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 بحتة )أ(الرٌاضة المبادئ توصٌف مقرر 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 بحتة )أ(الرٌاضة المبادئ  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 المعتمدة:الساعات   .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى األول الفصل االول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 متطلب كلٌة-فً كلٌة التجارةجمٌع برامج البكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة    لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 إنتظام  الدراسة فً البرنامج: أسلوب  .11

 د. أحمد علً هرٌرةأ.   معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

I. :وصف المقرر 

المفاهٌم النظرٌة واألسس الرٌاضٌة لعدد من المواضٌع الرٌاضٌة مثل نظرٌة الفئات ٌهدف هذا المقرر  الى التعرف على 
واألسس والجذور واللوغارٌتمات والمتسلسالت والمتوالٌات وحل المعادالت باستخدام المحددات والمصفوفات، كما ٌساعد هذا 

عمال، وفهم المقررات التخصصٌة، وذلك من خالل المقرر على تطوٌر مهارات الطالب وقدراته بما ٌؤهله لحل مشاكل المال واأل
ربط قوانٌن الرٌاضٌات بالمسائل التطبٌقٌة فً العلوم التجارٌة. وٌعتبر المقرر متطلب كلٌة، وٌعد مقرراً الحقاً لمقرري الرٌاضة 

 المالٌة ومبادئ اإلحصاء.

 

II. :مخرجات التعلم 

 على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا 

 a1 المستخدمة فً الرٌاضٌات البحتة. ساسٌةٌصف المفاهٌم األ

 a2 ٌوضح العملٌات الجبرٌة والحسابٌة لمواضٌع الرٌاضة البحتة.

 a3 ٌبٌن طرق حساب التبادٌل والتوافٌق ومفكوك ذو الحدٌن.

 b1 الحقٌقٌة. عدادٌستنتج الخصائص الممٌزة لإل

 b2 ٌستخلص الحلول لبعض المشكالت الرٌاضٌة. 

 b3 والدولٌة . اإلقلٌمٌةالتطبٌق فً بٌئة األعمال المحلٌة و أثناءٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً الواقع العملً و

 c1 ٌطبق طرق رٌاضٌة مالئمة لحل المشاكل التجارٌة. 

 c2 ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا على نفسه.

 d1 ٌشارك بطرٌقة بناءة فً المناقشات العلمٌة وإٌصال األفكار لآلخرٌن.

 d2 والبرامج الجاهزة ) االكسٌل(. اإلنترنتٌطور قدراته الذاتٌة من خالل استخدام مصادر التعلم المختلفة ك

 d3 .ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة
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I.  مخرجات تعلم البرنامج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 

المستخدمة فً الرٌاضٌات  ساسٌةٌصف المفاهٌم األ

 البحتة.

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت

العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم االحصاء وٌتعلم كٌفٌة 

وأشهر الحزم االحصائٌة فً تحلٌل  أهماستخدام 

 البٌانات.

a.2 

ٌوضح العملٌات الجبرٌة والحسابٌة لمواضٌع الرٌاضة 

 البحتة.

A1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واالسالٌب واالدوات

 االحصائٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.

 

a3 
ٌبٌن طرق حساب التبادٌل والتوافٌق ومفكوك ذو 

 الحدٌن.

 A1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واالسالٌب واالدوات

 االحصائٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 

ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرقام  B3 الحقٌقٌة. عدادٌستنتج الخصائص الممٌزة لإل

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 

 لها.

b.2 

ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرقام  B3 الحلول لبعض المشكالت الرٌاضٌة. ٌستخلص
والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 

 .لها
 

b.3 
ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً الواقع ٌربط 

التطبٌق فً بٌئة األعمال المحلٌة  أثناءالعملً و

 والدولٌة . اإلقلٌمٌةو

B4 .ٌربط نظرٌة االحصاء بتطبٌقات الجودة 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ٌوظف األسالٌب االحصائٌة فً صٌاغة المشكالت  C2 ٌطبق طرق رٌاضٌة مالئمة لحل المشاكل التجارٌة. 

