
 
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  ...............التربية ..........  الكلية:
  ...................الرياضيات..............  القسم االكاديمي :

 .أ. نسرين ابوشليح ..........  المقرر:منسق  ...نظرية االعداد                   المقرر: .....................الرياضيات...............  البرنامج:
 هـ 1435/ 3/ 28       التوصيف:تاريخ اعتماد  .........ا. نوف الثميري.........  البرنامج:منسق 



 

 8من  2الصفحة  

  : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ) التعري
  MATH222 المقرر:رمز  نظرية االعداد. المقرر: اسم- 1 
   ع)2ن+2( ساعات  3  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 
 ....الرياضيات.... ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 
  ..............العربية.....................     :المقرر لغة تدريس – 4 
 ........أ. نسرين ابوشليح.................  :المقرر الدراسي منسق اسم- 5 
 المستوى الرابع.......  :المقرر الدراسي يعطى فيه المستوى األكاديمي الذيأو  السنة-6 
 أسس الرياضيات  :(إن وجدت)المقرر بقة لهذا السا المتطلبات- 7 
  .............................................................   :اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) المتطلبات- 8 

  :للمؤسسة التعليمية نى الرئيسر إن لم يكن داخل المبتقديم المقر موقع- 9
  ) ................داخل المبنى.............( 

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

    ....... %  النسبة المئوية:      مختلط (تقليدي، عن بعد)-ب 
    %30  النسبة المئوية:    √  التعلم االلكتروني –ج 
    ....... %  النسبة المئوية:      مراسله –د 

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

  :األهداف) ب  
  .تقديم السمات الجبرية لألعداد الصحيحة بما فيها المعادالت الديوفنتية الخطية -2  ابية لألعداد الصحيحةتقديم الصفات الحس -1  ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1

  .تقديم أساسيات الدوال العددية -3
 تقديم بعض المعادالت الديوفنتية غيرالخطية. -4
  .  ........الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
  تنويع المراجع الخاصة بالمقرر -    وجود صفحة على موقع الجامعة تحتوي مفردات وأهداف المقرر ونماذج لالمتحانات -  خدام الحاسب في التعليم ,استخدام الكتب االلكترونية.است .

 االهتمام الدائم بحصص المسائل -     بات في العملية التدريسيةمحاولة استخدام الحاس -   تكليف الطالب ببعض الواجبات المنزلية حتى تكون المتابعة مستمرة مع المحاضر - 
  
  
  
  : الدراسيتوصيف المقرر ج)   



 

 8من  3الصفحة  

 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1  
عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

 4 2 قابلية القسمة- مبدأ الترتيب الحسن -المبدأ االول والثاني لالستقراء الرياضي
المعادالت الديفنتية الخطيه التطابقات -االعداد االولية وبعض خواصها- اقليدس خوارزمية     

 نظرية الباقي الصينية - التطابقات الخطية–وخواصها 
4 8 

نظرية الباقي  - مبرهنة اويلر -مبرهنة ولسن -مبرهنة فيرما الصغرى-حلول التطابقات غير الخطية
 الصينية.

4 8 
الكسور المبسطة -بعض حاالت مبرهنة فيرما االخيرة-يثاغورسثالثيات ف -بعض الدوال العددية

 المستمرة.
4 8 

   
   

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

فصول  المحاضرة
عملي/ميداني/       المختبر دراسية

  االجمالي أخرى تدريبي

  56  ............  28  ............  ............  28 التدريسساعات 

الساعات 
  42  ............  14  ............  ............  28  المعتمدة

  
ً  / ساعات دراسة خاصة إضافية-3   ساعات  6 ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا
ئمتها مع طرق التقويم الوطني للمؤهالت ومال باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4   

  واستراتيجيات التدريس.
 

  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
استراتيجيات  للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

 طرق التقويم التدريس
 المعارف 1.0
معرفة قابلية القسمة والقاسم المشترك األعظم والمضاعف  1.1

معرفة التطابقات المشترك األصغر، المعادالت الديوفنتية الخطية، 
وخواصها وحلول التطابقات الخطية، معرفة بعض التطابقات 
الخاصة، دراسة الدوال العددية وخواصها، معرفة بعض المعادالت 

 الديوفنتية الخاصة كمبرهنة فيرما األخيرة ومجموع المربعات.

  من خالل المحاضرات
المناقشة  -          

   أثناء المحاضرة
ات الواجب -          

  البيتية
الدراسة  -          

اختبارات الفصلية 
والنهائية والدورية 

  و الواجبات 
اسئلة خيار من  .

متعدد, اسئلة مقالية 
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  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم التدريساستراتيجيات  للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

  يةالذات
مدى التجاوب في 

 حصص المسائل
 . ,الواجبات

1.2 ..................................................................... .................. .................. 
1.3 ..................................................................... .................. .................. 
1.4 ..................................................................... .................. .................. 
1.5 ..................................................................... .................. .................. 
1.6 ..................................................................... .................. .................. 
 المهارات المعرفية 2.0
المناقشات الدائمة   القدرة على حساب القاسم والمضاعف المشترك - 2.1

خالل المحاضرات 
وحصص التمارين 
وتنمية المهارات 
 الفردية في هذا الصدد

تجاوب الطالب  -
 خالل المحاضرات 

   القدرة عل تطبيق المبرهنة األساسية في الحساب وتمييز أهميتها  -           2.2

المناقشات الدائمة   أهمية التطابقات في اختصار الحسابات -           2.3
خالل المحاضرات 
وحصص التمارين 
وتنمية المهارات 
 الفردية في هذا الصدد

