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 دليل قسم الرياضيات 

 

 رئيس القسم    كلمة

 

 سيدنا محمد   والصالة والسالم علىبسم هللا 

 بعد ... أما 

 

ومواد عامة ومواد   ، مواد تخصصيةمن  يوضح الدليل الخطة الدراسية للطالب بقسم الرياضيات 

كل مادة وعدد وحداتها ويساعد على اختيار املواد التي تناسب كل فصل   وكذلك يوضح متطلبات،  اختيارية

 ، ويمد الطالب بكل املعلومات التي تهمه خالل مراحل دراسته،  دراس ي

القسم دوره    أتمنى يؤدي  أكمل وجهأن  في  على  العام والخاص،  ،  التعليم  في  الرياضيات  وفي  تخريج معلمي 

 وض بالبحث العلمي في مجال الرياضيات وطرق تدريسها.والنهقليمي. خدمة املجتمع املحلي وال

 وهللا ولي التوفيق 

 عداد هذا الدليل إ شكر كل من ساهم في أ

 

 أحمد الحصان    ةأ. فوزي           

 رئيس قسم الرياضيات  
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 دليل قسم الرياضيات 

 

 نبذة عن القسم

 

 لجامعة طرابلس، ويعتبر طرابلس التابعة - قسم الرياضيات هو أحد األقسام العلمية بكلية التربية 

قسام كلية إعداد  م، ثم أحد أ1996د إعداد املعلمين معهأحد األقسام الذي كان مع بداية تأسيس 

، من اهم أهدافه رفع مستوى الرياضيات عند طالب  م 2009، ثم أحد اقسام كلية التربية  2004املعلمين 

ألقسام بما يتالءم مع متطلباتهم في مقررات  القسم، والنهوض باملستوى العلمي والرقي به، وخدمة باقي ا

وحدة     139الرياضيات، يمنح الطالب الدارس به درجة البكالوريوس في العلوم والتربية بعد اجتيازه 

ؤهل  )متضمنة عدد من مقررات التخصصية و املقررات العامة  وكذلك بعض املقررات التربوية التي ت

لفتح املجال للدراسات العليا في الرياضيات وطرق تدريسها،   س(، ويطمحالطالب للعمل في مجال التدري 

 . وتطوير البحث العلمي في هذا املجال وخدمة املجتمع والبيئة

   رؤية القسم  

محليا   وطرق تدريسها الريادة في تحقيق مخرجات متميزة في الرياضياتيطمح قسم الرياضيات إلى  

اقليميا.   و

 رسالة القسم  

العلمية واملهنية  تخريج املؤهلين رياضيا وتربويا في تخصص الرياضيات وطرق تدريسها، يتمتعون بالكفاءة 

 .و البيئة  خدمة املجتمع تنمية تطوير البحث العلمي و لإلسهام في 

 أهداف القسم  

يساهمون في برامج وخطط التنمية الوطنية في إعداد متخصصين في الرياضيات وطرق تدريسها  •

 . التعليم العام والتعليم العالي 

كساب الطالب معلومات رياضية وتربوية التي تمكنهم من ممارسة التدريس الحديث في مراحل  إ •

 التعليم االساس ي والثانوي. 

خرى في الجامعة من املقررات الدراسية وتشجيع التواصل  قسام العلمية األ تلبية احتياجات األ •

 األخرى. العلمي مع املتخصصين في املجاالت 

 تشجيع استخدام مهارات البحث العلمي والتفكير الناقد والبداعي وأسلوب حل املشكالت.  •
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 دليل قسم الرياضيات 

تهيئة بيئة داعمة تشجع على املبادرة والتواصل واحترام وتبادل اآلراء والتعلم الذاتي والتنمية  •

 املهنية تساعد الطالب على االستمرار في الدراسات العليا مستقبال. 

 

 : الخريج مواصفات

 

 . رياضياتعة ومهارات عالية في مجال الأن يتمتع بمعارف واس.  1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي.  .2

 .رياضياتلتطوير في مجال تدريس الأن يكون له قدرات على البداع و ا  .3

 املستحدثة. أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة و  .4

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال.  .5

 وقوة القناع و العمل كفريق. و التواصل   أن يتحلى بالقدرة على الحوار  .6

 أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع. .7

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .8
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 دليل قسم الرياضيات 

 بالقسم:  أعضاء هيئة التدريس

 أوال: أعضاء هيئة التدريس القارين 

الدرجة  االسم  ر.م 

 االكاديمية 

الدرجة 

 العلمية

التخصص  

 العام

التخصص  

 الدقيق

 االيميل  

د. نجم الدين جمعة  . 1

 حريبش 

ستاذ أ

 مساعد

معادالت   الرياضيات  دكتوراه 

 تكاملية

n.haribash@uot.edu.ly 

أ.نجم الدين الطاهر   . 2

 الفتحلي

 n.fathali@uot.edu.ly - إحصاء  ماجستير  محاضر 

 Potential الرياضيات   دكتوراه  محاضر  د. زهرة  الهادي فرنانة . 3

Theory in 

Matric 

Spaces 

z.farnana@uot.edu.ly 

أستاذ  أ.فوزية أحمد الحصان  . 4

 مساعد

 f.elhsan@uot.edu.ly - الرياضيات  ماجستير 

محاضر  أ.اسماء علي األحول  . 5

 مساعد

 a.elahwel@uot.edu.ly - الرياضيات  ماجستير 

 t.rkhayes@uot.edu.ly - لرياضيات  ماجستير  محاضر  أ.ثريا علي الرخيص . 6

 a.abutartur@uot.edu.ly  إحصاء  ماجستير  محاضر  أ.عائشة  محمد ابوطرطور  .  7

محاضر  أ.محمد سالم  القعود  . 8

 مساعد

 m.alkod@uot.edu.ly  الرياضيات  ماجستير 

أستاذ  د.عامر حسين البوزيدي . 9

 مشارك

هندسة  الرياضيات  دكتوراه 

 ميكاتيكية 

a.akier@uot.edu.ly 

تحليل  الحصاء  دكتوراه  محاضر  د. ربيعة حسين عويدان  . 10

السالسل  

 الزمنية

Rabiaa,awedan@uot.edu.ly 

معادالت   الرياضيات   دكتوراه  محاضر  سناء محمد عبدالونيس   . 11

 تفاضلية

san.mohamed@uot.edu.ly 

محاضر  هدى عبد الرزاق النجار   12

 مساعد  

 - - الرياضيات   ماجستير  

 ثانيا: أعضاء هيئة التدريس املوفدين للدراسة في الخارج

محاضر  أ.ليلى جمعة االطرش  .  1

 مساعد

 بريطانيا  - الرياضيات  ماجستير 

 ثالثا: املعيدون  

 للخارج ايفاد  - الرياضيات  بكالوريوس ةمعيد رويدة شعبان املرغني 2

 للخارج ايفاد  - الرياضيات  بكالوريوس ةمعيد خولة عمر الجليدي 3

 للخارج ايفاد  - الرياضيات  بكالوريوس ةمعيد خلود إبراهيم الجبولي  4

 ايفاد داخلي )ماجستير( - الرياضيات  بكالوريوس ةمعيد ليبيا جمعة الحمادي  5
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 دليل قسم الرياضيات 

 : لقسم الرياضيات راسيةدالمقررات ال

 الرياضيات  قسم

 المقرر  متطلبات الوحدات  المقرر  اسم الرمز  ت 

 عدد
  الساعات
 النظري 

 عدد
  الساعات
 التدريبات 

Course Name 

1 ST101 اإلحصاء  علم في  مقدمة  3 -   2 2 
Introduction to 

Statistics 

2 ST102 االحتماالت   علم في  مقدمة  3 ST101   2 2 
Introduction to 

Statistics Probabilities 

3 ST202 رياضي  احصاء  3 ST102 MM211  2 2 
Mathematical 

Statistics 

4 MM101  1 عامة رياضة  4 -   2 2 
General Mathematics 

1 

5 MM102  2 عامة رياضة  3 MM101   2 2 
General Mathematics 

2 

6 MM103 مستوية   تحليلية هندسة  3 -   2 2 
Flat Analytical 

Geometry 

7 MM105 1 خطي  جبر  3 -   2 2 Linear Algebra 1 

8 MM114 ( فضائية فراغية ) هندسة  3 MM103   2 2 
Analytical Solid 

geometry 

9 MM202  1عادية تفاضلية  معادالت  3 MM102   2 2 
Ordinary Differential 

Equations 1 

10 MM206  3 استاتيكا MM102 MM114  2 2 Statics 

11 MM207  3 ديناميكا MM206 MM214  2 2 Dynamics 

12 MM208 الرياضيات  تدريس  قطر  2 EPsy201   2 - 
Mathematics 

Teaching Methods 

13 MM211  3 عامة رياضة  4 MM102   2 2 
General Mathematics 

3 

14 MM317 3  منطق رياضي MM101   2 2 Set theory 

15 MM214 3 متجهي  تحليل MM114 MM105 MM211 2 2 Vector Analysis 

16 MM215 2 خطي جبر  3 MM105   2 2 Linear Algebra 2 

17 MM302 1 مجرد جبر  3 MM 213 MM 215  2 2 Abstract Algebra1 

18 MM303 1  حقيقي تحليل  3 MM 211 MM 213  2 2 Real Analysis 1 

19 MM304 2  حقيقي تحليل  3 MM303   2 2 Real Analysis 2 

20 MM305 1 مركب تحليل  3 MM211   2 2 Complex Analysis 1 

21 MM306 2 مركب تحليل  3 MM305   2 2 Complex Analysis 2 

22 MM308 عددي تحليل  3 CS101 MM202 MM215 2 2 Numerical Analysis 

23 MM309 1 مدرسية  رياضة  2 ST101 
MM101 -
MM105 

MM103 
EPS202 

2 - School Mathematics 1 

24 MM310 2 مدرسية  رياضة  2 MM309 MM208  2 - School Mathematics 2 

25 MM311 2  عادية تفاضلية معادالت  3 MM202 MM105  2 2 
Ordinary Differential 

Equations 2 

26 MM213 المجموعات  نظرية  3 MM317 MM102  2 - Mathematical Logic 

27 MM400  2 تطبيقات تدريسية MM208 MM310  - 2 Teaching Applications 

28 MM401 جزئية  تفاضلية معادالت  3 MM215 MM311  2 2 
Partial Differential 

Equations 

29 MM403 2 مجرد جبر  3 MM302   2 2 Abstract Algebra 2 

30 MM404 4 التخرج  مشروع MM303 
MM303 – Epsy301-   

 وحدة  130 انهاء بعد -
- 4  - 

31 CS202 
  ورد) نصوص معالجة
 (واكسل

3 CS101   2 2 Text Processing 

32 MM405E خطية  برمجة  3 MM215   2 2 Linear programming 

33 MM406E دالي  تحليل  3 MM304   2 2 Functional analysis 

34 MM407E الرياضيات  تاريخ  3 -   2 2 
History of 

mathematics 

35 MM408E العمليات  بحوث  3 MM105   2 2 Operations Research 

36 MM409E تكاملية  معادالت  3 MM311   2 2 Integral equation 

37 MM410E 3 القياس  نظرية MM304   2 2 Measurement theory 
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 دليل قسم الرياضيات 

