جايعح  /اكادًَُح  :وصاسج الرعلين العالى
كهُح  /يعهذ  :الوعهذ العالى للفٌىى الرطثيقيح – الرجوع الخاهس
قغى  :عام

ًَىرج سقى ()12
 -1بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ2505 :

انرخصص :عاو

 -2هذف
انًقشس:

إعى انًقشس  :سَاضُاخ

عذد انغاعاخ انذساعُح ()2

انفشقح  /انًغرىي  :الثاًيح
انفصم انذساعً  :الثاًى
انعاو انجايعً 2118-2117 :
َظشي ()2

عًهً ( ) -

دساعح يعادالخ انرفاضم يٍ انشذثح انثاَُح وجثش انًرجهاخ وَظشَح جاوط
وذكايالخ التالط ودانح جايا وتُرا .

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً عهً أٌ :

أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -1يىضخ هاهيح هعادالخ الرفاضل والركاهل ودالح جاها وتيرا الشياضيح
أ -2يششح ًظشيح جاوس وذكاهالخ التالس
أ -3يزكش أسس جثش الورجهاخ الشياضيح.

ب -المهارات

ب -1يذل الوعادالخ الشياضيح
ب -2يذلل الوشاكل هي الٌاديح الشياضيح وذذليلها واخرياس أًسة طشق العالج.
ب -3اسرخذام ذذىيالخ التالس لذل الوعادالخ .

جـ  -المهارات

ج1ـ يىظف الوعلىهاخ والثياًاخ للوعادالخ الشياضيح
ج2ـ يقىم ترذليل تياًاخ و الرذىيالخ
ج3ـ يسرخذم االسلىب العلوي الوٌطقي لذل الوشكالخ

الذهنية :

المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انعايح :

د -1يجوع الثياًاخ وكراتح الرقاسيش.
د -2يسرخذم شثكاخ اإلًرشًد
د -3يعذ أتذاز وذقاسيش

1

 -4يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

1

عشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه
ويحرىَاذه وياذى يٍ خطظ انرحغٍُ
عٍ انعاو انًاضً
يفهىو يعادنح انرفاضم يٍ انشذثح
انثاَُح

3

يفهىو ذكايالخ التالط

2

4

دانح جايا وتُرا انشَاضُح

2

2

5

كُفُح جثش انًرجهاخ انشَاضُح

2

2

-

6

حغاب جثش انًرجهاخ انشَاضُح

2

2

-

إعذاد ذقاسَش

7

ذحذَذ انًشاكم وفقا نهعالقاخانشَاضُح وطشق عالجها

2

2

-

يحاضشج ذفاعهُح

8
9

اخرثاس أعًال انغُح
إجشاء يقاسَاخ نرقُُى انًرغُشاخ
انشَاضُح
ذحىَم التالط و اعرخذايه فٍ حم
انًعادالخ انرفاضهُح
ذحهُم يقاسَاخ نرقُُى انًرغُشاخ
انشَاضُح
انًحذداخ انشَاضُح وذطثُقاذهاانعًهُح
ذحذَذ انًحذداخ انشَاضُح

2
2

2

-

ايرحاٌ ذحشَشٌ
يحاضشج ذفاعهُح

2

2

-

يحاضشج ذفاعهُح

2

2

-

2

2

-

عصف رهٍُ-يحاضشج
ذفاعهُح
عصف رهٍُ-يحاضشج
ذفاعهُح

2

2

-

14

يشاجعح َهائُح

2

يحاضشج ذفاعهُح

15

(ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساعٍ )

2

ايرحاٌ ذحشَشٌ

2

10
11
12
13

 -5أعانُة انرعهُى
وانرعهى

اساليب التعليم و التعلم

عدد
الساعات

محاضرة

درس

2

2

-

عشوض ذقذًَُح-يحاضشج
ذفاعهُح

2

2

-

يحاضشج ذفاعهُح– إجشاء
تحىز

2

-

يحاضشج ذفاعهُح -عشض
ذعهًٍُ
إجشاء تحىز -يحاضشج
ذفاعهُح
يحاضشج ذفاعهُح

5أ -هذاضشاخ
 5ب -هٌاقشاخ وعشوض ذعليويح
5ج-اجشاء تذىز
 5د –العصف رهٌي

2

 -6أعانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -هذاضشاخ (الساعاخ الوكرثيح )
6ب ( -ذعلين ذعاوًى ) ذقسين الطالب إلى هجوىعاخ صغيشج تهذف ذذسيي
هسرىاهن

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األعانُة
انًغرخذيح

القذسج علي جوع الوعلىهاخ و
الرعاوى
القدرة على جمع المعلومات

أ-1تقديم أبحاث

لرقيين

أ-2تكاليف منزلية

لتقييم

أ-3اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -انرىقُد

ب -1التقييم 1

تقييم األبحاث المقدمة

األسبوع الرابع

ب-2التقييم 2

امتحان تحريرى

اإلسبوع الثامن

ب-3التقييم 3

تقييم التكليفات المنزلية

األسبوع الرابع عشر

ب-4التقييم4

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

االول
%06

06

ج -2امتحان اعمال السنة

%06

06

ج-3البحث

%06

5

ج-4الحضور والتفاعل

%06

5

ج-5المجموع

%066

56

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
االول

كتاب الرياضيات إعداد  :م.د /عبدالجواد أبو الفضل
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Elementary Approach to Ideas and Methods, Oxford
University Press, USA; 2 edition (July 18, 1996). ISBN 0-19510519-2.
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 كرة يقرشحح- جـ
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 دوسَاخ ذفاعهُح-د
 انخ... أو َششاخ

: ًٍسئُظ يجهظ انقغى انعه
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 عثذ انجىاد اتى انفضم/ د.و: أعرار انًادج

