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 بحتة )أ(الرٌاضة مبادئ التوصٌف ممرر 
 

I.  :معلومات عامة عن الممرر 

 بحتة )أ(الرٌاضة مبادئ ال :اسم الممرر  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى األول الفصل االول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 إنتظام  أسلوب الدراسة فً البرنامج:  .11

 علً هرٌرة أحمدد. أ.   معد)ي( مواصفات الممرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر:  .12

 

I. :وصف الممرر 

الرٌاضٌة لعدد من المواضٌع الرٌاضٌة مثل نظرٌة الفئات  سسالمفاهٌم النظرٌة واألب الطالبتزوٌد  إلىٌهدف هذا الممرر 
والجذور واللوغارٌتمات والمتسلسالت والمتوالٌات وحل المعادالت باستخدام المحددات والمصفوفات، كما ٌساعد  سسواأل

، وفهم الممررات التخصصٌة، وذلن األعمالمال وهذا الممرر على تطوٌر مهارات الطالب ولدراته بما ٌإهله لحل مشاكل ال
من خالل ربط لوانٌن الرٌاضٌات بالمسائل التطبٌمٌة فً العلوم التجارٌة. وٌعتبر الممرر متطلب كلٌة، وٌعد ممرراً الحماً 

 .حصاءاإللممرري الرٌاضة المالٌة ومبادئ 

 

II. :مخرجات التعلم 

 الطالب لادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون 

 a1 ٌة الماستخدمة فً الرٌاضٌات البحتة.اسااسٌصف المفاهٌم األ

 a2 ٌوضح العملٌات الجبرٌة والحاسابٌة لمواضٌع الرٌاضة البحتة.

 a3 ٌبٌن طرق حاساب التبادٌل والتوافٌك ومفكون ذو الحدٌن.

 b1 الحمٌمٌة. دعدادٌاستنتج الخصائص الممٌزة لإل

 b2 ٌاستخلص الحلول لبعض المشكالت الرٌاضٌة. 

المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة  األدعمالالتطبٌك فً بٌئة  أثناءٌربط ما تم درااسته بما ٌحتمل مواجهته فً الوالع العملً و
. 

b3 

 c1 ٌطبك طرق رٌاضٌة مالئمة لحل المشاكل التجارٌة. 

 c2 ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا دعلى نفاسه.

 d1 ٌن.خرٌشارن بطرٌمة بناءة فً المنالشات العلمٌة وإٌصال األفكار لآل

 d2 والبرامج الجاهزة ) االكاسٌل(. اإلنترنتٌطور لدراته الذاتٌة من خالل ااستخدام مصادر التعلم المختلفة ك

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

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم الممرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 

ٌة الماستخدمة فً الرٌاضٌات اسااسٌصف المفاهٌم األ
 البحتة.

A2  ٌصف مجمودعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة  حصاءاإلالعلمٌة والتطبٌمٌة المرتبطة بعلم 

ة فً تحلٌل حصائٌااستخدام أهم وأشهر الحزم اإل
 البٌانات.

a.2 
ٌوضح العملٌات الجبرٌة والحاسابٌة لمواضٌع الرٌاضة 

 البحتة.
A1 واالدوات  اسالٌبٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واأل

 ة الماستخدمة فً مختلف الدرااسات.حصائٌاإل

a3 
ومفكون ذو ٌبٌن طرق حاساب التبادٌل والتوافٌك 

 الحدٌن.
 A1 واالدوات  اسالٌبٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واأل

 ة الماستخدمة فً مختلف الدرااسات.حصائٌاإل

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
ٌاستخلص كافة المعلومات دعن مدلوالت األرلام  B3 الحمٌمٌة. دعدادٌاستنتج الخصائص الممٌزة لإل

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌمترح المعالجات المنااسبة 
 لها.

b.2 
ٌاستخلص كافة المعلومات دعن مدلوالت األرلام  B3 الحلول لبعض المشكالت الرٌاضٌة. ٌاستخلص

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌمترح المعالجات المنااسبة 
 .لها

b.3 
ما تم درااسته بما ٌحتمل مواجهته فً الوالع ٌربط 

المحلٌة  األدعمالالتطبٌك فً بٌئة  أثناءالعملً و
 واإلللٌمٌة والدولٌة .

