
 
 ة  
 س

 

س 
لى 
ين 
ئ 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

اإلجمالي 
٣  

 طلب كلية

 الفئات واألسس
ھذا المقرر على
نيخالل ربط قوا

ة المالية ومبادئ

  ة والدولية .

     ان الجودة
      

تدريب ي
 -  

متط-ية التجارة

ضية مثل نظرية
ت، كما يساعد 

ة، وذلك من خال
قرري الرياضة

محلية واإلقليمية

   ( االكسيل).

وضما األكاديمي
دى العماد

  بحتة (أ)

عملي نار
-  - 

 فصل االول

وريوس في كلي

 يرة

الرياضواضيع 
ت والمصفوفات
ت التخصصية
ً لمق مقرراً الحقا

بيئة األعمال الم

برامج الجاھزة

  

التطويرمركز 
د/ھد 

  ضة بحتة (أ)

رياضة بمبادئ

سمن اضرة
٣ -

ستوى األول الف
 وجد
 وجد

ع برامج البكالو
 ة العربية   

  ي
  ام

 أحمد علي ھري

ة لعدد من المو
تخدام المحددات
 وفھم المقررات
ب كلية، ويعد م

 

ء التطبيق في ب

  آلخرين.
 كاإلنترنت والب

 كلية
 الريفي

رياضمبادئ رر
  

م
 

محا

المس
ال يو
ال يو
جميع
اللغة
فصلي
إنتظا

د. أ.
   

ألسس الرياضية
لمعادالت باستخ
مال واألعمال،
 المقرر متطلب

 على أن:

 يات البحتة.

رياضة البحتة.
  و الحدين.

 
قع العملي وأثناء

  رية.
  سه.

صال األفكار لآل
التعلم المختلفة

  .ءة

عميد الك          
د/مشعل ا       

رقتوصيف م

 

 :)ن وجدت

  

يم النظرية واأل
تواليات وحل ا
لحل مشاكل الم
جارية. ويعتبر

الطالب قادرا ع

الرياضيمة في

ية لمواضيع الر
فيق ومفكوك ذو

  اد الحقيقية.
الت الرياضية.

اجھته في الواقع
 المشاكل التجار
معتمدا على نفس
ت العلمية وإيص
تخدام مصادر 
موكلة إليه بكفاء

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

ة عن المقرر:

 راسي:
راسة المقرر(إن

 ):(إن وجدت
 له المقرر:

 برنامج:
   مقرر:

 ت المقرر:

ف على المفاھي
تسلسالت والمت
اته بما يؤھله ل
ة في العلوم التج

: 

ر سوف يكون

ساسية المستخدم

جبرية والحسابي
 التباديل والتواف
 المميزة لألعدا
 لبعض المشكال

موه بما يحتمل
ية مالئمة لحل
الت الرياضية م
ءة في المناقشات
ة من خالل است
ليف الفردية الم

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

معلومات عامة
 :قرر

 قرر ورقمه:

 ت المعتمدة:

ى والفصل الدر
ت السابقة لدرا
ت المصاحبة (

درس ليج الذي 
 يس المقرر:

  راسة:
الدراسة في الب
 مواصفات المق
عتماد مواصفات

 مقرر:
رر  الى التعرف
غاريتمات والمت
 الطالب وقدرا
مسائل التطبيقية

مخرجات التعلم:

 دراسة المقرر

ف المفاھيم األس

ضح العمليات الج
 طرق حساب 
نتج الخصائص
تخلص الحلول
ط ما تم دراسته
ق طرق رياضي
 بعض المشكال
رك بطريقة بناء
ر قدراته الذاتية
ز المھام والتكالي

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

I. م
اسم المق.١

رمز المق.٢

الساعات.٣

المستوى.٤
المتطلبات.٥
المتطلبات.٦
البرنامج.٧
لغة تدري.٨
نظام الد.٩
أسلوب ١٠
معد(ي)١١
تاريخ اع١٢

I.وصف الم
ھدف ھذا المقر
والجذور واللوغ
طوير مھارات
لرياضيات بالم

 إلحصاء.

