
                                                                                                                                                                                                  
                                                              جامعة القادسیة                                                

 كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                                                                              
 قسم الریاضیات الطبیة      

 
موزعة حسب الفصول  ۲۰۱٥( نظام فصلي) المواد المقترحة لقسم الریاضیات الطبیة في الجامعات العراقیة 

 الدراسیة
 
   
 
 
  

    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 السنة الدراسیة االولى / الفصل األول

 عدد الساعات  عدد الوحدات  المادة االسم
 عملي مناقشة  نظري 

 ۰ ۱     ۳ ۳ )۱تفاضل وتكامل (
 ۰ ۱ ۳ ۳ مواضیع في الریاضیات العامة

 ۲ ۰ ۲ ۳ اساسیات البرمجة
 ۰ ۱ ۲ ۲ مبادئ االحصاء
 ۱ ۰ ۲ ۲ بایولوجي عام
 ۰ ۰ ۲ ۲ حقوق االنسان

 ۰ ۰ ۲ ۲ لغھ عربیھ
     

 السنة الدراسیة االولى / الفصل الثاني

 عدد الساعات  عدد الوحدات االسم المادة 
 عملي مناقشة  نظري 

 ۰ ۱     ۳ ۳ )۲تفاضل وتكامل (
 ۰ ۱ ۳ ۳ )۱جبر خطي (
 ۰ ۱ ۳ ۳ تھیةریاضیات من

 ۲ ۰ ۲ ۳ كیمیاء حیاتي
 ۲ ۰ ۱ ۲ تطبیقات حاسوبیة

 ۰ ۰ ۲ ۲ )۱لغة انكلیزیة (
 ۰ ۰ ۲ ۲ دیمقراطیة

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السنة الدراسیة الثانیة / الفصل األول

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم المادة 
 عملي مناقشة  نظري 

 ۰ ۱ ۳ ۳ تفاضل وتكامل متقدم
 ۰ ۲ ۲ ۳ )۱تحلیل عددي (

 ۰ ۱ ۳ ۳ معادالت تفاضلیة اعتیادیة
 ۰ ۱ ۳ ۳ برمجة خطیة
 ۲ ۰ ۲ ۳ )۱فیزیاء طبیة(

 ۲ ۰ ۲ ۳ بایلوجي جزیئي
     أختیاري جامعة
     أختیاري كلیة

 السنة الدراسیة الثانیة / الفصل الثاني

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم المادة 
 عملي مناقشة   نظري

 ۰ ۱ ۳ ۳ معادالت تفاضلیة جزئیة
 ۰ ۱ ۳ ۳ احصاء ریاضي

 ۲ ۰ ۲ ۳ تشریح وفسلجة طبیة
 ۲ ۰ ۲ ۳ )۲فیزیاء طبیة(

 ۲ ۰ ۱ ۲ برامجیات ریاضیة جاھزة
 ۰ ۰ ۲ ۲ منھج البحث العلمي

     أختیاري جامعة
     أختیاري كلیة

 الفصل األول السنة الدراسیة الثالثة /

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم المادة 
 عملي مناقشة  نظري 

 ۰ ۱ ۳ ۳ )۱احتمالیة ومتغیرات عشوائیة (
 ۰ ۱ ۳ ۳ احصاء حیاتي
 ۰ ۲ ۲ ۳ )۲تحلیل عددي (

 ۲ ۰ ۲ ۳ وراثة

 ۱ 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۰ ۱ ۳ ۳ )۱نمذجة ریاضیة (
     أختیاري كلیة
     أختیاري قسم

 لثالثة / الفصل الثانيالسنة الدراسیة ا

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم المادة 
 عملي مناقشة  نظري 

 ۰ ۱ ۳ ۳ تحلیل حقیقي
 ۰ ۱ ۳ ۳ )۲نمذجة ریاضیة (

 ۲ ۰ ۲ ۳ )۱ریاضیات حاسوبیة (
 ۲ ۰ ۲ ۳ أحیاء مجھریة طبیة

 ۰ ۱ ۳ ۳ )۱ریاضیات حیویة (
     أختیاري كلیة
     أختیاري قسم

 السنة الدراسیة الرابعة / الفصل األول

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم المادة 
 عملي مناقشة  نظري 

 ۰ ۱ ۳ ۳ تحلیل عقدي 
 ۰ ۱ ۳ ۳ تبولوجیا

 ۲ ۰ ۲ ۳ تصمیم وتحلیل تجارب 
 ۲ ۰ ۲ ۳ االمراض المعدیة والمشتركة

 ۰ ۱ ۳ ۳ )۲ریاضیات حیویة (
     أختیاري قسم
     أختیاري قسم

 ۲ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة الدراسیة  الرابعة / الفصل الثاني

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم المادة 
 عملي مناقشة  نظري 

 ۰ ۱ ۳ ۳ میكانیكا
 ۲ ۰ ۲ ۳ تصمیم وتحلیل تجارب حیویة 

 ۲ ۰ ۲ ۳ علم الوبائیة
 ۲ ۰ ۱ ۲ مشروع بحث تخرج

     أختیاري قسم
     أختیاري قسم
     أختیاري قسم

 ۳ 



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جامعة القادسیة

 كلیة علوم الحاسوب والریاضیات
 الریاضیات الطبیةقسم 

 
 

 
 
 

 رسالة قسم الریاضیات الطبیة
 

اسوب یسھم القسم في أداء الرسالة األكادیمیة التي تضطلع بھا كلیة علوم الح
والریاضیات في جامعة القادسیة من خالل إعداد خریجین قادرین على إجراء البحوث 
والدراسات األكادیمیة والتطبیقیة في كافة اختصاصات علوم الحیاة ذات االتجاه الطبي 
عن طریق االستعانة بالریاضیات وعلوم الحاسوب وبما یساھم في حل مشاكل المجتمع 

االختصاصات المشار إلیھا أعاله كما وان القسم یحرص  ذات الطبیعة المتداخلة في
 على ترسیخ حالة التمیز الذھني لدى الطالب وتأكید تزویدھم بالمعرفة العلمیة المطلوبة.

 
 

 رؤیة قسم الریاضیات الطبیة
 

تتمثل رؤیة القسم بان یكون من أول األقسام النوعیة في المنطقة العربیة ومنطقة الشرق 
أخذ على عاتقھا تخرج طلبة باختصاص الریاضیات الطبیة في ظل األوسط والتي ت

وجود سوق عمل مفتوحة ، كما ویسعى القسم إلى تزوید طلبتھ بنوعیة وكیفیة متمیزة 
من التعلیم مدعومة بحقل واسع من التجارب العملیة في اختصاص البایولوجي 

ة في التحلیل واالختصاصات الطبیة مع تمیز واضح في اعتماد البرامج الریاضی
 والتمیز والتشخیص الدقیق.               

 
 
 
 

 ٤ 



 وصف خریج قسم الریاضیات الطبیة
 

أن یكون الخریج ملم بكافة فروع اختصاصات علوم الحیاة والریاضیات وعلوم    )۱(
 الحاسبات.

أن یكون قادرا على اعتماد البرامج الریاضیة في التحلیل والتمییز والتشخیص    )۲(
النتائج لوضع الحلول المناسبة للمشاكل المختلفة في كافة الدقیق  وإعطاء 
 المجاالت الحیویة.

أن  یكون مؤھال إلكمال الدراسات العلیا في مجال الریاضیات الحیویة لیصبح    )۳(
مساھما  فعاال في بناء المؤسسات واألقسام التي تعنى باختصاص الریاضیات 

 الحیویة.
خالل كفائتة العلمیة القادر من خاللھا في   أن یكون عامال مؤثرا في المجتمع من   )٤(

 وضع البرامج  المؤھلة واجتثاث األمراض الوبائیة والمتوطنة.
أن یكون الخریج قادرا على نشر ثقافة  الریاضیات في الصحة المجتمعیة    )٥(

 وعالج األمراض المزمنة.
أن یكون الخریج قادرا على استخدام الریاضیات في تصنیع بعض األدویة    )٦(

  .لمرض السرطان لمستعملة في العالج الكیمیائيا
أن یكون الخریج قادرا على استخدام الریاضیات في عالج السرطان عن طریق    )۷(

ھندسة وتوبولوجیة التغیرات التي تطرأ على شكل الحمض النووي داخل  دراسة
وتأثیرھا على وظائفھ، حیث یؤدي إیجاد نماذج ریاضیة تعكس مفعول  الخلیة،
روتینات أو اإلنزیمات على الحمض النووي، إلى فھم أعمق لبعض الب بعض

 والظواھر البیولوجیة ومن أھم ھذه األمراض السرطان والزھایمر. األمراض
أن یكون الخریج قادرا على استخدام الریاضیات في كیفیة  الحد من انتشار    )۸(

نتشار، التي تؤدي إلى سرعة اال األمراض المعدیة عن طریق التحكم بالعوامل
  .االنتشار وذلك بدراسة النماذج الریاضیة التي تمثل ذلك

المناعة الداخلیة  أن یكون الخریج قادرا على استخدام الریاضیات في  نظام   )۹(
لجسم اإلنسان وباألخص استخدام  التحلیل العددي، في فھم تركیب ودینامیكیة 

 في جھاز المناعة في جسم اإلنسان. وطرق التحكم المختلفة
 
 
 
 
 
 
 

 ٥ 



 
 

 لقسممفردات المناھج المقترحة 
  الریاضیات الطبیة

 في
 الجامعات العراقیة

  للنظام الفصلي
۲۰۱٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األكادیمي البرنامجنموذج وصف 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

 وصف البرنامج األكادیمي 

ذا  ایجازاً مقتضیاً ألھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة یوفر وصف البرنامج األكادیمي ھ
من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ویصاحبھ 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 جامعة القادسیة  المؤسسة التعلیمیة .۱

 ب والریاضیاتكلیة علوم الحاسو القسم الجامعي / المركز  .۲

 ٦ 



 الریاضیات الطبیة اسم البرنامج األكادیمي  .۳

 الطبیة بكالوریوس في الریاضیات اسم الشھادة النھائیة  .٤

 نظام فصلي النظام الدراسي   .٥

 االعتماد االكادیمي  برنامج االعتماد المعتمد   .٦

المؤثرات الخارجیة  .۷
 االمتحانات المركزیة األخرى 

  تاریخ إعداد الوصف  .۸

 ف البرنامج األكادیميأھدا .۹

 ) توضیح أھمیة الریاضیات واستخداماتھا في مجاالت الحیاة المختلفة خاصة الطبیة والحیویة.۱(

) العمل على إعداد طلبة مؤھلین إلكمال دراستھم العلیا للحصول على شھادة الماجستیر والدكتوراه ۲(
 والتي یعاني البلد من نقص شدید فیھا.

 لتعلیم لمواكبة التطور التقني القائم حالیاً في الجامعات العالمیة .   ) تحسین نوعیة ا۳(

 )  تخرج طالب على مستوى عال من الكفاءات العلمیة لسد حاجات سوق العمل في البلد .٤(

 ) تخرج طالب على مستوى عال من الكفاءات العلمیة للعمل كمدرسین في التعلیم الثانوي.٥(

 یة في مرحلة البكالوریوس لمواكبة التطورات العلمیة ومستجدات العصر .) تطویر الخطط الدراس٦(

 ) تأھیل كوادر قادرة على التعامل مع التقنیات المتطورة والتغیرات الحدیثة بكل فعالیة ومرونة .۷(

 ) تنمیھ مھارات الطلبة وقدراتھم العلمیة والمنافسة المحلیة والعالمیة في مجال التخصص.۸(
قاء بالبحث العلمي في مجال الریاضیات ودراسة المشاكل الریاضیة واإلحصائیة والقیام ) االرت۹(

 باألبحاث
 العلمیة إلیجاد الحلول المناسبة لھا خاصة في المجال الطبي والحیوي.     

 ) المشاركة في المؤتمرات المحلیة والعالمیة المرموقة .۱۰(

 في البحث العلمي ووسائل التقنیة وطرق التعلیم الذكیة .) تحفیز الطلبة على اإلطالع بما یستجد ۱۱(

 ) تلبیة احتیاجات األقسام األخرى في الكلیة والجامعة من المواد الدراسیة .۱۲(
 
 
 
 
 
 

 ۷ 



 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .۱۰

 المعرفة والفھم -أ
       حصاء وبحوث العملیات.معرفة المفاھیم األساسیة فى الریاضیات واإل -۱أ
 معرفة المفاھیم األساسیة فى الحاسب اآللي والبرمجة. -۲أ
 معرفة واإللمام بقواعد اللغة االنجلیزیة والعربیة. -۳أ
 اإللمام ببعض القیم األخالقیة واإلجتماعیة والدینیة. -٤أ
 معرفة المفاھیم األساسیة فى الریاضیات الطبیة والحیویة . -٥أ

 ارات الخاصة بالموضوع المھ-ب 
 نظري  - ۱ب 
 عملي  - ۲ب 
 تدریب صیفي - ۳ب 
 بحوث التخرج      – ٤ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 المحاضرات. •
 حلقات نقاشیة. •
 تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا . •
 .قتالو بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة •
 حث الطالب على التعبیر عن وجھة نظره و رأیھ  في األفكار الریاضیة المطروحة . •
 عرض المواضیع وجعل الطالب یستنتج القاعدات . •
أن یطلب من الطالب دلیل لدعم إجابتھ  مثل ( إعطاء أمثلة   أو رسوم توضیحیة تدل على ما  •

 یقول).
 مھارات التفكیر-ج

 ام أسلوب حل المشكالت.التفكیر واستخد -۱ج         
 القدرة على التفكیر العلمي. -۲ج
 المھارة في القیام بأنشطة بحثیة واستخدام المصادر المفیدة لدعم الفكرة الرئیسیة المطلوبة. -۳ج

 طرائق التقییم    
 واجبات ومناقشات داخل المحاضرة. •
 أنشطة بحثیة. •
 تقاریر علمیة •
 االختبارات اآلنیة  •
 ئیة .االمتحانات النھا •

 

 ۸ 



 
 المھارات العامة والمنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).-د 

 على االشتراك في الناقشات الجماعیة وتكوین عالقات ایجابیة مع اآلخرین. الطالب قدرة تنمیة -۱د
 یة.على التعامل مع المشاكل وحلھا على شكل مسألة ریاض الطالب قدرة تطویر -۲د
 . والمناقشة الحوار الطالب على قدرة تنمیة -۳د
 بالتعرف على األمثلة ذات األفكار االستنتاجیة واالستنباطیة وحلھا. الطالب قدرة تنمیة -٤د   

 

 ۹ 



الشھادات والساعات  .۱۲ بنیة البرنامج  .۱۱
 المعتمدة

 اسم المادة المستوى / السنة
الساعات 
والوحدات 

 المعتمدة

لب درجة البكالوریوس تتط
 ) ساعة وحدة معتمدة۱٤۰(

 األول

 ۱تفاضل وتكامل 
 ۲تفاضل وتكامل 

مواضیع في الریاضیات 
 العامة

 ۱جبر خطي 
 بایلوجي عام
  كیمیاء حیاتي

 اساسیات البرمجة
 تطبیقات حاسوبیة

 مبادئ احصاء
 ریاضیات منتھیة
 حقوق االنسان

 دیقراطیة
 لغة عربیة 
 ۱لغة انكلیزیة 

۳ 
۳ 
۳ 
 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۲ 
۲ 
۳ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 

  
  

 الثاني

 تفاضل و تكامل متقدم
 ۱تحلیل عددي 

 معادالت تفاضلیة اعتیادیة
 معادالت تفاضلیة جزئیة

 برمجة خطیة
  بایلوجي جزئي

  تشریح وفسلجة طبیة
 ۱فیزیاء طبیة
 ۲فیزیاء طبیة

 منھج البحث العلمي
 برامجیات ریاضیة جاھزة

 أحصاء ریاضي
 اختیاري جامعة
 اختیاري جامعة

 كلیةاختیاري 
 اختیاري كلیة

۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۲ 
۲ 
۳ 
 

 
 
 

 الثالث

أحتمالیة ومتغیرات 
 ۱عشوائیة 

 احصاء حیاتي
 ۲تحلیل عددي 

 ۱نمذجة ریاضیة 
 وراثة

 تحلیل حقیقي 

۳ 
 
۲ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 

 

 ۱۰ 



 ۲نمذجة ریاضیة 
  ۱ریاضیات حیویة 

  ۱ریاضیات حاسوبیة 
 احیاء مجھریة طبیة

 اختیاري قسم
 اختیاري قسم
 اختیاري كلیة

 كلیةاختیاري 

۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
 

 
 
 

 الرابع

 ۱تحلیل عقدي 
 ۱تبولوجیا 

 تصمیم وتحلیل تجارب
االمراض المعدیة 

 والمشتركة
 ۲ریاضیات حیویة 

 میكانیكا
تصمیم وتحلیل تجارب  

 حیویة
 علم الوبائیة

 مشروع بحث
 اختیاري قسم
 اختیاري قسم
 اختیاري قسم
 اختیاري قسم
 اختیاري قسم

۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
 
۳ 
۳ 
۳ 
 
۳ 
۲ 

 
 
 
 
 

 

 ۱۱ 



 مواد السنة الدراسیة االولى / الفصل األول مفردات

 ۱وصف حسبان التفاضل والتكامل 

 كلیة علوم الحاسوب والریاضیات /جامعة القادسیة  المؤسسة التعلیمیة .۱

 الطبیة قسم الریاضیات القسم الجامعي / المركز .۲

 ۱۰۱ر/   ۱تفاضل وتكامل  المادةاسم / رمز  .۳

 دوام رسمي ور المتاحةأشكال الحض .٤

 السنة الدراسیة األولى/الفصل األول  الفصل / السنة .٥

 ٤٥ عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف .۷

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم   - ۱۰
 

بیانھا ودراسة غایاتھا واستمراریتھا  تخطیط بدراسة الدوال الحقیقیة وكیفیة ۱یعتني حسبان التفاضل والتكامل 
قدمة كحسبان التفاضل والتكامل المتقدم. ومشتقاتھا وتكامالتھا ولھ اھمیة بالغة في دراستة مفاھیم ریاضیة مت

 كما ان لھ اھمیة بالغة في وصف الكثیر من الظواھر الطبیة.

 الدرسأھداف  .۸
 .التعرف على المفاھیم األساسیة لحساب التفاضل والتكامل -
 التعرف على اتصال الدوال وعالقتھ بالنھایات. -
 اشتقاق الدوال وتكامل الدوال المختلفة وعالقتھ باالستمراریة.التعرف على قابلیة  -
 معرفة تطبیقات التفاضل والتكامل في مختلف العلوم. -
 القدرة على استخدام التفاضل والتكامل في حل المعضالت الریاضیاتیة. -

 طرائق التعلیم والتعلم      

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاشیة.  -      
 أنشطة في قاعة الدرس .  -
 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا .  -
 إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب . -

 طرائق التقییم          
 .ؤولیةالمس وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة •
 والبحوث. الواجبات تقدیم في المحدد بالموعد االلتزام •
 .والمھاري المعرفي والتحصیل االلتزام عن والنھائیة اآلنیة ، الفصلیة االختبارات تعتبر •

 ۱۲ 



 
 ۳الوحدات:  عدد    ۱مناقشة:   ۳نظري:                 )۱تفاضل وتكامل (

 المش�تقة تعری�ف / لل�دوال، االس�تمراریة، المش�تقات والخاص�ة، الغای�ات العام�ة وأنواعھ�ا ال�دوال
 التقع�ر / والتن�اقص التزای�د / المش�تقات عل�ى التعری�ف، تطبیق�ات بواس�طة المش�تقة / الھندس�یة

 التطبیق�اتالمتوس�طة و والقیم�ة / رول المحلی�ة، مبرھنت�ي والص�غرى العظم�ى والتحدب، النھای�ات
 / المنحن�ي تح�ت المس�احة / التكام�ل عل�ى المح�دد، تطبیق�ات وغیر المحدد التكامل / علیھا، التكامل

 و اشتقاقھا / العكسیة المثلثیة المثلثیة، الدوال الدوال منھا: المتسامیة المنحنیین، الدوال بین المساحة
وتكاملھ�ا،  تفاض�لھا / الطبیع�ي وغ�اریتمالل دال�ة / اللوغاریتمی�ة الزائدی�ة، ال�دوال ال�دوال / تكاملھ�ا
 التكام�ل / بالتجزئ�ة التكامل / التكامل وتكاملھا، طرق تفاضلھا مع والعامة الخاصة / االسیة الدوال
 الكسور. بتجزئة

 
 البنیة التحتیة 

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Thomas. G. B., Calculus and Analytic Geometry, 
4th , 1984. 

2- Durfee. W.H, Calculus and Analytic Geometric, 
New York, 1971. 

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 المواقع االلكترونیة الرصینة. 
       )www. Freescience.info/math ( 

جتماعیة ( وتشمل على سبیل الخدمات اال
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 
 

 مواضیع في الریاضیات العامةوصف 

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 استخدام التفاضل والتكامل في حل المعضالت في العلوم االخرى. على الطالب قدرة تنمیة  -۱د
 .  بالتعرف على أنواع الدوال الطالب قدرة تنمیة  -۲د
 . التعامل على الطالب قدرة تنمیة  -۳د
 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطویر    -٤د

بدراسة منظومة المعادالت الخطیة وطرق حلھا باالضافة الى  مواضیع في الریاضیات العامة درسیعتني 
وفات وحساب محدداتھا واستخدامھا في حل المنظومات الخطیة ، ویعطي مقدمة للدخول في حقل دراسة المصف

 االعداد العقدیة والتمثیل القطبي للعدد العقدي.

 ۱۳ 



 
 

 
 ۳عدد الوحدات:      ۱ المناقشة:    ۳النظریة:      مواضیع في الریاضیات العامة

مقدمة في األعداد العقدیة وخواصھا، التمثیل الھندسي لألعداد العقدیة، جذور األعداد العقدیة، 
ة متعددمعادلة لحدود وخواصھا، عالقة معامالت متعددات الحدود بجذورھا، طرق حل متعددات ا

لنظم الخطیة، المتسقة و غیر المتسقة و المتجانسة و حلولھا، االرابعة،-من الدرجة األولىحدود 
المصفوفة، مدور) ( بعض أنواع المصفوفات، العملیات الجبریة على المصفوفات، منقول 

خواصھا، الخواص الجبریة للعملیات على بعض  لة والمعتلة التماثل والمصفوفات المتماث
المصفوفات، النسق الصفي المختزل، التكافؤ الصفي في المصفوفات، حل نظام معادالت خطیة 

جوردان، المصفوفات الشاذة وغیر الشاذة، نظیر مصفوفة  -باستخدام المصفوفات، طریقة كاوس
تخدام طریقة نشرا لعوامل المرافقة إلیجاد قیمة المحددات، ، المحددات وخواصھا، اسغیر معتلة

وطریقة معكوس  طریقة كرامیرباستخدام حل النظام الخطي  المصفوفة المالزمة (المرافقة)،
 المصفوفة.