اداء الطالب اثناء 
 االختبار

 .................. اإللمام بخصائص األعداد والقدرة على التعامل معها           2.4
2.5 ..................................................................... .................. .................. 
2.6 ..................................................................... .................. .................. 
 المسؤوليةوتحمل مهارات التعامل مع اآلخرين  3.0
استخدام التقنيات  -  تعلم أسلوب مناقشةالمسائل علميا من خالل طرح األسئلة واإلجابة عليها.  - 3.1

الحديثة في مراجعة 
 مثل الحاسبات

المناقشات الشفهية  -
خالل المحاضرات 
 والتمارين 

االهتمام بالواجبات  -  االعتماد على النفس في إنجازالواجبات المنزلية والدراسة الذاتية. -    3.2
المنزلية وتوفير الوقت 
الالزم لمراجعتها مع 
 الطالب 

االنتظام في حضور  -
 المحاضرات

االهتمام بعرض  العمل بشكل منفرد أو مع مجموعة -     3.3
اإلجابات بصورة 

  واضحة
تشجيع االشتراك في  -
المنافسات الثقافية بين 
 الطالب

3.4 ..................................................................... .................. .................. 
3.5 ..................................................................... .................. .................. 
3.6 ..................................................................... .................. .................. 
 والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0
تشجيع الطالب  - استخدامات الحاسب اآللي واالهتمام بالواجبات  4.1

على تنمية مهاراتهم 
في كيفية استخدام 
الوسائل المتاحة لفهم 

 متابعة الواجبات



 

 8من  5الصفحة  

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

 المادة العلمية
4.2  .................. .................. 
4.3 ..................................................................... .................. .................. 
4.4 ..................................................................... .................. .................. 
4.5 ..................................................................... .................. .................. 
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     
 

  النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

 %15 االسبوع السابع اختبار أعمال السنة األول

2 
 

االسبوع الحادي  بار أعمال السنة الثانياخت
 عشر

15% 

3 
 

واجبات من خالل تقديم نسخة الكترونية في موعد اقصاه يومين من موعد 
 المحاضرة.

 %5 اسبوعية

4 
 

 %5 اسبوعية حضور ومشاركة

5 
 

االسبوع السادس  االختبار النهائي
 عشر

60% 

6 
 ......................................................................... ................ .................... 
7 

 ......................................................................... ................ .................... 
8 ......................................................................... ................ .................... 
 



 

 8من  6الصفحة  

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 اسبوعيا يتم تحديدها في الجدول الدراسي. ساعات  8
  هـ   مصادر التعلم  
 ............................................................  ....................................... ......................  مقدمة في نظرية االعداد(حسن مصطفى العويضي)  :الكتب المقررة المطلوبة-1
 ............................................................  Elementary Number Theory,Dburton published by Allyn and Bacon    (مقدمة في نظرية االعداد (فوزي الذكير ,معروف سمحان  :المراجع الرئيسة-2
 ............................................................   .............................................................  ....................................ال يوجد.......    بها:يوصى  التيوالمراجع الكتب -3
 ............................................................  .............................................................   .............................................................  :اقع اإلنترنت...الخمو المراجع اإللكترونية،-4
  ............................................................  .............................................................   .............................................................   أخرى:مواد تعليمية -5
   
 
 
 
 :المرافق الالزمة و.
 ............................................................  .................. ...........................................  ...................قاعة للمحاضرات. ...  :المباني-1
 جهاز كمبيوتر ثابت بقاعة التدريس متصل بالسبورة الذكية وأجهزة العرض المتاحة  :مصادر الحاسب اآللي-2
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   .................................................... .........  ............................................................ 
 ............................................................  .............................................................   .............................................................   أخرى:صادر م-3
  
 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
   عدد مشاركات الطالب أثناء الشرح يعد مؤشرا لفاعلية التدريس   ها تحليل درجات الطالب في االختبارات إحصائيا وتفسير   توزيع اإلستبيانات المقدمة للطالب على المقرر الدراسي ذات المحاور المتعددة    التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1
 المالحظات والمساعدات من أعضاء القسم اآلخرين. -            في اللجنة التخصصية التي ينتمي المقرر إليها. مناقشة الموضوع -    مناقشة تطوير تدريس المقرر في مجلس القسم -  التقارير الثانوية التي تعدها إدارة القسم   من خالل نموذج تقييم المقرر  القسم:التدريس من قبل المدرس أو استراتيجيات أخرى لتقييم عملية -2
 مراجعة دورية يقوم بها القسم لطرق التدريس.   تعليمورش عمل في طرق التدريس وال -  االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة   التعليم اإللكتروني   تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم   التدريس:عمليات تطوير -3
 ............................................................  مراجعة عينة من كراسات اإلجابة من قبل عضو خارجي    مراجعة األوراق التي تم تصحيحها من قبل أستاذ المقرر وعضوا آخر من القسم   ب:الطالعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4
   تقييم المقرر الدراسي من خالل االستبيانات السابق تدوينها من خالل الطالب في نهاية الفصل الدراسي   مراجعة الخطط الدراسية وتطويرها تبعا للمعطيات الحديثة   متاحة من خالل استبيانات موضوعية أخذ آراء الطالب حول المقرر وموضوعاته وطرق التدريس ال  الضعف االجتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط   :الدراسي والتخطيط لتطويرها فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

 



 

 8من  8الصفحة  

  رئيس القسم األكاديمي    منسق المقرر
  .أ/ نوف الثميري....  االسم:    أ/ نسرين ابيو شليح..  االسم:

    هـ1435/ 12/  27.  التاريخ:    هـ1435....... / ....... /   التاريخ:  .................................  التوقيع:    .................................  التوقيع:
هـ 1435/  3/  28بتاريخ  )11(في جلسة القسم رقم  تم اعتماد توصيف المقرر     
  

     
  