 

 رياضيات:الخطة الدراسية لبرنامج ال

ي 
س

را
لد

 ا
صل

لف
ا

 

رر 
مق

 ال
مز

ر
 

 اســـم الـمـقـرر 

ت 
دا
ح
لو

 ا
دد

ع
ت  

عا
سا

 ال
دد

ع
 

توزيع  
 الساعات 

رر 
مق

 ال
ع
نو

 

 المتطلبات 
 السابقة 

ت 
دا

ح
لو

 ا
ع
مو

ج
م

ت 
را

ض
حا

لم
ا

 

ت
نا
ري

تم
ال

 

ي 
مل

لع
ا

 

 

ول 
أل
 ا
صل

لف
ا

 

ف 
ري

خ
 

 

MM101  تخصص  2 2 4 4 1رياضة عامة - 

2
5

 

MM105 تخصص  2 2 4 3 1جبر خطي - 

MM103  تخصص  2 2 4 3 هندس تحليلية ومستوية - 

ST101 تخصص  2 2 4 3 مقدمة في علم االحصاء - 

EPsy100 تربوي)داعم(   - 2 2 2 ام علم النفس الع - 

EPsy101  تربوي)داعم(   - 2 2 2 أصول التربية - 

CS100  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1حاسوب - 

AR101  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1 قرانيةدراسات - 

AR103  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1لغة عربية - 

EN100  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1لغة انجليزية - 

   25 28       

ي 
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 

 
يع 

رب
 

MM102  تخصص  2 2 4 3 2رياضة عامة MM101 

2
4

 

MM114 )تخصص  2 2 4 3 هندسة فضائية )فراغية MM103 

ST102  تخصص  2 2 4 3 مقدمة في علم االحتماالت ST101 

MM215  تخصص  2 2 4 3 2جبر خطي MM105 

CS101  عامة    2 2 2 2حاسوب CS100 

EPsy201 تربوي)داعم(    2 2 2 لعامة طرق التدريس ا EPsy101 

EPsy203  تربوي)داعم(    2 2 2 علم النفس االرتقائي EPsy100 

AR102  عامة    2 2 2 2دراسات قرآنية AR101 

AR104  عامة    2 2 2 2لغة عربية AR103 

EN101  عامة)جامعي(   2 2 2 2لغة انجليزية EN100 

   24 28       

ث 
ثال

 ال
صل

لف
ا

 

ف 
ري

خ
 

MM211  تخصص  2 3 5 4 3رياضة عامة MM102- MM114 

1
9

 

MM202  تخصص  2 2 4 3 1معادالت تفاضلية عادية MM102 

MM206 تخصص  2 2 4 3 استاتيكا MM114- MM102 

MM317 تخصص   2 2 3   منطق رياضي MM101 

AR105  عامة)جامعي(  - 2 2 2 3لغة عربية AR104 

EPsy202 تربوي)داعم(   - 2 2 2 أسس مناهج EPsy203 

EPsy200  تربوي)داعم(   - 2 2 2 علم النفس التربوي EPsy203 

  19 21    
 

 

بع 
را

 ال
صل

لف
ا

 

 
ع 
بي
ر

 

MM311  تخصصي   2 2 4 3 2معادالت تفاضلية عادية MM202- MM105 

2
0

 

MM213  تخصصي   2 2 4 3 نظرية المجموعات MM317- MM102 

MM208 تخصصي   - 2 2 2 طرق تدريس الرياضيات EPsy201 

ST202  تخصصي   2 2 4 3 اإلحصاء الرياضي ST102 –MM211 

MM214 
 تحليل متجهي 

3 4 2 2  
 -MM114-MM105 تخصصي 

MM211 

AR106  عامة )جامعي(  - 2 2 2 4لغة عربية AR105 

EPsy301  تربوي)داعم(   - 2 2 2 طرق بحث - 

EPsy302  تربوي)داعم(   - 2 2 2 تقويم وقياس EPsy200 

   20 24       
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 دليل قسم الرياضيات 

 

س 
ام

خ
 ال

صل
لف

ا
 

ف 
ري

خ
 

MM302 تخصصي   2 2 4 3 1جبر مجرد MM215 – MM213 

1
9

 

MM303 2 2 4 3 1تحليل حقيقي  
 MM211 - MM213 تخصصي 

MM305 2 2 4 3 1تحليل مركب  
  MM211 تخصصي 

MM3 09 2 2 2 1رياضة مدرسية - 

 

-EPsy202- MM101 تخصصي 
MM103-MM105-

ST101 

MM207 تخصصي   2 2 4 3 ديناميكا MM206- MM214 

EPsy303  2 2 2 وسائل تعليمية -  
 EPsy203 تربوي)داعم( 

CS202  تخصص   2 2 4 3 معالجة نصوص CS101  

  19 24       

س 
اد

س
 ال

صل
لف

ا
 

يع 
رب

 

MM403  تخصصي   2 2 4 3 2جبر مجرد MM302 

1
3

 

MM304 تخصصي   2 2 4 3 2تحليل حقيقي MM303 

MM306 تخصصي   2 2 4 3 2تحليل مركب MM305- MM214 

MM310  تخصصي   - 2 2 2 2رياضة مدرسية MM309- MM208 

EPsy401  تربوي)داعم(   - 2 2 2 صحة نفسية EPsy302 

   13 16       

 ال
صل

لف
ا

بع 
سا

 

ف 
ري

خ
 

MM401  تخصصي   2 2 4 3 معادالت تفاضلية جزئية MM311-MM215 

1
1

 

MM308 تخصصي   2 2 4 3 تحليل عددي MM202 – MM215 – 
CS100 

MM400  تخصصي   - 2 2 2 تطبيقات تدريسية MM310  

MM…E  2 2 4 3 مادة اختيارية  
  حسب نوعية المقرر تخصصي 

  11 14       

ل  
ص

لف
ا ال

ن 
ام

ث
 

يع 
رب

 

EPsy402 
 

 تربوي)داعم(  4 - - 4 4 ة تربية عملي   
MM400-EPsy401-

EPsy303 

8
 

MM404  مشروع التخرج 
4 4 - - 4 

  -MM303 – Epsy301 تربوي)داعم( 
 وحدة  130بعد انهاء  -

   8 8   8    

عدد  
 الوحدات

 
 139 

    
  

139 

عدد  
 الساعات 

 
  

163    
  

163 

 
 التقويم والقياس: 

 

 طرق التقييم   (1

 مالحظات النسبة املئوية )األسبوع( تاريخ التقييم طرق التقييم ت

  تحريري  % 25 االسبوع الخامس األول  امتحان نصفي 1

 تحريري  % 25 االسبوع العاشر تحان نصفي ثاني ام 2

 تحريري  % 50 نهاية الفصل  نهائي امتحان  3

  % 100 درجة 100 املجموع             

 

( 25، النصفي الثاني  25يترك لألستاذ توزيع درجة اعمال السنة ) النصفي األول . 1مالحظة: 

 .حسب طبيعة املقرر من حيث ) تحريري ، شفوي، عملي، واجبات، اوراق عمل( 

 النهائي:  حسب طبيعة املقرر ) تحريري، عملي( االمتحان  .2
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 دليل قسم الرياضيات 

 جدول التقييم:  (2

 )التقييم( تاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم

 االسبوع الخامس تحريري  التقييم األول 

 االسبوع العاشر تحريري  التقييم الثاني 

 الفصل الخامس عشر والسادس عشر  تحريري  التقييم النهائي 

  

 والتقويم:نظـام التقييم    (3

يجب على الطالب متابعة دروســـــه النظرية والعملية وال يحق له دخول االمتحان النهائي في أي مادة  •

% ويعطى درجة صــــــــــفر في  االمتحان النهائي لتلك املادة وال يعفى من  25تزيد نســــــــــبة غيابه ف ها على 

 احتسابها في معدله.

 تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراس ي. •

هيئة التدريس بمتابعة غياب الطالب كل حسـب تخصـصـه، وتطبق عقوبة الغياب بعد   يقوم عضـو  •

 اعتمادها من القسم املختص ومجلس الكلية.

يتم تقدير تحصيل الطالب في كل مقرر وفق النسب املئوية والتقديرات التالية على أن تقرب كسور  •

 الدرجة النهائية إلى أقرب عدد صحيح.

 التقدير     املئوية أو الرمز النسب  ر.م 

 ممتاز  % فأكثر 85من  1

  %  85% إلى أقل من  75من  2
 
 جيد جدا

 جيد %  75% إلى أقل من  65من  3

 مقبول  %  65% إلى أقل من  50من  4

 ضعيف  %  50% إلى أقل من  35من  5

  % 35أقل من  6
 
 ضعيف جدا

 

 في املقرر الدراس ي إذا تحصل على نسبة  •
 
 % من مجموع درجاته في املادة. 50يعد الطالب ناجحا

يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراسـ ي على حدة، وتحسـب الدرجة النهائية على أسـاس أعمال السـنة   •

 %. 50% ودرجة االمتحان النهائي بنسبة 50بنسبة 

يتولى أســـــــتاذ املادة تقييم وترـــــــحيح أوراق االمتحانات وعليه إعادة أوراق الجابة لقســـــــم الدراســــــة   •

واالمتحانات بالكلية مرــــحوبة بنســــخة واضــــحة من أعمال الســــنة ودرجات نهاية الفصــــل وال يجوز 

 إتالف أوراق الجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج. 

ـــــــرة  دقيقـة  من بـدايتـه، كمـا ال ال يســــــــــــمح للطـالـب بـدخول االم • ـــ تحـان النهـائي بعـد م ــــــــــــ ي خمس عشــ

 يسمح بالخروج من االمتحان قبل م  ي نصف الوقت من بدايته.

