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 رياضيات.أسس  :مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

 
 اسم المقرر

Course Title 
رياضياتأسس  .  

 رمز المقرر ورقمه 
Course Code and Number 

 .ر215

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

3 ----- 1 4 

 المستوى والفصل الدراسي 
Study Level and Semester  الدراسي الثانيالفصل  و األولالمستوى.  

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 رياضيات بحتة ورياضيات حاسوب.

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 اللغة العربية.

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي.

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 د/ هدى جابر محمد الثور.

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد  
Date of Approval 

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :ظةمالح

ii. وصف المقرر Course Description: 

في  األسعععععععاسععععععية تزويد الطالب بخلفية واسعععععععة في المفاهيم   إلىيهدف هذا المقرر 

أجل دراسععة مقررات متقدمة في البرنامج.  مهارات  رياضععية من   هكسععابالرياضععيات وكذلإ إ

 .ذا المقرر المنطق الرياضي و المجموعات والعالقات  والتطبيقاتتناول هي

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

a1 – نطق الرياضي وطرق البرهان المختلفةالم وضحي .  

a2 – التطبيقات و مفهوم نظرية المجموعات و كذلإ العالقات  الرياضية تعرف على ي. 

b1- المناسبة لها. طرق البرهان ويميز   الرياضية مسائلال يحل 

c1- .يجيد ايصال المفاهيم الرياضية  بشكل  منطقي وواضح 

c2–  في الرياضيات  في الحياة العملية  األساسية يطبق المفاهيم.  

d1 -  المتعلقة بالمقرر حل المسائل إلىئه للوصول يتعاون مع زمال  . 

d2- الذاتية. يكتسب مهارة في انجاز الواجبات والدراسة    
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلماستراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( بمواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

a1-  نطق الريععاضععععععي وطرق الم وضععععععحي

 البرهان المختلفة.

 المحاضععععععرة التفاعلية

 .الخرائط الذهنية•

فوي :طر   • يم شععععععع تقي

فجععائيععة أ نععاء   أسععععععئلععة 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1- نطق الرياضي وطرق البرهان الم وضحي

 المختلفة.

A1  يشر  المبادئ والنظريات

الرياضية ويربط بين النظرية 

تعرف على مفهوم نظرية المجموعات و ي a2- .والتطبيق

 .التطبيقات و كذلإ العالقات  الرياضية 

 

b1

- 

طرق ويميز   الرياضععععععية مسععععععائلال يحل

 المناسبة لها. البرهان 

B1  يحلل التركيب العام للنظام

الرياضي ويستخدم المنطق في 

 .تفكيره

-c1   يجيد ايصعععال المفاهيم الرياضعععية  بشعععكل

 .منطقي وواضح

C2 جيد إيصال األفكار الرياضية  ي

بسهولة ،ويستطيع  نقل 

 المعلومات  بمختلف الوسائط.

-c2  في الرياضععيات  األسععاسععية يطبق المفاهيم

 في الحياة العملية .

C4 

 

تطبيق المعرفة الرياضية في 

 .الحياة العملية

d1

- 

حل  إلىيتعاون مع زمالئه للوصول 

  .المتعلقة بالمقرر المسائل

D1 تواصل بفاعلية في مجموعة ي

لحل المشاكل و المسائل 

 .المطروحة

 

-

d

2 

يكتسعععععععععب مهعععارة في انجعععاز الواجبعععات 

  .والدراسة الذاتية

D3  يكتسب مهارة التعلم المستمر

 .وادارة الذات
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a2- تعرف على مفهوم نظرية ي

المجموعات و كذلإ العالقات  

 .والتطبيقات الرياضية 

 

العععذهععنععي  العععصععععععععف•

:لتدريب الطالب كيفية 

اسععععععععتععنععبعععاط األفععكعععار 

 .والتعاريف

الحوار والمناقشععععععة:  •

طر  اسععععئلة في  بداية  

جل كل محاضععععععرة من أ

ربط المحاضرة السابقة 

 مع المحاضرة الحالية. 

