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 تطبيقات رياضية :مواصفات مقرر

i. معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 تطبيقات رياضية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 الفصل الثاني -الرابع  

5.  

 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
معادالت  -جبر خطي–تفاضل وتكامل 

 عادية وجزئيةتفاضلية

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 بحتة-رياضيات 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفاتا لمقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. رانية محمد المتوكل

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

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

ii. وصف المقررCourse Description: 

بتطبيقات  بعض  فروع الرياضيات  في العلوم  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب 

األخرى والحياة العملية .ويحتوى المقرر على:تطبيقات التفاضل ومناقشة  معدالت التغير 

تطبيقات التكامل ومناقشة والتقريب الخطي والنهايات العظمى والصغرى ورسم المنحنيات.

م القصور الذاتي تطبيقات  مسائل إيجاد المساحات والحجوم للمجسمات ومراكز الثقل وعز

المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى في الفيزياء  والكهرباء وعلم األحياء والكيمياء و 

أيضا تطبيقات المعادالت الغير خطية في مسارات الطيران وسرعة الهروب.وأخيرا تطبيقات 

لية وفي علم الجبر الخطي  في المعادالت التفاضلية  وسالسل ماركوف والهندسة التحلي
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االقتصاد والفيزياء و في علم التشفير. ويسهم هذا المقرر في توسيع مدارك الطالب  

 التطبيقية,

 

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

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

a1 -  يشر ح مفاهيم و طرق حل مسائل التفاضل و التكامل  ويطبقها في العلوم األخرى 

a2-  يشررررح مفاهيم وطرق  حل مسرررائل الجبر الخطي والمعادالت التفاضرررلية  ويطبقها في

 العلوم األخرى  

b1- يميز بين التطبيقات  ويستخدم المنطق  في تصنيفها 

b2 - ي قالب رياضييحلل الظواهر  الحياتية  و يصيغها   ف 

c1 - يجيد تحويل المسالة الحياتية  إلى  مسالة رياضية ويقوم بحلها 

c2 - يستخدم برامج الحاسوب المتعلقة بالرياضيات لحل المسائل ذات المتغيرات المتعددة 

c3- يطبق  طرق الرياضيات لحل أي مشكلة  في العلوم األخرى  والحياة العملية 

d1 -   فريق  لتحليل المشاكل المطروحة  وحلها و يوسع مداركه   يستطيع  العمل  في 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
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 -   يشررررررررح مفاهيم وطرق حل مسرررررررائل
التفرراضررررررررل و التكررامررل  ويطبقهررا في 

 العلوم األخرى

 

. 𝑨𝟏 يظهر فهما عميقا

للنظريات الرياضية 

 األساسية والنظام الرياضي.

 

 

a2-  يشرررررح مفاهيم   وطرق  حل مسررررائل
الجبر الخطي والمعادالت التفاضرررررررلية  

 ويطبقها في العلوم األخرى  
b1–  يميز بين التطبيقات  ويسررررتخدم المنطق  في

 تصنيفها

 
. 𝑩𝟏  يحلل التركيب العام للنظام

الرياضي , و يستخدم المنطق في 

 تفكيره 

 
b2 -   و يصررررررريغها   في يحلل الظواهر  الحياتية

 قالب رياضي

. 𝑩𝟐  يتعامل مع الظواهر الحياتية

بتجريد , و يصيغها بقوالب 

 رياضية.
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 مواءمةمخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم(بإستراتيجيةالتعليم والتعلموالتقويمأوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 إستراتيجيةالتدريس

TeachingStrategies 
 التقويم استراتيجية

AssessmentStrategies 

a1-    يشرح مفاهيم وطرق حل مسائل

التفاضل و التكامل  ويطبقها في 

 العلوم األخرى

 المحاضرة التفاعلية
 الحوار والمناقشة

التعلم  -حل المشكالت

 الذاتي

 تكليفات وواجبات

 اختبارات صغيرة

 اختبار نهائي-اختبار نصفي

 

 

c1- يجيد  تحويل المسرررالة الحياتية  إلى  مسرررالة 
 رياضية ويقوم بحلها

 

  𝑪𝟏 يجيد إيصال  األفكار .

