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 8من  2الصفحة  

  : عنه سي ومعلومات عامةبالمقرر الدرا فأ) التعري
 Math 327 المقرر:رمز  تطبيقات رياضيه على الحاسب المقرر: اسم- 1 
  ) ساعة عملى) 2ساعة نظرية + 2ساعة معتمدة  (  3(   الساعات المعتمدة:  عدد- 2 
 الرياضيات ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 
  ة العربيةاللغب     :المقرر لغة تدريس – 4 
 نسرين ابوشليح  . أ  :المقرر الدراسي منسق اسم- 5 
 سادسالمستوى ال  :المقرر الدراسي المستوى األكاديمي الذي يعطى فيهأو  السنة-6 
 تحليل عددي  :(إن وجدت)المقرر بقة لهذا السا المتطلبات- 7 
  اليوجد   :اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) المتطلبات- 8 

  :للمؤسسة التعليمية ر إن لم يكن داخل المبنى الرئيسقرتقديم الم موقع- 9
 )............................................................. (  

  التدريس اسلوب – 10
    % 10  النسبة المئوية:    √  محاضرات تقليدية –أ 

    ....... %  النسبة المئوية:      مختلط (تقليدي، عن بعد)-ب 
    % 90  النسبة المئوية:    √  لكترونيالتعلم اال –ج 
    ....... %  النسبة المئوية:      مراسله –د 

    ....... %  النسبة المئوية:      اخرى-هـ 
  ...........................................................................................................  مالحظات:

  :األهداف) ب  
  في العديد من فروع الرياضيات و تطبيقاتها  Matlabتنمية مهارة الطالبة في استخدام برنامج ال  و خصائصه و مميزاته  Matlabالتعريف بأهمية برنامج ال  دف األساسي من هذا المقرر:ماهو اله-1

  M-fileتنمية مهارة الطالبة في طرق البرمجة و كتابة ملفات 
 ات في البعد الثنائي و الثالثي و التحكم بهاتنمية مهارة الطالبة في إنشاء الرسوم

  .  ........الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
 االستفادة من المراجع -1
 االستفادة من السبورة الذكية -3 االستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرر -2

 المراكز العلمية ذات الصلةالعمل على تبادل الخبرات بين الجامعة و
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 8من  3الصفحة  

  
  

  : الدراسيتوصيف المقرر ج) 
 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1  

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 4 1   مقدمة في البرنامج الرياضي Matlab التدريس

الرسم ثنائي –مر االجبر الخطي في نافذة األو -استخدام نافذة األوامر في برنامج   Matlab 
M-file ملفات كتابة  –بعاد األ  في الماتالب   6 24 

تطبيق  –القيم الحرجة للدوال  –استخدام برنامج الماتالب في حساب القيم الذاتية  حل المعادالت  -ت العدديةطرائق عدديه لحساب التفاضل و التكامال –االستكمال  -نظم المعادالت الخطية –الحلول العددية و حساب األخطاء (المعادالت غير الخطية  النمذجة - التفاضلية من الرتبة األولى و الرسم ثالثي األبعاد . 
8 32 

  مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي): -2 
  

فصول  المحاضرة
عملي/ميداني/       المختبر دراسية

  االجمالي أخرى تدريبي

ساعات 
  70  ............  30  ............    ساعة30   التدريس

الساعات 
  45  ............  15  ............    30  المعتمدة

  
ً  / ساعات دراسة خاصة إضافية-3   ............ ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا
  
   
      
 
ومالئمتها مع طرق التقويم الوطني للمؤهالت  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4   واستراتيجيات التدريس.
 



