
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التربية بالمجمعة الكلية :

 الرياضيات                          البرنامج :

الزمرنظرية  المقرر :  



 

 
 11من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/ 5/  التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 ................................ الرياضيات كلية التربية / قسم : القسمالكلية / 

 الرياضيات  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 466 الشعبة: MATH 111 المقرر:رمز   1حساب التفاضل و التكامل المقرر:اسم 

 قسم البناتكلية التربية  :مقر التدريس أ/ وفاء السيد المقرر:استاذ اسم 

 1438-1437  االولالفصل  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 10   المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  22 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
13 0 0 26 ……….. 39 

الساعات 

 المعتمدة
13 0 0 13 ……….. 26 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 اسبوع( 13) له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 التي تم تناولها الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*أسباب االختالف )

 . 3 3 نظم األعداد والمتباينات

 . 3 3 الدوال

  9 9 النهايات

  9 9 االتصال

  6 6 المشتقات

  9 9 تطبيقات المشتقات
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  الموضوعات المقررة :عدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 يضي الممكن اتخاذهاالجراء التعو مخرجات التعلم المتأثرة

 ............................. ............................... 

 
............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3



 

 
 11من  3الصفحة 

 يمتحليل لنتائج التقو طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

معرفة المفاهيم و الحقائق و المهارات في مجال تعلم و تعليم  1.1

 الرياضيات

 التمارين و الواجبات

 المنزلية 
.................. 

-اإلختبارات معرفة النظريات والقوانين والمبادئ األساسية  في مجال الرياضيات . 1.2
 محاضرات.

مناقشات جماعية.-  

تمارين  -  

-  

.................. 

معرفة أحدث التطورات واالبحاث واالتجاهات الحديثة في مجال تعليم  1.3
 وتعلم الرياضيات

 اإلختبارات

لى تشجيع الطالبات ع

المشاركة الجماعية 

والبحث و االطالع 

 على الكتب

.................. 

1.4 ..................................................................... .................. .................. 

1.5 ..................................................................... .................. .................. 

1.6 ..................................................................... ..................  .................. 

 المهارات اإلدراكية 2.0

2.1   .................. 

2.2   .................. 

إستعمال الطرق  استخدام التقنية الحديثة لحل المشكالت في تدريس الرياضيات 2.3

األلكترونية  

 إلرسال الواجبات

 المنزلية 

.................. 

المدركات  ايجاد افضل الحلول االبتكارية و تطبيق المهارات و 2.4

 ........المتصلة بالرياضيات

ةالواجبات المنزلي .  

...مناقشة جماعية. -  

.................. 

2.5 ..................................................................... .................. .................. 

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

التصرف باستقاللية و مسوولية ي عالقاته الشخصية و . 3.1

المهنية مع االخرين باالستفادة من االفكار النظرية و العملية 

 في مجال الرياضيات

ى عل اتتشجيع الطالب
البحث من خالل 

والعمل  مصادر متعددة
 والمناقشات الجماعية

.................. 

العمل بروح الفريق الواحد فيي مجيال مهنتيه ي ويبيادر فيي دراسية الحياالت  3.2

 المرتبطة بالمجال المهني .
 .................. تقييم أثناء الدرس

 .................. تقييم أثناء الدرس المهني في مجال الرياضيات .اكتساب مهارات النمو الذاتي ي والتطوير  3.3

3.4 ..................................................................... .................. .................. 

3.5 ..................................................................... ..................  .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 



 

 
 11من  4الصفحة 

 يمتحليل لنتائج التقو طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1 ..................................................................... .................. .................. 

التعبير عن األفكار بطرق علميه و مباشره و بأسلوب شيق و منطقي و  4.2

 سلس
أسئلة مباشرة 

 أثناء الدرس

.................. 

4.3    

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1 ..................................................................... .................. .................. 

5.2 ..................................................................... .................. .................. 
  

 السابق اردة في الجدولالو للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي ملخص االجراءات

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. وفقاً لتوصيف المستهدفةمخرجات التعلم ق تحقيل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..…………… *  طرح اإلشكاليات داخل الدرس 

 .…………………………..…………… *  النقاش 

 .…………………………..…………… *  إعطاء األمثلة و الصور الرياضية  لتثبيت المفاهيم   

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجات)تعليق( على تحليل  يةالنسبة المئو عدد الطلبة  رمز التقدير

A+ 0  0 % ……………………………………………………….. 

A 0 0% ……………………………………………………….. 

B+ 1 10% ……………………………………………………….. 



 

 
 11من  5الصفحة 

B 0 0 % ……………………………………………………….. 

C+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

C 0 0 % ……………………………………………………….. 

D+ 1 7.1% ……………………………………………………….. 

D 2 14.3 % ……………………………………………………….. 

F 11 78.6% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
6 27.3 % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
22 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % 0 0- غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %21 3 ناجح

 ..……………………………………………………… %79 11 راسب

 ..……………………………………………………… % 9.1   2 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج أثرت على  التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 . المستوى المتدني جدا للطالبات 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …اليوجد..........……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 



 

 
 11من  6الصفحة 

 رجات تحصيل الطالب  التحقق من د – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

    ……تحريريةاإلختبارات ال………………

 …………………………………………… ……………األسئلة المباشرة………………

 …………………………………………… ………………التكاليف و الواجبات الفصلية ……

 

 ( المصادر و المرافق  د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 ت االدارية أو التنظيميةالصعوبا

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و

 %65التقييم العام 
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

اشعر بالرضا العام عن جودة هذا المقرر 

……ساعدني هذا المقرر على االتصال مع االخرين بفاعلية… 

…لتفكير و حل المشكالت بدال من حفظ المعلوماتساعدني هذا المقرر على تحسين قدرتي على ا… 

 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 



 

 
 11من  7الصفحة 

 تطابق وجهات النظر بين الطالب و األستاذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

للمقرر بتزويدهم بأكثر مراجع. الجيدحث الطلبة على التحضير 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 اذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم رد است –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ز ( التخطيط للتطوير و التحسين
 على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر في التقارير السابقة  ما طرأ من تقدم –1

 اإلجراءات  الخطوات المقترحة في التقرير السابق

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… زيادة المراجع تنويع مصادر التعلم -أ

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر اإلجراءات األخرى  التي تم اتخاذها لتطوير قائمة – 2

 .تنويع مصادر التعلم  و التقييم الذاتي للطالب 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء يةتاريخ البدا

الشخص 

 المسؤول

 …………………    

 …………………    

 …………………    

 …………………    
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 …………………    

 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 وفاء ابراهيم السيد االســم :

 هـ26/8/1438 تاريخ اعداد التقرير :  التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوف الثميري .أ االســم :

 هـ 1438/.../...  تاريخ استالم التقرير : ............................. التوقيع :

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 

 
 11من  9الصفحة 

 
  



 

 
 11من  10الصفحة 



 

 
 11من  11الصفحة 

 مالحظات هامة :

 

 ًقسم ) طالب أو طالبات (          أو برنامج أكاديمي لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

تدريس المقرر بواسطة أستاذ  ( حتى ولو تم أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

 ل أعمال مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدو

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

ياضياتتر البرنامج :  

2حساب التفاضل والتكامل  المقرر :  



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  5/ 10... التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 ..........قسم الرياضيات  / ..........التربية. : القسمالكلية / 

 ......................................قسم الرياضيات :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 470 الشعبة: Math 121 المقرر:رمز   2حساب التفاضل والتكامل  المقرر:اسم 

 .......Aالمبني الرئيسي  :مقر التدريس ....حورية بلقاسم بوعكاز/.د. المقرر:استاذ اسم 

 ..........1438-1437الفصل الدراسي االول لعام  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 14 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  18 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
3. ……….. ……….. …2 ……….. 5. 