؛ طر  حلول المحععاضععععععرة

تعععحعععتعععوي ععععلعععى أخعععطعععاء 

لمعرفة مدى فهم  الطالب؛ 

طر  اسععععععئلععة نهععايععة كععل 

محععاضععععععرة لمعرفععة مععدي 

اسعععععععععتعععيعععععععاب العععطعععالعععب 

 للمحاضرة.

 التكاليف والواجبات.•

االختبعععارات  القصععععععيرة •

 بوعية.الشبه اس

 االختبار النصفي.•

 االختبار النهائي.•

 التدريس والتقويم:    استراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( بمواءمة  انيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 

Strategies 

b1- طرق ويميز   الرياضية مسائلال يحل

 المناسبة لها. البرهان 

)تحتوي المحاضرة التفاعلية •

علي   تمعععارين: بسععععععيطعععة؛ 

والطالب  -متوسععععطة؛ صعععععبة

 يقوم بحلها(.

 الخرائط الذهنية. •

العصععععععف الععذهني :لتععدريععب •

الطالب كيفية اسعععتنباط األفكار 

الععععحععععوار •والععععتعععععععععاريععععف. 

والمناقشععععة: طر  اسععععئلة في  

بداية  كل محاضععععععرة من أجل 

ربط المحاضععععرة السععععابقة مع 

 .المحاضرة الحالية

تقييم شفوي :طر   •

فجائية أ ناء   ئلة أسععع

؛ طر  المحعععاضععععععرة

حلول تحتوي على 

أخطععاء لمعرفععة مععدى 

فهم  الطععالععب؛ طر  

 اسئلة نهاية كل 

الععععععتععععععكععععععالععععععيععععععف •

 والواجبات.

االخععععععععتععععععععبععععععععارات  •

القصععععععيرة الشععععععبعععه 

 اسبوعية.

 االختبار النصفي.•

 .االختبار النهائي•

 

التدريس استراتيجية ب مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(مواءمة   الثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 
Strategies 

c1-   يجيد ايصععععععال المفاهيم الرياضععععععية

 .بشكل  منطقي وواضح

تحتوي على :  اتمحعععاضععععععر

مارين  كثيرة ويقوم الطالب  ت

بحلها أمام زمالئة حتى يتدرب 

تقييم شعععععفوي :طر   •

فجائية أ ناء   أسععععععئلة 
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في إيصال  المفاهيم الرياضية 

 .بشكل واضح

؛ طععر  الععمععحعععاضعععععععرة

حععلععول تععحععتععوي عععلععى 

أخطعععاء لمعرفعععة معععدى 

طعععالعععب؛ طر  فهم  ال

اسععععععئلعععة نهعععايعععة كعععل 

محاضعععرة لمعرفة مدي 

اسععععععتيععععاب الطعععالعععب 

 للمحاضرة.

 التكاليف والواجبات.•

االختبارات  القصعععيرة •

 الشبه اسبوعية.

 االختبار النصفي.•

 االختبار النهائي•

c2-  في األسععععععععاسععععععيععة يطبق المفععاهيم

 الرياضيات  في الحياة العملية .

محععاضععععععرات  : تحتوي علي 

ومتنوععععة من  تمعععارين كثيرة

 أجعععل تمكين الطعععالعععب لتطبيق 

في األسععععععععاسععععععيععة المفععاهيم 

 الرياضيات في الحياة العملية.

طر   تقييم شعععفوي : •

فجائية أ ناء   أسععععععئلة 

؛ طععر  الععمععحعععاضعععععععرة

حععلععول تععحععتععوي عععلععى 

أخطعععاء لمعرفعععة معععدى 

فهم  الطعععالعععب؛ طر  

اسععععععئلعععة نهعععايعععة كعععل 

محاضعععرة لمعرفة مدي 

اسععععععتيععععاب الطعععالعععب 

 للمحاضرة.

 ف والواجبات.التكالي•

االختبارات  القصعععيرة •

 الشبه اسبوعية.