II. م
عد االنتھاء من

يصف a1  

يوض a2 
يبين a3 
يستنت b1 

يست  b2 
يربط b3  
يطبق c1 
يحل c2 
يشار d1 
يطور d2 
ينجز d3 

رئي  
د/صال

يھ
و
تط
ال
اإل

بع



 
 ة  
 س

 

 

 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

مجاالت العلمية
كيفية استخدام 

 انات.
واالدوات 

 ت.
 واالدوات 

  ت.

رقام والبيانات
 سبة لھا.

رقام والبيانات
 .سبة لھا

مشكالت 

  علمي. 

 حصائي.

قات قواعد 
ت للتنقيب عن 

لمختلفة التي 

 يرية.
 ية. 

ردية 

صيرة 

     ان الجودة
      

لبرنامج

ف العامة في المج
حصاء ويتعلم ك
ة في تحليل البيا
ات واالساليب و
ختلف الدراسات
يات واالساليب

تلف الدراساتخ

عن مدلوالت األر
معالجات المناس

مدلوالت األرعن 
معالجات المناس

  يقات الجودة.

 
 في صياغة الم

 خاذ القرار.
بأسلوببيانات 

سته العمل االح

صائية  وتطبيقا
وشبكة االنترنت

  عمله.
حل المشكالت ال

  التقويم جية
ختبارات التحري
ختبارات الشفھي
يم التكاليف الفر

 جماعية. 
الختبارات القص

 كوزات).

وضما األكاديمي
دى العماد

مخرجات تعلم ا

عة من المعارف
رتبطة بعلم االح
حزم االحصائية
 والفھم للنظريا
مستخدمة في مخ
ة والفھم للنظري
مستخدمة في مخ

ة المعلومات عن
تلفة ويقترح الم
ة المعلومات عن
تلفة ويقترح الم
الحصاء بتطبيق

يب االحصائية
اعل معھا واتخ
مع االرقام والب

فريق عند ممارس

ت البرامج االحص
مة المعلومات و
ظيفھا في مجال
ت الصحيحة لح

 جال العمل.

استراتيج

طة 

 االخ
 االخ
 تقيي

والج
  اال

(الك
  

  

التطويرمركز 
د/ھد 

:  
 م

يصف مجموع
والتطبيقية المر
أھم وأشھر الح
يظھر المعرفة
االحصائية الم

يظھر المعرفة 
االحصائية الم

يستخلص كافة 
للظواھر المخت

Bيستخلص كافة
للظواھر المخت

يربط نظرية ا 

C يوظف األسالي
التطبيقية والتفا

C يجيد التعامل م

D يعمل ضمن ف

D  تقنياتيستخدم
وأنظم البيانات

البيانات وتوظ
D يتخذ القرارات

يواجھھا في مج

   س والتقييم:

 
لعروض 

  شة.
(االنشط تعاوني

ية والجماعية 

 كلية
 الريفي

 تعلم البرنامج:

A2اضيات

A1لرياضة

A1 حدين.

B3

B3 

 العملي
إلقليمية

B4

. C2

 C1

ل
D1

علم
D4

D3

 س والتقييم
اتيجية التدريس

التدريس تيجية
لمحاضرات وال

  إليضاحية.
لحوار والمناقشة
لتعلم الذاتي والت
التكاليف الفردي

  لمنزلية).
حل المشكالت.

عميد الك          
د/مشعل ا       

ر مع مخرجات
  المقرر

دمة في الريا

ة لمواضيع الر

 ومفكوك ذو الح

 لحقيقية.

 الرياضية.

جھته في الواقع
ل المحلية واإل

مشاكل التجارية

مدا على نفسه.

لعلمية وإيصال

دام مصادر التع
ة ( االكسيل).

.لة إليه بكفاءة

يجيات التدريس
والفھم) باسترا

استراتي م
الم ي

اإل
 الح
 الت

و
الم

 ح

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

جات تعلم المقرر
مخرجات تعلم

 
ساسية المستخد

والحسابيةبرية

باديل والتوافيق

: 
مميزة لألعداد ا

ض المشكالت ا

ما يحتمل مواج
 بيئة األعمال

 والعملية: 
مالئمة لحل الم

 الرياضية معتم
 واالنتقالية:

في المناقشات ا

من خالل استخد
البرامج الجاھز

ف الفردية الموكل

 التعلم باستراتي
قرر (المعارف و

والفھم لمعرفة
ية المستخدمة في

ية  والحسابية
 حتة.