الساعات 

 المعتمدة
3 ……….. ……….. …1.. ……….. 4. 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 التي تم تناولها الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*أسباب االختالف ) الفعلية

 ريمان مجموع باستخدام المحدد التكامل تعريف

 – في المتوسطة القيمة نظرية وخواصه
 التفاضل حساب في األساسية النظرية التكامل

 - - - التكامل تعريف األصلية الدالة والتكامل
 ..) المحدود غير

. 

 ..……اليوجد اختالف……………… ..10… 10

 المثلثية الدوال تكامل (: المتسامية الدوال تكامل

 واللوغاريتمية– األسية الدوال تعريف وعكسها

 للدوال التكامالت ، العكسية والزائدية ، والزائدية

 وعكسها الزائدية والدوال– واللوغاريتمية األسية

 ..… اليوجد اختالف …… .15 .15

 التكامل (:التكامل وطرق المحدد غير التكامل

 قوى – تكامالت بالتجزيء التكامل بالتعويض

 الصيغ تكامالت المثلثية التعويضات المثلثية الدوال

 تعويضات الجزئية-  بالكسور التكامل التربيعية

 أخرى

 

 ..…… اليوجد اختالف ………… ..20 20

 المعينة غير القيم تعريف (:المعينة غير القيم

 على تطبيق–لوبيتال قاعدة معها التعامل وكيفية

 المعتلة التكامالت

 ..اليوجد… 10 .10



 

 
 10من  3الصفحة 

 والسطوح المساحات إيجاد (: التكامل على تطبيقات

 (المنحنيات وأطوال الدورانية الحجوم و
 اليوجد… 10… 10

 بين العالقة القطبية اإلحداثيات : القطبية اإلحداثيات

 في المنحيات- والديكارتية القطبية اإلحداثيات

 باستخدام المساحات حساب القطبية اإلحداثيات

 .القطبية اإلحداثيات

 اليوجد… 10 10

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  الموضوعات المقررة :عدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه التعلم المتأثرةمخرجات 

 ............................... ال يوجد ال يوجد
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

المحدد و خواصه األساسية باستخدام مجاميع معرفة التكامل  1.1

 ريمان

المحاضرات 

 الرئيسية 

المناقشة في   .

.المحاضرات  

التعرف على المبرهنة األساسية لحساب التفاضل والتكامل و  1.2

 الربط بين مفهومي االشتقاق و التكامل ثم التكامل الغير محدد.

.نقاش مفتوح .اختبارات دورية   

التعرف على الدوال اللوغاريتمية و األسية والدوال الزائدية و  1.3

 و خواصهامعكوساتها 

.ةالمناقشة العلمي يةالمنزلالواجبات    

االلمام بطرائق التكامل و نظرية لوبيتال لتناول حاالت عدم  1.4

 التعيين

المحاضرات 

.الرئيسية  

اختبارات 

 التحصيل

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

ان تتعرف الطالبة على أساسيات حساب التفاضل و التكامل   2.1

 المحدد و الغير محدد لمختلف الدوال الحقيقية 

عرض 

المحاضرات 

التقليدية و 

المناقشة المتبادلة 

دام و استخ

الوسائل 

 االلكترونية 

يةالواجبات المنزل  

ها التكامل بالتعويض و ان تفهم الطرق المختلفة للتكامل من 2.2

 التجزيء

..اختبارات دورية .رةاختبارات قصي   

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 ..................المناقشة في  اآلخرين أمامكسر حاجز الخوف من التحدث  و اإللقاءمهارات  3.1



 

 
 10من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 ساعات العملي

الفرصة للتدريب على حل التمارين فرادى او  الطالبات إعطاء 3.2

 .فى مجموعات صغيرة من خالل فترات التدريب

 

 .................. 

النتائج بين التأكيد على تبادل العمل في مجموعات مختلفة مع  3.3

 ..المجموعات

ة تشجيع المنافس

.بين الطالب        

.................. 

توجيه الطالب  تعلم االعتماد على النفس 3.4

 لحل المشاكل      

.................. 

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 بالمنهجاستخدام الكمبيوتر للبحث في المواضيع المتعلقة  4.1

 الدراسي

الكمبيوتر ا  .................. 

 .................. .................. التفاضل والتكاملالقدرة على استخدام بعض البرامج في كيفية  4.2

.المحاضرة  البحث عن تطبيقات خاصة بالمقرر في علوم أخرى 4.3 المالحضات و  

.التقييم              

خطوات الحل بأسلوب منطقي حل المسائل الرياضية بترتيب  4.4

 سليم

.مشاركة الطالب  .ابداء الرأي    

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال يوجد 5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... > .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة التدريساستراتيجيات  لتحسين يوصي بها التي ملخص االجراءات

 بما يناسب سوق العمل  نالعمل على تطوير الخرجات وإلمامه 

 را في تعليم الرياضيات لمدى نجاحها في رفع نسب النجاح عالميافواتطبيق طريقة سنغ 

  الكتب و المنشورات و لهم االطالع على  حث الطالب على تطوير مهاراتهم في اللغة االنجليزية ليتسنى

 البحوث العلمية  المتداولة عالميا.
  
 

 

 المقرر. وفقاً لتوصيف المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع المقترحة واإلجراءات

 ال نعم وجدت(
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   * المحاضرات الرئيسية 

 .…………………………..……………  * المناقشة العلمية

المناقشة الجماعية والفردية لتنمية مهارات 

 التفكير و التعاون البناء لحل المشاكل

*  ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

.…   ……………..…………………………. 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجات)تعليق( على تحليل  النسبة المئوية عدد الطلبة  رمز التقدير

A+ 0 …… %0 ……………………………………………………….. 

A 0 …. %0 ……………………………………………………….. 

B+ 0 ….. %0      ……………………………………………………….. 

B 0 %0 ……………………………………………………….. 

C+ 1 
%7.1 

……………………………………………………….. 

C 0 
%0 

……………………………………………………….. 

D+ 1 
%7.1 

……………………………………………………….. 

D 8 
%57.1 

……………………………………………………….. 

F 4 .. %28.6 ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
2 %11.1 ……………………………………………………….. 

  11.1% 2 منسحب

 مسجل 

 في المقرر
18 %100 ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..…… - غير مكتمل

 ..……………………………………………………… 71% ..…… 10 ناجح

 ..……………………………………………………… 29% ..…… 4 راسب

 :) إن وجدت (  النتائج أثرت على  التيالخاصة  العواملتحليل   – 2
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 .الساعات المكتبية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات المنزلية 

 التفاعل مع الطالبات أثناء المحاضرات 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 التحقق من درجات تحصيل الطالب   – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… الداخليةة المراجع

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ( المصادر و المرافق  د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

.................................................... .................................................... 
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.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 %66التقييم العام 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 …المكتبية الساعات خالل للمساعدة موجودا التدريس هيئة عضو كان  

 ومناسبا عادال واختباراتي واجباتي تصحيح انك  

 بتدريسه لما متحمسا التدريس هيئة عضو كان   

  بمحتوى كامل إلمام المقرر هذا بتقديم يقوم الذي التدريس هيئة عضو لدى      

 لي معينا وكان تقدمي بمدى مهتما التدريس هيئة عضو كان 
 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم –ب 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

   الجماعي  أثناء الساعات العملية و تبادل األفكار بين الطالب لحل المسائلالعمل 

  اعتماد االختبارات الشفوية القصيرة 

 االهتمام بحلقات النقاش 
……………………………………………………………………………………………… 

 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 

  بين الطالب و األستاذتطابق وجهات النظر … 

 … 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ز ( التخطيط للتطوير و التحسين
 ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر في التقارير السابقة  –1

 
 

 اإلجراءات  المقترحة في التقرير السابقالخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… … تنويع مصادر التعلم -أ

 ………………… ………………… ……………… ………………………… -ب
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 ………………… ………………… ……………… ………………………… -ت

 ………………… ………………… ……………… ………………………… -ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر اإلجراءات األخرى  التي تم اتخاذها لتطوير قائمة – 2

 خطة عمل للفصل القادم/ السنة القادمة  

 المتابعة من قبل رئيس القسم… 

  تطبيق طريقة سنغفورا الناجحة في أكبر الجامعات العالمية و التي أثبتت نجاعتها في تدريس الرياضيات 

 التعلم  و التقييم الذاتي للطالب تنويع مصادر …… 

   على االطالع على المراجع المكتوبة باللغة االنجليزية حث الطالبات… 

  

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

  بهااإلجراءات الموصى…  

 

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 حورية بلقاسم بوعكاز/د. االســم :

 هـ1438../5/..10 .. تاريخ اعداد التقرير : .....................حورية........ التوقيع :

 منسق البرنامج :

 الثميري.. أ.نوف االســم :

.............................. 

