو الخاصة بها . -

 ها .المتأخرة ( وبعض مظاهر النمو الخاصة ب –المتوسطة  –مرحلة الطفولة ) المبكرة  -

 المتأخرة ( وبعض مظاهر النمو الخاصة بها . –المتوسطة  –مرحلة المراهقة ) المبكرة  -

 بعض المشكالت الخاصة بمرحلتي الطفولة والمراهقة . -7

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 المحاضرة . –

 المناقشة والحوار. -

 .التعلم التعاوني –

 الدراسة الذاتية .-

 : سائل وتقنيات التعليمو 

 السبورات بأنواعها المختلفة التقليدية والحديثة . -

 أجهزة العرض الحديثة . –

 . شبكة المعلومات -

يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة  -

 بما يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية والطالبات

 أساليب التقويم :

 : يستخدم في تقويم الطالبات

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 االختبارات األدائية والعملية  والبحوث الجماعية والفردية. – 4
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : توزيع درجات المقرر

 درجةأعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 ) أعمال السنة(نظري

00 

 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 المراجع :

 . 2007حامد زهران"علم نفس النمو" القاهرة، عالم الكتب، - 1

 . 2002فاديه حمام،على احمد،علم نفس النمو،الرياض دار الزهراء  -2

 العربى .فؤاد البهى السيد، " األسس النفسية للنمو "القاهرة،دار الفكر -4

عمر المفدى،علم -5 2002فاديه حمام "مشكالت الطفل السلوكية والتربوية،دار الزهراء للنشر والتوزيع،-3

 . 1321الرياض،دار الزهراء  1نفس المراحل العمرية،ط

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1342/ 1341الدراسي :  

 هـ 1342/ 11/  10 والتي عقدت بتاريخ :  

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1344/ 11/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

  الزعاقياالسم :  د .   نورة عبد هللا

 التوقيع :
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 توصيف مقرر دراسي

 
 رقم و رمز المقرر

 

 متطلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

سياسة التعليم ونظامه في المملكة العربية  إدر2113

 السعودية

 ـــ الثالث - 2

 وصف المقرر: 

لعربيةالسععععوديةوالعواماللمؤثرةبها،معتويشتملهذاالمقررعلىالمفاهيماألساسيةلسياسةونظامالتعليمفيالمملكةا

ضيحماهيةوثيقةالتعليموماتحتويهمنبنودوأبواب،معذكرألهممبادئسياسةونظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودي

ةومصادراشتقاقاألهدافووصفالسلمالتعليميفيالمملكةالعربيةالسعودية،ونشأةتعليمالفتاةالسعععودية،والتنظيماتاإل

ىالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية،معالتعرضإلىأهدافالمرحلةالتعليميةالتيسوفتعملبهااداريةالتعليميةالمشرفةعل

 . لخريجات،والتجديداتوالتحديات التربويةفيمسارالتعليمبالمملكةالعربيةالسعودية

 أهداف المقرر: 

 :    لىة عقادر ةطالبالكونتبعددراسةهذاالمقررأنمن المتوقع 

 .التعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةمفاهيمسياسةونظام تحليل  -  1 

 التطور التاريخي للتعليم في المملكة العربية السعودية .تتبع   - 2

 . جالعواماللمؤثرةعلىسياسةونظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةاستنتا -  4

 وثيقةسياسةونظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةمعوصفلبنودهاتحليل  -  3

 وخصائصهاومزاياها

 . هـ1433 بينواقعالتعليموبداياتهفيعامة قارنالم -  5

 . أهمالمبادئالتيتقومعليهاسياسةونظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةوصف   -  1

 . ر مستوياتالسلمالتعليمي،والتنظيماتاإلداريةالمشرفةعليهيفست -  7

 األخرى تعليمفيالنظمبينسياسةالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةوبينسياسةالنة قارالم - 8

 . طأهمالمصادرالرئيسةالشتقاقاألهدافالتعليميةفيالمملكةالعربيةالسعوديةاستنبا - 9

 . أهدافالمرحلتينالمتوسطةوالثانويةتحليل  - 10
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 توصيف مقرر دراسي

                                     مأهمالتجديداتوالتحععععععععععععععععععععععععععععععععععديات التربويةالتيطرأتعلىمسععععععععععععععععععععععععععععععععععارالتعليممنخاللخططيقيت -  11

 . التوجيهاتالتطويريةلنظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةمية والتن

 : محتوىالمقرر
 

 :في السياسة والنظام التعليمي  أساسية  مفاهيم: أوالً 

 . مفهوم السياسة التعليمية 
 . مفهوم النظام التعليمي 
  التعليميأنواع النظام 
 . العالقة بين السياسة التعليمية والنظام التعليمي 

 

 

 نبذةتاريخيةعننشأةسياسةالتعليمونظامهفيالمملكةالعربيةالسعودية:: اً ثاني

  المعععوروث فعععي                  األول: التعلعععيم التقليعععدي العععنمط التعلعععيم قبعععل إنشعععاء مديريعععة المععععارف:أنمعععاط
.          )  الحكعوميالنظامي الثاني: التعليم  ، النمط( جـ ـ األربطة الكتاتيب –المساجد ب  -أ) 
 .، ب ـ هاشمي(، النمط الثالث: التعليم النظامي األهلي   العثماني - أ

 ( 4431 -4411نشأة وتطور مديرية المعارف العامة)( تعليم الفتاة –االنجازات –) النشأة   هـ 

 وإعأأأأادة     تعأأأأديل اسأأأأم وزارة المعأأأأارف  - نشأأأأأة وتطأأأأور وزارة المعأأأأارف وأهأأأأم انجازاتهأأأأا

       فأأأي الحا أأأر. الأأأتش تشأأأرف عليأأأل وزارة التربيأأأة والتعلأأأيم أنأأأواع التعلأأأيم   -   هيكلتهأأأا

      

 إنشععاء الرئاسععة العامععة لتعلععيم   هععـ(  1324 -1480البنععات ) نشععأة وتطععور الرئاسععة العامععة لتعلععيم

 وزارة المعارف. دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات في –البنات 
 ياسةالتعليمونظامهفيالمملكةالعربيةالسعوديةالعوامالالجتماعيةواالقتصاديةوالثقافيةالمؤثرةعلىس. 
 :  في المملكة العربية السعودية سياسة التعليم ثالثاً:

  مصععادرها  -وثيقععة  السياسععة التعليميععة : أبوابهععا وبنودهععا  مععع شععرح مفصععل لموضععوعاتها– 
 .خصائصها  

 القاعدةاألساسيةالتيتقومعليهاسياسةالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية. 
  التعلعيم فعي  :األسس والمبعادئ التعي يرتكعز عليهعا نظعام  وأهداف سياسة التعليم في المملكةأسس

 المملكة
 ألهعداف العامعة للتربيعة والتعلعيم ا -) مصعادر اشعتقاقها ، مسعتوياتها  : غاية التعليم وأهدافه العامة

.)  
  جوانب النقص   حيث) من حيث اإلنجازات ، من نظرة تقييميه لوثيقة سياسة التعليم في المملكة

وفعععق المتغيعععرات المعاصعععرة والمحافظعععة علعععى الثوابعععت  المعععراد اسعععتيفائها فعععي المرحلعععة المقبلعععة
)  .          
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 ة الدلمالتربية كلي
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 توصيف مقرر دراسي

 :  في المملكة  رابعاً : نظام التعليم العام

 نشأة نظام التعليم في المملكة العربية السعودية 

    السلم التعليمي في المملكة العربية السعودية 

 المرحلة االبتدائية -  اض األطفالمرحلة ري 
  نظام التقويم واالختبارات( –المناهج –المرحلة المتوسطة )األهداف    

  نظام التقويم واالختبارات  ( -المناهج –المرحلة الثانوية ) األهداف    

 .الجهات المشرفة على التعليم العام   

 .استنتاجات وتوقعات حول نظام التعليم العام في المملكة 
 : لي في المملكة : نظام التعليم العا خامساً 

 وتطور التعليم العالي   نشأة 

 .أهداف التعليم  العالي 

  مرحلة إنشاء الجامعات السعودية ووزارة التعليم العالي      

 الجهات المشرفة على التعليم العالي  . 

 مسؤولية تنفيت سياسات التعليم العالي . 

 تمويل التعليم العالي       

 لتحديات المستقبلية للتعليم العالي السعودش.ا 

   لتعليم األهلي:سادساً : ا

 األصول اإلسالمية والمنطلقات الفكرية للتعليم األهلي    

  سياسة التعليم األهلي      

  التعليم العام األهلي 

   مبررات دعم التعليم األهلي 

   بعض مالمح التجديد في التعليم األهلي 

 دعأأأم التعلأأأيم  -  نمأأأالل للتعلأأأيم األهلأأأي  -مبرراتأأأل  –نشأأأأتل  - لأهدافأأأ)هلأأأي التعلأأأيم العأأأالي األ

 (األهلي

  وقفة تقويمية لتوجهات التعليم العالي األهلي                     

 : تعليمالفتاةالسعودية: بعاً سا

 نبتةتاريخيةمختصرةعنتاريخنشأةتعليمالفتاةالسعودية . 

 يةكماوردتفيوثيقةوسياسةالتعليمالسعودشالتوجهاتالسياسيةلتعليمالفتاةالسعود . 
 . التحديات التي تواجل تعليم الفتاة في المملكة 
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 توصيف مقرر دراسي

 ::التجديداتوالتحديات التربويةفيمسارالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةثامناً 

 توجهاتالخططالتنمويةفيالمملكةالعربيةالسعودية . 

 والعالي  التحدياتالتربويةفيالتعليمالعام . 

 مشروع التقويم الشامل ... –اتالتربوية ) مشروع تطوير التجديد 

 التدريبأثناءالخدمة . 

 " خطةالتنفيذ: " قواستراتيجياتالتدريسائطر 
 

 : ضرورة تنويع طرائق التدريس لتتواءم  مع طبيعة موضوعات المقرر ويقترح استخدام 

 الية .والفععلىالمشاركةالمتعلمين زيتحفالمحا رة المدعمة بالمناقشة ل  - 4

 .المناقشة مع االهتمام باألسئلةالتطبيقيةالمستمدةمنواقعالمتعلمين  - 1

 العصف التهني . - 4

 التعلم التعاوني . - 1

 تقنيات :السائل و الو 

 ات ولوحات العرض.سبورال -

 الحديثة .عرض الأجهزة –

 . شبكة المعلومات  -

وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما  يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات

 يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية والطالبات .

 : أساليب التقويم 
 : يستخدم في تقويم الطالبات

 األنشطة الصفية . – 1

 االختبارات الشفوية . –2

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( –3
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 توصيف مقرر دراسي

 : توزيع درجات المقرر

 ال السنةدرجةأعم

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 ) أعمال السنة(نظري

00 

 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 

 المراجع: 

(.  سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، الرياض،مطابع 1341سليمان بن عبد الرحمن الحقيل .)  -1

 الفرزدق.

(. نظام التعليم في المملكة العربية السعودية ،الرياض، 1311لعزيز بن عبدا هلل السنبل وآخرون  .) عبد ا -2

 جامعة الملك سعود.

 هـ.1311(. التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 1311حمد بن إبراهيم السلوم .)

مه في المملكة العربية السعودية ،الرياض، ( سياسة التعليم ونظا2442 – 1321د.عبد هللا بن عقيل العقيل.) -4

 مكتبة الرشد.

( التعليم في المملكة العربية السعودية )رؤيةالحاضر واستشراف 1324محمد معجب الحامد وآخرون .) -3

 المستقبل( ،دار الرشد،الرياض .

لتي تتطلب التطوير على أستاذ المادة إضافة ما يراه مناسبا من مراجع أخرى أحدث تتالءم مع طبيعة المقرر ا

 والتحديث الدائم في بياناتها ومعلوماتها .
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 توصيف مقرر دراسي

للعام ثالثة بجلسته الالتربية وعلم النفس قسم موافقة مجلس 

 هـ 1032/ 1031الدراسي :

 

 هـ 1032/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

للعام الدراسي الثالثة موافقة مجلس الكلية بجلسته 

: 

 هـ  1033/ 1032                                    

 هـ 1033/ 11/  20والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساع  الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 -------- الثالث 1 1 رياضيات عام  ريض1124

 

 محتوى المقرر:

العمليةالجبريةالمقاديرالجبريةاألسسوالجذوركثيرات  :المفاهيماألساسيةللجبر

الحدوداللوغاريتماتوخواصهاتحليلكثيراتالحدودالكسور 

 .والعملياتاألساسيةعليهاالكسورالجريئةحلمعادالتلوغارتميه

معادالتالدرجةالثانيةوالثالثةفيمتغيرواحدقانونمعادلة  :التوالمتراجحاتالمعاد

الدرجةالثانيةحلمعادالتجذريةالمتراجحاتالخطيةفيمجهولواحد 
 .وخواصهاالمصفوفاتوالمحددات)خواصها،العملياتاألساسيةعليها(، المعكوسالضربي

 .لحدينالتوافيقوالتباديلالمتوالياتالهندسيةوالحسابيةمفكوكماكلورينونظريةذاتا :المتسلسالت
الدوالوالمثلثيةالمتطابقاتاألساسيةلحسابالمثلثاتقوانينضعف  :حسابالمثلثات

 .الزاويةنصفالزاويةحاللمثلثالقائمالزاويةيتماستخداماآلالت الحاسبة

 

 التدريس :واستراتيجيات  أساليب وطرق 

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة والحوار . –  1

 . التعلم التعاوني – 2

 . تمارين -3

 بحوث – 0

 

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 ) المقالية والموضوعية ( تحريريةاالختبارات ال – 2

 األنشطة البحثية وأوراق العمل .  – 3

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : توزيع درجات المقرر

 

 درجةأعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 جة (در 00) 
 الدرجة النهائية

 30 ) أعمال السنة(نظري
00 100 

 10 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 : العربية المراجع

 .م٤١١١-هـ٤٤٤١،جامعةالملكعبدالعزيز،٤مبادئالرياضياتالعامة،ط :حمزةعليأبوجبل

 .م٤١١١ه٤٤٤١دارالفكرللطباعةوالنشر،  :الرياضياتوالهندسةالتحليلية،األردن،عمان :خالدقاسمسمور

 .م٤٠٠٢ه٤٤٤٤مكتبةالرشد، :الجبرالخطي،الرياض :حسنمحمدنقار

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساع  الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 ----------- الثالث I 4 1حسابتفاضلوتكامل  ريض1114

 

 محتوى المقرر:

مقدمة)مراجعةالدوالوأنواعهاورواسمها،النهاياتوخصوصها،  :نهايةالدالةواالتصال

االتصالوخواصالدوااللمتصلة(تعريفالنهايةباستخدامفكرةالحوار 
نهايةنهايةالدالة النظرياتاألساسيةللنهاياتنهايةدالةالدالةعندالال

 المعرفةبأكثرمنقاعدةنهايةالدالةالجبريةوالمثلثيةالنظرياتاألساسية لالتصال

النظريات   (مراجعةعلىمفهوممشتقةالدالة،والمعنىالهندسيلها-مقدمة :االشتقاق

األساسيةللتفاضلتفاضلدالةالدالةتفاضاللدوااللضمنيةتفاضل 
ةالدوااللمثلثية الدواالللوغاريتميةالدواالألسيةالدوااللمثلثي

 .العكسيةالدوااللزائديةالدوااللزائديةالعكسيةالبارامترية المشتقاتالنونيةونظريةليبنز(

القيمالعظمىوالقيمالصغرىفتراتالتزايدوالتناقص التقعرنقاطاالنقالباختبار المشقة - مقدمة :تطبيقاتالتفاضل

لتفاضلوالقيمة نظريةرول والقيمةالمتوسطةل -رسم المنحنيات -االولي والثانية 
 .المتوسطةلكوشينظريةلوبيتال

 
 التدريس :واستراتيجيات  أساليب وطرق 

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة والحوار . –  1

 التعلم التعاوني . – 2

 . تمارين -3

 بحوث – 0

 

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 ) المقالية والموضوعية ( ةتحريرياالختبارات ال – 2

 األنشطة البحثية وأوراق العمل .  – 3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : توزيع درجات المقرر

 

 درجةأعمال السنة
 درجة( 00)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  30 ) أعمال السنة(نظري
00 

 
 10 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 

 : العربية المراجع

،ترجمةعاداللسودان ٤ابالتفاضلوالتكاملللجامعةالهندسيةالتحليلية،جحس :تايلورويد -2

 .م٤١١١ه٤٤٤١وعليالدفاع،

 كمااللهاديعبدالرحمن؛المعروفعبدالرحمنسمحان؛صالحعبداللهالسنوسي؛ -1

،كليةالعلوم،قسم ٤مبادئالتفاضلوالتكامل،ج :يوسفعبداللهالخميس -4

 .م٤٠٠٤ه٤٤٤٤الرياضيات،جامعةالملكسعود،

دارالفكرللطباعة  :الرياضياتوالهندسةالتحليلية،األردنعمان :خالدقاسمسمور -3

 .م٤١١١ه٤٤٤١والنشر،

تطبيقاتفيحسابالتفاضل والتكامل،  :إبراهيمديبسرميني؛سلمانعبدالرحمنالسلمان -5

 .ه٤٤٤٤مطابعأضواء البيان، :قسمالرياضيات،كليةالعلوم،جامعةالملكسعود،الرياض

 

/ 1031لعام  موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... 

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 .........................االسم  : ............

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساع  الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 عملى نظرى

 مهارات الحاسب اآللي الثالث 1 1 برمجة الحاسب .....عال

 

 أهداف المقرر:

دريس أساسيات لغة البرمجة المختارة مع تطبيق عملي على الحاسب اآللي يهدف هذا المقرر الي ت
 للغة البرمجة وبعض البرامج التطبيقية على الحاسب.

 

 محتوى المقرر:

الخوارزميات وخرائط سير  –مقدمة عن االنظمة العددية  –النظري: مقدمة عن الحاسب اآللي 
المجموعات المرتبة ) المتجهات والمصفوفات(  – عبارات التحكم –أساسيات لغة البرمجة  –العمليات 

 التعامل مع ملفات البيانات. –البرامج الفرعية 
 ’أو أي لغة جديد ++Cمالحظه هامة: تتم دراسة لغة واحدة فقط مثل 

 
 العملي: تطبيقات على لغة البرمجة.

 التدريس :واستراتيجيات  أساليب وطرق 

 وار .المحاضرة المدعمة بالمناقشة والح –  1

 التعلم التعاوني . – 2

 . تمارين -3

 بحوث – 0

 

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 ) المقالية والموضوعية ( تحريريةاالختبارات ال – 2

 األنشطة البحثية وأوراق العمل .  – 3

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : توزيع درجات المقرر

  

 درجةأعمال السنة
 درجة( 00)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

 10 ) أعمال السنة(نظري
00 100 

 10 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 : العربية المراجع

 م1011/1111، كمال منصور جمبي، الطبعة الثانية ++Cالحاسوب وايجاد الحلول باستخدام  -1

2- C++ جيلي، محمود أباظه، الطبعة األولي مع تطبيقات علمية وهندسية ، عوض منصور، عبدالع

 م1013/1113

 م2000الطبعة االولي العربية   سلسلة شوم تالية جون ر. هيوبارد  ++Cالبرمجة بلغة   -3

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 للعام الدراسي :  موافقة مجلس الكلية بجلسته ....