الرياضية بسهولة , ويستطيع نقل 

 المعلومة

 بمختلف الوسائط. 

 

c2-  يسرررررررتخرررردم برامج الحرررراسررررررروب المتعلقررررة
بالرياضررررريات لحل المسرررررائل ذات المتغيرات 

 المتعددة

𝑪𝟐 يستخدم البرامج وأجهزة .

الحاسوب بكفاءة  عالية في مجال 

 الرياضيات

c3-  يطبق  طرق الرياضيات لحل أي مشكلة  في
 .العلوم األخرى  والحياة العملية

𝑪𝟒  تطبيق المعرفة الرياضية في .

 الحياة العملية.

 

d1- 
 

يسرتطيع  العمل  في  فريق  لتحليل المشراكل 

 المطروحة  وحلها و يوسع مداركه   

 

 

𝑫𝟏 يتواصل بفاعلية في .

مجموعة لحل المشاكل والمسائل 

 المطروحة.

𝑫𝟐  يمارس قراءة وفهم .

واإلحصائية من األدبيات الرياضية 

 مختلف المصادر.

𝑫𝟑 يكتسب مهارة التعلم .

 المستمر وإدارة الذات.
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a2-    وطرق  حل مسائل  يشرح مفاهيم

 الجبر الخطي والمعادالت التفاضلية 

 ويطبقها في العلوم األخرى  

 المحاضرة التفاعلية
 الحوار والمناقشة

لتعلم ا -حل المشكالت

 الذاتي

 تكليفات وواجبات

 اختبارات صغيرة

 ختبار نهائيا-اختبار نصفي

 

 ثانيا:مواءمةمخرجات تعلم المقرر)المهارات الذهنية(بإستراتيجيةالتدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
IntellectualSkillsCILOs 

 إستراتيجيةالتدريس

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   يميز بين التطبيقررات  ويسرررررررتخرردم

 المنطق  في تصنيفها

 المحاضرة التفاعلية
 الحوار والمناقشة

العصف  -حل المشكالت

 الذهني

 -مناقشةةةةة وحوار -تقرير

 اختبار قصير

b2-     يحلل الظواهر  الحياتية  و يصرريغها

 في قالب رياضي

 المحاضرة التفاعلية
 الحوار والمناقشة

العصف  -حل المشكالت

 الذهني

 -مناقشة وحوار-تقرير

 اختبار قصير

 

مواءمةمخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية(بإستراتيجيةالتدريس ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 إستراتيجيةالتدريس

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

AssessmentStrategies 

c1-   يجيد  تحويل المسالة الحياتية  إلى

 مسالة رياضية ويقوم بحلها

 التفاعليةالمحاضرة 
 الحوار والمناقشة

 -التعلم الذاتي -حل المشررك ت
 التعلم التعاوني

 تكليفات وواجبات

 اختبارات صغيرة

اختبار    –اختبار نصفي

 نهائي

c2-  يسررتخدم برامج الحاسرروب المتعلقة

بالرياضررررررريات لحل المسرررررررائل ذات 

 المتغيرات المتعددة

البرامج أمام تطبيق 

التعلم  -التعلم الذاتي-الط ب

 التعاوني

تطبيق الطررررالررررب على 

 الجهاز

 

c3-  يطبق  طرق الرياضررررررريات لحل أي

مشكلة  في العلوم األخرى  والحياة 

 .العملية

 المحاضرة التفاعلية

 الحوار والمناقشة

 -التعلم الذاتي -حل المشكالت

 التعلم التعاوني

 تكليفات وواجبات

 اختبارات صغيرة

اختبار    –اختبار نصفي

 نهائي
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 لتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( بإستراتيجيةالتدريس وا
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 إستراتيجيةالتدريس

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

AssessmentStrategies 

d1-  يسرررتطيع  العمل  في  فريق  لتحليل

ها و  المشرررررررراكرل المطروحرة  وحل

 يوسع مداركه   

 