 هـ 1438/.../...  تاريخ استالم التقرير : ............................. التوقيع :
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 التربية بالمجمعة الكلية :

 الرياضيات البرنامج :

 اسس الرياضيات المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/ 5/ 1 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

  قسم الرياضيات /كلية التربية بالمجمعة  : القسمالكلية / 

 الرياضيات  :الكاديمي البرنامج ا

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 472 الشعبة: Math 122 المقرر:رمز  اسس الرياضيات المقرر:اسم 

 كلية التربية قسم البنات :مقر التدريس ا. سوسن سامي المقرر:استاذ اسم 

 1438-1437و   الفصل األ عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 10  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  23 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
30 0 0 30 ……….. 60 

الساعات 

 المعتمدة
30 0 0 15 ……….. 45 

 

 يب( تنفيذ المقرر الدراس
 له:البرنامج المخطط  تغطية -1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 12 12 المنطق الرياضي وطرائق البرهان.
………………………………….. 

 12 12 المجموعات والعمليات عليها.
………………………………….. 

 12 12 العالقات .
………………………………….. 

 12 12 التطبيقات.
………………………………….. 

 8 8 تكافو المجموعات والمجموعات القابلة للعد .
………………………………….. 

.اتعريف كل من الزمرة و الحلقة وامثلة عليهم  4 4 
 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (
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  :المقررة  اتالموضوععدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ......................الشيء................

...................................... ............................. ............................... 
 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

وحث المحاضرات  . مبادىء المنطق الرياضي 1.1

الطالبات على 

  . لجماعيةالمشاركة ا

االختبارات و 

.المشاركة  

والحث  تالمحاضرا . طرائق البرهان المختلفة 1.2

على البحث 

واالطالع على 

.الكتب بعض  

االختبارات و 

.المشاركة  

االختبارات و  المحاضرات. المجموعات. 1.3

.المشاركة  

محاضرات  . العالقات 1.4

.ومناقشات جماعية  

االختبارات و 

 المشاركة

 اإلدراكيةلمهارات ا 2.0

2.1 
 معرفة طرائق البرهان المختلفة.

محاضرات 

.ومناقشات جماعية  

االختبارات و 

.المشاركة  

.و انواع العالقات -معرفة العالقة  2.2 محاضرات  

.ومناقشات جماعية  

االختبارات و 

.المشاركة  

وأنواعها و خواصها . التطبيقات 2.3 محاضرات  معرفة 

.ومناقشات جماعية  

ختبارات و اال

.المشاركة  

معرفة المجموعات المتكافئة والمجموعات المنتهية وغير المنتهية  2.4

 والمجموعات القابلة للعد.

محاضرات 

.ومناقشات جماعية  

االختبارات و 

.المشاركة  

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

ادل وتب الراي االخر ومناقشة التمارين واحترام العمل الجماعي في حل 3.1
.المعلومات  

محاضرات   

. النظري و التمارين  

تمارين وواجبات 

 دورية .

. تشجيع الطالبات على االستفسار والمناقشة 3.2  طرح أسئلة بديهية 

 أثناء المحاضرة .
ة االسئل و الواجبات

. البديهية  

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

محاضرات النظري  اء العمليات المختلفة على المجموعات.إجر  4.1

.و التمارين   

ة االسئلو الواجبات

 البديهية
.واالختبارات  
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

محاضرات النظري   تمييز أنواع التطبيقات و العمليات عليها. 4.2

.و التمارين   

ة االسئلو الواجبات 

 البديهية
.واالختبارات  

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال ينطبق                      5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 
  

 السابق ة في الجدولالوارد للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  * طرح اإلشكاليات داخل الدرس 

 .…………………………..……………  * قاش الن

 إعطاء األمثلة و الصور الرياضية  لتثبيت المفاهيم  

 وطرق البرهنة  و التفكير المنطقي

*  ……………..…………………………. 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0  0 % ……………………………………………………….. 

A 0 0 % ……………………………………………………….. 

B+ 1 4.3 % ……………………………………………………….. 

B 2 8.6 % ……………………………………………………….. 

C+ 0 0 % ……………………………………………………….. 
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C 2 8.6 % ……………………………………………………….. 

D+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

D 5 21.7 % ……………………………………………………….. 

F 8 34.8 % ……………………………………………………….. 

حرم من دخو  

 االمتحان
4 17.4. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
23 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % 56.5 13 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % 43.5 10 ناجح

 ..……………………………………………………… % 34.8 8 راسب

 ..……………………………………………………… % 4.3    1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ...... اليوجد...................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدو  التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (لتقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عمليات ا – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …اليوجد..........……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

   بةالمكتو اراتاإلختب
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 …………………………………………… األسئلة المباشرة

 …………………………………………… التكاليف و الواجبات الفصلية 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصو  الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خال  تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 سيالدرا

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1
2- 
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3- 
 

 للمقرر نتائج تقييم الطالب

 في بداية المقرر   -أ
 خالل المقرر  -ب
 في نهاية المقرر  -ت
  %68.4تقييم عام  -ث

 

 لتحسينمقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 نقاط القوة:

  .مستقبال وسيفيدني مهم المقرر هذا في تعلمته ما -1

 .فقط ماتالمعلو حفظ من بدال المشكالت وحل التفكير على قدرتي تحسين على المقرر هذا ساعدني2-

 مقترحات التحسين:

توفير مراجع و مصادر تعلم حديثة للمقرر. -1  
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 استخدام التقنية الحديثة لدعم المقرر -2

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 بق وجهات النظر بين الطالب و األستاذتطا 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

دهم بأكثر مراجع.للمقرر بتزوي حث الطلبة على المزيد التحضير 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… تنويع مصادر التعلم -أ

 ………………… ………………… ……………… توفير مصادر تعلم  -ب

 ………………… ………………… ……………… استخدام التقنية الحديثة -ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 الحالي .خالل الفصل / العام الدراسي  المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

.تنويع مصادر التعلم  و التقييم الذاتي للطالب 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤو 



 

 
 10من  9الصفحة 

 أستاذ المقرر هـ/51437/1 هـ1437/12/17 …………………     المنطق الرياضي ادئمب

 أستاذ المقرر هـ/261438/1 هـ/81438/1 ………………… المجموعات والعمليات عليها

 أستاذ المقرر هـ/171438/2 هـ/291438/1 …………………  العالقات

 هـ1438/3/9 هـ/201438/2  ………………… التطبيقات

 أستاذ المقرر

لة و المجموعات والمجموعات القابتكاف

.للعد  

 هـ/231438/3  هـ1438/3/12 …………………

 أستاذ المقرر

ثلة تعريف كل من الزمرة و الحلقة وام

 عليهما
 هـ1438/3/30  هـ1438/3/26 

 أستاذ المقرر

 

 

 

 

 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 ا. سوسن سامي االســم :

 هـ1/5/1438 لتقرير :تاريخ اعداد ا سوسن سامي التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوف الثميري .أ االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 10من  10الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

  تدريس المقرريتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

ياضياتتر البرنامج :  

2حساب التفاضل والتكامل  المقرر :  



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  4/ 22... التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 ..........قسم الرياضيات  / ..........التربية. : القسمالكلية / 

 ......................................قسم الرياضيات :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 480 الشعبة: Math 214 المقرر:رمز  الجبر الخطي المقرر:اسم 

 .......Aالمبني الرئيسي  :مقر التدريس ....حورية بلقاسم بوعكاز..د. المقرر:استاذ اسم 

 ..........1438-1437الفصل الدراسي االول لعام  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 ..13 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  17 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
3. ……….. ……….. …2 ……….. 5. 