 

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

مواءمة مخرجا
م

عرفة والفھم:
 المفاھيم األس

  

 العمليات الجب
 

رق حساب التبا

ھارات الذھنية:
 الخصائص الم

الحلول لبعض ص

ما تم دراسته بم
 التطبيق في

 ة .
ھارات المھنية
طرق رياضية م

عض المشكالت
ھارات العامة و
 بطريقة بناءة ف

   لآلخرين.

قدراته الذاتية م
ة كاإلنترنت وا

لمھام والتكاليف

ربط مخرجات 
رجات تعلم المقر

ا (A)/ المقرر
لمفاھيم األساسية

  ات البحتة.

لعمليات الجبري
ع الرياضة البح

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

I. م

  a :المع

a.1
يصف
البحتة.

a.2 
يوضح
البحتة.

a3  
يبين طر

  bالمھ :

b.1 
يستنتج

b.2 
يستخلص

b.3 
يربط م
وأثناء

والدولية
  cالمھ :

c.1 
يطبق ط

c.2 يحل بعض
  d :المھ

d.1
يشارك
األفكار

d.2 
يطور ق
المختلفة

d3  ينجز ال

III. ر
أوال: ربط مخر

مخرجات

a1 
يصف ال
الرياضيا

a2 
اليوضح 
لمواضيع

رئي  
د/صال

2

2

3

2

أ

2
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رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

 لتقويم
 ريرية
  يرة.
  ھية

مشاركة الطالب

 ريرية
  يرة.
  ھية

مشاركة الطالب

  التقويم
 ريرية.

والتكاليف  

 ھية.

                
  التقويم

 واالنشطة.  
 رة

 واالنشطة.  
 ة

تحديد الساعات

 تعلم المقرر

a1,a2  
b2,d 

     ان الجودة
      

استراتيجية ال
ختبارات التحر
ختبارات القصي
ختبارات الشفھي
مالحظة وتقييم م

  ي القاعة.
 يم التكاليف.

التحرختبارات 
ختبارات القصي
ختبارات الشفھي
مالحظة وتقييم م

  ي القاعة.
 يم التكاليف.

استراتيجية
الختبارات التحر
قييم الواجبات و

 تطبيقية.
الختبارات الشفھ

                
استراتيجية

 لمالحظة.
ليف واقييم  التك

ألسئلة  المباشر

 لمالحظة.
ليف واقييم  التك

ألسئلة  المباشرة

دة للمقرر مع تح

مخرجات ت

2,b1,
d1,

وضما األكاديمي
دى العماد

 والتقييم:

ت 

 االخ
 االخ
 االخ
 المال

في
 تقيي

عمل.

 االخ
 االخ
 االخ
 المال

في
 تقيي

 التقييم:

كالت.

  

 اال
 تق

الت
 اال

                

 ال
 تق
 األ

 ال
 تق
 أل

لتعلم المقصود

 

الساعات 
  الفعلية

٣ 

  

التطويرمركز 
د/ھد 

جية التدريس و
 ة التدريس

 قشة.
  ي.
  ي.

ف ومجموعات

 قشة.
  ي.
  ي.

ومجموعات الع

جية التدريس وا
 ة التدريس

لية وحل المشك
 شة.

موعات العمل.

  س والتقييم:
 ة التدريس

 شة
 لتعاوني

  .ام والتكاليف
 

  شة
 لتعاوني

  .ام والتكاليف
 

طھا بمخرجات ا

 حتوى المقرر

 
عدد 
 األسابيع

١ 

 كلية
 الريفي

ملية) باستراتيج
استراتيجية

 المحاضرة
الحوار والمناقش
العصف الذھني
التطبيق العملي
المھام والتكاليف

  العمل.
  المحاضرة

الحوار والمناقش
العصف الذھني
التطبيق العملي
ھام والتكاليف و

لية) باستراتيجي
استراتيجية
التدريبات العمل
الحوار والمناقش
التكاليف ومجم

راتيجية التدريس
استراتيجية
الحوار والمناقش
التعلم الذاتي وال
االنشطة والمھا
التطبيق العملي

الحوار والمناقش
التعلم الذاتي وال
االنشطة والمھا
التطبيق العملي

والعملية) وربط

ت /مواضيع مح

                

  لتفصيلية

 ت.
جبرية على

عميد الك          
د/مشعل ا       

ت المھنية والعم
  عملية

 حقيقية.





