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 (1هندسة اقليدية وال اقليدية )مقرر اختياري : مواصفات مقرر

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

 
 اسم المقرر

Course Title 
 (1)مقرر اختياري هندسة اقليدية وال اقليدية 

 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

 
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل األولالمستوى الثالث،    

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 أسس الرياضيات

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 Noneال توجد 

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 بحتة-رياضيات 

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 العربية

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د.نشاط ابراهيم

 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

تعزيز التفكير المنطقي لدد ا الطددالدديا و نيددان ان نقدد  الن ريددات   إلى المقرر هدد ا يهدد ف  

ج ي ة و خالقة.فنتق يم الهن سة واالفكار السانقة يمكن ان يؤ ي إلى نشوء أفكار و ن ريات  

االقلي ية و انتقا اتها ا خاصة الن يهية الخامسةا و نع   راسة كيفية نناء ن ام ن هي... يج  

و ) اله لولية( الطالي سدددددهولة في تقنا انشددددداء هن سدددددات ج ي ة امئا الهن سدددددة الزا  ية 

ن له اهميتهما في الهن سددددة الناقصددددية ) االهليليجية(. و نع   راسددددة نعب خواصددددهما يتني

 تفسير نعب الن ريات الكونية.
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قا را الطالي يكون سوف المقرر  راسة من االنتهاء نع 

a1 -  و كيفية تركينه  يشرح جي ا الن ام الن هي. 

a2 -  .ي هر مستواَ جي ا في مهارة النق  و التحليا و التعليا 

a3-  .ي هر حرصا ش ي ا في ال قة في التعنير عن أفكارها وفي تلقي المعلومة 

b1-  .يمارس استخ ام المنطق في تنرير خطوات النرهان 

b2 -  .يتقنا أفكار ليست من واقعه الما ي 

b3-  لمسميات. ي هر مهارة عالية في تجري  ال واهر و ا 

b4-  .يتخيا وجو ه في فضاء غير الفضاء االقلي ي 

c1 - .يتقنا النق  و يناقش جواننه   

d1 - ين ي تقنال لتطوير األفكار واالستنناطات الج ي ة  . 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للنرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصو ة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصو ة من 
 النرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - كينهتر كيفية و  البدهي النظام جيدا يشرح. 

 

 

 

 
A1) يظهر فهما عميقا للنظريات )

 األساسية 

 

 و النظام الرياضي.    

a2 –  ي هر مسدددددتواَ جي ا في مهارة النق  و التحليا و

 التعليا.

 

a3 –  ي هر حرصدددددا شددددد ي ا في ال قة في التعنير عن

 أفكارها وفي تلقي المعلومة.

 

b1–  يمددارس اسدددددددتخدد ام المنطق في تنرير خطوات

 النرهان.

 

 

B1))  يحلا التركيي العام للن ام
 الرياضيا 

 
 و يستخ م المنطق في تفكيره.     

 

b2 - .يتقنا أفكار ليست من واقعه الما ي 

b3-  ي هر مهددددارة عدددداليددددة في تجريدددد  ال واهر و

 المسميات
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 
 التقويماستراتيجية 

Assessment Strategies 

a1-  الباادهي للنظااام جياادا فهمااا ي هر  

 .ركينهت وكيفية

 

 المحاضرة التفاعليةا 

 الحوار و المناقشة

 تكليفات فر ية 

a2-   ي هر مسدددددددتواَ جي ا في مهارة

 النق  و التحليا و التعليا.
 

 حوار و مناقشةا

 حا المشكالت

 أس لة شفوية مناشرة

a3-  يتحرا الددد قدددة في التعنير عن

أفدددكددددارها وفدددي تدددلدددقدددي 

 المعلومة.
 

 حوار و منااقشةا

 عصف  هني

 أس لة شفوية مناشرة

 

 باستراتيجية التدريس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b4- .يتخيا وجو ه في فضاء غير الفضاء االقلي ي B2))  يتعامل مع الظواهر الحياتية

 بتجريد

  

 . و يصيغها بالقوالب الرياضية      
c1- .يتقنا النق  و يناقش جواننه 

 

C1))   يجي  إيصاا األفكارالرياضية
 نسهولةا 

 
و يستطيع نقا المعلومة نمختلف    

 الوسا ط.
 

d1- ين ي تقنال لتطوير األفكار واالستنناطات الج ي ة 

 . 