الساعات 

 المعتمدة
3 ……….. ……….. …1.. ……….. 4. 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 التي تم تناولها الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*أسباب االختالف ) الفعلية

 ..……اليوجد اختالف……………… 20 20 المصفوفات والمحددات

أنظمة المعادالت الخطيّة المتجانسة والغير 
 حلّهامتجانسة وطرق 

10 10 
 ..…… اليوجد اختالف …………

 اليوجد… 15 15 المتجهات فضاء 

 اليوجد… 10 10 التحويالت الخطيّة

  10 10 الداخلي  الّضرب

    

  10   10   القيم والمتجهات المميّزة وخواصها
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  الموضوعات المقررة :عدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرةمخرجات التعلم 

 ............................... ال يوجد ال يوجد
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 



 

 
 9من  3الصفحة 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

-الواجبات المفاهيم األساسية للجبر الخطيالتعرف على  . 1.1

 االختبارات

.................. 

1.2 .................................................................... .................. .................. 

1.3 ..................................................................... .................. .................. 

1.4 ..................................................................... .................. .................. 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

على انجاز كل العمليات  أن يكون لدى الطالبة القدرة  2.1

 األساسية على المصفوفات .

 

الواجبات 

 والمناقشات

.................. 

2.2 . .................. .................. 

2.3 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 المناقشة في ساعات 0اآلخرين أماموكسر حاجز الخوف من التحدث  اإللقاءمهارات  3.1

 العملي
.................. 

الفرصة للتدريب على حل التمارين فرادى او  الطالبات إعطاء 3.2

 .فى مجموعات صغيرة من خالل فترات التدريب

 

 .................. 

التأكيد على تبادل النتائج بين العمل في مجموعات مختلفة مع  3.3

 ..المجموعات

.................. .................. 

3.4 ..................................................................... .................. .................. 

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 بالمنهجاستخدام الكمبيوتر للبحث في المواضيع المتعلقة  4.1

 الدراسي

 .................. الواجبات

 .................. .................. التفاضل والتكاملالقدرة على استخدام بعض البرامج في كيفية  4.2

4.3 ..................................................................... .................. .................. 

4.4 ..................................................................... .................. .................. 

4.5 ..................................................................... .................. .................. 

4.6 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال يوجد 5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي ملخص االجراءات

 تشجيع الطالبات  وحثهم على التطوير دائما 

  على تطوير الخرجات وإلمامهم  بما يناسب سوق العملالعمل 
  
 

 

 المقرر. وفقاً لتوصيف المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع المقترحةواإلجراءات 

 ال نعم وجدت(

   نعم ـــةيالمـــــــــــعــرف 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 النتائجج ( 
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجات)تعليق( على تحليل  النسبة المئوية عدد الطلبة  رمز التقدير

A+ 0 …… %0 ……………………………………………………….. 

A 0 …. %0 ……………………………………………………….. 

B+ 0 ….. %0      ……………………………………………………….. 

B 0 %0 ……………………………………………………….. 

C+ 1 
%7.1 

……………………………………………………….. 

C 0 
%0 

……………………………………………………….. 
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D+ 1 
%7.1 

……………………………………………………….. 

D 8 
%57.1 

……………………………………………………….. 

F 4 .. %28.6 ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
2 %11.1 ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
18 %100 ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..…… - غير مكتمل

 ..……………………………………………………… 71% ..…… 10 ناجح

 ..……………………………………………………… 29% ..…… 4 راسب

 2 منسحب
…….. 

%11.1 
……………………………………………………….. 

 :) إن وجدت (  النتائج أثرت على  التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 الساعات المكتبية.................................................................... 

 .االختبارات الدورية................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 التحقق من درجات تحصيل الطالب   – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… المراجعه الداخلية

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 
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 ( المصادر و المرافق  د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 %90التقييم العام 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 ………………………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

  على مراجعة أساسيات كل باب عن طريق المزيد من التمارين أثناء الحصص العمليةالتركيز 

  توفير المزيد من المراجع العلمية 

 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
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 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ز ( التخطيط للتطوير و التحسين
 ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر في التقارير السابقة  –1

 اإلجراءات  الخطوات المقترحة في التقرير السابق

االجراءاتنتائج   التي تم اتخاذها  تحليل االجراءات 

 ………………… ………………… ……………… ………………………… -أ

 ………………… ………………… ……………… ………………………… -ب

 ………………… ………………… ……………… ………………………… -ت

 ………………… ………………… ……………… ………………………… -ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر اإلجراءات األخرى  التي تم اتخاذها لتطوير قائمة – 2

 المتابعة من قبل رئيس القسم… 

  عالميا في تدريس الرياضيات  الناجحة اعتماد طريقة سانغفورا 

   على االطالع على المراجع المكتوبة باللغة االنجليزية حث الطالبات 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

لمزيد من اإلجراءات الموصى بها 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 حورية بلقاسم بوعكازد. االســم :

 هـ1437../4/..22... التقرير :تاريخ اعداد  ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ 1437/.../...  تاريخ استالم التقرير : ............................. التوقيع :

  



 

 
 9من  8الصفحة 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 9من  9الصفحة 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة الكلية :

 الرياضيات البرنامج :

 مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية المقرر :



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/ 5/  التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

  اضياتقسم الري /كلية التربية بالمجمعة  : القسمالكلية / 

 الرياضيات  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

تفاضل و تكامل في عدة  المقرر:اسم 

 متغيرات

 478 الشعبة: Math212 المقرر:رمز 

 كلية التربية قسم البنات :مقر التدريس ا. سوسن سامي المقرر:استاذ اسم 

 1438-1437الفصل األول   عنه:ذي أعد هذا التقرير ال والفصل الدراسيالسنة 

 12  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  18 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
45 0 0 30 ……….. 75 

الساعات 

 المعتمدة
45 0 0 15 ……….. 60 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية :

 -تقارب وتباعد المتتالية   –المتتاليات العددية 
  –معيار كوشي للتقارب   -المتتالية المحدودة 

تقارب وتباعد  –المتسلسالت العددية الالنهاية 
ذات  - -المتسلسالت المشهورة -المتسلسالت 

اختبارات  -المتسلسالت المترددة  -الحدود الموجبة 
متسلسالت القوى ،   –التقارب المطلق  -التقارب 

تقاربها وتباعدها ، جمعها وطرحها ، وتفاضلها 
 -ثيل الدوال بواسطة متسلسالت القوى تم -وتكاملها 

 .ايلور ، وماكلورين ، وذات الحدينمتسلسالت ت

30 30 
………………………………….. 

 االشتقاق الجزئي : 

 –النهايات واالتصال  –الدوال في عدة متغيرات 

االشتقاق  -قاعدة السلسلة  –المشتقات الجزئية 

20 20 
………………………………….. 
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القيم العظمى والصغرى لدالة في  –الضمني 

 عوامل الجرنج . –متغيرين 

 التكامل الثنائي والثالثي :

ائي في التكامل الثن –التكامل الثنائي وتطبيقاته 

 –يقاته التكامل الثالثي وتطب –اإلحداثيات القطبية 

التكامل الثالثي في اإلحداثيات االسطوانية 

احات تطبيقات على إيجاد المساحات ومس -والكروية

.الحجومالسطوح و  

25 25 ………………………………….. 