يســـــــلم أســـــــتاذ املقرر نتائج االمتحانات شـــــــاملة ألعمال الســـــــنة واالمتحانات النهائية لرئيس القســـــــم   •

 املختص، وذلك خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر.
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 تغيب عن االمتحان:ال (4

يعاد له  إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي ألية مادة  يعطى درجة صفر في ذلك االمتحان على إن               

     االمتحان في حالة الغياب لظروف قاهرة وبقرار من مجلس الكلية بناء على توصية من القسم املختص.

 مراجعة النتائج: (5

التقـدم بطلـب املراجعـة املوضــــــــــــوعيـة ألوراق إجـابتـه في املواد التي رســــــــــــب ف هـا على أال  يجوز للطـالـب  •

 تزيد عن مادتين وفق الجراءات والضوابط التالية:ـ

أن يقدم طلب املراجعة إلى قســـم الدراســـة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد عن أســـبوعين من إعالن   •

 النتيجة النهائية.

ينوب عنه بناء على اقتراح من قســـــم الدراســـــة واالمتحانات تشـــــكيل لجنة  يتولى عميد الكلية أو من   •

املراجعة من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس على األقل، وال يشترط أن يكون أستاذ املادة من بينهم 

 حسب الالئحة العامة.

تجارب أو أوراق  على الطالب االلتزام بمتابعة املحاضـــــرات والدروس العلمية وأداء ما يطلب منه من بحو  و  

 عمل.

 :حضور االختبارات واالمتحانات (6

 على كل طالب حضور االختبارات الدورية واالمتحان النهائي للمقرر املسجل به في كل فصل والتقيد بما يلي:

 اصطحاب بطاقة التعريف التي توضح أنه مسجل في ذلك الفصل. •

ورقـة ولو ـكانـت خـاليـة من الكتـابـة أو  يحظر على الطـالـب املتقـدم لالمتحـان اصــــــــــــطحـاب أي كتـاب أو   •

الحاســــــــبات املبرمجة عدا ما يســــــــمح به أســــــــتاذ املقرر كما يمنع اصــــــــطحاب أو اســــــــتخدام الهواتف  

 املحمولة داخل مكان االمتحان.

ــأنــــه الخالل بنظــــام  • ـــ ـــــ ـــ يحظر على الطــــالــــب التحــــد  أثنــــاء االمتحــــانــــات أو القيــــام بــــأي عمــــل من شــ

 االمتحانات.

اقبة والصــــــــــادرة من الكلية أو لجنة االمتحانات التقيد بالتعليمات امل • نظمة لســــــــــير االمتحانات واملر

اقبين بقاعة االمتحانات، وكذلك مالحظات أستاذ املقرر. اقبة واملر  واملر

 التقيد  بالتشريعات النافذة واملنظمة لسير الدراسة واالمتحانات الصادرة عن جهات االختصاص.  •

 

 التربية العملية: 
 

وحدة دراسية، يقوم الطالب بتنزيل مقرر التربية العملية في املنظومة،   130الفصل الثامن أو بعد اتمام  في 

 ويتبع الخطوات التالية: 

 يحق للطالب تنزيل مقرر التربية العملية مع مقررين على االكثر.   (1

يتم تعيين مشرف تخصص ي من القسم، مع مشرف تربوي من قسم التربية وعلم النفس   (2

 ب من قبل منسق التربية العملية للكلية. للطال
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يقوم الطالب باختيار مدرسة تعليم اساس ي او ثانوي من عدة مدارس يعرضها منسق التربية   (3

 العملية له، ليجري ف ها التدريب العملي. 

 اسابيع، يعلن عنها منسق التربية العملية للكلية.  6مدة التربية العملية  (4

التدريب العملي، إذا كان عند الطالب مقرر أو مقررين مع  يحق للطالب يوم اجازة من مدرسة  (5

 التربية العملية.  

 يتم تقييم الطالب كما هو موضح بالجدول التالي:  (6

 

 النسبة الدرجة املشرف

 % 40 40 التربوي 

 % 50 50 التخصص ي

 % 10 10 مدير املدرسة 

 % 100 100 املجموع

باستخدام نموذج معد )نموذج االشراف التخصص ي،  يتم تقييم طالب التربية العملية  (7

 نموذج االشراف التربوي، ونموذج تقييم مدير املدرسة للطالب( 

على الطالب االطالع على دليل التربية العملية، ملعرفة كل ما يتعلق بنظام التربية العملية   (8

 بالكلية، من قوانين ولوائح وتعليمات. 

 مشروع التخرج: 
 

موضوعا علميا )في مجال الرياضيات أو تدريس الرياضيات(، ويقدمه للقسم كمقترح،  يختار الطالب 

ثم يجري عن املوضوع بحثا علميا متتبعا لخطوات ومنهجية البحث العلمي الرحيح بما في ذلك تحديد  

املشكلة، جمع البيانات، تحليلها، فائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث،  

توصيات، ... الخ، و الغرض من مشروع التخرج هو تدريب الطالب على إجراء البحو  في مجاله عبر  ال

 تطبيق الطالب ملفاهيم و مبادئ درسها خالل الفصول الدراسية السابقة في القسم. 

 حيث يتبع الطالب الخطوات التالية:

، يقوم الطالب باختيار  1حقيقيوحدة دراسية، بما ف ها مقرر تحليل  130تمام الطالب إبعد  (1

 مشرف ملشروعه حسب مقترح بحثة.

افقة علييقدم الطالب مقترح البحث بالتعاون مع مشرفه ملجل  (2  . هس القسم ملناقشته و املو

مدة مشروع التخرج فصلين دراسيين ) مشروع مبدئي في الفصل السابع، مشروع نهائي ومناقشة   (3

 املشروع في الفصل الثامن(. 

لجنة مناقشة املشروع من اعضاء هيئة التدريس، لتقييم املشروع، باستخدام نموذج  يشكل  (4

 تقييم مشروع تخرج. 
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 االشراف االكاديمي: 
 

 

قسم الرياضيات، يتم تسمية مشرف أكاديمي له، وهو أحد أعضاء هيئة التدريس  في عند تسجيل الطالب 

 القارين بالقسم. 

 التالية: يقوم املشرف األكاديمي باملهام  

 االشراف على الطالب أكاديميا من الفصل األول إلى التخرج.  (1

 مساعدة الطالب على معرفة اللوائح و نظام الدراسة واالمتحانات بالقسم.  (2

 ارشاد الطالب عند تنزيل املقررات الدراسية كل فصل دراس ي.  (3

 التوقيع على نماذج االسقاط واالضافة وايقاف القيد.  (4

 مي للطالب كامال، بمساعدة الطالب. االحتفاظ بملف االكادي (5

يلتزم الطالب بسحب كشف الدرجات وورقة التنزيل للمقررات الدراسية لكل فصل وتسليمها  (6

 للمشرف االكاديمي. 

 

 نظام التسجيل والدراسة واالمتحانات 
 

 
 بعض التعريفات المهمةاوال: 

 
  المقررات الدراسية:

ومتكاملة ولها صــــفة التدرج العلمي املنهيي فيما بينها، وتكون دراســــة بعض املقررات الدراســــية متســــلســــلة      

 على مقررات ســابقة يتعين اجتيازها بنجاح، وال يســمح للطالب باالنتظام في دراســة  
 
املقررات معتمدة أســاســا

ـــــــام  مقرر مـا إال إذا اجتـاز بنجـاح املقررات الـدراســــــــــــيـة الســــــــــــابقـة التي يعتمـد عل هـا املقرر املـذكور، وتتو  ـــ لى أقســ

افقة رئيس القســـم املختص،   الكلية توضـــيح ذلك في جداولها الدراســـية، ويســـتثنى من ذلك بعض املواد بمو

 وعميد الكلية.

  الفصل الدراسي:
الفصــــل الدراســــ ي فصــــالن رئيســــيان وفصــــل صــــيفي واحد إن وجد، ومدته الزمنية ال تقل عن ســــتة عشــــر        

 تدرس على مداها املقررات الدراس
 
 ية وتدخل من ضمنها فترة االختبارات النهائية.أسبوعا

 : الوحدة الدراسية
هي املحاضــــــــــرة النظرية األســــــــــبوعية التي ال تقل مدتها عن ســــــــــتين دقيقة أو الدرس العلمي أو امليداني الذي     

 ينفذ بمحاضــرتين نظريتين.

  اإلنذار العلمي:

 %. 50هو الشعار الذي يوجه إلى الطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى وهو    

   درجة أعمال الفصل:
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هي الدرجة املمنوحة لألعمال التي تبين التغير الذي حد  في مســــــــــــتوى الطالب خالل الفصــــــــــــل الدراســــــــــــ ي      

البحو  أو االختبـارات التحريريـة، ويخطر الطـالـب  وتشــــــــــــمـل: االختبـارات الشــــــــــــفهيـة أو العمليـة أو التقـارير أو 

 بدرجته.

   االختبار النهائي:
 اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.     

   الدرجة النهائية:
 إل ها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من مائة.   

 
 هي مجموع درجات أعمال الفصل مضافا

 
   التقدير:

 هو وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة التي حصل عل ها الطالب في أي مقرر.  

  المعدل التراكمي:
هو خارج قســـمة مجموع النقاط التي حصـــل عل ها الطالب على مجموع الوحدات التي درســـها منذ التحاقه    

 بالكلية على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

   :ير العامالتقد

 الب خالل فترة دراسته في الكلية.هو وصف مستوى التغير الذي حد  في  الجانب العلمي للط    

  السجل العلمي:

هو بيان يوضح سير الطالب الدراس ي، ويشمل املقررات التي درسها في الفصول الدراسية برموزها وأرقامها    

ــافـة إلى املقررات التي   ـــــ ـــ وعـدد وحـداتهـا، والتقـديرات، كمـا يوضــــــــــــح املعـدل العلمي، وبيـان التقـدير العـام بـالضــ

 عودلت للطالب املنتقل. 

 يد : نظام التسجيل والقبول والقنيا ثا
 

 
 القبول:التسجيل  شروط 

 على الشـــــهادة الثانوية العامة   •
 
أو أي شـــــهادة أخرى تعادلها حســـــب  )علمي أو أدبي( أن يكون حاصـــــال

وأال يكون قد م ـــــ ى على حصـــــوله على الشـــــهادة أكثر  %( بتقدير جيد  65) النســـــبة املعتمدة للقبول  

 من ثال  سنوات من  تاريخ التخرج.