B4  بتطبٌمات الجودة. حصاءاإلٌربط نظرٌة 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ة فً صٌاغة المشكالت حصائٌاإل اسالٌبٌوظف األ C2 ٌطبك طرق رٌاضٌة مالئمة لحل المشاكل التجارٌة. 

 المرار.  اتخاذالتطبٌمٌة والتفادعل معها و

c.2 .ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا دعلى نفاسه C1 .ًٌجٌد التعامل مع االرلام والبٌانات بؤاسلوب دعلم  

 d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

d.1 
ٌشارن بطرٌمة بناءة فً المنالشات العلمٌة وإٌصال 

 ٌن.خراألفكار لآل
D1 حصائًٌعمل ضمن فرٌك دعند مماراسته العمل اإل. 

d.2 
ٌطور لدراته الذاتٌة من خالل ااستخدام مصادر التعلم 

 والبرامج الجاهزة ) االكاسٌل(. اإلنترنتالمختلفة ك

D4  ة  وتطبٌمات لوادعد حصائٌتمنٌات البرامج اإلٌاستخدم
للتنمٌب دعن  اإلنترنتوأنظمة المعلومات وشبكة  البٌانات

 البٌانات وتوظٌفها فً مجال دعمله.

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

 ٌواجهها فً مجال العمل.

 

III. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة )المعارف والفهم( بأوال: ربط مخرجات تعلم الممرر 

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  والفهم المعرفة (A)/ الممرر مخرجات

a1 
ٌة المستخدمة فً ساسٌصف المفاهٌم األ
 الرٌاضٌات البحتة.

  المحاضرات والعروض
 اإلٌضاحٌة.

 .الحوار والمنالشة 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 
والتكالٌف الفردٌة  نشطة)األ

 .االختبارات التحرٌرٌة 

  .االختبارات الشفهٌة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 a2 والجماعٌة. 

ٌوضح العملٌات الجبرٌة  والحسابٌة 
 لمواضٌع الرٌاضة البحتة.
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 والجماعٌة المنزلٌة(.

 .حل المشكالت 
   االختبارات المصٌرة

 )الكوزات(.
 

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( با: ربط مخرجات تعلم نٌثا

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

b1 
 عدادٌستنتج الخصائص الممٌزة لإل

 الحمٌمٌة.
 المحاضرة 

 .الحوار والمنالشة 

  .ًالعصف الذهن 

  .ًالتطبٌك العمل 

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل.

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .االختبارات المصٌرة 

 االختبارات الشفهٌة 

  المالحظة وتمٌٌم مشاركة
 الطالب فً الماعة.

 .تمٌٌم التكالٌف 

b2 
الحلول لبعض المشكالت  ٌستخلص
 الرٌاضٌة.

 

b3 
ٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته 

التطبٌك فً بٌئة  أثناءفً الوالع العملً و
 المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة . األعمال

 المحاضرة 

 .الحوار والمنالشة 

  .ًالعصف الذهن 

  .ًالتطبٌك العمل 
المهام والتكالٌف ومجموعات 

 العمل.

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .االختبارات المصٌرة 

 االختبارات الشفهٌة 

  المالحظة وتمٌٌم مشاركة
 الطالب فً الماعة.

 .تمٌٌم التكالٌف 

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة ثالثا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1 
ٌطبك طرق رٌاضٌة مالئمة لحل 

 المشاكل التجارٌة. 
 وحل  التدرٌبات العملٌة

 المشكالت.

 .الحوار والمنالشة 

 .التكالٌف ومجموعات العمل 

 .االختبارات التحرٌرٌة 

   تمٌٌم الواجبات والتكالٌف
 التطبٌمٌة.

 .االختبارات الشفهٌة 
c2 

ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا 
 على نفسه.

 

                                                            والتمٌٌم: التدرٌس استراتٌجٌة رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر 

d1 
ٌشارن بطرٌمة بناءة فً المنالشات العلمٌة 

 ٌن.خروإٌصال األفكار لآل
 الحوار والمنالشة 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 

 والمهام والتكالٌف نشطةاأل. 

 ًالتطبٌك العمل 

 .المالحظة 

 نشطةلٌف واألاتمٌٌم  التك  . 

 األسئلة  المباشرة 
d2 

ٌطور لدراته الذاتٌة من خالل استخدام 
والبرامج  اإلنترنتمصادر التعلم المختلفة ك

 الجاهزة ) االكسٌل(.

d3 
ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة 

 .إلٌه بكفاءة

  والمنالشةالحوار 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 

 والمهام والتكالٌف نشطةاأل. 