 االختبار النصفي.•

 .االختبار النهائي•

 

     التدريس والتقويم:استراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( بمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

d1- حل  إلىصول يتعاون مع زمالئه للو

 مقرر.المسائل المتعلقة بال
 إلععىتععقسععععععععيععم الععطععالب 

مععجععمععوععععات )الععتعععععلععيععم 

التعاوني( في المحاضعععرة 

واعععطعععاء قععيعععادة وادارة 

 المجموعة. النقاش بيد

مععععن خععععالل الععععحععععوار 

والععععععنععععععقععععععاش فععععععي 

 .المجموعات

d2-  يكتسعععععععععب مهعععارة في انجعععاز الواجبعععات

 .والدراسة الذاتية 

 

حععث الطالب على انجععاز 

 واجباتهم  بشكل ذاتي.

مععتعععابععععععة الععواجععبعععات 

وارجعععاعععهعععا لععلععطععالب  



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

ليتعرف  الطالب  على 

 أخطائهم. 

 

 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 

1 
المنطق 

 .لرياضيا

 .الجمل المنطقية 

 .أدوات الربط 

 .جدول الصواب 

 .الجمل الصحيحة والمتناقضة 

 .تقنية البراهين الرياضية 

 . الجمل المفتوحة والمسورة 

 .دوائر المفاتيح الكهربائية 

4 12 
a1, b1 ,c1,c2, 

d1,d2. 

 المجموعات. 2

  . مفهوم المجموعات 

 .العمليات على المجموعات 

 .صف المجموعات 

 ب الععععديععععكععععارتععععي الضععععععععععر

 للمجموعات.

3 9 
a2, b1 ,c1,c2, 

d1,d2. 

 العالقات. 4

 .مفهوم العالقات 

 .العمليات على العالقات 

 .عالقة التكافؤ 

 .عالقة الترتيب 

4 12 
a2, b1 ,c1,c2, 

d1,d2 . 

 التطبيقات. 5

 مفهوم التطبيقات. •

يب على مجموعة  • عالقة الترت

 التطبيقات.

الصععورة المباشععرة والصععورة  •

 لعكسية .ا

 أنواع التطبيقات. •

الععتععطععبععيععقعععات الععتععزايعععديعععة و  •

 التناقصية.

3 9 
a2,b1,c1, 
c2,d1,d2 . 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 42  
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                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات  انيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1 

 .الجمل المنطقية 

 .أدوات الربط 

 .جدول الصواب 

 .الجمل الصحيحة والمتناقضة 

 .تقنية البراهين الرياضية 

 . الجمل المفتوحة والمسورة 

 .دوائر المفاتيح الكهربائية 

4 8 
a1, b1 
,c1,c2, 
d1,d2. 

2 

 مفهوم المجموعات. •

 العمليات على المجموعات. •

 صف المجموعات. •

 .الضرب الديكارتي للمجموعات •

3 6 
 a2, b1 
,c1,c2, 
d1,d2. 

3 

 .مفهوم العالقات 

 العالقات. العمليات على 

 .عالقة التكافؤ 

 .عالقة الترتيب 

4 8 
a2, b1,c1, 

c2, d1,d2. 

4 

 مفهوم التطبيقات. •

 عالقة الترتيب على مجموعة  التطبيقات.•

 الصورة المباشرة والصورة العكسية . •

 أنواع التطبيقات. •

 التطبيقات  التزايدية  و التناقصية. •

 

3 6 
a2,b1,c1, 
c2,d1,d2. 

ابيع والساعات الفعليةاجمالي األس  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 ليةالعم العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

i. التكليفاتو نشطةألا Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف / نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

لوي ا  وا ا  1 كاليف وواجبات في المواضييييييي  ا ت

 10 فردي .في الم اضرة األساسية المقرر
خالل 

 الفصل

a1,a2,b
1,b2,c1,

c2, 
d1,d2 

لوي ا  وا ا  2 كاليف وواجبات في المواضييييييي  ا ت

 .في م اضرة ال ماران المقرر
 10 فردي

خالل 

 الفصل

a1,a2,b
1,b2,c1,

c2, 
d1,d2 

 

 === == Total Score  20 إجمالي الدرجة 

i. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

  نوع

 المحاضرات

 التقييم طةأنش
Assessment 

Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة 

 إلىالدرجة 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
محاضرة 

 التمارين

التكليفات 

 والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

خالل 

 الفصل
10 5% 

a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

الحضور في 

 المحاضرات

خالل 

 الفصل
10 5% 

a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 ات اختبار

 قصيرة

 Quizzes 

خالل 

 الفصل
10 5% 

a1,a2,b1,b2,c2. 
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2 
المحاضرة 

 النظرية

التكليفات 

 والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

خالل 

 الفصل
10 5% 

a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

الحضور  في 

 المحاضرات 

خالل 

 الفصل
10 5% 

a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2. 