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر المقرر رقم و رمز
 عدد الساع  الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 عملى نظرى

 ----- الثالث 1 1 فيزياء عام  فيز

 

 أهداف المقرر:

تزويد الطالبة بالقوانين والقواعد الفيزيائية التي تحكم العالم الطبيعي الخارجى واعطائها األسس 
 ، مما يساعدها والمفاهيم األساسية المتعلقة بعلم الفيزياء

 

 محتوى المقرر:

 :أوالًالمحتويالنظري

  :الصوت

منشأالصوتالموجاتالصوتيةالمعادلةالتفاضلية  :انتقااللصوت-أ

 .للموجاتالصوتيةقانونالتربيعالعكسيفيالصوتتداخاللموجات الصوتيةالضرباتطرقانتقااللصوتظاهرةدوبلر

تعيينسرعةالصوتفيالغازاتتعيينسرعة  :سرعةالصوت-ب

 .تفيالسوائلتعيينسرعةالصوتفياألجسامالصلبةالصو

 .طرقتعيينشدةالصوتطرققياسشدةالصوت :شدةالصوت-ج

مفهومالرنينالموجاتالموقوفةاهتزازاألعمدةالهوائيةفي  :الرنين-د

 .األنابيبالمغلقةوالمفتوحةاالهتزازالمستعرضلألوتار

 .الصنومترالميكروفونالحبيبيسماعةالتليفون :أجهزةالصوت-هـ

 .تركيباألذننظريةهلموهولتزللسمع :ناألذ-و

 .ترددالموجاتفوقالصوتيةاستعماالت الموجاتفوقالصوتية :الموجاتفوقالصوتية-ز

  :الكون

 .موقعنامنهذاالكونوحداتقياسالمسافاتالفلكيةالمجرة تكوينهاموقعهاالحركةالظاهريةللشمس :الكون-أ

نظامكوبرنيكسالمذنباتالنيازكالشهب  :المجموعةالشمسية-ب

 .وانينكيبلرالنجمالقطبيموقعالنجمالقطبيأهميةالنجمالقطبيق

 .دوراناألرضحولمحورهادوراناألرضحواللشمس حركاتاألرضوأهميتها :األرض-ج

 .دورانالقمرحوالألرضأهميةدورانالقمرحوالألرض تغيرشكاللقمر :القمر-د

 .الخسوفالقمريالكسوفالشمسي : الخسوفوالكسوف-هـ

 .فالجويمكوناتالغالفالجويطبقاتالغال :الغالفالجوي-و

 .طرقرصدالكون-ز



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 .ارتيادالفضاءوالوصوإللىالقمر-ح

 :محتويالمقرر

 :ثانياالمحتويالعملي

 .تعيينسرعةالصوتفيالهواءباستخداماألنابيبالمفتوحة

 .تعيينسرعةالصوتفيالهواءباستخداماألنابيبالمغلقة

 .إيجادترددشوكةرنانةمجهولةباستخداماألنابيبالمفتوحةوالمغلقة

 .دراسةالعالقةبينترددوترمشدودوقوةالشدباستخدامالصونومتر

 .دراسةالعالقةبينترددالنغمةاألساسيةلوترمشدودوطواللوترباستخدامالصونومتر

 .إيجادترددشوكةرنانةباستخدامالصونومتر

 .تعيينسرعةانتشارالموجةالموقوفةبطريقةميلد

 .القدمةذاتالورنية

 .الميكرومتراللولبي

 .االسفيرومتر

 

 التدريس :واستراتيجيات  اليب وطرق أس

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة والحوار . –  1

 التعلم التعاوني . – 2

 . دراسة عملية -3

 تمارين وبحوث – 0

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 ) المقالية والموضوعية ( تحريريةاالختبارات ال – 2

 األنشطة البحثية وأوراق العمل .  – 3

 االختبارات العملية

 

 : توزيع درجات المقرر

 

 درجةأعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 
 الدرجة النهائية

 30 ) أعمال السنة(نظري
00 100 

 10 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 : العربية المراجع

 .م٤١١٤ءالكالسكيةوالمعاصرة،دارالنشرللجامعاتالمصرية أساسياتالفيزيا :رأفتكاملواصف

 .م٤١٩٤مؤسسة األهرام، :سعيدالجزيري؛محمدأمينسليمان،القاهرة :أساسياتالفيزياء،ترجمة :برسن .ف

 .خواصالمادةوالصوت :محمدالنادي

 .م٤١١٤مكتبةالنهضةالعربية، :الصوت،القاهرة :علىعبدالجليلراضي

 .لقاهرةلكلياتالجامعةالصوت،مطبعةا :عبدالمنعمعشري

 .م٤١٤١مطبعةدارالشرق، :مقدمةفيعلمالفلك،القاهرة :عبدالحميدمحمودسماحة

 .دارالنشرالمتحدة :إبراهيمحلميعبدالرحمن؛عبدالحميدمحمودسماحة،القاهرة :الشمس،ترجمة :اتبي .ج

 .دارالترجمةوالنشرلشئونالبترول :تزيدالحكيم،بيروت :الكون،ترجمة :برجاميني .دافيد

مركز  :صالحالدينحامد،القاهرة :معالنجومفيتطويرها،ترجمة :يسليابينجابوشكينس

 .الشرقاألوسط،دارالطباعةالحديثة

 .مكتبةالنهضة المصرية :صالحجالل،القاهرة :اإلنسانوالفضاء،ترجمة :هيرشى . لسيترم

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032:   .... / .... / والتي عقدت بتاريخ 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 سم :    ....................اال

 التوقيع :

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساع  الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 االحتماالتمبادئ االحصاء و الثالث 1 1 االستدالل االحصا ي أحص1224

 

 أهداف المقرر:

 على ما يلي:  بعد دراسة هذا المقرر يجب أن تكون كل طالبة قادرة

 أن تنتقل الطالبة من مرحلة الوصف الي مرحلة القدرة على اتخاذ قرار -1

 أن تستطيع الطالبة تفسير النتائج تفسيرا منطقياً. -2

 

 المقرر: ياتمحتو

نظرية النهاية المركزية )بدون   –توزيعات المعاينة  –بعض التوزيعات اإلحصائية )بدون براهين( 
معلومات فيشر  –الكفاية  –االتساق  -بنقطة) المقدرات غير المنحازة لتقديرا-أنواع التقدير –برهان( 

طريقة االمكان االعظم وعرض لخواص  –طريقة العزوم للحصول على مقدر  –متباينة كرامير راو  –
   -اختبارات فرضيات )حالة مجتمعين(    -بفترة )حالة مجتمعين( التقدير  –مقدر المكانية العظمي( 

االرتباط  – واختبار معنوية االنحدار االنحدار البسيط –اتجاهين(  –تباين )اتجاه واحد تحليل ال
بعض اختبارات  –اختبارات كأي التربيعية – واختبار معنوية االنحدار سبيرمان ( –)بيرسون 

 .المعلمية

 

 التدريس :واستراتيجيات  أساليب وطرق 

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة والحوار . –  1

 التعلم التعاوني . – 2

 . تمارين -3

 بحوث – 0

 

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 ) المقالية والموضوعية ( تحريريةاالختبارات ال – 2

 األنشطة البحثية وأوراق العمل .  – 3

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24صفحة  الرياضيات المستوى الثالثقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : توزيع درجات المقرر

  

 درجةأعمال السنة
 درجة( 00)

 لنهائياالمتحان ا
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

 30 ) أعمال السنة(نظري
00 100 

 10 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 : العربية المراجع

"اساسيات طرق التحليل االحصائي " عدنان بري، محمود هندي، الحسيني، مطبوعات جامعة  -1

 م1111الملك سعود 

 هـ(1010د حبيب، دار عكاظ )"مقدمة فى الطرق االحصائية" جالل الصياد، محم -2

 االستدالل االحصائي، جالل الصياد -3

 

 المراجع االجنبية:

Probability and Statistics for Engineering and the Sciences (6th edition) by Jay 
L. Devore. Duxbury Press (2003). 

 

/ 1031موافقة مجلس قسم  الرياضيات بجلسته .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032عقدت بتاريخ :   .... / .... /  والتي

 موافقة مجلس الكلية بجلسته .... للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : ...................................

 توقيع:ال

 االسم :    ...........................

 التوقيع :



 

 

 

 
 املستوى الدراسي

 الرابع
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 1صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 متطلب سابق المستوى دراسيةعدد الساعات ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملي نظري

 سلم 213

104 Islam 

 ـــ الرابع ـــ 1 أسس النظام السياسي في اإلسالم

 

 

 أهداف المقرر:
ريف بالنظام السياسي اإلسالمي وأهم األسس التي يقوم عليها ، وشظهار تميزه على النظم السياسية التع

 األخرى .

 :محتوى المقرر
 أوالً : المدخل شلى دراسة النظام السياسي اإلسالمي 

 . ـ تعريف النظام السياسي اإلسالمي ال تعريف السياسة لغة ، علم النظام السياسي اإلسالمي اصطالحاً  2

 ـ مصادر علم النظام السياسي اإلسالمي ومراجع  .1

 ـ خصا ص النظام السياسي في اإلسالم :4

 ال الربانية ـ الشمول ـ العالمية ـ الوسطية ـ الواقعية   .

 ـ األحوال السياسية في جزيرة العرب وعند الروم والفرس قبل اإلسالم .3

 

 ثانياً : الدولة اإلسالمية في عهد النبوة :

 العهد المكي : ال الفترة التمهيدية   .ـ 2

 ـ العهد المدني : ال قيام الدولة   .1

 ـ التعريف بالدولة اإلسالمية والمقاصد الشرعية من شقامتها .4

 ـ تنظيم الدولة وأبرز معالم السياسة الداخلية والخارجية .3

 

 ثالثاً : الدولة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين :

 فة ، وحكم شقامة الخليفة ، وشروطها .ـ تعريف الخال2

 ـ أبرز المعالم السياسية في عهد كل من الخلفاء الراشدين .1

 ـ أسباب الخالل السياسي بين بعض الصحابة ، والموقف من  في ضوء عدالة الصحابة رضي ض عنهم .4

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 رابعاً : أركان الدولة اإلسالمية :

 م  ، ارتباط  بالعقيدة ، األدلة علي  .ـ الحكم بما أنزل ض : أهميت  وحك2

 ـ الرعية ـ الشعب ـ : المسلمون ، أهل الذمة .1

 ـ الدار ـ اإلقليم ـ : دار اإلسالم ، العهد ، الحرب ، البغي .4

 ـ ولي األمر ـ الحاكم ـ : مفهوم أولي األمر ال حقوقهم وواجباتهم ، وجوب لزوم الجماعة   .3

 

 ي السياسة الشرعية والنظم األخرى :خامساً : السلطات الثالث ف

 ـ السلطة التنظيمية .2

 ـ السلطة القعا ية .1

 ـ السلطة التنفيذية .4

 

 سادساً : العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية  

 ـ العالقات الخارجية في السلم .2

 ـ العالقات الخارجية في الحرب .1

 

 سابعاً : قواعد النظام السياسي في اإلسالم :

 الشورى . ـ2

 ـ العدل .1

 ـ المساواة .4

 ـ الحرية .3

 

 ثامناً : مفاهيم معاصرة في ضوء اإلسالم .

 ـ العلمانية : معناها ، أسباب ظهورها ، موقف اإلسالم منها .2

 ـ الديمقراطية : حقيقتها ، موقف اإلسالم منها ، الفرق بينها وبين الشورى .1

 ا .ـ العولمة السياسية : معناها ، آثاره4

 ـ حقوق اإلنسان في اإلسالم : 3

 أ ـ المقارنة بين المفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي لحقوق اإلنسان .

 ب ـ دراسة أهم الحقوق التي أقرها اإلسالم لإلنسان . 

 ج ـ مناقشة بعض القعايا المعاصرة المتعلقة بحقوق اإلنسان .
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 3صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 
 الدرجة النهائية وتوزيعها :

 سنةتوزيع درجةأعمال ال

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 

 الدرجة النها ية

 211 11 11+  11 ال أعمال السنة نظري

 

 

 المراجع  :

 هـ2314ـ النظام السياسي في اإلسالم : د . سليمان بن قاسم العيد ، دار الوطن ، الرياض ، 2

بية السعودية ، د . فؤاد  عبد المنعم ، ـ أصول نظام الحكم في اإلسالم مع بيان التطبيق في المملكة العر1 

 مركز اإلسكندرية للكتاب . 

ـ النظام السياسي في اإلسالم ، د . محمد عبد القادر أبو فارس ، دار الفرقان ، األردن ، الطبعة الثالثة ، 4

 هـ .2311

 

 

 لس قسم الدراسات اإلسالمية بجلسته السادسة موافقة مج

 هـ 1342/ 1341للعام  الدراسي :  

 هـ 1342/ 11/3بتاريخ :  والتي عقدت 

 : الدراسيكلية بجلسته السادسة للعام  موافقة مجلس ال

 هـ  1342/ 1341                                   

 هـ 1342/ 3/  21بتاريخ :والتي عقدت 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 أ.نعيمة السنيد االسم : 

 التوقيع:

 عاقيد/ نورة الز  االسم :

 التوقيع :
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 4صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 متطلب سابق المستوى الدراسية اتساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 نفس  2233 الرابع 2 2 علم النفس التربوي نفس2223

 

 توصيف المقرر:

البة بأهمية علم يتناول هذا المقرر صورة معاصرة ومتكاملة وموجزة لعلم النفس التربوي، ويهدف إلى تعريف الط

النفس التربوي ومجاالته، مع التركيز على عملية التعلم وشروطها ونظرياتها وانتقال أثر التعلم، وأهم تطبيقات علم 

النفس التربوي في مجال العملية التعليمية والتربوية، كما يعمل المقرر على تنمية مهارات الطالبات في إجراء بعض 

 تعلم واكسابهن مفاهيم علم النفس التربوي من خالل إجراء هذه التجاربالتجارب المعملية الخاصة بال

 

 أهداف المقرر :

 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على  :

 مفهوم علم النفس التربوي وأهميته وأهدافه.على التعرف  -

 د مفهوم منحنيات التعلم وأشكالها وأنواعها.يتحد -

 ألساسية عن التعلم وشروطه وانتقال أثر التعلم.التعرف على المفاهيم ا -

تحليل أهم نظريات علم النفس التربوي وتطبيقاتها في ميدان العملية التعليمية واإلفادة من الخبرات والتجارب  -

 التي حدثت في مجاله.

 مفهوم تعديل السلوك واستراتيجياته وكيفية تطبيقها.تحديد  -

 وير عناصر العملية التعليمية. تقدير  دور علم النفس التربوي في تط -

 جراء تجارب معملية في معمل علم النفس التربوي.إ -

 رسم  منحنيات التعلم الخاصة بنتائج التجارب المعملية التي تجريها. -

 نتائج التعلم التي توصلت إليها في ضوء التجارب المعملية التي تجريها.  مناقشة -

 في ورشة عمل إلصدار نشرة تربوية.  المشاركة -

 محتوى المقرر:

 :الموضوعات النظرية

 أهدافه.  -أهميته -موضوعاته -علم النفس التربوي: مفهومه (1



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 أنواعها. -أشكالها -منحنيات التعلم: مفهومها (2

 مفهوم التعلم. (4

 )الممارسة. -الدافعية  -تأثيرها في حدوث التعلم وهي  النضج  -شروط التعلم: )مفهومها (3

 وية:نظريات التعلم وتطبيقاتها الترب (5

 الفروق بين نظريات التعلم. -معنى النظرية (1

 نظرية بافلوف )التعلم الشرطي الكالسيكي(. (7

 نظرية ثورنديك )التعلم االرتباطي( )التعلم بالمحاولة والخطأ(. (8

 نظرية سكينر )التعلم الشرطي اإلجرائي( )التعلم بالتعزيز(. (9

 نظرية الجشطلت )التعلم باالستبصار وإدراك العالقات(. (10

 ة أوزبل )التعلم ذو المعنى والتعلم عديم المعنى(.نظري (11

 نظرية باندورا )التعلم بالمالحظة(. (12

 العوامل المؤثرة في انتقال أثر التعلم(. -نظريات انتقال األثر -أنواعه -انتقال أثر التعلم )مفهومه (14

 استراتيجيات تعديل السلوك(. -تعديل السلوك )معنى تعديل السلوك (13

 

 :العمليةالموضوعات  ثانيا :  

 تختار أستاذة المادة بعض التجارب المعملية البسيطة إلجرائها مع الطالبات مثل:

تجربة  -تجربة النسر -تجربة القرص -تجربة الكلمات األسبانية -تجربة المتاهة -تجربة االقتران بالتعزيز -تجربة الشطب

 .تجربة الرسم في المرآة -واالنتباه تجربة سعة التذكر -تجربة التعرف على وحدات األشكال -المدرك الكلي

 

 التدريس المستخدمة:  ق واستراتيجياتائطر 

 المحاضرات المدعمة بالمناقشة .  - 1

 power pointاستخدام الحاسب كما في العروض العلمية المعدة ببرنامج  - 2

 التجارب العملية - 4 

 التعلم التعاوني . -3

 ورش العمل . – 5

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 :  عليمالتوتقنيات  الوسائل  

 .عرض الشفافيات المتنوعة 

 .عرض األفالم التعليمية 

  استخدام الحاسب اآللي في عرض المحاضرات باستخدام برنامج(Power Point). 

 .استخدام الصور التوضيحية 

 .استخدام السبورة 

 .إجراء التجارببمعمل علمالنفس 

 .ورشة عمل إلصدار نشرة تربوية 

 األنشطة المقترحة:

 الطالبة باألنشطة التعليمية اآلتية لتعلم موضوعات المقرر:يفترض أن تقوم 

 .........( في مجال علم النفس التربوي -مقاالت -موسوعات -دوريات -بحوث -اإلطالع المكتبي )كتب -1

مع أستاذة المادة في  -في شكل مجموعات-إعداد عروض علمية بالرجوع إلى عدد من المراجع، والمشاركة  -2

 عرض المحاضرات.

 .شاركة في المناقشة والحوار أثناء عرض المحاضراتالم -3

 إصدار نشرات تربوية في ضوء التطبيقات التربوية لنظريات التعلم. -3

 المشاركة في إجراء التجارب المعملية. -5

 تحليل رسوم بيانية لنتائج التجارب المعملية واستخالص معلومات منها. -1

 المشاركة في مناقشة التجارب المعملية. -7

 قويم :أساليب الت

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 . االختبارات األدائية والعملية – 4

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : توزيع درجات المقرر

 درجةأعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  10 ) أعمال السنة(نظري

00 

 

 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 والعملية

30 

 المراجع:

 ( .التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته. اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.2002إبراهيم وجيه محمود .) 

 ( .علم النفس التربوي. القاهرة: دار النهضة المصرية.1988أحمد زكي صالح .) 

 ( .2007أحمد محمد الزعبي .) :علم النفس التربوي "مداخل نظرية وتطبيقات تربوية عملية". الطبعة الثانية. الرياض

 مكتبة الرشد.

 ( .التعلم "نظريات وتطبيقات". القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.1995أنور محمد الشرقاوي .) 

 شمس". )د. ت(.  أنور محمد الشرقاوي وآخرون "أعضاء قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين
 سيكولوجية التعلم. القاهرة: منشورات جامعة عين شمس.

 ( .المتعلم في علم النفس التربوي نظرة معاصرة. عمان: مكتبة الفالح.2000بدر العمر .) 

 ( .الطبعة الثانية. علم النفس التربوي بين المفهوم 2011تاج السر عبد هللا الشيخ ونائل محمد عبد الرحمن أخرس .)

 ظرية. الرياض: مكتبة الرشد.والن

 ( .سيكولوجية التعلم. القاهرة: دار النهضة العربية.1981جابر عبد الحميد جابر .) 

 ( .علم النفس التربوي. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.2000جمال مثقال القاسم .) 

 ( .التعلم "دراسة نفسية تفسيرية توجيهية". الطبعة الرابعة.1971رمزية الغريب .) .القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية 

 ( .فصول في علم النفس التربوي. القاهرة: 2004شحاتة محروس وآخرون .) 

 ( .علم النفس التربوي. عمان: دار المسيرة.2000صالح محمد أبو جادو .) 

 ( علم النفس التربوي المعاصر. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر.1999عبد الرحمن عدس .) 

 (. علم النفس التربوي. الطبعة الثالثة. الرياض: مكتبة العبيكان.2000منصور وآخرون. ) عبد المجيد 

 ( .علم النفس التربوي. إربد: دار الفرقان.1983عبد المجيد نشواتي .) 

 ( .علم النفس التربوي في ضوء اإلسالم. الرياض: دار الرشد. 2010فادية كامل حمام وآخرون .) 

 ( .1991لطفي محمد فطيم.) .نظريات التعلم المعاصرة. القاهرة: دار النهضة المصرية 

 ( .تجارب في مختبر علم النفس. الرياض: مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.1984محمد شحاتة ربيع .) 

 ( .علم النفس التربوي. الرياض: مكتبة الرشد.2010محمد محمود محمد علي .) 
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 8صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

  (. أسس علم النفس التربوي. عمان: دار الفكر.2003)محيي الدين توق وعبد الرحمن عدس 

 ( سيكولوجية التعلم وأنماط التعلم. الكويت: مكتبة الفالح.1992ممدوح الكناني وأحمد الكندري .) 

 ( .كراسة معمل علم النفس التربوي. الرياض: دار الرشد.2011منى أبو بكر زيتون .) 

 

الثالثة للعام  التربية وعلم النفس بجلستهقسم موافقة مجلس 

 هـ 1342/ 1341الدراسي :  

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 11/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 نوف بنت ناصر التميميد . االسم  : 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 9صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 رياضيات عام  الرابع 1 4 جبر وهندسة تحليلية ريض1424

 

 أهداف المقرر :

 راسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على  :بعد د  

توضيح االفكار الرياضية عن طريق تمثيلها بأشكال هندسية فى كل من المستوي والفراغ ودراسة 
 بعض البنية الجبرية.

 

 : حتويات المقررم

ة من الدرجة تبسيط المعادلة العام  -الهندسة التحليلية : النظرية العامة لمنحنيات الدرجة الثانية 
شرط تمثيل المعادلة العامة من   -بدوران ونقل المحاور –بنقل المحاور  –الثانية بدوران المحاور

  -تقاطع مستقيم ومنحني من الدرجة الثانية   -الدرجة الثانية لمستقيمين )مختلفين أومنطبقين( 
معادلة   -المستوي فى الفراغ   -اإلحداثيات المختلفة فى الفراغ   -مماسات منحنيات الدرجة الثانية 

مقدمةفي البني الجبرية : مقدمة فى . الخواص األساسية لسطوح الدرجة الثانية  -المستقيم في الفراغ 

نظرية   -االستنتاج الرياضي  –لمحة عن طرق البرهان  –جداول الصدق والكذب   -المنطق الرياضي
  -التقاطع  –عمليات المختلفة على الفئات )االتحاد ال  -الفئات)المجموعات(: مفهوم الفئة )المجموعة( 

 .الضرب الكارتيزى  -مجموعة القوة   -قوانين دي مورجان   -تساوي فئتين  –الفئة الجزئية   -...( 
 –فصول التكافؤ  –التجزئ  –عالقة التكافؤ   -عالقة الترتيب الحسن   -أنواع العالقات  :العالقات

الراسم العكسي  –األنواع المختلفة من الرواسم  –الدوال: تعريف الراسم الرواسم و .مجموعة القسمة

الفئات  –الفئات المكافئة   -فرضية العدد الرئيس  –العدد الرئيس   -تركيب الدوال   -الراسم والدالة  –
األساسية  النظرية  -قابلية القسمة   -الفئات القابلة للعد وغير القابلة للعد   -المنتهية وغير المنتهية 

 .فى الحساب 

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 المحاضرة . – 1

 المناقشة والحوار. - 2

 التعلم التعاوني. –3

 . التمارين –0

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 ائية والعملية  والبحوث الجماعية والفردية.االختبارات األد – 3



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : توزيع درجات المقرر

 

 درجةأعمال السنة
 درجة( 00)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 ) أعمال السنة(نظري
00 

 
 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 

 :العربيةالمراجع 

 جامعة عين شمس   –حامد االحمد األسس المعاصرة للهندسة التحليلية خضر  .1

 م1110الجبر والهندسة التحليلية )الجزء الثاني( دار المعارف  .2

الرياض مكتبة  –الهندسة التحليلية للسنوات االولي الجامعية كلية العلوم جامعة القاهرة  .3

 م.  محمد عبدالعاطي2000 -هـ1021الرشد 

 

 المراجع االجنبية:

Artin M. "Algebra", Englewood Cliffs -  NJ: Prentice- Hall, ISBN: 01300476 

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032دت بتاريخ :   .... / .... / والتي عق

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 الرابع II 4 1حساب التفاضل والتكامل  يضر1144
والتكامل اضل حساب التف

I 

 

 أهداف المقرر :

 يهدف هذا المقرر الي تدريس حساب التكامل وطرقة وتطبيقاته.