 ًالتطبٌك العمل 

 .المالحظة 

 نشطةلٌف واألاتمٌٌم  التك  . 

 ألسئلة  المباشرة 
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IV. مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع تحدٌد  كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرلم
وحدات/ موضوعات 

 الممرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم الممرر

1 
 عدادنظرٌة الفئات واإل

 الحمٌمٌة

 .مفاهٌم الفئات 
  العملٌات الجبرٌة دعلى

 الفئات.
 الحمٌمٌة. دعداداإل 

1 3 
a1,a2,b1, 

b2,d1, 
 

 والجدور سساأل 2
 الصحٌحة. اسساأل 
 .الجذور 
 .الدالة اآلاسٌة 

1 
3 a1,a2, ,  

c1,c2,d1,d2, 

 اللوغارٌتمات  3
 .ممدمة 
 .الدالة اللوغارٌتمٌة 
 .لوانٌن اللوغارٌتمات 

1 
3 a1,a2, 

c1,c2,d1,d2,d3, 

 المتسلسالت ولمتوالٌات 4+5

 .المتاسلاسالت 
 .المتوالٌات الحاسابٌة 
 .المتوالٌات الهنداسٌة 
 المتوالٌات التوافمٌة 

2 6 

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

 طرق العد 6

 ٌة للعد.اسااسالمادعدة األ 
 .المضروب 
 .التبادٌل 
 .التوافٌك 

1 3 

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

 نظرٌة ذات الحدٌن  7

  مفكون ذات الحدٌن بؤس
 موجب.

  الحد العام فً مفكون ذات
 الحدٌن.

  مفكون ذات الحدٌن بؤس
 اسالب أو كاسر.

1 

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

 

8 
المتباٌنات والمٌمة 

 المطلمة
 

 .المتباٌنات 
 .المٌمة المطلمة 
  ًحل المتباٌنات الخطٌة ف

 حالة مجهولٌن.

1 

3 a1,a3,b2, 
c1,c2,d1,d2,d3, 

 المعادالت  10

  معادلة من الدرجة
 األولى.

  إٌجاد جذري معادلة
الدرجة الثانٌة بااستخدام 

 التحلٌل.
  إٌجاد جذري معادلة

الدرجة الثانٌة بااستخدام 
 المانون.

1 3 

 
a1,a3, ,c1, 

c2, ,d1,d2,d3, 
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 الخطٌة

 المحددات  11+12

 .مفهوم المحدد ودرجته 
 .إٌجاد لٌمة المحدد 
 .خواص المحددات 
  ااستخدام المحددات فً حل

 معادالت الدرجة األولى.

2 6 

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

 المصفوفات 13+14

  مفهوم المصفوفات
 ها.أنوادعو
  العملٌات الجبرٌة دعلى

 المصفوفات.
  حل المعادالت الخطٌة

 بااستخدام المصفوفات.

2 6 

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

 الكسور الجزئٌة 15
 .مفهوم الكاسور الجزئٌة 
  الحاالت المختلفة إلٌجاد

 الكاسور الجزئٌة.
1 3 

a1, 
c1,c2, 

,c4,d1,d2,d3, 

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

I.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 )المحاضرة )االلماء الفاعل 
  .الحوار والمنالشة 
 .ًالتطبٌك العمل 
 .ًالعصف الذهن 
  .حل المشكالت 
 .التكالٌف والتطبٌمات العملٌة 
 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة نشطةالتعلم الذاتً والتعاونً )األ( 

 

II. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األاسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

1 
التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلمة 
بالتمارٌن والتطبٌمات النظرٌة والعملٌة 

 .والمشاركة

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

 10 اسبوعٌا

 10  المجموع
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III. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

 التموٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحممها

 %10 10 اسبوعٌا والتكالٌف نشطةاأل 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

للنشر والتوزٌع  األمٌنٌة وااللتصادٌة، مكتبة دارمبادئ الرٌاضٌات للعلوم اإل، 2018ون ، آخرجمال الوحٌشً و .1
 ،صنعاء.