 
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ......................الشيء................

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

استيعاب مفهوم المتتاليات والمتسلسالت غير المنتهية  1.1

 واستخدامها لتمثيل الدوال
دروس نظرية 

ة و تتخللها امثل

 تمارين

االختبارات 

 الكتابية

التعرف على المفاهيم الرياضية األساسية للدوال ذات متغيرين  1.2

 وثالثة
" "" 

استيعاب مفهوم التكامل الثنائي والثالثي في اإلحداثيات القطبية  1.3

 واالسطوانية والكروية.
" "" 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

من خالل  - .االستنتاج المنطقي لحل المشكالتو تنمية القدرة  على التحليل  2.1

المحاضرات 

 وحصص التمارين

تجاوب الطالب  

خالل 

 المحاضرات

المناقشات  -       التمييز بين المفاهيم الرياضية في حال الدالة ذات متغير أو أكثر. 2.2

الدائمة خالل 

المحاضرات 

 وحصص التمارين 

االختبارات 

 الكتابية
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

   غير المنتهية دراسة مفهوم المتتاليات والمتسلسالت القدرة على 2.3

القدرة على تمثيل الدوال بواسطة متسلسالت القوى ومتسلسالت  2.4

 تايلور و ماكلورين

  

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

المسائل علميا من خالل طرح األسئلة  تعلم أسلوب مناقشة 3.1

 واإلجابة عليها.

التفاعل مع الطلبة  

وتشجيعهم على 

م أثناء مناقشته

 المحاضرات

ية المناقشات الشفه 

خالل المحاضرات 

 والتمارين

االعتماد على النفس في إنجازالواجبات المنزلية والدراسة  3.2

 الذاتية.

حث الطلبة على 

إنجاز واجباتهم  غير 

الجماعية بشكل 

 ذاتي.

 متابعة الواجبات 

استخدام التقنيات   االخر العمل الجماعي في حل ومناقشة التمارين واحترام الراي 3.3

الحديثة ، مثل 

 الحاسبات

.................. 

اإلهتمام بالواجبات   تشجيع الطالبات على االستفسار والمناقشة 3.4

المنزلية وتوفير 

الوقت الالزم 

لمراجعتها مع 

 الطالب

.................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

االهتمام بالواجبات واستخدام تقنية المعلومات واالنترنت في  4.1

       البحث

تشجيع الطالب علي 

تنمية مهاراتهم في 

كيفية استخدام 

الوسائل المتاحة 

 لفهم المادة العلمية

تكليف الطلبة ببعض 

 الواجبات المنزلية

متابعة الواجبات 

المنزلية ومناقشة 

حلولها مع 

 .الطالب

4.2  ..................  .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال ينطبق                      5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 
  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي راءاتاالجملخص 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم جدت(و

 .…………………………..……………  * طرح اإلشكاليات داخل الدرس 

 .…………………………..……………  * النقاش 

 إعطاء األمثلة و الصور الرياضية  لتثبيت المفاهيم  

 وطرق البرهنة  و التفكير المنطقي

*  ……………..…………………………. 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 1  5.5 % ……………………………………………………….. 

A 1 5.5 % ……………………………………………………….. 

B+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

B 3 16.7 % ……………………………………………………….. 

C+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

C 2 11.1% ……………………………………………………….. 

D+ 1 5.5  % ……………………………………………………….. 

D 4 22.2 % ……………………………………………………….. 

F 5 27.8 % ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
0 0. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
18 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %55.5 6 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % 66.7 12 ناجح
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 ..……………………………………………………… %27.8 5 راسب

 ..……………………………………………………… %5.5    1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ...... اليوجد...................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …اليوجد..........……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

   بةالمكتو اإلختبارات

 …………………………………………… األسئلة المباشرة

 …………………………………………… التكاليف و الواجبات الفصلية 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 المصادر أو المرافقالوصول الى صعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 

 مسائل اإلداريةال  ( هـ
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 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي تقييم-1
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 نتائج تقييم الطالب للمقرر

 في بداية المقرر   -أ
 خالل المقرر  -ب
 في نهاية المقرر  -ت
    %75 تقييم عام-ث

 

 :نقاط القوة –أ 

 .المقرر هذا جودة مستوى عن عام بشكل بالرضا أشعر

 .مستقبال وسيقيدني مهم المقرر هذا في لمتهتع ما

 .فقط المعلومات حفظ من بدال المشكالت وحل التفكير على قدرتي تحسين على المقرر هذا ساعدني

 .المقرر بمحتوى كامل إلمام المقرر هذا بتقديم يقوم الذي التدريس هيئة عضو لدى

  

 لتحسين مقترحات اأهم و 

 ثة للمقرر.توفير مراجع و مصادر تعلم حدي 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 تطابق وجهات النظر بين الطالب و األستاذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

للمقرر بتزويدهم بأكثر مراجع. حث الطلبة على المزيد التحضير 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 قرر الدراسي على هذا التقييم أو فريق العمل في الم  المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابققترحة في المالخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… تنويع مصادر التعلم-أ

 ………………… ………………… ……………… توفير مصادر تعلم حديثة -ب

 ………………… ………………… ……………… استخدام التقنية الحديثة -ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث
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 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

.تنويع مصادر التعلم  و التقييم الذاتي للطالب 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 أستاذ المقرر هـ6/1/28143 هـ1437/12/17 ………………… تتاليات والمتسلسالت الالنهائية الم

 أستاذ المقرر هـ/4/221438 هـ/291438/1 ………………… االشتقاق الجزئي 

 تكامل الثنائي والثالثي ال
 هـ/30/31438 هـ/27/21438 …………………

 أستاذ المقرر

 

 

 

 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 ا. سوسن سامي االســم :

 هـ1/5/1438 تاريخ اعداد التقرير : سوسن سامي التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوف الثميري .أ االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :مة هامالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مراعاة ان يرفق به مع يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

 الرياضيات البرنامج :

.نظرية االعداد المقرر :  
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438. /4/ ..28... التقرير:تاريخ اعداد  .جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 الرياضيات. / ..التربية. : القسمالكلية / 

 ...................................الرياضيات :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 MATH المقرر:رمز  نظرية األعداد المقرر:اسم 
222 

 693 الشعبة:

قسم الرياضيات  :مقر التدريس اسماعيل طايلد/ المقرر:استاذ اسم 

 .بالمجمعة

 ............…......……االول……… عنه:هذا التقرير  الذي أعد والفصل الدراسيالسنة 

 12 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  9 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
…2….. ……….. ……….. 

…2…….

. 
……….. 4 

الساعات 

 ةالمعتمد
…2….. ……….. ……….. 

……1….

. 
……….. 3 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

المبدأ األول و الثاني لإلستقراء الرياضي  -1
 ..………………………………… 12 12 مبدأ الترتيب الحسن –

 -خوارزمية إقليدس -قابلية القسمة -2
 ..………………………………… 12 12 األعداد األولية و بعض خواصها

التطابقات  –المعادالت الديوفنتية الخطية  -3
نظرية  -التطابقات الخطية -و خواصها

حلول التطابقات غير  –الباقي الصينية 
 الخطية

12 

12 

………………………………….. 