 

 : حتويات المقررم

تعريفالتكاملغيرالمحدودمكاملةالدوااللمتسامية)الدوال  :التكاملغيرالمحدود

 -ية،الدوااللعكسية،الدوااللزائدية( األسيةواللوغاريتمية،الدوااللمثلث

 .طرقالتكامل)التعويض،التجزي،التكامالتالمثلثية،الكسورالجزئية، االختزااللمتتالي(

تعريفالتكاماللمحدودهندسياخواصالتكاماللمحدودتطبيقات  :التكاماللمحدود

 .التكاماللمحدودالمساحاتطواللمنحنىالحجومالدورانيةنظرية القيمةالمتوسطة

 .طريقةشبهالمنحرفسيمبسون :لعدديالتكامال

 

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 المحاضرة . – 1

 المناقشة والحوار. - 2

 التعلم التعاوني. –3

 . تمارين –0

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 ارات األدائية والعملية  والبحوث الجماعية والفردية.االختب – 3

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : توزيع درجات المقرر

 

 درجةأعمال السنة
 درجة( 00)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

 20 ) أعمال السنة(نظري
00 100 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 المراجع :

 :تايلورويد -2
هـ٤٤٤١،ترجمةعاداللسودانوعليالدفاع،٤جامعةالهندسيةالتحليلية،جحسابالتفاضلوالتكامللل

 .م٤١١١

 :كمااللهاديعبدالرحمن؛المعروفعبدالرحمنسمحان؛صالحعبداللهالسنوسي؛ يوسفعبداللهالخميس -1
 .م٤٠٠٤ه٤٤٤٤،كليةالعلوم،قسم الرياضيات،جامعةالملكسعود،٤مبادئالتفاضلوالتكامل،ج

دارالفكرللطباعة  :تحليلية،األردنعمانالرياضياتوالهندسةال :خالدقاسمسمور -4

 .م٤١١١هـ٤٤٤١والنشر،

حسابالتفاضلوالتكامل،  :طهموسىالعدوي؛عبداللهالخريجي؛محمدزيدانعبدهللا -3

 .م٤٠٠٢هـ،٤٤٤٤،قسمالرياضيات،جامعةالملكسعودوجامعةالقاهرة،٤ج

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 .....االسم  : ................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 رياضيات عام  الرابع 1 4 استاتيكا ريض1324

 

 أهداف المقرر :

وشروط اتزان جسم متماسك أو مجموعة  أن تتمكن الطالبة من دراسة عمليات تحليل وتركيب القوي
 من االجسام المستوية مع  التعرف على مراكز الثقل لالجسام.

 

 المقرر : حتوياتم

تعريف)المتجهاتمتجهةالموضعمتجهالوحدةتساويمتجهين(،تمثيل  :المتجهات -2

المتجهاتهندسياحاصلضربعددحقيقيفيمتجهحاصاللضرب 
جمعمتجهينطرح ألتباينيلمتجهينحاصاللضرباالتجاهيلمتجهين

 .متجهينتطبيقاتهندسيةتحلياللمتجهإلىاتجاهاتمتعامدةمشتقة المتجه

 .عزمالمتجهحولنقطةاالزدواجمعادلةخطعمل المحصلة :مجموعاتالقوىالمتكافئة -1

 .شروطاتزانالجسمأمثلةعلىالقوى المؤثرةونقطاالرتكاز :اتزانجسمتحتتأثيرمجموعةمنالقوى -4

 .اكمعامالالحتكاكاالنزالق االنقالبزاويةاالحتكاكمخروطاالحتك :االحتكاك -3

تعريفمركزالثقلومركزالكتلةمركزثقلمجموعةمن  :مركزالثقل -5

 .الجسيماتنظريةمراكزاألجزاءمركزالثقلفيحالةالتوزيع المتصلللمادةمركزثقلبعضاألجسامالمنتظمة

 

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 المحاضرة . – 1

 المناقشة والحوار. - 2

 .التعلم التعاوني –3

 . التمارين –0

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 االختبارات األدائية والعملية  والبحوث الجماعية والفردية. – 3

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : توزيع درجات المقرر

 

 درجةأعمال السنة
 درجة( 00)

 هائياالمتحان الن
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 ) أعمال السنة(نظري
00 

 
 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 

 المراجع :

 م٤١٩٤االستاتيكا،دارالراتبالجامعية، (٤ ) الميكانيكاللمهندسين :فاروقأحمدالبرقي -2

 .م٤١١٠استاتيكا، (٤ ) الميكانيكاالعامة :فؤادزينالعرب -1

 :مبادئعلماالستاتيكا، الرياض :نعبدالظاهرحسين؛عصامأفاديمحمدفكريمحمدحادي؛حمدا -4
 .ه٤٤٤١مكتبةالرشد،

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر

عدد الساعات 

 طلب سابقمت المستوى الدراسية

 تمارين نظرى

 رياضيات عام  الرابع 1 4 جبر خطي ريض1414

 

 أهداف المقرر :

يهدف هذا المقرر الي تدريس المصفوفات والمحددات وتدريس معني فضاء المتجهات وأبعاده وكذلك 
تعريف بالمصفوفات وخواصها الستخدامها فى حل المعادالت الخطية وكذلك تقديم معني القيم 

 تجهات الذاتية.والم

 

 المقرر :حتويات م

 –التحويالت األولية الصفية  –أنواع المصفوفات  –المصفوفات: العمليات على المصفوفات  -1
االنظمة  –معكوس المصفوفة  –المحددات  –المصفوفة فى الشكل الصفي المميز)المختزل( 

 الخطية المتجانسة وغير المتجانسة.

 -الرتباطواالستقالاللخطي -اغالجزئياالفر-الفراغاالتجاهي :لفراغالخطي -2

 .رتبةالمصفوفةمصفوفةاالنتقالمنأساسإلىآخر -األساسوالبعدتحديدأساسوبعدفراغخطي 

 -النواةالمدىمصفوفةالتحوياللخطيالمعادالتالخطية  :التحويالتالخطية -3

 .وطريقةجرامشميدث -فضاءحاصاللضربالداخليمتباينةكوشيشفارتزاألساسالمتعامد 

 .القيمالمميزةالمتجهاتالمميزةالتحويإللى الصورةالقطرية :ةوالمتجهاتالمميزةالقيمالمميز -0

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 المحاضرة . – 1

 المناقشة والحوار. - 2

 التعلم التعاوني. –3

 . تمارين وبحوث –0

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 ت الكتابية ) المقالية والموضوعية (االختبارا – 2

 االختبارات األدائية والعملية  والبحوث الجماعية والفردية. – 3

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16صفحة  المستوى الرابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : توزيع درجات المقرر

 درجةأعمال السنة

 درجة( 00)
 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 
 الدرجة النهائية

 20 ) أعمال السنة(نظري
00 100 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 :المراجع 

 .م٤١١١الجبرالخطي،سلسلةملخصاتسشوممواريشيجل، :حواروأنتون -2

 .نظرياتومسائلفيالجبرالخطي،سلسلةملخصاتسشوممواريشيجل -1

 .م٤١١١ه٤٤٤١الجبرالخطي،جامعةالكويت، :أبوبكرأحمدالسيد -4

الجبر  :معروفعبدالرحمنسمحان؛عليبنعبداللهالسحيباني؛فوزيبنأحمدالذكير -3

 هـ٤٤٤٤-م ٤٠٠٤اضيات،كليةالعلوم،جامعةالملكسعود،الخطيوتطبيقاته،قسمالري

الجبرالخطيالمبسط،ترجمةسامحداوود؛فايدمحمدغالب،كليةالعلوم  :هوارذانتون -5

 م٤١٩٤جامعةعينشمس،

-هـ٤٤٤٤مكتبةالرشد،  :الجبرالخطي،كليةالعلوم،جامعةالملكسعود،القصيم :حسنمحمدنقار -1

 .م٤٠٠٢

 .م٤٠٠١-هـ ٤٤٤١مكتبةالرشد، :،الرياضأساسياتالجبرالخطي :نصارحسنعبدالعااللسلمي -3

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032.... / .... /    والتي عقدت بتاريخ :

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :



 

 

 

 املستوى الدراسي
 اخلامس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 

 طلب سابقمت المستوى الدراسية عدد الساعات اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملي نظري

 نفس2233 الخامس ـــ 2 الصحة النفسية نفس 

 

 أهداف المقرر :
 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على :  

التعرف بمفاهيم الصحة النفسية المختلفة ، وتبيان الوحدة النفسية الجسمية المتكاملة للفرد ، وإطالعه على  -1
 التي يمكن من خاللها الحكم على الصحة النفسية  المعايير المختلفة

 تحليل العالقة بين شخصية المسلم وتمتعه بالصحة النفسية .  -2
 التعرف على ميكانيزمات الدفاع ومعرفة الفروق فيما بينها .  -3
 ا . إدراك الفروق بين األمراض النفسية والذهانات العقلية واحاطتها بنوعياتها المختلفة والتفريق فيما بينه -0
التمتع بالصحة النفسية واالستفادة منها فى مجاالت عملها المستقبلية واالنتفاع بها فى األسرة والمدرسة  -1

 والمجتمع . 
 

 محتوى المقرر :
 معنى الصحة النفسية )التعاريف ، األهداف ، المظاهر ، نسبية الصحة النفسية (  -1
، االحصائى ، االجتماعي ، السيكولوجي (  معايير السواء والالسواء )المنظور االسالمى ، المثالي -2

 خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية .
العوامل  –الجوانب الرئيسية للتوافق  –الفرق بين التكيف والتوافق  –التوافق النفسي ) مفهومه  -3

 مظاهر التوافق السليم (  –األساسية فى إحداث التوافق 
 التوافق النفسي فى المدرسة ، وفى المجتمع .مجاالت التوافق )التوافق فى األسرة ،  -0
 دور التربية اإلسالمية فى الصحة النفسية .  -1
التسامي  –التعويض  –التقمص  –التبرير  -اإلسقاط  –الحيل الدفاعية : الخداعية و التعويضية )الكبت  -0

 النكوص (  –
ي( الذهانات العقلية عصاب الوسواس القهر –الهستيريا  –الفوبيا  –االعصبة النفسية ) القلق  -2

لمحة من  -الفصام ( ، االضطرابات الجسمية النفسية )األمراض السيكوماتية(  –)االكتئاب الذهانى 
 اضطرابات األكل 

أنواع العالج النفسي ) التحليل  –طرق اإلرشاد النفسي  –اإلرشاد والعالج النفسي :  الفرق بينهما  -1
 العالج غير الموجه (  –عي العالج الجما –العالج السلوكي  –النفسي 

 .الصحة النفسية للمعلمة  -1

 
 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 طرق واستراتيجيات التدريس: 
 المحاضرة المدعمة بالمناقشة . – 1

 الورش التعليمية . -2

 التعلم التعاوني . –3

 أساليب التقويم :

 : يستخدم في تقويم الطالبات

 االختبارات الشفوية . – 1

 ة والموضوعية (االختبارات الكتابية ) المقالي – 2

 أوراق العمل والبحوث . – 3

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 المراجع :
 م زهرانالصحة النفسية والعالج النفسي ، د حامد عبد السال -1

 الصحة النفسية للطفل والمراهق ، وجدان الكحيمى )وآخرون (   -2

 مقدمة فى الصحة النفسية ، دعبد السالم عبد الغفار  -3

 فى الصحة النفسية ، د سعد جالل  -0

 أسس الصحة النفسية ، د عبد العزيز القوصى  -1

 علم الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ، د عالء الدين كفافى  -0

 ، د حنان عبد الحميد  الصحة النفسية -2

 علم النفس العالجي ، د مفتاح محمد عبد العزيز  -1

 الصحة النفسية فى ضوء علم النفس واإلسالم ، د محمد عوده وكمال مرسى   -1



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1342/ 1341الدراسي : 

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته السادسة للعام افقة مجلس الكلية مو

 هـ  1342/ 1341                                    

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 متطلب سابق المستوى ات الدراسيةعدد الساع اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 ـــــ الخامس 2 2 وسائل وتقنيات التعليم وسل3213

 

 وصف المقرر: 

سه يتضمن هذا المقرر توضيح طبيعة وسائل وتقنيات التعليم مع شرح مفصل لكل من: مفاهيم تقنيات التعليم وأس

النظرية، والتمكن من مهارات االتصال والتصميم التعليمي، والتعرف على مصادر التعلم الشاملة، تشغيل األجهزة 

 التعليمية والتعرف على المستحدثات التعليمية.

 أهداف المقرر:

 من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن تصبح الطالبة قادرة على أن :

نية التعليم وأسسه  النظرية وعالقاته البينية مع المفاهيم المتشابهة وإسهاماته تلم بالمفاهيم األساسية لعلم تق -1

 في رفع مستوى العملية التعليمية  وزيادة فاعليتها وكفاءتها ..

 تتعرف على عناصر االتصال التعليمي ومعوقاته واتجاهاته ونماذجه . -2

 ائية مهارات االتصال التعليمي الفعال في المرحلة االبتد تمارس – 4

 تصنف الوسائل التعليمية وأهميتها ومعايير اختيارها وعالقتها بالمنظومة تقنيات  التعليم – 3

 تتعرف على مهارات التصميم التعليمي ونماذجه وأهميته وعالقته بمدخل النظم وتقنيات التعليم.  -5

تبسيط  يحداتها وإسهاماتها فتتعرف على مفهوم مصادر التعلم الشاملة ودواعي المكتبات الشاملة فيها وو -1

 العملية التعليمية.

تلم بمعايير تصميم المواد التعليمية وإنتاجها وتخزينها سواء التي تحتاج إلى أجهزة   أو التي تعرض بدون  -7

 أجهزة تقليدية 

ا تتعرف على أهم األجهزة التعليمية وأنواعها ومعايير اختيارها وأنواع بيئات العرض المتناسبة معه -1

 جراءات الفنية الوقائية الستخدامها.اإلو

تستخدم األجهزة االلكترونية الحديثة مثل السبورة التفاعلية والهاتف النقال وغيرها لتطبيق استخدامها  -9

 للمساهمة في رفع وتحسين العملية التعليمية 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 :  محتوى المقرر

ا التربية، والوسائل التعليمية، وتكنولوجيا مفهوم تقنيات التعليم ومراحل تطوره وعالقته بكل من تكنولوجي -1

المعلومات، والتربية التكنولوجية ، عناصر تقنيات التعليم ووظائفها، ودواعي االهتمام بتقنيات التعليم، 

 التكيف مع التغيرات الحادثة في التربية   يووظائفها، ودور تقنيات التعليم ف

االتصال التعليمي، نموذج االتصال التعليمي، صور  مفهوم االتصال التعليمي وخصائصه، عناصر عملية -2

االتصال التعليمي ، معوقات نجاح عملية االتصال داخل  ياالتصال التعليمي، واتجاهاته، العوامل المؤثرة ف

 البيئات التعليمية  

تصميم مفهوم النظام وعناصره، مدخل النظم وتقنيات التعليم، مفهوم التصميم التعليمي ومهاراته، أهمية ال -4

 التعليمي، بعض نماذج التصميم التعليمي، المفاهيم واالعتقادات الخاطئة نحو التصميم التعليمي

مفهوم الوسائل التعليمية، والوسائط التعليمية، تصنيف الوسائل التعليمية، معايير اختيار الوسائل التعليمية،   -3

 ستخدام الوسائل التعليميةمعايير استخدام الوسائل التعليمية، وأهمية الوسائل ومعوقات ا

مفهوم المواد التعليمية وموقعها من منظومة الوسائل، تصنيف المواد التعليمية من حيث نظم عرضها ونقلها  -5

للمتعلم، معايير تصميم المواد التعليمية، مراحل تصميم المواد التعليمية ، أنماط إنتاج المواد التعليمية 

 ومستوياتها

نتاجها إالبرامج المرئية )الفيديو( معايير، تصميمها و -المواد التعليمية المسموعة -فياتالشفا -الشرائح الشفافة  -1

 ومميزاتها

، المطبوعات، الرسوم التعليمية، الصور، الرسوم الخطية، ىاألشياء الحقيقية، العينات، المجسمات، الدم - -7

 اريةاللوحة البرية، لوحة الجيوب، اللوحة المغناطيسية، الكهربائية، اإلخب

مفهوم مراكز مصادر التعلم وتطوره، مبررات تحول المكتبات العامة إلى مراكز مصادر تعلم، أهداف مراكز  -8

مصادر التعلم ووظائفها، مستويات مراكز مصادر التعلم، الخدمات التعليمية التي يقدمها مراكز مصادر التعلم 

 –التعلم باالنترنت  -حديثة) التعلم االلكترونيلذوى االحتياجات الخاصة، مراكز مصادر التعلم ومحتوياتها ال

 المكتبة الرقمية(   -الفصول الذكية

بيئات العرض التعليمية ومعاييرها وأنواعها وأشكالها،  –المعايير  –األنواع –األجهزة التعليمية: المفهوم  - -9

ذاعة اإلالسمعية : جهزة األنماذج من األجهزة التعليمية وخطوات تشغيلها:  جهاز العرض فوق الرأسي، 

جهزة االلكترونية الحديثة وكيفية تشغيلها : التليفزيون األالهاتف التعليمي.، –الراديو التعليمي  –المدرسية 

التعليمي، الكمبيوتر، جهاز العرض البصري، السبورة التفاعلية،  الهاتف النقال، الكاميرا الرقمية، جهاز 

 جهزة وأسئلة تدريبية عليها.األوقائية الستخدام جراءات الفنية والاإل  -عرض البيانات، 
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 6صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 1(1طرق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )
 المحاضرة  .- -

 المناقشة . -

 العروض العملية . -

من والسالمة األجهزة التعليمية ، والتعرف على قواعد األالتجريب والمعمل )وهذا يشمل المعمل ودوره في تشغيل  -

 لى التجريب كطريقه من طرق التعليم والتعلم في تقنيات التعليم(.إ في المعمل ، باإلضافة

 أمثلة تطبيقية مستمدة من واقع الطالبة وواقع التخصص . -

 الحديثة للتدريس كالمجموعات وتمثيل األدوار، التعلم التعاوني . قائالطراستخدام بعض  -

 تقديم أوراق عمل وورش العمل. -

 بعض التكليفات المنزلية . -

 نتاج واستخدام األجهزة والتقنيات الحديثة إعلى تصميم و يالعملالبيان  -

 أساليب التقويم :

 : يستخدم في تقويم الطالبات

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات التحريرية قصيرة متزامنة مع عرض الموضوعات ) تقويم بنائي (. –2

 اختبارات تحريرية ، تقويم أصيل )تقويم نهائي ( -3

 : رجات المقررتوزيع د

 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  10 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 والعملية

30 
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لكلية يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف ا -

 والطالبات .
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 7صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 2(2المصادر والمراجع )

 زئين األول والثاني(( من الوسائل التعليمية إلى تكنلوجيا التعليم )الج1344ماهر اسماعيل صبري ) -1

 .تكنولوجيا التعليم مقدمات أساسية للطالب المعلم، القاهرة ، دار شمس( 2001خرون )آسويدان و ملأ - 1

، الرياض ، العبيكان  3( االتصال االلكتروني وتكنولوجيا التعليم ، ط 2000كريا الل ، علياء الجندي ) ز - 2

. 

تعليم ومصادر التعلم : مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية  ،الرياض ، ( تكنولوجيا ال 2002ـادل سـرايا ) ع - 3

 مكتبة الرشد. 

