
   

  

 

                            

 لقسم الرياضيات راسيةدالمقررات ال

 الوحدات المقرر اسم الرمز
MM101  3 1رياضة عامة 

MM105 3 1جبر خطي 

MM114 3 هندس تحليلية ومستوية 

ST101 3 مقدمة في علم االحصاء 

EPsy100 2 علم النفس الغام 

EPsy101 2 أصول التربية 

CS100  2 1حاسوب 

AR101  2 1دراسات إسالمية 

AR103  2 1لغة عربية 

EN100  2 1لغة انجليزية 

MM102  3 2رياضة عامة 

MM114 )3 هندسة فضائية )فراغية 

ST102 3 مقدمة في علم االحتماالت 

MM105  3 2جبر خطي 

CS101  2 2حاسوب 

EPsy201 2 طرق التدريس العامة 

EPsy203 2 علم النفس االرتقائي 

AR102  2 2دراسات قرآنية 

AR104  2 2لغة عربية 

EN101  2 2لغة انجليزية 

MM211  4 3رياضة عامة 

MM202  3 1معادالت تفاضلية عادية 

MM206 3 استاتيكا 

MM213 3 نظرية المجموعات 

CS202 3 معالجة نصوص 

AR105  2 3لغة عربية 

EPsy202 2 أسس مناهج 

EPsy200 2 علم النفس التربوي 

 

 الرمز
 

 الوحدات المقرر اسم

MM311  3 2معادالت تفاضلية عادية 

MM207 3 ديناميكا 

MM213 3 نظرية المجموعات 

MM208 2 طرق تدريس الرياضيات 

ST202 3 االحصاء الرياضي 

MM214 3 تحليل متجهي 

AR106  2 4لغة عربية 

EPsy301 2 طرق بحث 

EPsy302 2 قياس وتقويم 

MM302 3 1جبر مجرد 

MM303 3 1تحليل حقيقي 

MM305 3 1تحليل مركب 

MM309  2 1مدرسيةرياضة 

EPsy303 2 وسائل تعليمية 

MM403  3 2جبر مجرد 

MM304 3 2تحليل حقيقي 

MM306 3 2تحليل مركب 

MM310  2 2رياضة مدرسية 

MM308 3 تحليل عددي 

EPsy401 2 صحة نفسية 

MM401 3 معادالت تفاضلية جزئية 

MM400 2 تطبيقات تدريسية 

MM…E 3 مادة اختيارية 

MM404  4 التخرجمشروع 

EPsy402 4 تربية عملي 

 

 نبذة عن القسن:

طزابلس التابعت -قسم الزياضياث هى أحد ألاقسام العلميت بكليت التربيت 

معهد أحد ألاقسام الذي كان مع بدايت جأسيس  لجامعت طزابلس، ويعتبر

 2004م، ثم أحد اقسام كليت إعداد املعلمين 1996إعداد املعلمين 

 

أهدافه رفع مستىي ، من اهم م 2007ثم أحد اقسام كليت التربيت عام 

الزياضياث عند طالب القسم، والنهىض باملستىي العلمي والزقي به، 

وخدمت باقي ألاقسام بما يتالءم مع متطلباتهم في مقزراث الزياضياث، 

يمنح الطالب الدارس به درجت البكالىريىس في العلىم والتربيت بعد 

املقزراث وحدة ) متضمنت عدد من مقزراث التخصصيت و   139اجتياسه 

العامت  وكذلك بعض املقزراث التربىيت التي جؤهل الطالب للعمل في مجال 

س(، ويطمح لفتح املجال للدراساث العليا في الزياضياث وطزق التدري

 .جدريسها، وجطىيز البحث العلمي في هذا املجال وخدمت املجتمع والبيئت

 



 

   :رؤيت القسن 

اضُات إلى  ادة في ثدمُن مخشحات محميزة في ًطمذ لسم الٍش الٍش

اضُات سها الٍش اللُمُا. وطشك ثذَس  مدلُا و

 : رسالت القسن 

اضُات وطشك  ا في ثخصص الٍش اضُا وثشبٍو ج اإلاؤهلين ٍس ثخٍش

سها، ًحمحعون بالكفاءة  ثطوٍش العلمُة واإلاهىُة لإلسهام في ثذَس

 .والبِئة ثىمُة خذمة املجحمعالبدث العلمي و 

 أهداف القسن :

سها ٌساهمون .1 اضُات وطشك ثذَس إعذاد محخصصين في الٍش

في بشامج وخطط الحىمُة الوطىُة في الحعلُم العام والحعلُم 

 العالي.

