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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
والتقوٌم العلمً األشرافجهاز   

األكادٌمًدائرة ضمان الجودة واالعتماد   
 
 
 
 
 

َاملعاٌذ استمارج َصف انربوامح األكادميي نهكهياخ  
 

تكرٌت  اسم الجامعة   : جامعة  

    علوم الحاسوب والرٌاضٌات  اسم الكلٌة   : كلٌة

الرٌاضٌات  :  اسم القسم العلمً  

  ملء الملف :تارٌخ 

 

 

 

 

    التوقٌع                                                                     التوقٌع                    

                                     

للشؤون العلمٌةمعاون العمٌد اسم                                رئٌس القسم العلمً       اسم                 

              1     /12    /    2018                                                    1     /  12    /     2018           

                   

 

 

دقق الملف من قبل                      

شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً             

الجودة واألداء الجامعًشعبة ضمان اسم مدٌر               

التارٌخ                  

التوقٌع                

 

 

 

 

                   مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة
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 َصف انربوامح االكادميي

 

 

تكرٌت جامعة  المؤسسة التعلٌمٌة -1   
  القسم    علوم الحاسوب والرٌاضٌات كلٌة

  الرٌاضٌات
القسم الجامعً / المركز -2  

األكادٌمًالبرنامج اسم  -3   
اسم الشهادة النهائٌة -4 بكالورٌوس   
النظام الدراسً -5 مقررات  

سنوي   /  مقررات   / اخرى     
برنامج االعتماد المعتمد -6   

المؤثرات الخارجٌة االخرى -7 المكتبة  
تارٌخ إعداد الوصف  -8   

وامح األكادميي نربأٌذاف ا -9  
ّ اسزؼٕبة انمفبٌٕم انرٔبضٕخ   ثحٕث مىطقٕخانمهكخ رحفٕزان  - ٔكُن انطبنت انمزخرج مه خالنٍب قبدرا ػه  

ّ اكمبل حٕبرً انؼهمٕخ  - ّ اٌم انمجبوٓ انؼهمٕخ انرٔبضٕخ َانزٓ رؤٌهخ ان رُػٕخ انطبنت َ ارشبدي ان  

ّ  أصبل  انمبدح  انؼهمٕخ  ثشكم  مزراثظ  َسهٕم  مزجؼب  طرائق  رذرٔس  مالئمخ  انطبنت ان ٔكُن    - قبدرا  ػه

ٓ نهقسم مه خالل اسزقطبة َادامخ انكفبءاد انؼهمًٕ  - ِ انؼهم ً ػهّ انمسزُ   انمحبفظ

-  

 

َطرائك انتعهيم َانتعهم َانتمييم انربوامح املطهُتح خمرخاخ  -10  

ح يملعرفألٌذاف اا -أ  

  خلق جٌل ٌعقل الرٌاضٌات لكً تكون له القدرة على اسثمار الرٌاضٌات فً تطوٌر المجتمع  -1أ
  قول الراقٌة الى ممارسة هواٌتهم فً التفكراٌتاح فرصة لذوي الع -2أ
  تنبٌه الطالب الى ان بعض المفاهٌم الرٌاضٌة لٌست مفاهٌم غربٌة عن المفاهٌم التً نستخدمها فً حٌاتنا -3أ
  فهم الطرق الرٌاضٌة واستٌعابها -4أ
القدرة على استخدام البرامج الحدٌثة الخاصة بالرٌاضٌات  -5أ  
-6أ  

ٍاراتألٌذاف اا -ب نربوامحاخلاصح تا يح مل  
ً شرح المحاضرة  -1ب   استخدام الطرٌقة التقلدٌة )السبورة والطباشٌر( ف
  استخدام بعض التقنٌات الحدٌثة مثل السبورة الذكٌة  لعرض الرسوم الهندسٌة -2ب
  استخدام اسلوب المناقشة والحوار فً بعض لغرض تحفٌز عقلٌة الطالب  -3ب

طرائك انتعهيم َانتعهم  

 - المحاضرات النظرٌة 

 -استخدام الكتب المنهجٌه والمصادر الحدٌثه فً االنترنت 
 - استراتٌجٌات التعلٌماستخدام  

ومخرجوات الوتعلم المتوقعوة موون  البرنوامجخصوائ   ألهومهوذا اٌجوازا مقتضوٌا  األكوادٌمًالبرنوامج ٌووفر وصوف 

وٌصواحبه وصوف لكوول الطالوب تحقٌقهوا مبرهنوا عموا اذا كوان قود حقوق االسووتفادة القصووى مون فور  المتاحوة   

 مقرر ضمن البرنامج 
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طرائك انتمييم  

مشاركة الطالب فً قاعة الدرس   -  

االمزحبوبد انزٓ رذرج رحذ ػىُان انىشبط انُٕمٓ -  

االمزحبوبد انفصهٕخ -  

-  ً ّ َػٓ انطبنت َاٌزمبم كثرح االسئهخ مه قجم انطبنت نالسزبر َانزٓ رذل ػه  

األٌذاف انُخذاويح َانميميح  -ج  

شد أنتباه الطالب للقسم و رغبته فً األنضمام وذلك من خالل الندوات التعرٌفٌة بأهمٌة القسم األستقبال,  -1ج
  ودور الخٌرٌجٌن فً الحٌلة العملٌة