 
 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:                    اساسیات البرمجة

Basic syntax and semantics of a higher-level language, Algorithms, 
Pseudo code, and Flowchart, Variables, types, expressions, and 
assignment, Simple I\O, condition and iterative control structures, 
functions and parameter passing, structured decomposition, arrays, 
representation of  character data, strings and string processing, runtime 
storage management. 

 
 ۲عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۲نظري:                مبادئ احصاء

 اإلحص�ائیة تطبیق�ھ، الطریق�ة ومج�االت اإلحص�اء عل�م تعریف ‘وتطوره اإلحصاء نشوء ‘المقدمة 
العین�ات)  ‘ الش�امل (التس�جیل البیان�ات جم�ع البح�وث، أس�الیب تص�میم وأس�لوب العلم�ي البح�ث ف�ي

، العین�ات) البیان�ات (اختی�ار وتبوی�ب تص�نیف، اش�ر، االس�تبیان)المب البیان�ات (الجم�ع جم�ع وس�ائل
 التكراری�ة التوزیع�ات‘ الم�زدوج التكرار‘ النسبي الجدولي، التكرار العشوائیة، العرض المتغیرات

البی�اني،  الخ�ط ‘البیانی�ة ال�دائرة ‘البی�اني المس�تطیل‘ البیانی�ة الھندسي، األش�رطة المتجمعة، العرض
 المتجمعة التكراري والتكراري، التوزیعات لمنحنيوا والمضلع المدرج

 

 أھداف الدرس .۹
 .التعرف على المفاھیم للمعادالت الخطیة  -
 التعرف على االنظمة الخطیة وطرق حلھا. -
 التعرف على المصفوفات وانواعھا . -
 .لمحددات واستخدامھا الیجاد حل المنظومات الخطیةحساب ا -
 .التعرف على حقل االعداد العقدیة -

 ۱٤ 



 ٤عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:                 بایولوجي عام
صفات الكائنات الحیة، تركیب ووظائف الخالیا، الغشاء الخلوي علم االحیاء ، عناصر الحیاة، 

فسفرة التاكسدیة، تغذیة والتغیرات خالل الغشاء الخلوي، طاقة الخلیة، التخمر والتنفس، دورة ال
الحیوان، دورة الحیوان، األفرازات الحیوانیة،أنواع االنسجة العضلیة، االعصاب، الھرمونات 

 الحیوانیة.
 

 ۲عدد الوحدات:   ۲نظري:                          حقوق اإلنسان
ھمی�ة حق�وق طبیعة الح�ق وماھی�ة حق�وق اإلنس�ان (ممی�زات الق�انون الطبیع�ي، الحق�وق الطبیعی�ة)، أ

اإلنس��ان وأسس��ھا: حق��وق اإلنس��ان ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة (ف��ي الق��ران الك��ریم، ف��ي الس��نة النبوی��ة 
الش��ریفة ارتب��اط الواجب��ات ب��الحقوق ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة)، أس��س حق��وق اإلنس��ان ف��ي الق��انون 

الطبیع�ي"، الدولي: مص�ادرة (الح�ق الطبیع�ي، ال�دین، الع�رف والع�ادة)، الحق�وق اللص�یقة " الك�ائن 
االلتزام��ات التبادلی��ة ككی��ان ق��انوني، مض��مون الحق��وق المدنی��ة (ح��ق الحی��اة والحری��ة، ح��ق الحری��ة 
الشخصیة، حق التملك، حق التعاقد، حق التعبیر، حق حریة االعتقاد وحری�ة الض�میر، ح�ق تأس�یس 

الحق��وق الجمعی��ات واالش��تراك فیھ��ا، ح��ق تك��وین العائل��ة، ح��ق المس��اواة أم��ام الق��انون، ض��مانات 
 المدنیة).

 
 ۲عدد الوحدات:   ۲نظري:                    لغة عربیة

موض��وعات أدبی��ة (عناص��ر بن��اء ال��نص األدب��ي، فن��ون أدبی��ة جدی��دة (قص��یدة النث��ر)، موض��وعات 
نحوی��ة وإمالئی��ة (الع��دد، عالم��ات الت��رقیم والتنق��یط، ھم��زة القط��ع والوص��ل، الھم��زة الوس��طیة)، 

 ب لغویا (تحدثا، استماعا، قراءة وكتابة).موضوعات أخرى تمكن الطال
 

 مفردات مواد السنة الدراسیة االولى / الفصل الثاني

 )۲تفاضل وتكامل (وصف 

 ریاضیاتكلیة علوم الحاسوب وال /جامعة القادسیة  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم علوم الریاضیات الطبیة  القسم الجامعي / المركز .۲

 ۱۰۲ر/) ۲تفاضل وتكامل( اسم / رمز المقرر .۳

  البرامج التي یدخل فیھا .٤

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .٥

 یتناول ھذا المقرر دراسة القطوع المخروطیة واالحداثیات بأنواعھا والمتتابعات والمتسلسالت 

 ۱٥ 



 السنة الدراسیة االولى/الفصل الثاني  الفصل / السنة .٦

 ٦۰ عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .۷

  الوصف  تاریخ إعداد ھذا .۸

 أھداف المقرر :-۹

 اكتساب الطالب مھارة التعامل مع القطوع واالحداثیات القطبیة والدیكارتیة واالسطوانیة . - أ
 توضیح مفھوم فضاءات ثالثیة االبعاد والضرب بنوعیھ  . - ب

یھدف المقرر الى دراسة تطبیقات التكامل في حساب اطوال المنحنیات والمساحات والحجوم في  -ج     
 االحداثیات المختلفة وبعض التطبیقات الفیزیاویة

 یھدف المقرر الى اعطاء الطالب خلفیة جدیدة یمكنھ االستفادة منھا عند دراسة المعادالت التفاضلیة  -د
 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .۹

 المعرفة والفھم  -أ
 طیة واالحداثیات .یتعرف على المفاھیم االساسیة للقطوع المخرو -
 القطبیة. اعطاء الطالب خبرة في الرسوم البیانیة باإلحداثیات -
 یتعرف على نظام االحداثیات ثالثیة االبعاد والمتجھات  . -
 یتعرف على المتتابعات والیة التقارب والتباعد والمتسلسالت وطرق اختبارھا. -
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 ات الریاضیةالتمارین واالشكالی •
 .الجماعیة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف •
 للواجبات الیومیة واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصیص •

 
 طرائق التقییم    

 .المسؤولیة وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة •
 والبحوث. الواجبات تقدیم في المحدد بالموعد االلتزام •
 .والمھارى المعرفي والتحصیل االلتزام عن والنھائیة الفصلیة الختباراتا تعبر •
 التطبیقات والتمارین والواجبات الیومیة •

 ۱٦ 



 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳نظري:                     )۲تفاضل وتكامل (

 بال�دوال ب�التعویض والزوجی�ة، التكامـ�ـل الفردی�ة لق�وىا / المثلثی�ة ال�دوال تكام�ل / التكام�ل ط�رق
 الق�ـوى ، ال�دوال الالنھائی�ة، سالســ�ـل ج�ذورا، المتسلس�الت تح�وي الت�ي ال�دوال المثلثی�ة، تكام�ل

 وتطبیقاتـــ�ـھا ، قاع�دة الجزئی�ة أكث�ر، المش�تقات أو لمتغی�رین ال�دوال أو أكثر، تفاض�الت بمتغیرین
 نھای�ات / الجزئی�ة المش�تقات عل�ى االتجاھی�ة، تطبیق�ات ن، المش�تقاتالمتغی�ری ذات لل�دوال السلس�لة
 تطبیقاتھ. / الثالثي تطبیقاتھ ، التكامل / المزدوج وصغرى، التكامل عظمى

 
 البنیة التحتیة 

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
  اخرى 

(1) Calculus Tomas,1990 
(2) Calculus and Analytic Geometric, Durfee. 
W.H ,1971 New York 

حسبان التفاضل والتكامل والھندسة التحلیلیة،برسل  أ.  (3)
ج.،ترجمة علي عزیز علي وآخرون،الجزئین األول والثاني

 العراق –جامعة الموصل  ۱۹۸۳ 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
 العملي في مشاریع بحوث التخرج.التطبیق 

 

 وصف الجبر الخطي

 

 اھداف المادة

 .التعرف على فضاء المتجھات والمفاھیم المتعلقة بھ -
 التعرف على الفضاء الجزئي والخواص الجبریة لھ. -

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 التقنیة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة  -۱د
 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة  -۲د
 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة  -۳د
 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطویر    -٤د

یدرس الجبر الخطي احدى البنى الجبریة المھمة للریاضیات وھو فضاء المتجھات الذي یعد تعمیما طبیعیا الى 
مجموعة االعداد الحقیقیة والحقول بشكل عام. كما ان لھ اھمیة بالغة في مواضیع الریاضیات المتقدمة مثل 

ي و التحلیل المتعدد المتغیرات و نظریة المقاسات( المودیوالت). كما ان لھ تطبیقات عدیدة في التحلیل الدال
 مختلف مجاالت العلوم مثل االقتصاد، الفیزیاء ، ....الخ.

 ۱۷ 



 التحویالت الخطیة وتطبیقاتھا.معرفة  -
 قابلیة الطالب على كیفیة الربط بین المصفوفات والتحویالت الخطیة. -

 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة •
 تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا . •
 .الجماعیة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف •
 الجماعیة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصیص •
 استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر . •

 طرائق التقییم    
 .المسؤولیة وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة •
 والبحوث. الواجبات تقدیم في المحدد بالموعد االلتزام •
 .والمھاري المعرفي والتحصیل االلتزام عن والنھائیة اآلنیة ، الفصلیة باراتاالخت تعتبر •

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 استخدام الخواص الجبریة لفضاءات المتجھات والتحویالت الخطیة . على الطالب قدرة تنمیة -۱د
 على التعامل مع الفضاءات المتماثلة خطیاً  . الطالب قدرة نمیةت -۲د
  .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطویر -۳د

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 التدریب الصیفي -۱ب
 تقاریر علمیة    -۲ب
 بحوث تخرج -۳ب
    -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 ت نقاشیة. قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقا -
 التفاعل والمشاركة في قاعة الدرس .  -
 إعطاء تمارین وواجبات منزلیة .  -
 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا .  -
 

 طرائق التقییم      
 

 المشاركة الفعالة في قاعة الدرس . -
 تقدیم التقاریر والتمارین (الواجبات) . -
 ونھائیة . اختبارات آنیة ، فصلیة -

 

 ۱۸ 



 

 ۳عدد الوحدات:        ۱  المناقشة:        ۳النظریة:                   جبر خطي 

اتح�اد، جم�ع و الجم�ع المباش�ر  فضاء المتجھات، الفضاء الجزئي، جبر الفضاءات الجزئیة (تقاطع،

، أس�اس (قاع�دة) فض�اء المتجھ�ات االستقالل الخطي مع المبرھنات ذات العالقةلفضاءات جزئیة)، 

المرتبة الصفیة والمرتب�ة العمودی�ة االحداثیات و تغییر القواعد،  وبُعد فضاء المتجھات وخواصھما،

، الض�رب الع�ددي و االتج�اھي للمتجھ�ات، Rnلمصفوفة والعالقة بینھم�ا، االساس�ات (القواع�د) ف�ي 

مص�فوفة التحوی�ل الخط�ي وخواص�ھا،  ل،التحویالت الخطیة م�ع امثل�ة. ن�واة التحوی�ل، م�دى التحوی�

 الفضاءات المتماثلة خطیاً، الدوال الخطیة.

 البنیة التحتیة  .۱

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

3- Stoll .R. R.  and Wong .E. T., Linear Algebra, 
London, 1968. 

4- Strang . G., Linear Algebra and Its Applications, 
New York, 2nd , 1980. 

5- Mostow. G. D. and  Sampson. J. H., Linear 
Algebra, London, 1969. 

 
العراق ،  -جورج ضایف السبتي ، الجبر الخطي ، جامعة البصرة -٦

۱  ،۱۹۸۸. 
خالد احمد السامرائي وسعد إبراھیم مھدي، مقدمة في الجبر الخطي  -۷

 .۱۹۸۹والثاني ،  العراق ، الجزئیین األول -، جامعة بغداد
یحیى عبد سعید ونزار حمدون شكر ، الجبر الخطي ، جامعة  -۸

 .۱۹۸۸،  ۱العراق ،  -الموصل

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 المواقع االلكترونیة الرصینة. 
       )www. Freescience.info/math ( 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 

 مھارات التفكیر -ج
 . المقرر الموعد في وتسلیمھا الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر -۱ج
 تكلیف الطالب بتجمیع المعلومات من خالل شبكة االنترنیت عن المقرر وصیاغة ملخص لھ . -۲ج
 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطویر -۳ج
 لریاضیاتي في إیجاد حلول المسائل  التفكیر المنطقي وا  -٤ج

 ۱۹ 



 

 وصف الریاضیات المنتھیة

 

 أھداف الدرس :

 اكتساب الطالب لمفھوم العبارات والمنطق الریاضي وطرق التعامل معھا جبریا. - ت
 بینھا والنظریات المتعلقة بھا. توضیح مفھوم المجامیع والعالقات والدوال والروابط - ث

 إعطاء الطالب خبرة في التعامل مع المصفوفات بانواعھا واجراء مختلف العملیات علیھا -ج     

دراسة العبارات والجمل الریاضیة والمجموعات وعملیاتھا والعالقات والدوال والمصفوفات لتھیئة الطالب 
مل مع العملیات الریاضیة مستقبال بشكل منطقي ریاضي صحیح وتدریبھ على العملیات على المصفوفات للتعا

 .والمعادالت الخطیة وطرق العد  

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .۱

 المعرفة والفھم  -أ
 عھا.اكتساب القدرة والمھارة في تمییز العبارات والجمل الریاضیة والتعامل م -
 اكتساب مھارة التمییز بین العالقات والدوال والربط بینھما. -
 التعامل مع المصفوفات . -
 أستخدام مبادئ العد. -

 التدریب الصیفي– ۱ب ب
 بحوث تخرج  – ۲ب
 تقاریر علمیة  – ۳ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 االختبارات الیومیة المفاجئة واالسبوعیة المستمرة .  -
 تدریبات واألنشطة في قاعة الدرس . ال -
 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا  . -

 طرائق التقییم      

 ۲۰ 



 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:   ۳نظري:                      ریاضیات منتھیة

، القضایا وجدول الصدق، العبارات الشرطیة والثنائیة)، جب�ر المنطق (العبارات، العبارات المركبة
القض��ایا (االقتض��اء والتك��افؤ، المح��اورات، المس��ورات)، المجموع��ات (مفھ��وم االنتم��اء، العملی��ات 
عل��ى المجموع��ات، جب��ر المجموع��ات، األزواج المرتب��ة والحاص��ل ال��دیكارتي)، العالق��ات وال��دوال 

لعملی�ات الجبری�ة عل�ى ال�دوال)، المتجھ�ات (المتجھ�ات الص�فیة (انواع العالقات، خ�واص ال�دوال، ا
والعمودی���ة، ض���رب المتجھ���ات)، المص���فوفات والمح���ددات (تع���اریف، جب���ر المص���فوفات، عك���س 
المصفوفة، المحددات وخواصھا، المحیددات والعوامل المتممة، حل المع�ادالت الخطی�ة بالمح�ددات 

 العد، التبادیل والتوافیق معامالت ذوات الحدین). (طریقة كرامر)، التحلیالت التوافقیة (مبادئ
 

 البنیة التحتیة  .۲

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
  اخرى 

مقدمة في الریاضیات المنتھیة،مصطفى احمد  )۱(
 -الجامعة التكنولوجیة ۱۹۹۱ وآخرون،الطبعة األولى

 العراق
بیرنارد  مقدمة في الجبر الخطي مع تطبیقات، )۲(

غسان نعوم وباسل عطا  كولمان،  ترجمة عادل
 العراق-جامعة بغداد ۱۹۹۰ الھاشمي ،الطبعة األولى

المصفوفات ،عادل زینل البیاتي،الطبعة األولى )۳(
 العراق -الجامعة المستنصریة  ۱۹۷۸ 

 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

ي في الشركات والدوائر ذات العالقة ومشاریع التطبیق العمل
 بحوث التخرج.

 
 

 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:         كیمیاء حیاتیة
أصل الجزیئات والحیاة، والكربوھدرات، والبروتینات واالحم�اض االمینی�ة والببتی�دات و اللبی�دات، 

المتص��اص، حرك��ة االنزیم��ات، االحماض،النووی��ة، الفیتامین��ات ومس��اعدات االنزیم��ات، الھض��م وا
ای��ض الكربوھی��درات، ای��ض ال��دھون، ای��ض البروتین��ات، الھرمون��ات وكیفی��ة عملھ��ا، االم��راض 

 
 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقدیم األنشطة 
 اختبارات فصلیة ونھائیة وأنشطة .

 مھارات التفكیر -ج
 . المقرر الموعد في لیمھاوتس الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر  -۱ج
 تحلیل  المشكلة بشكل احصائي ریاضي وایجاد الحلول لھا على اساس النتائج المتوقعة -۲ج
 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطویر  -۳ج

 ۲۱ 



الناتجة عن الخلل الحاصل في بناء وھ�دم البروتین�ات، ال�دھون ، الكربوھ�درات ، عالق�ة االنزیم�ات 
 بالحاالت المرضیة.

 

 تطبیقات حاسوبیةوصف 

 

 أھداف الدرس :

 .Excel تھیئة الطالب ألستخدام لغة   - ج
 ب على جمع وتنظیم وتلخیص البیانات مع عرضھا ورسمھا.تدریب الطال - ح

 دخال البیانات وتكاملھاإلSPSS البرنامج الجاھز تدریب الطالب على أستخدام  -ج     
 

 ۲عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۱نظري:                    تطبیقات حاسوبیة
رق�ة العم�ل، تنظ�یم وتلخ�یص ، تس�میة ورق�ة العم�ل، كتاب�ة الص�یغ، ص�یاغة وExcelالعمل في بیئة 

. مقدم��ة SPSSالبیان��ات، ع��رض البیان��ات، الرس��ومات، التطبیق��ات اإلحص��ائیة. البرن��امج الج��اھز 
، التعام��ل م��ع الملف��ات وإدخ��ال البیان��ات، التكام��ل م��ع البیان��ات، إع��داد SPSSللبرن��امج اإلحص��ائي 

كمی�ة، تطبی�ق اختب�ارات الصیغ واستخدام الدوال، وصف المتغیرات االس�میة، وص�ف المتغی�رات ال
 إحصائیة وتحلیل التباین، استخدام الرسومات، تطبیق االرتباط وانواعة.

 
 ۲عدد الوحدات:   ۲نظري:                    )۱لغة انكلیزیة (

مراجع�ة ش��املة للقواع�د النحوی��ة وبن�اء الجم��ل وخاص��ة ف�ي س��یاق الكتاب�ة إض��افة إل�ى رب��ط الجم��ل، 
بطالق��ة وكف��اءة كم��ا ی��تم تش��جیع الطلب��ة عل��ى اس��تخدام اللغ��ة ف��ي حی��اتھم اس��تخدام اللغ��ة االنكلیزی��ة 

الیومی��ة، ت��دریب الطلب��ة عل��ى أس��الیب الق��راءة ومھ��ارات اس��تیعاب النص��وص القص��یرة وتط��ویر 
مھارات الطلبة السمعیة والشفویة من خالل النش�اطات الص�فیة، تنمی�ة المھ�ارات األربع�ة (الق�راءة، 

 .الكتابة، اإلصغاء والتكلم)
 

 ۲عدد الوحدات:  ۲نظري:                                      دیمقراطیة
الدیمقراطی����ة والكفای����ة: (ماھی����ة جماع����ات الض����غط وأنواعھ����ا ووس����ائلھا، جماع����ات الض����غط 
والدیمقراطی��ة)، مكون��ات الدیمقراطی��ة (الحری��ة المدنی��ة، الحری��ة السیاس��یة، نس��بة الھیئ��ة الناخب��ة، 

ظری���ات المختلف���ة الخاص���ة بطبیع���ة االنتخ���اب، س���لطات الحك���م المباش���رة ص���الحیات الن���اخبین، الن
 للناخبین، محاسن التشریع المباشر ومساوئھ، تمثیل األقلیة في الحكم الدیمقراطي).

، SPSS البرنامج الجاھز م وتلخیص البیانات مع عرضھا ورسمھا، أستخدام ، لتنظیExcel أستخدام لغة  
التعامل مع الملفات وإدخال البیانات وتكاملھا، تطبیق اختبارات إحصائیة وتحلیل التباین، استخدام الرسومات، 

 .تطبیق االرتباط وانواعة

 ۲۲ 



 
 مفردات مواد السنة الدراسیة الثاني / الفصل األول

 التفاضل والتكامل المتقدموصف 

 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:    ۳نظري:                 تفاضل وتكامل متقدم

ال���دوال متع���ددة المتغی���رات، الغای���ات واالس���تمراریة، المش���تقات الجزئی���ة، المش���تقات االتجاھی���ة، 
المس���تویات المماس���ة، التفاض���الت والتقری���ب، الق���یم العظم���ى والص���غرى، التك���امالت المض���اعفة، 

الثن��ائي، تطبیق��ات التكام��ل الثن��ائي ف��ي حس��اب مس��احات الحج��وم، مبرھن��ة القیم��ة الوس��طى  التكام��ل
إیج�اد الحج�م بالتكام�ل  للتكامالت الثنائیة، التكامالت الثنائی�ة باإلح�داثیات القطبی�ة، التكام�ل الثالث�ي،

لس�طحي ف�ي الثالثي، تعریف التكامل باإلحداثیات االسطوانیة والكرویة، التكامل الخط�ي والتكام�ل ا
 المستوي.

 
 البنیة التحتیة 

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Thomas. G. B., Calculus and Analytic Geomatry, 
4th , 1984. 

2- Durfee. W.H, Calculus and Analytic Geometric, 
New York, 1971. 

3-  Dovermann. K.H, Applied Calculus math215 
, 1999 

صائص الدرس ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف الدرس ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خ
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 البرنامج، حیث :

اكتساب المفاھیم وامھارات والكفایات االساسیة المتعلقة بالتفاضل والتكامل في المستوي االول  -
 وضیفھا في تفاضل وتكامل متقدم واستخدامھا في حیاتھ الیومیھ وفي تعاملھ مع االخرین .وت

استیعاب المفاھیم والتعمیمات الریاضیة الھندسیة التي تعین الفرد على فھم المحیط المادي حولھ وعلى  -
 تمثیل ھذا المحیط بنماذج ریاضیة .