 على  •
 
 صحيا

 
 متابعة الدراسة في تخصصه املرغوب.أن يكون قادرا

 تقديم املستندات األصلية املطلوبة التي تحددها إدارة الجامعة. •

 أال يكون قد سبق فصله من الدراسة في الكليات أو الجامعات. •

وللكلية الحق في تحديد شــــــــروط ومواصــــــــفات معينة للقبول تتعلق بالشــــــــخصــــــــية أو إجراء امتحان  •

 مع مراعاة ما يجب أن يتوفر في املعلم من شروط ومواصفات. قبول للمفاضلة بين املتقدمين

 طرابلس وفقاً لما يلي:ـ -يجوز للطالب االنتقال إلى كلية التربية 

 من الكلية أو الجامعة املنقول منها ألي سبب كان. •
 
 أال يكون الطالب مفصوال

ومحتويات هذه املقررات على أن تكون أن يلتزم بتقديم املســـتندات املتضـــمنة املقررات التي درســـها   •

 معتمدة من الكلية أو الجامعة املنتقل منها.

 طرابلس. -يلتزم الطالب املنتقل بقضاء أربعة فصول دراسية للتخرج من كلية التربية •
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• .
 
 أو جزئيا

 
 يجوز للكلية قبول املقررات التي سبق للطالب دراستها أو رفضها كليا

افقة مجلس الكلية.يجوز للطالب االنتقال من الك •  ليات املناظرة أو األخرى بعد إجراء املعادلة ومو

 بليبيا إقامة اعتيادية طوال مدة دراســــته   •
 
أن يكون املتقدم للدراســــة بالكلية من غير الليبيين مقيما

 للشروط املتعلقة باملؤهل الذي يرغب في الحصول عليه.
 
 بالكلية، ومستوفيا

بدفع رســـــــــــوم نفقات الدراســـــــــــة وفق اللوائح املعمول بها  مع األخذ في أن يلتزم الطالب  غير الليبيين   •

 االعتبار االتفاقيات املوقعة والنافذة بشأن املعاملة باملثل.

تنشـأ بالكلية لجنة علمية مختصـة ملعادلة مؤهالت الطالب املنتقلين إل ها، وعل ها البث في الطلبات  •

 ب.في أجل ال يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطل

 إجراءات التسجيل:

تبدأ إجراءات التســـجيل باتصـــال الطالب بمشـــرفه الســـتطالع رأيه واالســـترشـــاد بهديه فيما اختاره من مواد، 

 ( واعتماده من املشرف ورئيس القسم.1وعلى الطالب أن يستكمل النموذج املعد لذلك )ويرمز له برقم:

 

 : الرياضيات: نظام االنتقال من وإلى قسم ثالثا
 

  

يقتصــــــــــــر انتقـال الطالب بـالكليـة من قســــــــــــم آلخر على الطالب املســــــــــــجلين بـالفصــــــــــــل األول والثـاني فقط وملرة  

افقـــة    إال بعــــد مو
 
واحــــدة، على أن يتقــــدم الطــــالــــب بطلــــب كتــــابي يحــــدد أســــــــــــبــــاب االنتقــــال، وال يعــــد منقوال

بداية الفصــــــل    القســــــمين املعنيين عن طريق قســــــم الدراســــــة واالمتحانات، وفي مدة أقصــــــاها أســــــبوعان من

 الدراس ي، وتحسب فترة الدراسة السابقة ضمن املدة الزمنية املحددة. 

 

 : قواعد التنزيل واالسقاط واالضافة للمقررات: رابعا
 

   الحد األعلى و األدنى لوحدات التسجيل:

 عند التسجيل يراعى اآلتي:

دراســــــية كحد أعلى وال يقل  ( وحدة  22يســــــمح للطالب بالتســــــجيل بما ال يزيد عن اثنتين وعشــــــرين )  •

( وحدة دراســـية بعد 25( وحدة دراســـية كحد أدنى ويجوز رفع الحد األعلى إلى ) 12عن اثنتي عشـــرة ) 

افقة القســـــم العلمي املختص ملن يكون متوســـــطه التراكمي أعلى من   %، أو في حالة الفصـــــل  75مو

 الدراس ي األخير لتخرج الطالب.

يجوز للطالب التســجيل في أقل من الحد األدنى ألي فصــل دراســ ي  لظروف اســتانائية يقبلها القســم   •

و ال يحتسـب هذا الفصـل من ضـمن مدة الدراسـة املحددة باملادة، وكذلك يجوز للطالب في الفصـل  

 األخير تسجيل ما تبقى له من وحدات وإن قلت عن الحد األدنى املسموح به.
 إسقاط المقررات:

د مجموع وحـداتهـا عن الحـد األدنى أن ينســــــــــــحـب فيمـا زاد عن ذلـك يجوز للطـالـب الـذي  ــــــــــــجـل بمقررات يزيـ 

ــتاذ املشــــرف، وإدارة القســــم العلمي املختص وفق النموذج املعد   افقة األســ الحد بشــــرط أن يحصــــل على مو

 لذلك على أن يتم السقاط في موعد أقصاه أسبوع بعد إجراء االمتحان النصفي األول.
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 ن الدراسة:: ايقاف القيد  واالنقطاع عخامسا
 

 
   وقف القيد:

ــلين دراســـــــــيين طيلة فترة   يجوز للطالب املســـــــــجل بالفصـــــــــل الدراســـــــــ ي وقف قيده بما ال يتجاوز فصـــــــ

افق مع  دراســــــــــــتــــه وفق النموذج املعــــد لــــذلــــك، وفق البرنــــامج الزمني املعتمــــد من الكليــــة وبمــــا يتو

 التشريعات النافذة.

 
 : االنذار والفصل من الكلية:دساسا

 

 
 إنذار الطالب:

   -ينذر الطالب في الحاالت التالية:

 إذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان  مدة أربعة أسابيع في الفصل     •

 الدراس ي.          

 إذا تحصل على تقدير عام )ضعيف( بنهاية فصلين دراسيين.     •

 فصل الطالب:

 يفصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية:     •

 في نهاية أي فصلين دراسيين.     •
 
 إذا تحصل على معدل عام ضعيف جدا

 إذا انقطع عن الدراسة ملدة فصلين دراسيين دون عذر شرعي.     •

 إذا استنفد الحد األقص ى ملدة الدراسة املقررة.      •

 عل ها بالئحة الدراسة واالمتحانات وصدر بحقه قرارإذا ارتكب أحد األفعال املنصوص      •

 تأديبي يق  ي بفصله.           

 

 السجل األكاديمي والمعدل الفصلي والتراكمي وطريقة حسابه

 

         
 
ملفا يفتح  بدوره  الذي  القارين،  القسم  أعضاء  أحد  من   

 
أكاديميا  

 
طالب مشرفا لكل  القسم  يخصص 

 عليه اسمه ورقم قيده وسنة التحاقه بالقسم، ويحتوي على نتائجه الفصلية  
 
للطالب يكون بالقسم مبينا

في ويسجل  وتجديده،  القيد  وإيقاف  والضافة  كالسقاط  به  الخاصة  نماذجه  الخاصة وكل  املالحظات  ه 

والعوائق   مشاكله  على  ويطلع  ويوجهه  الطالب  تنزيل  دراس ي  فصل  كل  بداية  مع  ويتابع  الطالب،  بدراسة 

 بأول  
 
والعقبات التي تعيق دراسته، وفي املقابل يلتزم  الطالب بسحب نتائج مواده نهاية كل فصل دراس ي أوال

ا في ملفه ومتابعة الناقص منها وإبالغ منسق الدراسة  وتسليمها للمشرف األكاديمي الذي بدوره يقوم بحفظه

 واالمتحانات بالقسم بكل نقص في امللف أو تقصير من الطالب. 

 ألسباب خارجية أو إدارية أو علمية أو لم يكلف له مشرف لإلشراف عليه         
 
ومن لم يكن مشرفه حاضرا

ن  بتسليم  يقوم  القسم  إرادة  عن  الخارجة  الظروف  لبعض  الدراسة  نتيجة  ملنسق  نتائجه  من  سخة 
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واالمتحانات بالقسم لوضعها في ملفه الخاص بذلك ومتابعة املنسق في كل أحواله حتى يتم تكليف مشرف  

 له.

حاصل          يجمع  ثم  املقرر،  وحدات  عدد  في  مقرر  كل  درجة  بضرب  للطالب  الفصلي  املتوسط  ويحسب 

لب في الفصل الدراس ي، وال تحسب ضمنها املقررات  الضرب ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطا

 التي تغيب عنها الطالب بعذر مقبول أو التي انسحب منها. 

الدرجات   مجموع  مع  الوحدات  مجموع  إضافة  مع  نفسها  بالطريقة  التراكمي  املعدل  ويحسب 

 الوحدات التراكمية. السابقة إلى الوحدات والدرجات الالحقة وقسمة ناتج عدد الدرجات على ناتج عدد 

 التخرج 

يمنح الطالب الدرجة الجامعية األولى الليسانس في التربية تخصص لغة عربية ودراسات إسالمية بعد         

للتخرج من   املطلوبة  الوحدات  وبلوغه عدد  اآلتي،  الجدول  في  املبينة  املقررات  األدنى من  الحد  في  نجاحه 

وتصدر شهادة التخرج باسم كلية      ية.  القسم، والتزامه بكل الضوابط واللوائح املعمول بها بالجامعة والكل

 االمتحانات ومسجل الكلية والعميدالتربية وبتصديق من رئيس القسم ورئيس قسم الدراسة و 
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 المخالفات العقوبات التأديبية 
 

 
 

 أوال: المخالفات التأديبية: 
 ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

 أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة.االعتداء على  •

افق التابعة لها.  •  االعتداء على أموال الجامعة أو املر

 الخالل بنظام الدراسة واالمتحانات. •

 ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق. •

 : واجراءات التأديب ثانيا: العقوبات التأديبية

 يتكون نظام الثواب للطالب من النقاط التالية: :نظام الثواب .1

التأكيد على أهمية فتح قنوات التواصل مع الطالب لتوصيل صوتهم وشكواهم   •

 وتظلماتهم واحتياجاتهم ملسؤولي الكلية. 

التركيز على توفير خدمات الدعم التعليمية للطالب وبرنامج االرشاد االكاديمي،   •

 هتمام بعيادة الكلية و املقهى و املطعم. واالهتمام برحة الطالب من خالل اال 

افز املادية و املعنوية للطالب مثل توفير  • للتعامل مع   آلية التأكيد على الحو

 الطالب املتفوقين واملوهوبين و املبدعين.  