ته في






 المھ

 المھنية والعمل
  ملية
 شاكل

 
 مدا

ت العامة) باستر

ا لعلمية
 ا
 ا
 ا

دام

لة إليه
 ا
 ا
 ا
 ا

عية (النظرية و

كتابة وحدات

                

المواضيع ا

 مفاھيم الفئات
 العمليات الج

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

قرر (المھارات
ت المھنية والع

لألعداد الحميزة

ض المشكالت

ا يحتمل مواجھت
تطبيق في بيئة
يمية والدولية .

قرر (المھارات
ت المھنية والعم
مالئمة لحل المش

معتم الرياضية

قرر (المھارات
  مقرر

في المناقشات ا
 رين.

من خالل استخد
ة كاإلنترنت

 الكسيل).

ف الفردية الموكل

لرئيسة والفرع
 

                
ضوعات

 
العداد



جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

رجات تعلم المق
مقرر/ المھارات
لخصائص المم

الحلول لبعض ص
  ية.

 تم دراسته بما
لعملي وأثناء الت
 المحلية واإلقلي

رجات تعلم المقر
مقرر/ المھارات
طرق رياضية م

 ة. 
ض المشكالت

 سه.

رجات تعلم المق
مخرجات الم
 بطريقة بناءة ف
ل األفكار لآلخر
قدراته الذاتية من
 التعلم المختلفة

االج الجاھزة ( 

مھام والتكاليف
 

ضيع المقرر ال
لمعتمدة لھا.  

 النظري       
وحدات/ موض
المقرر
رية الفئات واال

  حقيقية

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

ا: ربط مخرنيثا
مخرجات الم

b1 يستنتج ا

b2
يستخلص
الرياضي

  

b3
يربط ما
الواقع الع
األعمال

ثالثا: ربط مخر
مخرجات الم

c1 
يطبق ط
التجارية

c2
يحل بعض
على نفس

رابعا: ربط مخر

d1 
يشارك
وإيصال

d2
يطور ق
مصادر
والبرامج

d3
ينجز الم
.بكفاءة

IV. موا كتابة
ال

الجانب   أوال:

  الرقم

1 
نظر
الح

رئي  
د/صال

ث

ر

V

أ



 
 ة  
 س

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

 

a1,a
c1,c2,d

a1,a
c1,c2,d1

a1 ,  
c1,c2,d1  

a1 ,
c2,d1,d

a1,b  
c1,c2,d1  

 

a1,a3
c1,c٢,d1

 
a1,a3  

c2, ,d1, 
 

,b3,
c2, ,d1,

a1,b  
,c1,c2, , ,d

     ان الجودة
      

a٢, ,  
d1,d2, 

a2, 
1,d2,d3, 

b2,
1,d2,d3,

c1, 
d2,d3, 

b2,
1,d2,d3,

3,b2, 
1,d2،d٣, 

3, ,c1,
,d2,d3,

c1, 
,d2,d3, 

b3,
d1,d2,d3,

وضما األكاديمي
دى العماد

٣ 

٣ 

٦ 

٣ 

٣ 

٣ 

٣ 

6 

6 

  

التطويرمركز 
د/ھد 

١ 

١ 

٢ 

١ 

١ 

١ 

١ 

٢ 

٢ 

 كلية
 الريفي

 قيقية.
 صحيحة.

 ة.

  ريتمية.
 غاريتمات.

.  
 لحسابية.
 لھندسية.
 لتوافقية

 ساسية للعد.

 الحدين بأس

ي مفكوك ذات

 الحدين بأس
 سر.

 قة.
ت الخطية في

  ين.
لدرجة

ي معادلة
ية باستخدام

ي معادلة
ية باستخدام

معادالت

   ودرجته.
 محدد.
 ددات.

ددات في حل
 رجة األولى.

صفوفات

جبرية على
. 