ة التي ثمكنهم مً .2 اضُة وثشبٍو اكساب الطالب معلومات ٍس

س الحذًث في مشاخل  الحعلُم الاساس ي مماسسة الحذَس

 والثاهوي.

ثلبُة اخحُاحات الالسام العلمُة الاخشى في الجامعة مً .3

اإلامشسات الذساسُة وجشجُع الحواصل العلمي مع 

 اإلاحخصصين في املجاالت ألاخشى.

جشجُع اسحخذام مهاسات البدث العلمي والحفكير الىالذ .4

 وؤلابذاعي وأسلوب خل اإلاشكالت.

اإلابادسة والحواصل واخترام  تهُئة بِئة داعمة جشجع على.5

اإلاهىُة جساعذ وثبادل آلاساء والحعلم الزاجي والحىمُة 

 الطالب على الاسحمشاس في الذساسات العلُا مسحمبال.

 كل بين الجودة ومماسسات ومفاهُم أسس ووشش ثشسُخ.6

 .المسم مىخسبي

 الوسائل ثوفشها التي ؤلامكاهُات مً المصوى  الاسحفادة.7

 لحىمُة اإلاعلومات وثكىولوحُا الحذًثة الحمىُة

اضُات مجال في والبدثُة اإلاعشفُة المذسات  وطشك  الٍش

سها  .ثذَس

 شزوط التسجيل القبول
ة العامة .1  على الشهادة الثاهٍو

ً
)علمي أو أدبي( أن ًكون خاصال

أو أي شههههادة أخهههشى جعادلهههها خسهههت اليسهههبة اإلاعحمهههذة للمبهههول 

وأال ًكههههون لههههذ محهههه ع علههههى خصههههول  علههههى %( بحمههههذًش حُههههذ 65)

خالشهادة أكثر مً رالذ سىوات   الحخشج. مً ثاٍس

وللكلُههههة الحههههن فههههي ثدذًههههذ شههههشوب ومواصههههفات معُىههههة للمبههههول .4

ثحعلههههههن بالشوصههههههُة أو إحههههههشاء امحدههههههان لبههههههول للمفاضههههههلة بههههههين 

اإلاحمههذمين مههع مشاعههاة مهها ًجههت أن ًحههوفش فههي اإلاعلههم مههً شههشوب 

 ومواصفات.

طزابلس  -جيوس للطالب االنتقال إىل كليت الرتبيت 
 وفقًا ملا يلي:

 مهههً .1
ً
الكلُههة أو الجامعهههة اإلاىمهههول منهههها أال ًكههون الطالهههت مفصهههوال

 ألي سبت كان.

أن ًلتههههههزم بحمههههههذًم اإلاسههههههخىذات اإلاحدههههههمىة اإلامههههههشسات التههههههي دسسههههههها .2

هههات ههههزر اإلامهههشسات علهههى أن ثكهههون معحمهههذة مهههً الكلُهههة أو  ومدحٍو

 الجامعة اإلاىحمل منها.

ًلتزم الطالهت اإلاىحمهل بمدهاء أسبعهة فصهول دساسهُة للحخهشج مهً .3

 طشابلس. -كلُة التربُة

للكلُهههههههة لبهههههههول اإلامهههههههشسات التهههههههي سهههههههبن للطالهههههههت دساسههههههه ها أو  ًجهههههههوص .4

.
ً
 أو حضئُا

ً
 سفدها كلُا

ًجههههههوص للطالههههههت الاهحمههههههال مههههههً الكلُههههههات اإلاىهههههها شة أو ألاخههههههشى  عههههههذ .5

افمة مجلس الكلُة.  إحشاء اإلاعادلة ومو

 بلُبُها .6
ً
أن ًكون اإلاحمذم للذساسة بالكلُة مهً ييهر اللُبُهين ممُمها

 للششوب إلامة اعحُادًة طوال مذة دساسح  
ً
بالكلُة، ومسحوفُا

 اإلاحعلمة باإلاؤهل الزي ًشيت في الحصول علُ .

أن ًلتهزم الطهالب ييهر اللُبُهين بهذفع سسهوم هفمهات الذساسهة وفههن .7

اللهههوائذ اإلاعمهههول عهههها  مهههع ألاخهههز فهههي الاعحبهههاس الاثفالُهههات اإلاولعهههة 

 والىافزة  شأن اإلاعاملة باإلاثل.