 يتم معاقبة الطالب عند قيامه باملخالفات اآلتية:  :نظام العقاب .2

 التخريب املتعمد للممتلكات الكلية وموجوداتها.  •

ممارسة العنف و الشروع فيه داخل الكلية ضد عضو هيئة التدريس أو زمالؤه   •

 الطالب. 

 الغش أو محاولة التعدي على نظام سير الدراسة و االمتحانات بالكلية.   •

 داب و االخالقيات العامة بالكلية. املمارسات املخلة باآل  •

ال يتم توقيع العقوبة على الطالب اال بعد االستماع الي اقواله ودفاعه    العقوبات: .3

 بوجود ولي امره امام لجنة التأديبية التي تشكل من قبل الكلية، و العقوبات هي: 

 يحرم الطالب من دخول االمتحانات في بعض املقررات او كلها.  •

 ن الدراسة لفصل دراس ي أو أكثر. يحرم الطالب م •

يتم فصل الطالب نهائيا من الكلية في حالة تكرار احدي املخالفات املنصوص   •

 عل ها في نظام العقوبات وبشكل متعمد. 
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 التوصيف المصغر للمقررات 
 

    :(100STمبادئ اإلحصاء  )

البيانات وتنظيمها، وطرق  يدرس الطالب أساسيات الحصاء الوصفي، وذلك بتعرفه على طرق جمع   

عرضها في جداول تكرارية، وتمثيل هذه الجداول برسم بياني مناسب، وكذلك تعريف الطالب بطرق تحليل  

ومقارنة   والتفلطح،  االلتواء  ومقاييس  التشتت،  ومقاييس  املركزية،  النزعة  مقاييس  باستخدام  البيانات 

 خصائص هذه املقاييس املختلفة . 

 (: 101STصاء )مقدمة في  علم اإلح

تعريف علم الحصاء، أنواع  البيانات الحصائية، مفهوم املجتمع الحصائي والعينة وأنواع العينات،        

التشتت   املركزية ومقاييسها،  النزعة  البياني،  بالرسم  البيانات  التكرارية، عرض  بالجداول  البيانات  عرض 

 ومقاييسهما، االرتباط واالنحدار.ومقاييسه، االلتواء والتفرطح 

 (: 102STمقدمة في علم االحتماالت  )

فراغ العينة    – مفاهيم أساسية: التجربة العشوائية  -1يغطي هذا املقرر مبادئ وأسس االحتماالت ومنها: 

االحتمال    -4طرق الحصر)العد(،    -3العمليات الجبرية على األحدا ،   -2أنواع األحدا .   –الحد   –

 ز.  يقاعدة بي  -6االحتمال الشرطي واالستقاللية.  - 5رق حسابه. وط

 (: 101MM)  1رياضة عامة 

واملتباينات للمجموعات  عامة  دراسة  املقرر  االتصال  ،  يوفر  النهايات،  والدوال،  االستمرارية،    - العالقات 

نظرية رول    –بعض نظريات االستمرارية، التفاضل )االشتقاق(، التطبيقات )الدوال التزايدية والتناقصية  

املتوسطة    – القيمة  والصغرى    – نظرية  العظمى  نقاط    –النهايات  والتحدب  رسم    –  االنقالبالتقعر 

 املنحنيات(.  

 (: MM102) 2 رياضة عامة

ـــــــالتهــا. التكــامــل   –الــدوال اآلســــــــــــيــة    –تميــة  يالــدوال اللوغــار   ـــ ـــــــيــة وتفــاضــ ـــ الــدوال الزائــديــة والزائــديــة العكســ

 .تال في النهاياتيالتكامل غير املحدود بعض األمثلة البسيطة، طرق التكامل ، قاعدة لوب، املحدود 

 (:CS102)  نصوصالمعالجة 

ـــــــتخـدامـاتهـا. تحليـل   -مراجعـة ســــــــــــريعـة عن الحواســــــــــــيـب ونظـام تشــــــــــــغيلهـا والبرامج التطبيقيـة ـــ افـذ واســ النو

تطبيقات من تقرير وأبحا  اسـتخدام وبرمجة   Math Labوتصـميم موضـوعات وأنظمة باسـتخدام برنامج 

 (.SSPوتحليل ومحاكاة البرنامج، ومقدمة عن برنامج ) 

 :(MM103) هندسة تحليلية مستوية

ـــــــيم   –النقطـة وامليـل )البعـد بين نقطتين   منظومـة الحـداثيـات )الـديـكارتيـة ، النقطيـة( والعالقـة بينهمـا، ـــ تقســ

الخط املســــــــــتقيم )الصــــــــــور  تغير الحداثيات، املتجهات )في بعدين(، قطع مســــــــــتقيمة من الداخل والخارج(،

 .القطوع املخروطية، الدائرة املختلفة ملعادلة الخط املستقيم(،

 (:MM105)1 جبر خطي

ومفـاهيم عـامـة(، املعـادالت الخطيـة )تعـاريف   )تعـاريفاملحـددات  املصــــــــــــفوفـات والعمليـات املعرفـة عل هـا،   

 )القليدية(. االتجاهيةالفضاءات  ومفاهيم عامة(،
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 (:MM114هندسة فضائية )

ـــــــيم قطعـة الكرويـة( طول    –الســــــــــــطوانيـة   –منظومـة إحـداثيـات: منظومـات الحـداثيـات )الـديـكارتيـة     ـــ وتقســ

 .املتجهات، املستوى، املستقيم، سطوح الدرجة الثانية املحل الهندس ي، –مستقيمة 

 (:MM202)1معادالت تفاضلية عادية 

منشأ املعادلة    –املعادلة التفاضلية الخطية وغير الخطية  -الدرجة   -الرتبة   -تعريف املعادلة التفاضلية    

ووحدانية الحل للمعادلة التفاضلية العادية، املعادلة التفاضلية العادية من  وجود  –التفاضلية العادية 

الرتبة األولى وصورتها العامة  وطرق حلها، املعادالت التفاضلية الخطية، حل املعادلة التفاضلية 

 املتجانسة والالمتجانسة، املعادالت التفاضلية الخطية من رتب عليا، تحويالت البالس. 

 (:ST202)إحصاء رياضي  

التجربـــــة العشــــــــــــوائيـــــة وفراغ العينـــــة، املتغيرات العشــــــــــــوائيـــــة وأنواعهـــــا، دالـــــة التوزيع االحتمـــــالي للمتغير  

ـــــــ ي والتباين،   ـــ العشــــــــــــوائي األحادي )املنفصــــــــــــل واملتصــــــــــــل(، دالة التوزيع االحتمالي التراكمي، التوقع الريا ــ

ـــــــلــة، التجزيء، العزوم والــدالــة املولــدة للعزوم، أهم التوزيعــات االحتمــ  ـــ ـــــــلــة واملتصــ ـــ دالــة التوزيع اليــة املنفصــ

االحتمالي للمتغير العشــوائي الثنائي )املنفصــل واملتصــل(، دالة التوزيع االحتمالي الحدية )الهامشــية(، دالة 

ـــــــتقلة،   ـــ ـــــــوائية املســ ـــ ـــــــرطي، املتغيرات العشــ ـــ التوزيع االحتمالي التراكمي املشــــــــــــترك، دالة التوزيع االحتمالي الشــ

الريا ـ ي، التغاير، االرتباط، دوال التوزيعات االحتمالية ملتغير عشـوائي متعدد )املنفصـل واملتصـل(  التوقع 

 وخصائصها.

 (:MM206) ااستاتيك

إلى قوة  القوة، عزم قوة حول نقطـــــة وحول محور ، اختزال مجموعـــــة من القوى غير امللتقيـــــة عنـــــد نقطـــــة 

ــاء الثال ي وفي بعـدين ،  وازدواج ، االزدواج ، املحصــــــــــــلـة البريميـة، االتزان ملجموعـة قوى غير ملتقيـة في الفضــــــــــ

املحــاور املتوازيــة واملحــاور املتعــامــدة ، عزم القصــــــــــــور الــذاتي ،  االنقالب  و  االنزالقردود األفعــال ، االحتكــاك ،  

 وعزم قصور األجسام الهندسية ، عزمي القصور الرئيسيين واملستويين الرئيسيين ، دائرة مور.

 (:MM207) ديناميكا

الـكارتيزيـة ، والـذاتيـة   بـالحـداثيـاتكينمـاتيـكا الجســــــــــــيمـات ، الحركـة في خط مســــــــــــتقيم ، الحركـة في مســــــــــــتوى  

والقطبية، كينماتيكا الجســـــــــم املتماســـــــــك، ســـــــــرعة نقطة بالنســـــــــبة ألخرى، و جلة نقطة بالنســـــــــبة ألخرى في 

ــة،  ، كينمــــاتيـكـــا الجســــــــــــيمــــات، قوانين نيوتن وتطبيقــــات في جانتقــــالالــــدوران ، ودوران مع   ميع أنواع الحركـ

ـــــــغيرة   بالضـــــــــافة إلى الحركة في وســـــــــط مقاوم والجســـــــــيمات متغيرة الكتلة وحركة املقذوفات، الذبذبات الصــ

وتطبيقــات على التصـــــــــــــادم ومعــامــل االرتــداد، الشــــــــــــغــل   ةوالــدورانيــ الحركــة الخطيــة  الحركــة املقيــدة، كميــة  

 للجسيمات والجسم الجاس ئ. ةوالدورانيوالحركة الخطية والقدرة 

 (: MM208طرائق تدريس خاصة )

 ملقرر التطبيقات التدريسية والتربية العملية. و يعد    
 
 نظريا

 
يغطي مفهوم منهج  هذا املقرر أساسا

الرياضيات : ويشمل دراسة عناصر املنهج : املحتوى : نص املحتوى، خصائصه وأنواعه، املحتوي  

الحلزون، املحتوى املشاكل. طرائق التدريس : تعريف طريقة التدريس ، أنواع طرق التدريس ، خصائص  

بارات ، خصائص كل منها. أسلوب  طرق التدريس. التقويم : نص القياس ، التقييم والتقويم ، أنواع االخت 

حل املشاكل في الرياضيات وتطبيقاتها في منهج الرياضيات للمرحلة املتوسطة. دراسة بعض األمثلة  

لتطبيقات ما درس من أهداف ومحتوى طرائق تدرس عن مواضيع من املقررات الرياضية التي تدرس في  
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املرحلة املتوسطة ، الجمعيات الرياضية  املراحل املتوسطة. مواضيع تقدم كأنشطة عملية في مستوى 

 ونشاطها وإسهامها في العملية التعليمية.   