الصغرى و مبرهنة أويلر مبرهنة فيرما  -4
 ..………………………………… 8 8 و مبرهنة ولسن

ثالثيات  -بعض الدوال العددية -5
  8 8 فيثاغورث

 –بعض حاالت مبرهنة فيرما األخيرة  -6
  8 8 الكسور المبسطة المستمرة

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (



 

 
 9من  3الصفحة 

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ت () تبعا عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3
 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس

 المعارف 1.0

 تقليدية تقليدية  معرفة بعض المبادئ الرياضية - 1.1
 أبحاث جماعية ة العلميةالمناقش إكساب الطالب معرفة عالقات جديدة بين األعداد 1.2
 واجبات منزلية تقليدية القدرة على حل التطابقات الخطية بين األعداد 1.3
1.4    

 المهارات االداركية 2.0
إكساب الطالب القدرة على التواصل لتحفيز التفكير الرياضي و فهم و حل  - 2.1

  المسائل الرياضية

 واجبات منزلية.- المناقشة الجماعية

 تقليدية - تقليدية كساب الطالب مهارة التعامل مع األعدادإ 2.2
 إختبارات قصيرة المناقشة الجماعية القدرة على إستخدام مبادئ اإلستقراء الرياضي لبرهان العبارات الرياضية 2.3
2.4    

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0
 تقليدية  تقليدية إكتساب مهارات العمل الجماعي 3.1
تشجيع المنافسة بين  اإلبتعاد عن األنانية و قبول المشاركة 3.2

 الطالب

 مناقشة جماعية

توجيه الطالب لحل  تعلم اإلعتماد على النفس 3.3

 المشاكل

 إختبارات قصيرة

3.4    

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0
 االختبارات. الكمبيوتر. من مصادر مختلفة  تعلم الحصول على المعلومات - 4.1
 المالحظات والتقييم المحاضرة البحث عن تطبيقات خاصة بالمقرر في علوم أخرى  4.2
 ابداء لرائ مشاركة الطالب تعلم التفكير بمنطقية من خالل ترتيب خطوات حل المسائل الرياضية 4.3

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ركية التي سيتم تطويرها ومستوى األداء المطلوبوصف للمهارات الح 5.1
 .................. .................. استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات 5.2
.................. .................. طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية: 5.3  

  

 

 

 

 



 

 
 9من  4الصفحة 

   

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

..تشكيل لجنة لمراجعة اجابات الطالب........................................................... 
العلمية الحديثة االجتماع الدوري بالقسم لتمكين الطالب من الكتب … 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   توصيف المقرر المدرجة في استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

تقديم  - المناقشة العلمية -سيةالمحاضرات الرئي

 نقاش مفتوح-بحوث قصيرة في صورجماعات
√  ……………..…………………………. 

استخدام وسائل -مشاكلتثقيف الطالب على العرض لل

 … المناقشة المتبادلة -الكترونية

√  ……………..…………………………. 

مناقشة جماعية وفردية لتنمية مهارات التفكير مع 

 الجماعة والتعاون البناء لحل المشاكل
√  ……………..…………………………. 

 .…………………………..……………  √ المحاضرة -الكمبيوتر

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 
0 0.0% 

……………………………………………………….. 

A 
0 0.0% 

……………………………………………………….. 

B+ 
1 16.7% 

……………………………………………………….. 

B 
0 0.0% 

……………………………………………………….. 

C+ 
0 0.0% 

……………………………………………………….. 

C 
0 0.0% 

……………………………………………………….. 
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D+ 
1 16.7% 

……………………………………………………….. 

D 
3 50.0% 

……………………………………………………….. 

F 
1 16.7% 

……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
……1……. ……11.. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
……9……. …….. % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..…11… .……1…… غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % 83 5 ناجح

 ..……………………………………………………… % 17 1 راسب

 ..……………………………………………………… % ..…11… 1 منسحب

 :دت ( ) إن وج النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ... المنهج العلمي المميز للمقرر.. 

......الساعان المكتبية.................................. 

.....االختبارات الدوريه......................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 إن وجدت ( )التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… ……………االختبارات…………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 
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 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... ..اعطال الشبكة .

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1

 

 نتائج تقييم الطالب للمقرر

 %70في بداية المقرر   -أ
 %70خالل المقرر  -ب
 %70نهاية المقرر  في -ت
 %70تقييم عام   -ث
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 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

المنهج العلمي المميز- … 

… البد من االكثار من االختبارات الشفوية 

االهتمام بحلقات النقاش 

……………………………………………………………………………………………… 

 لى هذا التقييم أو فريق العمل في المقرر الدراسي ع  المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

…  وتوفير المراجع العلميةالشفوية االكثار من االختبارات… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 لفصل / العام الدراسي الحالي .خالل ا المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 -المتابعة من قبل رئيس القسم. 

الذي يقيم في مكتبه.  القسمتحديد  ساعات العمل في األسبوع لكل عضو من أعضاء  -  

. علميالتوجيه مجموعة من الطالب  بالقسمتحديد ساعات العمل األسبوعية و اإلرشاد األكاديمي لكل عضو  -  

. عضوعة في تقييم أداء المشجالاعطاء التوجيهات  -  

 

 

 



 

 
 9من  8الصفحة 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 إسماعيل طايل ســم :اال

  هـ 1438. /4/ ..28... تاريخ اعداد التقرير :  التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ 1437/ 27/8 التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)اً مستقالً ينبغي أن يتم تقديم تقرير

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( ستقلة للمقررالتقارير الم

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة الكلية :

 الرياضيات البرنامج :

مبادئ نظرية التوزيعات  المقرر :

 االحتمالية



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/ 5/  التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

  /اضياتقسم الري /كلية التربية بالمجمعة  : القسمالكلية / 

 الرياضيات  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

نظرية التوزيعات مبادئ  المقرر:اسم 

 االحتمالية

 488 الشعبة: STAT 223 المقرر:رمز 

 كلية التربية قسم البنات :مقر التدريس ا. سوسن سامي المقرر:استاذ اسم 

 1438-1437الفصل األول   عنه:الذي أعد هذا التقرير  اسيوالفصل الدرالسنة 

 4  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  9 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
30 0 0 30 ……….. 60 

الساعات 

 المعتمدة
30 0 0 15 ……….. 45 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

ة ) دالة الكتل التوزيعات االحتمالية المنفصلة

اين التوقع الرياضي والتب -االحتمالية وخواصها

معياري والدوال المولدة للعزوم واالنحراف ال

 للتوزيعات المنفصلة(

8 8 
………………………………….. 

 ) دالة الكثافة التوزيعات االحتمالية المتصلة

اين التوقع الرياضي والتب –االحتمالية وخواصها 

واالنحراف المعياري والدوال المولدة للعزوم 

 للتوزيعات المتصلة( 

8 8 
………………………………….. 

يع التوز ات الصغيرة وتتضمن :توزيعات العين

كايتربيع )
2 (– توزيع مجموع مربعات وتوزيع 

تباين عينة مأخوذة من توزيع طبيعي – التوزيع 
12 12 ………………………………….. 



 

 
 10من  3الصفحة 

(t  أو توزيع ستيودنت وتطبيقاته – التوزيع (

( F ( وتطبيقه الستنتاج توزيع نسبة تبايني عينتين 

 مستقلتين من توزيعين طبيعيين .

لمتصلة لمتغيرات العشوائية الثنائية المنفصلة واا

التباين  -ي) التوقع للمتغير العشوائي الثنائوخواصها

ر معامل االرتباط للمتغي -اير(غالمشترك ) الت

 ق بينالتباين لمجموع أو الفر –العشوائي الثنائي 

عشوائي الدوال المولدة للعزوم للمتغير ال –متغيرين 

( متباينة تشيبيشف -الثنائي  

20 20 
………………………………….. 

ية ) التوزيعات الهامش لتوزيعات ذات المتغيرينا

استقالل متغيرات  –والمشتركة والشرطية 

التوقع الشرطي(. -عشوائية  

12 12 
………………………………….. 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25سبة االختالف  اذا تعدت نيتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ......................الشيء................