 

D1) لحا ( يتواصا نفاعلية في مجموعةا
 المشاكا 

 
 و المسا ا المطروحة     
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b1-   يمارس اسدددددددتخ ام المنطق في

 تنرير خطوات النرهان.

 

 حوار و مناقشة،

 تطبيق عملي

 

 فر يةتكليفات 

b2-   يتقنا أفكار ليسدددددددت من واقعه

 الما ي.

 

 حوار و مناقشة

 ،محاضرة تفاعلية

 

أسئلة شفوية 

 مباشرة

b3-   ية في تجري ي هر مهارة عال

 ال واهر و المسميات

 تكاليف 

 حوار و مناقشة،

 

 

 تكليفات فردية

b4-  يتخيا وجو ه في فضدددددداء غير

 الفضاء االقلي ي.

 

 محاضرة تفاعلية،

 حوار و مناقشة

 

أسئلة شفوية 

 مباشرة

 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1- .يتقنا النق  و يناقش جواننه 

 

 

 حوار و مناقشة
 

أسددددددد لة شدددددددفوية 

 مناشرة

 

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

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1-   يندددد ي تقنال لتطوير األفكددددار

 واالسددددتنناطات الج ي ة

 . 

 

أسددددددد لددة شدددددددفويددة  حوار و مناقشة
 مناشرة
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       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 للمقرررموز 

(CILOs) 

1 
النظام 

 البدهي

لملللات،  -أ لمسللللللل ا

 وتشمل

     1-

المفلللاهيم  ير 

 المعرفة   

           2-

 المسلمات

     3-

 التعريفات

     4-

اللنلظلريلللات و 

 النتائج

      5-

 البرهان

بدهي  -ب النظام ال

األول )المسللللللتوى 

 التألفي(

الن دددام النددد هي  -ج

الئاني ) المسدددددتوا 

 (االسقاطي

2 4 a1,a3,b3 

2 

أنظمة 

يونك و 

 فانو

  اضللللافة بديهية

إلى األنظمللة  6

السلللابقة النتا  

نظامي يونك و 

 فانو

1 2 a1,a2,b1,d1 
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   اثللبلللات بللعلل

 نظرياتهما

3 

خواص 

النظام 

 البدهي

تللعللريللف خللوا  •

النظلللام البلللدهي و 

طريقة التحقق من 

 الخاصية. وهي

االتسلللللللللللللللللللللللا ، 

االسلللللللللللتلللللقلللللالل، 

 االكتمال.

3 6 a2,b1,b3,d1 

4 
الهندسة 

 االقليدية

االنلللللللتلللللللقلللللللادات 

 للهندسة االقليدية

 بديهية ديديكند

تللللللقللللللويللللللمللللللات 

 وبديهيات هلبرت

 بديهية باش

4 8 a1,a2,a3,c1 

5 
الهندسة 

 الالاقليدية

 مفهوم التوازي•

ية  بديه ئات ال كاف م

 الخامسة

عرض تاريخي •

لمحاوالت اثبات 

 البديهية  الخامسة

 الهندسة الزائدية

 تمثيلها            

نموذ              

 بوينكير

ثالثيات             

 االضالع

 الهندسة الناقصية

مقارنة             

مع الهندسة 

 االقليدية

4 8 a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4,d1 
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المثلثات             

في الهندسة 

 الناقصية

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28  

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

 ال ينطبق 1
 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 ال هني العصف Brainstorming 

