
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

١٠٤رتأسس الریاضیااسم / رمز المقرر.٣

بكالوریوس علوم في الریاضیاتامج التي یدخل فیھاالبر.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

الثانیةالسنة الدراسیة /األولالفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف.٨

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

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
. والبد من الربط بینھا المتاحةالتعلم تحقیقھا مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

المفاھیم االساسیھ للتقدم أھم١٠٤الریاضیات رأسس(یوفر مقرر وبین وصف البرنامج.
نظام إنشاءمنھ ویتضمن األولبدراسة مواضیع متقدمھ والمقرر ھو مكمال للجزء 

األعدادحقل إنشاءثم الحقیقیةواألعدادالنسبیةاألعدادوحقلي الصحیحةاإلعداد
االساسیھ في الجبر  ثم االنتقال لتقدیم مقدمھ المبرھنةإلىأضافھالعقدیةأوكبةالمر

..……………األعدادفي نظریة مختصره 



أھداف المقرر.٩
فیما بینھا والعالقةوكیفیة بناءھا الریاضیةھاال نظمكالریاضیات أساسیاتأھمعلىالطالبیتعرفأن-
الصحیحةاألعدادنظام إنشاءیتعرف الطالب على -
والمركبةوالحقیقیةالنسبیةاألعدادحقول نشاءإف الطالب على یتعر-
من خالل دراسة مقدمھ عنالصحیحةاألعدادوخاصة األعدادالعملیات التي یجریھا على أساسیدرك الطالب -
------------------األعدادنظریة -

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم المعرفة-أ
أن یستنتج الطالب كیفیة بناء النظام الریاضي -
الب كیفیة بناء الحقل یعرف الطأن-
.االساسیھ في الجبر النظریةیتعرف الطالب على أن-
األعدادمن خالل نظریة األعدادعلى العالقات التي تربط الطالب یتمرس أن-

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
تقاریر علمیة - ١ب
بحوث تخرج- ٢ب

طرائق التعلیم والتعلم 

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

طرائق التقییم 

المشاركة داخل القاعة الدراسیة.-
اختبارات تحریریة یومیة وفصلیة ونھائیة.-
صف.اختبارات شفویة داخل ال-
أنشطة بحثیة.-



مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
القدرة على التفكیر العلمي.-٢ج
القدرة على المشاركة الفعالة في النشاطات الفصلیة.-٣ج
لدعم الفكرة الرئیسیة المطلوبة.في القیام بأنشطة بحثیة واستخدام المصادر المفیدة المھارة -٤ج

طرائق التعلیم والتعلم 
الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.
. تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا
الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
الجماعیة.لألنشطةالدرجةمننسبةتخصیص
. استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ، االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
.استخدام التحلیل العقدي في حل المشكالت في علوم الریاضیاتعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
.تاجیة واالستنباطیةوحل األمثلة ذات األفكار االستنرفتعبالالطالبقدرةتنمیة-٢د
.من خالل المشاركة في المناقشات العلمیةاآلخرینمع التعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
التحلیل والتركیب.علىالطالبقدرةتطویر-٤د



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

–د باسل عطا - عادل غسان- د–الریاضیات أسسمقدمھ في - ١
جامعة بغداد 

نادر -ریاض شاكرد–د ھادي جابر –الریاضیات أسس-٢
األولالجزء -البصرةجامعة –جورج 

٣ELEMENTS OF SET THEORY –HERBERT B –

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
ة التقییمطریقطریقة التعلیمأو الموضوع

أساسیةتعاریف ٣األول
أعادهأساسیھتعاریف 

مختصره لما درسھ الطالب 
–في المقرر الممھد 

المجموعات والعالقات علیھا 
عامة أسئلةنظري

ومناقشة

األعدادبناء نظام ٦والثالثالثاني
الصحیحة

نظامإلىالحاجةمقدمھ عن 
جدید یختلف عن  نظام 

تعریف –الطبیعیةاألعداد
عملیات الجمع والضرب 

وخواص كل منھما وكیفیة 
واثبات ,Zفي Nغمر  

مع المھمةبعض القضایا 
التوضیحیةاالمثلھ 

عامة أسئلةنظري
ومناقشة 

رابع والخامس ال
حقل اإلعداد النسبیة ٩والسادس

وحقل األعداد الحقیقیة

إلىالتي دعت األسباب
نظام جدید في كل مره إیجاد

تعریف –ول فیھا نتح
عملیتي الجمع والضرب 

دراسة النسبیةاألعدادعلى 
غمر –الخواص التي تتحقق 

ألمجموعھفي Zألمجموعھ
Q - الحقیقیةاألعداددراسة
Rفي  Qغمر–

اختبارات نظري
ومناقشة

لسابع والثامنا
المركبةاألعدادحقل ٩والتاسع

النظام الجدید إلىالحاجة
واص الجمع خ–إنشاءھا

التمثیل الھندسي –والضرب 
األعدادوجذور الزاویة

توضیحیھأمثلھ

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

والحادي لعاشرا
االساسیھ في المبرھنة٦عشر

الجبر 

لمعادلة متعددة العامةالصورة
الحل العام لمعادلة -- الحدود 

متعددة الحدود التي معامالتھا 
جةالدرمركبھ  ومن إعداد

والثالثةوالثانیةاألولى
والرابعة

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

ثاني عشر ال
والثالث عشر 
والرابع عشر 

والخامس عشر
األعدادمقدمھ في نظریة ١٢

تعاریف –نبذه تاریخیھ 
اإلعدادللقاسم في أساسیھ

مبرھنات –الصحیحة
حول القواسم والقاسم أساسیھ

–األعظمالمشترك 
- وبرھانھالقسمةاخوارزمیة 

المضاعف المشترك 
–فیرما إعداد–األصغر

میرسن إعداد

مناقشة نظري
واختبارات



UNIVERSITY OF CALIRORNIA
متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 

ورش العمل والدوریات والبرمجیات 
والمواقع االلكترونیة )

رتونية الرصينة.املواقع االلك
 )www. Freescience.info/math(

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
١٠٣رریاضیات أسس-المتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 