 ( مدرسة المستقبل ، الرياض ، الخريجي  2001د الحافظ سالمة  ، حسين صالح ) عب - 0

 ( عمليات تكنولوجيا التعليم ، القاهرة ، دار الكلمة .2003حمد عطية خميس ) م - 1

 تية للتربية.ا( التعلم اإللكتروني ، الرياض ، الدار الصو 2001ســن زيـتـون   ) ح - 0

 ( المدرسة االلكترونية وادوار حديثة للمعلم ، الرياض ، الرشد 2000وض التو دري ) ع - 2

 ، عمان ، دار الفكر. 0( تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ، ط 2000حمد الحيلة ) م - 1

 لي في المدرسة، القاهرة ،، دار شمساآل( الحاسب 2001حمد لبيب )هناء جمال الدين ، دعاء م - 1

 ( تقانات التعليم في المدرسة العربية ، القاهرة ، دار شمس2002خرون)آمصطفي عبد السميع و  - 10

عبد الحافظ سالمة ، سعد عبد الرحمن الدايل: استخدام األجهزة التعليمية، دار الخريجي للنشر والتوزيع  -11

  2000،  3اض، ط، الري

 جلة الجمعية العربيةلتكنولوجيا التربية.م - 12

 مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.  - 13
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 توى المقرر والمصادر والمراجع العلمية .يجب على من يقوم بتدريس المقرر تعريف الطالبات بمح -
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 

 مقترحة :الالمراجع اإللكترونية  

 um_posts.asp?TID=3197www.moehe.org/for 

 www.almaaetc.com 

 http://www.arabteam2000 

 forum.com/index.php/showtopic=41462 

 ibami.net/saqifa/showthread.php?t=1702http://alsh 
 

 

بجلسته الثالثة للعام  التربية وعلم النفس قسمموافقة مجلس 

 هـ 1342/ 1341الدراسي :   

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 11/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moehe.org/forum_posts.asp?TID=3197
http://www.moehe.org/forum_posts.asp?TID=3197
http://www.almaaetc.com/
http://www.almaaetc.com/
http://www.arabteam2000/
http://www.arabteam2000/
http://alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=1702
http://alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=1702


 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 

 

 متطلب سابق المستوى عدد الساعات اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملي نظري

(1طرائق تدريس رياضيات ) 3110نهج    الخامس 2 2 

  

 أهداف المقرر:

 - وقع بعد دراسة المقرر أن تكون الطالبة قادرة على :من المت

 التعرف على إسهامات العلماء المسلمين في الرياضيات.  - 1 

 التعرف على طبيعة الرياضيات وتطورها. -  2 

 التعرف على عناصر المحتوى الرياضي.  - 4 

 التعرف على كيفية صياغة األهداف وفق اإلطار الوطني للمؤهالت. -   3 

 التعرف على األهداف العامة لتدريس الرياضيات. -   5 

 التعرف على األهداف الخاصة لتدريس الرياضيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية. -    1

 اكتساب مهارة طرح األسئلة. -  7 

 المرحلة المتوسطة والثانوية. تحليل محتوى رياضيات -   8 

 التعرف على استراتيجيات حل المشكالت في الرياضيات. -   9 

 إعداد دروس نموذجية في الرياضيات. -  10

 التعرف على طرق التفكير في الرياضيات.  -  11  

 . تعرف على أساليب البرهان الرياضيال - 12  
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 11صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

  ر:محتوى المقر 

 حساب المثلثات. -الهندسة -الحساب  -الجبر   -: الفلك  ين فيإسهامات العلماء المسلم –ا  

 وتطورها: طبيعة الرياضيات –2

 تطور الرياضيات . –

 الرياضيات الحديثة ودوافع ظهورها. -

  .عناصر المحتوى الرياضي -4

 .وفق اإلطار الوطني للمؤهالت كيفية صياغة األهداف -3

 لرياضيات.التعرف على األهداف العامة لتدريس ا - 5

 التعرف على األهداف الخاصة لتدريس الرياضيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية. - 1

 .مهارة طرح األسئلةاكتساب  – 7

 تحليل محتوى رياضيات المرحلة المتوسطة والثانوية الستخراج جوانب التعلم، وهي: -   8

 .المفاهيم الرياضية -    

 .التعميمات الرياضية -    

 .المهارات الرياضية -    

 .المفاهيم الرياضية نميةكيفية ت -    

 .التعميمات الرياضية كيفية استخراج -    

  المهارات الرياضية. كيفية اكتساب -    

 .استراتيجيات حل المشكالت في الرياضيات -9

 إعداد دروس نموذجية في الرياضيات. - 10
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 11صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 مواصفات الخطة الجيدة في دروس الرياضيات. -

 إعداد خطة لدروس نموذجية في الرياضيات للمرحلة المتوسطة والثانوية. -

 ، وهي:طرق التفكير في الرياضياتالتمييز بين  -11

 التفكير االستقرائي. -    

 التفكير االستطرادي. -    

 التفكير الناقد. -    

 التفكير العالقي. -    

 التفكير االبتكاري. -    

 ، وهي:البرهان الرياضيأساليب التعرف على  -12

 البرهان المباشر. -

 البرهان العكسي. -

 البرهان بالتناقض. -

 البرهان باالختيار. -

 البرهان باالستقراء. -

 3(1طرق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )

 .المحاضرة المدعمة بالمناقشة -
 .تدريس كالمجموعات وتمثيل األدواراستخدام بعض الطرق الحديثة لل -
 وأوراق العمل. ات المنزليةبعض التكليف -

                                                           
3
لكلية يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف ا - 

 والطالبات .



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

باستخدام البرامج المحوسبة الجاهزة أو  ائل التعليمية والتقنيات الحديثةاستخدام بعض الوس -
 .المعدة مسبقا  

 التدريس المصغر. -
 الورش التعليمية. -

 أساليب التقويم :

 : يستخدم في تقويم الطالبات 

 .االختبارات الشفوية – 1

 .مقالية والموضوعية (االختبارات الكتابية ) ال – 2

 .االختبارات األدائية والعملية – 3

 :توزيع الدرجات  

 درجة أعمال السنة  
 درجة( 04)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 04) 

 الدرجة النهائية

  04 نظري) أعمال السنة(
04 

 
 04 المشاركة في األنشطة الصفية 144

 :المراجع العربية

 ،دار الفكرالعربي ، القاهرة. تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقاتطرق  :( 2001إسماعيل األمين ) .1

 ،الدار الصواتية للترجمة.  المدخل إلى التدريس الفعال:هـ(1319حسن يحيى ، سعيد المنوفي ) .2

 ، مكتبة الرشد. تعليم وتعلم الرياضيات بأساليب غير تقليدية :(2005حنفي إسماعيل محمد ) .4

 ،دار الفجر ،القاهرة. الرياضيات بين النظرية والتطبيقطرق تدريس :( 1995حسن سالمة ) .3

 عالم الكتب ،القاهرة. مهارات التدريس "رؤية في تنفيذ التدريس "، :(2000حسن زيتون ) .5

 ،دار الفرقان ،عمان. الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها :( 1990فريد أبو زينة )  .1



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13صفحة  الرياضيات المستوى الخامسقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 ف مقرر دراسيتوصي

 ، القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب.تاإلبداع في تعليم الرياضيا(: 2001محبات أبو عميرة) .7

 .1القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط المتفوقون والرياضيات،(: 2002محبات أبو عميرة) .8

 .الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة االنجلو، تربويات الرياضيات :(2000)وليم عبيد، ومحمد المفتي، وسمير إيليا  .9

، ، الطبعةة األولةىلرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة التفكيررتعليم ا (:٤٠٠٢ )وليم عبيد  .10
 .ةدار المسير ، عمان ،األردن

 :بيةجنالمراجع األ 
11. Interactive Mathematics Teacher(2011):congruence, April, Available at: 

 http://www.mathsteacher.com.au/year8/ch09_geometry/06_cong/cong.htm 
 

12. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2009): 

Guiding principles for mathematics curriculum  and assessment, Retrieved January, 2010 

,from:                                            

http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=23273 

 
 

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس القسم 

 هـ 1342/ 1341

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 د .   نورة عبد هللا الزعاقي    االسم :

 التوقيع :
  

 

http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=23273
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=23273


 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين رىنظ

 استاتيكا الخامس 1 4 ديناميكا ريض4221

 

 المقرر:  ياتمحتو

إطاراتاإلسنادالمختلفةالمركباتالكارتيزيةللمتجهالمتجهات)متجه  :كينماتيكاالجسم -2

الموضع،متجهاإلزاحة،متجهالسرعة،متجهالعجلة،متجهالوحدة( وحدات 
جه القياسالمختلفةلمتجهالموضعمتجهالسرعةومتجهالعجلةتفاضلمت

 واحدةالسرعةالنسبيةالعجلةالنسبيةالسرعةالزاوية

سرعةوعجلةجسيميتحركحركة  :الحركةالخطية)كينماتيكاحركةجسيمفيخطمستقيم( -1

عامةفيخطمستقيمحركةجسيمبسرعةمنتظمةفيخطمستقيمحركة 
جسيمبعجلةمنتظمةفيخطمستقيمالحركةفيخطمستقيمبعجلةمتغيرة 

مسافة(الحركةفيخط معلومة)العجلةكدالةفيالزمن،العجلةكدالةفيال
مستقيمتحتتأثيرعجلةالجاذبيةاألرضيةحركةقطراتالمطرالمتساقط 

 .الحركةفيخطمستقيمتحتعجلةالجاذبيةاألرضيةفيمسافاتبعيدةخارج الكرةاألرضية

كميةالحركةقوانيننيوتنللحركةالوحداتالمطلقة  : كينماتيكاالحركةالمستوية -4

 :ضافة موضوعاتأخرىمثلوالوحداتالثاقليةحركةجسيمعلىمستوىمائلخشن)يمكنإ
حركةالقطاراتوالسيارات( مركباتالسرعة 

 .والعجلةفياإلحداثياتالقطبيةفيالمستوىمركباتالسرعةوالعجلةفي اإلحداثياتالذاتية

 المقذوفات -3

 : حركةالمقذوفاتمععدموجودمقاومة ( أ)
المعادالتالبارامتريةللحركةالمعادلةالكارتيزيةللمساردليلمسارالقذيفةسرعةالقذيفةفيأي 

وضعالمدىعلىمستوىأفقيالمدىعلىمستوىمائلشرط م
 .إصابةهدفعندنقطةمعلومةبقذيفةسرعتهامعلومةمننقطةمعلومة

حركةقذيفةفيوسطتتناسب  :حركةالمقذوفاتمعوجودمقاومات ( ب)

 .مقاوماتطرديامعالسرعةحركةقذيفةفيوسطمقاومتهثابتةالمقدارحركةقذيفةمعتغيرالكتلة

الدفعالقوىالدفعيةقانونثبوتمجموع  :الدفعوالقوىالدفعيةوتصادماألجسامالمرنة -5

فيحركةجسمينمتصادمينحركةالقذيفةوالمدفعالشدالدفعيفي 
الخيوطتصادماألجسامالمرنةالتصادمالمباشربينكرتينملساوتينالتصادمالمائلبينكرتينمرنتينمتساوي

 .تينتصادماغيرمباشرالتصادم بينكرةمرنةومستوىأملسثابت

قيةالبسيطةوقوانينهاحلمعادلةالحركةالتوافقية تعريفالحركةالتواف :الحركةالتوافقية -1

البسيطةالتمثياللهندسيللحركةالتوافقيةالبسيطةالبندواللبسيط 
 .حركةجسيممتصلبلولبزنبركيوخيطمرن

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : طرق واستراتيجيات التدريس

 أسئلة المناقشة أثناء المحاضرة  -1

 فرق العمل  -2

 تمارين  -3

 

 أساليب التقويم:

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية (  – 2

 

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة
 درجة( 00)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

 20 الحضور والمشاركة
00 100 

 20 اختبار أعمال السنة

 

 المراجع: 

 .م٤١٩٤دارالراتبالجامعية،  :(االستاتيكا،الرياض٤كاللمهندسين)الميكاني :فاروقأحمدالبرقي -2

 .م٤١٩٤دارالراتبالجامعية،  :( الديناميكا،الرياض٤الميكانيكاللمهندسين) -1

 .م٤١١٠(إستاتيكا،٤الميكانيكاالعامة) :فؤادزينالعرب -4

 .م٤١١٠(ديناميكا،٤الميكانيكاالعامة) -3

 .م٤١٩٤ندسية،إستاتيكاالميكانيكااله :دوايلي.م. ميريام؛ .ل.ج -5

 .م٤١٩٤الميكانيكاالهندسية، -1

 . م٤١١٤الديناميكاالمستويةللجسيم،جزأين،اإلسكندرية، :وديععطااللهبسالي -3

 .م٤٠٠١مكتبةالرشد،  :،الرياض٤الميكانيكاالعامةوديناميكااألجسامالمادية،ج :عليديبالجربوع -0

 .م٤٠٠١مكتبةالرشد، :أساسياتعلمالديناميكا،الرياض :عادلطهيونس -1

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

/ 1031قة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  مواف

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 يد الكلية  عم رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :
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 17صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 
رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 عدد الساعات الدراسية
 متطلب سابق المستوى

 تمارين نظرى

 ريض4211
حساب التفاضل والتكامل 

III 
 لخامسا 1 4

حساب التفاضل والتكامل 

II 

 

 أهداف المقرر:

 يهدف هذا المقرر لدراسة االشتقاق الجزئ والتكامالت الثنائية والثالثية تطبيقاتها

 

 المقرر:  ياتمحتو

الدوالذاتالمتغيراتالمستقلةالمتعددةالنهاياتاالتصال  :االشتقاقالجزئي -2

لجزئيةمن المشتقاتالجزئيةالمشتقاتالكليةالتفاضالتالمشتقاتا
الرتبالعليانظريةأويلرللدوااللمتجانسةتطبيقاتعلىالمشتقاتقواعدلوبيتااللنهايةالعظمىوالصغرىتفاضل

 .تحتعالمةالتكامل

التكامالتالتكراريةحسابمساحةالسطوحوالحجومبداللةالتكامالت  :التكامالتالثنائية والثالثية -1

 .لكرويةالثنائيةوالثالثيةطرق التحويل الي االحداثيات القطبية وا

 

 : طرق واستراتيجيات التدريس

 محاضرات -1

 تمارين -2

 مناقشات وبحوث -3

 

 أساليب التقويم:

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية (  – 2

 المشاركات -3

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة
 درجة( 00)

 النهائي االمتحان
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

 10 الحضور والمشاركة
00 100 

 30 اختبار أعمال السنة

 

 المراجع: 

حسابالتفاضلوالتكاملللجامعات،ترجمةعادلسودان؛عليالدفاع،الجزء  :تايلورويد -2

 .م٤١١١هـ٤٤٤١الثالث،داردايليللنشر،

 :هالسنوس؛يوسف عبداللهالخميسكمااللهاديعبدالرحمن؛معروفعبدالرحمنسمحان؛صالحعبدالل -1
مبادئالتفاضلوالتكامل)الجزءالثاني(،كليةالعلوم،قسم 

 .م٤٠٠٤هـ٤٤٤٤الرياضيات،جامعةالملكسعود،

حسابالتفاضلوالتكامل)الجزءالثاني(،قسم  :طهموسىالعدوي؛عبداللهالخريجي٢ -4

 .م٤٠٠٢هـ٤٤٤٤الرياضيات،جامعةالملكسعود،محمدزيدانعبداللهكليةالعلومجامعة القاهرة،

حسابالتفاضلوالتكامل)الجزءالثالث(،كليةالتربيةللبنات  :نصارحسنعبدالعااللسلي -3

 .م٤٠٠١ه٤٤٤١بالرياض،مكتبةالرشد،

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 : موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 دد الساعات الدراسيةع

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 ريض4241
مقدمة فى المعادالت 

 التفاضلية
 الخامس 1 4

حساب التفاضل والتكامل 

II 

 

 أهداف المقرر:

يهدف هذا المقرر الي تدريس المعادالت التفاضلية العادية والتي تنشأ فى العلوم االساسية كالفيزياء 
 والكيمياء.

 

 المقرر:  ياتمحتو

 .تعريفالمعادلةالتفاضليةالعاديةتكوينمعادالتتفاضلية عادية :المعادلةالتفاضليةالعادية -2

فصاللمتغيراتلحاللمعادلة  :حاللمعادالتالتفاضليةمنالدرجةاألولىوالرتبةاألولى -1

 .التفاضليةمنالدرجةاألولىوالرتبةاألولىحاللمعادالتالتامةباستخدام عاماللتكاملمعادلةبيرنولي

 .حلمعادلةخطيةفيمتغيريناالستقالاللخطي :المعادالتالخطيةفيمتغيرين -4

الحاللعامللمعادالتالمتجانسةالحل  :الحاللعامللمعادالتالمتجانسةوغيرالمتجانسة -3

 .العامللمعادالتغيرالمتجانسة

 .حلمعادالتخطيةذواتالمعامالتالثابتة باستخدامتغييرالوسائط :المعادالتالخطيةذواتالمعامالتالثابتة -5

حاللمعادالتالتفاضليةالجزئيةوغير  :المعادالتالتفاضليةالجزئيةالخطيةوغيرالخطية -1

 .الخطيةحلمسائلعلىالمعادالتالخطيةالجزئيةوغيرالخطية

 

 : طرق واستراتيجيات التدريس

 محاضرات -1

 مناقشات -2

 تمارين وبحوث -3

 

 أساليب التقويم:

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 اجراء بحوث نظرية   -2

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية (  – 3

 توزيع درجات المقرر :



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 درجة أعمال السنة
 درجة( 00)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

 10 الحضور والمشاركة
00 100 

 30 اختبار أعمال السنة

 

 المراجع: 

 .م٤١٩٤ -هـ٤٤٠٤التفاضلية،كليةالعلوم،الرياض،نظرياتالمعادالت :رحميعبدالكريم -1

 :عادلعبدالحكيمالقاضي؛حسيبأيوبسالمة؛إيمانمحمدالشماس؛عائشةمحمد البديوي -2
 .المعادالتالتفاضليةالعادية

 سلسلة شوم. –المعادالت التفاضلية، فرانك آيرز  -3

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032اريخ :   .... / .... / والتي عقدت بت

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 :التوقيع

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 الخامس 1 4 التحليل العددي ريض4231
حساب التفاضل والتكامل 

II 

 

 أهداف المقرر:

ددية اليجاد الحل التقريبي لبعض المسائل الرياضية التي يهدف المقرر الي دراسة الطرق الرياضية الع
تظهر عند تطبيق الرياضيات باختالف فروعها فى العلوم البحتة والطبيقية وتحليل تقاربها ودقتها 

 واستقرارها.

 المقرر:  ياتمحتو

 االخطاء وأنواعها والتعريفات األساسية -2

جاكوبي  :طرقالتكرارية،مثلالطرقالمباشرةباستخدامطريقةجاوسال :المعادلةالخطية -1

 .وجاوسزيدلطرقحسابالخطأفيالحلول

 المعادالتغيرالخطية: طريقةنيوتن رافسون ، النقطة الثابتة، التصنيف، المتبقي -4

 االستكمال) طريقة الجرانج ، نيوتن االمامية، والخلفية، والمركزية(.  -3

العددي) طريقة شبة  أساسياتالتفاضاللعدديوالخطأفيه والتكامل :التفاضلوالتكاماللعددي -5

 المنحرف، سمبسون(

طرقحلواللمعادالت التفاضليةمن الرتبة األولي )طريقة اويلر، اويلر المعدلة، بيكارد، رونج  -1
كوتا واستعمال هذه الطرق لحل المعادالت التفاضلية من رتب أعلي وحل نظم من المعادالت 

 التفاضلية من الرتبة األولي(.

 : طرق واستراتيجيات التدريس

 محاضرات -1

 تمارين وبحوث -2

 مناقشات -3

 

 أساليب التقويم:

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية (  – 2

 اجراء بحوث نظرية -3

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة
 درجة( 00)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 00) 

 لنهائيةالدرجة ا

 10 الحضور والمشاركة
00 100 

 30 اختبار أعمال السنة

 

 : العربية المراجع

 م٤١١٩ه٤٤٠١التحلياللعددي،الكويت؛دارالقلم، :أبوبكرالسيد -2

 .م٤١٩٤نظرياتومسائلفيالتحلياللعددي، :سلسلةملخصاتشوم -1

نظرياتومسائلفيالتحليليالعددي،جامعة  :سلسلةملخصاتشوم؛محمدعليالسمرة -4

 .م٤١١٩،مراجعةراجحيحليممقار،حلوان

 المراجع االجنبية:

“Numerical Methods and Analysis”, Jeames L. Buchanan, Peter, R. Turner. 

Mc.Grow-Hill College 1992. 

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 جلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :موافقة م

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 يع :التوق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 جبر وهندسة تحليلية الخامس I 1 1تحليل حقيقي  ريض4251

 

 أهداف المقرر:

يهدف هذا المقرر الي تدريس مبادئ علم التحليل الرياضي الحقيقي من خالل تقديم نظام األعداد 
 لحقيقية واألساس النظري الرياضي للمتتابعات والدوال المتصلة.ا

 

 المقرر:  ياتمحتو

 –مجموعات من األعداد  –خواص نظام األعداد الحقيقية بالنسبة للبنية الجبرية والترتيب والكمال 
 –المجموعات المفتوحة، المغلقة  –معالجة تكملية للمجموعات القابلة للعد وغير القابلة للعد 

 تصنيف المجموعات المترابطة من االعداد الحقيقية.  –نظرية هاين بوريل  –متراصة التامه ال

 مبرهنة بولزانوفيرستراس . –المتتاليات المطردة  –معيار كوشي  –التقارب  –المتتاليات  

 –العالقة بين االستمرار والتراص والترابط  –الدوال الحقيقية، والنهايات، االستمرار وخواصها 
 االستمرار بانتظام. –برهنة القيمة البينية م

مبرهنات القيمة  –مبرهنة رول  –قابلية االشتقاق للداول الحقيقية: خواص االشتقاق ومبرهناته 
 قاعدة لوبتال. –مبرهنة تايلور  –البينية للمشتقات 

 

  :طرق واستراتيجيات التدريس

 محاضرات -1

 مناقشات -2

 تمارين وبحوث -3

 

 أساليب التقويم:

 دم في تقويم الطالبات :يستخ

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية (  – 2

 اجراء بحوث نظرية -3

 المشاركات  -0

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24صفحة  المستوى الخامس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)
 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 
 الدرجة النهائية

 10 الحضور والمشاركة
00 

 
 30 تبار أعمال السنةاخ 100

 

 : العربية المراجع

مبادئ التحليل الحقيقي ) الجزء األول(، محمد عبدالرحمن القويز، صالح عبدهللا السنوسي، محمود  -1

 م2002أحمد عطوة، مطابع جامعة الملك سعود 

 

 م1110هـ/1010مبادي التحليل الحقيقى، محمود محمد كتكت،  -2

 

 م1111اليف: روبرت ج. بارتل العناصر لتحليل حقيقي، مترجم، ت -3

 

 المراجع االجنبية:

1- Introduction  to Analysis, E.D. Gaughan. 