 المراجع المساعدة

 ، صنعاء.األمٌن(، منشورات مركز 1م، الرٌاضٌات )2112حبٌب علً اسماعٌل، عادل فضل هللا المضمانً،  .1
 ٌة، جامعة الملن سعود.دارم، ممدمة فً الرٌاضٌات للعلوم اإل2112فتحً مصطفى، السٌد ابراهٌم الدسولً،  أحمد .2
 ٌة، الدار العلمٌة الدولٌة ودار الثمافة للنشر داروالتجارة والعلوم اإلااللتصاد م، الرٌاضٌات فً 2111األشمر،  أحمد .3

 والتوزٌع، عمان.

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

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

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:بعد الرجوع 

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
  ( 75فً الحضور، وضررورة حضرور ) نظام واالن وانتهائهاااللتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها %

 من ساعات الممرر.
 ( من 25إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عن )% ساعات الممرر ٌعد محروماً فً الممرر. إالّ إذا كان غٌابره بسربب

 مرض أو بعذر لاهر تمبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائك رسمٌة ومعمدة.

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics
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2.  

 :تؤخر الحضور الم 
  ًالمحاضرررات، والمشرراركة فررً منالشررة موضرروعات الممرررر فررً الولررت  إلررىٌنبغررً علررى الطالررب أن ٌررؤت

 المناسب. 
 أسرتاذفرً حردود ربرع سراعة فمرط وبعرذر ممبرول لردى ترؤخر بردخول المحاضررة إذا ترؤخر ٌسمح للطالرب الم 

 الممرر.
 مرن 21 إلرى%  11ه عرن بردء المحاضررة دون عرذر ممبرول سرٌتم خصرم مرن آخرالطالب الذي ٌتكرر ت %

 درجة الحضور. 
  51م أو ٌغادرهرا فرً ولرت مبكرر سرٌتم خصرتؤخر المحاضرة فً ولت م إلىالطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .من درجة الحضور

3.  

  ضوابط االمتحان:
  لاعة االمتحان فً الولت المحدد. إلىٌجب على الطالب الوصول 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
  من الماعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالّ بعد مرور نصف ولت االختبار. بالخروجال ٌسمح للطالب 
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر ممبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباً فً الممرر الذي تغٌب فٌه. 

4.  

  التعٌٌنات والمشارٌع:
  الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.  أستاذٌحدد 
  الممرر الضوابط والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.  أستاذٌبٌن 
  فً تسلٌمه.تؤخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر إذا 

5.  

  الغش:
  النزاهة األكادٌمٌة،التً تعنً: أن ٌكون الطالرب صرادلاً مرع نفسره، ومرع زمالئره ومرع ٌلتزم الطلبة بمبادئ

 أساتذته.
  ًأو  اإلشرارةأو  ورلرة غٌررهلن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولرة الطالرب الغرش بالحردٌ  أو النظرر فر

 محاولة استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
  ٌجعل الطالب راسباً فً الممرر.الغش فً االمتحان النصفً أو الشروع فٌه 
  ًالطالب الذي ٌغش فً االمتحران ٌحررم مرن ثرال  مرواد هرً: المرادة الترً ضربط متلبسراً فٌهرا والمرادة التر

 لبلها وكذلن المادة التً تلٌها.
  الواحدة ٌطبك علٌه حكم الفصل من الدراسة. االختبارٌةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 

6.  

  االنتحال:
  ه أو ٌمرروم  إنتاجررأو أفكرراره وٌرردعً أنهررا مررن  آخرررٌعرررف االنتحررال باسررم  النسررخ أو سرررلة كلمررات شررخص

 بتمدٌمها كؤنها خاصة به  .
 الغرش أو سررلة  إلرىالبح  العلمً، وأاّل ٌلجؤ أبرداً  ٌاتأخاللعلى الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة و

 أعمال غٌره.
  دون التوثٌك ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلن دون التشهٌر بره أمرام  اآلخرٌنالطالب النالل ألفكار

 زمالئه.
  ( الفمرررة )و( مررن الالئحررة 37أداء االمتحرران تطبررك علٌرره المررادة ) أثنرراء آخرررالطالررب المنتحررل صررفة طالررب

سرها علرى الموحدة لشئون الطالب، وهو  الفصل  وٌكون بمرار من الجهات المعنٌرة ،وتسرري العموبرة نف
 الطالب الذي انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.
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7.  