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

معرفة المتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلة  وتوزيعاتها االحتمالية  1.1
يعات ومعرفة التوزيعات االحتمالية بمتغير ومتغيرين او اكثر و ايجاد توز

 االحتمالية بطرق مختلفة

ة اختبارات أعمال سن المحاضرات -1

)أول مدته 

+ثاني %15ساعة

(%15مدته ساعة   

المناقشة  -2  1.2
 والحوار

(من %10مشاركة)-

خالل المواظبة في 

حضور المحاضرات 

 و المشاركة أثناءها و

 أداء الواجبات.

إعطاء أمثلة  -3  1.3
وتمارين 

اختبار 

(.%60نهائي)  



 

 
 10من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 وواجبات

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

 .................. اإلختبارات .القدرة على االستنتاج واالستقصاء الرياضي 2.1

2.2   .................. 

إستعمال الطرق  استخدام التقنية الحديثة لحل المشكالت في تدريس الرياضيات 2.3

األلكترونية  

 إلرسال الواجبات

 المنزلية 

.................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

العمل بروح الفريق الواحد فيي مجيام مهنتيه ي ويبيادر فيي دراسية الحياالت  3.2

 المرتبطة بالمجام المهني .
رستقييم أثناء الد  .................. 

رستقييم أثناء الد اكتساب مهارات النمو الذاتي ي والتطوير المهني في مجام الرياضيات . 3.3  .................. 

3.4 ..................................................................... .................. ..................  

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 لمعلومات والمهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية ا 4.0

4.1 ..................................................................... .................. .................. 

التعبير عن األفكار بطرق علميه و مباشره و بأسلوب شيق و منطقي و  4.2

 سلس
مباشرة أسئلة 

 أثناء الدرس

.................. 

4.3    

4.4 ..................................................................... .................. .................. 

4.5 ..................................................................... .................. .................. 

4.6 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال ينطبق                      5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 
  

 السابق ردة في الجدومالوا للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم ق تحقيل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4



 

 
 10من  5الصفحة 

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  * طرح اإلشكاليات داخل الدرس 

 .…………………………..……………  * النقاش 

 إعطاء األمثلة و الصور الرياضية  لتثبيت المفاهيم  

 وطرق البرهنة  و التفكير المنطقي

*  ……………..…………………………. 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0  0 % ……………………………………………………….. 

A 0 0 % ……………………………………………………….. 

B+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

B 0 0 % ……………………………………………………….. 

C+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

C 1 0% ……………………………………………………….. 

D+ 1 11 % ……………………………………………………….. 

D 3 33.3 % ……………………………………………………….. 

F 4 44.4 % ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
0 0. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
9 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %55.5 0 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % 44.4 4 ناجح

 ..……………………………………………………… % 44.4 4 راسب



 

 
 10من  6الصفحة 

 ..……………………………………………………… %11.1    1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ...... اليوجد...................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …اليوجد..........……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة ) طرق ( التحققطريقة 

   بةالمكتو اإلختبارات

 …………………………………………… األسئلة المباشرة

 …………………………………………… التكاليف و الواجبات الفصلية 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... تاليوجد صعوبا

.................................................... .................................................... 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 



 

 
 10من  7الصفحة 

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

الطالب خالل تدريس المقرر على تعلم  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و

 
 

 الدراسي  الطالب للمقرر تقييم-1



 

 
 10من  8الصفحة 

 نتائج تقييم الطالب للمقرر

 في بداية المقرر   -أ
 خالم المقرر  -ب
 في نهاية المقرر  -ت
  %66تقييم عام  -ث

 

 :نقاط القوة  –أ 
 .لي بالنسبة واضحة (لتطويرها المقرر صمم التي والمهارات المعلومات ذلك في بما) األساسية الخطوط كانت 

 :لتحسينمقترحات اأهم  
  .إليها أحتاج كنت كلما متوافرة المقرر هذا في احتجتها تيال المصادر كانت

 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 تطابق وجهات النظر بين الطالب و األستاذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

للمقرر بتزويدهم بأكثر مراجع. حث الطلبة على المزيد التحضير 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةلتطوير المقرر ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… تنويع مصادر التعلم-أ

 ………………… ………………… ……………… استخدام التقنية الحديثة-ب

 ………………… ………………… ……………… توفير مصادر تعلم حديثة  للمقرر-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالم الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2



 

 
 10من  9الصفحة 

.تنويع مصادر التعلم  و التقييم الذاتي للطالب 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 العام الدراسي القادم : / لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

التوزيعات االحتمالية تدريس 

     المنفصلة
 أستاذ المقرر هـ1437/12/28 هـ1437/12/17 …………………

 صلةلمتالتوزيعات االحتمالية اتدريس 

   
 أستاذ المقرر هـ1438/1/12 هـ1438/1/1 …………………

 أستاذ المقرر هـ1438/2/3 هـ1438/1/15 …………………     رة توزيعات العينات الصغيتدريس 

لمتغيرات العشوائية الثنائية ا

     المنفصلة والمتصلة وخواصها
 هـ1438/3/9 هـ1438/2/6  …………………

 أستاذ المقرر

.  تغيرينلتوزيعات ذات الما  هـ1438/3/30  هـ1438/3/12 ………………… 
 أستاذ المقرر

 

 

 

 

 األستاذ المسؤوم عن المقرر :

 ا. سوسن سامي االســم :

 هـ1/5/1438 تاريخ اعداد التقرير : سوسن سامي التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوف الثميري .أ االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : الماستتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 10من  10الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

 مع مراعاة ان يرفق به وحد و شامل للمقرر من خالم منسق المقرر ) يتم اعداد تقرير م

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدوم أعمام

 حاذ االزم لمناقشتها و ات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

.الرياضيات البرنامج :  

.تطبيقات رياضية المقرر :  



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438. /4/ ..25... التقرير:تاريخ اعداد  .جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 الرياضيات. / ..التربية. : القسمالكلية / 

 ...................................الرياضيات :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 MATH المقرر:رمز  تطبيقات رياضية المقرر:اسم 
313 

 607 الشعبة:

قسم الرياضيات  :مقر التدريس إسماعيل طايلد/ المقرر:استاذ اسم 

 .بالمجمعة

 ............…......……االول……… عنه:عد هذا التقرير الذي أ والفصل الدراسيالسنة 

 10 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  11 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
…3….. ……….. ……….. 

…2…….

. 
……….. 5 

الساعات 

 تمدةالمع
…3….. ……….. ……….. 

……1….

. 
……….. 4 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 –الكينامتيكا: المبادئ االساسية للحركة  1
 –م العزو -كمية الحركة –قوانين نيوتن 

 طاقة الحركة –الشغل 
8 

8 
………………………………….. 

الحركة  –حركة جسيم في خط مستقيم  2
 ..………………………………… 8 8 التوافقية البسبطة

وف في ذمقحركة  -ة في المستوىالحرك -3
 ..………………………………… 12 12 وسط غير مقاوم وفي وسط مقاوم

مركبات السرعة والعجلة لجسيم  - -4
ت القطبية والحركة على يتحرك في االحداثيا

 محيط دائرة
8 

8 
………………………………….. 