2- Mathematical Analysis, Apostol 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 م الدراسي :موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعا

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :



 

 

 

 املستوى الدراسي
 دسالسا
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 1صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 
 متطلب سابق المستوى ات الدراسيةساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 إدر3133

 

 ـــــ السادس - 2 اإلدارة والتخطيط التربوي

 وصف المقرر:

ر الفكر اإلداري التربوي كما يتضمن المقرر مفاهيم في اإلدارة التربوية وخصائصها وأنماطها ووظائفها  وتطو

يتناول المقرر التخطيط التربوي والتعليمي واالستراتيجي وبعض أنواع اإلدارات  والمهام والمسئوليات 

 والعقبات والحلول وتطبيقاتها في اإلدارة المدرسية  السعودية 

 أهداف المقرر:

 على : رةقادة الطالبتكون دراسة هذا المقرر يجب أن بعد 

اإلدارة التربوية  –اإلدارة التعليمية  –اإلدارة التربوية  -اإلدارة العامة  –رف على مفاهيم اإلدارة)اإلدارة التع  -1

 إدارة الصف(. - اإلدارة اإلستراتيجية للمدرسة –اإلدارة المدرسية  –والتعليمية من المنظور اإلسالمي 

النظريات والمدارس  –ر اإلداري التربوي شرح  تطور الفكر اإلداري التربوي من خالل ) مفهوم الفك -2

 الحديثة (  –السلوكية  –اإلدارية )الكالسيكية 

 . خصائصه( –أسسه ومبادئه –الفكر اإلداري التربوي اإلسالمي ) مصادره  –4

 –اإلشراف والتوجيه التربوي  –القيادة  –التنسيق  –التنظيم  –تحليل وظائف اإلدارة التربوية ) التخطيط  -3

 التقويم (. –الرقابة  –االتصال  –عة القرار واتخاذه صنا

 تسلطية(  –تسيبية  –ديمقراطية  –أوتوقراطية  –المقارنة بين أنماط اإلدارة التربوية ) مركزية والمركزية  -5

 تحديد صفات  وخصائص اإلدارة المدرسية الناجحة. -1

 المساعدون أو الوكالء....( –المدير ة )ياستنتاج مهام وواجبات العاملين في اإلدارة المدرس -7

 مع تقديم حلول لها.  المملكة العربية السعوديةتصنيف المشكالت والعقبات التي تواجه اإلدارة المدرسية في  -8

 اإلستراتيجي(. –التعليمي  -التعرف على مفاهيم التخطيط )التربوي  -9

 بناء خطة إستراتيجية لمدرسة المستقبل. -10
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 2صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

–إدارة االجتماعات  –لكفاءة والفاعلية في اإلدارة المدرسية من خالل  ) إدارة الجودة الشاملة توظيف ا – 11

 إدارة األزمات(.

 محتوى المقرر: 

اإلدارة التربوية  -اإلدارة التعليمية  -اإلدارة التربوية  -اإلدارة العامة  –مفاهيم اإلدارة التربوية )اإلدارة  -1

أهمية  -إدارة الصف(  -اإلدارة اإلستراتيجية للمدرسة  –اإلدارة المدرسية  –مي والتعليمية من المنظور اإلسال

 اإلدارة علم وفن ومهنة .  -دراسة علم اإلدارة

النظريات والمدارس اإلدارية  –تطور الفكر اإلداري التربوي ) مفهوم الفكر اإلداري التربوي  -2

 الحديثة (  –السلوكية  –)الكالسيكية 

 خصائصه(  –أسسه ومبادئه –لتربوي اإلسالمي ) مصادره الفكر اإلداري ا -4

صناعة القرار  –اإلشراف والتوجيه التربوي  –القيادة  –التنسيق  –التنظيم  –وظائف اإلدارة التربوية ) التخطيط  -3

 التقويم (. –الرقابة  –االتصال  –واتخاذه 

 تسلطية(. –تسيبية  –قراطية ديم –أوتوقراطية  –أنماط اإلدارة التربوية ) مركزية والمركزية  -5

 صفات وخصائص اإلدارة المدرسية الناجحة. -1

 المساعدون أو الوكالء....( –واجبات العاملين في اإلدارة المدرسة )المدير  -7

 مشكالت وعقبات  وحلول تواجه اإلدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية. -8

 ا والعالقة بينهما  وخطواتهما(التخطيط التربوي والتعليمي ) مفهومهم -9

 التخطيط االستراتيجي) مفهومه ، خطواته، مراحله، نماذجه( -10

 الخطة اإلستراتيجية للمدرسة. - 11

 إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في اإلدارة التربوية . -12

  . ( إدارة األزمات التعليمية ) مفهومها، خصائصها، أسبابها، مراحل تكون األزمة -14

  :طرق واستراتيجيات التدريس
 أسئلة المناقشة أثناء المحاضرة  -1

 فرق العمل  -2

 إستراتيجية العصف الذهني  -3

 إستراتيجية حل المشكالت. -0

 الطريقة االستنتاجية واالستقرائية  -1

 األمثلة التطبيقية من واقع الطالب و الطالبات . -0
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 3صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 :تقنيات  الوسائل و ال

 لذكية .السبورات التقليدية وااستخدام  -1

 أجهزة العرض . – 2

 دراسة الحالة من خالل حاالت إدارية تربوية عملية تطبيقية . - 3

 أساليب التقويم:
 : يستخدم في تقويم الطالبات

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 : توزيع درجات المقرر

 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 حان النهائياالمت

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  المشاركة الصفية

20 

 

00 

 

100 

 20 اختبار أعمال السنة

 

 المصادر والمراجع: 

 1-   عمان -اإلدارة والتخطيط التربوي   )النظرية والتطبيق (   محمد حسنين العجمي   دار المسيرة– 

 م2001األردن 

 عمان -التربوية (    أحمد جميل عايش    دار المسيرة   إدارة المدرسة )نظرياتها وتطبيقاتها– 

 م2001األردن.

    هـ1030التخطيط االستراتيجي   عبد العزيز الحر  مكتب التربية العربي لدول الخليج 

  اإلدارة والتخطيط التربوي)أسس نظرية وتطبيقات عملية(،د. خالد دهيش، د. عبد الرحمن

 2001د. سامي رضوان.،شالش
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 4صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 2000اإلدارة المدرسية،د. أحمد الرشيدي، مشكالت. 

 

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1342/ 1341الدراسي : 

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 11/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 5صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 

 متطلب سابق المستوى عدد الساعات اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملي نظري

(2طرائق تدريس رياضيات )  3220نهج   ( 1طرائق تدريس رياضيات )  السادس 2 2 

  

 أهداف المقرر:

 لبة ق ادرة على :ع بعد دراسة المقرر أن تكون الطامن المتوق

  .التعرف على الطريقة المعملية في تدريس الرياضيات - 1

 .الرياضياتطريقة التعلم االتقاني وكيفية تطبيقها في تدريس  تحليل - 2

  .التعرف على طريقة التعلم التعاوني وكيفية تطبيقها في تدريس الرياضيات - 3

 .التعرف على طريقة المنظم المتقدم وكيفية تطبيقها في تدريس الرياضيات - 4

 التعلم باإلكتشاف وكيفية تطبيقها في الهندسة االقليدية والفراغية.تحليل  – 5

  .ردي وطريقة تطبيقها في تدريس الرياضياتالتعلم الف أساليب لتحلي – 6

 .التعرف على طريقة المحاضرة - 7

 .قشة وتطبيقها في تدريس الرياضياتالتعرف على طريقة المنا - 8

 .في تعلم الرياضياتالتربوية الحديثة أهم النظريات  طبيقاتت – 9

 التعرف على كيفية استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات. - 10
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 .في الرياضيات المختلفة اليب التقويمأس - 11

  .الرياضياتتعليم اإلبداع في  - 12

 .في الرياضيات التعرف على مشكلة الفروق الفردية وأساليب معالجتها -  13

  :  رمحتوى المقر 

 : تدريس الرياضياتفي  الطريقة المعملية - 1

 .مفهوم طريقة التدريس -
 .مواصفات طريقة التدريس الجيدة -
 .لطريقة المعمليةتعريف ا -
 .آلية تنفيذ األنشطة المعملية -
  .خطوات التدريس باستخدام الطريقة المعملية -
 مزايا الطريقة المعملية و  عوامل نجاح -
 .وعيوب الطريقة المعمليةسلبيات  -

   :طريقة التعلم اإلتقاني - 0

 .مفهوم التعلم اإلتقاني -    -
 .األسس والمبادئ التي يقوم عليها اإلتقان -    -
 .استراتيجية بلوم لإلتقان -   -
 .إجراءات التعلم لإلتقان -   -
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 7صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 التعلم التعاوني :  - 3

 .تعريف التعلم التعاوني -
 .مجموعات التعلم التعاوني -
 .المبادئ األساسية للتعلم التعاوني -
يجابيات -  التعلم التعاوني. عوامل نجاح وا 
 .التعلم التعاوني وسلبياتمشاكل  -

  تقدم :طريقة المنظم الم – 0  

   .مفهوم المنظم المتقدم -
 المنظم المتقدم.األسس والمبادئ التي يقوم عليها -
  .إجراءات المنظم المتقدم -

 طريقة التعلم باألكتشاف:  5

 .تعريف طريقة األكتشاف -
 .أنواع األكتشاف -
 .األكتشافب التعلم مراحل طريقة -
 ألكتشاف.اخطوات التدريس باستخدام  -
 االكتشاف.العلم ب عوامل نجاح ومزايا -
 .األكتشاف سلبياتو مشاكل  -
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

  :طريقة التعلم الفردي - 0

 التعريف بالتعلم الفردي. -
 مجاالت التعلم الفردي. -
 خطوات التعلم الفردي. -
 أسس التعلم الفردي. -
 مزايا وعيوب التعلم الفردي. -

 طريق المحاضرة: -7

 التعريف بطريقة المحاضرة. -
 مجاالت طريقة المحاضرة. -
 محاضرة.خطوات طريقة ال -
 أسس طريقة المحاضرة. -
 مزايا وعيوب طريقة المحاضرة. -

 طريقة المناقشة: -8

 التعريف بطريقة المناقشة. -
 مجاالت طريقة المناقشة. -
 خطوات طريقة المناقشة. -
 أسس طريقة المناقشة. -
 مزايا وعيوب طريقة المناقشة. -
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 9صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم
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 : في تعلم الرياضياتالتربوية الحديثة نظريات تطبيقات أهم ال – 9

 .التدريس نظريات التعلم ونظريات -
 .التعلم نظرية بياجيه ونموذج دورة -
 .منها نظرية جانييه والنموذج التدريسي المنبثق -
 .نظرية دينز والنموذج التدريسي المنبثق منها -
 .نظرية أوزوبل  ومنظمات الخبرة -

 يات : ياضفي تدريس الر برامج المحوسبة القائمة على المحاكاة استخدام ال - 14

 .الحاسوبالمحاكاة بمفهوم  -
 فوائد استخدام المحاكاة بالحاسوب. -
 طرق وأساليب التعلم عبر المحاكاة بالحاسوب في الرياضيات. -

عداد االختبارات أساليب التقويم المختلفةاإللمام ب -11  في الرياضيات: وا 

 ساليب التقويم المختلفة في الرياضيات.أ -

 ات وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.مصفوفة االختبار في الرياضي -

 

 اإلبداع في تعليم الرياضيات :  - 10

 مفهوم اإلبداع في الرياضيات. -

 مراحل العملية االبداعية. -

 مستويات اإلبداع وأنواعه. -

 خصائص التفكير اإلبداعي. -

 مهارات التفكير اإلبداعي. -

 ميسرات اإلبداع وتنميته. -

 عي.معوقات تنمية التفكير اإلبدا -
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم
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 : الفروق الفردية وأساليب معالجتها في الرياضيات - 31

  .المؤثرات التي تؤدي إلي الفروق الفردية -
 .خصائص التلميذ الموهوب -
 .خصائص التلميذ بطئ التعلم -
 .خصائص التلميذ المتخلف دراسيا  في مادة معينة -
 .أهم طرائق مراعاة الفروق الفردية -
 .نسطريقة التقسيم المتجا -
 .طريقة مقررات المستوى الرفيع -
 .طريقة التقدم السريع -
 

 4(1ق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )ئطر 

 .المحاضرة المفعلة بالمناقشة -

 المناقشة والحوار. -
 .الدروس التطبيقية النموذجية -
 .مل والمشروعات الفردية والجماعيةأوراق الع -
 .عاونيوالتعلم التالتدريس للزمالء واألقران  -
 .الورش التعليمية -
 .الذاتيةالدراسة  -
 والتعلم واالكتشاف.استخدام بعض الطرق الحديثة للتدريس كالمجموعات  -

 التدريس المصغر. -
 
 

                                                           
4
نشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأ - 

 الكلية والطالبات .
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 11صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 :أساليب التقويم 
 : يستخدم في تقويم الطالبات 

 .االختبارات الشفوية  - 1

 .االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 .األدائية والعملية االختبارات – 3

 .بطاقات المالحظة – 4

 .مقاييس االتجاهات – 5

 

 :توزيع الدرجات

 درجة أعمال السنة  
 درجة( 04)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 04) 

 الدرجة النهائية

  04 نظري) أعمال السنة(
04 

 
 04 المشاركة في األنشطة الصفية 144
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 12صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

   : المراجع العربية

القاهرة: دار الفكر  ،طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات :(2001مين. ) سماعيل األإ (1)

 .العربي

 .    ،عالم الكتب ،القاهرة مهارات التدريس "رؤية في تنفيذ التدريس " :(2000حسن زيتون ) (2)

       

 .القاهرة: عالم الكتب، استراتيجيات التدريس :(2004حسن زيتون. ) (4)

 الدار الصولتية للتربية. ،المدخل إلى التدريس الفعال:هـ(1319حسن يحيى ، سعيد المنوفي ) (3)

  ، مكتبة الرشد. تعليم وتعلم الرياضيات بأساليب غير تقليدية  :(2005حنفي إسماعيل محمد ) (5)

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي  :( 2007ذوقان عبيدات ، سهيلة أبو السميد ) (1)

 ، دار الفكر ، عمان.والعشرون 

، دار  استراتيجيات حديثة في فن التدريس :( 2008رحمن الهاشمي ، طه علي الدليمي )عبد ال (7)

 الشروق للنشر ، عمان.      

 .عمان دار الفرقان، الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها :(1990فريد أبو زينة )  (8)

 

العربية  القاهرة ، الدار تدريس الهندسة ااإلقليدية والفراغية ، (: 2000محبات أبو عميرة ) (9)

 للكتاب

 .للكتاب العربية الدار مكتبة ،القاهرة، الرياضيات تعليم في اإلبداع(: 2001)عميرة أبو محبات (10)

 .1ط ،للكتاب العربية الدار مكتبة ،القاهرة ،والرياضيات المتفوقون(: 2002)عميرة أبو محبات (11)

 الطبععة، االنجلعو تبعةمك ،الرياضايات تربوياات(: 2000) إيليا وسمير المفتي، ومحمد عبيد، وليم (12)

 .القاهرة الثانية،

 وثقافااة المعااايير متطلبااات ضااوء فااي األطفااال لجميااع الرياضاايات تعلاايم(: ٤٠٠٢)  عبيععد ولععيم (14)

 .المسيرة دار عمان، األردن، األولى، الطبعة ،التفكير
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

(14)      Interactive Mathematics Teacher(2011):congruence, April, Available at: 

//www.mathsteacher.com.au/year8/ch09_geometry/06_cong/cong.htmhttp: 

15)     National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2009):) 

Guiding principles for mathematics curriculum  and assessment, Retrieved 

January, 2010 ,from                               :             

http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=23273 

 

        
 

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس القسم 

 هـ 1342/ 1341

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 الدراسي :

                                    1342 /

 هـ  1344

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 د .   نورة عبد هللا الزعاقي    االسم :

 التوقيع :
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 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم
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 سابقمتطلب  المستوى ات الدراسيةعدد الساع اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملي نظري

 ـــــ السادس 1 1 وسائل وتقنيات التعليم وسل

 

 وصف المقرر: 
يتضمن هذا المقرر توضيح طبيعة وسائل وتقنيات التعليم مع شرح مفصل لكل من: لمفاهيم تقنيات التعليم 

م الشاملة، وأسسه النظرية، والتمكن من مهارات االتصال والتصميم التعليمي، والتعرف على مصادر التعل

 تشغيل األجهزة التعليمية والتعرف على المستحدثات التعليمية.

 أهداف المقرر:
 من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن تصبح الطالبة قادرة على أن :

تلم بالمفاهيم األساسية لعلم تقنية التعليم وأسسه  النظرية وعالقاته البينية مع المفاهيم المتشابهة  -3

 فع مستوى العملية التعليمية  وزيادة فاعليتها وكفاءتها ..وإسهاماته في ر

 تتعرف على عناصر االتصال التعليمي ومعوقاته واتجاهاته ونماذجه . -0

 ممارسة مهارات االتصال التعليمي الفعال في المرحلة االبتدائية  – 3

 تقنيات  التعليمتصنيف الوسائل التعليمية وأهميتها ومعايير اختيارها وعالقتها بالمنظومة  – 0

 تتعرف على مهارات التصميم التعليمي ونماذجه وأهميته وعالقته بمدخل النظم وتقنيات التعليم.  -1

تتعرف على مفهوم مصادر التعلم الشاملة ودواعي المكتبات الشاملة فيها ووحداتها وإسهاماتها فى  -0

 تبسيط العملية التعليمية.

ليمية وإنتاجها وتخزينها سواء التي تحتاج إلى أجهزة   أو التي تعرض تلم بمعايير تصميم المواد التع -2

 بدون أجهزة تقليدية 

تتعرف على أهم األجهزة التعليمية وأنواعها ومعايير اختيارها وأنواع بيئات العرض المتناسبة معها  -1

 واالجراءات الفنية الوقائية الستخدامها.

مثل السبورة التفاعلية والهاتف النقال وغيرها لتطبيق استخدامها  تستخدم األجهزة االلكترونية الحديثة -1

 للمساهمة في رفع وتحسين العملية التعليمية 

 :  محتوى المقرر
مفهوم تقنيات التعليم ومراحل تطوره وعالقته بكل من تكنولوجيا التربية، والوسائل التعليمية،  -10

صر تقنيات التعليم ووظائفها، ودواعي االهتمام وتكنولوجيا المعلومات، والتربية التكنولوجية ، عنا

 بتقنيات التعليم، ووظائفها، ودور تقنيات التعليم فى التكيف مع التغيرات الحادثة في التربية  

مفهوم االتصال التعليمي وخصائصه، عناصر عملية االتصال التعليمي، نموذج االتصال التعليمي، صور  -11

وامل المؤثرة فى االتصال التعليمي ، معوقات نجاح عملية االتصال داخل االتصال التعليمي، واتجاهاته، الع

 البيئات التعليمية  

مفهوم النظام وعناصره، مدخل النظم وتقنيات التعليم، مفهوم التصميم التعليمي ومهاراته، أهمية  -12

 تصميم التعليميالتصميم التعليمي، بعض نماذج التصميم التعليمي، المفاهيم واالعتقادات الخاطئة نحو ال
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 15صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

مفهوم الوسائل التعليمية، والوسائط التعليمية، تصنيف الوسائل التعليمية، معايير اختيار الوسائل  - -13

 التعليمية،  معايير استخدام الوسائل التعليمية، وأهمية الوسائل ومعوقات استخدام الوسائل التعليمية

نيف المواد التعليمية من حيث نظم عرضها مفهوم المواد التعليمية وموقعها من منظومة الوسائل، تص -10

ونقلها للمتعلم، معايير تصميم المواد التعليمية، مراحل تصميم المواد التعليمية ، أنماط إنتاج المواد 

 التعليمية ومستوياتها

البرامج المرئية )الفيديو( معايير، تصميمها  -المواد التعليمية المسموعة -الشفافيات -الشرائح الشفافة  -11

 نتاجها ومميزاتهاوا

األشياء الحقيقية، العينات، المجسمات، الدمي، المطبوعات، الرسوم التعليمية، الصور، الرسوم  - -10

 الخطية، اللوحة البرية، لوحة الجيوب، اللوحة المغناطيسية، الكهربائية، اإلخبارية

صادر تعلم، أهداف مفهوم مراكز مصادر التعلم وتطوره، مبررات تحول المكتبات العامة إلى مراكز م -12

مراكز مصادر التعلم ووظائفها، مستويات مراكز مصادر التعلم، الخدمات التعليمية التي يقدمها مراكز 

 -مصادر التعلم لذوى االحتياجات الخاصة، مراكز مصادر التعلم ومحتوياتها الحديثة) التعلم االلكتروني

  المكتبة الرقمية(  -الفصول الذكية –التعلم باالنترنت 

بيئات العرض التعليمية ومعاييرها وأنواعها  –المعايير  –األنواع –األجهزة التعليمية: المفهوم  - -11

وأشكالها، نماذج من األجهزة التعليمية وخطوات تشغيلها:  جهاز العرض فوق الرأسي، االجهزة 

كترونية الحديثة وكيفية الهاتف التعليمي.، االجهزة االل–الراديو التعليمي  –السمعية : االذاعة المدرسية 

تشغيلها : التليفزيون التعليمي، الكمبيوتر، جهاز العرض البصري، السبورة التفاعلية،  الهاتف النقال، 

االجراءات الفنية والوقائية الستخدام االجهزة وأسئلة تدريبية   -الكاميرا الرقمية، جهاز عرض البيانات، 

 عليها.