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c.2 .ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا على نفسه C1 علمً. أسلوبٌجٌد التعامل مع االرقام والبٌانات ب  

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1  العلمٌة وإٌصال ٌشارك بطرٌقة بناءة فً المناقشات

 األفكار لآلخرٌن.
D1 .ًٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل االحصائ 

d.2  ٌطور قدراته الذاتٌة من خالل استخدام مصادر التعلم

 والبرامج الجاهزة ) االكسٌل(. اإلنترنتالمختلفة ك
D4  تقنٌات البرامج االحصائٌة  وتطبٌقات قواعد ٌستخدم
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للتنقٌب عن  اإلنترنتالمعلومات وشبكة  أنظمةو البٌانات

 البٌانات وتوظٌفها فً مجال عمله.

d3 ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة. 
D3  ًٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة الت

 ٌواجهها فً مجال العمل.

 

III. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:أوال: 

 التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس استراتٌجٌة والفهم المعرفة (A)/ المقرر مخرجات

a1 
المستخدمة فً  ساسٌةٌصف المفاهٌم األ
 الرٌاضٌات البحتة.

  المحاضرات والعروض
 ٌة.ٌضاحاإل

 .الحوار والمناقشة 

  األنشطة) الذاتً والتعاونًالتعلم 
والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 المنزلٌة(.

 .حل المشكالت 

 .االختبارات التحرٌرٌة 

  .االختبارات الشفهٌة 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة

 والجماعٌة. 

   االختبارات القصٌرة

 )الكوزات(.

 

a2 
ٌوضح العملٌات الجبرٌة  والحسابٌة 

 .لمواضٌع الرٌاضة البحتة

 

 ا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:نٌثا

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

b1 الحقٌقٌة. عدادٌستنتج الخصائص الممٌزة لإل  المحاضرة 

 .الحوار والمناقشة 

  .ًالعصف الذهن 

  .ًالتطبٌق العمل 

  المهام والتكالٌف ومجموعات

 العمل.

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .االختبارات القصٌرة 

 االختبارات الشفهٌة 

  المالحظة وتقٌٌم مشاركة

 الطالب فً القاعة.

 .تقٌٌم التكالٌف 

b2 
الحلول لبعض المشكالت  ٌستخلص
 الرٌاضٌة.

 

b3 
ٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً 

التطبٌق فً بٌئة  أثناءالواقع العملً و
 والدولٌة . اإلقلٌمٌةاألعمال المحلٌة و

 المحاضرة 

 .الحوار والمناقشة 

  .ًالعصف الذهن 

  .ًالتطبٌق العمل 

 المهام والتكالٌف ومجموعات العمل.

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .االختبارات القصٌرة 

 االختبارات الشفهٌة 

  المالحظة وتقٌٌم مشاركة

 فً القاعة. الطالب

 .تقٌٌم التكالٌف 

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1 
ٌطبق طرق رٌاضٌة مالئمة لحل المشاكل 

 التجارٌة. 
  التدرٌبات العملٌة وحل .االختبارات التحرٌرٌة 
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c2 
ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا على 

 نفسه.

 المشكالت.

 .الحوار والمناقشة 

 .التكالٌف ومجموعات العمل 

   تقٌٌم الواجبات والتكالٌف

 التطبٌقٌة.

 .االختبارات الشفهٌة 

 

                                                            باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( 

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1 
ٌشارك بطرٌقة بناءة فً المناقشات العلمٌة 

 وإٌصال األفكار لآلخرٌن.
 الحوار والمناقشة 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 

 والمهام والتكالٌف األنشطة. 

 ًالتطبٌق العمل 

 .المالحظة 

 األنشطةلٌف واتقٌٌم  التك  . 

 األسئلة  المباشرة 
d2 

ٌطور قدراته الذاتٌة من خالل استخدام 
والبرامج  اإلنترنتمصادر التعلم المختلفة ك

 الجاهزة ) االكسٌل(.

d3 
ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه 

 .بكفاءة

 الحوار والمناقشة 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 

 والمهام والتكالٌف األنشطة. 

 ًالتطبٌق العمل 

 .المالحظة 

 األنشطةلٌف واتقٌٌم  التك  . 

 ألسئلة  المباشرة 

 
 

IV. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة المقرر وحدات/ موضوعات الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

1 
 عدادنظرٌة الفئات واإل

 الحقٌقٌة

 .مفاهٌم الفئات 
  العملٌات الجبرٌة على

 الفئات.
 الحقٌقٌة. عداداإل 

1 3 
a1,a2,b1, 

b2,d1, 
 

 االسس والجدور 2
 .األسس الصحٌحة 
 .الجذور 
 .الدالة اآلسٌة 

1 
3 a1,a2, ,  

c1,c2,d1,d2, 

 اللوغارٌتمات  3
 .مقدمة 
 .الدالة اللوغارٌتمٌة 
 .قوانٌن اللوغارٌتمات 

1 
3 a1,a2, 

c1,c2,d1,d2,d3, 

 المتسلسالت ولمتوالٌات 4+5

 .المتسلسالت 
 .المتوالٌات الحسابٌة 
 .المتوالٌات الهندسٌة 
 المتوالٌات التوافقٌة 

2 6 

a1 ,b2, 
c1,c2,d1,d2,d3, 
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 طرق العد 6