لتي یحتاجھا الطالب في دراستھ الالحقة استیعاب قدر كاف من المعلومات الریاضیة االساسیة ا -
 ودراستھ للموضوعات االخرى . 

 التعرف على مجاالت تطبیقات الریاضیات المتقدمھ في الحیاة الیومیھ وفي عصر العلم والتكنولوجیا . -

تنمیة االتجاھات االیجابیة نحو الریاضیات المتقدمھ وتذوق جوانب الجمال والتناسق في بنائھا واسلوبھا  -
 تواھا .    ومح

 ۲۳ 



متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 المواقع االلكترونیة الرصینة. 
       )www. Freescience.info/math ( 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 دانیة ) المھني والدراسات المی

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 
 

 التحلیل العدديوصف 

 
 ۳عدد الوحدات:  ۲مناقشة:  ۲نظري:          )۱تحلیل عددي (

الحسابات التقریبیة واألخطاء (مصادر األخطاء، تمثیل األعداد، األخط�اء ف�ي العملی�ات الحس�ابیة)، 
ادل�ة، طریق�ة تنص�یف الفت�رات، حلول المعادالت غیر الخطیة (حساب التقریب�ات األولی�ة لج�ذور مع

رافس���ون، الطریق���ة التكراری���ة للنقط���ة -طریق���ة الموض���ع الك���اذب، طری���ق الق���اطع، طریق���ة نی���وتن
 الصامدة، حلول منظومات المعادالت غیر الخطیة).

أھمیة التحلیل العددي و إدراك أسالیبھ لحل المسائل العملیة التي قد ال یتوافر  یوفر وصف المقرر ھذا
 .لھا حلول تحلیلیة

 أھداف المقرر .۱
لعملیة التي قد ال أن یفھم الطالب أھمیة التحلیل العددي و یدرك أسالیبھ لحل المسائل ا -

 .یتوافر لھا حلول تحلیلیة
 معرفة الطرائق العددیة لحل المعادالت غیر الخطیة. -
 دراسة وتحلیل األخطاء المتعلقة بھذه الطرائق ومناقشة معدالت تقاربھا. -
 تقدیر األخطاء المتعلقة بھذه الطرائق ومناقشة تقارب الطرائق التكراریة. -
والتكامل مع مناقشة الدقة وتقدیر األخطاء المرافقة بھذه  الطرائق العددیة لحساب التفاضل -

 الطرق.
حل المعادالت التفاضلیة العادیة باستخدام الطرق العددیة ودراسة تقارب و إستقرار ھذه  -

 الطرق.

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .۲

 المعرفة والفھم -أ
اضل، التكامل، المعادالت التفاضلیة، أنظمة المعادالت القدرة على حل مسائل ریاضیة في: التف  -۱أ

 الخطیة والغیر خطیة بطرق عددیة و دراسة مدى دقتھا و إمكانیة تحسینھا.
 اإللمام في  تعیین مواقع الجذور.   -۲أ
 تحلیل الخطأ ومناقشتھ.  -۳أ
 اكتساب الخبرة والمعرفة في حل المعادالت غیر الخطیة  بطرق عددیة.  -٤أ
 اكتساب الخبرة والمعرفة في استخدام اآللة الحاسبة .  -٥أ

 ۲٤ 



الحلول العددیة لمنظومات المعادالت الخطیة (منظومات المعادالت الخطی�ة، طریق�ة ح�ذف ك�اوس، 
ج�اد معك�وس مص�فوفة بطریق�ة ك�اوس، طریق�ة التمثی�ل المثلث�ي، الط�رق ج�وردان، ای-طریقة كاوس

 التكراریة.
اإلن���دراج (متع���ددة ح���دود الك���رانج، حس���بان الفروق���ات المنتھی���ة، الفروق���ات التقدمی���ة، الفروق���ات 
التراجعی���ة، الفروق���ات المركزی���ة، الفروق���ات المنتھی���ة النس���بیة، التربیع���ات الص���غرى والمنحنی���ات 

 االفقیة.
 
 
 

 ة التحتیة البنی

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Froberg C. E., Introduction To Numerical 
Analysis, London, 1969. 

2- Hildebrand. F. B., W.H, Introduction To 
Numerical Analysis, New York, 1974. 

لیل العددي ، علي محمد صادق وابتسام كمال الدین ، مبادئ التح -۳
 .۱۹۸٦جامعة بغداد ، 

كاظم محمد حسین الالمي ، مقدمة في التحلیل العددي ، جامعة  -٤
 .۱۹۸۷البصرة ، 

اتكنسون ترجمة كاظم محمد حسین الالمي ومنتھى  –كندال أي  -٥
جرجیس شمعون ، مقدمة في التحلیل العددي ، جامعة البصرة ، 

۱۹۸۸. 

 متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 المواقع االلكترونیة الرصینة. 
موقع تكنولوجیا التعلیم 

(http://www.khayma.com/education-technology) 
 

 )www. Freescience.info/math ( 
 ++turbo Cالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
ات الضیوف والتدریب المثال محاضر

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 

 وصف المعادالت التفاضلیة االعتیادیة

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
وى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القص

مقرر المعادالت التفاضلیة االعتیادیة ایجازا الھم خصائص المعادالت الریاضیة الحاویة على  البرنامج.(یوفر
إشارة المشتقة واستكمال ما تعلمھ من طرق التكامل واالشتقاق في مقرر حسبان التفاضل والتكامل فضال عن 

 ۲٥ 



 
 

 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:    ۳نظري:              معادالت تفاضلیة اعتیادیة
 والح�ل الع�ام الح�ل، الرتب�ة) الدرج�ة، ومص�طلحات(المعادالت، عام�ة مفاھیم :فاضلیةالت المعادالت

 الت�ي الع�ام، المع�ادالت الح�ل م�ن التفاض�لیة المع�ادالت التفاض�لیة، اس�تخراج للمع�ادالت الخ�اص
 ذات التفاض�لیة وحلھ�ا، المع�ادالت المتجانس�ة التفاض�لیة وحلھ�ا، المع�ادالت متغیراتھ�ا تنفص�ل

 المكمل�ة، المع�ادالت وحلھ�ا، العوام�ل التام�ة التفاض�لیة وحلھ�ا، المع�ادالت طی�ةالخ المع�امالت
 برن�ولي، معادل�ة بس�یطة خطی�ة مع�ادالت إل�ى التفاضلیة المعادالت وحلھا، تحویل الخطیة التفاضلیة
 أعل�ى درجات من ولكن األولى الرتبة من التفاضلیة التفاضلیة، المعادالت المعادالت رتبة تخفیض

 الثابت�ة المع�امالت ذات الخطی�ة التفاض�لیة وحلھ�ا، المع�ادالت اآلنی�ة التفاض�لیة لمع�ادالتوحلھ�ا، ا
 التفاضلي. ، المؤثرnوالرتبة 

 البنیة التحتیة 

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

6- Arrowsmith. D. K. &Place. C. M., “Ordinary 
Differential Equations”1982,London. 

7- Rabenstein. A. L., “Introduction to Ordinary 
Differential Equations”, 1972. 

8- Brauer F.& Nohel J. A. ,”Ordinary Differential 
Equations:A First covirse”, 2nd, 1973, London, 
Amsterdam. 

9- Stein. R., “Interoduction To Ordinary 
Differential Equations”2nd, New York 1972. 

خالد أحمد السامرائي ویحیى عبد سعید و "طرق حل المعادالت  -۱۰
 .۱۹۸۰التفاضلیة " وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقي و 

ریاض شاكر نعوم وإبراھیم ریاض غربال و"طرق حل  -۱۱

 بیقات الھندسیة والفیزیاویة وفي مجاالت العلوم المختلفة ....التط

 أھداف الدرس .۱
 .ان یلم الطالب بتعریف ومفھوم المعادالت التفاضلیة اإلعتیادیة وكیفیة تكوینھا -
 .ان یتعرف الطالب على تصنیف المعادالت التفاضلیة من حیث الدرجة والرتبة -
 في المجاالت المختلفة.التعرف على تطبیقات المعادالت التفاضلیة  -

 . أھداف الدرس ۲
التعرف على طرق وقواعد ایجاد الحلول للمعادالت التفاضلیة المختلفة من الرتبة األولى   -

 والحدیة.-والثانیة ذات القیم االبتدائیة
 القدرة على استخدام المعادالت التفاضلیة  في حل المعضالت الریاضیاتیة. -
ت التفاضلیة والتحلیل الریاضي وإبراز أھمیة المعادالت استیعاب الروابط بین المعادال -

 في شتى العلوم المختلفة.
تدریب الطالب على حل المعادالت الخطیة من الرتب العلیا بأستخدام تحویالت البالس  -

 وغیره من الطرق.

 ۲٦ 



العراق  –المعادالت التفاضلیة العادیھ وتطبیقاتھا"و جامعة البصرة 
۱۹۸۲. 

سبیل المثال  متطلبات خاصة ( وتشمل على
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 المواقع االلكترونیة الرصینة. 
       )www. Freescience.info/math ( 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 التخرج.مشاریع بحوث 

 

 
 

 ۳عدد الوحدات :        ۱المناقشة :           ۳النظري                    برمجة خطیة
طبیع��ة البرمج��ة الخطی��ة ،بن��اء نم��اذج البرمج��ة الخطی��ة م��ع تطبیق��ات ،ط��رق ح��ل مس��ائل البرمج��ة 

،طریق���ة مض���روب  Mالخطی���ة ،  طریق���ة التمثی���ل البی���اني ،طریق���ة الس���مبلیكس ،طریق���ة أس���لوب 
یكس ،طریقة المعكوس األساسیة ،طریقة النموذج المقابل ،طریقة الس�مبلیكس للنم�وذج المقاب�ل سمبل

،التحلیل الحساس لجھة الیمین ولدالة الھدف ف�ي مس�ائل البرمج�ة الخطی�ة ،تطبیق�ات (مش�كلة الغ�ذاء 
 +مشكلة اإلنتاج) .

 
 ۳عدد الوحدات:   ۲عملي:  ۲نظري:              )۱فیزیاء طبیة (

الموضوع استخدام االجھزة في تشخیص االمراض وعالجھا وكذالك تشمل كیفی�ة عم�ل ھ�ذه  یتناول
 االجھزة وصیانتھا. واالسس والنظریات التي تعتمد فیھا عمل ھذه االجھزة.

مفاھیم عامة، النظام الثرمودینامیكي وصفات النظام، مبدأ حفظ الطاق�ة، الق�انون الص�فري، الض�غط 
الكلفن)، معادلة الحالة الغاز المثالي والغ�از الحقیق�ي، الق�انون  -فرنھایتيال -ودرجة الحرارة(المئوي

الع���ام للغ���ازات، الش���غل والمعادل���ة الكالس���یكیة للش���غل ، الق���انون االول والث���اني للثرموداینم���ك، 
االنتروبي واالنثالبي، النظریة الحركیة للغازات، االشعاع، ق�انون كیرش�وف وق�انون بالن�ك وق�انون 

تزم���ان، الجس���م االس���ود ، الطی���ف الكھرومغناطیس���ي، االش���عة الس���ینیة واالش���عة ف���وق بول-س���یتیفن
البنفسجیة، التأثیر الطبي والبایلوجي لالشعاع، تطبیقات في استخدام االشعاع والوقای�ة م�ن االش�عاع 

 ،مجموعة من التطبیقات واالسئلة لجمیع المفردات في اعاله.
 

 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:                   بایلوجي جزیئي
واالنزیم��ات DNA ، وتض�اعف DNA & RNAتعری�ف عل��م الحی��اة الجزیئ�ي، تركی��ب وتخلی��ق 

ف���ي بدائی���ة وحقیقی���ة الن���واة ، تص���نیع  DNAذات العالق���ة ف���ي بدائی���ة وحقیقی���ة الن���واة ، استنس���اخ 
ین�ات الھندس�یة البروتین، البروتینات المرتبطة باالحم�اض النووی�ة ، تص�نیع الب�روتین ، تش�ریح الج

 الوراثیة، نواقل الكلوة ، خطوات الكلونة ، انتقاء الھجائن،بعض تطبیقات الھندسة الوراثیة.
 

 ۲۷ 



 مفردات مواد السنة الدراسیة الثاني / الفصل الثاني

 المعادالت التفاضلیة الجزئیةوصف 

 

قعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتو
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 البرنامج.

 أھداف المقرر .۱
تبیان المقصود بالمعادالت التفاضلیة الجزئیة ، وكیفیة حلولھا ،وعرض موجز عن  -

لتي ستدرس الحقا وحیث ان معظم الظواھر تصنیفھا ونظرة عامة عن عدد من االفكار ا
الفیزیائیة سواء كانت في حقل سریان الموائع ، الكھربائیة ، المیكانیكیة 

،الكھرومغناطیسیة في حیاتنا الیومیة ،میكانیك الكم ،البصریات ، او سریان الحرارة 
زیاء یمكن ان توصف بصورة عامة بمعادالت تفاضلیة جزئیة ،وفي الحقیقة ان معظم الفی

الریاضیة ھي معادالت تفاضلیة جزئیة ،وعلى الرغم من ان التبسیطات تحول المعادالت 
قید الدرس الى معادالت تفاضلیة اعتیادیة إال ان الوصف الكامل لھذه المنظومات یقع 

 ضمن المجال العام للمعادالت التفاضلیة الجزئیة . 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .۲

 المعرفة والفھم -أ
 المعادالت التفاضلیة الجزئیة اكتساب الخبرة والمعرفة في تطبیقات -۱أ
 حلول المعادالت التفاضلیة الجزئیة  -۲أ
 وتطبیقاتھ في العلوم األخرى للمعادالت التفاضلیة الجزئیة  إیجاد الحلول  -۳أ
 اضلیة الجزئیة ایجاد نموذج ریاضي لحل مشكلة معینة عن طریق المعادالت التف -٤أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 التدریب الصیفي -۱ب
 تقاریر علمیة    -۲ب
 بحوث تخرج -۳ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاشیة.  -
 أنشطة في قاعة الدرس .  -

 ۲۸ 



 
 ۳عدد الوحدات:    ۱المناقشة:    ۳النظریة:             المعادالت التفاضلیة الجزئیة

 مفاھیم تمھیدیة، المعادالت التفاضلیة الجزئیة الخطیة ، الممیزات، المعادالت التفاضلیة الجزئیة
شبھ الخطیة، نظام الكرانج المساعد، امثلة محلولة، التصنیف، الصیغ القانونیة للمعادالت الجزئیة، 
الزائدیة، المكافئة والناقصة، دوران معادلة الموجة، معادلة الحرارة، معادلة البالس، تصنیف 

ر للجیب، الشروط الحدودیة، مسألة كوشي.، الدوال الزوجیة والفردیة وخواصھا، متسلسالت فوری
مسائل (تطبیقات متسلسالت فوریر لمسائل القیم االبتدائیة، الحدودیة متسلسالت فوریر للجیب التام،

القیم الحدودیة، فصل المتغیرات لمعادالت تفاضلیة جزئیة خطیة متجانسة وبشروط حدودیة 
جانسة ، طریقة نشر الدوال الخاصة لحل معادالت جزئیة خطیة غیر مت)متجانسة وغیر متجانسة

وبشروط حدودیة متجانسة ، أنظمة اإلحداثیات وطریقة الفصل، التحویالت التكاملیة، تحویل 
 .، تطبیقاترالبالس، تحویل فوری

 البنیة التحتیة  .۳

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Carrier. G. E. & Pearson. C. E Partial 
Differential Equations, Theory and 
Technique. New York. 1976. 

2- Garabedian. P.R.  E Partial Differential 
Equations . 1964 

(المعادالت التفاضلیة الجزئیة للكلیات العلمیة      -3   
اسي، جي. فارلو ترجمة عطا هللا ثامر                   والھندسیة )   

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا .  -
 عطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب .إ -

 
 طرائق التقییم      

 
 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقدیم األنشطة 
 اختبارات فصلیة ونھائیة وأنشطة .

 مھارات التفكیر -ج
 . المقرر الموعد في وتسلیمھا الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر -۱ج
 ي في إیجاد حلول المسائلالتفكیر المنطقي والریاضیات -۲ج
 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطویر -۳ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة •
 تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا . •
 .اعیةالجم والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف •
 الجماعیة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصیص •
 استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر . •

 ۲۹ 



متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
لعمل والدوریات والبرمجیات ورش ا

 والمواقع االلكترونیة )

 المواقع االلكترونیة الرصینة. 
       )www. Freescience.info/math ( 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 
 

 ۲عدد الوحدات:   ۲نظري:                    لبحث العلميمنھج ا
مفاھیم أساسیة في البحث العلمي، خطوات البحث العلمي، تص�میم خط�ة البح�ث، البح�ث الت�اریخي، 
البحث الوصفي، البحث التجریبي، البحث النوعي، العینات في البحث العلمي، أدوات ووسائل جمع 

 توثیق مصادر المعلومات، كتابة تقریر البحث. البیانات (االختبارات والمقاییس)،

 االحصاء الریاضيوصف 

 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 البرنامج.

 أھداف المقرر .۱
 .التعرف على المفاھیم األساسیة لإلحصاء الریاضي -
 التعرف على التوزیعات وأھمیتھا . -
 التعرف على توزیعات المعاینة العشوائیة. -
 معرفة تطبیقات التوزیعات في مختلف العلوم. -
 التعرف على مبدأ اإلحصاءات المرتبة وتوزیعاتھا. -

  طرائق التعلیم والتعلم    
 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة •
 تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا . •
 .الجماعیة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف •
 الجماعیة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصیص •
 استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر . •

 لتقییم طرائق ا   

 ۳۰ 



 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳نظري:                    احصاء ریاضي 

Probability mass and density function and their properties, Cumulative 
distribution functions, Mathematical expectation-central-non-central and 
factorial moments, Moments generating function and its properties, 
Characteristic function and properties  
Harmonic mean, median, mode, mean deviation, variance Discrete 
uniform and Bernoulli distribution, Binomial distribution Poisson 
distribution, Geometric distribution, Negative Binomial distribution, 
Hyper geometric distribution, Continuous uniform distribution, Normal 
distribution, Exponential distribution. 

 
 البنیة التحتیة 

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Mathematical Statistics "Hogg and Grage" 
2- Mathematical Statistics "Mode and Graybile" 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 اقع االلكترونیة الرصینة. المو
       )www. Freescience.info/math ( 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 
 ۳ات: عدد الوحد ۲عملي:         ۲نظري:            تشریح وفسلجة طبیة

تحری��ر الطاق��ة ، دورة ك��ریبس، الت��نفس الھ��وائي، االث��ر الفس��یولوجي لدرج��ة الح��رارة وتنظیمھ��ا، 
االی��ض االساس��ي وعالقت��ھ بحج��م الجس��م ، فس��لجة جھ��از ال��دوران ، مكون��ات ال��دم، ال��دورة القلبی��ة، 
الوح��دات القلبی��ة وض��غط ال��دم ، فس��لجة الجھ��از الھض��مي ، الھض��م ف��ي المع��دة ، الس��یطرة عل��ى 

 .المسؤولیة وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة •
 والبحوث. الواجبات تقدیم في المحدد بالموعد االلتزام •
 .والمھاري المعرفي طریقة جیدة للتحصیل والنھائیة اآلنیة ، الفصلیة االختبارات تعتبر •

 رى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخ -د 
 استخدام التوزیعات وطرق معرفة بعض التحویالت. على الطالب قدرة تنمیة  -۱د
 بالتعرف على أنواع التوزیعات. الطالب قدرة تنمیة  -۲د
 مع التوزیعات واإلحصاءات المرتبة. التعامل على الطالب قدرة تنمیة  -۳د
 .والمناقشة الحوار على لطالبا قدرة تطویر    -٤د

 ۳۱ 



الفرازات المعدیة ، فسلجة الجھ�از الب�ولي، الت�وازن الحامض�ي القاع�دي للجس�م ، الكلی�ة ووظیفتھ�ا ا
 االساسیة ، علم الغدد الصم، الغدد النخامیة ، فسلجة الجھاز التنفسي.

 
    ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:            )۲فیزیاء طبیة (

 
 ۲عدد الوحدات:  ۲شة: مناق ۱نظري:         برامجیات ریاضیة جاھزة

القواع��د  دراس��ة Maple مقدم��ة ف��ي البرمجی��ات الریاض��یات الج��اھزة م��ع التركی��ز عل��ى برن��امج
باس�تخدام ال�دوال األساس�یة، رس�م  األساسیة ف�ي كتاب�ة األوام�ر الخاص�ة بالبرن�امج، إج�راء حس�ابات

 ،(Symbolic Calculation)الحس�ابات الرمزی�ة  المنحنیات والسطوح، حس�اب نھای�ات ال�دوال،
رمزی�ا، ح�ل  حساب تفاضل وتكامل بع�ض ال�دوال رمزی�ا وع�ددیا. ح�ل بع�ض المع�ادالت التفاض�لیة

 المعادالت الجبریة رمزیا وعددیا.
 

 مفردات مواد السنة الدراسیة الثالثة / الفصل األول
 

 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳:نظري      )۱احتمالیة ومتغیرات عشوائیة (
 الح�دین، الفك�رة مفك�وك التوافی�ق، نظری�ة / األساس�یة، التبادی�ل الع�د ط�رق المجموع�ة، نظری�ة

 الح�دث، فرض�یات الح�دث، احتمالی�ة / العین�ة فض�اء / العش�وائیة لالحتمالی�ة، التجرب�ة األساس�یة
 االحتم�ال وتوزیعاتھ�ا، دال�ة العش�وائیة الش�رطي، االس�تقاللیة، المتغی�رات االحتمالی�ة، االحتم�ال

 للمتغی�ر التوزی�ع المس�تمر، دال�ة العش�وائي للمتغی�ر االحتم�ال المتقط�ع، دال�ة يالعش�وائ للمتغی�ر
 .المستمر العشوائي للمتغیر التوزیع المتقطع، دالة العشوائي

 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳نظري:                       احصاء حیاتي

المض��لع التك��راري،  مقدم��ة ومص��طلحات احیائی��ة، ع��رض البیان��ات، ج��دول التوزی��ع التك��راري،
المع��دل الحسابي،الوس��یط، المن��وال، المع��دل الت��وافقي، مق��اییس التب��این، االنح��راف القیاس��ي، الخط��أ 
القیاس���ي، التوزیع���ات، التوزی���ع الطبیع���ي وذو الح���دین، االختب���ارات االحص���ائیة ، تحلی���ل التب���این، 

 النحدار ،معامل االرتباط.المربعات، متوسط المربعات، الفروق المعنویة ، طریقة دنكن، معامل ا
 

 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:                    )۲تحلیل عددي (
االشتقاق العددي (االشتقاق العددي المبني على نق�اط غی�ر متس�اویة األبع�اد، االش�تقاق عن�دما تك�ون 

ش���تقاق النق���اط متس���اویة األبع���اد، حس���اب المش���تقات ذات الرت���ب األعل���ى، تحلی���ل األخط���اء ف���ي اال
 العددي).