 

 8من  4الصفحة  

  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم التدريساستراتيجيات  للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

 المعارف 1.0
في جميع فروع  Matlabتمكن الطالبة من إستخدام برنامج ال  -1 1.1

 الرياضيات و تطبيقاته
 الواجبات -1 المحاضرات -1

 اليومية 
إليجاد   Matlabتمكن الطالبة من التطبيق على برنامج ال  -2 1.2

 بعض الحلول العدديه في بعض فروع الرياضيات
المناقشة  -2

 والحوار
البحوث  -2

الجماعية 
 والفردية 

إعطاء أمثلة  -M-file 3تمكن الطالبة من البرمجه و كتابة الملفات بصيغة  -3 1.3
وتمارين 
 وواجبات

 االختبارات الشفوية
 والتحريرية 

استخدام  -4 قدرة الطالبة على إنشاء الرسومات في البعد الثنائي و الثالثي و التحكم بها 1.4
اإلنترنت 

لإلطالع على ما 
يستجد من 

 معلومات

المشاركة  -3
أثناء 

 المحاضرات 

المعمل لعرض البرامج   1.5
 المختلفة

 اختبارات نهاية الفصل 
1.6 . .................. ..................  
 المهارات المعرفية 2.0
على االستخدام االمثل للتقنية في ترسيخ المفاهيم الرياضية ةقدرال 2.1  االختبارات الشفهية  التعليم التعاوني  
لحل  هااستخدام يات الرياضية والبرمجالقدرة على التعامل مع   -      2.2

 المسائل.
 االختبارات التحريرية حل المشكالت 

مهارات االستنتاج والتحليلاكتساب  -      2.3  اختبار نهائي دراسة حالة  
القدرة على كتابة البرامج الرياضية لحل المسائل الرياضية باستخدام  -     2.4

 .................. .................. الحاسوب 
2.5  .................. .................. 
2.6 ..................................................................... .................. .................. 
 وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0
يعبر عن وجهة نظره ملتزما بآداب الحوار واالستماع للرأي  -1 3.1

 األخر
المشاركة في 

األنشطة الصيفية 
وغير الصيفية 

 الجماعية

م األعمال تقيي
 الفردية والجماعية 

 بطاقة مالحظة  التعلم التعاوني يهتم بالمناقشة الجماعية ويتحمل مسؤؤلية تعلمه الذاتي  -2 3.2
مالحظة تفاعل  المناقشة والحوار يتجاوب مع العمل الجماعي والتعاوني ويشارك بالرأي  -3 3.3

ومشاركة الطالب في 
 المواقف المختلفة 

العمل في   3.4
 .................. عات صغيرةمجمو

3.5 ..................................................................... .................. .................. 
3.6 ..................................................................... .................. .................. 
 والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0



 

 8من  5الصفحة  

  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم التدريساستراتيجيات  للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

تقييم األعمال الفردية  التعلم التعاوني  القدرة على كتابة برامج للحاسب للمواضيع المختلفة التي يدرسها الطالب 4.1
 والجماعية 

القدرة على تنفيذ البرامج التي يتم كتابتها بواسطة الحاسب. -     4.2 التقييم الشفهي للحوار  التعلم الذاتي  
 والمناقشة بين الطالب 

القدرة على مناقشة ومقارنة النتائج الحسابية. -     4.3  بطاقة مالحظة  حل المشكلة  
القدرة على االستفادة من المراجع وتقنية المعلومات لإلطالع على  -     4.4

 برامج الحاسب و الكتب 
استخدام التقنيات 

وض العلمية والعر
 والتدريس بالسبورة الذكية 

 تقييم ملف اإلنجاز 

التي قد تساعده على تنفيذ الواجبات أو فهم المواضيع.       4.5 التكليف بإعداد البحوث  
 الفردية والجماعية 

إجراء اختبارات شفهية 
 وتحريرية 

4.6 ..................................................................... .................. .................. 
 المهارات النفس حركية 5.0
 .................. .................. ال ينطبق 5.1
5.2 ..................................................................... .................. .................. 
5.3 ..................................................................... .................. .................. 
5.4 ..................................................................... .................. .................. 
5.5 ..................................................................... .................. .................. 
5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  خالل الفصل الدراسي الطالبتقويم مهام  لجدو. 5     
 