 للعد. ساسٌةالقاعدة األ 
 .المضروب 
 .التبادٌل 
 .التوافٌق 

1 3 

a1 ,c1, 
c2,d1,d2,d3, 

 نظرٌة ذات الحدٌن  7

  مفكوك ذات الحدٌن
 بأس موجب.

  الحد العام فً مفكوك
 ذات الحدٌن.

  مفكوك ذات الحدٌن
 بأس سالب أو كسر.

1 

3 a1,b2, 
c1,c2,d1,d2,d3, 

 

8 
 المتباٌنات والقٌمة المطلقة

 

 .المتباٌنات 
 .القٌمة المطلقة 
  حل المتباٌنات الخطٌة

 فً حالة مجهولٌن.

1 

3 a1,a3,b2, 
c1,c2,d1,d2،d3, 

 المعادالت  10

  معادلة من الدرجة
 األولى.

  إٌجاد جذري معادلة
الدرجة الثانٌة 

 باستخدام التحلٌل.
  إٌجاد جذري معادلة

الدرجة الثانٌة 
 باستخدام القانون.

  مجموعة المعادالت
 الخطٌة

1 3 

 
a1,a3, ,c1, 

c2, ,d1,d2,d3, 
 

 المحددات  11+12

 .مفهوم المحدد ودرجته 
 .إٌجاد قٌمة المحدد 
 .خواص المحددات 
  ًاستخدام المحددات ف

حل معادالت الدرجة 
 األولى.

2 6 

,b3,c1, 
c2, ,d1,d2,d3, 

 المصفوفات 13+14

  مفهوم المصفوفات
 وأنواعها.

  العملٌات الجبرٌة على

 المصفوفات.

  حل المعادالت الخطٌة

 باستخدام المصفوفات.

2 6 

a1,b3, 
,c1,c2, , ,d1,d2,d3, 

 الكسور الجزئٌة 15

  مفهوم الكسور
 الجزئٌة.

  الحاالت المختلفة

إلٌجاد الكسور 

 الجزئٌة.

1 3 

a1, 
c1,c2, ,c4,d1,d2,d3, 
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 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

I. :استراتٌجٌة التدرٌس 

 ( اإللقاءالمحاضرة )الفاعل 

  .الحوار والمناقشة 

 .ًالتطبٌق العمل 

 .ًالعصف الذهن 

  .حل المشكالت 

 .التكالٌف والتطبٌقات العملٌة 

 ( ًوالتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة األنشطةالتعلم الذاتً والتعاون( 

 

II. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلقة 

بالتمارٌن والتطبٌقات النظرٌة والعملٌة 
 .والمشاركة

a1,a2,a3,a4,a5, 
b1,b3,b4,b5,c1,c2,d4 

 10 اسبوعٌا

 10  المجموع

 

III. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 %10 10 اسبوعٌا والتكالٌف األنشطة 1
a1,a2,a3 , 

b1,b3,c1,c2, 

 W7 20 20% االمتحان التحرٌري النصفً 4
a1,a2,a3, , ,b1,b2,b3, 

c1,c2, ,d1,d2,d3 

 W16 70 70% االختبار النهائً 5
a1,a2,a3, ,b1,b3, 

d1,d2,d3 

  %100 111 المجموع 

 

IV. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

واالقتصادٌة، مكتبة االمٌن للنشر والتوزٌع  اإلدارٌةمبادئ الرٌاضٌات للعلوم ، 2018جمال الوحٌشً واخرون ،  .1
 ،صنعاء.
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 المراجع المساعدة

 مركز األمٌن، صنعاء. (، منشورات1م، الرٌاضٌات )2112، عادل فضل هللا القضمانً، إسماعٌلحبٌب علً  .1
 ، جامعة الملك سعود.اإلدارٌةم، مقدمة فً الرٌاضٌات للعلوم 2112أحمد فتحً مصطفى، السٌد ابراهٌم الدسوقً،  .2
 ، الدار العلمٌة الدولٌة ودار الثقافة للنشر اإلدارٌةم، الرٌاضٌات فً االقتصاد والتجارة والعلوم 2111أحمد األشقر،  .3

 والتوزٌع، عمان.