ك�وتس، -العقد متساویة األبع�اد، ایج�اد المع�امالت ف�ي ص�یغ نی�وتن-التكامل العددي (التكامل العددي
 طریقة رومبرك، طرق التكامل العددي لكاوس، مقارن بین طرق التكامل).-تحسین النتائج

 
 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:                                 وراثــة

وراث�ة ل�ون الق�رد  –مة، الوراثة المندلیة ، تدخل الفعل الجین�ي ، الوراث�ة الكمی�ة ، الی�ات متع�ددة مقد
وغیرھ��ا ، تع��ین الج��نس ف��ي االحی��اء ، الوراث��ة المرتبط��ة ب��الجنس ، االرتب��اط والعب��ور ، االس��اس 

 ۳۲ 



یة ، الھندس�ة الكیمیائي للوراثة ، الطفرات الجینیة ،الطفرات الكروموسومیة ، الوراث�ة الس�ایتوبالزم
یتضمن نبذة عن المبادئ العامة للوراثة وبدایات نش�وء –الوراثیة ، وراثة االقارب ، وراثة العشائر 

ھذا العلم ، واالنتقال تدریجیا الى النقاط الرئیسیة بالتفصیل عن الس�یادة التام�ة وغی�ر التام�ة ووراث�ة 
ببھ م�ن تش�وھات وام�راض ، وك�ذلك الدم والتوارث السایتوبالزمي والتغیرات الكروسومیة وم�ا تس�

یتض�من نب�ذة ع�ن الم�ادة الوراثی�ة والش�فرة الوراثی�ة ث�م االنتق�ال ال�ى ط�رق  –دراسة وراثة العشائر 
انتق��ال الم��ادة الوراثی��ة ف��ي البكتیری��ا ، ك��ذلك دراس��ة وراث��ة الفطری��ات م��ع اعط��اء نب��ذة ع��ن مب��ادئ 

 الھندسة الوراثیة .
 

 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳ي: نظر            )۱نمذجة ریاضیة (
النماذج وانواعھا، النماذج الریاضیة ، النمذجة الریاضیة، التقییس (التحجیم) والتقییس الزمني ، 
التقریب ومعقولیة االجابات، نمذجة التغیر، النظم الحركیة للنمذجة مع المعادالت الفرقیة، عملیة 

النموذج ، النمذجة التجریبیة ونمذجة المحاكاة،  النمذجة، التناسب والمشابھة الھندسیة ، مالئمة
الرسوم البیانیة للدوال كنماذج ، النمذجة مع المعادالت التفاضلیة ، بعض الحاالت الدراسیة : 
نمذجة المجتمع (نمذجة اعداد سكان الدول)، نمذجة النشاط االشعاعي وتقنیة تحدید العمر باستخدام 

 ة ، نمذجة النظم البیئیة. الكربون المشع، النمذجة االقتصادی
 

 مفردات مواد السنة الدراسیة الثالثة / الفصل الثاني
 

 وصف التحلیل الحقیقي

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
احة. والبد من الربط بینھا وبین وصف مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المت

مقرر التحلیل الحقیقي ایجازا الھم خصائص االعداد الحقیقیة والخواص األساسیة لالعداد  البرنامج.(یوفر
 الحقیقیة و اختبارات التقارب للمتسلسالت  ....

 أھداف المقرر .۱
 التعرف على االعداد الحقیقیة وخواصھا الریاضیة. -
 .ى تصنیف المعادالت التفاضلیة من حیث الدرجة والرتبةان یتعرف الطالب عل -
 التعرف على تطبیقات االعداد الحقیقیة في المجاالت المختلفة. -

 . أھداف المقرر ۹
 التعرف على المتتابعات الحقیقیة وحساب نھایاتھا.  -
 ان یتحقق من تقارب متتابعة متقاربة. -
 ان یتعرف على المتسلسالت وبعض انواعھا المختلفة. -

 ۳۳ 



 

القدرة على التعامل مع بعض المفاھیم في التحلیل الحقیقي مثل المتتابعات و النھایات  -
 الفضاءات المتریة الكاملة.

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .۲

 المعرفة والفھم -أ
 اكتساب الخبرة والمعرفة في التحلیل الریاضي.        -۱أ
 ات المختلفة وعالقتھا ببعضھا حیث یعتبر كل موضع ھو مكمل لآلخر.الربط بین مواضیع الریاضی-۲أ
 تعلیم الطالب اتقان المھارات المكتسبة مع الزمن واإلدراك الحدسي السلیم الى حد معقول. -۳أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 التدریب الصیفي -۱ب
 تقاریر علمیة    -۲ب
 بحوث تخرج -۳ب

 تعلم طرائق التعلیم وال     
 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاشیة.  -
 أنشطة في قاعة الدرس .  -
 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا .  -
 إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب . -

 طرائق التقییم      
 

 المشاركة في قاعة الدرس.
 تقدیم األنشطة 

 وأنشطة .اختبارات فصلیة ونھائیة 
 مھارات التفكیر -ج

 . المقرر الموعد في وتسلیمھا الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر -۱ج
 التفكیر المنطقي والریاضیاتي في إیجاد حلول المسائل -۲ج
 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطویر -۳ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة •
 تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا . •
 .الجماعیة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف •
 الجماعیة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصیص •
 استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر . •

 ۳٤ 



 ۳عدد الوحدات :        ۱المناقشة :           ۳النظري                تحلیل حقیقي
األعداد الحقیقیة ، العالقة بین األعداد الحقیقیة والنسبیة ، خاصیة ارخمیدس ، األعداد الحقیقیة حقل 
مرتب كامل ، مبرھنة كثافة األعداد النسبیة ، مبرھنة كثافة األعداد غیر النسبیة، تعریفھ 

ت االقلیدیة ،القیدیة ، بعض المبادئ األساسیة في وأمثلة،الفضاءات شبھ المتریة ،الفضاءا
التبولوجیا، المتتابعات ، المتتابعات الحقیقیة ، التقارب في الفضاءات المتریة، بعض المتتابعات 
الحقیقیة ،الفضاءات المتریة الكاملة ،مبرھنة النقطة الصامدة، تعریفھا وأمثلة، بعض المسلسالت 

تقارب ، المسلسالت المتناوبة ، التقارب المطلق والتقارب المشروط ، الالنھائیة الخاصة ، اختبار ال
اختبارات أخرى، غایات الدوال ، مبرھنات الغایات ، بعض توسعیات مفھوم الغایة، الدوال 
المستمرة ، المبرھنات المكافئة لالستمراریة، االستمراریة التتابعیة ،االستمراریة المنتظمة ، 

المجموعات المرصوصة ، بعض المبرھنات المھمة في التراص  خاصیة القیمة المتوسطة،
،االستمراریة والتراص ، المجوعات المنفصلة ، المجموعات المترابطة  والمبرھنات المكافئة 
للترابط ،  االستمراریة والترابط، المشتقات، فضاء الدوال القابلة لالشتقاق ،خواص المشتقات 

 ى.،مبرھنة رول ،مبرھنة القیمة الوسط
 البنیة التحتیة 

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 -عادل غسان نعوم "مقدمة في التحلیل الریاضي" جامعة بغداد -٤
 الطبعة األولى ۱۹۸٦العراق 

انوار بدرانة واخرون :مقدمة في التحلیل الحقیقي" دار األول في  -٥
 .۱۹۹۲النشر والتوزیع األردن 

3-Apostol. T.M., “Mathematical Analaysis”2nd, 1974, 
London. 
4-Ash, R. B. ,”Real analysis and probability”, 
1972. New York. 
5-Royden. H. L.,”Real Analysis”, 1988. London. 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 واقع االلكترونیة الرصینة. الم
       )www. Freescience.info/math ( 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 
 ۳عدد الوحدات:   ۲عملي:  ۲نظري:           )۱ریاضیات حاسوبیة (

 :استخدام اآلالت الحاسبة
حساب قیم بعض الدوال مثل كثیرات الحدود،  مقدمة في استخدام اآلالت الحاسبة المتقدمة في

الدوال األسیة، الدوال اللوغاریتمیة،..إلخ. حل معادالت جبریة من  الدوال النسبیة، الدوال المثلثیة،
المقلوب وحساب  عل المصفوفات بما فیھا األولى، الثانیة، الثالثة.. إلخ. إجراء عملیات الدرجات

 اإلنحراف المعیاري المحددات، تحلیل البیانات اإلحصائیة، حساب المعدل، المنوال،
 

 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳نظري:               )۲نمذجة ریاضیة (

 ۳٥ 



 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳نظري:                 )۱ریاضیات حیویة  (

Continuous Population Models for Single Species: Continuous Growth 
Models, Insect Outbreak Model: Spruce Budworm, Delay Models, Linear 
Analysis of Delay Population Models: Periodic Solutions, Delay Models in 
Physiology(Periodic Dynamic Diseases), Harvesting a Single Natural 
Population, Population Model with Age Distribution. 
Discrete Population Models for a Single Species: Introduction (Simple 
Models), Cobwebbing(A Graphical Procedure of Solution), Discrete 
Logistic-Type Model(Chaos), Stability, Periodic Solutions and 
Bifurcations, Discrete Delay Models , Fishery Management Model, 
Ecological Implications and Caveats, Tumour Cell Growth. 
Models for Interacting Populations: Predator–Prey Models(Lotka–
Volterra Systems), Complexity and Stability, Realistic Predator–Prey 
Models, Analysis of a Predator–Prey Model with Limit Cycle, Periodic 
Behaviour(Parameter Domains of Stability), Competition 
Models(Competitive Exclusion Principle), Mutualism or Symbiosis, 
General Models and Cautionary Remarks, Threshold Phenomena, Discrete 
Growth Models for Interacting Populations, Predator–Prey 
Models(Detailed Analysis) 

 
 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:                 أحیاء مجھریة طبیة

مقدمة، العالقة النوعیة ب�ین الج�راثیم واالنس�ان، أم�راض البكتری�ا، وبائی�ة البكتری�ا وط�رق انتقالھ�ا، 
 -المك��ورات المس��بحبة، البوغی��ة الھوائی��ة -ي والوقای��ة والع��الج، البكتری��ا العنقودی��ةالتحلی��ل المختب��ر

الس�المونیال، عص�یات -عص�یات القول�ون -الجمرة الخبیثة، العص�یات الالھوائی�ة البوغی�ة، الوت�دیات
-حمى مالطاوالزوائف وعصیات الطاعون، عصیات الكلبسیال المحب�ة لل�دم، مجموع�ة البكتروی�دس

س��لفس، ت��أثیر المض��ادات الحیاتی��ة عل��ى البكتری��ا، تحلی��ل العین��ات المرض��یة البكتیری��ة، حلزونی��ات ال
 تأثیر المطھرات على البكتیریا، عدوى المستشفیات الجرثومیة. 

 مفردات مواد السنة الدراسیة الرابعة / الفصل األول

 وصف التحلیل العقدي

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

إیجازا ألھم خصائص األعداد العقدیة و الدوال  ٤٥۱(یوفر مقرر التحلیل العقدي(المركب) /رالبرنامج.
الستمراریة والمشتقة والتكامل فضال عن التطبیقات  الفیزیاویة والبایولوجیة وفي المركبة متضمنا الغایة وا

 ۳٦ 



 

 مجاالت علوم الریاضیات االخرى ....

 أھداف المقرر .۱
 الغایة واالستمراریة واالشتقاق.   حیث من بھا یتعلق وما التحلیلیة الدوال على الطالب یتعرف أن  -
 .التوافقیة الدوال وعلى الكافیة ھاوشروط ریمان -كوشي معادالت على یتعرف وان -
وان یتعرف الطالب على الدوال األولیة:اآلسیة، اللوغارتمیة، المثلثیة، المثلثیة الزائدیة، معكوس الدوال  -

 المثلثیة، معكوس الدوال المثلثیة الزائدیة.
 .بالتكامل للمبرھنات المتعلقة باإلضافة ، الخطي والتكامل المحدد، التكامل على الطالب یتعرف أن -

 
 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .۲

 المعرفة والفھم -أ
 أن یستنتج الطالب ماھیة األعداد المركبة وتمثیلھا تمثیال قطبیا.        -۱أ
 أن یعرف الطالب المجموعات في المستوي المركب.  -۲أ
 أن یمیز الطالب الدوال المستمرة ذات المتغیر المركب. -۳أ
 أن یستنتج الطالب الشروط الكافیة والضروریة كي تكون الدالة تحلیلیة. -٤أ
أن یكون الطالب قادر على التمثیل لدوال تحلیلیة مختلفة(الدالة اآلسیة المركبة،الدوال المثلثیة  -٥أ

 والزائدیة،الدالة اللوغارتمیة المركبة ودوال القوى المركبة).
 مالت الخطیة وان یعرف الطالب مبرھنة كرین.أن یستنتج الطالب ماھیة التكا -٦أ  
 أن یستنتج الطالب صیغتا كوشي للتكامل وان یبرھن مبرھنة لیوفیل. -۷أ  
 أن یطبق الطالب مبدأ القیمة العظمى. -۸أ  

 

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 تقاریر علمیة     -۱ب
 بحوث تخرج     -۲ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 محاضرات. ال -
 النقاش داخل القاعة الدراسیة من منظور علمي.  -
 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا .  -
 حلقات نقاشیة مصغرة. -
 تدریب الطلبة على كیفیة إعداد البحث العلمي. -

 طرائق التقییم      
 

 المشاركة داخل القاعة الدراسیة. -
 یة وفصلیة ونھائیة.اختبارات تحریریة یوم -
 اختبارات شفویة داخل الصف. -

 ۳۷ 



 
 ۳الوحدات:   عدد    ۱المناقشة:       ۳النظریة:                        تحلیل عقدي

التمثیل الكارتیزي لألعداد العقدیة، التمثیل القطبي لألعداد ‘ نشوء األعداد العقدیة، الصفات الجبریة
ال��دوال ،الغای��ة و االس��تمراریة، ال��دوال التحلیلی��ة و ،  Cالعقدی��ة، الق��وى و الج��ذور، التبول��وجي ف��ي 

عتي ماندلبوت و جولیا، تع�اریف امثل�ة معادلتي كوشي ریمان، الدوال التوافقیة، الدوال الكلیة،مجمو
م��ع بع��ض المبرھن��ات و الخ��واص المھم��ة ،ال��دوال التحلیلی��ة األولی��ة. متع��ددات الح��دود و ال��دوال 

، ال�دوال الزائدی�ة،  ezالمثلثیة، المبرھنة االساس�یة ف�ي الجب�ر، ال�دوال النس�بیة،الدالة االس�یة ، الدال�ة 
التكام��ل و المنحنی��ات الكفافی��ة، التكام��ل المح��دد، التكام��ل  التك��امالت المعق��دة،،  ال��دوال اللوغارتمی��ة

عل�ى المنحن�ي الكف�افي، مبرھن�ة ك�رین، مبرھن�ة كوش�ي، مبرھن�ة كوش�ي كورس�ات، ص�یغتا كوش�ي 
 التكاملیتین، مبرھنة موریرا، مبرھنة لیوفیل .

 

 

 

 

 أنشطة بحثیة. -

 مھارات التفكیر -ج
 . المقرر الموعد في وتسلیمھا الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر -۱ج
 القدرة على التفكیر العلمي. -۲ج
 القدرة على المشاركة الفعالة في النشاطات الفصلیة. -۳ج
 بأنشطة بحثیة واستخدام المصادر المفیدة لدعم الفكرة الرئیسیة المطلوبة.  المھارة في القیام -٤ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة •
 تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا . •
 .لجماعیةا والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف •
 الجماعیة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصیص •
 استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر . •

 طرائق التقییم    
 .المسؤولیة وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة •
 والبحوث. الواجبات تقدیم في المحدد بالموعد االلتزام •
 .والمھاري المعرفي والتحصیل االلتزام عن والنھائیة یةاآلنیة ، الفصل االختبارات تعتبر •

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 استخدام التحلیل العقدي في حل المشكالت في علوم الریاضیات. على الطالب قدرة تنمیة  -۱د
 عرف وحل األمثلة ذات األفكار االستنتاجیة واالستنباطیة .بالت الطالب قدرة تنمیة  -۲د
 . التعامل مع االخرین من خالل المشاركة في المناقشات العلمیة على الطالب قدرة تنمیة  -۳د
 التحلیل والتركیب.  على الطالب قدرة تطویر  -٤د

 ۳۸ 



 البنیة التحتیة  .۳

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

6- James Ward Brown & Raul V. Churchill, Complex 
Variables & Applications, Eight Edition, McGraw-
Hill, Singapore,Sydney,New York,(2009). 

7- Alan Jeffrey, Complex Analysis and 
Applications,(2006). 

8- L. V. Ahifors, Complex Analysis, Second 
Edition, New York,(1966). 

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 المواقع االلكترونیة الرصینة. 
       )www. Freescience.info/math ( 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 

 وصف تبولوجي

 

ھو متطلب من متطلبات قسم الریاضیات ویدرس بعض المفاھیم الریاضیاتیة التي یستفاد  أن مقرر تبولوجي
 .DNAویتعلم منھا الطالب ویمھد لدراسة تبولوجیا 

 أھداف المقرر .۱
 جي.التعرف على الفضاء التبولوجي ونظریاتھ وكیفیة تكوین تبولو -
دراسة المفاھیم التبولوجیة والتي تتعلق بدراسة المجموعات والدوال المستمرة  -

 والمفتوحة والمغلقة.
أن یعلم الطالب أن الخواص التبولوجیة ھي الخواص الثابتة تحت تأثیر الدوال  -

 المتشاكلة.
أن یعلم الطالب أن الخواص الوراثیة ھي الخواص الثابتة تحت تأثیر الفضاءات  -

 .الجزئیة
 أن یعلم الطالب أن تطور التبولوجي كامتداد لنظریة المجموعات. -

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .۲

 ۳۹ 



 

 

 المعرفة والفھم -أ
 اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع المجموعات.       -۱أ
 اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع أنواع الدوال.  -۲أ
 برة والمعرفة في التعامل مع جداء المجموعات.اكتساب الخ  -۳أ
 اكتساب الخبرة والمعرفة في أستخدام المعطیات والبدیھیات في برھنة النظریات.  -٤أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 بحوث تخرج   -۱ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاشیة.  -
 درس . أنشطة في قاعة ال -
 إرشاد الطالب إلى أستخدام األنترنیت للحصول على الفائدة. -
 إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب . -

 طرائق التقییم      
 

 المشاركة في قاعة الدرس.
 تقدیم األنشطة 

 اختبارات فصلیة ونھائیة وأنشطة .
 مھارات التفكیر -ج

 . المقرر الموعد في وتسلیمھا لواجباتا أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر -۱ج
 التفكیر المنطقي والریاضیاتي في إیجاد حلول المسائل -۲ج
 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطویر -۳ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة •
  من اعتماد العقاب فیھا .تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال •
 .الجماعیة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف •
 الجماعیة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصیص •
 استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر . •

 طرائق التقییم    
 .المسؤولیة وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة •
 الواجبات. تقدیم في محددال بالموعد االلتزام •
 .والمھاري المعرفي والتحصیل االلتزام عن والنھائیة اآلنیة ، الفصلیة االختبارات تعتبر •

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 في التعرف على أنواع المجموعات الطالب قدرة تنمیة  -۱د
 .  بالتعرف على أنواع الدوال الطالب قدرة تنمیة  -۲د
 الحوار والمناقشة. على الطالب قدرة تنمیة  -۳د
 أیجاد الحلول والبراھین. على الطالب قدرة تطویر    -٤د

 ٤۰ 



 ۳عدد الوحدات:      ۱المناقشة:        ۳النظریة:                               تبولوجي

 اتبولوجیاالقلیدیة) و االعتیادیة ( اجیة (تعریف وأمثلة)، التبولوجیفھوم الفضاءات التبولوم

و تكون التبولوجي   ةو القاعدة الجزئیة لتبولوجیا، الفضاءات المتری  ةالقاعد ة،متممات المنتھیال

النقاط المجموعة المغلقة، الجوارات، ).، تعریف و امثلةالفضاء الجزئي (النسبي)، ( ،المتري

و داخل المجموعة،   النقاط الداخلیة ،نغالق، نقاط الغایة و المجموعة المشتقة االالمالصقة و 

المجموعات والنقاط في الفضاء ، المجموعات المفتوحة و المغلقة نسبیاً، الخارجیة والحدودیةالنقاط 

، الدوال ، المبرھنة االساسیة في االستمراریة(تعریف وأمثلة) الجزئي، مفھوم االستمراریة

الضرب من  اتبولوجیفضاء القسمة.،  ة والمغلقة، التكافؤ التبولوجي، تبولوجیا القسمة،المفتوح

، االستمراریة في فضاء ات، االسقاطضربخالل القاعدة، االنغالق و الداخل في تبولوجیا ال

مبرھنة یوریزون الممیزة  T5, T4  , T3 , ,ھاوزدورف)-T2 , T1 , T0 ( ضرب، فضاءات 

  .فصلتیخانوف). بدیھیة العد االولى و الثانیة ، الفضاءات القابلة لل(-½T3للسویة، فضاء

 البنیة التحتیة 

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Sharma J.N,Topology, Krishna Prakashan Media 
P Ltd , 2003. 

ولیم بیرفن،ترجمة عطا هللا ثامر العاني، أساسیات  - ۲
.۱۹۸٦العراق، -التبولوجیا العامة، جامعة بغداد  

عبد ربھ محمد اسلیم، فقھ التبولوجیا،فلسطین،  – ۳
۱۹۹۹ .  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 رونیة الرصینة. المواقع االلكت
       )www. Freescience.info/math ( 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

 تدریب صیفي.
 مشاریع بحوث التخرج.