 Quiz 4 5 2.5%( 1كوز)
a1, b1,c2,d2. 

اختبار نصف 

 الفصل

Midterm 

Exam 

8 20 10% 
a1,a2,b1,c2,d2. 

 Quiz 15 5 2.5%( 2كوز)
a2,b1, b2,c2,d2 

اختبار نهاية 

 الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 120 60% 
a1,a2,b1,b2,c2,d2. 

 Total  100 200 اإلجمالي% === 

 ك ابة المراج  للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الك اب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 ى، الجمهورية اليمنية.األولنظرية المنطق و المجموعات ، الطبعة , 2013أ حمد  عايش الدكتور ستاذ تأليف األ  •

edition) ,1992,    ndLipschutz.S, Lipson. M, Schaum's  Discrete Mathematics (2 

McGRAW-HILL, United States of America 

ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:رجوع إلى لوائح الجامعة بعد ال

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ب من دخول االمتحان في حال تجاوز المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالأستاذ يقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر , وللطالب حضممور المحاضممرة إذا تأخر لمدة ربع سمماعة لاال  مرات في الفصممل الدراسممي يسمممح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم , المقررأستاذ عن اال  مرات يحذر شفويا من يادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsع التعيينات والمشاري 4

ضممممموابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمهاأسمممممتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه يام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبقفي حال ابوت ق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 طبق الالئحة الخاصة بذلكألداء االمتحان نيابة عنه ت طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7
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 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

 

 

 

 

 

 (1ة )اإلنجليزياللغة مقرر: 2019-2020-العام الجامعي

 رياضيات. أسس :خطة مقرر

 

i.  المقررأستاذ معلومات عن Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name د/ هدى جابر محمد الثور. 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
777425348 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 اال نين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 يالبريد اإللكترون
E-mail 

. 

Hudajaber2013@yahoo.co

m 
      

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 .رياضياتأسس 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 ر.215

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سيمنار
Seminar/Tutorial 

3 ------ 1 4 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester األولالدراسي الفصل  المستوى الثاني و.  

5.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 .رياضيات بحتة و رياضيات حاسوب

 لغة تدريس المقرر  .6
Language of teaching the course 

 اللغة العربية.

 مكان تدريس المقرر  .7
Location of teaching the course .مبنى القسم 

 

 س.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدري :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 
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في  األسعععععععاسععععععية تزويد الطالب بخلفية واسعععععععة في المفاهيم   إلىيهدف هذا المقرر 

مج. أجل دراسععة مقررات متقدمة في البرنا مهارات  رياضععية من   هكسععابالرياضععيات وكذلإ إ

 .ذا المقرر المنطق الرياضي و المجموعات والعالقات  والتطبيقاتتناول هي

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

a1 – نطق الرياضي وطرق البرهان المختلفةالم وضحي .  

a2 – التطبيقات و تعرف على مفهوم نظرية المجموعات و كذلإ العالقات  الرياضية ي. 

b1- المناسبة لها. طرق البرهان ويميز   الرياضية مسائلال ليح 

c1- .يجيد ايصال المفاهيم الرياضية  بشكل  منطقي وواضح 

-c2   يطبق مبادئ المنطق الرياضي في الحياة العملية.  

d1 -   المتعلقة بالمقرر حل المسائل إلىيتعاون مع زمالئه للوصول  . 

d2- الذاتية والدراسة يكتسب مهارة في انجاز الواجبات. 