 

 إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(مواد 

1- http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics 

 

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1.  

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  
  ( مدن 77االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بددئها وانتهاءهدا واالنتظدام فدً الحضدور، وضدرورة حضدور ) %

 ساعات المقرر.
 ( من ساعات المقرر ٌعد محروماً فً المقرر. إالّ إذا كان غٌابده بسدبب مدرض 27إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن )%

 ذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة.أو بع

2.  

 الحضور المتأخر : 
  .ٌنبغً على الطالب أن ٌأتً إلى المحاضرات، والمشاركة فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب 
  المقرر.ٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ 
  مدن درجدة 21% إلدى  11الطالب الذي ٌتكرر تدأخر  عدن بددء المحاضدرة دون عدذر مقبدول سدٌتم خصدم مدن %

 الحضور. 
  مدن 71الطالب الذي ٌتكرر وصوله إلدى المحاضدرة فدً وقدت متدأخر أو ٌغادرهدا فدً وقدت مبكدر سدٌتم خصدم %

 .درجة الحضور

3.  

 ضوابط االمتحان: 
  االمتحان فً الوقت المحدد.ٌجب على الطالب الوصول إلى قاعة 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالّ بعد مرور نصف وقت االختبار 
 لثانً بدرجة كاملةفً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور ا. 
 ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 

4.  

 التعٌٌنات والمشارٌع: 
  .ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها 

  .ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 

 الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. إذا تأخر 

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics
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5.  

 الغش: 
 .ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌة،التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته 
   ٌأو النظدر فدً ورقدة الغٌدر أو اإلشدارة أو محاولدة لن ٌتم التسامح مع الغدش وهدو: محاولدة الطالدب الغدش بالحدد

 استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 .الغش فً االمتحان النصفً أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر 
  الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ثال  مواد هً: المادة التً ضبط متلبساً فٌها والمدادة التدً قبلهدا وكدذلك

 التً تلٌها.المادة 
 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة االختٌارٌة الواحدة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الدراسة 

6.  

 االنتحال: 
  ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرقة كلمات شخص آخر أو أفكار  وٌدعً أنها من إنتاجه أو ٌقوم  بتقدٌمها كأنهدا

 خاصة به" .
 ٌات البح  العلمً، وأاّل ٌلجدأ أبدداً إلدى الغدش أو سدرقة أعمدال أخالقباألمانة العلمٌة و على الطلبة ضرورة االلتزام

 غٌر .
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك دون التشهٌر به أمام زمالئه 
  ( الفقددرة )و( مدن الالئحددة الموحدددة 37أداء االمتحددان تطبدق علٌدده المدادة ) أثندداءالطالدب المنتحددل صدفة طالددب آخدر

لشددئون الطددالب، وهددو "الفصددل" وٌكددون بقددرار مددن الجهددات المعنٌددة ،وتسددري العقوبددة نفسددها علددى الطالددب الددذي 
 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7.  

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
 النقاش االٌجابً والحوار البناء مع اآلخرٌن. أسلوبالتزامه ب 
  سٌر االمتحان. أثناءال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو 
 ٌُحال إلى الجهات المعنٌة ال  تخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 
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  بحتة )أ(الرٌاضة المبادئ خطة مقرر 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.د/ أحمد علً هرٌرة / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 صنعاء 

777149354 
 المكان ورقم الهاتف

      hurairah69@yahoo.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 بحتة )أ(الرٌاضة المبادئ  اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 المستوى األول الفصل االول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .6

 متطلب كلٌة-جمٌع برامج البكالورٌوس فً كلٌة التجارة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة    لغة تدرٌس المقرر:  .8

 واالقتصاد جارةكلٌة الت -الحرم الجامعً  مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

I. المقرر الدراسً:  وصف 

ٌهدف هذا المقرر  الى  التعرف  على المفاهٌم النظرٌة واألسس الرٌاضٌة لعدد من المواضٌع الرٌاضٌة مثل نظرٌة الفئات واألسس 
واللوغارٌتمات والمتسلسالت والمتوالٌات وحل المعادالت باستخدام المحددات والمصفوفات، كما ٌساعد هذا المقرر على والجذور 