 (:MM211) 3رياضة عامة  

 التكامالت املتعددة، املتتاليات واملتسلسالت الالنهائية. ،ومشتقاتها  الدوال في متغيرين أو أكثر    

   (:MM213) نظرية المجموعات

ـــــــة،    –املجموعــــــة  املجموعــــــات : مفهوم      ـــــ ـــ إثبــــــات بعض املبرهنــــــات على املجموعــــــات، املجموعــــــات املفهرســ

 التطابق.  نظرية العدد، الدالة، العالقات،

 (:MM214تحليل متجهي )

الدوال االتجاهية، املجال القياس ي واملجال االتجاهي، التكامالت الخطية والسطحية والحجمية، مبرهنات    

 ة الحداثيات املتعامدة. التكامل في التحليل املتجه، أنظم

 (:MM215) 2جبر خطي 

فضـاء الضـرب الداخلي )تعاريف  الفضـاءات االتجاهية ) تعاريف ومفاهيم أسـاسـية(، التحويالت الخطية،   

 القيم الذاتية واملتجهات الذاتية ملصفوفة.  وأمثلة وخواص أساسية(،

 (:MM302) 1جبر مجرد 

ــــــــاحبــةالعمليــات الثنــائيــة وخواصــــــــــــهــا،  ـــ نظريــة الجرانج  ، الزمرة وخواصــــــــــــهــا األســـــــــــــاســــــــــــيــة، املجموعــات املصــ

وتطبيقاتها، الزمرة الجزئية الناظمة وخواصــــــها األســــــاســــــية، الزمرة البســــــيطة ، زمرة القســــــمة، التشــــــاكل في 

 الزمر )أمثلة وخواص أولية(، زمرة املبادالت وخواصها األولية.

 (:MM303) 1تحليل حقيقي 

: خواص عمليتي الجمع والضــــــــــــرب في األعــــداد الحقيقيــــة وعالقــــة ترتيــــب األعــــداد  خط األعــــداد الحقيقيــــة   

القيمة املطلقة للعدد الحقيقي وحل متبايناتها بعد دراســـــــــة  –الحقيقية مع الثبات، االســـــــــتنتاج الريا ـــــــــ ي  

 –دة  املتتـاليـات املحـدو   –متتـاليـات األعـداد الحقيقيـة تعريفهـا وأنواعهـا وتقـاربهـا    –خواص القيمـة املطلقـة  

خاصـــــية  –أكبر حد ســـــفلي   –أصـــــغر حد علوي   –عالقة املتتالية املتقاربة بمتتالية كوشـــــ ي   –متتالية كوشـــــ ي  

ــاء القليـــدي نوني البعـــد، توبولوجيـــا على   –نظريـــات على تقـــارب املتتـــاليـــات    –أرشــــــــــــميـــدس   تمـــارين. الفضــــــــــــ

 واالتصال )االستمرار(.،  النهايات 𝑹𝒏، املتتاليات واملتسلسالت في الفضاء𝑹𝒏الفضاء 

 (: MM304)  2تحليل حقيقي 

 النهايات واالتصال. مشتقة الدوال الحقيقية  1درس في مقرر تحليل حقيقي    مراجعة ما   
 
مشتقة    –خصوصا

Rدالة في الفضــــاء  
p

ــة   –اتصــــال املشــــتقة   –مبرهنة القيمة الوســــطى    -  ــلســ  –قاعدة لوبيتال   –قاعدة الســ

النهايات العظمى والصـــــــــغرى، التكامل، متتاليات ومتســـــــــلســـــــــالت   –مبرهنة تايلور  –االشـــــــــتقاق من رتب عليا  

 الدوال .

 (:MM305) 1تحليل مركب  

من األعداد وشروط التساوي، توبولوجيا املستوى  (  nاألعداد املركبة، املتباينة املثلثية وتعميمها على  )    

 التحويالت .، الدوال األولية املركب، الدوال في املتغير املركب، 
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   (:MM306) 2 تحليل مركب

التكامل املركب، التقارب املنتظم، تطبيق على    الدراسة النظرية للمتسلسالت ذات الحدود املركبة،  

الرواسب )البواقي(، النقاط املنعزلة، مبرهنة الرواسب، تكامل متسلسلة  حسبان   -متسلسالت القوى 

 لورانت في منطقة تقاربها بحساب التكامل الحقيقي املعتل باستخدام مبرهنة الرواسب. 

 (:MM308تحليل عددي ) 

للمعادلة متســــــلســــــلة تايلور ، متســــــلســــــلة ماكلورين ، خاصــــــية التقارب، االســــــتكمال الخطي، الحل العددي     

الواحدة، الحل العددي لنظام معادالت خطية ، حســــــــاب التفاضــــــــل )الفروق األمامية ، الفروق املركزية( ، 

حســـــــــــــاب التـكامـل )قـاعـدة شــــــــــــبـه املنحرف ، قـاعـدة شــــــــــــبـه املنحرف املركبـة( ، قـاعـدة ســــــــــــمبســــــــــــون ، قـاعـدة  

 سمبسون املركبة ، تحليل األخطاء.

 (: MM309) 1رياضة مدرسية 

 (.9-7تحليلية نقدية علمية ملوضوعات الكتب املقررة في الرياضيات في السنوات ) دراسة   

 (:MM310)  2رياضة مدرسية 
 ( .12-10دراسة تحليلية نقدية علمية ملوضوعات الكتب املقررة في الرياضيات في السنوات ) 

 (: MM311) 2معادالت تفاضلية عادية 

حل منظومة املعادالت  ،  املصــفوفة األســاســية، الحل العاممنظومة املعادالت التفاضــلية العادية الخطية،  

ـــــالت   ـــــلســ ـــــورة متســ التفاضـــــــلية الخطية ذات املعامالت  الثابتة، حل املعادلة الخطية من الرتبة الثانية في صــ

ــاديـــة   ـــــــتورم  النقطـــة االنفراديـــة النظـــاميـــة( ، منظومـــة    –القوى )النقطـــة العـ ـــ ليوفيـــل، املعـــادالت فوق   –شــ

 الهندسية، معادلة بيسل، معادلة ليجندر، معادلة الجسير.

 (:MM317منطق رياضي )

دراسة منطق القضايا، دراسة األنسقة املنطقية غير الرسمية، دراسة األنسقة املنطقية وإثبات مبرهناتها 

دراسة   استدالل،  كقواعد  تعريفات  على  تعتمد  على  التي  تعتمد  التي  مبرهناتها  وإثبات  املنطقية  األنسقة 

 . تكافؤات منطقية كقواعد استدالل، منطق الكم

 (:MM400تطبيقات تدريسية )

الهـدف من مقرر التطبيقـات التـدريســــــــــــيـة هو إعـداد الطـالـب عمليـا ملرحلـة التربيـة العمليـة عن طريق إتـاحـة     

الفرص للطالب ملمارســـــــة التدريس )كل حســـــــب تخصـــــــصـــــــه( بشـــــــتى طرقه )طرق التدريس( داخل الكلية من 

ن جهة اخرى.  أجل أن يكتســـــــــــب مهارات التدريس الالزمة لالســـــــــــتعداد للتربية العملية من جهة، وللتدريس م

ويطبق الطــالــب عبر هــذا املقرر ويتــدرب على مختلف طرق التــدريس الحــديثــة والتي تم تغطيتهــا أثنــاء مقررات  

طرق التــدريس العــامــة وطرق التــدريس الخــاصــــــــــــــة، بمــا في ذلــك التــدريــب على إعطــاء الــدروس، والتخطيط  

 للدرس، 

، والتعامل مع الطلبة، والتقييم والتقويم،  وإعداد االســــئلة، واملناقشــــة، وتصــــميم االمتحانات، وترــــحيحها

وإدارة الصــــــــــــف، واســــــــــــتخــدام التقنيــة في التــدريس، وجميع املهــارات واملهــام االخرى التي يقوم بهــا املعلم من 

 جميع الجوانب النفسية والسلوكية والعلمية. 
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 (:MM401معادالت تفاضلية جزئية )

املعادلة التفاضــــــلية الجزئية الخطية من الرتبة األولى، معادلة بفاف  منشــــــأ املعادلة التفاضــــــلية الجزئية،     

ــلية الجزئية من الرتبة  وحل املعادالت التفاضـــــــلية الجزئية من الرتبة األولى غير الخطية ، ـــ املعادالت التفاضــ

 الثانية .

 (:MM403) 2جبر مجرد 

الحلقات الجزئية وخواصها، املنطقة الرحيحة  الحلقات )تعاريف ومفاهيم أولية وخواص أساسية( ،       

الحلقة   مميز  واملجال،  الرحيحة  املنطقة  بين  العالقة  أساسية(،  ومفاهيم  )تعاريف  املجاالت  وخواصها، 

الحلقي وخواصه،   التشاكل  القسمة وخواصها،  حلقة  الرئيسية،  واملثاليات  املثاليات وخواصها  واملجال، 

الجزئية واملثاليات، نواة التشاكل وخواصها، النظرية األولى في التشاكل    دراسة تأثير التشاكل على الحلقات

الحلقات   في  وخواصها  األولية  املثاليات  صحيحة،  منطقة  من  مجال  بناء  وتطبيقها،  للحلقات  التقابلي 

 التبديلية، املثاليات العظمى وخواصها في الحلقات التبديلية، دراسة بعض الحلقات الهامة.

 (:MM404) مشروع التخرج 

يختار الطالب موضوعا علميا )حسب تخصصه(، ويقدمه للقسم كمقترح، ثم يجري عن املوضوع بحثا علميا     

متتبعا لخطوات ومنهجية البحث العلمي الرحيح بما في ذلك تحديد املشكلة، جمع  البيانات، تحليلها، فائدة  

والغرض من مشروع التخرج  البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، الخ.  

الفصول   الطالب ملفاهيم ومبادئ درسها خالل  في مجاله عبر تطبيق  البحو   الطالب على إجراء  هو تدريب 

 الدراسية السابقة في الكلية.   