 : آخري سٌاسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

  المنالشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتمبل اآلراء المختلفة 
 اآلخرٌنوالحوار البناء مع  اإلٌجابًبؤسلوب النماش  االلتزام. 
 سٌر االمتحان. أثناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضرة، أو  ال ٌسمح باستخدام 
  الرالزم، مشرفوعاً بتمرٌرر عرن   تخراذالالجهرات المعنٌرة  إلرىإذا سلن الطالب سلوكاً غٌرر ممبرول فهنره ٌلحرال

 ذلن.
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 بحتة )أ(الرٌاضة مبادئ الخطة ممرر 
 

I. معلومات عن مدرس الممرر: 

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

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 صنعاء 

777149354 
 المكان ورلم الهاتف

      hurairah69@yahoo.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن الممرر 

 بحتة )أ(الرٌاضة مبادئ ال ااسم الممرر:  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الاسادعات المعتمدة للممرر:  .3

 الاسادعات
 المجموع

 تدرٌب دعملً اسمنار نظري

3 - - - 3 

 الماستوى األول الفصل االول الماستوى والفصل الدرااسً:  .4

 ال ٌوجد المتطلبات الاسابمة لدرااسة الممرر)إن وجدت(:  .5

 ال ٌوجد وجدت(:المتطلبات المصاحبة لدرااسة الممرر)إن   .6

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 وااللتصاد جارةكلٌة الت -الحرم الجامعً  مكان تدرٌس الممرر:   .9

 

I. الممرر الدراسً:  وصف 

الرٌاضٌة لعدد من المواضٌع الرٌاضٌة مثل نظرٌة الفئات  سسالتعرف  على المفاهٌم النظرٌة واأل  إلىٌهدف هذا الممرر  
والجذور واللوغارٌتمات والمتسلسالت والمتوالٌات وحل المعادالت باستخدام المحددات والمصفوفات، كما ٌساعد  سسواأل

، وفهم الممررات التخصصٌة، وذلن األعمالاكل المال و هذا الممرر على تطوٌر مهارات الطالب ولدراته بما ٌإهله لحل مش
من خالل ربط لوانٌن الرٌاضٌات بالمسائل التطبٌمٌة فً العلوم التجارٌة. وٌعتبر الممرر متطلب كلٌة، وٌعد ممرراً الحماً 

 .حصاءاإللممرري الرٌاضة المالٌة ومبادئ 

 

II. :مخرجات التعلم 

 ٌكون الطالب لادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف 

 a1 ٌة الماستخدمة فً الرٌاضٌات البحتة.اسااسٌصف المفاهٌم األ

 a2 ٌوضح العملٌات الجبرٌة والحاسابٌة لمواضٌع الرٌاضة البحتة.

 a3 ٌبٌن طرق حاساب التبادٌل والتوافٌك ومفكون ذو الحدٌن.

 b1 الحمٌمٌة. دعدادٌاستنتج الخصائص الممٌزة لإل

 b2 الحلول لبعض المشكالت الرٌاضٌة.ٌاستخلص 

 b3 المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة . األدعمالالتطبٌك فً بٌئة  أثناءٌربط ما تم درااسته بما ٌحتمل مواجهته فً الوالع العملً و

 c1 ٌطبك طرق رٌاضٌة مالئمة لحل المشاكل التجارٌة. 

mailto:hurairah69@yahoo.com
mailto:hurairah69@yahoo.com
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 c2 ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا دعلى نفاسه.

 d1 ٌن.خربطرٌمة بناءة فً المنالشات العلمٌة وإٌصال األفكار لآلٌشارن 

 d2 والبرامج الجاهزة ) االكاسٌل(. اإلنترنتٌطور لدراته الذاتٌة من خالل ااستخدام مصادر التعلم المختلفة ك

 d3 .ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة

 

مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

III. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم
الساعات 
 الفعلٌة

1 
 عدادنظرٌة الفئات واإل

 الحمٌمٌة

  الفئات.مفاهٌم 
 .العملٌات الجبرٌة دعلى الفئات 
 الحمٌمٌة. دعداداإل 

 االول
3 

 والجدور سساأل 2
 الصحٌحة. اسساأل 
 .الجذور 
 .الدالة اآلاسٌة 

 الثانً
3 

 اللوغارٌتمات  3
 .ممدمة 
 .الدالة اللوغارٌتمٌة 
 .لوانٌن اللوغارٌتمات 

 الثالث
3 

 المتسلسالت ولمتوالٌات 4+5

 .المتاسلاسالت 
  الحاسابٌة.المتوالٌات 
 .المتوالٌات الهنداسٌة 
 المتوالٌات التوافمٌة 