تطوٌر مهارات الطالب وقدراته بما ٌؤهله لحل مشاكل المال و األعمال، وفهم المقررات التخصصٌة، وذلك من خالل ربط قوانٌن 
وم التجارٌة. وٌعتبر المقرر متطلب كلٌة، وٌعد مقرراً الحقاً لمقرري الرٌاضة المالٌة ومبادئ الرٌاضٌات بالمسائل التطبٌقٌة فً العل

 .اإلحصاء

 

II. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

 a1 المستخدمة فً الرٌاضٌات البحتة. ساسٌةٌصف المفاهٌم األ

 a2 والحسابٌة لمواضٌع الرٌاضة البحتة.ٌوضح العملٌات الجبرٌة 

 a3 ٌبٌن طرق حساب التبادٌل والتوافٌق ومفكوك ذو الحدٌن.

 b1 الحقٌقٌة. عدادٌستنتج الخصائص الممٌزة لإل

 b2 ٌستخلص الحلول لبعض المشكالت الرٌاضٌة.

 b3 والدولٌة . اإلقلٌمٌةالتطبٌق فً بٌئة األعمال المحلٌة و أثناءٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً الواقع العملً و

 c1 ٌطبق طرق رٌاضٌة مالئمة لحل المشاكل التجارٌة. 

mailto:hurairah69@yahoo.com
mailto:hurairah69@yahoo.com
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 c2 ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا على نفسه.

 d1 ٌشارك بطرٌقة بناءة فً المناقشات العلمٌة وإٌصال األفكار لآلخرٌن.

 d2 والبرامج الجاهزة ) االكسٌل(. اإلنترنتاستخدام مصادر التعلم المختلفة كٌطور قدراته الذاتٌة من خالل 

 d3 .ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة

 
 

مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

III. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

 الحقٌقٌة عدادنظرٌة الفئات واإل 1
 .مفاهٌم الفئات 
 .العملٌات الجبرٌة على الفئات 
 الحقٌقٌة. عداداإل 

 االول
3 

 االسس والجدور 2
 .األسس الصحٌحة 
 .الجذور 
 .الدالة اآلسٌة 

 الثانً
3 

 اللوغارٌتمات  3
 .مقدمة 
 .الدالة اللوغارٌتمٌة 
 .قوانٌن اللوغارٌتمات 

 الثال 
3 

 المتسلسالت ولمتوالٌات 4+5

 .المتسلسالت 
 .المتوالٌات الحسابٌة 
 .المتوالٌات الهندسٌة 
 المتوالٌات التوافقٌة 

 6 الرابع والخامس

 طرق العد 6

 للعد. ساسٌةالقاعدة األ 
 .المضروب 
 .التبادٌل 
 .التوافٌق 

 السادس

3 

 3 السابع  االختبار النصفً 

 نظرٌة ذات الحدٌن  7

 .مفكوك ذات الحدٌن بأس موجب 
 .الحد العام فً مفكوك ذات الحدٌن 
  مفكوك ذات الحدٌن بأس سالب أو

 كسر.

 الثامن

3 

9 
 المتباٌنات والقٌمة المطلقة

 

 .المتباٌنات 
 .القٌمة المطلقة 
  ًحالة حل المتباٌنات الخطٌة ف

 مجهولٌن.

 التاسع

3 

 المعادالت  11

 .معادلة من الدرجة األولى 
  إٌجاد جذري معادلة الدرجة الثانٌة

 باستخدام التحلٌل.
  إٌجاد جذري معادلة الدرجة الثانٌة

 العاشر

3 
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 باستخدام القانون.
 مجموعة المعادالت الخطٌة 

 المحددات  11+12

 .مفهوم المحدد ودرجته 
 .إٌجاد قٌمة المحدد 
 .خواص المحددات 
  استخدام المحددات فً حل معادالت

 الدرجة األولى.

الحادي عشر 
 والثانً عشر

6 

12+14 

 مفهوم المصفوفات وأنواعها.  المصفوفات
 .العملٌات الجبرٌة على المصفوفات 

  حل المعادالت الخطٌة باستخدام

 المصفوفات.

الثال  عشر 
 والرابع عشر

6 

15 

 الكسور الجزئٌة.مفهوم   الكسور الجزئٌة
  الحاالت المختلفة إلٌجاد الكسور

 الجزئٌة.