 

 

 
 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:   ۲نظري:            )۱تصمیم وتحلیل تجارب (

 والخط��أ التجریبی��ة والوح��دة والتحلی��ل، المعامل��ة والتص��میم ومص��طلحات // (التجرب��ة یممف��اھ
 أللوغ�اریتمي التباین�ات، التحوی�ل لتجانس بارتلت وفروضھ، اختبار التباین تحلیل التجریبي، مفھوم

 التجرب�ة التج�ارب، متطلب�ات لتص�میم األساس�یة ال�زاوي، القواع�د والتحوی�ل الج�ذري والتحوی�ل
، الثق�ة وح�دود حس�ابیین، ولوس�طین واحد حسابي لوسط zو  tالفرضیات// (اختبار  ، اختبارالجیدة)

 ٤۱ 



 واح�دة مشاھدة وعیوبھ، تسجیل میزانھ التصمیم، الكامل // (تعریف العشوائي ، التصمیم)F اختبار
 الریاض�ي، اختب�ار وتطبیقھ�ا، النم�وذج التجرب�ة تخطیط :التكرارات تساوي عند تجریبیة وحدة لكل

 قب�ل المح�ددة التب�این، االختب�ارات مكون�ات الثق�ة، تق�دیر التب�این، ح�دود تحلی�ل وج�دول فرض�یاتال
 الس�یطرة معامل�ة ض�د اختب�ار :التجرب�ة إجراء بعد والفرضیات الختبارات المفھوم :التجربة إجراء

 ك�لل واح�دة مش�اھدة المتعدد، تس�جیل للمدى دنكن معنوي، اختبار فرق أقل دونت)، اختبار (اختبار
 :التكرارات تساوي عدم عند تجریبیة وحدة

 وح�دة لك�ل واح�دة مش�اھدة م�ن أكث�ر التب�این، تس�جیل تحلی�ل ج�دول -التجرب�ة وتطبی�ق تخط�یط -
 القطاع�ات التباین(، تصمیم تحلیل وجدول الفرضیات اختبار -التجربة  وتطبیق تخطیط - :تجریبیة

 تس�جیل عن�د وتطبیقھ�ا التجرب�ة ب�ھ، تخط�یطوعیو میزان�ھ التص�میم، الكامل�ة // (تعری�ف العش�وائیة
التب�این،  تحلی�ل وج�دول الفرض�یات الریاض�ي، اختب�ار تجریبی�ة، النم�وذج وح�دة لكل واحدة مشاھدة

المعیاری�ة،  التب�این، األخط�اء تحلی�ل ج�دول وتص�حیح المفق�ودة الق�یم التب�این، تق�دیر مكون�ات تق�دیر
 :تجریبیة وحدة لكل واحدة مشاھدة من أكثر ، تسجیلالنسبیة التجربة، الكفاءة إجراء بعد االختبارات

 غی�ر القطاع�ات التب�این)، تص�میم تحلی�ل وج�دول الفرض�یات وتطبیقھ�ا، اختب�ار التجرب�ة تخط�یط
 إنشاء التجربة، كیفیة معطیات بین منھ، العالقات والھدف التصمیم إنشاء المتزنة // (أسباب الكاملة
 الالتیني // (تعریف المربع التباین)، تصمیم تحلیل جدول الریاضي، تكوین متزن، النموذج تصمیم

 اتج�اھین، النم�وذج ف�ي قطاع�ات عم�ل وأساس وتطبیقھا التجربة وعیوبھ، تخطیط میزاتھ التصمیم،
 التجرب�ة، مكون�ات إج�راء بع�د التب�این، اختب�ارات تحلی�ل وج�دول الفرض�یات الریاض�ي، اختب�ار

 العش�وائیة القطاع�ات وتص�میم الكام�ل العش��وائي یمبالتص��م مقارن��ة النس��بیة التب�این، الكف��اءة
اإلغریق�ي  الالتیني المربع التباین)، تصمیم تحلیل جدول وتصحیح المفقودة الكاملة)باتجاھین)، القیم

 الریاض�ي، اختب�ار وتطبیقھ�ا، النم�وذج التجرب�ة وعیوب�ھ، تخط�یط میزات�ھ التص�میم، // (تعری�ف
 .  التباین) تحلیل وجدول الفرضیات

 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳نظري:            )۲ضیات حیویة  (ریا

Temperature-Dependent Sex Determination (TSD): Biological 
Introduction and Historical Asides on the Crocodilia, Nesting Assumptions 
and Simple Population Model, Age-Structured Population Model for 
Crocodilia, Density-Dependent Age-Structured Model Equations, Stability 
of the Female Population in Wet Marsh Region I, Sex Ratio and 
Survivorship, Temperature-Dependent Sex Determination (TSD) Versus, 
Genetic Sex Determination(GSD), Related Aspectson Sex Determination. 
Modelling the Dynamics of Marital Interaction: Divorce Prediction and 
Marriage Repair, Psychological Background and Data(Gottman and 
Levenson Methodology), Marital Typology and Modelling Motivation, 
Modelling Strategy and the Model Equations, Steady States and Stability, 
Practical Results from the Model, Benefits(Implications and Marriage 
Repair Scenarios). 

 ٤۲ 



Reaction Kinetics: Enzyme Kinetics(Basic Enzyme Reaction), Transient 
Time Estimates and Non-dimensionalisation, Michaelis–Menten Quasi-
Steady State Analysis, Suicide Substrate Kinetics, Cooperative 
Phenomena, Autocatalysis (Activation and Inhibition), Multiple Steady 
States, Mushrooms and Isolas. 
Biological Oscillators and Switches: Motivation, Brief History and 
Background, Feedback Control Mechanisms, Oscillators and Switches 
with Two or More Species(General Qualitative Results), Simple Two-
Species Oscillators(Parameter Domain Determination for Oscillations), 
Hodgkin–Huxley Theory of Nerve Membranes(FitzHugh–Nagumo 
Model), Modelling the Control of Testosterone Secretion and Chemical 
Castration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۳ 



 
 مفردات مواد السنة الدراسیة الرابعة / الفصل الثاني

  میكانیكاوصف 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أھداف المقرر .۳
 التعرف على حركة االجسام . -
 دراسة المفاھیم االساسیة كالشد والجھد على الجسم. -
 ائع الذي یھتم بحكة الموائع في جسم االنسان.التھیئة للدخول في موضوع میكانیكا المو -
 أن یعلم الطالب أن أي خلل في حركة المائع في جسم االنسان یؤدي الى حالة مرضیة. -

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .٤

 المعرفة والفھم -أ
 اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع المعادالت التفاضلیة.       -۱أ
 اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع أنواع الجھد والشد.  -۲أ

أن مقرر المیكانیكا ھو متطلب من متطلبات قسم الریاضیات الطبیة ویدرس بعض المفاھیم الریاضیاتیة التي لھا 
یسي في دراسة  دور في حساب الجھد والشد على الجسم ویمھد لدراسة میكانیكا الموائع التي لھا الدور الرئ

 حركة الموائع (الفضالت  والدم ) في جسم االنسان والمؤثرات علیھ.

 طرائق التعلیم والتعلم     
 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة •
 تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا . •
 .الجماعیة اجباتوالو األنشطة ببعض الطالب تكلیف •
 الجماعیة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصیص •
 استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا الدرس . •

 ٤٤ 



 
 
 
 

  ۳عدد الوحدات:       ۱المناقشة:        ۳النظریة:                               میكانیكا
TENSOR: Introduction, summation convention, dummy indices, the 
kronecker delta, the permutation symbol, indicial notation manipulation, a 
linear transformation, components of a tensor, components of  transformed 
vector, sum of tensors, product of two tensors, transpose of a tensor, 
dyadic product of vectors, trace of a tensor, identity tensor and tensor 
inverse, orthogonal tensors, transformation matrix between two 
rectangular Cartesian coordinate systems, transformation law for Cartesian 
components of a vector, transformation law for Cartesian components of a 
tensor, defining tensor by transformation laws, symmetric and 
antisymmetric tensor by transformation laws, symmetric and 
antisymmetric tensors, the dual vector of an antisymmetric tensors, 
eigenvalues and eigenvectors of a tensor, principal values and principal 
directions of real symmetric tensors, matrix of a tensor with respect to 
principal directions, principal scalar invariants of a tensor. 
TENSOR CALCULUS: tensor-valued functions of a scalar, scalar field 
and gradient of a scalar function, vector field and gradient of a vector 
function, divergence of a vector field and divergence of a tensor field, curl 
of a vector field, Laplacian of a scalar field, Laplacian of a vector field. 
CURVILINEAR COORDINATES: polar coordinates, cylindrical 
coordinates, spherical coordinates. 

 
 ۳عدد الوحدات:   ۲عملي:   ۲نظري:            تصمیم وتحلیل تجارب حیویة

جمع العیناِت. المناضد والتمثیل التخطیط�ي ِم�ْن البیان�اِت الحیوی�ِة. اإلحتم�ال وملكیات�ھ. تق�دیر الفت�رةَ 
حیائی�ة. والنقطةَ، إختبار فرضیِة. البیانات المطلقة. اإلنح�دار الخط�ي واإلرتباط�ات. اإلحص�اءات األ

 تحلیل البیاناِت الحقیقیةِ 

 طرائق التقییم    
 .المسؤولیة وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة •
 الواجبات. تقدیم في المحدد بالموعد االلتزام •
 .والمھاري المعرفي والتحصیل االلتزام عن والنھائیة ة ، الفصلیةاآلنی االختبارات تعتبر •

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 في التعرف على أنواع المجموعات الطالب قدرة تنمیة  -۱د
 .  بالتعرف على أنواع الدوال الطالب قدرة تنمیة  -۲د
 الحوار والمناقشة. على الطالب قدرة تنمیة  -۳د
 أیجاد الحلول والبراھین. على الطالب قدرة تطویر    -٤د

 ٤٥ 



مقدمةً إلى المعلومات الحیویة، معرفة مجموعة من المبادِئ والطرِق الحس�ابیِة الت�ي تس�تھدف تَْرقِی�ة 
وِدراس�ات  proteomicsوتَنظیم محتوى البیاناِت الحیویِة كبیرة الحجم. مشاریِع التسلسل الموّرِث، 

عریف بفلسفِة ومبادِئ العرض باإلضافة إل�ى منھجی�اِت المحاك�اِة التعبیِر الجینِي. نظریات أساسیة للتَ 
 لتكامِل البیاناِت الجینیِّة والفسیولوجیة في تحلیِل العملیاِت الحیویِة المعقّدةِ 

 
 ۲عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۱نظري:           علم الوبائیة

الم�رض، الجھ�د الحك�ومي ف�ي  االحصاء في البرامج الوقائیة، كیفی�ة اج�راء المس�ح المی�داني لتثبی�ت
دعم مشروع المسح الوبائي، طرق العالج، طرق السیطرة، كیفیة اعداد الب�رامج الوقائی�ة للتحص�ین 

 ضد المرض وكیفیة المتابعة للمرض بعد مرور مدد زمنیة متفاوتة.
 ۲عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۱نظري:           مشروع بحث

ى القیام بالبحث وكذلك على تقدیم ھذا البحث في الفصل یھدف ھذا المقرر الى تدریب الطالب عل
وتلخیصھا ثم تقدیمھا في شكل رسالة ویتم  للطالب یحدد لھ مشكلة یقوم بحلھاالدراسي األخیر 

 مناقشة الطالب فیھا على شكل سیمنار.
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتطلبات االختیاریة
 

 وحدة ۲متطلبات الجامعة االختیاریة : 
  وحدة ٤تیاریة   : االخمتطلبات الكلیة 

 وحدة ۹متطلبات القسم  االختیاریة  : 
 

 أختیاري الجامعة
 

 ۱عدد الوحدات:      ۱عملي:    ۱نظري:                       تربیة ریاضیة
ك��رة الق��دم (التع��اریف األولی��ة بق��وانین اللعب��ة)، ك��رة الس��لة (التع��اریف األولی��ة بق��وانین اللعب��ة)، ك��رة الط��ائرة 

 األولیة بقوانین اللعبة).(التعاریف 
 ۱عدد الوحدات:        ۱عملي:  ۱نظري:                        تربیة فنیة

 المبادئ األساسیة في الرسم، المنظور، الظل، اشتقاق األلوان، رسوم إحصائیة.
 ۲عدد الوحدات: ۰مناقشة:         ۰عملي:         ۲نظري:              مبادئ االقتصاد

م االقتصاد، نظریة الطلب وتطویرھا، نظریة العرض، نظریة اإلنتاج، التك�الیف واإلی�رادات، األس�واق مفھوم عل
 وتحدید األسعار والتوازن، نظریة التوزیع، الدخل القومي، النقود والمصارف، التضخم النقدي. 

 ۲عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۰عملي:  ۲نظري:  مبادئ اإلدارة

 ٤٦ 



ھا وبیئتھا، تطور الفكر اإلداري، اإلدارة ف�ي البیئ�ة المتغی�رة، التخط�یط واتخ�اذ الق�رار طبیعة اإلدارة وتطور فكر
(الخطط التشغیلیة، المعلومات واتخاذ القرار، األس�الیب الكمی�ة ف�ي التخط�یط واتخ�اذ الق�رار، التنظ�یم، الص�الحیة 

ص�ال، عملی�ات الجماع�ة)، الرقاب�ة (طبیع�ة (السلطة)، العالقات التنظیمیة الداخلیة)، القیادة والتحفیز (القی�ادة، االت
 الرقابة وأنواعھا، أدوات وأسالیب الرقابة).

 ۲عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۰عملي:  ۲نظري:  مبادئ المحاسبة
مقدمة (نشأة وتط�ور المحاس�بة)، حق�ول وطبیع�ة المحاس�بة، النظ�ام المحاس�بي ونظری�ة القی�د الم�زدوج، العملی�ات 

 ملیات النقدیة العامة بالصندوق، األوراق التجاریة.المالیة الرأسمالیة، الع
 ۲عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۰عملي:  ۲نظري:  الحضارة اإلسالمیة

لحض�ارة اإلس�المیة م�دلول الحض�ارة اإلس�المیة، مع�الم الحض�ارة اإلس�المیة)، امدلول "الحضارة اإلسالمیة " ومعالمھا (
 ومیزاتھا وفضلھا على الحضارات األخرى، 

 ۲عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۰عملي:  ۲نظري:  ق تدریسطرائ
العل��م والتفكی��ر، التفكی��ر االس��تقرائي والقی��اس، مس��تویات المعرف��ة، الحق��ائق، المف��اھیم والم��دركات، عملی��ة تك��وین 
الم��دركات، كی��ف تس��اعد الطال��ب ف��ي تك��وین الم��دركات، أن��واع الم��دركات (المب��ادئ، النظری��ات، األفك��ار) أفك��ار 

م��ة ف��ي ت��دریس العل��وم، األع��راض الس��لوكیة أو الوظیفی��ة، موق��ف علم��اء ال��نفس ورج��ال التربی��ة م��ن وأھ��داف عا
 األغراض السلوكیة، تدریس العلوم في ضوء تصنیف بلوم، طرق تدریس العلوم.

 ۲عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۰عملي:  ۲نظري:  فلسفة
ومج�االت العل��وم، األفك��ار الف�وق العلمی��ة، تطبی��ق  أھمی�ة الفلس��فة، المعرف�ة العام��ة، نم��و المعرف�ة العلمی��ة، أھ��داف

المفاھیم العلمیة، تفسیر القدریة التفسیریة للنظریات العلمیة، اختیار العبارات العلمیة، الوق�ائع، الفلس�فة اإلجرائی�ة 
 .في العلم، الفلسفة اإلصالحیة، المدارس الفلسفیة (المدرسة المنطقیة، المدرسة الصوریة، المدرسة الحدیثة)

 
 

 ۲عدد الوحدات:  ۲نظري:                               )۲لغة انكلیزیة (
The Paragarph and the Main Features of Good Paragraph, The declarative, 
interrogative, imperative and the exclamatory sentences, since and for, in case, used 
to, prefer and would rather, chance and opportunity, Precise-writing, examples – of 
precise, society never advance, Salahuddin Al-Ayoubi, The Countryside in Spring, 
The Advertisement. 
 

 أختیاري الكلیة
 

 ۳عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۲عملي:  ۲نظري:  )۱برمجة (
Introduction to programming, Algorithm, Algorithm properties, examples, flowchart 
with examples, C++ language basics (characters identifiers, getting started with C++, 
variables dedaration variables, constants, Arithmetic operations, library files " 
header", assign statement, conditional statements, array, loops, functions, string. 

 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۳نظري:  )۲احصاء ریاضي (
Functions of random variables: distribution function technique, Transformation 
techniques, one and two variables, Moment generating function technique, Sampling 
distributions; sampling distribution of the mean Sampling distribution of the mean; 
central limit theorem; Distribution of mean in finite populations; Chi-Square 
distribution t and F distributions; Order statistics 

 

 ٤۷ 



 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۰ عملي: ۳نظري:  )۱بحوث عملیات (
 الخطی�ة البرمج�ة العملی�ات، مفھ�وم بح�وث أس�الیب باس�تخدام المش�كلة ح�ل وخط�وات العملی�ات بح�وث تعری�ف

 تطبیق�ات، ح�ل+الخطی�ة البرمج�ة نم�وذج الریاض�یة، بن�اء الص�یغة +الخطی�ة البرمج�ة لنم�وذج العلمی�ة الصیغة+
 المش�كلة الكبی�رة، كتاب�ة Mالخطی�ة (الس�مبلكس)+ طریق�ة  ةالبرمج� نم�وذج بیانی�ا، ح�ل الخطی�ة البرمج�ة نموذج
 التفس�یر +األولی�ة للمش�كلة األمثل الحل جدول من الثنائیة للمشكلة األمثل الحل األولیة، إیجاد المشكلة من الثنائیة

 نموذج موازنة + العامة الصیغة+ النقل الحساسیة، نموذج المقابلة، تحلیل السمبلكس للمشكلة، طریقة االقتصادي
 قواع�د + األعم�ال األمث�ل (الطریقت�ان)، ش�بكات الثالث�ة)، الح�ل المقبول (الط�رق االبتدائي األساسي النقل، الحل

 .PERTالمشاریع  تقییم أسلوب + الحرج المسار والمتأخرة، أسلوب المبكرة األوقات + األعمال شبكات رسم
 ۳ت: عدد الوحدا ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۳نظري:  )۲بحوث عملیات (

)22(الدرج�ة  م�ن المب�اراة مص�فوفة العب�ین، ح�ل ب�ین المب�اراة مص�فوفة تك�وین+ وأنواعھ�ا المباریات نظریة × 
)2(الدرجة  من المباراة مصفوفة (الجبریة)، حل ×m  2(أو( n× م�ن المب�اراة مص�فوفة (الطریقة البیانیة)، ح�ل 

)(الدرج�ة  nm× بعج�ز ش�راء عج�ز، نم�وذج ب�دون ش�راء نم�وذج+ الخ�زین نم�اذج البرمج�ة الخطی�ة، مفھ�وم + 
 بعجز. اإلنتاج عجز، نموذج بدون اإلنتاج نموذج

 ۳عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۲عملي:  ۲نظري:  انترنیت وانترانیت
Data Communication & Computer Network (Introduction, Transmission Media, 
Network Topologies, Network Layers and Protocols). Internet Hardware & Software 
(Introduction, Internet Protocol Address, IP Datagram, Naming with DNS, Client / 
Server Interaction, Example of Client / Server Interaction, Internet Service Provider, 
Internet Browsers, World Wide Web page, Internet and Intranet, Internet services, 
Navigation, E-mail Technique). Internet Search Engine (Introduction, Search engine 
working, Types of search engine, Search engine frame work-I-crawler, Search engine 
frame work-II- indexer, Search engine frame work –III- indexer, Search engine frame 
work-VI-Ranker). 

 ۳عدد الوحدات:   ۱مناقشة:   ۳نظري:   )۲احتمالیة ومتغیرات عشوائیة (
توزی�ع بواس�ون، (ذي الح�دین)، / باینومی�ل برن�ولي، توزی�ع توزی�ع / المنتظم المتقطعة،التوزیع التوزیعات بعض

 المس�تمرة، التوزی�ع التوزیع�ات السالب، بع�ض الحدین ثنائي توزیع / الھندسي الفوقي، التوزیع الھندسي التوزیع
 المتقطع العشوائي للمتغیر الریاضي بیتا، التوقع الخاصة، توزیع وحاالتھ كاما الطبیعي، توزیع التوزیع / المنتظم

 للعزوم. المولدة لةوالمستمر، الدا المتقطع العشوائي للمتغیر والمستمر، التباین
 ۳عدد الوحدات:       ۲مناقشة: ۲نظري:        )۱إحصاء حیوي (

 بین الفرق واحد، اختبار متوسط اختبار/بالمتوسطات تتعلق عامة، اختبارات ومفاھیم تعاریف/الفرضیات  اختبار
واح�دة،  نس�بة اختب�ار/بالنس�ب تتعل�ق التب�این(، اختب�ارات تحلی�ل(متوسطین من أكثر بین الفرق متوسطین، اختبار

 وتعاریف، المعدالت عامة مقدمة/الحیوي نسبتین، اإلحصاء من أكثر بین الفرق نسبتین، اختبار بین الفرق اختبار
والنس�ب،  المعدالت احتساب الوفاة، كیفیة معدالت/الحیاة معدالت/المرضى الحیاتیة، معدالت والتناسبات والنسب
وغی�ر المباش�رة)،  المباش�رة المعدالت)الطریق�ة تقی�یس) تع�دیل نس�ب، ط�رقوال المع�دالت لق�یم المنطق�ي التحلی�ل
 الدقیق). فیشر اختبار/ فاي معامل/ كاي الحیاتیة (اختبار العوامل بین العالقة مقاییس

 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:               )۲ریاضیات حاسوبیة (
 :استخدام البرمجیات الحاسوبیة

القواع�د األساس�یة ف�ي  دراس�ة Maple الحاسوبیة في الریاضیات مع التركی�ز عل�ى برن�امج مقدمة في البرمجیات
باستخدام الدوال األساسیة، رس�م المنحنی�ات والس�طوح، حس�اب  كتابة األوامر الخاصة بالبرنامج، إجراء حسابات

ل�دوال رمزی�ا حس�اب تفاض�ل وتكام�ل بع�ض ا ،(Symbolic Calculation)الحسابات الرمزیة  نھایات الدوال،
رمزی�ا، ح�ل المع�ادالت الجبری�ة رمزی�ا وع�ددیا. إج�راء الحس�ابات عل�ى  وعددیا. حل بعض المعادالت التفاض�لیة

أساس�یة ف�ي نظری�ة  حساب المحددات والقیم الممیزة. حل أنظمة المعادالت الخطیة، إجراء حس�ابات المصفوفات،

 ٤۸ 



المشترك األعظم، المضاعف المشترك األص�غر، حل�ول  اسماألعداد مثل تحلیل عدد إلى عواملھ األولیة، إیجاد الق
 حسابات إحصائیة أساسیة مثل حس�اب المع�دل، المن�وال، االنح�راف المعی�اري، معام�ل معادالت تطابقیة. إجراء

 .االرتباط، قیم بعض الدوال االحتمالیة
 ۳عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۲عملي:  ۲نظري:        )۲تصمیم وتحلیل تجارب (