مههههؤهالت الطهههههالب ثيشههههأ بالكلُههههة لجىههههة علمُههههة مخحصههههة إلاعادلههههة .8

اإلاىحملهههههههين إللهههههههها، وعللهههههههها البهههههههث فهههههههي الطلبهههههههات فهههههههي أحهههههههل ال ًحجهههههههاوص 

خ ثمذًم الطلت.  أسبوعين مً ثاٍس

 إجزاءاث التسجيل
ثبههههذأ إحههههشاءات الخصههههجُل باثصههههال الطالههههت بمشههههشف  السههههحطال          

سأًههههه  والاسترشهههههاد عهذًههههه  فُمههههها اخحهههههاسر مهههههً مهههههواد، وعلهههههى الطالهههههت أن 

شمهههههض لههههه  بهههههشلم ٌسهههههحكمل الىمهههههورج اإلاعهههههذ لههههه ( واعحمهههههادر مهههههً 1زلك )ٍو

 اإلاششف وسئِس المسم.

 

 ثالثا: نظام االنتقال هن وإىل قسن الزياضياث:
ًمحصهههههش اهحمهههههال الطهههههالب بالكلُهههههة مهههههً لسهههههم  خهههههش علهههههى الطهههههالب         

اإلاصهجلين بالفصهل ألاول والثهاوي فمهط وإلاهشة واخهذة، علهى أن ًحمههذم 

 إال  عذ 
ً
الطالت بطلت كحابي ًدذد أسباب الاهحمال، وال ٌعذ مىموال

هن لسهم الذساسهة والامحداههات،  افمة المسمين اإلاعىُهين عهً طٍش مو

بذاًهههة الفصههل الذساسههه ي، وثدسهههت  وفههي مهههذة ألصههاها أسهههبوعان مههً

 فترة الذساسة السابمة ضمً اإلاذة الضمىُة املحذدة. 

 رابعا: قواعد التنشيل واالسقاط واالضافت للوقزراث:
 التسجيل:  واألدنى لوحداثاحلد األعلى 

 عىذ الخصجُل ًشاعى آلاجي 

( ً ههذ عههً اريحههين وعشههٍش ( 22ٌسههمذ للطالههت بالخصههجُل بمهها ال ًٍض

( وخهههذة 12كدهههذ أعلهههى وال ًمهههل عهههً ارىتهههي عشهههشة )وخهههذة دساسهههُة 

جهههههههوص سفهههههههع الحهههههههذ ألاعلهههههههى إلهههههههى ) ( وخهههههههذة 25دساسههههههُة كدهههههههذ أدوهههههههى ٍو

افمهههههههههة المسهههههههههم العلمهههههههههي املوهههههههههحص إلاهههههههههً ًكهههههههههون  دساسهههههههههُة  عهههههههههذ مو

%، أو فههي خالهة الفصههل الذساسهه ي 75محوسهط  التراكمههي أعلهى مههً 

 ألاخير لحخشج الطالت.

 الخصجُل في ألل لظشوف اسحثىائُة ًمبلها المسم ًجوص للطالت

مهً الحههذ ألادوهى ألي فصههل دساسه ي و ال ًدخسههت ههزا الفصههل مههً 

ضهههمً مهههذة الذساسهههة املحهههذدة باإلاهههادة، وكهههزلك ًجهههوص للطالهههت فهههي 

الفصههههل ألاخيههههر جصههههجُل مهههها ثبمههههى لهههه  مههههً وخههههذات و ن للههههد عههههً 

 الحذ ألادوى اإلاسموح ب .

 إسقاط املقزراث:
ذ مجمو  وخذا تها عهً الحهذ ًجوص للطالت الزي سجل بممشسات ًٍض

ألادوههى أن ًيصههحت فُمهها صاد عههً رلههك الحههذ  شههشب أن ًدصههل علههى 

افمههههههة ألاسههههههحار اإلاشههههههشف، و داسة المسههههههم العلمههههههي املوههههههحص وفههههههن  مو

الىمورج اإلاعذ لزلك علهى أن ًهحم ؤلاسهماب فهي موعهذ ألصهار أسهبو  

  عذ إحشاء الامحدان الىصفي ألاول.

 وقف القيد:
ولههق لُههذر بمهها ال ًحجههاوص ًجههوص للطالههت اإلاصههجل بالفصههل الذساسهه ي 

فصههههلين دساسههههُين طُلههههة فتههههرة دساسههههح  وفههههن الىمههههورج اإلاعههههذ لههههزلك، 

افههههههههههن مههههههههههع  وفهههههههههن الزرهههههههههههامج الضم ههههههههههي اإلاعحمههههههههههذ مههههههههههً الكلُههههههههههة وبمهههههههههها ًحو

عات الىافزة.  الخشَش

 