أسئلة  –المحاضرة  التفاعلية 

توجةةة لكةةل الطالب داخةةل 

منةةةاقشةةةةةةةةةة  ثم  لقةةةاعةةةة  ا

 عروض  -اإلجابات

أسةةئلة تحل بصةةورة فردية 

-ومن ثم مناقشةةةةةةة الحلول

 مشروع

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

 Theoretical Aspectأوال: موضوعاتالجانبالنظري 

 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 

الوحدة 

 األولى 

تطبيقات 

 التفاضل 

 مقدمة 

 تطبيقات التفاضل 

 معدالت التغير 

 التقريب الخطي 

 النهايات العظمى والصغرى 

 رسم المنحنيات 

2 6 
a1, b1, 

b2,c1,c2,c3,d1 

2 

الووووووحووووودة 

 الثانية

تطبيقووووات 

 التكامل

 مقدمة 

 تطبيقات التكامل 

  المساحات و  الحجوم وطول

 القوس

 حل المعادالت التفاضلية 

 مركز الثقل 

 عزم القصور الذاتي 

3 9 
a1, b1, 

b2,c1,c2,c3,d1 

3 

الوحدة 

 الثالثة
تررطرربرريررقررررات 

الررمررعررررادالت 

التفاضررررررلية 

من الرتبررررة 

 األولى

 مقدمة 

 المسارات المتعامدة 

 تطبيقات في الفيزياء 

 تطبيقات في الكهربائية 

  تطبيقات في علم األحياء )النمو

 واالضمح ل(

 تطبيقات في الكيمياء 

3 9 
a2, b1, 

b2,c1,c2,c3,d1 
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4 

الوحدة 

 الرابعة

تطبيقات 

المعادالت 

 التفاضلية

غير 

 الخطية

 مقدمة•

 مسارات الطيران 

 النمو السكاني 

 سرعة الهروب 

2 6 
a2, b1, 

b2,c1,c2,c3,d1 

5 

الوحدة 

 الخامسة

تطبيقات 

الجبر 

 الخطي

 

تررطرربرريررقررررات الررجرربررر الررخررطرري فرري •

 الرياضيات

  معررررادالت ل في ا يقررررات  ب ط ت ل ا

 التفاضلية 

 التطبيق على س سل ماركوف 

  التطبيقرررات في  الهنررردسرررررررررة

 التحليلية

  إيجاد معادلة منحنى مار

 بنقطة معطاة

 معادلة الدائرة 

  

2 6 
a2, b1, 

b2,c1,c2,c3,d1 

6 
 

 

تطبيقرررات الجبر الخطي في المجررراالت •

 األخرى

 التطبيقات في علم االقتصاد 

    يونتيف ل نموذج 

 المغلق

  نررمرروذج لرريررونررترريررف

 المفتوح

 ءالتطبيقات في علم  الفيزيا 

 التطبيقات في علم التشفير 

2 6 
a2, b1, 

b2,c1,c2,c3,d1 

 

 

األسابيع والساعات الفعليةعدد جمالي إ  

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 42  
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 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس

 المحاضرةالتفاعليةLectures 

 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 ح لمشك ت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects 

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباداللخبراتبينالزم ء 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 واجبات 1
 15 فردي

خ ل 

 الفصل
a1,a2, b1, 

b2,c1,c2,c3, 

 مشروع 2
 12 15 جماعي

a1,a2, b1, 

b2,c1,c2,c3,d1 

 === == Total Score  30إجمالي الدرجة 

 

vii. تقييم التعلمLearning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسبوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى 

الدرجة 

 Proportionالنهائية

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 

خ ل 

 الفصل
30 20% 

a1,a2, b1, 

b2,c1,c2,c3,d1 
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 ,Quiz 5 5 3.25 % a1, , b1( 1كوز) 2

b2,c1, ,c3 
3 

 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 20 13.5 % a1,a2, b1, 

b2,c1,c3 

 ,Quiz 12 5 3.25 % a2, b1( 2كوز) 4

b2,c1,c3 

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 60% 

a1,a2, b1, 

b2,c1,c3 

 Total  100 150  اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

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

   2009عفاف على حسن الدش , الرياضيات التطبيقية  , دار المريخ  , مصر . 