 المشكالت حا Problem solving 

 العملية العروبو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطنيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 ال اتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء نين الخنرات تنا ا 

vi.  األنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 األنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

  a3,b1 3 1 فر ي ائنات نعب ن ريات الن ام األوا والن ام الئاتي 1

مارين حوا ن امي  2 نات نعب الن ريات و الت ائ

 يونك و فانو

 فردي
1 4 a3,b1 
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 فردي التحقق من خاصية االستقالا لنعب االمئلة 3
1 7 

a1,a2, 

b1 

 فردي التحقق من خاصية االتساق لنعب االمئلة 4
1 8 

a1,a2, 

b1 

نيان ان محاوالت ائنات الن يهية الخامسدددددة هي  5

 مكاف ات لها

 فردي
1 11,12 

a2,a3 

b1,,c1 

 === == Total Score  5إجمالي الدرجة  

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment 

Tasks 

 أسوع التقييم

Week due 

 الدرجة

Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
التكليفات 

 والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

3,4,7,8,11,12 5 𝟓% 
a1,a2,a3,b1,c1 

 Quiz 5 5 𝟓% a3,b1( 1كوز) 2

3 
اختبار نصف 

 الفصل

Midterm 

Exam 

8 25 𝟐𝟓% a1,a2,a3,b1 

 Quiz 13 5 𝟓% B2,b3,b4,d1( 2كوز) 4

5 
اختبار نهاية 

 الفصل )عملي(

Final Exam 

(practical) 

 ال ينطبق

6 
اختبار نهاية 

 الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 60 𝟔𝟎% 
a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4,c1,d1 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

مبادئ الهندسلللة الحديثة، االقليدية و الالاقليدية"، محمد إبراهيم راشلللد وعبد  حمود "-1•

   .1984الزعبي، دار عمار للنشر و التوزيع، األردن، 

•2-"Foundation of Euclidean and non-Euclidean geometry", Ellery 

B. Golos, Holt,  Winehart and Wiston, Toronto, 1968. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
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ال وسريا  " مق مة في الهن سة االقلي ية و الالاقلي ية"ا فالح نن عمران محم  

هج. 1427مكتنة الملك فه  الوطنيةا   • 

• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3

 http://www.Non Euclidean geometry 

 http://www. ما هي الهندسة الالاقليدية 

http://www.  مسلمات هلبرت 

 http://www. انتقادات الهندسة االقليدية 
 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 نع  الرجوع إلى لوا ح الجامعة يتم كتانة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق ناآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حاا ع م الوفاء ن لك. %75يلتزم الطالي نحضور  -

يق م أستا  المقرر تقريرا نحضور وغياي الطالي للقسم ويحرم الطالي من  خوا االمتحان في حاا تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياي 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالي حضددور المحاضددرة إ ا تأخر لم ة رنع سدداعة لئال  مرات في الفصددا ال راسدديا وإ ا تأخر  يسددمح -

 زيا ة عن ئال  مرات يح ر شفويا من أستا  المقررا وعن  ع م االلتزام يمنع من  خوا المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوانط االمتحان  3

 (  قيقة من ن ء االمتحان 20إ ا تأخر مق ار ) ال يسمح للطالي  خوا االمتحان النها ي -

 إ ا تغيي الطالي عن االمتحان النها ي تطنق اللوا ح الخاصة نن ام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التكليفات يح   أسدددددتا  المقرر نوع التعيينات في ن اية الفصدددددا ويح   مواعي  تسدددددليمها وضدددددوانط تنفي   -

 وتسليمها.

 إ ا تأخر الطالي في تسليم التكليفات عن الموع  المح   يحرم من  رجة التكليف ال ي تأخر في تسليمه. -

 : Cheating الغش 5

 في حاا ئنوت قيام الطالي نالغش في االمتحان النصفي أو النها ي تطنق عليه ال حة شؤون الطالي. -

 في حاا ئنوت قيام الطالي نالغش او النقا في التكليفات والمشاريع يحرم من ال رجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحاا  6

 في حالة وجو  شخص ينتحا شخصية طالي أل اء االمتحان نيانة عنه تطنق الال حة الخاصة ن لك -
 :Other policiesسياسات أخرا  7

 استخ ام المونايا أو مواعي  تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرا مئا  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.non/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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 .2021-2020.العام الجامعي:

 

 (1الهندسة اقليدية وال اقليدية )مقرر اختياري  :خطة مقرر

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name نشاط إبراهيم العبيدي 
الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