 5(1التنفيذ )طرق واستراتيجيات التدريس : خطة  
 المحاضرة  .- -

 المناقشة . -

 العروض العملية . -

التجريب والمعمل )وهذا يشمل المعمل ودوره في تشغيل االجهزة التعليمية ، والتعرف على قواعد االمن  -

 والسالمة في المعمل ، باإلضافة الى التجريب كطريقه من طرق التعليم والتعلم في تقنيات التعليم(.

 مدة من واقع الطالبة وواقع التخصص .أمثلة تطبيقية مست -

 استخدام بعض الطرق الحديثة للتدريس كالمجموعات وتمثيل األدوار، التعلم التعاوني . -

 تقديم أوراق عمل وورش العمل. -

 بعض التكليفات المنزلية . -

 البيان العملى على تصميم وانتاج واستخدام األجهزة والتقنيات الحديثة  -

 
                                                           

5
يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف  -

 الكلية والطالبات .
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 16صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 أساليب التقويم :
 : دم في تقويم الطالباتيستخ

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات التحريرية قصيرة متزامنة مع عرض الموضوعات ) تقويم بنائي (. –2

 اختبارات تحريرية ، تقويم أصيل )تقويم نهائي ( -3

 : توزيع درجات المقرر

 والعملي درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 رجة النهائيةالد

  20 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 20 المشاركة في األنشطة الصفيةعملي و 100

 

 6(2المراجع )
 ، الرياض ، العبيكان  3( االتصال االلكتروني وتكنولوجيا التعليم ، ط 2000زكريا الل ، علياء الجندي )  -1

هيم نظرية وتطبيقات عملية  ،الرياض ، مكتبة ( تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم : مفا 2002عـادل سـرايا )  -2

 الرشد. 

 ( مدرسة المستقبل ، الرياض ، الخريجي  2001عبد الحافظ سالمة  ، حسين صالح )  -3

 ( عمليات تكنولوجيا التعليم ، القاهرة ، دار الكلمة .2003محمد عطية خميس )  -0

 الصولتية للتربية. ( التعلم اإللكتروني ، الرياض ، الدار 2001حســن زيـتـون   )  -1

 ( المدرسة االلكترونية وادوار حديثة للمعلم ، الرياض ، الرشد 2000عوض التو دري )  -0

 ، عمان ، دار الفكر. 0( تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ، ط 2000محمد الحيلة )  -2

 

 :الكتب و المراجع التي يوصى بها
 م مقدمات أساسية للطالب المعلم، القاهرة ، دار شمس.تكنولوجيا التعلي( 2001امل سويدان واخرون ) -1

 ( الحاسب األلي في المدرسة، القاهرة ،، دار شمس2001هناء جمال الدين ، دعاء محمد لبيب ) -2

 ( تقانات التعليم في المدرسة العربية ، القاهرة ، دار شمس2002مصطفي عبد السميع و اخرون) -3

ايل: استخدام األجهزة التعليمية، دار الخريجي للنشر والتوزيع ، عبد الحافظ سالمة ، سعد عبد الرحمن الد -0

  2000،  3الرياض، ط

 مجلة الجمعية العربيةلتكنولوجيا التربية. -1

 مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.  -0

                                                           
6
 تعريف الطالبات بمحتوى المقرر والمصادر والمراجع العلمية .يجب على من يقوم بتدريس المقرر  -
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 17صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

7- Journal of Educational technology. 

 
 المراجع اإللكترونية مقترحة :

 www.moehe.org/forum_posts.asp?TID=3197 

 www.almaaetc.com 

 http://www.arabteam2000 

 forum.com/index.php/showtopic=41462 

 http://alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=1702 
 
 

 

 

التربية وعلم النفسبجلسته السادسة للعام  قسمموافقة مجلس 

 هـ 1342/ 1341الدراسي :   

 هـ 1342/ 3/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 اسي :الدربجلسته السادسة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1342/ 1341                                    

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : د . هدى عبد العزيز الشين

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moehe.org/forum_posts.asp?TID=3197
http://www.moehe.org/forum_posts.asp?TID=3197
http://www.almaaetc.com/
http://www.almaaetc.com/
http://www.arabteam2000/
http://www.arabteam2000/
http://alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=1702
http://alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=1702


 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 
 

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 الدراسية الساعاتعدد 

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 السادس 1 4 نظرية الزمر ريض4111
جبر وهندسة 

 تحليلية

 

 : أهداف المقرر

 يهدف هذا المقرر الي تدريس معني الزمر والتوسع فى المبرهنات الخاصة بها.
 

 المقرر : ياتمحتو

  -الزمرة الدائرية  –الزمرة –شبه الزمرة  –ري النظام الجب  -الزمرة: مقدمة  .العمليات الثنائية

التبديل  –تحليل التباديل الي دورات  –زمر التباديل  –مبرهنات التشاكل فى الزمر ،  التشاكل الزمري
زمرة  –معادلة الفصول  –زمرة المبدالت الجزئية  –مركز الزمرة  –نظرية كايلي  –الفردى والزوجي 

الضرب المباشر للزمر ) الضرب المباشر الداخلي  –مبرهنة كوشي  –التشاكالت الذاتية للزمرة 
الزمر التي رتبها قوي اعداد  –تاثير الزمرة على المجموعة  –والخارجى( والضرب شبة المباشر 

الزمر االبدالية المولدة بعدد  –الزمر المعدومة القوي  –الزمرة القابلة للحل  –مبرهات سيولو  –اولية 
 ر وامثله عليها.منتهي من العناص

 
 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة . – 1

 . تمارينال -2

 . بحاث النظريةاال –3

 
 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 ) المقالية والموضوعية ( حريريةاالختبارات الت – 2

 أوراق العمل والبحوث . – 3

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)
 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 
 الدرجة النهائية

 100 00 20 نظري) أعمال السنة(
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 19صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 20 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 :العربيةالمراجع 
 هـ1021مقدمة فى نظرية الزمر، عبدهللا الجوعي، محمد القاضى، مكتبة الرشد الرياض،  -1

 م1112مدخل الي نظرية الزمر، فالح الدوسري، عبدالحميد بيك، جامعة ام القري، ال -2
المجلد الخامس( تي باليث واي روبرتسون ترجمة  -الزمر)سلسلة مبادئ الجبر للطالب  -3

 م2000معروف سرحان وفوزي الذكير، جامعة الملك سعود 
 م1111الملك سعود مواضيع فى الجبر، فوزي الذكير، على السحيباني)مترجم( جامعة   -0

 
 المراجع االجنبية:

1- Introduction to Group Theory, W. Ledermann, Longman, New York, 

1985. 

2- Introduction to modern abstract algebra, D. Burton, Adisson, Wesly 

1967. 

3- The Theory of group, M. Hall, Chelsea Publish. Comp. New York, 1976. 

 

/ 1031جلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  موافقة م

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 لكلية  عميد ا رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 

 

 

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 الدراسية عدد الساعات

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 السادس 1 4 التحليل المركب ريض4112
، جبر وهندسة تحليلية

 IIحساب التفاضل والتكامل 

 أهداف المقرر :

يهدف هذا المقرر الي تدريس الدوال ذات المتغير المركب وكذا حساب التكامالت بالنسبة للمتغير 
 المركب وفحص المتسلسالت الالنهاية.

 
 : محتوى المقرر

 :نظاماألعدادالمركبة -2
بةالصورةالقطبيةلألعدادالمركبةنظريالقيمةالمطلقةللعددالمركبالعملياتاألساسيةعلىاألعدادالمرك

 .ةديموافرجذوراألعدادالمركبةصيغةاويلر

 :عملياتاألعدادالمركبة -1
معادالتكثيراتالحدودلألعدادالمركبةالجذورالنونيةللوحدةتفسيراألعدادالمركبةاتجاهياضرباألعداد

 .المركبةقياسياواتجاهياإحداثياتاألعدادالمركبةالمترافقة

 :دوااللمتغيرالمركب -4
الدوااللمركبةذاتالمتغيرالمركبدوالكثيراتالحدودالدوااللجبريةوالجذريةالدواالألسيةواللوغاصور

 .ريتميةالدوااللمثلثيةالزائديةوالدوااللمثلثيةالعكسية

 :اشتقاقالدوااللمركبة -3
تفاضاللدوااللمركبةمعادالتكوشيريمانالدوااللتوافقيةقواعدالتفاضلتفسيرالمشتقةلألعدادالمركبة

 .قالدوااللبسيطةتطبيققواعدتفاضالألعدادالمركبةفيالهندسةوالميكانيكاهندسيااشتقا

 :تكاماللدوااللمركبة -5
ض، مبرهنة تكاماللدوااللمركبةخطياالعالجبينالتكامالتالخطيةوالمركبةتكاماللدوااللمركبةبالتعوي

وصيغة تكامل كوشي مع تطبيقاتها، مبرهنة موريرا، مبرهنة ليوفيل، متسلسلة تيلور، 
ة لورانت، خواص االصفار والنقاط الشاذة، البواقي، مبرهنة كوشي للبواقي متسلسل

 .وتطبيقاتها على المسائل

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة . – 1

 الورش التعليمية . -2

 . مارينالت –3



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 

 

 
 : أساليب التقويم

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 . االختبارات الشفوية – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 أوراق العمل والبحوث . – 3

 
 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)
 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 
 الدرجة النهائية

 20 نظري) أعمال السنة(
00 100 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 المراجع :

i. م٤١١١الدوااللمركبة،سلسلةشوم،الناشردارماكجروهل، :فرانكأبرز 

ii. التحلياللمركب،قسمالرياضيات،جامعةالملكسعود، :محمدبنعبدالرحمنالقويز 

 .م٤١٩٩ه٤٤٠١

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 ...  للعام الدراسي :موافقة مجلس الكلية بجلسته .

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 

 

 

 اسم المقرر ز المقرررقم و رم
 الدراسية عدد الساعات

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 ديناميكا السادس 1 4 ميكانيكا ريض4111

 

 أهداف المقرر :

 يهدف هذا المقرر لدراسة الشغل والطاقة فى المجال المحافظ وعزم القصور الذاتي والحركة المقيدة.
 

 محتوى المقرر :

i. ةفيالمجااللمحافظالشغلومعادلةالطاق: 
شغلقوةثابتةشغلقوةمتغيرةطاقةالوضعفيالمجااللمحافظالعالقةبينالقوةودالةالجهدفيالمجااللمحافظال
شرطالالزمللمجااللمحافظخطوطالقوىومنحنياتتساويالجهدأمثلةعلىالمجاالتالمحافظةقاعدةالشغلفيال

 لجسمحولموضعاتزانهحركةالمنحنيةالمستويةمعادلةالطاقةفيالمجااللمحافظالذبذباتالصغيرة

ii. عزمالقصورالذاتي: 
عزمالقصورالذاتيلجسيمأومجموعةجسيماتأوجسممتماسكحولنقطةأوحولمحورأوحولمستوىالعالقة
بينعزمالقصورالذاتيلجسمحولنقطةوحولثالثةمستوياتمتعامدةمتالقيةفيهذهالنقطةوحولثالثةمحاور

عضاألجسامالمتماسكةحوامتعامدةمارةبهذهالنقطةحواصلضربالقصورالذاتيعزومالقصورالذاتيلب
صلضربالقصورالذاتيلبعضاألجسامحواصلضربالقصورالذاتيوالتماثلنظريةالمحاورالمتوازيةقطعناق
صالقصورالذاتيلصفيحةمستويةعندأينقطةمنهانظريةالمحاورالمتعامدةالمحاورالرئيسيةنظريةالمح

 .اورالمائلة

iii. لسرعةالزاويةوالعجلةالزاويةوالحركةفيدائرةا: 
العجلةالزاويةالعالقةبينالسرعةالزاويةلنقطةماحولنقطةثابتةوالسرعةالخطيةلهذهالسرعةالزاويةو

النقطةوالسرعةالمساحيةللنقطةحواللنقطةالثابتةاتزانحلقةصغيرةملساءعلىسلكمستوييدوربسرعة

 .زاويةثابتةحولمحوررأسيفيمستواه

iv. الحركةالمقيدةالمستويةللجسيمات: 
سيمخارجدائرةرأسيةملساءحركةجسيمفيدائرةرأحركةجسيمثقيلعلىمنحنىأملسفيمستوىرأسيحركةج

سيةمقيدةمنجانبينالحركةفيدائرةرأسيةلجسيممعلقفيأحدطرفيخيطغيرمرنطرفهاآلخرمثبتالحركةعلى
 .منحنىالسيكلويدحركةجسيمثقيلعلىمنحنىخشنفيمستوىرأسيتحتتأثيرالجاذبيةاألرضية

v. المداراتالمركزية: 
ستوىواحدثبوتالسرعةالمساحيةفيالمدارالمركزيأمثلةللحركةعلىمدارمركزيوقوعالمسارالمركزيفيم

ثبوتكميةالحركةالزاويةحولمركزالقوةالمعادلةالتفاضليةللمدارالمركزيلجسيميتحركتحتتأثيرقوةمعل
ومةاألبسوالبعداألبسيحركةجسيمفيقطعمخروطيتحتتأثيرقوةمركزيةنحوبؤرتهمعادلةكبلرللحركةالك



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

جاذبيةاألرضيةالحركةالعامةلجسمينتحتتأثيرقووكبيةقوانينكبلرللحركةالكوكبيةحركةجسيمفيمجاالل
 .ةالجذبالمتبادلبينهما

 
 
 

 : طرق واستراتيجيات التدريس

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة . – 1

 . التمارين -2

 التعلم التعاوني . –3

 
 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 المقالية والموضوعية ( االختبارات الكتابية ) – 2

 أوراق العمل والبحوث . – 3

 
 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة
 درجة( 00)

 االمتحان النهائي
 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

 20 نظري) أعمال السنة(
00 100 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية

 

 المراجع :

i. دارالراتبالجامعية :ألول،استاتيكا؛القاهرةالجزءا .الميكانيكاالعامة :فؤادزينالعرب. 
 ٤١١٠الديناميكا،القاهرة؛دارالراتبالجامعية :،الجزءالثاني٤١١٠

ii. الجزءاألول،استاتيكا؛القاهرة .الميكانيكاللمهندسين :فاروقأحمدالبرمي: 
 ٤١٩٤.الديناميكا،القاهرة؛دارالراتبالجامعية :،الجزءالثاني٤١٩٤دارالراتبالجامعية

iii. ٤١٩٤الميكانيكاالهندسية، :دوايلي.م .استاتيكاميريام .ل.ج 

iv. مكتبةمحمد :،اإلسكندرية(جزأين)الديناميكاالمستويةللجسيم، :وديععطااللهبسالي. 
 ٤١١٤الشيمي،

v. شركة)منشأةالمعارف :الديناميكاالمستويةللجسيم،اإلسكندرية :وديععطااللهبسالي. 
 ٤١١٠،(اإلسكندريةللطباعةوالنشر



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

vi. ٤٠٠١.،مكتبةالراشد(الجزءاألول)يكاالعامةوديناميكااألجسامالماديةالميكان :علىديبالجربوع 

 

/ 1031موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 1032

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلسته ....  للعام الدراسي :

 هـ  1032/ 1031                                    

 هـ 1032والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   رئيس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25صفحة  المستوى السادس الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 راسيتوصيف مقرر د

 
 

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 تطلب سابقم المستوى
 تمارين نظرى

 جبر وهندسة تحليلية السادس  1 4 نظرية األعداد ريض4354

 

 أهدال المقرر:

 يهدل هذا المقرر الي:دراسة مبادئ االستقراء، وبعض التطبيقات والنظريات لمبادئ نظرية االعداد.

 

 محتوى المقرر:

القاسم   -قابلية القسمة   -الحسن مبدأ الترتيب  –المبدأ األول والثاني لالستقراء الرياضي 

  -نظرية مات الحدين  -التحليل شلي العوامل األولية  -خوارزمية اقليدس   -المشتر  األعظم 

معادالت ديوفنتين نظرية الباقي   -نظرية ويلسون   –نظرية أويلر   -نظم الباقي   -التطابق 

 –بعض الدوال العددية   –الصغرى  نظرية فيرمات –حلول التطابقات غير الخطية   -الصينية 

 الكسور المبسط  المستمره.  –ثالثيات فيثاغورث 

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -2

 مناقشات -1

 واجبات وبحوث -4

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -2

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -1

 واجبات وبحوث نظرية  -4
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 راسيتوصيف مقرر د

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 نظريال أعمال السنة 

 

 المراجع العربية:

 -هـ 2311الرياض دار الخريجي للنشر والتوزيع  –مقدمة فى نظرية األعداد، فوزي أحمد الذكير 

 م1111

 

 االجنبية: المراجع

Niven Ivan, Herbert S. Zuckerman and Hugh L. Montgomery, "An 

Introduction to the Theory of Numbers".  New York: Wiley Text Books, 

ISBN: 0471625469. 

 

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341دت بتاريخ :  .... / .. / والتي عق

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :
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 توصيف مقرر دراسي

 

 متطلب سابق المستوى ات الدراسية  ساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 ــــ السابع - 2 اجتماعيات التربية ترب0133

 :وصف المق       رر

لم التربية، على دراسة العالقة التبادلية يركز هذا المقرر بوصفه علماً قائماً بذاته يجمع بين علم االجتماع العام وع      

بين التربية من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى ، فهو يدرس كيفية تأثير النظم التربوية المختلفة ) المدرسية غير 

ج مدرسية( بالنظام االجتماعي أو بمعنى آخر دراسة النظام التربوي والتعليمي من منظور اجتماعي.يعال المدرسية، الال

هذا المقرر المفهومات االجتماعية التربوية الرئيسة ) التغير االجتماعي، الضبط االجتماعي، التنشئة االجتماعية ، 

الحراك االجتماعي(.وذلك من منطلق أنها عمليات تستكمل تربية اإلنسان وبالتالي تؤثر على عمل المؤسسات التربوية 

 ذات الطابع االجتماعي التربوي والتي تهم المعلم .المختلفة، كما يعرض المقرر لعدد من القضايا 

 أه   داف المق   رر:

 بنهاية تدريس المقرر من المتوقع أن تكون الطالبة قادرة على :

 ـ التعرف على طبيعة علم اجتماعيات التربية وعالقته بعلم االجتماع العام وبقية العلوم التربوية األخرى.1

ة باجتماعيات التربية مثل: المجتمع، والثقافة، والتغير االجتماعي، والضبط ـ دراسة بعض المفاهيم المرتبط2

 االجتماعي، والتنشئة االجتماعية.

 ـ دراسة العالقات المتبادلة بين النظام التربوي وأدوارها ووظائفها االجتماعية والتربوية .4

   ة في مواجهتها.لمام ببعض المشكالت ذات الطابع االجتماعي التربوي ودور التربياإلـ 3

 محت   وى المق    رر: 

 لموضوع األول : ) مدخل في اجتماعيات التربية (ا

 أوالً ـ التعريف بعلم اجتماعيات التربية وعالقتها بعلم االجتماع العام .

 ثانياًـ بعض المفاهيم المرتبطة باجتماعيات التربية :

 ـ مفهوم الثقافة.                      ـ مفهوم المجتمع                  

 ـ مفهوم الحضارة.                        ـ مفهوم التربية                  
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 توصيف مقرر دراسي

 ثالثاًـ العالقة المتبادلة بين المجتمع كنظام وبين الثقافة والتربية والحضارة كنواتج لهذا النظام .

 (ل المعلم ) بعض العمليات االجتماعية التربوية وأهميتها لعم  الموضوع الثاني:

 ـ الضبط االجتماعي                        ـ التنشئة االجتماعية             

 ـ الحراك االجتماعي              

 ويعالج كل منها ) المفهوم ـ الوظيفة ـ اآلليات ـ المغزى التربوي (              

 ( الثقافة كأساس للعملية التربويةالموضوع الثالث : 

 الثقافة وتشكلها وتقسيماتها .ـ مفهوم  1         

 دور المؤسسات التربوية في : ـ 2         

 الثقافة العامة والخاصة  -مواجهة التناقضات الثقافية ) بين الجوانب المادية والمعنوية للثقافة ـ أ             

 عية الثقافية والمرجعية الدينية ،ودور المدرسةتحديد العالقة بين الثقافة والدين والتمييز بين المرج -                

 أن تكون المرجعية الدينية هي األساس (             

 التبسيط الثقافي والحفاظ على الهوية الثقافية .ـ  ب           

 التغير الثقافي : )مفهوم التغيير والعوامل المؤثرة في تشكيل التغيير االجتماعي والتغيير الثقافي ،  –ت 

                                                                                            وبعض مظاهر التغيير االجتماعي والتغيير الثقافي ودور التربية في إحداث التغيير االجتماعي والثقافي 

 التمثيل بما يحدث في بعض المجتمعات المتقدمة والنامية ( مع

 العالقات اإلنسانية في التربية ، ويشمل :بع : الموضوع الرا

 ـ نشأة المدرسة كتنظيم اجتماعي . 1          

 :ـ أسس التربية المدرسية  2          

 . ـ األساس األخالقيب       األساس االجتماعي  -أ 

 دور المدرسة في التعامل مع باقي القوى المربية في المجتمع المحلي . – 4

 (التربية في مواجهة مشكالت المجتمع مس : )الموضوع الخا

 .العنف في المجتمع السعودي  ـ أ         

 .اآلثار السلبية للتقنية والتطور في االتصاالت  ـب           
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 توصيف مقرر دراسي

 سلبية المجتمع المحلي واآلباء في دعم المدرسة وزيادة فاعليتها .ـ  ج         

 تاذ المادة تحتاج إلى معالجة .ما يستجد من مشكالت يراها أس –د          

 ط   رق الت  دري  س : خطة التنفيذ:
    ـ المحاضرة المدعمة بالحوار .        