 الفرض�یات الریاض�ي، اختب�ار التص�میم، النم�وذج تخط�یط وعیوب�ھ، ش�روط البس�یط // (میزات�ھ العب�ور متص�می
 والت�أثیرات العاملی�ة وعی�وب، المع�امالت میزات ورموز، العاملیة // (تعاریف التباین)، التجارب تحلیل وجدول
 تنظ�یم -التجرب�ة  وتطبی�ق تص�میم - :الكام�ل العشوائي التصمیم باستخدام تطبق عاملیة والتداخل، تجربة المفردة

والمتداخلة  المفردة للتأثیرات الفرضیات اختبار -الریاضي  النموذج -االتجاھات  متعددة جداول في التجربة نتائج
 في تطیق عاملیة عوامل، تجربة ثالثة ذات عاملیة تجربة -التجربة  إجراء بعد اختبارات -التباین  تحلیل جدول -

 متع�ددة ج�داول ف�ي التجرب�ة نت�ائج تنظ�یم -التجرب�ة  وتطبی�ق تص�میم - :الكامل�ة العش�وائیة القطاع�ات تص�میم
 -التب�این  تحلی�ل ج�دول -والمتداخل�ة  المف�ردة للت�أثیرات الفرض�یات اختب�ار -الریاض�ي  النم�وذج -االتجاھ�ات 

 :الالتیني المربع تصمیم يف تطبق عاملیة عوامل، تجربة ثالثة ذات عاملیة تجربة -التجربة  إجراء بعد اختبارات
 اختب�ار -الریاض�ي  النم�وذج -االتجاھ�ات  متع�ددة ج�داول ف�ي التجرب�ة نتائج تنظیم -التجربة  وتطبیق التصمیم -

 لمرة المنشقة القطع تصمیم المتشعبة // التباین)، التجارب تحلیل جدول  والمتداخلة المفردة للتأثیرات الفرضیات
 - :كام�ل عش�وائي تص�میم ف�ي الكامل�ة القط�ع العش�وائي، تطبی�ق التوزی�ع عیوبھ، تھ،میزا واحدة // (استخداماتھ،

 إج�راء بع�د اختب�ارات -التب�این تحلیل وجدول الفرضیات اختبار -الریاضي  النموذج -وتطبیقھا  التجربة تخطیط
 النم�وذج -طبیقھ�ا وت التجرب�ة تخط�یط - :الكامل�ة العش�وائیة القطاع�ات تص�میم في الكاملة القطع التجربة، تطبیق

 القط�ع التجرب�ة، تطبی�ق إج�راء بع�د اختب�ارات -التب�این  تحلی�ل وج�دول الفرض�یات اختبار -اختبارات  الریاضي
 وجدول الفرضیات اختبار -الریاضي  النموذج -وتطبیقھا  التجربة تخطیط - :الالتیني المربع تصمیم في الكاملة
 تص�میم ف�ي الكاملة القطع لمرتین // (تطبیق المنشقة القطع ة، تصمیمالتجرب إجراء بعد اختبارات -التباین  تحلیل

 تص�میم ف�ي الكامل�ة القط�ع الكامل�ة، تطبی�ق العش�وائیة القطاعات تصمیم في الكاملة القطع كامل، تطبیق عشوائي
الكام�ل،  يالعش�وائ التص�میم باس�تخدام التجرب�ة المشترك // (استخداماتھ، تخط�یط التباین تحلیل الالتیني)، المربع
 التقدیری�ة، االنح�دار معادل�ة التب�این، إیج�اد تحلی�ل وج�دول الفرض�یات الریاضي، اختب�ار النتائج، النموذج جدولة
 میزات�ھ فرض�یتھ)، اإلدم�اج // (اس�تخدامھ، واختب�ار االرتب�اط االنحدار، معامل بمعامل الخاصة الفرضیة اختبار

 :حالة في التجربة تخطیط العامة، كیفیة والتأثیرات المستقلة اتنوع، التأثیر كل ومیزات اإلدماج وعیوبھ، أنواع
22 تجربة تصمیم -  ).n2تجربة  تصمیم - 

 ۳عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۲عملي:  ۲نظري:  ۱معلوماتیة حیویة
لوجی�ِة والحیوی�ِة. اإلحتم�ال وملكیات�ھ. تق�دیر الفت�رةَ جمع العیناِت. المناضد والتمثیل التخطیطي ِم�ْن البیان�اِت الجیو

والنقطةَ، إختبار فرضیِة. البیانات المطلقة. اإلنحدار الخطي واإلرتباطات. اإلحصاءات األحیائیة. تحلی�ل البیان�اِت 
 الحقیقیةِ 

ْرقِی��ة وتَنظ��یم مقدم��ةً إل��ى المعلوم��ات الحیوی��ة، معرف��ة مجموع��ة م��ن المب��ادِئ والط��رِق الحس��ابیِة الت��ي تس��تھدف تَ 
وِدراس��ات التعبی��ِر الجینِ��ي.  proteomicsمحت��وى البیان��اِت الحیوی��ِة كبی��رة الحج��م. مش��اریِع التسلس��ل الم��وّرِث، 

نظری��ات أساس��یة للتَعری��ف بفلس��فِة ومب��ادِئ الع��رض باإلض��افة إل��ى منھجی��اِت المحاك��اِة لتكام��ِل البیان��اِت الجینیّ��ِة 
 لحیویِة المعقّدةِ والفسیولوجیة في تحلیِل العملیاِت ا

 ۳عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۲عملي:  ۲نظري:  ۲ معلوماتیة حیویة
Introduction to topics in bioinformatics, High throughput technologies In genomics, 
Common tools used in bioinformatics; Introducing R, Shannon Entropy and mutual 
information, Non_linear relationship; Maximum information coefficient, HMM 
applied in sequence analysis. 

 ۲عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۱نظري:              مبادئ انترنیت وانترانیت
Data Communication & Computer Network (Introduction, Transmission Media, 
Network Topologies, Network Layers and Protocols). Internet Hardware & Software 
(Introduction, Internet Protocol Address, IP Datagram, Naming with DNS, Client / 

 ٤۹ 



Server Interaction, Example of Client / Server Interaction, Internet Service Provider, 
Internet Browsers, World Wide Web page, Internet and Intranet, Internet services, 
Navigation, E-mail Technique). Internet Search Engine (Introduction, Search engine 
working, Types of search engine, Search engine frame work-I-crawler, Search engine 
frame work-II- indexer, Search engine frame work –III- indexer, Search engine frame 
work-VI-Ranker). 

 
 
 

 أختیاري القسم
 

 ۱وصف جبر الزمر

 
 

 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۳نظري:            )۱جبر زمر (

مرك�ز الزم�رة، ، مبرھن�ة الك�رانج,الزم�رة الجزئی�ة ،  العملیات الثنائیة، الزمر وخواص�ھا م�ع امثل�ة متنوع�ة      
الزم�ر الجزئی�ة الس�ویة، الزم�ر الكس�ریة، الزم�رة الجزئی�ة  ، الزمر الجزئیة المتول�دة بمجموع�ة، الزم�رة الدائری�ة

الج�داء الماش�ر ،  ت الزمریة وخواصھا، مبرھنة كالي ، المبرھنات االساس�یة للتش�اكل الزم�ريالتشلكال المشتقة ،
 للزمر، الزمر االولیة من النمط  ، المبرھنة االساسیة للزمر االبیلیة المنتھیة .

 ۳عدد الوحدات :        ۲المناقشة :               ۲النظري:                 برمجة الخطیة 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات ال�تعلم المتوقع�ة م�ن الطال�ب تحقیقھ�ا 
ب�د م�ن ال�ربط بینھ�ا وب�ین وص�ف مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م�ن ف�رص ال�تعلم المتاح�ة. وال

تعریف الزمرة واالمثلة علیھا وكذلك الزمرة الجزئی�ة والمج�امیع ). ۲۲۳) / ۱(یوفر مادة جبر الزمر(البرنامج.
المص��احبة ومبرھن��ة الك��رانج وتعری��ف التش��اكالت الزمری��ة والنظری��ات االساس��یة ال��ثالث للتش��اكل وتعری��ف 

 سیلو والزمر القابلة للحل.  الضرب المباشر والزمر البسیطة ومبرھنات

 أھداف المقرر
 إعطاء تعریف الزمرة واألمثلة علیھا. -
 جعل الطالب أن یمیز بین المجموعة الجزئیة والزمرة الجزئیة من الزمرة الكلیة. -
 إعطاء مبرھنة الكرانج وتطبیقاتھا الریاضیة للطالب. -
 الزمر. القدرة على توظیف المبرھنات المختلفة لدراسة أنواع وخصائص -
 التعریف بمفھوم التشاكالت الزمریة . -
 التعریف بمبرھنات سیلو والزمر القابلة للحل.  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم

 المعرفة والفھم -أ
 أن یمیز الطالب بین المجموعة االعتیادیة والمجموعة التشكل زمرة.        -۱أ
 دلیل الزمرة والربط بین ھذین المفھومین. أن یعرف الزمرة الجزئیة و  -۲أ
 أن یعرف الطالب على مفھوم التشاكالت الزمریة والمبرھنات األساسیة لھا . -۳أ
 أن یعرف الطالب كیفیة إیجاد الضرب المباشر الداخلي والخارجي. -٤أ
 أن یعرف الطالب الزمرة البسیطة والزمرة القابلة للحل.   -٥أ

 ٥۰ 



تیكر،األس��الیب العددی��ة لح��ل مس��ائل -ك��ان-العام��ة للبرمج��ة الالخطی��ة ،التقع��ر والتح��دب ،نظری��ة ك��ارشالمس��ألة 
رافس��ون ،طریق��ة المنتص��ف ،طریق��ة القط��ع ال��ذھبي ،طریق��ة الق��اطع ،طریق��ة -البرمج��ة الالخطی��ة ،طریق��ة نی��وتن

 الالخطیة. االندراج التربیعي ،طریقة االندراج التكعیبي ،طریقة الكرانج لحل مسائل البرمجة
 ۳عدد الوحدات:  ۰مناقشة:  ۲عملي:    ۲نظري:     )۲ریاضیات حاسوبیة (

 :استخدام البرمجیات الحاسوبیة
القواع�د األساس�یة ف�ي  دراس�ة Maple مقدمة في البرمجیات الحاسوبیة في الریاضیات مع التركی�ز عل�ى برن�امج

الدوال األساسیة، رس�م المنحنی�ات والس�طوح، حس�اب باستخدام  كتابة األوامر الخاصة بالبرنامج، إجراء حسابات
حس�اب تفاض�ل وتكام�ل بع�ض ال�دوال رمزی�ا  ،(Symbolic Calculation)الحسابات الرمزیة  نھایات الدوال،

رمزی�ا، ح�ل المع�ادالت الجبری�ة رمزی�ا وع�ددیا. إج�راء الحس�ابات عل�ى  وعددیا. حل بعض المعادالت التفاض�لیة
أساس�یة ف�ي نظری�ة  والقیم الممیزة. حل أنظمة المعادالت الخطیة، إجراء حس�ابات حساب المحددات المصفوفات،

المشترك األعظم، المضاعف المشترك األص�غر، حل�ول  األعداد مثل تحلیل عدد إلى عواملھ األولیة، إیجاد القاسم
 عی�اري، معام�لحسابات إحصائیة أساسیة مثل حس�اب المع�دل، المن�وال، االنح�راف الم معادالت تطابقیة. إجراء

 .االرتباط، قیم بعض الدوال االحتمالیة
 ۳عدد الوحدات :        ۱المناقشة :                     ۳النظریة :             )۲تحلیل ریاضي (

مقدمة، التقارب النقطي ، التقارب المنتظم ،التقارب المقید ، العالقة بین التقاربات الثالثة ، المسلس�الت الالنھائی�ة 
دوال ، مسلسالت القوى تكامل ریمان مع بع�ض المبرھن�ات المتعلق�ة بقابلی�ة التكام�ل  مبرھن�ة لبی�ك ف�ي التكام�ل لل

الریم��اني ،  الخ��واص األولی��ة لتكام��ل ریم��ان ، مبرھن��ة القیم��ة الوس��طى للتكام��ل، فض��اء ال��دوال القابل��ة للتكام��ل 
باینة )، االشتقاق والتكامل الریماني، تكامل ریمان الریماني كتحویل ، تكامل ریمان  دالة (خطیة، رتبیھ ، غیر مت

ستیلجس، تعریف وأمثلة وخواصھ أطوال المجموعات المفتوحة المقی�دة، القی�اس الخ�ارجي للمجموع�ات المقی�دة، 
القیاس الداخلي للمجموعات المقیدة، المجموعات القابل�ة للقی�اس ، قی�اس المجموع�ات المقی�دة ،قی�اس المجموع�ات 

، مثال على مجموعة غیر قابلة للقی�اس ، ال�دوال القابل�ة للقی�اس، وبع�ض المبرھن�ات المكافئ�ة لل�دوال  غیر المقیدة
القابلة للقیاس، فضاء ال�دوال القابل�ة للقی�اس تعری�ف تكام�ل لیبی�ك م�ع أمثل�ة ، خ�واص تكام�ل لیبی�ك ، العالق�ة ب�ین 

بیكي، دوال مقیدة التغایر ، بعض أنواع الدوال مقی�دة التكامل الریماني واللیبیكي ، فضاء الدوال القابلة للتكامل اللی
 التغایر ، االستمراریة المطلقة والعالقة بین االستمراریة المطلقة والدوال المقیدة التغایر.

 ۳عدد الوحدات:        ۱المناقشة:                        ۳النظریة:              )۲تبولوجي (
بوری��ل وض���عفھا ف��ي الفض���اءات -اص��ة ( تع���اریف وامثل��ھ )، مبرھن��ة ھ���اینالفض��اءات المتراص��ة والغی���ر متر

التبولوجی��ة ، عالق��ة الفض��اءات المتراص��ة بفض��اء ھ��اوزدورف، الفض��اءات المتراص��ة محلی��ا، خاص��یة التق��اطع 
المنتھي وعالقتھ�ا بالفض�اءات المتراص�ة، الفض�اءات المتص�لة، االتص�ال ف�ي الفض�اءات التبولوجی�ة، الفض�اءات 

للفص��ل، الفض��اءات الغیرمتص��لة،  تطبیق��ات الفض��اءات المتص��لة (مبرھن��ة القیم��ة الوس��طى)، المركب��ات، القابل��ة 
الفض��اءات المتص��لة محلی��ا، الفض��اءات المتص��لة مس��اریا، ال��دوال والمس��ارات المتكافئ��ة ھوموتوبی��اً، الفض��اءات 

 الھوموتوبي، بناء الزمرة االساسیة. )المتكافئة ھوموتوبیا، النمط (النوع
 ۳عدد الوحدات :        ۱المناقشة :              ۳النظریة :                )۱لیل دالي (تح

فض��اءات المتجھ���ات ، بع���ض األمثل���ة المھم���ة، المجوع���ات المتن���اظرة ، المجموع���ات المتوازن���ة ، المجموع���ات 
ب، الفض�اء المعی�اري ، الماصة، الفضاءات الجزئی�ة ، الجم�ع المباشر،االس�تقالل الخط�ي، القواع�د والبع�د، التح�د

المع�اییر المتكافئ�ة ، مب�ادئ متری�ة ف�ي الفض�اءات المعیاری�ة ،  ، بعض األمثلة المھمة ،جداء الفضاءات المعیاری�ة
التق��ارب ف��ي الفض��اءات المعیاری��ة ، فض��اءات بن��اخ، بع��ض األمثل��ة المھم��ة، ال��دوال الخطی��ة ،فض��اءات القس��مة ، 

ل الخطیة المقیدة ، تشاكل الفضاءات المعیاریة. الفضاءات المعیاریة القابلة االستمراریة ، القیدیة ، فضاءات الدوا
للفص��ل، فض��اء ھلب��رت االبت��دائي ،تعری��ف فض��اء ھلب��رت م��ع بع��ض المبرھن��ات المھم��ة، التعام��د ، المجموع��ات 

 المتعامدة األحادیة، القاعدة األحادیة
 ۳عدد الوحدات :        ۱    المناقشة :         ۳النظریة :             )۲تحلیل دالي (

بن��اخ، مبرھن��ات الفص��ل ف��ي  الفض��اءات االقلیدی��ة، –المجموع��ات التألفی��ة، المس��تویات الزائدی��ة ، مبرھن��ات ھ��ان 
مبرھن��ات الفص��ل ف��ي  الفض��اءات  المعیاری��ة ، مبرھن��ات الفص��ل ف��ي فض��اءات ، الفض��اءات االنعكاس��یة ، تمثی��ل 

دوال االنكم�اش ، مبرھن�ة  ، بناخ المرتب�ة ، فضاءات لمساقط المتجھات،، ا رایز، التقارب الضعیف ، المالزمات

 ٥۱ 



انكم�اش بن�اخ، الم�ؤثرات المنتھی�ة البع�د ، الم�ؤثرات  مب�دأ بن�اخ المرتب�ة ،وتطبیق�ات لفض�اءات النقط�ة الص�امدة 
امل�ة، نظری�ة المنتھیة البعد تقریبا ، المؤثرات المرصوص�ة ، الم�ؤثرات الذاتی�ة ال�تالزم ، الم�ؤثرات المس�تمرة الك

 الطیف في الفضاءات المعیاریة منتھیة او غیر منتھیة البعد .
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۲نظري:  دوال خاصة

دوال (كام��ا، بیت��ا، الخط��أ، بیس��ل)، معادل��ة بیس��ل التفاض��لیة، العالق��ات التكراری��ة، الص��یغ التكاملی��ة ل��دوال بیس��ل 
متعددات حدود لجندر، الدالة المولدة لمتع�ددة ح�دود لجن�در، التعام�د لمتع�ددة  المعدلة، دوال لجندر، معادلة لجندر،

 حدود لجندر، دوال ھندسیة زائدیة، دوال ھندسیة زائدیة اندماجیة. 
  ۳عدد الوحدات:        ۱مناقشة:       ۳نظري:                      میكانیكا الموائع

Introduction: What is Fluid Mechanics, Fluids in the pure sciences(Atmospheric 
sciences, Geophysics, Astrophysics, Biological sciences), Dimension and units, Fluid 
Properties(Viscosity, Density, specific weight, Pressure), Newton’s Law of Viscosity, 
Newtonian and Non-Newtonian Fluids, Classification of Flow Phenomena(Steady 
and unsteady flows, Uniform and non-uniform flows, Incompressible and 
compressible flows, Laminar and turbulent flow), Streamlines, Stream functions.  
Dynamics: Bernoulli’s Equation, Equations of fluid motion, Continuity equation, 
Newton’s Laws- Newton's second law, he Navier-Stokes equations. 
Dimensional analysis: Why dimension analysis, Buckingham Π theorem, Scaling 
the governing equations(N-S), Similarity(Geometric similarity, Kinematic similarity, 
Dynamic similarity) 

 ۳عدد الوحدات:   ۲عملي:   ۲نظري:            )۲تحلیل تجارب (تصمیم و
 الفرض�یات الریاض�ي، اختب�ار التص�میم، النم�وذج تخط�یط وعیوب�ھ، ش�روط البس�یط // (میزات�ھ العب�ور تص�میم
 والت�أثیرات العاملی�ة وعی�وب، المع�امالت میزات ورموز، العاملیة // (تعاریف التباین)، التجارب تحلیل وجدول

 تنظ�یم -التجرب�ة  وتطبی�ق تص�میم - :الكام�ل العشوائي التصمیم باستخدام تطبق عاملیة والتداخل، تجربة دةالمفر
والمتداخلة  المفردة للتأثیرات الفرضیات اختبار -الریاضي  النموذج -االتجاھات  متعددة جداول في التجربة نتائج

 في تطیق عاملیة عوامل، تجربة ثالثة ذات عاملیة بةتجر -التجربة  إجراء بعد اختبارات -التباین  تحلیل جدول -
 متع�ددة ج�داول ف�ي التجرب�ة نت�ائج تنظ�یم -التجرب�ة  وتطبی�ق تص�میم - :الكامل�ة العش�وائیة القطاع�ات تص�میم

 -التب�این  تحلی�ل ج�دول -والمتداخل�ة  المف�ردة للت�أثیرات الفرض�یات اختب�ار -الریاض�ي  النم�وذج -االتجاھ�ات 
 :الالتیني المربع تصمیم في تطبق عاملیة عوامل، تجربة ثالثة ذات عاملیة تجربة -التجربة  راءإج بعد اختبارات

 اختب�ار -الریاض�ي  النم�وذج -االتجاھ�ات  متع�ددة ج�داول ف�ي التجرب�ة نتائج تنظیم -التجربة  وتطبیق التصمیم -
 لمرة المنشقة القطع تصمیم المتشعبة // التباین)، التجارب تحلیل جدول  والمتداخلة المفردة للتأثیرات الفرضیات

 - :كام�ل عش�وائي تص�میم ف�ي الكامل�ة القط�ع العش�وائي، تطبی�ق التوزی�ع عیوبھ، میزاتھ، واحدة // (استخداماتھ،
 إج�راء بع�د اختب�ارات -التب�این تحلیل وجدول الفرضیات اختبار -الریاضي  النموذج -وتطبیقھا  التجربة تخطیط

 النم�وذج -وتطبیقھ�ا  التجرب�ة تخط�یط - :الكامل�ة العش�وائیة القطاع�ات تص�میم في الكاملة القطع التجربة، تطبیق
 القط�ع التجرب�ة، تطبی�ق إج�راء بع�د اختب�ارات -التب�این  تحلی�ل وج�دول الفرض�یات اختبار -اختبارات  الریاضي

 وجدول الفرضیات اختبار -الریاضي  النموذج -وتطبیقھا  التجربة تخطیط - :الالتیني المربع تصمیم في الكاملة
 تص�میم ف�ي الكاملة القطع لمرتین // (تطبیق المنشقة القطع التجربة، تصمیم إجراء بعد اختبارات -التباین  تحلیل

 تص�میم ف�ي الكامل�ة القط�ع الكامل�ة، تطبی�ق العش�وائیة القطاعات تصمیم في الكاملة القطع كامل، تطبیق عشوائي
الكام�ل،  العش�وائي التص�میم باس�تخدام التجرب�ة المشترك // (استخداماتھ، تخط�یط التباین تحلیل الالتیني)، المربع
 التقدیری�ة، االنح�دار معادل�ة التب�این، إیج�اد تحلی�ل وج�دول الفرض�یات الریاضي، اختب�ار النتائج، النموذج جدولة
 میزات�ھ (اس�تخدامھ، فرض�یتھ)، اإلدم�اج // واختب�ار االرتب�اط االنحدار، معامل بمعامل الخاصة الفرضیة اختبار