حسب الجدول 

 االسبوعي

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

 قسم الرياضيات –كلية العلوم 

772320522 

 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
       

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 (1)مقرر اختياري هندسة اقليدية وال اقليدية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 الفصل الثانيالمستوى الثالث،  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 أسس الرياضيات

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneال توجد 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 

 بحتة-رياضيات 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 قاعات كلية العلوم

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
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iii.  وصف المقررCourse Description: 

نقدد  الن ريددات تعزيز التفكير المنطقي لدد ا الطددالدديا و نيددان ان   إلى المقرر هدد ا يهدد ف  

واالفكار السدددددددانقة يمكن ان يؤ ي إلى نشدددددددوء أفكار و ن ريات  ج ي ة و خالقة. فنتق يم 

الهن سدددة االقلي ية و انتقا اتها ا خاصدددة الن يهية الخامسدددةا و نع   راسدددة كيفية نناء ن ام 

 ن هي..

و لولية( ) اله يج  الطالي سهولة في تقنا انشاء هن سات ج ي ة امئا الهن سة الزا  ية   

الهن سدددة الناقصدددية ) االهليليجية(.. و نع   راسدددة نعب خواصدددهما يتنين له اهميتهما في 

 تفسير نعب الن ريات الكونية.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قا را الطالي يكون سوف المقرر  راسة من االنتهاء نع 

a1 -  و كيفية تركينه  يشرح جي ا الن ام الن هي. 

a2 -  .ي هر مستواَ جي ا في مهارة النق  و التحليا و التعليا 

a3-  .ي هر حرصا ش ي ا في  ال قة في التعنير عن أفكارها وفي تلقي المعلومة 

b1-  .يمارس استخ ام المنطق في تنرير خطوات النرهان 

b2 -   واقعه الما ي.يتقنا أفكار ليست من 

b3-   .ي هر مهارة عالية في تجري  ال واهر و المسميات 

b4-  .يتخيا وجو ه في فضاء غير الفضاء االقلي ي 

c1 - .يتقنا النق  و يناقش جواننه   

d1 - ين ي تقنال لتطوير األفكار واالستنناطات الج ي ة  . 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
النظام 

 البدهي

 المسلمات، وتشمل -أ

 المفاهيم  ير المعرفة   -1     

 المسلمات-2           

 التعريفات-3     

 النظريات و النتائج-4     

1,2 4 
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 البرهان-5      

 لنظام البدهي األول )المستوى التألفي(ا -ب

 (لن ام الن هي الئاني ) المستوا االسقاطيا -ج

 

  

2 
أنظمة يونك 

 و فانو

  إلى األنظمة السلللللللابقة النتا   6اضلللللللافة بديهية

 نظامي يونك و فانو

 اثبات بع  نظرياتهما 

3 2 

3 

خواص 

النظام 

 البدهي

تعريف خوا  النظام البدهي و طريقة التحقق من •

 الخاصية. وهي

 االتسا ، االستقالل، االكتمال.

4,5,6 6 

(نظري) اختبار نصف الفصل 4  

5 
الهندسة 

 االقليدية

 االنتقادات للهندسة االقليدية

 بديهية ديديكند

 تقويمات وبديهيات هلبرت

 بديهية باش

7,8,9, 

10 

8 

6 
الهندسة 

 الالاقليدية

 مفهوم التوازي•

 مكافئات البديهية الخامسة

 عرض تاريخي لمحاوالت اثبات البديهية  الخامسة•

 الهندسة الزائدية

 تمثيلها            

 نموذ  بوينكير            

 ثالثيات االضالع            

 الهندسة الناقصية

 مقارنة مع الهندسة االقليدية            

 المثلثات في الهندسة الناقصية            

11,12, 

13,14 

8 

  W16 (ن ري) الفصا نهاية اختنار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   
 األسبوع

الساعات 

 الفعلية
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Week 

Due 

Cont. H 

   ال ينطنق 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming ال هني العصف -

 Problem solving المشكالت حا -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروبو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطنيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning ال اتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء نين الخنرات تنا ا -

 