 ـ المناقشات الهادفة المنظمة .  

 تقنيات :السائل و الو 

 السبورات ولوحات العرض . -

 أجهزة العرض الحديثة . –

 .  شبكة المعلومات  -

ستخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر ا

 طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية والطالبات

 أس   الي   ب التق   وي  م :
    ـ المشاركة الصفية .                 

 اق عمل بحثية .ورـ تقويم أ            

     ـ اختبار أعمال السنة .                

 االختبارات الشفوية . –

 .االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( –

 : توزيع درجات المقرر

 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100
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 توصيف مقرر دراسي

 ج    ع :المص    ادر والم   را 

 هـ .1021ـ مصطفى عبد القادر زياده ) وآخرون ( : فصول في اجتماعيات التربية ، الرياض ، مكتبة الرشد، 

 م.1113هـ ./1013ـ مصطفى متولي ) وآخرون ( : المدرسة والمجتمع ، الرياض ، دار الخريجي ، 

 م.1110مصرية ، ـ منير المرسى سرحان : في اجتماعيات التربية ، القاهرة ، األنجلو ال

 م.1110علي شلتوت : علم االجتماع التربوي ،اإلسكندرية ، مطبعة الشاعر ،   ـ

 م.1121، القاهرة ، األنجلو المصرية ،   ـ محمد لبيب النجيحي : األسس االجتماعية للتربية

 م2002هـ/ 1023ـ ممدوح الصدفي )وآخرون (: في اجتماعيات التربية ،القاهرة ، 

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام القسم موافقة مجلس 

 هـ 1342/ 1341

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 توصيف مقرر دراسي

 متطلب سابق المستوى ات الدراسية  ساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 ــــ السابع - 2 مناهج عامة نهج0113

 

 أهداف المقرر :

 : أنعلى ك المقرر يتوقع أن تكون الطالبة قادرة بعد دراسة ذل  

 هج تحديدا دقيقا .اتحدد مفهومالمن – 1

 تحدد الفرق بين المنهج بمفهومه القديم ومفهومه الحديث . – 2

 التعرف بدقة على المفاهيم األساسية المرتبطة بعمليات المنهج . – 4

 دريس .توضح موقع المنهج وأهميته في منظومة التعليم والت – 3

 تعدد عناصر منظومة المنهج . – 5

 تستنتج طبيعة العالقة بين مكونات المنهج . – 1

 تفرق بين األسس المختلفة لبناء المنهج . – 7

 تبرز أهمية األسس العقدية والنفسية واالجتماعية والمعرفية في بناء وتطوير المناهج التعليمية . – 8

 فة للمنهج .تميز بين خصائص التنظيمات المختل – 9

 تحدد أهم مزايا وعيوب التنظيمات المختلفة للمنهج . – 10

 تبين مفهوم تقويم المنهج . – 11

 تستنبط مبررات ودواعي تطوير المنهج . – 12

 تفسر التنوع والتكامل بين أساليب تقويم المنهج وتطويره . – 14

 ه .تقدر أهمية دور المعلم ومشاركته في تقويم المنهج وتطوير – 13
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 توصيف مقرر دراسي

 محتوى المقرر :

 أوال : مفهوم المنهج وتطويره :

 المفهوم التقليدي للمنهج  . - 1

 المفهوم الحديث للمنهج .– 2

 . مفاهيم أساسية مرتبطة بالمنهج – 4

 ثانيا : مفهوم المنهج كمنظومة :

 مفهوم المنهج كمنظومة وأهمية المنهج في منظومات التربية ، التعليم ، التدريس . – 1

 مكونات منظومة المنهج . – 2

 ثالثا : أسس المنهج :

 . األسس العقدية ،النفسية ، االجتماعية ، المعرفية ،  النظرية – 1

 رابعا : تنظيمات المناهج :

 منهج المواد الدراسية المنفصلة . – 1

 المنهج المحوري . – 2

 منهج الوحدات الدراسية . – 4

 المنهج التكنولوجي . – 3

 البيئي . المنهج – 5

 المنهج العالمي . – 1

 

 خامسا : تقويم المنهج :

 مفهوم تقويم المنهج ومبررات التقويم . – 1

 وظائف التقويم ومعاييره . – 2

 خطوات التقويم . – 4
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 7صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 سادسا : تطوير المنهج :

 مفهوم تطوير المنهج . – 1

 دواعي تطوير المنهج . – 2

 . أساليب تطوير المنهج وخطواته – 4

 (1و إستراتيجيات التدريس:خطة التنفيذ )  طرق

 . المحاضرة المدعمة بالمناقشة 

  الحوار والمناقشة 

 ورش العمل 

  التعلم التعاوني. 

 تقنيات :السائل و الو 

 السبورات ولوحات العرض . -

 أجهزة العرض الحديثة . –

 .  شبكة المعلومات  -

ت وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيا

 طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية والطالبات

 

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 االختبارات األدائية والعملية . – 3
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 8صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : المقررتوزيع درجات  

 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 

 المراجع :

 1111براهيم بسيوني عميرة ، المنهج المتطور وعناصره ، القاهرة ، دار المعارف ، إ –1
 مناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق .، القاهرة : عالم الكتب .حسن شحاته ، ال  –2

 (. مدخل إلى المنهج المدرسي رؤية عصرية ، الرياض : الدار الصولتية .1344حسن حسين زيتون .)  – 4

جودت أحمد سعادة ، وعبد هللا محمد إبراهيم ،المنهج المدرسي في القرن الحادي والعشرين ،  دبي : مكتبة  –3

 .1111فالح ، ال

 . 1311براهيم الشافعي وآخرون  ،المنهج المدرسي من منظور جدي ، الرياض : مكتبة العبيكان ، إ  –2

 . 2444حسن جعفر ، المنهج المدرسي المعاصر ، الرياض ، مكتبة الرشد ،  –1

 . 1111علي أحمد مدكور ، نظرية المناهج التربوية ، القاهرة :دار الفكر العربي ،  –1

 . 1181محمد زياد حمدان ، تقييم المنهج ، عمان ، دار التربية الحديثة ،  –8

 . 2441صبري الدمرداش ، المناهج حاضرا ومستقبال ، الكويت ، مكتبة المنار ،  –1
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 9صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس القسم 

 هـ 1342/ 1341

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام ة مجلس الكلية موافق

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 11صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 متطلب سابق المستوى ات الدراسية  ساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 ــــ السابع ــ 2 تقويم تربوي نفس0103

 أهداف المقرر:
 أن :من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن تصبح الطالبة قادرة على 

 تحدد مفهوم التقويم التربوي تحديدا دقيقا . - 1

 تميز بين مفهومي التقويم التربوي ؛ والتقويم التعليمي . - 2

 همية التقويم ؛ وموقعه في منظومة العلمية التعليمية .أ  توضح  - 4

 هداف ووظائف التقويم التربوي .أ  تعدد  - 3

 نواع وتصنيفات التقويم التربوي .أتذكر  - 5

 تقارن بين أدوات ووسائل التقويم التربوي بدقة . - 1

 ساليب التقويم التربوي .أتتعرف على  - 7

 تحدد مراحل التقويم التربوي وإجراءاته . - 8

 تعدد مجاالت التقويم التربوي األساسية والوظيفية . - 9

 هم التوجيهات الحديثة في مجال التقويم التربوي .أ  تتعرف على  - 10

 ها شروط االختبار الجيد .ختبارات التحصيلية بكافة أنواعها تتوافر فيلالتصمم نماذج  - 11

 داء لمقاييس الميول واالتجاهات .األتصمم نماذج الختبارات  - 12

 دوات تحليل المحتوي.ألتصمم نماذج  - 14

 تطبق وتستخدم نماذج االختبارات المقاييس في مجال تخصصها . - 13

 م للحكم على مدى جودتها تحلل بعض نماذج االختبارات المستخدمة في امتحانات مراحل التعليم العا - 15

 في الوطن العربي . صعوبات األساسية في القياس و التقويم المشكالت والبعض على تتعرف  – 11 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 أساسيات اإلحصاء وتوظيفه في مجال القياس والتقويم . على تعرفت – 17

 محتوى المقرر :

 مفهوم التقويم التربوي .

 ويم التعليمي .الفارق بين مفهومي التقويم التربوي والتق -

 . العالقة بين مفهوم التقويم التربوي وكل من : التقييم والقياس -

 همية التقويم في العملية التعليميةأ -

 موقعة في : منظومة التعليم ؛ ومنظومة التدريس ومنظومة المنهج  .  -

  -هداف التقويم التربوي .أ -

 خصائص وشروط التقويم الجيد . -

 

 :  هدارتإتربوي وساليب التقويم الأ

سقاط تخليل العمل تحليل المحتوي دراسة الحالة ( . اإلاالمتحانات ؛ المالحظة ؛المقابالت الشخصية التقرير الذاتي 

 حكام  األصدار إجراءته )مرحلة التقويم ؛ مرحلة تنفيذ التقويم ؛ مرحلة القرارات وامراحل التقويم التربوي و

 فية .ساسية والوظياألمجاالت التقويم 

 تقويم الكتاب المدرسي ؛أساليبه ؛ وأ دواته . -

 دواته أ  ساليبه ، وأتقويم المعلم ،  -

تقويم نواتج التعلم المعرفية ) االختبارات الشفهية ؛ واالختبارات التحريرية المقالية واالختبارات الموضوعية بكل 

 عدادها ( .إوكيفية  عيوبها صورها ، مزاياها ، و

 عداد واستخدام كل منها . إداء ، قوائم التقدير ، وبطاقات المالحظة وطرق ألالتعلم المهارية )اختبارات اتقويم نواتج  -

 ( .عدادهاإنواتج الوجدانية ) مقاييس الميول ، واالتجاهات ، وطرق التقويم  -

 : توجهات حديثة في التقويم التربوي

رنت في مجال التقويم التربوي التقويم عن بعد التقويم متعدد استخدام الحاسوب في التقديم التربوي ، تطبيقات االنت

 .سئلةاألالقياسات بنوك 
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 12صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 حصاء وتوظيفه في القياس والتقويم التربوي والنفسي .اإلأساسيات 

 أساليب تنظيم وعرض مجموعات من الدرجات. -

 س.يوصف توزيعات درجات االختبارات والمقاي -

 مقاييس النزعة المركزية. -

 يس التشتت:مقاي -

 مصادر أخطاء للقياس. -

 تعقيب عام على طرق تقدير الثبات وتفسير نتائجها. -

 المعياري للقياس. أالخط -

 خري توثر في قيم معامل الثبات    أعوامل  -

 :.داءاألمعاييراالختبارات ومحكات 

 ختبارات.لالالمعايير الوطنية -  

 تحليل مفردات االختبارات. -  

 ساسية في القياس والتقويم في الوطن العربي.األبعض المشكالت 

 ة استخدام االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية.ءبعض األخطاء الناجمة عن إسا -

 الشروط العلمية لتفسير درجات االختبارات وتقديم نتائجها. -

 إسهام علم النفس المعرفي في تطوير أساليب القياس والتقويم. -

 ات في ضوء النظرية المعرفية.تصميم االختبار -

 التقييم الشامل للتحصيل والمهارات. -

 .تدريس مصطلحات القياس والتقويم التربوي )نصوص باللغة االنجليزية( -
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 13صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 7(1طرق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )

 .المحاضرة  -

 المناقشة المنظمة الهادفة  -

 التعلم الجماعي   -

 العصف الذهني   -
 قنيات :تالسائل و الو 

 السبورات ولوحات العرض . -

 أجهزة العرض الحديثة . –

 .  شبكة المعلومات  -

يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة 

 . والطالباتبما يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية 

 أساليب التقويم :

  األنشطة التدريبية -

 الوجبات والتدريبات  -

 عقد ملتقي للطالبات مصغر من عمل الطالبات عن أبرز مشكالت التقويم علي المستوي الوطني  -

 أعمال ورقية تتمثل في المقارنات وعرض الخبرات التقويمية الرائدة في مدارس التعليم العام والخاص  -

 .أعداد عدد من االختبارات و االستبانات  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف  -

 الكلية والطالبات .



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 ات المقرر :توزيع درج
 درجة أعمال السنة

 درجة( 00)

 االمتحان النهائي

 درجة ( 00) 

 الدرجة النهائية

  20 نظري) أعمال السنة(

00 

 

 20 المشاركة في األنشطة الصفية 100

 

 : المراجع الرئيسة

 لرشد .(الرياض ، مكتبة ا 2008ماهر إسماعيل محب الدفاعي ، التقويم التربوي أسسه واجراءاته ،)  – 1

 ( . أصول التقويم التربوي ، الطبعة األولى ، الدار الصوتية للتربية ، الرياض . 2008حسن حسين )  - 2

( : التقويم التربوي توجهات حديثة ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الرشد ، 2011كمال الدين محمد هاشم )  – 4

 الرياض .

 Pbnning Tools قع  ومو        ERICبعض المواقع االلكترونية مثل  – 3

 

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس القسم 

 هـ 1342/ 1341

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 الدراسية عدد الساعات

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 نظرية الزمر السابع 1 4 حلقات وحقول ريض3221

 

 أهدال المقرر :

 يهدل هذا المقرر لتدريس المبرهنات الخاصة بالحلقات والحقول ومدخل نظرية جالوا. 

 

 : محتوى المقرر

  –حلقة القسمة   –تعريف الحقل  –الحلقة الجز ية  –الخواص األساسية للحلقات  –تعريف الحلقة 

نظرية    –المثالي األعظم   –حلقة القسمة   –العناصر المثالية للحلقة    –مميز الحلقة   –الحلقة التامة 

الفصول المثالية  –الكسور المثالية  –األعداد الصحيحة التربيعية   –أعداد جاوس األولية  –جاوس 

التشاكل بين   –الحلقات اإلقليدية   –حلقات كثيرة الحدود    –العناصر المقترنة   –العالقات فى الحلقات

  –نظرية جالوا   –الحقول المنتهية   –درجة شمتداد الحقل   –د الحقول متداش  –الحلقات والحقول 

معادالت الدرجة الرابعة والدرجة   –العناصر البدا ية   –الدوال المتناظرة   –المعادالت التكعيبية 

 .الخامسة

 

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 المحاضرة المدعمة بالمناقشة . – 2

 . تمارينال -1

 لتعاوني .التعلم ا –4

 

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 2

 االختبارات الكتابية ال المقالية والموضوعية   – 1

 أوراق العمل والبحوث . – 4

 

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 11 عمال السنة نظريال أ
11 211 

 11 المشاركة في األنشطة الصفية

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : العربية المراجع

i.  نظرية الحلقات والحقول، يوسف الخميس، جامعة الملك سعودن النشر العلمي والمطابع

 م2110

ii.  ،مقدمة فى نظرية الحلقات والحقول، فالح الدوسري، جامعة ام القري، مك  المكرمة

 م2111

iii.  ،أي هريستين، ترجمة فوزي الذكير، على السحيباني، الرياضمواضيع فى الجبر- 

 م2113منشورات جامعة الملك سعود 

 المراجع االجنبية:

Artin M., "Algebra", Englewood Cliffs,  NJ: Prentice–  Hall, ISBN: 

0130047635. 

 

 

/ 2342موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 2341

 هـ 2341ريخ :   .... / .... / والتي عقدت بتا

 موافقة مجلس الكلية بجلست  ....  للعام الدراسي :

 هـ  2341/ 2342                                    

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم  : .....................................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 الدراسية عدد الساعات

 متطلب سابق المستوى
 عملى نظرى

 ميكانيكا، التحليل العددي السابع ـــــ 1 مشروع بحث ريض3222

 

 : أهدال المقرر

اد خطة لتنفيذه ثم تحليل النتا ج باسلوب توجية الطالبة الي كيفية تحديد موضوع بحثي معين واعد

 علمي.

 

 : محتوى المقرر

 -مقاالت متخصص  فى الرياضيات حيث يتم فيها:

i.  تدريب الطالبة على كتابة البحث باسلوب علمي صحيح والقدرة على عرض الموضوع

 والنتا ج كما يتم تدريب الطالبة على كتابة المراجع والملخصات والمالحق.

ii. ب  تطبيق ما تم تدريب  علي  باعداد بحث فى موضوع تختاره تح  اشرال يطلب من الطال

 احد اععاء هيئة التدريس بالقسم.

 طرق واستراتيجيات التدريس: 

 مناقشة .– 2

 . بحوث -1

 . ستراتيجيات اخريا –4

 

 أساليب التقويم :

 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 2

 او مقال اجراء بحوث نظرية – 1

 .المشاركة خالل الجلسات العملية او النظرية – 4

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة

 درجة  31ال

 لمناقشةا

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 211 11 31 بحث ومقال

 

 المراجع :

 تخلتف حسب موضوع البحث

 

/ 2342موافقة مجلس قسم الرياضيات بجلستة .... لعام  

 هـ 2341

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 موافقة مجلس الكلية بجلست  ....  للعام الدراسي :

 هـ  2341/ 2342                                    

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :   .... / .... / 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 ......االسم  : ...............................

 التوقيع:

 االسم :    ....................

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 عملى نظرى

 ---- السابع  ـــــ 1 الرياضيات عند المسلمين ريض

 

 أهدال المقرر:

 يهدل هذا المقرر الي:

 لبة فكرة عن دور علماء المسلمين فى علوم الرياضيات المختلف  اعطاء الطا -2

 عرض الطرق الرياضية التي عالج بها علماء المسلمين بعض المفاهيم الرياضية -1

 

 محتوى المقرر:

دراسة موضوعات رياضية معينة كان  –نبذه تعريفية عن بعض العلماء المسلمين فى الرياضيات 

تطور العمارة االسالمية  –ارتباط علم المواريث بعلم الجبر  –طويرها للمسلمين الفعل فى اكتشافها وت

 وتاثيرها فى الهندسة.

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -2

 مناقشات -1

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -2

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -1

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 العملي توزيع درجة أعمال السنة و

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 11 نظريال أعمال السنة 
11 211 

 11 عملي

 المراجع:

 المرجع الر يسي: الرياضيات عند المسلمين لالستام الدكتور فالح الدوسري

 المراجع المسانده: 

ى عبدض الدفاعالمؤسسة الرسال  العلوم البحت  فى الحعارة العربية واالسالمية، للدكتور عل -2

 م 2104-هـ 2314

 نوابغ علماء العرب والمسلمين فى الرياضيات، للدكتور على عبدض الدفاع -1

 اسهام علماء المسلمين فى الحعارة، تاليف حيدر بامات -4

 االسالم والفكر العلمي، تأليف محمد المبار  -3

 تاريخ الرياضيات، ديفيد يوجين سمث -5

 مي فى الرياضيات والفلك، قدري طوقانتاريخ العرب العل -1

 العلوم البحت  فى العصور االسالمية، تأليف عمر رضا كحال  -3

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

م  الدراسي:   موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعا

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 مارينت نظرى

 ريض3221
مقدمة فى المعادالت 

 التفاضلية الجز ية
 مقدمة فى المعادالت التفاضلية السابع 1 4

 

 أهدال المقرر:

 يهدل هذا المقرر لدراسة منشأه المعادالت التفاضلية الجز ية وتطبيقاتها الفيزيا ية.

 

 محتوى المقرر:

معادلة الحرارة والمعادلة الموجية من شستنتاج  -مقدمة عن أنواع المعادالت التفاضلية الجز ية ومنشأها

  -تعامد الدوال مات القيم الذاتية   -الدوال الذاتية  -الفيزياء. المسا ل مات الشروط الحدية: القيم الذاتية

حل مسألة ستورم وليوفيل ألنواع الشروط الحدية المختلفة الديرشيلي   –مسألة ستورم وليوفيل

حل معادلة الحرارة والمعادلة الموجية ومعادلة البالس   -ة فصل المتغيراتطريق  -ونويمان وروبين  

حل معادلة الحرارة والمعادلة الموجية ومعادلة البالس في بعدين بإسخدام اإلحداثيات   -في بعد واحد

حل المعادالت التفاضلية الجز ية غير المتجانسة ومتسلسلة  -الكارتيزية واإلحداثيات اإلسطوانية 

حل  .حل المعادالت التفاضلية الجز ية في نصف الفعاء بإسخدام تحويالت فوريير -ير العامةفوري

 المعادالت التفاضلية الجز ية بطريقة الخصا ص.

