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 ... وصف المساق الدراسي ... 
 7102-7102 .........................                               العام الدراسي :الرياضياتالقسم : ......

............................... 
I. :انًعهٕياخ انعايح عٍ انًساق       )                                                    ( 

  االحرًاالخ انًرمذيح :اسى انًساق  .1

  MAB03P212   ريش انًساق ٔرلًّ:  .2

 اإلخًانٙ ذذرٚة عًهٙ سًُار يحاضزج 4 انساعاخ انًعرًذج:  .3

3  1  4 

 ثبلثال انًسرٕٖ ٔانفصم انذراسٙ:  .4

  العبهت لالحخوبالث دراست الوفبُ٘ن  انًرطهثاخ انساتمح نهًساق  .5

      االسبس٘ت للخكبهلعزفت الوفبُ٘ن ه انًرطهثاخ انًصاحثح نهًساق  .6

  انثزَايح/انثزايح انرٙ ٚرى فٛٓا ذذرٚس انًساق  .7

 العزب٘ت نغح ذذرٚس انًساق  .8

 لسن الزٗبض٘بث يكاٌ ذذرٚس انًساق  .9

 هٌخِٔ عبذ الزساق حسي  اسى يعذ يٕاصفاخ انًساق  .11

 8112-8112االسبس٘ت/كل٘ت الخزب٘ت  خٓح ٔذارٚخ انًصادلح عهٗ يٕاصفاخ انثزَايح  .11
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II. ٔصف انًساق( :Course description) 

 

يعزفح يثادٖ االحرًاالخ ٔتعض انًفاْٛى فٙ انركايم ٔذطثٛمٓا فٙ  لٕاٍَٛ االحرًانٛح ٔتعض  اٌ ٚسرطٛع انطانة 

 انرٕسٚعاخ 

 

 

 

 

 

 

III. يخزخاخ ذعهى انًساق :(Course outcomes) 
  

 يعُٗ االحرًانٛح اٌ ٚرعزف انطانة  عهٗ  -1
 انًرغٛز انعشٕائٙ اٌ ٚرعزف انطانة عهٗ  -2
 انرًٛش تٍٛ  انًرغٛز انًسرًز ٔانًرمطع اٌ ٚعزف انطانة  -3
 يعُٗ انرٕلع انزٚاضٙ اٌ ٚعزف انطانة   -4
 كٛفٛح اٚدادانٕسظ انحساتٙ ٔانرثاٍٚ ٔدانح يٕنذج انعشٔو اٌ ٚعزف انطانة  -5
 كٛفٛح اٚداد االحرًانٛح انًشرزكح اٌ ٚعزف انطانة  -6

 اٚداد االحرًانٛح انًشرزكحاٌ ٚعزف انطانة -7 
 اٌ ٚعزف انطانة اٚداد انرٕسٚعاخ يثم ذٕسٚع تزَٕنٙ ٔتإُٚيٛم ٔتٕاسٌٕ -7
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IV. يٕاضٛع انًساق ٔيٕاءيرٓا تًخزخاخ انرعهى  كراتح 
 كراتح ٔحذاخ /يٕاضٛع يحرٕٖ انًساق

 انداَة انُظز٘                                                           أٔال:
 الساعات الفعلية عذد األساتٛع انًٕاضٛع انرفصٛهٛح انًساق ٔحذاخ يخزخاخ انرعهى  انزلى

الوخغ٘ز العشْائٖ الوسخوز اى ٗخعلن الطبلب هعٌٔ  1

 ّالوخمطع

لْاً٘ي الوخغ٘ز   8

العشْائٖ 

 ّالوسخوز

1 4 

ك٘فت اٗجبد الْسظ الحسببٖ ّالخببٗي   اى ٗخعلن الطبلب  2

 ّدالت هْلذة العشّم 

حطب٘بث ُذٍ  6

 المْاً٘ي  

3 9 

اٗجبد االحخوبل٘ت     4 اٗجبد االحخوبل٘ت الوشخزكت اى ٗخعلن الطبلب  3

 الوشخزكت

8 6 

اٗجبد االحوبل٘ت   4 اٗجبد االحخوبل٘ت الشزط٘ت  اى ٗخعلن الطبلب  4

 الشزطٖ

3 9 

اٚداد ذٕسٚعاخ تزَٕنٙ  هى انطانة عاٌ ٚر 

 ٔتإُٚيٛم ٔتٕاسٌٕ

ذطثٛك لٕاٍَٛ   6

 ْذِ انرٕسٚعاخ 

3 9 
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 انداَة انعًهٙ:                                             ثاَٛا:

 ذكرة ذدارب )يٕاضٛع( انعًهٙ

 مخرجات التعلم انساعاخ انفعهٛح عذد األساتٛع انردارب انًخرثزٚح انزلى

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إخًانٙ األساتٛع ٔانساعاخ

V. :اسرزاذٛدٛح انرذرٚس 

 ٔاالنماء انًحاضزج

 طزٚمح انًُالشح

 طزٚمح االسردٕاب

VI. :يصادر انرعهى 
 )الوؤلف، العبم، العٌْاى، هكبى الٌشز ّالٌبشز(

 ) ال حشٗذ عي هزجع٘ي( : انًزاخع انزئٛسح .أ 
 كراب االحرًانٛح                د.عهٙ انٕكٛم                  

 االحصاء انزٚاضٙ                        د.ضٕٚح انٕكٛم-2

 انًزاخع انًساَذج .ب 
 يثادئ االحصاء             خاشع انزأ٘

 انكرة ٔانًزاخع االثزائٛح )انذٔرٚاخ انعهًٛح،...انخ(: .ج 

 

 انًصادر اإلنكرزَٔٛح ٔيٕالع اإلَرزَد...انخ .د 
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VII. :ّسٛاسح انًساق ٔضٕاتط 

1.  
 :  سٛاسح حضٕر انفعانٛاخ انرعهًٛٛح

2.  
 ٗخن اًمبص هي دراجبث الطبلب الْ٘ه٘ت  انحضٕر انًرأخز 

3.  
  عٌذ حبخز الطبلب عي االهخحبى الٗسوح لَ فٖ االهخحبى فٖ ًفس االسئلت  ّفٖ ًفس الْلج   :ضٕاتظ االيرحاٌ
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4.  
ٗخن ححذٗذ عذد الذرجبث للطبلب ّعٌذ حبخ٘ز ا لْاجببث عي الخمذٗن الحعطٔ درجت   :ٔانًشارٚع انٕاخثاخ

 للطبلب

5.  
 ٗبخذ الٔ رئ٘س المسن لكٖ ٗعبلب حسب الضْابظ الجبهع٘ت : انغش

6.  
 ّحزهبًَ  هي االهخحبىَ  مبص دراجبحب ًهعبلبت الطبلب ب : االَرحال

7.  
 : إٔ س٘بسبث أخزٓ حخعلك بخصْص٘ت الوسبق، أّ بحسب لْائح الجبهعت.سٛاساخ أخزٖ

 

 

 م.د.عبد الخضر غالي فرحان 

 

 ختم وتوقيع رئيس القسم
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