 من التقويم النهائي   النسبة األسبوع مهمة التقويم 
1 

 
15   7 اختبار شهري   

2 
 

11  اختبار شهري آخر  15 
3 

 
 5  مشاركة 

4 
 

 5    إمتحانات قصيره
5 

 
 60  اختبار نهاية الفصل

 100 ................ المجموع 



 

 8من  6الصفحة  

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 .ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع 10

س ساعات اسبوعيا لإلرشاد األكاديمي من قبل وحدة اإلرشاد األكاديمي بالقسمخم  -       
  هـ   مصادر التعلم  
،  Matlab for Engineers  ،Holly Moore ،Pearson Education Limited :الكتب المقررة المطلوبة  :الكتب المقررة المطلوبة-1 2013  .............................................. ...............  ............................................................ 
 ............................................................  1-  Numerical Comuting with Matlab ،Cleve B. Moler ،Siam (Society for Industrial and Applied Mathematics) ،2004  ............................................... ..............  :المراجع الرئيسة-2
،   Matlab an introduction with applications ،Amos Gilat ،SI Version  بها:يوصى  التيوالمراجع الكتب -3

2011   .............................................................  ............................................................ 
 ............................................................   .............................................................  مواقع على االنترنت لها صلة بالمقرر  :اقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللكترونية، مو-4
 ............................................................  .............................................................   .............................................................   أخرى:مواد تعليمية -5
 
   
 
 
 
  
 :المرافق الالزمة و.



 

 8من  7الصفحة  

باحدث  Matlab, Mathematicaمختبر حاسب آلي (كمبيوتر). واجهزة بعدد الطالب والبرامج   أجهزة عرض   يه سبورات ذك  :المباني-1
 االصدارات

 ............................................................  وآلة طابعة  جهاز كمبيوتر ثابت بقاعة التدريس متصل بالسبورة الذكية وأجهزة العرض المتاحة  :مصادر الحاسب اآللي-2
 ............................................................   .............................................................  ال ينطبق                          أخرى:صادر م-3
  
 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
    عدد مشاركات الطالب أثناء الشرح يعد مؤشرا لفاعلية التدريس   تحليل درجات الطالب في االختبارات إحصائيا وتفسيرها    توزيع اإلستبيانات المقدمة للطالب على المقرر الدراسي ذات المحاور المتعددة   التدريس:ى التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية استراتيجيات الحصول عل-1
 ............................................................  المالحظات والمساعدات من أعضاء القسم اآلخرين. -  .مناقشة الموضوع في اللجنة التخصصية التي ينتمي المقرر إليها -  مناقشة تطوير تدريس المقرر في مجلس القسم -  القسم:التدريس من قبل المدرس أو تقييم عملية استراتيجيات أخرى ل-2
 االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة   التعليم اإللكتروني   تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم  التدريس:عمليات تطوير -3
ن كراسات اإلجابة من قبل عضو خارجيمراجعة عينة م    مراجعة األوراق التي تم تصحيحها من قبل أستاذ المقرر وعضوا آخر من القسم  ب:الطالعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4    ............................................................ 
وة ومعالجة نقاط االجتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر لتعزيز نقاط الق  :الدراسي والتخطيط لتطويرها فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

  مراجعة الخطط الدراسية وتطويرها تبعا للمعطيات الحديثة   أخذ آراء الطالب حول المقرر وموضوعاته وطرق التدريس المتاحة من خالل استبيانات موضوعية   الضعف



 

 8من  8الصفحة  

 تقييم المقرر الدراسي من خالل االستبيانات السابق تدوينها من خالل الطالب في نهاية الفصل الدراسي     ............................................................ 
  رئيس القسم األكاديمي    منسق المقرر 

  أ.نوف الثميري  االسم:    نسرين ابو شليحأ.  االسم:
    هـ 1435/  12/  26  التاريخ:    هـ 1435/ 12/  26  التاريخ:  .................................  التوقيع:    .................................  التوقيع:

 تم اعتماد توصيف المقرر   
هـ 1435/  3/  28بتاريخ  )11(في جلسة القسم رقم   

  
     

  