عميد الك          
د/مشعل ا       

 الفئات.
 األعداد الحق
 األسس الص
 .الجذور  
 الدالة اآلسية
 .مقدمة  
 الدالة اللوغا
 قوانين اللوغ
 المتسلسالت
 المتواليات ال
 المتواليات ال
 المتواليات ال
 القاعدة األسا
 .المضروب
 .التباديل 
 .التوافيق 
 مفكوك ذات

 موجب.
 الحد العام في

 الحدين.
 مفكوك ذات

سالب أو كس
 .المتباينات 
 القيمة المطلق
 حل المتباينات

حالة مجھولي
 معادلة من ا

 األولى.
 إيجاد جذري

الدرجة الثاني
 التحليل.

 إيجاد جذري
الدرجة الثاني

 القانون.
 مجموعة الم

 الخطية
 مفھوم المحدد
 إيجاد قيمة الم
 خواص المحد
 استخدام المحد

معادالت الدر
 مفھوم المص

  وأنواعھا.
 العمليات الج

المصفوفات

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل



 







 تواليات










 ن 







ة 
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 رجات التعلم

 

 

الدرجة

10 

10 

 التي يحققھات 

a1,a2, 
b1,b3,c 

1,a2,a3, , ,

     ان الجودة
      

1,
,d1,d2,d3, 

مخر

 )ة

 األسبوع

 اسبوعيا

المخرجات

a3 ,
c1,c2,
b1,b2,b3,

وضما األكاديمي
دى العماد
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٤٢ 

  ات الفعلية

 

 

شاريع التطبيقية

 
b1 

 

لى درجة 
  ھائي
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التطويرمركز 
د/ھد 

١ 

١٤  

الساعا

جماعية والمش

  جات التعلم

a1,a2,a3,a
,b3,b4,b5,c

نسبة الدرجة إل
التقويم النھ

10% 

20% 

 كلية
 الريفي

ت الخطية
  مصفوفات.

  ور الجزئية.
ختلفة إليجاد

 زئية.

  

   األسابيع

لية الفردية والج

مخرج

a4,a5,
c1,c2,d4

  الدرجة
ن

10 

20 

عميد الك          
د/مشعل ا       

 حل المعادال
باستخدام الم

 مفھوم الكسو
 الحاالت المخ

الكسور الجز

  ساعات

                

عدد

لتكاليف المنزل

علقة
عملية

 لمجموع

 األسبوع

  اسبوعيا
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 القتصاد
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ي األسابيع والس

                

  لعملي

 لعملية

  جد

ساعات

 ريس:

  فاعل)

 العملية.
ي (االنشطة وا

  / التكليف

والجماعية المتع
ت النظرية والع

 .شاركة

ال

 يم

  ليف

   النصفي

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

سور الجزئية

إجمالي

ملي:           

ب (مواضيع) ال

التجارب الع

يوجد ال

 األسابيع والسا

ستراتيجية التدر

ضرة (االلقاء الف
  والمناقشة. 

 ق العملي.

 ف الذھني.
 شكالت. 

ف والتطبيقات ا
لذاتي والتعاوني

   والتكليفات:

النشاط /

اليف الفردية و
ارين والتطبيقات
والمش

  التعلم:

أنشطة التقييم

ألنشطة والتكال

حان التحريري
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الجانب العم يا:

تكتب تجارب

 لرقم

1.

 إجمالي

 

I. اس

 المحاض
 الحوار
 التطبيق
 العصف
 حل المش
 التكاليف
 التعلم ال

II.األنشطة

  رقم

1  
التكا
بالتما

III. تقييم

  رقم

ا1

االمتح4

رئي  
د/صال

ثاني

ال

الر

1

الر

1 
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 ة  
 س

 
  

. 

ن 

أو 

ة  ج

جة 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

c1,c2, ,d1
a1,a2,a3, 

d1,d2  

 

توزيع ،صنعاء.

 عود.
 لنشر 

1- http://

% ) م٧٥ر ( 

بسبب مرض أ

  لمناسب. 
 ذ المقرر.

ن درج٢ % م

% من درج٥

     ان الجودة
      

1,d2,d3
,b1,b3,
,d3

مين للنشر والت

 ين، صنعاء.
جامعة الملك سع
 ودار الثقافة لل

/ar.wikiped

ضرورة حضور

إذا كان غيابه ب

رر في الوقت ا
بول لدى أستاذ

ى  ١٠  ٠% إل

٠ سيتم خصم 

وضما األكاديمي
دى العماد

1

دية، مكتبة االم

رات مركز األمي
لوم اإلدارية، ج
لعلمية الدولية

dia.org/wi

 الحضور، وض

ي المقرر. إالّ إ

وضوعات المقر
 فقط وبعذر مقب
ن يتم خصم م

ر في وقت مبك

  

التطويرمركز 
د/ھد 

٧0% 

100% 

دارية واالقتصاد

)، منشور١ت (
لرياضيات للعل
إلدارية، الدار ال

iki:Mathem

 آلتي:

ي ام ف  واالنتظ

 يعد محروماً في
 ة.