 (:MM405Eبرمجة خطية )

ـــــائل  مفهوم الطريقة البيانية لحل   مقدمة وأمثلة للنموذج الريا ــــــــــ ي ملســــــــــائل برمجة خطية بســــــــــيطة،    ـــ مســ

ـــــــطـة، منظومـة املعـادالت، البرمجـة الخطيـة وتشــــــــــــمـل منطقـة الحـل والرؤوس، ـــ ـــــــينـات   الطريقـة املبســ ـــ التحســ

 املتغيرات املحدودة، البرمجة الرحيحة . تحليل الحساسية، االقتران، )التدقيقات( الحسابية،

 (:MM406Eتحليل دالي )

  - فراغات باناخ املختلفة    – الفراغات املعيارية    – املختلفة  الفراغات املترية    - متباينة هولدرومنكوفسكي      

التمام   ونظرية  باناخ  هانا،  نظرية  فيشر،  ريز،  املتعامدة    –نظرية  والنظم  هلبرت  على    –فراغات  مقدمة 

 تطبيقات.  –املؤثرات الخطية واملحدودة على فراغات مختلفة 

 (:MM407Eتاريخ الرياضيات )

نبــذة عن الترا  التــاريأي، أهميــة دراســــــــــــــة تــاريخ الريــاضــــــــــــيــات، واجــب العرب    أهميــة تــاريخ الريــاضــــــــــــيــات،   

 واملسلمين نحو تراثهم التاريأي، تطور العلم الريا  ي، مشاهير علماء املسلمين في الرياضيات.

  (:MM408E)بحوث العمليات 

ـــــــيص،    ـــ ـــــــبكي، الحالل )نظريـة التحليـل   املـدخـل إلى بحو  العمليـات، النقـل والتوزيع، مســـــــــــــائـل التخصــ ـــ الشــ

نظريـــة املخزون واملفـــاهيم   صــــــــــــفوف االنتظـــار املفهوم واألنظمـــة والحلول، االســــــــــــتبـــدال(، نظريـــة األلعـــاب،

 االقتصادية وحساب الحل.

 (:MM409Eمعادالت تكاملية )

 معادالت فريدهولم التكاملية الخطية . را التكاملية،يمعادالت فولتي
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 (:MM410Eنظرية القياس  )

دراسة أنواع الجبور املختلفة ، شبه الحلقة، الحلقة،   -مقدمة عن املجموعات، قابلية العد، الدالة املميزة 

(، الفراغ  σ-Algebra)  على  املعرفة القياس على   ونظريات القياس –σالحقل، الحلقة الحقل من نمط 

املجموعات املقيسة،   - الخارجي القابل للقياس، فراغ القياس، القياس الخارجي، نظريات على القياس 

 تطبيقات.  –دوال وفضاء القياس، تكامل لوبيج
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 )متطلبات الكلية(  التربوية توصيف مصغر لمقررات                       

 
 

 (: EPsy100علم النفس العام )

النفس وتاريخه، وموضوعه، وأهدافه، وأهميته، ومدراسه،   بماهية علم  إلى: تعريف الطالب  يهدف املقرر 

ومناهجه، ونظرياته املختلفة في تفسير السلوك بصفة خاصة،  وسلوك الكائن الحي بصفة عامة، وتبصيرهم  

 بتطور قدرات األفراد العقلية، وقدراتهم على التعلم والدراك.  

 (:EPsy101ة )أصول التربي

يتناول املقرر مفهوم التربية وفلسفتها من خالل دراسة تاريخية لتطور األفكار والنظريات التربوية املختلفة.  

كما يتناول أيضا بعض القيم واالتجاهات األساسية لعمليات التربية وعالقتها بمجاالت الحياة املختلفة في  

 املجتمع.  

 (: EPsy200)علم النفس االرتقائي 

معرفــــة مفهوم النمو   يهــــدف مقرر علم النفس االرتقــــائي أو علم النفس النمو إلى تمكين الطــــالــــب املعلم من

ــافـة إلى   التعلم، ومعرفـة أهميـة دراســــــــــــة النمو في الـكائن الحي في املراحـل املختلفـةبـ ووظـائفـه وعالقتـه   ـــــ ـــ بـالضــ

الســـــيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو لدى النســـــان منذ بداية نشـــــأته وحتى نهاية معرفة الخصـــــائص  

 .وجوده

 (: EPsy201) طرق التدريس العامة

إعطـــاء املتعلم فكرة نظريـــة عن طبيعـــة ومفهوم التـــدريس. والتعرف على أهم املعـــايير   :يهـــدف هـــذا املقرر إلى 

وأهم خصـــائص املعلم الجيد وأبعاد يـــخصـــيته. كما يهدف إلى واملبادئ األســـاســـية لعملية التدريس الجيد.  

 .تزويد املتعلم بأهم املبادئ العامة الستراتيجيات التدريس وما ينبغي مراعاته خالل تطبيقها

 (: EPsy202) أسس المناهج

تمكين املتعلم من التمييز بين االتجــاهــات التقليــديــة والحــديثــة ملفهوم املنهج، وتعريفــه  :يهــدف هــذا املقرر إلى 

بعناصــــــــر املنهج بصــــــــفته منظومة ودور املعلم ف ها.  وكذلك األســــــــس التي يقوم عل ها املنهج في مراحل التعليم  

 .املختلفة وخاصة مرحلة التعليم األساس ي وتعريف املتعلم ببعض التنظيمات املنهجية

 (: EPsy203) علم النفس التربوي

التعرف على مفهومـه وأهميتـه وأهـدافـه وأهم املفـاهيم واملبـادئ  ا، املقرر يســــــــــــ ى إلى تحقيق عـدة أهـداف منهـ 

 .4 .فهم عمليــة التعلم وشــــــــــــروطهــا .3 التعرف على طرق البحــث في علم النفس التربوي  .2 .ذات العالقــة بــه

املقـــارنـــة بين نظريـــات التعلم   .5 .االســــــــــــتفـــادة منهـــا في املوقف التعليميالتعرف على نظريـــات التعلم وكيفيـــة  

التعرف على مفهوم الــذكــاء  .7 .الوعي بــأهميــة انتقــال أثر التعلم جراء عمليــة التعلم .6 .وتطبيقــاتهــا التربويــة

ب  التعرف على مفهوم الـدافعيـة وإكســـــــــــــا  .8 .والقـدرات الخـاصـــــــــــــة والفروق الفرديـة والعوامـل املؤثرة ف همـا
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إكســــــــاب الطلبة مهارة التقويم التربوي وبناء االختبارات   .9 .الطالب مفاهيم حولها وكيفية اســــــــتثارتها لديهم

 .توظيف املعارف واملفاهيم التربوية النفسية لخدمة العملية التربوية .10 التحصيلية

 (: EPsy301)طرق البحث 

للمعرفـــة وتنميـــة قـــدراتهم على التفكير العلمي،  وتمكينهم من فهم الطالب للتطور التـــاريأي   يهـــدف املقرر إلي 

اســـــتخدام الطريقة العلمية في حل املشـــــكالت، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم حول أهمية البحث العلمي.  

 . كما يهدف إلى فهم الطالب ألنواع البحو  في العلوم التربوية والنفسية

 (: EPsy302)القياس والتقويم التربوي  

الدراك العميق ملفاهيم وأســس القياس والتقويم النفيــ ي التربوي، واالســتبصــار بوظائفه،  :يهدف املقرر إلى 

ــا الملام باألســـــــــس واملهارات النظرية والتطبيقية الالزمة  ودوره املؤثر في كل مكونات العملية التعليمية. أيضـــــــ

مهــا، بمــا يعين على جودة األداء ورفع مســــــــــــتوى الكفــايــة لعــداد االختبــارات وتطبيقهــا وتحليــل نتــائجهــا وتقوي

 .املهنية، وخصوصا في ميدان اختبارات التحصيل الدراس ي بأنواعها

 (: EPsy303) وسائل تعليمية

تعريف املتعلم بمفهوم عملية االتصــال ومراحله، وعناصــره وعالقة ذلك بالتعليم والتعلم،   :يهدف املقرر إلى 

 لتطورها التاريأي. وأنواعها وتصــــــنيفاتها، وأســــــس إعدادها واســــــتخدامها  ومفهوم الوســــــيلة  
 
التعليمية وفقا

 .بشكل فعال لتحسين عملية التعلم والتعليم

 (: EPsy401)الصحة النفسية 

تزويد املتعلم باملعلومات النظرية والعملية التي تمكنه من رفع مستوى   . 1دف مقرر الرحة النفسية إلى يه

افق النفي ي للمتعلم ومستوى تحصيله الدراس ي .2 . النفسية الرحة   .  إدراك العالقة بين التو

تزويد املتعلمين باملعلومات الخاصة بالرشاد النفي ي والتوجيه التربوي من خالل التعرف على طبيعة   .3 . 

افات السلوكية العامة افات الس  .4 . املشاكل النفسية واالنحر لوكية وسبل  التعرف على أسباب االنحر

  ا.تشخيصها وعالجه

 (: EPsy402) التربية العملية

اقع ميـداني. حيـث يقوم    إلى و
 
الهـدف من التربيـة العمليـة هو إتـاحـة الفرصــــــــــــة للطـالـب بتطبيق مـا درس نظريـا

الطالب بممارســــــــة التدريس في رياض االطفال، أو املدارس، أو مؤســــــــســــــــات ذوي االحتياجات الخاصــــــــة.. كما 

( لالسـتفادة منها في إعداد  تتاح للطالب عبر هذا املقرر مشـاهدة نماذج حقيقية )داخل املؤسـسـات التعليمية

 من أركان برامج إعداد املعلمين،  الدرس بشكل نموذجي و القيام بتدريسه،  
 
 أساسيا

 
وتعد التربية العملية ركنا

وتدريبهم، فينظر إل ها على أنها برنامج متكامل يوازي في أهميته برنامج الدراسة النظرية في الكلية. وهي املعيار  

  . نجاح برنامج العداد، حيث يتم من خاللها الربط بين النظرية والتطبيق الحقيقي للحكم على مدى
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 جامعة توصيف مصغر لمتطلبات ال
 

 (:101AR) 1دراسات قرآنية 

يدرس الطالب في هذا املقرر حزب األعلى كامال على أن تشــمل الدراســة: أســباب النزول واملناســبات التي بين  

الســـور وشـــرح املفردات شـــرحا لغويا، وبيان معاني اآليات، ودراســـة الصـــور البالغية، وما ترشـــد إليه اآليات.  

 كما يكلف الطالب بحفظ الحزب كامال.   