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -2

 مناقشات -1

 واجبات وبحوث -4

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -2

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -1

 واجبات وبحوث نظرية  -4

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22صفحة  المستوى السابع الرياضياتقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 نظريال أعمال السنة 

 

 المراجع:

Elementary applied Partial Differential Equations, Richard Haberman, 

ISBN 0– 13– 252875– 4. 

 

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341/ ..../ والتي عقدت بتاريخ :  .... 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مملكةالعربيةالسعوديةال
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 

 
 

 

 

 املستوى الدراسي
 الثامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1صفحة  الرياضيات المستوى الثامنقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 متطلب سابق المستوى ات الدراسية  ساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

لتربية الميدانيةا نهج  نفس0103 الثامن 12 - 

 :وصف المق       رر

يعد مقرر التربية الميدانية المنطلق الرئيس في "إعداد وتدريب الطالبة / المعلمة قبل الخدمة أكاديميا          

ومهنيا ، حيث إنه  يهدف الكساب وتدريب الطالبة المعلمة على مجموعة من المهارات والمعارف 

 ات األساسية لممارسة مهنة التدريس .واالتجاه

 أهداف المقرر:

 يهدف المقرر الحالي إلى :

 إكساب الطالبة / المعلمة مهارات وخبرات واتجاهات ايجابية نحو مهنة التعليم . – 1

 تنمية الشخصية المهنية للطالبة / المعلمة . – 2

 – 0في ظل متطلبات األلفية الثالثة  إكسابها المهارات الالزمة لممارسة األدوار المتوقعة منها – 3

 تمكينها من تحليل المناهج الدراسية المختلفة .

 إكسابها مهارات التخطيط اليومي للمواد الدراسية . – 1

 . تمكينها من تنفيذ استراتيجيات تعليمية جديدة في الموقف التعليمي – 0

 ية بأنواعها المختلفة .إكسابها استراتيجيات التقويم الحديثة للمهارات التعليم – 2

 تدريبها على اكتشاف مشكالت التالميذ و إيجاد حلول تربوية لها . – 1

 تمكينها من التفاعل االيجابي مع المناخ المدرسي والصفي . – 1

 تبصيرها باستراتيجيات تقويم أدائها وكفاياتها تقويما ذاتيا . – 10



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحة  الرياضيات المستوى الثامنقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

لعملية ذات الطابع الميداني والمرتبطة بواقع تمكينها من مهارة إجراء البحوث التربوية ا – 11

 العملية التربوية في الميدان .

 : رمحتوى المقر 

 يحتوي برنامج إعداد وتدريب الطالبة / المعلمة على جانبين :

 :  أوال : الجانب النظري

 مفهوم التربية الميدانية و أهدافها . – 1

اإلشراف –القائمين على اإلشراف العام  –) الكلية  الجهات المشاركة في برنامج التربية الميدانية – 3

 المدرسة المضيفة ( –الطالبة المعلمة  –معلمة الصف  –الداخلي والخارجي 

 الكفايات التدريسية للطالبة / المعلمة . – 0

ويدعم هذا الجانب من خالل دليل للتربية الميدانية  فضال عن المتطلبات القبلية وهي مقررات مدخل 

   2،  1لتدريس و طرق تدريس لطرق ا

 الجانب التدريبي الميداني ::  ثانيا

 وذلك بالتدريب على مهارات وكفايات التدريس داخل المدرسة خالل فترة التربية الميدانية  .

 1(1طرق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )

 دروس النقد والمشاهدة وما يعقبها من المناقشة والحوار. -

 يقية النموذجية .الدروس التطب -

 التدريس للزمالء واألقران . -

 استخدام بعض أساليب التعلم الذاتي لتدعيم الجانب الميداني ببعض األسس النظرية . -

 :تقويم الطالبات   استراتيجيات  

 استمارات أو بطاقات المالحظة وتقويم األداء . – 1



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحة  الرياضيات المستوى الثامنقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 

 : توزيع درجات المقرر

 الدرجة النهائية إدارة المدرسة   وجيهالتربويإشراف الت   االشراف من داخل الكلية

00 20 20 100  

 

 ق ائمة لمراجع :

 .   2001قسم التربية وعلم النفس : دليل التربية الميدانية . كلية التربية .األقسام األدبية بالخرج .  – 1

م في مدارسنا رؤية جديدة لتطوير طرق التعليم والتعل –حسن حسين زيتون : نموذج رحلة التدريس  – 2

 . 2003،  1. القاهرة ، عالم الكتب ، ط

 . 1111يس عبد الرحمن قنديل : نظرة معاصرة للتربية العملية ودورها في إعداد معلم المستقبل ،  – 3

عبد اللطيف حمد الحلبي ومجدي محمود سالم : التربية الميدانية وأساليب التدريس ، مكتبة العبيكان  – 0

 . 2000، الرياض ، 

محمود حسن سعد : التربية العملية بين النظرية والتطبيق ، دار الفكر للنشر والطباعة، عمان ،  – 1

 . 2000األردن ، 

 

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس القسم 

 هـ 1342/ 1341

 هـ 1342/ 11/  10والتي عقدت بتاريخ :   

 راسي :الدبجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  1344/ 1342                                    

 هـ 1342/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئيس القسم



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحة  الرياضيات المستوى الثامنقسم 

 

 المملكةالعربيةالسعودية
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

توصيف مقررات 
 االختيارية التخصص

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رمز المقرررقم و 
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 عملى نظرى

 ---- اختياري ـــــ 1 الرياضيات عند المسلمين ريض

 

 أهدال المقرر:

 يهدل هذا المقرر الي:

 اعطاء الطالبة فكرة عن دور علماء المسلمين فى علوم الرياضيات المختلف   -4

 عالج بها علماء المسلمين بعض المفاهيم الرياضيةعرض الطرق الرياضية التي  -3

 

 محتوى المقرر:

دراسة موضوعات رياضية معينة كان للمسلمين  –نبذه تعريفية عن بعض العلماء المسلمين فى الرياضيات 

تطور العمارة االسالمية وتاثيرها فى  –ارتباط علم المواريث بعلم الجبر  –الفعل فى اكتشافها وتطويرها 

 ة.الهندس

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -4

 مناقشات -3

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -4

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -3

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 11 نظريال أعمال السنة 
11 211 

 11 عملي

 المراجع:

 المرجع الر يسي: الرياضيات عند المسلمين لالستام الدكتور فالح الدوسري

 المراجع المسانده: 

العلوم البحت  فى الحعارة العربية واالسالمية، للدكتور على عبدض الدفاعالمؤسسة الرسال   -0

 م 2104-هـ 2314

 يات، للدكتور على عبدض الدفاعنوابغ علماء العرب والمسلمين فى الرياض -1

 اسهام علماء المسلمين فى الحعارة، تاليف حيدر بامات -21

 االسالم والفكر العلمي، تأليف محمد المبار  -22

 تاريخ الرياضيات، ديفيد يوجين سمث -21

 تاريخ العرب العلمي فى الرياضيات والفلك، قدري طوقان -24

 كحال  العلوم البحت  فى العصور االسالمية، تأليف عمر رضا -23

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 Iتحليل حقيقي  اختياري II 4 1تحليل حقيقي  ريض

 

 أهدال المقرر:

ر الى دراسة االساس النظري لالشتقاق و التكامل و مبرهناتهما و كذالك دراسة متتابعات يهدل هذا المقر

 و متسلسالت و تقاربها المنتظم

 

 محتوى المقرر:

 حاصل ضرب كوشى  –متسلسالت االعداد: اختبار التقارب 

بالنسبة  متواليات و متسلسالت الدوال: التقارب المنتظم لمتتاليات و لمتسلسالت الدوال و خواصها

 لالتصال و الشتقاق و التكامل

متسلسالت القوى و التقارب  -اختبار ديرشلي  –اختبار ابل  -اختبار التقارب المنتظم: اختبار فيراستراس

 –تكامل " داربو  -خواص اولية و مبرهنات –ستلتجس"  –تكامل " ريمان  -متسلسلة تايلور -المنتظم

المبرهنات االساسية فى  –الدوال مات التغاير المحدود  -التكاملشروط قابلية  -تكامل ريمان–ستلتجس" 

 مبرهنات القيمة المتوسطة فى التكامل . -حساب التفاضل و التكامل

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -2

 مناقشات -1

 واجبات وبحوث -4

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -2

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -1

 ت وبحوث نظريةواجبا  -4

 

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 نظريال أعمال السنة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 المراجع العربية:

الرحمن القويز و صالح عبد ض مبادىء التحليل الحقيقى الالجزء االول و الثانى  ، محمد عبد  -2

 م 1111السنوسى و عبد ض محمود عطوة مطابع جامعة الملك سعود 

 م 2111- 2321مبادىء التحليل الحقيقى ، محمود محمد كتك   -1

 م 2102العناصر لتحليل حقيقى، مترجم و تاليف : روبرت ج بارتل  -4

 المراجع االجنبية:

1- Mathematical analysis, Apostol 

 

 فقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :موا

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 ية  عميد الكل ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 جبر وهندسة تحليلية اختياري 1 4 نظرية األعداد ريض

 

 أهدال المقرر:

 لي:دراسة مبادئ االستقراء، وبعض التطبيقات والنظريات لمبادئ نظرية االعداد.يهدل هذا المقرر ا

 

 محتوى المقرر:

القاسم المشتر    -قابلية القسمة   -مبدأ الترتيب الحسن  –المبدأ األول والثاني لالستقراء الرياضي 

نظم   -التطابق   -ن نظرية مات الحدي -التحليل شلي العوامل األولية  -خوارزمية اقليدس   -األعظم 

حلول   -معادالت ديوفنتين نظرية الباقي الصينية   -نظرية ويلسون   –نظرية أويلر   -الباقي 

 –ثالثيات فيثاغورث  –بعض الدوال العددية   –نظرية فيرمات الصغرى  –التطابقات غير الخطية 

 الكسور المبسط  المستمره. 

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 نظريةمحاضرات  -3

 مناقشات -5

 واجبات وبحوث -1

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -3

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -5

 واجبات وبحوث نظرية  -1

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 ظريال أعمال السنة ن

 

 المراجع العربية:

 م1111 -هـ 2311الرياض دار الخريجي للنشر والتوزيع  –مقدمة فى نظرية األعداد، فوزي أحمد الذكير 

 

 المراجع االجنبية:

Niven Ivan, Herbert S. Zuckerman and Hugh L. Montgomery, "An 

Introduction to the Theory of Numbers".  New York: Wiley Text Books, 

ISBN: 0471625469. 

 

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341يخ :  .... / ..../ والتي عقدت بتار

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 اختياري 1 4 هندسة تفاضلية ريض
خطي، مقدمة فى المعادالت جبر 

 IIIالتفاضلية، حساب التفاضل والتكامل 

 

 أهدال المقرر:

يهدل المقرر الى تدريس مبادىء علم الهندسة التفاضلية و التى تتعلق بدراسة المنحنيات و السطوح فى 

 الفعاء لوصف االشكال الهندسية من خالل المشتقات التفاضلية

 

 محتوى المقرر:

المتجهات المماسية والعمودية. هندسة المنحنيات فى   –فى المستوى: طول القوس هندسة المنحنيات

شعادة شنشاء المنحنيات   –عالقات فريني  وسريي    –اإللتواء   –اإلنحناء   –الفراغ: طول القوس

اإلنحناء الر يسى  –المساحات وانحناءات جاوس  –األسطح فى الفراغ   –باستخدام االنحناء والتقوس

االنحناء الجيوديسى   –نظرية اجريجوم   –متوسل والمساحات األدنى. األسطح الهندسية األصليةوال

 التغير األول لطول القوس.   –للمنحنيات على األسطح 

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -2

 مناقشات -1

 واجبات وبحوث -4

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -2

 وموضوعية اختبارات تحريرية مقالية -1

 واجبات وبحوث نظرية  -4

 

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 نظريال أعمال السنة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 المراجع العربية:

 م 1115نصار حسن عبد العال السلمى، مكتبة الرشد اساسيات الهندسة االقليدية و الالقليدية ، 

 

 المراجع االجنبية:

1- Dirk Jan Struik, "Lectures on classical differential geometry", Dover 

Publications. 

2- Elmentry differential geometry , Acadimic Press Newyork 1966   

 

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 السم :  االسم : د/ ............ا

 التوقيع :

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 Iتحليل حقيقي  اختياري 1 4 مقدمة فى التوبولوجى ريض

 

 أهدال المقرر:

لق بدراسة المجموعات و الدوال المتصلة و يهدل هذا المقرر الى دراسة المفاهيم التوبولوجية و التى تتع

 المفتوحة و المغلقة و الفعاءات المترية

 

 محتوى المقرر:

المجموعات المغلقة و  -تعريف الفعاء التوبولوجى -الفعاءات التوبولوجية:  تعريف التوبولوجى و امثلة

ءات المستحدثة على الفعا –دراسة التوبولوجى القياسى على الخل المستقيم و المستوى  -االنغالق

 النقاط الداخلية و الحدية و الخارجية ونقاط التراكم -مجموعة جز ية من فعاء توبولوجى

 القواعد الجز ية -الجداءات المنتهية –القواعد: القاعدة 

 التكافؤ التوبولوجى -الدوال المفتوحة و المغلقة -الدوال المتصلة: تعريف الدالة المتصلة

 خواص الفعاءات المترابطة -تعريف الفعاء المترابل الفعاءات المترابطة:

الدوال  –تكافؤ توبولوجيان متريان  -التوبولوجى المترى –الفعاءات المترية: تعريف الفعاء المترى 

 المتصلة بين الفعاءات المترية.

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -2

 مناقشات -1

 واجبات وبحوث -4

 

 أساليب التقييم :

 ارات شفهيةاختب -2

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -1

 واجبات وبحوث نظرية  -4

 

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 نظريال أعمال السنة 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 المراجع العربية:

بولوجى العام، أحمد عبد المنصف عالم، دار الزمان للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية أسس التو -2

 ه 2341

 مقدمة فى التوبولوجيا، محمد عبد المنعم اسماعيل، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود. -1

 التوبولوجى العام، أحمد محمد زهران ، مكتبة الخبتي الثقافية -4

 المراجع االجنبية:

1- General Topology, Engelking R, Poland 

2- Topology of first cource, J.R.Munkres 

 

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 ميكانيكا اختياري 1 1 ء نظرية المرونةمبادى ريض

 

 أهدال المقرر:

يهدل هذا المقرر الي: التعرل على الفرق بين المعادالت التى تحكم اتزان او حركة الجسم المتماسك و 

المعادالت التى تحكم االجسام المرنة، كذلك المعادالت التى تربل مركبات اإلزاحة باإلجهادات و االنفعاالت 

 المرنة و الصيغ الالتغيرية. فى االجسام

 

 محتوى المقرر:

 –صيغ كوشي  –تماثل ممتد االجهاد  –مركبات االجهاد  –تحليل االجهاد: القوي الحجمية والسطحية 

 –المحاور االساسية لالجهاد  –سطح االجهاد  –الصيغ الالتغيرية  –تحويل المحاور  –معادالت االتزان 

 ى مستوي.االجهاد ف –االجهادات االساسية 

تحليل التحويل  المتجانسة الي  –تحليل االنفعال: التحويل  المتجانسة والمتجانسة منتاهية الصغر 

الصيغ  –المعني الهندسي لمركبات ممتد االنفعال  -حركة الجسم المتماسك  –مركبتينالالتغير النقي 

 التشكل العام  - االنفعاالت االساسية –المحاور االساسية  –سطح االنفعال  –الالتغيرية 

 –المعادالت االساسية الستاتيكا الجسم المرن  –القانون االساسي لنظرية المرون : قانون هو  المعمم 

 –مسا ل القيمة الحدية الستاتيكا الجسم المرنةالوحدانية الحل   –المعادالت االساسية لحركة الجسم المرن 

  Saint – Venantمبدأ   –المعادالت االساسية بدالل  مركبات متج  االزاحة

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -2

 مناقشات -1

 واجبات وبحوث -4

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -2

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -1

 واجبات وبحوث نظرية  -4

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 لنها ياالمتحان ا

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 نظريال أعمال السنة 

 المراجع العربية:

 مصر –الهيدروميكانيكا والمرون ، عفال احمد صبري 

 المراجع االجنبية:

1- Mathematical theory of Elasticity, I. S. Sokolnikof, Mc-Graw Hall New 

York, 1954 

2- Introduction to Tensor, Calculus and Quantum Mechanics, J. 

H.Heimbockel, Math. Dept. Old Dominion University 1996 

 

 

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

بجلست  ..... للعام  الدراسي:     موافقة مجلس الكلية

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عدد الساعات الدراسية

 تطلب سابقم المستوى
 تمارين نظرى

 IIIحساب التفاضل والتكامل  اختياري 1 4 تحليل متجهات ريض

 

 أهدال المقرر:

يهدل هذا المقرر الي تدريس الحساب التفاضلي والتكاملي مع جبر المتجهات فى ثالثة ابعاد وكذلك 

 دراسة الدوال مات عدة متغيرات.

 

 محتوى المقرر:

 -تفاضل المتجهات  –معادلة المستقيم والمستوي في الفراغ  –إلتجاهي العرب ا –العرب القياسي 

المتجهات   –هندسة المنحنيات فى المستوى: طول القوس  -السرعة والتسارع   -المنحنيات البارامترية 

طول القوس والتقوس  -المماسية والعمودية. هندسة المنحنيات فى الفراغ:  عالقات فريني  وسريي  

المجاالت  -التكامالت السطحية وحساب الفيض  -المشتقات الجز ية والمشتقات المتجهة  -وااللتواء 

 –التكامالت علي المسارات  -الدوران   -التباعد   -المجاالت المحافظة ودوال الجهد  -القياسية واإلنحدار

معادالت   -ارة معادلة الحر  –نظرية ستوكس   -نظرية جاوس   -نظرية جرين  -اإلستقالل عن المسارات

 ماكسويل. 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -2

 مناقشات -1

 واجبات وبحوث -4

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -2

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -1

 واجبات وبحوث نظرية  -4

 

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 ا ياالمتحان النه

 درجة   11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 نظريال أعمال السنة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 المراجع العربية:

 سلسلة ملخصات شوم

 

 المراجع االجنبية:

1- Thomas G., "Calculus", 11th edition, (2002). 

2- Vector Analysis, Khalied Latif, Mir Lahore. 

 

 

 

 

   للعام  الدراسي :موافقة مجلس القسم  بجلست

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 ........االسم : د/ ....

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 التوقيع :

 

  



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 اسم المقرر رقم و رمز المقرر
 عدد الساعات الدراسية

 متطلب سابق المستوى
 تمارين نظرى

 ريض
مقدمة فى المعادالت 

 التفاضلية الجز ية
 مقدمة فى المعادالت التفاضلية اختياري 1 4

 

 أهدال المقرر:

 ا المقرر لدراسة منشأه المعادالت التفاضلية الجز ية وتطبيقاتها الفيزيا ية.يهدل هذ

 

 محتوى المقرر:

معادلة الحرارة والمعادلة الموجية من شستنتاج  -مقدمة عن أنواع المعادالت التفاضلية الجز ية ومنشأها

  -امد الدوال مات القيم الذاتية تع  -الدوال الذاتية  -الفيزياء. المسا ل مات الشروط الحدية: القيم الذاتية

حل مسألة ستورم وليوفيل ألنواع الشروط الحدية المختلفة الديرشيلي  ونويمان  –مسألة ستورم وليوفيل

  -حل معادلة الحرارة والمعادلة الموجية ومعادلة البالس في بعد واحد  -طريقة فصل المتغيرات  -وروبين  

ة ومعادلة البالس في بعدين بإسخدام اإلحداثيات الكارتيزية حل معادلة الحرارة والمعادلة الموجي

حل  -حل المعادالت التفاضلية الجز ية غير المتجانسة ومتسلسلة فوريير العامة -واإلحداثيات اإلسطوانية 

حل المعادالت التفاضلية الجز ية  .المعادالت التفاضلية الجز ية في نصف الفعاء بإسخدام تحويالت فوريير

 الخصا ص. بطريقة

 

 طرق و استراتيجيات التدريس :

 محاضرات نظرية -3

 مناقشات -5

 واجبات وبحوث -1

 

 أساليب التقييم :

 اختبارات شفهية -3

 اختبارات تحريرية مقالية وموضوعية -5

 واجبات وبحوث نظرية  -1

 



 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16صفحة  من داخل القسمالمقررات االختيارية  –قسم الرياضيات 
 

 ربيةالسعوديةالمملكةالع
 العالي التعليم وزارة

 ة سلمان بن عبدالعزيزجامع
 ة الدلمالتربية كلي

 الرياضيات  قسم

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 الدرجة النها ية وتوزيعها :

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي

 درجة  31ال

 االمتحان النها ي

 ة  درج 11ال 
 الدرجة النها ية

 21 مشاركات ونشاط
11 211 

 41 نظريال أعمال السنة 

 

 المراجع:

Elementary applied Partial Differential Equations, Richard Haberman, ISBN 

0– 13– 252875– 4. 

 

 

 

 

 

 موافقة مجلس القسم  بجلست  للعام  الدراسي :

 هـ 2341/ 2342                               

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / .. / 

موافقة مجلس الكلية  بجلست  ..... للعام  الدراسي:   

 هـ  2341/ 2342

 هـ 2341والتي عقدت بتاريخ :  .... / ..../ 

 عميد الكلية   ر يس القسم 

 االسم : د/ ............

 التوقيع:

 االسم :  االسم : د/ ............

 وقيع :الت
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 متت حبمد اهلل
 

 

ُ،،،،ُوُاهللُويلُالتوفيق
 

 

 