 في مناقشة مو
ود ربع ساعة
ي ول س ذر مقب ع

خر أو يغادرھا ف

 كلية
 الريفي

٧0 

١٠٠

 

يات للعلوم االد

م، الرياضيات٢
م، مقدمة في ا
جارة والعلوم اإل

matics 

 فيما يتعلق باآل

ا ئھا وانتھاءھ

ساعات المقرر
 رسمية ومعمد

ت، والمشاركة
ذا تأخر في حدو
حاضرة دون ع

 في وقت متأخ

عميد الك          
د/مشعل ا       

W16

( 

مبادئ الرياضي

٠٠٢قضماني،
م٢٠٠٢سوقي،

االقتصاد والتج

  قرر.

 العامة للمقرر

دئ ي ب ضرات ف

%) من س٢٥(
بموجب وثائق

إلى المحاضرات
ل المحاضرة إذ
دء المح ن ب  ع

إلى المحاضرة

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

  ئي

جموع

د عن مرجعين)

،2018ون ،

دل فضل هللا الق
سيد ابراھيم الدس
لرياضيات في ا

وجدت)    (إن

لمتبعة في المق

كتابة السياسة

  التعليمية:ت 
ددة للمحاض لمح

ب الطالب عن
الكلية، وبمادة

طالب أن يأتي إ
 المتأخر بدخول
أخره رر ت  يتك

يتكرر وصوله 

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

االختبار النھائ

 المج

  تعلم:لدر ا

: ( ال تزيدئيسة

وحيشي واخرو

  ساعدة

 اسماعيل، عاد
 مصطفى، السي

م، ال٢٠٠١ر، 
 عمان.

نية وإنترنت:  

ط والسياسات ال

ح الجامعة يتم ك

حضور الفعاليات
د ال ام بالمواعي

  عات المقرر.
اوز نسبة غياب
ر قاھر تقبله عم

 : ر المتأخر
ينبغي على الط 
يسمح للطالب 
ذي  ب ال الطال

 الحضور. 
الطالب الذي ي 

 .الحضور
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IV.مصاد

الرئالمراجع 

جمال الو .١

المراجع المس

حبيب علي .

فتحي أحمد .

أحمد األشقر .
والتوزيع، ع

مواد إلكترون

 

الضوابط .

 الرجوع للوائح

١.

سياسة ح
 زا االلت

ساع
 إذا تجا

بعذر

٢.

الحضور 
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بعد
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 س

ة  ل
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دة 
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رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

 ر.

  يمه.

  ومع أساتذته.
شارة أو محاول

ذل ا وك تي قبلھ

 سة.

  بتقديمھا كأنھ

ا  أو سرقة أعم

ه أمام زمالئه.
د ة الموح لالئح
الب الذي انتحلت

  ن ذلك.

     ان الجودة
      

ف وقت االختبار
 . كاملة

 تأخر في تسلي

 ومع زمالئه و
ر أو اإلش ة الغي

ادة الت ا والم يھ

صل من الدراس

إنتاجه أو يقوم

ى الغش  داً إل ب

ون التشھير به
ن ال رة (و) م ق
فسھا على الطا

 
وعاً بتقرير عن

وضما األكاديمي
دى العماد

 المتحان.
عد مرور نصف

رجة الثاني بد
 .ب فيه

  مھا. 

ة التكليف الذي

ادقاً مع نفسه،
ةلنظر  في ورق

 قرر.
ضبط متلبساً في

ق عليه حكم الفص

يدعي أنھا من إ

أ أب ي، وأاّل يلج

ى فعلته تلك دو
ادة  ) الفق٣٧(م

سري العقوبة نف

 سير االمتحان.
ذ الالزم، مشفو

  

  

التطويرمركز 
د/ھد 

   المحدد.
عة من بدء اال
ع األسئلة إالّ بع
الختبار بالدور
قرر الذي تغيب

د مواعيد تسليم
  تسليمھا. 