•College Mathematics: For Business, Economics, Life Science and Social Science. R.A 

Barnett+ M.R. Ziegler +K.E. Byleenالمراجع 

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2

  معروف سمحان , فوزي بن احمد , علي بن عبدهللا," الجبر الخطي وتطبيقاته", المملكة

 م. 2001-العربية السعودية , الطبعة األولى 

 

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

 2015 , عماد توما بني كرش , الرياضيات التطبيقية 

 تطبيقات التفاضل @ موقع الفيزياء كوم 

 www.k12.hi.us/~mathappl/index.html 

  

 

 

viii. لضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 1

 حال عدم الوفاء بذلك.من المحاضرات ويحرم في  %75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الط ب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 2

دراسرريو وإذا تأخر للطالب حضررور المحاضرررة إذا تأخر لمدة ربع سرراعة لث   مرات في الفصررل ال يسررمح -

 زيادة عن ث   مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررو وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

http://www.k12.hi.us/~mathappl/index.html
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 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 ة.تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكليإذا  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 4

يحدد أسرررررتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويحدد مواعيد تسرررررليمها وضررررروابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 ليفات عنالموعدالمحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم التك -

 : Cheatingالغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الط ب. -

 لتكليف.في حال ثبوت قيام الطالببالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة ل -

 :Plagiarismاالنتحال 6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أخرى 7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1اللغة اإلنجليزية )2020/2021العام الجامعي: 

 . تطبيقات رياضية:خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم

Name د. رانية محمد المتوكل 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location&Telephon

e No. 
 صنعاء  772920729

السب

 ت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 

almutwakelrania@gmail.co

m 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 تطبيقات رياضية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 المجموع CreditHoursالساعات المعتمدة   .3
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 الساعات المعتمدة للمقرر
CreditHours 

 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

Total 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 الفصل الثاني –الرابع 

5.  

 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(
Pre-requisites  

معادالت تفاضلية عادية -جبر خطي –تفاضل وتكامل 

 وجزئية
 

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneال توجد 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بحتة-رياضيات

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 

 

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

 

 

 

 

iii. وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب  بتطبيقات  بعض  فروع الرياضيات  في العلوم 

والحياة العملية .ويحتوى المقرر على: تطبيقات التفاضل ومناقشة  معدالت التغير األخرى 

تطبيقات التكامل ومناقشة والتقريب الخطي والنهايات العظمى والصغرى ورسم المنحنيات.

مسائل إيجاد المساحات والحجوم للمجسمات ومراكز الثقل وعزم القصور الذاتي تطبيقات  

الرتبة األولى في الفيزياء  والكهرباء وعلم األحياء والكيمياء و المعادالت التفاضلية من 

أيضا تطبيقات المعادالت الغير خطية في مسارات الطيران وسرعة الهروب.وأخيرا تطبيقات 

الجبر الخطي  في المعادالت التفاضلية  وسالسل ماركوف والهندسة التحليلية وفي علم 

ويسهم هذا المقرر في توسيع مدارك الطالب   االقتصاد والفيزياء و في علم التشفير.

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

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

a1 -  خرىيشرح مفاهيم وطرق حل مسائل  التفاضل و التكامل  ويطبقها في العلوم األ 

a2-  يشرح مفاهيم   وطرق  حل مسائل الجبر الخطي والمعادالت التفاضلية  ويطبقها في

 العلوم األخرى  

b1- يميز بين التطبيقات  ويستخدم المنطق  في تصنيفها 

b2 - يحلل الظواهر  الحياتية  و يصيغها   في قالب رياضي 

c1 -   مسالة رياضية ويقوم بحلهايجيد  تحويل المسالة الحياتية  إلى 

c2 - يستخدم برامج الحاسوب المتعلقة بالرياضيات لحل المسائل ذات المتغيرات المتعددة 

c3- يطبق  طرق الرياضيات لحل أي مشكلة  في العلوم األخرى  والحياة العملية 

d1 -    يستطيع  العمل  في  فريق  لتحليل المشاكل المطروحة  وحلها و يوسع مداركه 

 

v. المقرر  حتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 
 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