 الخامس عشر

3 

 3 السادس عشر االختبار النهائً 16

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

IV. استراتٌجٌات التدرٌس 

 ( اإللقاءالمحاضرة )الفاعل 

  .الحوار والمناقشة 

 .ًالتطبٌق العمل 

 .ًالعصف الذهن 

  .حل المشكالت 

  والتطبٌقات العملٌة.التكالٌف 

 ( ًوالتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة األنشطةالتعلم الذاتً والتعاون( 

 

V. والتكلٌفات: األنشطة 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلقة بالتمارٌن  1
 .والعملٌة والمشاركةوالتطبٌقات النظرٌة 

 10 أسبوعٌا

 10  المجموع

 

VI. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهائً(

 %10 10 اسبوعٌا والتكالٌف األنشطة  .1
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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 W7 20 20% االمتحان التحرٌري النصفً  .2

 W16 70 70% النهائًاالختبار   .3

 %100 100 المجموع 

 

VII. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئٌسة .1

  ، واالقتصادٌة، مكتبة االمٌن للنشر والتوزٌع ،صنعاء. اإلدارٌةمبادئ الرٌاضٌات للعلوم ، 2018جمال الوحٌشً واخرون 

 المراجع المساعدة: .2

  ً(، منشورات مركز األمٌن، صنعاء.1الرٌاضٌات )م، 2112، عادل فضل هللا القضمانً، إسماعٌلحبٌب عل 

  ،ًجامعة الملك سعود.اإلدارٌةم، مقدمة فً الرٌاضٌات للعلوم 2112أحمد فتحً مصطفى، السٌد ابراهٌم الدسوق ، 

  ،الدار العلمٌة الدولٌة ودار الثقافة للنشر اإلدارٌةم، الرٌاضٌات فً االقتصاد والتجارة والعلوم 2111أحمد األشقر ، 

 والتوزٌع، عمان.

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .3

 http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics 

 

VI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 ٌتعلق باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما 
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 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  
  ( مدن 77االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واالنتظام فً الحضور، وضرورة حضور ) %

 ساعات المقرر.
 ( مدن سداعات المقدرر ٌعدد محرومداً فدً المقدرر. إالّ إذا كدان 27إذا تجاوز نسبة غٌداب الطالدب عدن )% غٌابده بسدبب

 مرض أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة.
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 الحضور المتأخر : 
  .ٌنبغً على الطالب أن ٌأتً إلى المحاضرات، والمشاركة فً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب 
  وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر.ٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط 
  مدن درجدة 21% إلدى  11الطالب الذي ٌتكرر تأخر  عن بدء المحاضرة دون عذر مقبول سٌتم خصدم مدن %

 الحضور. 
  مدن 71الطالب الذي ٌتكرر وصوله إلى المحاضرة فً وقت متأخر أو ٌغادرها فً وقت مبكدر سدٌتم خصدم %

 .درجة الحضور
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 ضوابط االمتحان: 
  الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.ٌجب على 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالّ بعد مرور نصف وقت االختبار 
  ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملةفً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول. 
 ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 
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 التعٌٌنات والمشارٌع: 
  .ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها 

  .ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics
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 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 
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 الغش: 
  زمالئه ومع أساتذته.ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌة،التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع 
  لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌ  أو النظر فدً ورقدة الغٌدر أو اإلشدارة أو محاولدة

 استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 .الغش فً االمتحان النصفً أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر 
  ثدال  مدواد هدً: المدادة التدً ضدبط متلبسداً فٌهدا والمدادة التدً قبلهدا الطالب الذي ٌغش فً االمتحدان ٌحدرم مدن

 وكذلك المادة التً تلٌها.
 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة االختٌارٌة الواحدة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الدراسة 
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 االنتحال: 
 ًأنهدا مدن إنتاجده أو ٌقدوم  بتقددٌمها  ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرقة كلمات شخص آخر أو أفكدار  وٌددع

 كأنها خاصة به" .
 ٌددات البحدد  العلمددً، وأاّل ٌلجددأ أبددداً إلددى الغددش أو سددرقة أخالقعلددى الطلبددة ضددرورة االلتددزام باألمانددة العلمٌددة و

 أعمال غٌر .
 مدام الطالب الناقدل ألفكدار اآلخدرٌن دون التوثٌدق ٌحدرم مدن الدرجدة وٌعندف علدى فعلتده تلدك دون التشدهٌر بده أ

 زمالئه.
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 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
 النقاش االٌجابً والحوار البناء مع اآلخرٌن. أسلوبالتزامه ب 
  سٌر االمتحان. أثناءال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو 
 .ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك  إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 

 