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 3 1 فر ي ائنات نعب ن ريات الن ام األوا والن ام الئاتي 1

مارين حوا ن امي يونك و  2 نات نعب الن ريات و الت ائ

 فانو

 فردي
1 4 

 7 1 فردي التحقق من خاصية االستقالا لنعب االمئلة 3

 8 1 فردي التحقق من خاصية االتساق لنعب االمئلة 4

نيان ان محاوالت ائنات الن يهية الخامسددددددة هي مكاف ات  5

 لها

 فردي
1 11,12 

 0Total Score 5  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 
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 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجنات التكليفات

Assignments 
3,4,7,8,11,12 5 𝟓% 

 Quiz 5 5 𝟓%( 1) قصير اختنار 2

3 
 ن ري) Midterm Exam نصفي اختنار

 ( وعملي
8 25 

𝟐𝟓% 

 Quiz 13 5 𝟓%( 2) قصير اختنار 4

 ال ينطنق نها ي عملي اختنار 5

 %𝟔𝟎 60 16 نها ي تحريري اختنار 6

 % Total  100 100 المجموع 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد(

 النشر(.
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

"مبادئ الهندسللللة الحديثة، االقليدية و الالاقليدية"، محمد إبراهيم راشللللد وعبد  حمود -1

   .1984الزعبي، دار عمار للنشر و التوزيع، األردن، 

•2-"Foundation of Euclidean and non-Euclidean geometry", Ellery 

B. Golos, Holt,  Winehart and Wiston, Toronto, 

1968.                                                           

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

مق مة في الهن سددددددة االقلي ية و الالاقلي ية"ا فالح نن عمران محم  ال وسددددددريا مكتنة " •

 •هج. 1427الملك فه  الوطنيةا  

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6

 http://www.Non Euclidean geometry 

 http://www. ما هي الهندسة الالاقليدية 

http://www.  مسلمات هلبرت 

 http://www. انتقادات الهندسة االقليدية 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الجامعة يتم كتانة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق ناآلتي:نع  الرجوع إلى لوا ح 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حاا ع م الوفاء ن لك. %75يلتزم الطالي نحضور  -

للقسدددددم ويحرم الطالي من  خوا االمتحان في حاا يق م أسدددددتا  المقرر تقريرا نحضدددددور وغياي الطالي  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25تجاوز الغياي 

http://www.non/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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 :Tardyالحضور المتأخر  2

إ ا تأخر وللطالي حضددور المحاضددرة إ ا تأخر لم ة رنع سدداعة لئال  مرات في الفصددا ال راسدديا  يسددمح -

 لمحاضرة.االمقررا وعن  ع م االلتزام يمنع من  خوا زيا ة عن ئال  مرات يح ر شفويا من أستا  

 :Exam Attendance/Punctualityضوانط االمتحان  3

 (  قيقة من ن ء االمتحان 20ال يسمح للطالي  خوا االمتحان النها ي إ ا تأخر مق ار ) -

 تغيي الطالي عن االمتحان النها ي تطنق اللوا ح الخاصة نن ام االمتحان في الكلية.إ ا  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يح   أسددددتا  المقرر نوع التعيينات في ن اية الفصددددا ويح   مواعي  تسددددليمها وضددددوانط تنفي  التكليفات  -

 وتسليمها.

 تأخر الطالي في تسليم التكليفات عن الموع  المح   يحرم من  رجة التكليف ال ي تأخر في تسليمه.إ ا  -

 : Cheating الغش 5

 في حاا ئنوت قيام الطالي نالغش في االمتحان النصفي أو النها ي تطنق عليه ال حة شؤون الطالي. -

 التكليفات والمشاريع يحرم من ال رجة المخصصة للتكليف.في حاا ئنوت قيام الطالي نالغش او النقا في  -

 :Plagiarismاالنتحاا  6

 في حالة وجو  شخص ينتحا شخصية طالي أل اء االمتحان نيانة عنه تطنق الال حة الخاصة ن لك -
 :Other policiesسياسات أخرا  7

 استخ ام المونايا أو مواعي  تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرا مئا  -

 