 الوحدة األولى 

تطبيقات 

 التفاضل 

 مقدمة 

  التفاضلتطبيقات 

 معدالت التغير 

 التقريب الخطي 

 النهايات العظمى والصغرى 

 رسم المنحنيات 

1,2 6 

2 

 الوحدة الثانية                       

تووووطووووبوووويووووقووووات 

 التكامل

 مقدمة 

 تطبيقات التكامل 

 المساحات و  الحجوم وطول القوس 

 حل المعادالت التفاضلية 

 مركز الثقل 

 عزم القصور الذاتي 

3,4,5 9 

3 

 الوحدة الثالثة
ترررررطررررربررررريرررررقرررررات 

الرررررررمرررررررعرررررررادالت 

 مقدمة 

 المساراتالمتعامدة 

 تطبيقات في الفيزياء 

 تطبيقات في الكهربائية 

 )تطبيقات في علم األحياء )النمو واالضمح ل 

6,7,9 9 
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التفرراضرررررررليررة من 

 الرتبة األولى

 

 تطبيقات في الكيمياء 

 

  8 (نظري) اختبار نصف الفصل 4

5 

 الوحدة الرابعة

تطبيقات 

المعادالت 

غير  التفاضلية

 الخطية

 مقدمة•

 مسارات الطيران 

 النمو السكاني 

 سرعة الهروب 

10,11 6 

6 

الوحدة 

 الخامسة

تطبيقات الجبر 

 الخطي

 

 تطبيقات الجبر الخطي في الرياضيات•

  التطبيقات في المعادالت التفاضلية 

 التطبيق على س سل ماركوف 

   الهندسة التحليليةالتطبيقات في 

 إيجاد معادلة منحنى مار بنقطة معطاة 

 معادلة الدائرة 

  

12,13 6 

7  

 

 تطبيقات الجبر الخطي في المجاالت األخرى•

 التطبيقات في علم االقتصاد 

   نموذج ليونتيف المغلق 

 نموذج ليونتيف المفتوح 

 ءالتطبيقات في علم  الفيزيا 

 التطبيقات في علم التشفير 

14,15 6 

  W16 (نظري) اختبار نهاية الفصل 8

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 42 

 

vi. استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرة التفاعلية -
 discussionالحوار والمناقشة -

 Brainstormingالعصف الذهني -

 Problem solving حل المشك ت -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعروض العمليةوالمحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيق العملي -
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 projectsوالمهام والتكاليفالمشروعات  -

 Self-learningالتعلم الذاتي -

 Cooperative Learningالتعلم التعاوني -

 تبادل الخبرات بين الزم ء -

 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

)فردي/ نوع التكليف 

 تعاوني(

 الدرجة المستحقة

Mark 
 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 خ ل الفصل 15 فردي واجبات 1

 مشروع 2
 12 15 جماعي

 0Total Score 30  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
 %20 30 خ ل الفصل

 % Quiz 5 5 3.25( 1كوز) 2

3 
 نصف الفصلاختبار 

Midterm Exam 
8 20 13.5 % 

 % Quiz 12 5 3.25( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 60% 

 % Total  150 100المجموع 

 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s).  الرئيسة1 

   2009عفاف على حسن الدش , الرياضيات التطبيقية  , دار المريخ  , مصر . 

•College Mathematics: For Business, Economics, Life Science and Social Science. R.A 

Barnett+ M.R. Ziegler +K.E. Byleenالمراجع 

 

 :Essential References.المراجع المساندة 2
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  ,"لمملكة امعروف سمحان , فوزي بن احمد , علي بن عبدهللا," الجبر الخطي وتطبيقاته

 م. 2001-العربية السعودية , الطبعة األولى 

 .Electronic Materials and Web Sites etc. المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... 3 

 2015 , عماد توما بني كرش , الرياضيات التطبيقية 

 تطبيقات التفاضل @ موقع الفيزياء كوم 

 www.k12.hi.us/~mathappl/index.html 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -

للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الط ب  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضررور المحاضرررة إذا تأخر لمدة ربع سرراعة لث   مرات في الفصررل الدراسرريو وإذا تأخر  يسررمح -

 المقررو وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.زيادة عن ث   مرات يحذر شفويا من أستاذ 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 ية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكل -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أسرررررتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويحدد مواعيد تسرررررليمها وضررررروابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عنالموعدالمحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. -

 : Cheatingالغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الط ب. -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -
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 داء االمتحان نيابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذلكفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -
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 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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