يحرم من درجة

ون الطالب صا
 بالحديث أو ال

 راسباً في المق
: المادة التي ض

ة الواحدة يطبق

ر أو أفكاره ويد

 البحث العلمي

رجة ويعنف على
ه الم ق علي تطب
ت المعنية ،وتس

 ماعي.
 خرين.

ضرة، أو أثناء س
ت المعنية التخاذ

 كلية
 الريفي

في الوقت حان
ثر من ربع سا
حانية بعد توزيع
قبول يعاد له اال
 راسباً في المق

ة الفصل ويحدد
يذ التكليفات وتس
موعد المحدد ي

ي تعني: أن يكو
 الطالب الغش

ه يجعل الطالب
ثالث مواد ھي:

ورة االختيارية

ات شخص آخر

ات ة وأخالقي مي

 يحرم من الدر
ان ت داء االمتح
رار من الجھات

والعمل الجمات
 البناء مع اآلخر
 قاعة المحاضر
حال إلى الجھات

عميد الك          
د/مشعل ا       

لى قاعة االمتح
ن بعد مرور أكث
ن القاعة االمتح
الختبار بعذر مق
ر نھاية الفصل

يينات في بداية
 والقواعد لتنفي
لتكليفات عن الم

 األكاديمية،التي
ة وھو: محاول

 ئل الغش.
أو الشروع فيه
حان يحرم من ث

من مرة في الدو

خ أو سرقة كلما

ة العلمم باألمان

ن دون التوثيق
اء أد ر أثن ب آخ
صل" ويكون بقر

  اآلتي:
 أثناء المناقشا
جابي والحوار
لمحمولة داخل
مقبول فإنه ُيحا

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

طالب الوصول إ
بدخول االمتحان
لب الخروج من
ب الطالب عن اال
غائب في اختبار

 
مقرر نوع التعي
مقرر الضوابط

في تسليم الب

بمبادئ النزاھة
مح مع الغش و
وسيلة من وسا
متحان النصفي
يغش في االمتح

  يھا.
 الطالب أكثر م

ل باسم "النسخ
 

زام ضرورة االلت

 ألفكار اآلخرين
ب ل صفة طال ح
ب، وھو "الفص

 س الغرض.

تھم وحقوقھم
آلراء المختلفة

النقاش االيجب
خدام الھواتف ا
ب سلوكاً غير

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

  المتحان:
يجب على الطا 
عدم السماح ب 
ال يسمح للطال 
في حالة تغيب 
يعد الطالب الغ 

  والمشاريع:
يحدد أستاذ الم 
يبين أستاذ الم 
إذا تأخر الطالب 

يلتزم الطلبة بم 
لن يتم التسام 

استخدام أية و
الغش في االمت 
الطالب الذي ي 

تليالمادة التي 
إذا تكرر غش 

   
يعرف االنتحال 

 خاصة به" .
على الطلبة ض 

 غيره.
الطالب الناقل 
ب المنتح  الطال

لشئون الطالب
شخصيته لنفس

   أخرى: 
 الطلبة وواجبات

تحمل وتقبل اآل 
بأسلوبالتزامه  
ال يسمح استخ 
إذا سلك الطالب 
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د/القاسم العباس  

( 

الخميس  عاء

   

المجمو
 يب

 ٣ 

 طلب كلية

ة الفئات واألس
 ھذا المقرر ع
خالل ربط قوان
ة المالية ومباد

  دولية .

     ان الجودة
      

/ أسبوعيا)٣( 

األربع   ثالثاء

 

 ضة بحتة (أ)
 

تدريملي
  - 

متط-ية التجارة

 القتصاد

ضية مثل نظرية
ت، كما يساعد
ة، وذلك من خ
مقرري الرياضة

ة واإلقليمية والد

وضما األكاديمي
دى العماد

 اعات المكتبية

الثال  االثنين

  

رياضمبادئ 

 الساعات
عم سمنار

  -
 صل االول

وريوس في كلي

واال جارةلية الت

مواضيع الرياض
ت والمصفوفات
رات التخصصية
ً لم مقرراً الحقا

ألعمال المحلية

  

التطويرمركز 
د/ھد 

   ضة بحتة (أ)

السا

 ت  األحد

  

س ظري
٣  -

توى األول الفص
 جد
 جد

ع برامج البكالو
  العربية   
كل -م الجامعي 

ية لعدد من الم
تخدام المحددات
، وفھم المقرر
د مب كلية، ويع

طبيق في بيئة األ

  ن.