  (:210AR)2دراسات قرآنية 

يدرس الطالب في هذا الفصل السور اآلتية: املجادلة، الحشر، املمتحنة، الصف، وتشمل الدراسة أسباب  

النزول واملناســــبات التي بين الســــور وتحليل املفردات تحليال لغويا وتفســــير اآليات ودراســــة الصــــور البالغية،  

اآليات، كما يكلف الطالب بحفظ    وبيان ما ترشد إليه اآليات ودراسة األحكام الفقهية املستنبطة من بعض

 هذه السور.   

 (:310AR) 1اللغة العربية 

يهـدف هـذا املقرر إلى معرفـة خصــــــــــــائص اللغـة العربيـة وأهميتهـا وتوظيفهـا في الحيـاة العـامـة ، كمـا يهـدف إلى  

والعراب إلى  تمكين الطالب من معرفة ما يتركب منه الكالم من اسم وفعل وحرف والنكرة واملعرفة والبناء 

 جانب دراسة بعض قواعد المالء بالتركيز عل ها واالهتمام بها.

 (:410AR) 2اللغة العربية 

يهــدف هــذا املقرر إلى تمكين الطالب من معرفــة الجملــة بنوع هــا وأحكــام املبتــدأ والخبر، واالهتمــام بمعرفــة 

 املعاجم وكيفية االستفادة منها في تفسير الكلمات ومعرفة معان ها.

 (:215AR) 3اللغة العربية  

يهــــدف هــــذا املقرر إلى إكســـــــــــــــاب الطالب املهــــارات الكتــــابيــــة واللغويــــة واللقــــائيــــة من خالل دراســـــــــــــــة بعض  

 النصوص القرآنية والشعرية وتوظيف ذلك في تقويم ألسنتهم. 

 (:216AR) 4اللغة العربية  

بـــالتركيز على  الجـــانـــب  يهـــدف هـــذا املقرر إلى إكســــــــــــــاب الطالب مهـــارة كتـــابـــة الرســــــــــــــائـــل والتقـــارير والبحو   

التطبيقي من خالل دراســـــة عالمات الترقيم وطرق كتابة التقارير والرســـــائل وكذلك دراســـــة بعض أســـــاليب  

 املدح .

     (:EN100) 1لغة إنجليزية  

يهـدف هـذا املقرر إلى إعطـاء الطـالـب نبـذة عن قواعـد اللغـة النجليزيـة ـكأدوات النكرة واملعرفـة والضــــــــــــمـائر  

األزمنة  كما يهدف إلى تزويد الطالب بمهارة املحادثة حيث يبدأ باســـــتخدام الجمل الســـــهلة كالتحية  وبعض  

والتهنئة والســــــــــــؤال عن الرــــــــــــحة والعمر وغيرها كذلك تنمية مهارة القراءة  ب عطاء الطالب قطع بســــــــــــيطة  

لى بعض املصطلحات التي  وفقرات لقراءتها وفهمها كما يهدف إلى تعليم الطالب الكتابة والمالء بالضافة إ

 قد يستخدمها الطالب في مجال تخصصه.
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    (:EN101) 2لغة إنجليزية  

، كمـــا يهـــدف إلى زيـــادة معرفــة  1يعـــد هـــذا املقرر امتـــدادا وتكملـــة ملـــا درســــــــــــــه الطـــالـــب في مقرر لغـــة إنجليزيـــة  

مية مهارة املحادثة  الطالب بقواعد اللغة النجليزية ب عطائه الجمل االســمية والصــفات واألحوال كذلك تن

باســــــتخدام الجمل التي يمكن اســــــتعمالها خارج الفصــــــل كالتعارف والتحد  عن الهوية وغيرها بالضــــــافة  

إلى االهتمـام بجـانـب القراءة عن طريق قراءة قطع متقـدمـة ومعرفـة معـاني الكلمـات وحفظ كتـابتهـا ثم ينتقل  

ة الجمل والفقرات والتعبير عن األشـــياء التي أمام  الطالب إلى مهارة الكتابة حيث يتم التعريف بكيفية كتاب

 كـذلـك تعليمـه الترقيم ملـا لـه من أهميـة في اللغـة النجليزيـة بـالضــــــــــــافـة إلى إعطـائـه املزيـد من  
 
الطـالـب كتـابيـا

 املصطلحات. 

  (:CS100)  1حاسوب

أنواع الحواسيب   –األسـباب الرئيسـية السـتخدم الحاسـوب    -الحواسـيب في حياتنا : اسـتخدامات الحاسـوب

ــــــوب   –كيف تعمل الحواســــــــيب   –نظام الحاســــــــوب ومكوناته  – ــــــة بالحاســ لغة  –مصــــــــطلحات علمية خاصــ

ات العمليـ  –الحواســــــــــــيـب وأنظمـة العـد ومثيلهـا والتحويـل من النظـام العشــــــــــــري إلى أنظمـة أخرى وبـالعكس 

 –مكونات الحاســــوب الداخلية    -التشــــفير وشــــفرة   األســــكي   -الحســــابية بالنظام الثنائي منها الجمع والطرح

الذاكرة الرئيســــــــــية وأنواعها والذاكرة الثانوية  –وحدات الحســــــــــابات واملنطق    -املعالج الدقيق –لوحة األم  

  -وأنواعها

ــانــــات وأنوا  -وحــــدات القيــــاس الســــــــــــرعــــة والــــذاكرة اقــــل البيــ ــا  نو   -أجهزة الدخــــال والخراج وأنواعهــــا    -عهــ

قضــايا حاســوبية ومقدمة في تطبيقات  -تراســل البيانات ومعرفة شــبكات الحاســوب   –برمجيات الحاســوب  

 .Wordالحاسوب مثل محرر النصوص 

  (:CS101) 2حاسوب 

افذ واســـــتخداماتها   -مقدمة ســـــريعة عن الحواســـــيب ونظام تشـــــغيلها والبرامج التطبيقية    –الرســـــام   –النو

  Power Pointوبرنـــامج العرض التقـــدمي    Excelوالبرنـــامج    Wordواســــــــــــتخـــدام البرامج التطبيقيـــة    -الـــدفتر

ـــــتخدمها  عمليا. ومعظم هذا املقرر عملي  يهدف إلى توفير مهارات معملية وهذه  البرامج ال ـــ ـــــوف  يســ ـــ جاهزة ســ

 الطالب في إنجاز واجباته ومشروع تخرجه.
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 دليل قسم الرياضيات 

 خدمات الدعم التعليمية: 

 

 أوال: المكتبة: 

 

تحتوي املكتبـة على مجموعـة كبيرة من الكتـب و املراجع و الـدوريـات في مختلف التخصــــــــــــصــــــــــــات القـديمـة     و 

موضــوعيا ومقســمة ومفهرســة في  أرفقها حســب  ( وجميعها مصــنفة تصــنيفا    7348الحديثة ويبلغ عددها )  

 التخصصات على النحو التالي:

 عدد الكتب  التخصص  عدد الكتب  التخصص  عدد الكتب  التخصص 

 173 علم البيئة 93 الدوريات 1015 السالميات 

 194 الفنون  418 فيزياء 88 طرق البحث 

افيا  1159 اللغة النجليزية 256 الرياضيات  186 الجغر

 223 التاريخ 985 اللغة العربية  266 االجتماع علم 

 164 العلوم السياسية 620 األحياء  217 الكيمياء

 27 العالم والرحافة 315 الحاسوب  213 علم النفس 

 748 التربية و التعليم 114 العلوم الدارية  44 القانون 

    7348املجموع :    

 

 منظومة المكتبة:    

إدارة   االلكترونية  تعمل  إنشاء منظومة  الحاسوب، على  التخرج لقسم  بالتعاون مع طالب مشاريع  املكتبة 

الكتب ومحتويات  بتسجيل وحصر  املكتبة  إدارة  تقوم  املكتبة من كتب ومراجع ودوريات, حيث  ملحتويات 

تتناسب مع    املكتبة بطريقة تقليدية باستخدام السجالت و التسجيل اليدوي. املكتبة تفتقر ألجهزة حاسوب

عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس و املعيدين بالكلية، وكذلك ال يوجد بها أنترنت، وتحتاج إلى ربطها مع  

املركزية   املكتبة  خدمات   من  واالستفادة  الجامعة  إلى  الطالب  تنقل  لصعوبة   ، للجامعة  املركزية  املكتبة 

 بالجامعة

 :قوانين المكتبة  

 الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.  تفتتح املكتبة أبوابها من   .1

 يطلب من كل طالب إبراز بطاقة التعريف عند دخوله املكتبة.  .2

املكتبة غير مسؤولة عن ضياع األغراض و األشياء الثمينة ألي طالب أو عضو هيئة تدريس أو معيد   .3

 أو زائر. 

 يف الخاصة به. ال يسمح  للطالب استعارة أي كتاب أال بعد تجديد بطاقة التعر  .4

عند استعارة عضو هيئة التدريس القار أو املعيد  بالكلية يكون ذلك باستخدام بطاقة التعريف   .5

 الخاصة بالكلية. 
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 دليل قسم الرياضيات 

 يسمح للزوار و الباحثين من خارج الكلية باالستعارة الداخلية فقط.  .6

كتب ملدة    3يحق للطالب استعارة كتاب واحد ملدة ثالثة أيام، ولعضو هيئة التدريس و املعيدين   .7

 اسبوع فقط. 

نوع .8 أي  إدخال  و عدم   املكتبة،  في  تواجدك  أثناء  التحد   و عدم  الهدوء  أنواع    الحفاظ على  من 

 األطعمة داخل املكتبة.

كتب على الطاولة، وعند الخروج تأكد    3الجلوس بهدوء على طاوالت املطالعة وعدم إحضار أكثر من   .9

 الرحيح. من أنك وضعت الكتب في مكانها 

 : نظام اإلعارة    

 العارة الخارجية: مسموحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس و املعيدين القارين بالكلية وكذلك املوظفين:   

 أيام بضمان بطاقة تعريف طالب.   3بالنسبة للطالب: تسمح بالعارة كتاب واحد فقط ملدة  -

باستعارة ثالثة كتب ملدة اسبوع وكالهما يمكنهم بالنسبة للمعيدين و أعضاء هيئة التدريس: يسمح لهم   -

 التمديد. 

 بالنسبة للزوار و البحا  من خارج الكلية: يسمح لهم بالعارة  الداخلية فقط.  -

 خدمات التصوير ومبيعات الكتبثانيا: 

 .خدمات التصوير مصور الكلية   -

 .مبيعات الكتب )مصور الكلية و مبيعات الجامعة(  -

 

 

                               

 د . نائلة املحمودي: تصميم واخراج 

 

 