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
المنطق 

 . الرياضي

 .الجمل المنطقية 

 لربط.أدوات ا 

 .جدول الصواب 

 الجمل الصحيحة والمتناقضة 

 .تقنية البراهين الرياضية 

 . الجمل المفتوحة والمسورة 

 .دوائر المفاتيح الكهربائية 

 .اختبار قصير 

W1, 
W2, 
W3, 
W4 

12 
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 . المجموعات 2

 مفهوم المجموعات .  •

 العمليات على المجموعات. •

 صف المجموعات. •

 تالضرب الديكارتي للمجموعا •

W5, 
W6, 
W7 

9 

 
االختبار 

 .النصفي

 .مراجعة •

 .االختبار النصفي •

W8 3 

 . العالقات 3

 .مفهوم العالقات 

 .العمليات على العالقات 

 .عالقة التكافؤ 

 .عالقة الترتيب 

W9, 
W10, 
W11, 
W12 

12 

 . التطبيقات 4

 مفهوم التطبيقات. •

 عالقة الترتيب على مجموعة  التطبيقات.•

 شرة والصورة العكسية .الصورة المبا •

 أنواع التطبيقات. •

 التطبيقات التزايدية و التناقصية. •

 اختبار قصير.•

 

W13, 
W14, 
W15 

9 

  W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 45 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsعملي خطة تنفيذ الجانب ال  انيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 

 .الجمل المنطقية 

 .أدوات الربط 

 .جدول الصواب 

 الجمل الصحيحة والمتناقضة 

  البراهين الرياضية.تقنية 

 الجمل المفتوحة والمسورة 

 .الدوائر المفاتيح الكهربائية 

W1, 
W2, 
W3, 
W4 

8 

2 

 مفهوم المجموعات .  • 

 العمليات على المجموعات. • 

 صف المجموعات. • 

W5, 
W6, 
W7 

6 
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 .الضرب الديكارتي للمجموعات • 

 اختبار قصير. • 

3 

 .مفهوم العالقات 

 ت.العمليات على العالقا 

 .عالقة التكافؤ 

 عالقة الترتيب . 

 .اختبار قصير 

W8, 
W9, 
W10 

 

6 

4 

 مفهوم التطبيقات. •

 عالقة الترتيب على مجموعة  التطبيقات.•

 الصورة المباشرة والصورة العكسية . •

 أنواع التطبيقات. •

 التطبيقات التزايدية و التناقصية. •

 

W11, 
W12, 
W13, 
W14 

8 

ات الفعليةاألسابيع والساع اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

i. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 .نوع المحاضرات
 أساليب التقويم

Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion 

of Final 

Assessment 

1 

محاضرة 

 التمارين.

 التكليفات والواجبات.

Tasks and Assignments 

 خالل الفصل
10 

5% 

ل الفصلخال .الحضور في المحاضرات  
10 

5% 

 قصيرة. ات اختبار

Quizzes 
 خالل الفصل

10 
5% 
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2 

المحاضرة 

 النظرية.

 التكليفات والواجبات.

Tasks and Assignments 

 خالل الفصل
10 

5% 

 %5 10 خالل الفصل .الحضور  في المحاضرات

 Quiz 4 5 2.5%( 1كوز)

 اختبار نصف الفصل.

Midterm Exam 

8 
20 

10% 

 Quiz 15( 2)كوز
5 

2.5% 

 اختبار نهاية الفصل )نظري(.

Final Exam (theoretical) 

16 
120 

60% 

 % Total  200 100المجموع   

 

 ك ابة المراج  للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الك اب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .2
 ى، الجمهورية اليمنية.األولنظرية المنطق و المجموعات ، الطبعة , 2013الدكتور أ حمد  عايش ستاذ تأليف األ  •

edition) ,1992,    ndLipschutz.S, Lipson. M, Schaum's  Discrete Mathematics (2 

McGRAW-HILL, United States of America 
 

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 .من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز أستاذ يقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر , وللطالب حضممور المحاضممرة إذا تأخر لمدة ربع سمماعة لاال  مرات في الفصممل الدراسممي يسمممح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم , المقررأستاذ عن اال  مرات يحذر شفويا من يادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضممممموابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمهاأسمممممتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 التكليف الذي تأخر في تسليمه. يحرم من درجة المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7
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