 :حالة في التجربة تخطیط العامة، كیفیة والتأثیرات المستقلة نوع، التأثیرات كل ومیزات اإلدماج وعیوبھ، أنواع
22 تجربة تصمیم -  ).n2تجربة  تصمیم - 
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 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:         )Community Medicineطب مجتمع (
Introduction and Definitions،Data collection and،Sampling methods،Data 

presentation،Measurement of central tendency،Measurement of variability،Range, 
variance،Sd, coefficient of variation،Probability , types،Characteristics, N.D. 

curves،Importance, test،t-test،Chi-square test Introduction and definition،about 
nutrition،nutrients،Protein and fat،carbohydrates،Vitamins and minerals،Nutrition of 

pregnancy and lactating women،Nutrition of hypertention ،Diabetes 
Mellitus،Nutrition of thyroid،Nutrition of anemia and heart failure،Nutrition of renal 

failure ،Tota l energy requirement ،Nutritionl ،assessment& Recommended ،dietary 
allowness 

 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:   )embryos and Tissueانسجة واجنة (
،كیمی���اء  ، تحض���یر ،النس���یج للدراس���ة ، الص���بغاتنب���ذة تاریخی���ة ، الخلی���ة ومركباتھ���ا ، المجھ���ر وأنواع���ھ 

الكثیف،الغض��اریف  -المفك��ك –الظھ��اري الطبقي.الظھ��اري الغدي،النس��یج الض��ام  األنس��جة،الظھاري البس��یط،
،أن�واع الخالی�ا العص�بیة والعق�د .الم�خ ،  والعظام،الدم واللمف ونخ�اع العظم،العض�الت الھیكلیة،القلبی�ة ، الملس�اء

وكي،أنواع األلی����اف العص����بیة ، أغش����یة الجھ����از العص����بي المركزي،الش����رایین،واألوردة والمخیخ،الحب����ل الش����
 ،القلب،االوعیة اللمفاویة ، العقیدات  والعقد اللمفاویة والشعیرات الدمویة

 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي: ۲نظري:    )Parasitology Medicalطفیلیات طبیة  (
Parasitology science, parasite, host،.Classification, definition,…, etc،.E. histolytic, 

and others،Types of N. F. Amoeba،Classification and general characters،.Giardia 
lumblia،Trichomonas vaginalis،Leishmania spp،.Trypanosoma spp،.Balantidium 

coli،.General characters،Plasmodium spp., life cycle،.Pathogenesis, lab diagnosis, 
treatment،.T. gondii, life cycle, lab diagnosis and treatment 

 ۳عدد الوحدات:  ۲عملي:  ۲نظري:            )Immunityمناعة  (
Topics Covered،Introduction on immune system. Component of Immunity،.Innate 

(non-specific) Anatomic barrier, physiological, phagocytic،Innate (non-specific) 
Inflammatory barrier, inflammatory response،.Adaptive (specific immunity) cells of 

the immune system،Cells of the immune system. B-lymphocytes, T-
lymphocytes،.Cells of the immune system. Plasma cells, memory, T-lymp. TH and 

Tc lympohocytes،.Collaboration between innate adaptive) Cytokines, examples on 
the collaboration macrophage،.Major histocomptibility Class I MHC molecules, class 

II MHC،molecules،.Antigen presenting cells Specialized cells denderatic, 
Macrophage, B-cells،.Exam،Non professional Ag presenting cells،Humoral and cell 

mediated immunity،Recognition of Ag. By B and T-lymphocytes, 
epitopes،.Exam،Lymphocytes specificity and diversity،Role of MHC complex. MHC 

complex definition, MHC loci, Class I and II ،Natural killer cells. Description, Ab 
dependent cell mediated cytotoxicity.،Mononuclear phaocytes،Processing and 

presentation. Exogenous Ag and Endogenous Ag،Immunogenicity, antigenicity. 
Definition of Ag, immunogens, factors influence immunogenicity.،Immunogenicity 

factors influence immunogenicity foreignness،Exam،Immungen dosage Routes of 
administration of Ag and Dose Ag،Adjuvants. Definitions, freunds complete and 

incomplete،Immunoglobulines. Immunoglobulin’s types IgA, IgM, IgG, IgE and 
IgD.،Exam،Hypersensitivity. Definitions, types of hypersensitivity 
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I,II،and،III.،Complement system،Role of complement in immunity،Types of 
complement pathway 

 ۳عدد الوحدات:    ۲عملي:  ۲نظري:       )Drugsأدویة (
Introduction ،Dosage forms ،Routes of administration ،Pharmacokinetics ،Problem 

solving ،Effect of atropine on human volunteers ،Curare-physostigmine drug 
antagonism ،Investigation of B-blockers response on،CVS in،human،Audio 

visual،Effects of nitrates on human volunteers ،Problem solving ، Effects of drugs on 
blood pressure، Problem solving، Audio visual، Effect of histamine on human skin، 

Audio visual، Local anesthesia، Effect of drugs on human eye، Effect of smoking on 
CVS، Drugs causes changes in the colour of urine، Prescription writing Application 

prescription writing 
 ۳عدد الوحدات:  ۲مناقشة:   ۰عملي:  ۲نظري:       )viruses Inفیروسات عام  (

التركی��ب الكیمی��ائي للفی��روس مقدم��ة، اش��كال الفی��روس والحج��م وانظم��ة بن��اء الكابس��د، تك��اثر الفی��روس ، تس��میة 
س�ات ف�ي العائ�ل المص�اب، طرق انتقال الفیروسات، كیفیة حدوث االصابة ،انتشار الفیرو–وتصنیف القیروسات 

زرع الفیروسات وتكاثیرھا وتشخیصھا في المختبر، المناعة ضد الفیروسات ،المناع�ة ض�د الفیروس�ات، الوقای�ة 
من الفیروسات وطرق التلقیح ، الوقایة من االمراض الفیروسیة ، الطفرات والسالالت ،مجامیع الفایروسات التي 

 الجدري واالنفالونزا والحصبة والشلل وغیرھا.–ات تصیب االنسان ،الوقایة من بعض الفیروس
 ۳عدد الوحدات:     ۲مناقشة:   ۲نظري:                  بیئة وتلوث

مقدمة، تعریف علم البیئة وعالقتھ مع العلوم االخرى ، فروع عل�م البیئ�ة ،عل�م البیئ�ة المائی�ة وتقنیات�ھ، عل�م البیئ�ة 
ات�ھ الحی�ة وغی�ر الحی�ة ، ال�دورات الرس�وبیھ والغازی�ة (البایوحیوكیمیاوی�ة) الیابسة وتقنیاتھ، النظ�ام البیئ�ي ومكون

شیلفورد، العوامل الالاحیائی�ة بوص�فھا عوام�ل مح�ددة ،السلس�لة الغذائی�ة -العوامل والمحددة وقوانین التحمل لبینج
توزی��ع الس��كان -تركیبھ��ا– األھ��رام البیئی��ة ،االھ��رام البیئی��ة الس��كان–والش��بكة الغذائی��ة ، االنتاجی��ة وكیفی��ة قیاس��ھا 

،المجتمعات ،تصنیفھا وتحلیل المجتمع�ات، التعاق�ب البیئ�ي ،الم�ائي واالرضي،نش�وء النظ�ام البیئ�ي وتط�وره ف�ي 
المن�اطق البیئی��ة /(البری��ة ،المائی�ة)، تعری��ف التل��وث ،الملوث��ات المتحلل�ة وغی��ر المتحلل��ة ،ت�أثیر التل��وث عل��ى عل��م 

التل�وث ب�النفط، معامل�ة فض�الت المی�اه الص�ناعیة ،التل�وث –ل�وث بمی�اه الص�رف االحیاء ،تلوث المیاه ،مشاكل الت
تل�وث الترب�ة ،مص�ادر التل�وث ف�ي الترب�ة ،ت�أثیر المبی�دات عل�ى االف�ات ،الفض�الت –الحراري ،التلوث الزراعي 

وض�اء، تل�وث الض–مصادر التلوث،طرق معالجة ثلوث الھواء ،التلوث االشعاعي -الصلبة وادارتھا،تلوث الھواء
 تأثیر التلوث على المناخ.

 ۳عدد الوحدات:       ۲مناقشة: ۲نظري:      )۱إحصاء حیوي (
 بین الفرق واحد، اختبار متوسط اختبار/بالمتوسطات تتعلق عامة، اختبارات ومفاھیم تعاریف/الفرضیات  اختبار

واح�دة،  نس�بة اختب�ار/بالنس�ب عل�قتت التب�این(، اختب�ارات تحلی�ل(متوسطین من أكثر بین الفرق متوسطین، اختبار
 وتعاریف، المعدالت عامة مقدمة/الحیوي نسبتین، اإلحصاء من أكثر بین الفرق نسبتین، اختبار بین الفرق اختبار

والنس�ب،  المعدالت احتساب الوفاة، كیفیة معدالت/الحیاة معدالت/المرضى الحیاتیة، معدالت والتناسبات والنسب
وغی�ر المباش�رة)،  المباش�رة المعدالت)الطریق�ة تقی�یس) تع�دیل والنس�ب، ط�رق مع�دالتال لق�یم المنطق�ي التحلی�ل
 الدقیق). فیشر اختبار/ فاي معامل/ كاي الحیاتیة (اختبار العوامل بین العالقة مقاییس

 ۲عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۲نظري:  )۲إحصاء حیوي (
 لدراسة النسبیة تقدیر، الخطورة/النسبیة االعتیادیة، الخطورة اةالحی جداول/السریریة الحیاة جداول/الحیاة جداول

النس�بیة،  للخط�ورة الع�ام التق�دیر/النس�بیة للخطورة الثقة النسبیة، حدود والخطورة الخطورة ارجحیة واحدة، نسب
وج، االختبارات المزد الدقة، االختبار/الحساسیة/ الفعالیة ناحیة من/التطابق، التطابق اختبار/المختبریة التحلیالت

 الوس�یطیة الجرع�ة تق�دیر/الوس�یطیة الجرع�ة الوس�یطیة، تق�دیر الجرع�ة/الوص�فیة االس�تجابة/الجرع�ة/الحیوی�ة
 جدید لمستحضر النسبیة القوة/ الوسیطیة للجرعة الثقة بالرسم، حدود

 كمیة بیانات حالة في جدید لمستحضر النسبیة كمیة، القوة بیانات حالة في االستجابة تقدیر
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 الحیاة، أشكال قید على البقاء بیانات جدولین، تحلیل بین الفرق اختبار/والسریریة االعتیادیة الحیاة جداول تحلیل
 النسبیة. الخطورة دالة

 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۳نظري:  نظریة التقریب
،  و للریاض��یات نفس��ھا تعری�ف نظری��ة التقری��ب. لمح��ة تاریخی��ة ع��ن الموض�وع. اھ��م تطبیق��ات الموض��وع للحی��اة

الفضاءات المعیاریة للدوال ،تعریف التقریب، امثلة لدوال یمكن تقریبھا و دوال ال یمكن تقریبھ�ا و اخ�رى تمتل�ك 
،  اكثر من تقریب واحد، تكافؤ معیارین، وجود و وحدانی�ة التقری�ب، التقری�ب كتحوی�ل مس�تمر، المعی�ار المح�دب

وس��كي ،التقری��ب باس��تخدام المتع��ددات الجبری��ة ،التقری��ب باس��تخدام ، متراجح��ات ھول��در و منك Lpالفض��اءات 
االن��دراج. ان��دراج الك��رانج ،التقری��ب عل��ى  المتع��ددات المثلثی��ة ،التقری��ب االفض��ل ،متع��ددات ح��دود شیبیش��یف ،

المجموع��ات المنتھی��ة ،متسلس��الت ف��وریر ،نظری��ة جاكس��ون ( النظری��ة المباش��رة) ،متع��ددات الح��دود المتعام��دة 
  ، مبرھنة وایرشترایز. Muntz theoremعات كاوس ،مبرھنة میونتس ،تربی

 ۲عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۲نظري:     )۲ریاضیات حیویة  (
Temperature-Dependent Sex Determination (TSD): Biological Introduction and 
Historical Asides on the Crocodilia, Nesting Assumptions and Simple Population 
Model, Age-Structured Population Model for Crocodilia, Density-Dependent Age-
Structured Model Equations, Stability of the Female Population in Wet Marsh Region 
I, Sex Ratio and Survivorship, Temperature-Dependent Sex Determination (TSD) 
Versus, Genetic Sex Determination(GSD), Related Aspectson Sex Determination. 
Modelling the Dynamics of Marital Interaction: Divorce Prediction and Marriage 
Repair, Psychological Background and Data(Gottman and Levenson Methodology), 
Marital Typology and Modelling Motivation, Modelling Strategy and the Model 
Equations, Steady States and Stability, Practical Results from the Model, 
Benefits(Implications and Marriage Repair Scenarios). 
Reaction Kinetics: Enzyme Kinetics(Basic Enzyme Reaction), Transient Time 
Estimates and Non-dimensionalisation, Michaelis–Menten Quasi-Steady State 
Analysis, Suicide Substrate Kinetics, Cooperative Phenomena, Autocatalysis 
(Activation and Inhibition), Multiple Steady States, Mushrooms and Isolas. 
Biological Oscillators and Switches: Motivation, Brief History and Background, 
Feedback Control Mechanisms, Oscillators and Switches with Two or More 
Species(General Qualitative Results), Simple Two-Species Oscillators(Parameter 
Domain Determination for Oscillations), 
Hodgkin–Huxley Theory of Nerve Membranes(FitzHugh–Nagumo Model), 
Modelling the Control of Testosterone Secretion and Chemical Castration. 

 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۳نظري:  )۲تحلیل عقدي  (
منحن�ي الكف�افي، مبرھن�ة ك�رین، التكامالت المعقدة، التكامل و المنحنیات الكفافیة، التكامل المحدد، التكامل على ال

مبرھن��ة كوش��ي، مبرھن��ة كوش��ي كورس��ات، ص��یغتا كوش��ي التك��املیتین، مبرھن��ة م��وریرا، مبرھن��ة لیوفی��ل ، 
المتتابعات والمتسلسالت ، دائرة التقارب ، متسلسالت القوى ، مبرھنة كوشي ھادمرد، مبرھن�ة ت�ایلر ، متسلس�لة 

لرواس��ب ، ان��واع النق��اط الش��اذة ، ایج��اد التك��امالت الحقیقی��ة ، لوران��ت ، متراجح��ة كوش��ي ، حس��اب الب��واقي وا
 التطبیقات الحافظة للزوایا وتطبیقاتھا.

  ۳عدد الوحدات:           ۱المناقشة:                   ۳النظریة:    میكانیكا الموائع
Introduction, What is Fluid Mechanics, Fluids in the pure sciences(Atmospheric 
sciences, Geophysics, Astrophysics, Biological sciences), Dimension and units, Fluid 
Properties(Viscosity, Density, specific weight, Pressure), Newton’s Law of Viscosity, 
Newtonian and Non-Newtonian Fluids, Classification of Flow Phenomena(Steady 
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and unsteady flows, Uniform and non-uniform flows, Incompressible and 
compressible flows, Laminar and turbulent flow), Streamlines, Stream functions.  
Dynamics: Bernoulli’s Equation, Equations of fluid motion, Continuity equation, 
Newton’s Laws- Newton's second law, he Navier-Stokes equations. 
Dimensional analysis: Why dimension analysis, Buckingham Π theorem, Scaling the 
governing equations(N-S), Similarity(Geometric similarity, Kinematic similarity, 
Dynamic similarity)   

 ۳د الوحدات: عد ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۳نظري:  ھندسة وراثیة
نبذة تاریخیة ، تحضیر جزیئات الدنا ، الناقالت ، الطریقة االساسیة الستزراع الجین�ات ، ادخ�ال م�دمجات جینی�ة 
الى انواع مختلفة من الخالیا ، المكتب�ات الجینی�ة ، انتخ�اب الم�دمجات ، خص�ائص الجین�ات المستنس�خة ، تقنی�ات 

PRC  اخالقیات االستنساخ واالستزراع الجیني . ، استزراع الجینات في النبات والحیوان ، 
 ۳عدد الوحدات:  ۱مناقشة:  ۰عملي:  ۳نظري:    أمراض

دراس��ة التغی��رات التنكس��یة والنخ��ر واض��طرابات التخض��یب واض��طرابات النم��و وااللتھ��اب وااللتئ��ام واالورام 
 واالمراض المناعیة واضطرابات الدوران .

 
 
 

 نیةالجدول النموذجي للزیارة المیدا

یكون جدول الزیارة المیدانیة العادیة معدا لمدة یومین او ثالثة ایام. ویشمل اجتماعات معدة مسبقا تقع مسؤولیة اإلعداد لھا وموائمة  -۱
 النموذج مع الظروف على عاتق قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي في مؤسسات التعلیم العالي. 

التاسعة من صباح الیوم األول. ویتم تحدید اوقات بدایة االجتماعات المعدة مسبقا والتي ال  تبدأ الزیارات المیدانیة عادة عند الساعة  -۲
تستغرق عادة أكثر عن ساعة واحدة. وال ینبغي ان تكون اوقات الجدول كلھا اجتماعات بل البد من ترك المجال ألنشطة 

مالحظات والسجالت وصیاغة فقرات مسودة تقریر المراجعین الخبراء اإلضافیة التي تشمل التحضیر الجتماعات وتحدیث ال
 مراجعة البرنامج.

 النشاط الوقت الجلسة

  الیوم االول

الترحیب والتقدیر تقدیم موجز للمراجعة (أغراضھا والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة  ۹:۰۰ ۱
 فریق البرنامج-وتقریر التقییم الذاتي) 

 الھینة التعلیمیة المنھج الدراسي: نقاش مع أعضاء ۹:۳۰ ۲

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة ۱۱:۰۰ ۳

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر ۱۲:۳۰ ٤

 اجتماع لجنة المراجعة: تدقیق الوثائق اإلضافیة بما فیھا عینة من أعمال الطلبة المصححة ۰۰:۱٤ ٥

 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الھیئة التعلیمیة ۰۰:۱٥ ٦
 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة وایة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة ۰۰:۱٦ ۷

  اجتماع مع الجھات ذات العالقة (عینة من الخریجین واصحاب العمل والشركاء  ۱۷:۰۰ ۸
 االخرین)   
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  الیوم الثاني

ول ومعالجة اجتماع مع رئیس المراجعة ومنسقھا وقائد البرنامج: ملخص لنتائج الیوم األ ٤٥:۸ ۹
 الثغرات وتعدیل جدول الیوم الثاني ان لزم

 المعاییر األكادیمیة للخریجین: اجتماع مع أعضاء الھیئة التعلیمیة ۹:۰۰ ۱۰

 فاعلیة عملیات ضمان الجودة وإدارتھا: اجتماع مع أعضاء الھینة التعلیمیة. ۱۰:۳۰ ۱۱

 التي تحتاج إلى معالجة. اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور ۱۲:۰۰ ۱۲

 وقت حر لمتابعة ما یستجد من قضایا ۰۰:۱٤ ۱۳

االجتماع األخیر للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذیة  ۳۰:۱٤ ۱٤
 الراجعة الشفھیة.

 التعلیمیة یقدم رئیس المراجعة التغذیة الراجعة الشفھیة لمنسق المراجعة وأعضاء الھینة      ۳۰:۱٤ ۱٥

 الختام ۰۰:۱٥ ۱٦

 ) ۱(جدول رقم 
نموذج عملیة المتابعة وإعداد التقریر ومخطط للجدول النموذجي للزیارة المیدانیة من اجل 

 المتابعة
 

 نموذج تقریر المتابعة

 دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي / قسم االعتماد الدولي

 المؤسسة:

 الكلیة:

 البرنامج:

 بعةتقریر المتا

وھو جزء من ترتیبات قسم ضمان  ۲۰یعرض ھذا التقریر نتائج زیارة المتابعة التي جرت بتاریخ____/____/____ .۱
 الجودة و االداء الجامعي الھادفة إلى توفیر الدعم المستمر لتطویر عملیات ضمان الجودة الداخلیة والتحسن المستمر.

الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقریر مراجعة البرنامج وتوفیر المزید وتتمثل اغراض ھذه المتابعة في تقییم مدى التقدم  .۲
 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعاییر االكادیمیة وجودة التعلیم العالي في العراق.

 وتشمل قاعدة األدلة المستخدمة في ھذه المتابعة على ما یأتي: .۳

 المعلومات المساندة لھتقریر التقییم الذاتي للبرنامج األكادیمي مع  )۱
 خطة التحسین المعدة والمنفذة منذ اعداد تقریر مراجعة البرنامج األكادیمي. )۲
 تقریر مراجعة البرنامج األكادیمي )۳
 تقریر مراجعة جودة التعلیم العالي والخطة االستراتیجیة المؤسسیة (ان وجدت) )٤
 األدلة اإلضافیة المقدمة أثناء زیارة المتابعة. )٥

 ٥۷ 



 تاجات اإلجمالیة التي تم التوصل إلیھا من ھذه المتابعة باآلتي:وتتمثل االستن .٤

 قام/لم یقم برنامج (اسم البرنامج األكادیمي) في (اسم المؤسسة التعلیمیة) بتطبیق خطة للتحسن. )۱
 تشتمل الممارسات الحسنة في المؤشرات المقدمة منذ الزیارة المیدانیة لمراجعة البرنامج على ما ھو ات: (اذكرھا). )۲
تتمثل القضایا المھمة التي یجب على المؤسسة التعلیمیة معالجتھا من خالل تحسینھا المستمر للبرنامج األكادیمي في    )۳

 اآلتي: (أذكرھا وبین ما إذا كانت خطة التحسین تتطرق إلیھ ام ال).

