
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

تریاضیاقسم علوم الالقسم الجامعي / المركز.٢

١١٥ر/ریاضیات منتھیةاسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

ام رسميدوأشكال الحضور المتاحة.٥

ولىالسنة الدراسیة األ/الفصل االول الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف .٨

:أھداف المقرر-٩

اكتساب الطالب لمفھوم العبارات والمنطق الریاضي وطرق التعامل معھا جبریا.-أ
لروابط بینھا والنظریات المتعلقة بھا.توضیح مفھوم المجامیع والعالقات والدوال وا-ب
رة في التعامل مع المصفوفات بانواعھا واجراء مختلف العملیات علیھاإعطاء الطالب خب-ج

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

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

.والمعادالت الخطیة وطرق العد 



مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.٩

المعرفة والفھم -أ
ضیة والتعامل معھا.القدرة والمھارة في تمییز العبارات والجمل الریااكتساب-
ة التمییز بین العالقات والدوال والربط بینھما.اكتساب مھار-

تعامل مع المصفوفات .ال-
أستخدام مبادئ العد.-

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
التدریب الصیفي–١ب
بحوث تخرج –٢ب
تقاریر علمیة –٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

.رات الیومیة المفاجئة واالسبوعیة المستمرةاالختبا-
التدریبات واألنشطة في قاعة الدرس . -
.واقع االلكترونیة لإلفادة منھا إرشاد الطالب إلى بعض الم-

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

رمھارات التفكی-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
تحلیل  المشكلة بشكل احصائي ریاضي وایجاد الحلول لھا على اساس النتائج المتوقعة-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج
-٤ج



طرائق التعلیم والتعلم 
تطبیقي مرتبط بواقع الحیاة الیومیة لجذب الطالب الى موضوع الدرس نحوعلىالمحاضرةإدارة

.دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون المادة مرنھ قابلھ للفھم والتحلیل 
الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
لواجبات الیومیة واالختبارات .لالدرجةمننسبةتخصیص

طرائق التقییم
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاالختباراتتعبر.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
التقنیة.وسائلمعالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
اإلنترنت.معالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٢د
المتعددة.الوسائلمعالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



بنیة المقرر.١٠

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

ضي والعباراتامل٣االول نطق الر

( العبارات ، 
العبارات المركبة ، 

القضایا وجدول 
الصدق ، العبارات 

یة والثنائیة )الشرط

اسئلة عامة نظري 
ومناقشة

جرب القضا٣الثاني
االقتضاء والتكافؤ ، 

المحاورات ، 
المسورات 

اسئلة عامة نظري
ومناقشة او 
امتحان اني

موعات٣الثالث ا
مفھوم االنتماء ، 

العملیات على 
المجموعات 

أسئلة عامة نظري 
ومناقشة 

المجموعات٣الرابع
مجموعات ، جبر ال

األزواج المرتبة 
والحاصل الدیكارتي

نظري 
امتحان اني

انواع تعریفات ،عالقاتال٣الخامس
العالقات 

أسئلة عامة نظري
ومناقشة او 
امتحان اني

العالقات٣السادس
تركیب العالقات ، 

مبرھنات تخص 
العالقات

اسئلة عامة و نظري 
مناقشة

، تعریف الدوالالدوال ٣السابع
تركیب الدوال 

اسئلة عامةنظري 

دوالال٣الثامن
خواص الدوال ، 

العملیات الجبریة على 
الدوال

الواجباتنظري 
الجماعیة

ملتجهاتا٣التاسع
المتجھات الصفیة 

والعمودیة ، ضرب 
المتجھات

نظري 
اسئلة عامة

صفوفاتامل٣العاشر
تعاریف ، جبر 

المصفوفات ، عكس 
المصفوفة

امتحان نظري
شھري

دداتاحمل٣الحادي عشر 
المحددات وخواصھا ، 

المحددات والعوامل 
المتممة

نظري 
اسئلة عامة

حل املعادالت اخلطية٣الثاني عشر
حل المعادالت الخطیة 

بالمحددات ( طریقة 
كرامر )

مناقشة و نظري 
امتحان اني

اسئلة عامةنظري بادیل مبادئ العد ، التالتحلیالت التوافقیة٣الثالث عشر



البنیة التحتیة .١١

القراءات المطلوبة :
كتب المقرر
اخرى

ضيات املنتهية)١( الطبعة ،مصطفى امحد وآخرون،مقدمة يف الر
العراق-اجلامعة التكنولوجية١٩٩١األوىل

رد كوملان،  ترمجة ،مقدمة يف اجلرب اخلطي مع تطبيقات)٢( بري
سل عطا اهلامشيع الطبعة األوىل،ادل غسان نعوم و

العراق- جامعة بغداد١٩٩٠
١٩٧٨األوىلالطبعة،عادل زينل البيايت،املصفوفات)٣(

العراق- اجلامعة املستنصرية 

ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 
.ومشاريع حبوث التخرجيف الشركات والدوائر ذات العالقة العمليالتطبيق

القبول .١٢
توجدال المتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٠أكبر عدد من الطلبة 

والتوافیق معامالت 
ذوات الحدین

تمارین حول ٣الرابع عشر
امثلة المواضیع السابقة

الواجباتنظري 
+الجماعیة

مناقشة

تمارین حول ٣الخامس عشر
امتحان نظري امثلةالمواضیع السابقة

شھري