الرابع 
 والخامس

6 

 طرق العد 6

 ٌة للعد.اسااسالمادعدة األ 
 .المضروب 
 .التبادٌل 
 .التوافٌك 

 الاسادس

3 

 3 الاسابع  االختبار النصفً 

 نظرٌة ذات الحدٌن  7
 .مفكون ذات الحدٌن بؤس موجب 
 .الحد العام فً مفكون ذات الحدٌن 
  ذات الحدٌن بؤس اسالب أو كاسر.مفكون 

 الثامن
3 

9 
 المتباٌنات والمٌمة المطلمة

 

 .المتباٌنات 
 .المٌمة المطلمة 
 .حل المتباٌنات الخطٌة فً حالة مجهولٌن 

 التااسع
3 

 المعادالت  11

 .معادلة من الدرجة األولى 
  إٌجاد جذري معادلة الدرجة الثانٌة

 بااستخدام التحلٌل.
  الدرجة الثانٌة إٌجاد جذري معادلة

 بااستخدام المانون.
 مجمودعة المعادالت الخطٌة 

 العاشر

3 

 6الحادي دعشر  مفهوم المحدد ودرجته.  المحددات  11+12
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 .إٌجاد لٌمة المحدد 
 .خواص المحددات 
  ااستخدام المحددات فً حل معادالت الدرجة

 األولى.

 والثانً دعشر

12+14 

 ها.أنوادعمفهوم المصفوفات و  المصفوفات
 .العملٌات الجبرٌة دعلى المصفوفات 
  حل المعادالت الخطٌة بااستخدام

 المصفوفات.

الثالث دعشر 
 والرابع دعشر

6 

15 
 مفهوم الكاسور الجزئٌة.  الكسور الجزئٌة

 .الحاالت المختلفة إلٌجاد الكاسور الجزئٌة 
 الخامس دعشر

3 

 3 الاسادس دعشر االختبار النهائً 16

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

IV. استراتٌجٌات التدرٌس 

 )المحاضرة )االلماء الفاعل 
  .الحوار والمنالشة 
 .ًالتطبٌك العمل 
 .ًالعصف الذهن 
  .حل المشكالت 
 .التكالٌف والتطبٌمات العملٌة 
 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة نشطةالتعلم الذاتً والتعاونً )األ( 

 

V. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرلم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلمة بالتمارٌن والتطبٌمات النظرٌة  1
 .والعملٌة والمشاركة

 10 ااسبودعٌا

 10  المجموع

 

VI. :تمٌٌم التعلم 

 موضوعات التموٌم الرلم
موعد التموٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً 
 درجة  التموٌم النهائً( إلى)ناسبة الدرجة 

 %10 10 ااسبودعٌا والتكالٌف نشطةاأل  .1

االمتحان التحرٌري   .2
 النصفً

W7 20 20% 

 W16 70 70% االختبار النهائً  .3

 %100 100 المجموع 
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VII. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئٌسة .1

 للنشر والتوزٌع  األمٌنٌة وااللتصادٌة، مكتبة دارمبادئ الرٌاضٌات للعلوم اإل، 2018ون ، آخرجمال الوحٌشً و
 ،صنعاء.

 المراجع المساعدة: .2

  ،ًصنعاء.األمٌن(، منشورات مركز 1م، الرٌاضٌات )2112حبٌب علً اسماعٌل، عادل فضل هللا المضمان ، 

 الملن سعود.ٌة، جامعة دارم، ممدمة فً الرٌاضٌات للعلوم اإل2112فتحً مصطفى، السٌد ابراهٌم الدسولً،  أحمد 

 ٌة، الدار العلمٌة الدولٌة ودار الثمافة للنشر داروالتجارة والعلوم اإلااللتصاد م، الرٌاضٌات فً 2111األشمر،  أحمد 
 والتوزٌع، عمان.