 
 
 
 
 
 
 

 یضم الملحق (أ) ادناه التقریر المفضل.  
 الملحق(أ)

 اسم المؤسسة التعلیمیة :

 خ الزیارة المیدانیة األولیة لمراجعة البرنامج األكادیمي :تاری

 تاریخ زیارة المتابعة:

 تاریخ تقریر المتابعة:

 اسماء المراجعین الذي اجروا المتابعة                      الوظیفة/المسمى الوظیفي                     التوقیع

 الجزء األول: نظام ضمان الجودة الداخلي المستخدم

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات )نعم؟ ( السؤال ت

۱ 
ھل تم إنجاز تقریر التقییم الذاتي للبرنامج 

    األكادیمي؟

۲ 
ھل تبین تقاریر التقییم الذاتي األخیرة مقدار 

تحقیق معاییر إطار التقییم و/او التطرق 
 إلیھا؟

   

۳ 
ھل ھنالك خطة للتحسین مستندة إلى 

    اخلیة؟مراجعة خارجیة ود

    ھل توجد ثغرات مھمة لم یتم التطرق إلیھا؟ ٤

٥ 
ھل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبیق 

    خطة التحسین؟

 ٥۸ 



٦ 
ھل من المتوقع ان یواجھ تطبیق خطة 

    التحسین اي عقبات كبیرة؟

۷ 
ما ھو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعلیمیة 

ان تحتاج إلیھ إلكمال التحسینات على 
 برنامج؟ال

   

۸ 
ما ھو الزمن الذي یتوقعھ المراجعون ان 
یستغرقھ إكمال التحسینات على البرنامج 

 بما یحقق المؤشرات؟
   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات (أنظر إلى إطار التقییم)

بنود خطة التحسین (بین 
مدى مطابقتھا للتوصیات 

الواردة في تقریر مراجعة 
 البرنامج األكادیمي)

المعلومات الجدیدة المستقاة 
 االستنتاج العام من زیارة المتابعة المیدانیة

 المنھج الدراسي
 االھداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 المقرر الدراسي (المحتوى)
 التقدم من سنة ألخرى

 التعلیم والتعلم
 تقویم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج
 قبولینالصورة العامة للطلبة الم

 الموارد البشریة
 الموارد المادیة

 استعماالت الموارد المتاحة
 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولین

   

 المعاییر األكادیمیة
 معاییر واضحة

 استخدام معاییر القیاس المناسبة
 إنجاز الخریجین

 معاییر أعمال الطلبة المقیمة

   

 ٥۹ 



 ادارة البرنامج والضمان
 الالزمة إلدارة البرنامجالترتیبات 

 السیاسات واإلجراءات المتبعة
 المالحظات المنھجیة المجمعة

 والمستخدمة
 االحتیاجات التحسینیة للموظفین

 التي یتم تحدیدھا ومعالجتھا
 إجراءات التخطیط للتحسین

 المتبعة

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاییر المراجعة الناجحة وتقییم العملیة

 معاییر المراجعة الناجحة

 تتمثل معاییر المراجعة الناجحة في ترتیبات مراجعة البرنامج األكادیمي وتقییمھ في اآلتي: .۱

ان یكون البرنامج الذي تتم مراجعتھ مدعوما بأنظمة داخلیة قائمة او قید التحسین تتضمن المواصفات والمراجعة استنادا إلى  .۱
 راجعة الداخلیة ھذه اساسا قویا للمراجعة الخارجیة.ثقافة التقییم الذاتي والتحسین المستمر. إذ توفر خصائص الم

 ان یكون توقیت المراجعة الخارجیة مناسبا. .۲
 ان تكون الصورة العامة للجنة خبراء المراجعة مطابقة إجماال للصورة العامة للمراجعة الخارجیة. .۳
 ان یتم االعتناء بالتفاصیل في التخطیط واإلعداد من قبل كل من: .٤

و االعتماد االكادیمي : بأن تستمر في تطبیق إجراءاتھا الخاصة بالعمل مع المؤسسة التعلیمیة  دائرة ضمان الجودة •
 والمراجعین وتوفر الدعم المناسب والالزم للمراجعة الخارجیة.

منسق المراجعة: بأن یحرص على ان تكون قاعدة األدلة التي تنتجھا أنظمة المراجعة الداخلیة وإعداد التقاریر متوافرة  •
 ي الوقت المناسب للمراجعین الخبراء الزائرین وأن یتم تلبیة ایة إیضاحات او معلومات إضافیة مطلوبة.ف
 المؤسسة التعلیمیة: بأن توفر تقریرا للتقییم الذاتي للبرنامج األكادیمي الذي سیخضع للمراجعة الخارجیة. •
ة الوثائق المقدمة وإعداد التعلیقات االولیة التي المراجعون الخبراء: بأن یقوموا بالتحضیر للزیارة بما في ذلك قراء •

 یسترشد بھا في إجراء الزیارة.
ان یكون ھنالك تطابق في تطبیق اسلوب المراجعة المعلنة والبروتوكوالت من قبل جمیع المشاركین بما یحترم رسالة وفلسفة  .٥

 العملیة ویدعمھا للمراجعة والتحسین المستمرین.
 و المؤسسة التعلیمیة حوارا مفتوحا ینم عن االحترام المتبادل طوال مدة المراجعة.ان یعقد المراجعون وممثل .٦
 ان تكون أحكام المراجعین واضحة ومستندة إلى األدلة المتوافرة ومدونة بشكل نظامي.  .۷
 فیھ من حقائق. ان یتم اعداد تقریر المراجعة في الوقت المناسب وفقا لمعیار وھیكلة التقاریر وأن تؤكد المؤسسة صحة ما یرد .۸
 ان تكون مجموعة االستنتاجات المستمدة من المراجعة بناءة تقدم رایا منصفا ومتوازنا عن البرنامج األكادیمي. .۹

 ٦۰ 



ان تكون المؤسسة قادرة على االستفادة من المراجعة الخارجیة بدراسة نتائجھا وأخذھا بعین االعتبار وإعداد خطة واقعیة  .۱۰
 للتحسین عند اللزوم.

 التقییم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي إلى وضع وتطبیق اجراءات للتقییم النظامي لجمیع المراجعات الخارجیة  .۲
للبرامج األكادیمیة التي تنظمھا وسوف یطلب من المؤسسة التعلیمیة ورئیس المراجعة والمراجعین المختصین ان یقوموا بتقییم كل 

یان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي بتحلیل المالحظات المنھجیة كما مراجعة خارجیة عن طریق ملء استب
 سیقوم عند الضرورة بمتابعة ایة صعوبات تتم اإلشارة الیھا. 

كما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي بتفحص المالحظات المنھجیة للخروج بتقاریر موجزة تظھر اھم الجوانب 
التطبیقیة لعملیة المراجعة بما في ذلك المستویات العامة للرضا الذي یبدیھ المشاركون، إضافة إلى امثلة من الممارسات الجیدة وفرص 

 التحسن المستمر.

 
 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكادیمي

 تعریف المصطلحات المستعملة في دلیل مراجعة البرامج

ستعملة في ھذا الدلیل و/او المراجعة الداخلیة والخارجیة وإعداد التقاریر معان مختلفة حسب قد تحتمل بعض المصطلحات الم
 السیاق التي ترد فیھ. وإلزالة االبھام فقد وضعت التعریفات االتیة لتلك المصطلحات:

 الحقول االكادیمیة / مجاالت التخصص/ التخصصات

مجال الدراسة كالریاضیات والطب والھندسة والفلسفة. وغالبا ما یتم تقسیم  تصنف الحقول األكادیمیة مجاالت محددة ومترابطة او
الحقول ذات المجال الواسع: فالدراسات اإلنسانیة على سبیل المثال تشتمل على موضوعات كالتاریخ واألدب، وقد تشتمل الفنون 

مج حقلین او أكثر، او قد تضم موضوعات على تخصصات منفصلة منھا الفنون الجمیلة والتصویر. وقد تجمع مناھج بعض البرا
 وتخصصات مختلفة كالریاضیات في الھندسة او المحاسبة في إدارة األعمال.

 المعاییر األكادیمیة

ھي معاییر محددة تضعھا المؤسسة التعلیمیة باالستفادة من نقاط مرجعیة خارجیة. وتشتمل على المستوى او الحد األدنى من 
 یكتسبھا الخریجون من البرنامج األكادیمي ویمكن استخدامھا في التقییم والمراجع. المعارف والمھارات التي

 االعتماد

ھو االعتراف الذي تمنحھ وكالة او منظمة ما لبرنامج تعلیمي او مؤسسة تعلیمیة لتأكید مقدرتھا على إثبات ان ذلك البرنامج (او 
نیة أنظمة فاعلة لضمان جودة انشطتھا األكادیمیة وتحسینھا المستمر وفقآ البرامج) یفي بالمعاییر المقبولة وأن لدى المؤسسة المع

 للمعاییر المعلنة.

 خطط العمل او التحسین

ھي خطط التحسین الواقعیة المستمدة من النظر في األدلة والتقییمات المتوافرة. وقد یتم تطبیقھا ألكثر من سنة واحدة إال انھ یجب 
 مستوى المقررات والبرامج األكادیمیة والمؤسسة التعلیمیة. إعدادھا ومراجعتھا كل سنة على

 ٦۱ 



 الطلبة المقبولین

 ھم الطلبة المسجلون في برنامج أكادیمي بمن فیھم اولئك المقبولون ممن اجتازوا ساعات معتمدة سابقة للقبول لما بعد السنة األولى. 

 النقاط المرجعیة/المعیاریة

لعامة لمستویات اإلنجاز والمھارات العامة المتوقعة من خریجي حقل او موضوع معین. وقد تمثل العبارات المعیاریة التوقعات ا
تكون المعاییر المرجعیة خارجیة او داخلیة. فالنقاط المرجعیة الخارجیة تسمح بمقارنة المعاییر األكادیمیة وجودة برنامج أكادیمي 

رجعیة الداخلیة فیمكن استخدامھا للمقارنة بین الحقول األكادیمیة او لتحدید بالبرامج المماثلة لھ في العراق والعالم. اما النقاط الم
 التوجھات خالل فقرة زمنیة معینة.

 

 المجموعة

ھي تلك الشریحة المحددة من المجتمع التي تخدمھا المؤسسة التعلیمیة وفقا لرسالتھا ونظامھا الداخلي. وقد تكون محددة جغرافیا او 
 عات واالفراد الداخلة في أنشطتھا.وفقا للمنظمات والمجمو

 اھداف المقرر

یجب التعبیر عن األھداف العامة للمقرر باعتبارھا المخرجات التي ینبغي ان یحققھا الطلبة الذین یكملون المقرر كمزایا مھمة وقابلة 
 للقیاس. ویجب ان تسھم في تحقیق األھداف المحددة لبرنامج او أكثر من البرامج التعلیمیة.

 نھج الدراسي او المناھج الدراسیةالم

ھي العملیة التعلیمیة المنظمة بأكملھا التي تصممھا المؤسسة التعلیمیة وتدیرھا للطالب المقبول وفقا لمخرجات التعلم المطلوبة، 
المرافق المتوافرة وتتألف من المحتوى وترتیبات التعلیم والتعلم وتقویم إنجازات الطلبة باإلضافة إلى إمكانیة استخدام مجموعة من 

في الجامعة وخارجھا وفقا لترتیبات معینة؛ بما في ذلك المكتبات، ودراسات الحاسوب، والدراسات االجتماعیة، والریاضیة، 
 والتدریبیة، والمیدانیة.

 التعلم الذاتي/ المستقل الموجھ (المھارات المكتسبة)

لدراسي والتي تدعم الطالب والخریج في البحث عن الخبرات المنظمة ھو التعزیز الفاعل للمھارات الشخصیة المشمولة بالمنھج ا
وغیر المنظمة واستیعابھا والتعلم منھا. وتشمل أسالیب التعزیز التعلم اإللكتروني والتعلم الشخصي والذاتي والعمل المیداني 

الموجھ خارج المحاضرات الدراسیة الرسمیة والواجبات والتدریب والتعلم االنعكاسي. ومن األدوات المستعملة لدعم التعلم الذاتي 
 السجالت الدوریة وتقاریر التقییم الذاتي وأدوات التعلم التفاعلیة وما إلى ذلك.

 التعلیم االلكتروني

قرر. قد یكون التعلم بطریقة إلكترونیة باستخدام تقنیة المعلومات المكون األولي او الثانوي للمواد الخاصة بالبرنامج األكادیمي او الم
وقد یكون مستقال بذاتھ او داخال في مناح التعلیم والتعلم االخرى. وقد یشتمل على التحدید الذاتي لألھداف ومخرجات التعلم 
المطلوبة والمواد عن طریق االختیار الذاتي، ویتضمن عادة التقییم الذاتي. وھو یزید بصورة عامة مستوى الذاتیة في التعلم 

د تحویل النصوص او المحاضرات الحالیة إلى موقع إلكتروني او إلى إحدى الوسائط المسجلة مسبقا بحد والمسؤولیة عنھ. وال یع
 .  ذاتھ تعلما إلكترونیا 

 

 ٦۲ 



 المقیم/التقییم الخارجي

ھو قیام المؤسسة بتعین لبرنامج أكادیمي محدد او جزء من برنامج او مقرر للخروج برأي خارجي مستقل عن المعاییر األكادیمیة 
 الموضوعة والمتحققة في االمتحانات الخاصة بمنح الدرجة العلمیة.

 إطار التقییم

یوفر إطار التقییم بنیة معیاریة لتقییم البرامج األكادیمیة. ویشكل اساس التقییم الذاتي والزیارة المیدانیة من قبل المراجعین 
ي جمیع الحقول األكادیمیة والمؤسسات التعلیمیة ولتطبیقھ المختصین وتقریر مراجعة البرنامج األكادیمي، وھو معد لالستخدام ف

 على المراجعات الداخلیة والخارجیة.

 

 المفاھیم العامة (اللوائح)

 ھي المبادئ والنظم والتعلیمات الالزمة للمؤسسة التعلیمیة ضمن السیاسات التي تحكم أعمالھا.

  مؤسسة التعلیم العالي

لتي تقدم برامج التعلیم العالي المؤدیة إلى الحصول على الدرجة الجامعیة األولى (البكالوریوس/ ھي الكلیة او المعھد او الجامعة ا
 دبلوم) أو أیة درجة أعلى من ذلك.

 مخرجات التعلم المطلوبة

لة وقابلة ھي النتائج المتعلقة بالمعرفة التي تریدھا المؤسسة التعلیمیة من برامجھا وفقا للمخرجات. ویجب ان تكون مرتبطة بالرسا
 للقیاس (قابلة للتقییم) وأن تعكس المعاییر المرجعیة الخارجیة بالمستوى المناسب.

 النظام الداخلي إلدارة وضمان الجودة

ھو النظام الذي تعتمده المؤسسة التعلیمیة لضمان تحقیق برامجھا التعلیمیة والعناصر الداخلة فیھا باالحتیاجات المحددة وأن تخضع 
حسین المستمرین. ویتضمن نظام إدارة الجودة المستند إلى المخرجات مواصفات محددة للجودة من التصمیم إلى للمراجعة والت

التقدیم، والتقییم وتحدید الممارسات الجیدة واوجھ القصور والمعوقات ، ومتابعة األداء ومقترحات التحسین والتعزیز والمراجعة 
 ت واالستراتیجیات واألولویات الفاعلة لدعم التحسین المستمر.والتحسین النظامیین للعملیات لوضع السیاسا

 سوق الوظائف/ العمل

ھو توفر مجاالت التوظیف المھنیة والتجاریة وذات التوجھ البحثي وغیرھا من المجاالت التي یكون الخریج مؤھال للعمل فیھا بعد 
 .    التخرج

 بیان الرسالة

التعلیمة ودورھا في تنمیة المجتمع. كما قد یعرض بیان الرسالة بیانات مساندة موجزة ھو بیان موجز یحدد بوضوح مھمة المؤسسة 
 حول رؤیة المؤسسة التعلیمیة وقیمھا وأھدافھا االستراتیجیة.

 

 ٦۳ 



 المراجع المختص

ة التعلیمیة ھو شخص ذو المستوى المھني والخبرة اإلداریة او الذي لدیھ خبرة في الموضوع المعني (اال انھ لیس من نفس المؤسس
ولیس لدیھ تضارب في المصالح، بحیث یمكنھ المساھمة بمراجعة البرنامج التعلیمي لضمان الجودة الداخلیة والخارجیة او لغایات 

 االعتماد.

 البرنامج األكادیمي

مامھ بنجاح على لغرض مراجعة البرنامج األكادیمي یعرف البرنامج التعلیمي بأنھ ذلك الذي یقبل الطلبة الذین یحصلون بعد إت
 درجة اكادیمیة.

 

 

 اھداف البرنامج

ھي الغایات العامة لتقدیم البرنامج األكادیمي والتي توجھ بدورھا تطویر األھداف االستراتیجیة وتنفیذھا (لضمان تحقیق األھداف) 
 ومخرجات التعلم المطلوبة (للتأكد من قیام الطلبة بالعمل من أجل تحقیق النتاج المطلوبة)

 ة البرنامج األكادیميمراجع

تنطبق مراجعة البرنامج األكادیمي على جمیع البرامج التعلیمیة في جمیع مؤسسات التعلیم العالي. وفي حالة البرامج التي تعلم في 
 أكثر من مؤسسة تعلیمیة یكون البرنامج بأكملھ مشموال بالمراجعة.

 وھنالك ثالثة اھداف لمراجعة البرامج في العراق، وھي: 
وید صانعي القرار (في مؤسسات التعلیم العالي ودائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي في الوزارة واولیاء األمور تز -۱

 والطلبة وغیرھم من اصحاب المصلحة) باألحكام المدعومة باألدلة حول جودة برامج التعلم.
 یدة والتحدیات وتقییم االلتزام التحسین المستمر.دعم تطور عملیات ضمان الجودة الداخلیة بالمعلومات حول الممارسات الج  -۲
 تعزیز سمعة التعلیم العالي في العراق على المستوى اإلقلیمي والدولي.  -۳

 ضمان الجودة

ان تتوافر في المؤسسة التعلیمیة الوسائل الالزمة لضمان تحدید المعاییر األكادیمیة لكل برنامج تعلیمي وفقا للمعاییر الدولیة 
أن تكون جودة المنھج الدراسي والبنیة التحتیة المعنیة مناسبة وتحقق توقعات األطراف المعنیة وأن یمتلك خریجیھا المماثلة، و

 مجموعة من المھارات المحددة وأن تكون المؤسسة التعلیمیة قادرة على التحسین المستمر.

 منسق المراجعة

رنامج األكادیمي للمساعدة في جمع المعلومات وتفسیرھا وتطبیق ھو الشخص الذي ترشحھ المؤسسة التعلیمیة لتنسیق مراجعة الب
 أسالیب المراجعة المعلنة.

 التقریر

 التقاریر المنتظمة المعدة استنادا الى مراجعات البرنامج األكادیمي وتقییمات برنامجھ التعلیمي.

 ٦٤ 



 التقییم الذاتي

 ن مراجعة البرنامج وضمن نظام داخلي إلدارة وضمان الجودة.ھو قیام المؤسسة التعلیمیة بتقییم برنامج أكادیمي معین كجزء م

 الزیارة المیدانیة

ھي زیارة معد لھا لمراجعین مختصین خارجین ضمن مراجعة البرنامج األكادیمي. وتستمر الزیارة المیدانیة عادة لمدة یومین او 
 ) نموذجیا لذلك.۱ثالثة. ویضم جدول (

 الوصف

برنامج وبنیتھ والمخرجات المطلوبة منھ وایة مقررات او مرافق محددة او موارد داخلة فیھ. ویوفر ھو الوصف التفصیلي ألھداف ال
 التوصیف المعلومات الالزمة لتصمیم البرنامج وتقدیمھ ومراجعتھ.

 الجھات ذات العالقة

سة من حیث جودة التعلیم ھي تلك المنظمات او المجموعات او األفراد ذات المصلحة المشروعة في االنشطة التعلیمیة للمؤس
ومعاییره وفاعلیة أنظمة ضمان الجودة وإجراءاتھا. وتضم عملیة المراجعة االستراتیجیة الفاعلة اھم مجموعات األطراف المعنیة. 
 ویعتمد المدى الدقیق لمجموعات األطراف المعنیة واھتماماتھم المختلفة على رسالة المؤسسة التعلیمیة ومدى أنشطتھا التعلیمیة
وظروفھا المحلیة. ویتحدد المدى عادة بدراسة لتحدید النطاق. وتشتمل المجموعات ذات المصلحة المشروعة على الطلبة الحالیین 
والخریجین والطلبة الراغبین بااللتحاق واولیاء. امورھم او عائالتھم وطاقم المؤسسة التعلیمیة والوسط التوظیفي والوزارات 

 وغیرھم من المنظمات الممولة والمنظمات واالتحادات المھنیة إن وجدت. الحكومیة المعنیة والراعین

 األھداف االستراتیجیة / الخطط االستراتیجیة

ھي مجموعة من األھداف الخاصة بالمؤسسة التعلیمیة والمستمدة من رسالتھا والمحولة إلى خطة واقعیة تقوم على التقییمات 
لوسائل التي تسعى المؤسسة عن طریقھا إلى تحقیق رسالتھا وتحدد الخطة االمور التي المدعومة باألدلة. وتركز االھداف على ا

ینبغي معالجتھا واإلطار الزمني والشخص المسؤول والتكالیف التقدیریھ، وترافقھا خطة تنفیذیة تتضمن ترتیبات لمراقبة التقدم 
 وتقییم اآلثار.

 تقییم الطلبة

متحانات وغیرھا من األنشطة التي تقوم بھا المؤسسة التعلیمیة لقیاس مقدار إنجاز ھي مجموعة من اإلجراءات التي تشمل اال
مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج األكادیمي ومقرراتھ. كما توفر التقییمات وسیلة لتصنیف الطلبة وفقآ إلنجازاتھم ، ویسعى التقییم 

عیا وراء اعداد منھج مناسب . ویوفر التقییم التكویني المعلومات التشخیصي إلى تحدید المدى الحالي لمعارف الطالب ومھاراتھ س
عن اداء الطالب وتقدمھ دعما لمتابعة التعلم دون احتساب عالمة من أجل التخرج بالضرورة.  اما التقییم الشمولي فیحدد المستوى 

 معتمدة للبرنامج األكادیمي.النھائي لتحصیل الطالب في البرنامج او عند نھایة المقرر الذي یدخل في الساعات ال

 تقییمات الطلبة

ھي عملیة جمع آلراء الطلبة حول جودة برنامجھم في بنیة قیاسیة مع تحلیل للمخرجات. ومن أكثر األسالیب استخداما لجمع اآلراء: 
المركزة والتمثیل في الدراسات المسحیة واالستبیانات، ومن اآللیات األخرى المؤتمرات اإللكترونیة والھیئات ومجموعات العمل 

 المجالس واألوساط األخرى.
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 طرائق التعلیم والتعلم

ھي مجموعة الطرائق التي یستخدمھا التدریسیین لمساعدة الطلبة على تحقیق مخرجات التعلم المطلوبة من المقرر. ومن امثلة ذلك 
حالة لك طالب حول كیفیة تحلیل المعلومات المحاضرات، وتعلیم المجموعات الصغیرة كالجلسات التعلیمیة والندوات، ودراسة 

والوصول إلى القرارات، والواجبات ككتابة اوراق بحثیة لیكتسب الطلبة مھارات التعلم الذاتي والتقدیم، والرحالت المیدانیة، 
ل إلى استنتاجات والجلسات العملیة إلكساب الطلبة المھارات العملیة وإجراء التجارب لتدریب الطلبة على تحلیل النتائج والوصو

 محددة وإعداد التقاریر او العروض او الملصقات.

 ٦٦ 