األستجابه, أعجاب الطالب بالقسم و رغبته فً األنضمام الٌه و األقتناع و الرضا التام عن أختٌاره    -2ج
  والتفضٌله عن قسم اخر 

الحكم القٌمً, أمتثال الطالب لتعلٌمات القسم وتطوٌر عالقاتة مع زمالئه من اجل المحافضة على التقٌٌم و  -3ج
 سمعة ومستوى الفسم وبذل الجهود اال زمة من قبل الطالب لفهم المقرر الدراسً

التطبٌع, غرس القٌم واألخالق الحمٌدة لدى الطالبة وألبتعاد عن السلوكٌات التربوي الخاطئة -4ج  

انتعهيم َانتعهم طرائك  

  التوجٌه المستمر - 

  انمىبقشبد انمفزُحً َ انمسزمري- 

- 

طرائك انتمييم  
انمالحظخ انمسزمري نهطبنت مه قجم رذرٔسًٕ -  

 انمقبثالد انمسزمري نهطبنت 

ً مغ انطالة    انمىبقشبد انمسزمري انمفزُح

 

ٍاراخ انعامح َ -د يهيح امل اتطور الشخصً(االمتعلقة بقابلٌة التوظٌف و األخرى)المهارات املىمُنحانتٌأ  

  مهارات استٌعاب المعلومات النظرٌة -1د
مهارات العمل ضمن فرٌق واحد -2د  
  مهارات فً القٌاده و االداره -3د
  تنمٌة المهارات الشخصٌه -4د
 

طرائك انتعهيم َانتعهم  
  خضُع انطبنت نمىٍبج انزذرٔت انصٕفٓ - 

رقبرٔر ػهمٕخ -  
مىبقشبد مفزُحخ -  

- 

طرائك انتمييم  
َاججبد مىزنٕخ  -  

مىبقشبد حرح -  
َاججبد صفٕخ  -  

- 
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َانساعاخ  -12 انشٍاداخ 
 املعتمذج

تىيح انربوامح -11  

انساعاخ املعتمذج َ املساق  اسم املمرر ا   َ رمز املمرر ا
 املساق

رحهح امل
انذراسيح  

 درجة البكالورٌوس / تتطلب

ساعة وحدة معتمدةس( 140 )   
    نظري عملً

 
المر حلة 
 األولى

1 التفاضل والتكامل 3     101ر   

103ر  1ج  اسس الرياضيات 3      
101ر مواضيع في الرياضيات العامة  4   
   3     
  

2اسس الرياضيات ج  104ر   

2التفاضل والتكامل  3       102ر 

     
     

والتكامل المتقدمالتفاضل  4   201ر    
 

المرحلة 
 الثانٌة

211ر 1الجبر الخطي ج  3    
2الجبر الخطي ج  3   212ر   

214ر المعادالت التفاضلية االعتيادية  3    
215ر االحتمالية  3    
216ر االحصاء الرياضي 3    

212ر انظمة البديهيات 3    
     
1التحليل الرياضي  3   331ر    

 
المرحلة 
 الثالثة

2التحليل الرياضي  3   332ر   
333ر نظرية الزمر  3    
334ر نظرية التخمين  3    
1التحليل العددي  4   335ر   
المعادالت التفاضلية االعتيادية  3  

 ونظرية االستقرار
336ر  

331ر الرياضيات التطبيقية  3    
333ر بحوث عمليات  3    
  3 

3 
 الجبر 

 اختبار الفرضيات 
   332ر
   341ر

1التحليل العقدي  3   431ر    
 

2التحليل العقدي  3   432ر   
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1تبولوجي  3   433ر  المرحلة  
2تبولوجي  3   الرابعة 434ر   

435ر االمثلية  3    
436ر االمثلية غير المقيدة  3    

431ر المعادالت التفاضلية الجزئية 3    
441ر التحليل العددي  3    
440ر الطرق االحصائية 3    
443ر نظرية التقريب  3     

                                      
 

 

 

 

انتخطيط نهتطُر انشخصي   -13  

 ً ً لادر عهى املساٌمح انفعانح يف تطُير جمتمع َتىاء خيم لادر عهى محم االماوح انعمم عهى مىح انطانة انثمح تاو
ً عصري ً ان يعمم َفك مايمتضي َاالخالليح َانسعي اىل خعم انطانة مذركا نعصري حىت يتسىن ن  

 
 
 
 

 

) وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد ( انمثُلمعيار  -13  
نهذراسبد انصجبحٕخ –انقجُل انمركزْ  -  
  

 

أٌم مصادر املعهُماخ عه انربامح  -11  
 انكزت انمىٍجٕخ َانشجكخ انؼىكجُرٕخ َكزت مسبػذح
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