 )إن وجدت(وإنترنت:     إلكترونٌةمواد  .3

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

 

VI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
  ( مون 77فً الحضور, وضرورة حضوور ) نظام واالن وانتهائهاااللتزام بالموادعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها %

 اسادعات الممرر.
 ( ا فوً الممورر. إالا إذا كوان غٌابوه باسوبب 27إذا تجاوز ناسبة غٌاب الطالوب دعون %( مون اسوادعات الممورر ٌعود محروموا

 مرض أو بعذر لاهر تمبله دعمادة الكلٌة, وبموجب وثائك راسمٌة ومعمدة.

2 

 :تؤخر الحضور الم 
  ًالمحاضرات, والمشاركة فً منالشة موضودعات الممرر فً الولت المنااسب.  إلىٌنبغً دعلى الطالب أن ٌؤت 
 الممرر. أاستاذفً حدود ربع اسادعة فمط وبعذر ممبول لدى تؤخر بدخول المحاضرة إذا تؤخر ٌاسمح للطالب الم 
 مون درجوة 21 إلوى%  11ه دعن بدء المحاضرة دون دعذر ممبول اسٌتم خصم مون آخرالطالب الذي ٌتكرر ت %

 الحضور. 
  مون 71أو ٌغادرها فً ولت مبكور اسوٌتم خصوم تؤخر المحاضرة فً ولت م إلىالطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .درجة الحضور

3 

  ضوابط االمتحان:
  لادعة االمتحان فً الولت المحدد. إلىٌجب دعلى الطالب الوصول 
 الاسماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع اسادعة من بدء االمتحان. دعدم 
  من المادعة االمتحانٌة بعد توزٌع األاسئلة إالا بعد مرور نصف ولت االختبار. بالخروجال ٌاسمح للطالب 
 فً حالة تغٌب الطالب دعن االختبار بعذر ممبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 ا فً الممرر الذي تغٌب فٌهٌعد الطال  .ب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل رااسبا

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
  الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد موادعٌد تاسلٌمها.  أاستاذٌحدد 
  الممرر الضوابط والموادعد لتنفٌذ التكلٌفات وتاسلٌمها.  أاستاذٌبٌن 
  فً تاسلٌمه.تؤخر الطالب فً تاسلٌم التكلٌفات دعن المودعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر إذا 

5 

  الغش:
  ا مووع نفاسووه, ومووع زمالئووه ومووع ٌلتووزم الطلبووة بمبووادا النزاهووة األكادٌمٌووة,التً تعنووً: أن ٌكووون الطالووب صووادلا

 أاساتذته.
  ًأو محاولوة  اإلشوارةأو  ورلوة غٌورهلن ٌتم التاسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظر ف

 ااستخدام أٌة واسٌلة من واسائل الغش.

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics
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 .ا فً الممرر  الغش فً االمتحان النصفً أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب رااسبا
  ا فٌهوا والموادة التوً لبلهوا الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحورم مون ثوالث موواد هوً: الموادة التوً ضوبط متلباسوا

 وكذلن المادة التً تلٌها.
  الواحدة ٌطبك دعلٌه حكم الفصل من الدرااسة. االختبارٌةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 

6 

  االنتحال:
  ٌمووم  بتمودٌمها ه أو إنتاجوأو أفكاره وٌوددعً أنهوا مون  آخرٌعرف االنتحال بااسم "الناسخ أو اسرلة كلمات شخص

 كؤنها خاصة به" .
 الغوش أو اسوورلة  إلووىالبحوث العلمووً, وأالا ٌلجوؤ أبوداا  ٌواتأخاللدعلوى الطلبوة ضوورورة االلتوزام باألمانوة العلمٌووة و

 أدعمال غٌره.
  دون التوثٌوك ٌحورم مون الدرجوة وٌعنوف دعلوى فعلتوه تلون دون التشوهٌر بوه أموام  اآلخورٌنالطالب النالل ألفكوار

 زمالئه.

7 

 : آخري سٌاسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

  المنالشات والعمل الجمادعً. أثناءتحمل وتمبل اآلراء المختلفة 
 اآلخرٌنوالحوار البناء مع  اإلٌجابًبؤاسلوب النماش  االلتزام. 
 اسٌر االمتحان. أثناءالهواتف المحمولة داخل لادعة المحاضرة, أو  ال ٌاسمح بااستخدام 
  ا بتمرٌر دعن ذلن.  تخاذالالجهات المعنٌة  إلىإذا اسلن الطالب اسلوكاا غٌر ممبول فإنه ٌُحال  الالزم, مشفودعا

 