 كلية
 الريفي

رياضمبادئ الر
  

السبت

  hur  

 

نظ
٣
المست
ال يوج
ال يوج

جميع
اللغة
الحرم

ألسس الرياضي
لمعادالت باست
مال و األعمال،
 المقرر متطلب

 على أن:

 لبحتة.
  ضة البحتة.

  دين.

عملي وأثناء التط
 

ألفكار لآلخرين

عميد الك          
د/مشعل ا       

خطة مقرر

 علي ھريرة

  نعاء
٧٧٧١٤  

rairah69@

   وجدت):
  (إن وجدت):

  س المقرر:

ھيم النظرية واأل
اتواليات وحل

لحل مشاكل الم
جارية. ويعتبر

لطالب قادرا ع

ي الرياضيات ال
واضيع الرياض
مفكوك ذو الحد

  حقيقية.
  رياضية.

ه في الواقع الع
اكل التجارية.
  ا على نفسه.

علمية وإيصال ا

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

  :مقرر

 أ.د/ أحمد

صن
٩٣٥٤

@yahoo.co

 رر:

 

  قرر:

  راسي:
اسة المقرر(إن
لدراسة المقرر(

ي يتم فيھا تدريس

   

 سي:
ف  على المفاھ
تسلسالت والمت
ته بما يؤھله ل
 في العلوم التج

ر سوف يكون ا

ة المستخدمة في
ة والحسابية لمو
يل والتوافيق و
يزة لألعداد الح
ض المشكالت الر
يحتمل مواجھته
الئمة لحل المشا
لرياضية معتمد
ي المناقشات الع

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

عن مدرس الم

 لھاتف

om روني

عامة عن المقر
  قرر:

  مقرر ورقمه:

ت المعتمدة للمقر

ى والفصل الدر
ت السابقة لدرا
ت المصاحبة ل

ج/ البرامج التي
  يس المقرر:

دريس المقرر:

المقرر الدراس  
ر  الى  التعرف
غاريتمات والمتس
الطالب وقدراته
سائل التطبيقية

 ات التعلم:

 دراسة المقرر

مفاھيم األساسية
عمليات الجبرية
ق حساب التبادي
خصائص الممي
ص الحلول لبعض
تم دراسته بما ي
رق رياضية مال
ض المشكالت ال
طريقة بناءة في
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I.  معلومات

 االسم

المكان ورقم ال

البريد اإللكتر

I.معلومات ع
اسم المق  .
رمز الم   .٢

الساعات   .٣

المستوى   .
المتطلبا   .٥

المتطلبا   .٦

البرنامج   .٧
لغة تدر   .٨
مكان تد   .٩

I.وصف
ھدف ھذا المقرر
لجذور واللوغ
طوير مھارات ا
رياضيات بالمس

 إلحصاء.

II.مخرجا

عد االنتھاء من

يصف الم a1 
يوضح الع a2
يبين طرق a3 
يستنتج الخ b1
يستخلص b2
يربط ما ت b3
يطبق طر c1 
يحل بعض c2 
يشارك بط d1

رئي  
د/صال

I

II
١
٢

٣

٤
٥

٦

٧
٨
٩

يھ
وا
تط
الر
اإل

بع

1
2
3
1
2
3
1
2
1
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ساعات المعتمد

الساعات الفعل
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     ان الجودة
      

  كسيل).

ر مع تحديد الس

  سبوع

الول

لثاني

لثالث

 والخامس

سادس

لسابع

لثامن

لتاسع

لعاشر

دي عشر 
ني عشر

وضما األكاديمي
دى العماد

االكج الجاھزة ( 

مقصودة للمقرر

األ

 ا

 ال

 ال

 الرابع

 الس

 ال

 
 
 

 ال

 ال

 

 
 الع

الحاد
 والثان

  

التطويرمركز 
د/ھد 

نترنت والبرامج

رجات التعلم الم

  تفصيلية

 لى الفئات.

 
 ت.
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