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 وشازة التعميي العالي والبشح العمىي 

السياضياتقطي  – الرتبية االضاضية نمية –ادتاوعة املطتٍصسية   

 ( لمىكسزارتطة الدزاضية  منوذز )             

Course Plan 

 

Course No. )زوص املكسز الدزاضي):      TFCBO8MB313 

Course Name (اضي املكسز الدزاضي):  
 

     ط.ت. السياضيات

Course Website:  / Semester & Year( الطٍة والفصن الدزاضي):     الفصن ارتاوظ    First , course   /2019-2020        
              

  املكسزوصف ( الدزاضيcourse description ):  
الطسائل الوادب اضتخداوّا عٍد نن وسسمة عىسية , نىا يّدف اىل نيفية صياغة التعسف عمى وفّوً طسائل تدزيظ السياضياتوواِي اِي 

عض االِداف الطمونية اليت ميهَ اُ يطتخدوّا اثٍاء اعداد ارتطط التدزيطية وواِي االضاليب العالدية الوادب اختاذِا وَ قبن املعمي ذتن ب

 املػهالت السياضية اليت توادْ التمىير.

 املكسز الدزاضيسدات املتوقعة وَ املخ (Course Intended Outcomes):  

 :يّدف املطام يف ٌّاية الدزع وَ اُ

ف عمى وفّوً السياضياتالتعس  .1 

 2.يصيؼ االِداف الطمونية عمى وفل وطتويات بموً املعسفية 

 3.يتعسف عمى طسائل التدزيظ غائعة االضتخداً 

 4.يتعسف عمى طسائل التدزيظ اليت تكوً عمى البشح يف املعسفة 

 5.مييص بني اٌواع التكويي 

 6.يتعسف عمى اٌواع االلعاب يف تعميي السياضيات. 

 
 : وفسدات املوضوع خاله الطٍة 

 

 الجالثاء  االثٍني االضبوع

 االِداف ارتاصة اِداف تدزيظ السياضيات يف املسسمة االبتدائية 1/10االوه

 تطبيل االِداف عمى وكسز الصف االوه االبتدائي نيفية صياغة االِداف 10/  8 -7الجاٌي

 ووطتوى االدزاك العكمي يف السياضيات التفهري عٍد االطفاه 15/10 -14جالحال

 اوتشاُ يووي غفّي + حتسيسي الفسوم الفسدية يف السياضيات      22/10 -21السابع

 االضتعداد لتعمي السياضيات لمىبتدئني اوتشاُ الػّس االوه 29/10 -28ارتاوظ

 االضتٍتادية, الطسيكة االضتكسائية(الطسيكة ) (السياضيات )احملاضسة,التطىيعاضاليب تدزيظ  5/11 -4الطادع

 االضتٍتادية واالضتكسائيةالكاء تكسيس وَ قبن الطمبة بأضتخداً طسيكيت  طىيعالكاء تكسيس وَ قبن الطمبة بأضتخداً طسيكيت احملاضسة والت 12/11 -11الطابع

الطسم ملٍاقػة واالنتػافية وسن الكاء تكسيس وَ قبن الطمبة بأضتخداً  طسيكة املٍاقػة,االنتػافية, سن املػهالت 19/11 -18الجاوَ

 املػهالت

 التكويي يف السياضيات              دوز املعمي يف اغٍاء وادة السياضيات يف الصف االوه االبتدائي 26/11 -25التاضع

 سيسياوتشاُ يووي غفّي + حت اضاليب عالدية لبعض املػهالت السياضيات يف الصف االوه 3/12 -2العاغس

 تعميي ارتطة اليووية الػّس الجاٌياوتشاُ  10/12 -9اذتادي عػس

 تعميي ارتطة الطٍوية بة خطة يووية عَ االعداد الفسدية والصوديةنتا 17/12-16الجاٌي عػس

 سن املطائن وتعميي السياضيات يف الصف االوه نتابة خطة ضٍوية لتدزيظ نتاب السياضيات لمصف ارتاوظ االبتدائي 24/12 -23الجالح عػس

 اوتشاُ يووي بارتطة اليووية والطٍوية االلعاب وتعميي السياضيات يف الصف االوه 31/12-30السابع عػس

 وسادعة املواضيع الطابكة وسادعة املواضيع الطابكة 7/1 -6ارتاوظ عػس

   الطادع عػس

   الطابع عػس

   الجاوَ عػس

   التاضع عػس

   العػسوُ

   الواسد والعػسوُ

   الجاٌي والعػسوُ

   الجالح والعػسوُ

   السابع والعػسوُ

   ارتاوظ والعػسوُ

   الطادع والعػسوُ

 

يوضع هنا شعار 
 الكلية 
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   الطابع والعػسوُ

   الجاوَ والعػسوُ

   التاضع والعػسوُ

   الجالثوُ

 االوتشاُ الٍّائي

 

  :(textbooks) الهتاب املٍّذي

 .السياضيات ملعّد اعداد املعمىني املسسمة السابعةنتاب وٍّذي طسائل تدزيظ  -1
 .اوطةنتاب وٍّذي طسائل تدزيظ السياضيات ملعّد اعداد املعمىني املسسمة ارت -2

 :(Suggested references) الهتب املطاعدة لمىٍّر

 وصادز وَ االٌرتٌيت. -1

 حماضسات املدزع. -2

 

  :( Markingتوشيع الدزدات ) 

 
    15/ اوتشاُ الفصن الجاٌي                                         15/ االوه   ناوتشاُ الفص

        60/ االوتشاُ الٍّائي                                        10/ الٍػاطات واالختبازات 

 

 ( : Regulations) االٌظىة والظوابط

 

 

 

 

 

 :(  Activities  Assignments &)  والٍػاطات الوادبات

 
 والٍػاطات الوادبات

) Assignments & Activities  ) 

 Markingالدزدة  Due Dateاملوعد  Descriptionالوصف 

 دزدات 3   تكازيس  -1

 دزدات 4   حبوخ -2

 دزدات 3   نتابة خطة يووية وضٍوية -3

 
 

 ( :Instructor(s) informationوعمووات عَ ودزع املادة )

 

   8:30 – 1:30 ( :TimeSالوقت )                 2+م 1م   (  :Lecture Roomزقي الكاعة )                                       ( A )( : Sectionالػعبة )

                                                                                                                                                                   

 

 taghreed199taghreed199@gmail.com(:   E-Mailاالمين )          ً.ً. تػسيد خضري ِراه (:Instructor's Nameاضي االضتاذ ) 

  
 ضاعات 8     (:Office Hours الطاعات املهتبية )                                                     1م( :  Office Noزقي غسفة املهتب )

 

 ( Chair Signatureتوقيع زئيظ الكطي )                                                               (Lecturer Signature )توقيع ودزع املادة 

 