  12 12 المسارات المركزية وقوانين كبلر 5

طاقة  –سم الجاسئ الحركة المستوية للج 6
  12 12 الذاتىالدوان وعزم القصور  -الحركة

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (
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  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3
 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس

 المعارف 1.0

المناقشة في   المحاضرات الرئيسية تطبيق قوانين الحركة لجسيم في المستوى والخط المستقيم 1.1

 المحاضرات
الواجبات المنزلية  - المناقشة العلمية - .فة مبادئ الرياضيات التطبيقيةمعر 1.2

لواختبارات التحصي  
 اختبارات دورية نقاش مفتوح مركز الحركة -الطاقة  -العمل  -عزم الدوران  -تعريف القوة  1.3
   معرفة الطالبة مفهوم القصور الذاتي وكيفية حسابه 1.4

 المهارات االداركية 2.0
عرض المحاضرات   قدرة الطالبة على البحث وتعلم المصطلحات العلمية - 2.1

 التقليدية

 واجبات منزلية.-

استخدام وسائل  التخطيط للتطبيق باستخدام النهج الرياضي 2.2

 الكترونية

 تقليدية -

القدرة على جمع وترتيب المعلومات و حل المشكالت والقدرة على المقارنة  2.3

 ئج الرياضيةوالتحليل للنتا

 إختبارات قصيرة المناقشة المتبادلة

2.4    

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0
 تقليدية تقليدية  إكتساب مهارات العمل الجماعي 3.1
تشجيع المنافسة بين  اإلبتعاد عن األنانية و قبول المشاركة 3.2

 الطالب

 مناقشة جماعية

توجيه الطالب لحل  النفستعلم اإلعتماد على  3.3

 المشاكل

 إختبارات قصيرة

3.4    

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0
 االختبارات. الكمبيوتر. تعلم الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة  - 4.1
 يمالمالحظات والتقي المحاضرة البحث عن تطبيقات خاصة بالمقرر في علوم أخرى  4.2
 ابداء لرائ مشاركة الطالب تعلم التفكير بمنطقية من خالل ترتيب خطوات حل المسائل الرياضية 4.3

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. وصف للمهارات الحركية التي سيتم تطويرها ومستوى األداء المطلوب 5.1
 .................. .................. مة في تطوير هذه المهاراتاستراتيجيات التعليم المستخد 5.2
 .................. .................. طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية: 5.3

  

 



 

 
 9من  4الصفحة 

 

 

 

   

  

 قالساب الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

..تشكيل لجنة لمراجعة اجابات الطالب........................................................... 
االجتماع الدوري بالقسم لتمكين الطالب من الكتب العلمية الحديثة … 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم (وجدت

تقديم  - المناقشة العلمية -سيةالمحاضرات الرئي

 نقاش مفتوح-بحوث قصيرة في صورجماعات
√  ……………..…………………………. 

استخدام وسائل -تثقيف الطالب على العرض للمشاكل

 … المناقشة المتبادلة -الكترونية

√  ……………..…………………………. 

ير مع مناقشة جماعية وفردية لتنمية مهارات التفك

 الجماعة والتعاون البناء لحل المشاكل
√  ……………..…………………………. 

 .…………………………..……………  √ المحاضرة -الكمبيوتر

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 
1 11.1% 

……………………………………………………….. 

A 
0 0.0% 

……………………………………………………….. 

B+ 
2 22.2% 

……………………………………………………….. 

B 
1 11.1% 

……………………………………………………….. 
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C+ 
2 22.2% 

……………………………………………………….. 

C 
0 0.0% 

……………………………………………………….. 

D+ 
1 11.1% 

……………………………………………………….. 

D 
1 11.1% 

……………………………………………………….. 

F 
1 11.1% 

……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
…………. …….. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
…………. …….. % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..…… .………… غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % 89 8 ناجح

 ..……………………………………………………… % 11 1 راسب

 ..……………………………………………………… % ..…0… 0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ... المنهج العلمي المميز للمقرر.. 

......الساعان المكتبية.................................. 

.....االختبارات الدوريه......................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

ً  – ب  ) إن وجدت (في مجاالت التعلم  التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقا

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4
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 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… ……………االختبارات…………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

لب خالل تدريس المقرر على تعلم الطا أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... ..اعطال الشبكة .

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 دراسي الطالب للمقرر ال تقييم-1

 نتائج تقييم الطالب للمقرر

 %60في بداية المقرر   -أ
 %60خالل المقرر  -ب
 %60في نهاية المقرر  -ت
 %60تقييم عام   -ث
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 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

المنهج العلمي المميز- … 

… البد من االكثار من االختبارات الشفوية 

االهتمام بحلقات النقاش 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  خرىالتقييمات  األ - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

…  وتوفير المراجع العلميةاالكثار من االختبارات الشفوية… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 مقرر الدراسي على هذا التقييم أو فريق العمل في ال  المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةلمقرر ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير ا –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 -المتابعة من قبل رئيس القسم. 

الذي يقيم في مكتبه.  القسمتحديد  ساعات العمل في األسبوع لكل عضو من أعضاء  -  

. علميالتوجيه مجموعة من الطالب  بالقسمي لكل عضو تحديد ساعات العمل األسبوعية و اإلرشاد األكاديم -  

. عضومشجعة في تقييم أداء الالاعطاء التوجيهات  -  
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 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 سؤولالم

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 إسماعيل طايل االســم :

  هـ 1438/ 4/ 25 تاريخ اعداد التقرير :  التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ 1437/ 27/8 التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

 مع مراعاة ان يرفق به امل للمقرر من خالل منسق المقرر ) يتم اعداد تقرير موحد و ش

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 زم لمناقشتها و اتحاذ اال

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التربية بالمجمعة الكلية :

 الرياضيات                          البرنامج :

الزمرنظرية  المقرر :  
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/ 5/  التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 ................................ الرياضيات كلية التربية / قسم : القسمالكلية / 

 الرياضيات  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 508 الشعبة: Math322 المقرر:رمز  نظرية الزمر  المقرر:اسم 

 كلية التربية قسم البنات :مقر التدريس أ/ وفاء السيد المقرر:استاذ اسم 

 1438-1437  االولالفصل  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيلسنة ا

 10   المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  10 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
30 0 0 30 ……….. 60 

ات الساع

 المعتمدة
30 0 0 15 ……….. 45 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 اسبوع( 13) له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 التي تم تناولها الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*أسباب االختالف )

مر الز –الزمرة الجزئية   -الزمرة –مفاهيم أساسية 

 المجموعات المصاحبة –ية الزمر الدائر -المولدة 

 مركز الزمرة –الزمر الناظمية  -ونظرية الجرانج 

مة زمر القس -معادلة الفصول  -والممركز والمنظم  

- 

02  28 
عدم استيعاب الطالبات للمواضيع فكان ال بد 

 .من زيادة التمارين و األمثلة 

21  لتباديلزمر ا -التماثالت الذاتية   -التشاكل والتماثل  15 
………………………………….. 

جي الضرب المباشر للزمر )الخار –نظرية كايلي 

 عدم كفاية الوقت  6 8 والداخلي(

Pتأثير زمرة على مجموعة زمر   3 12  -نظريات سيلو  - 
 عدم كفاية الوقت 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  الموضوعات المقررة :غطية عدم ت ) تبعات ( عواقب -2
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 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه مخرجات التعلم المتأثرة

الضرب المباشر للزمر  –نظرية كايلي 

 )الخارجي والداخلي(
............................. ............................... 

جموعة زمر تأثير زمرة على م P نظريات  - 

  -سيلو 

............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

1.1   .................. 

 .................. اإلختبارات نظريات والقوانين والمبادئ األساسية  في مجال الرياضيات .معرفة ال 1.2

معرفة أحدث التطورات واالبحاث واالتجاهات الحديثة في مجال تعليم  1.3
 وتعلم الرياضيات

 .................. اإلختبارات

1.4 ..................................................................... .................. .................. 

1.5 ..................................................................... .................. .................. 

1.6 ..................................................................... ..................  .................. 

 المهارات اإلدراكية 2.0

 .................. اإلختبارات .القدرة على االستنتاج واالستقصاء الرياضي 2.1

2.2   .................. 

إستعمال الطرق  استخدام التقنية الحديثة لحل المشكالت في تدريس الرياضيات 2.3

األلكترونية  

 إلرسال الواجبات

 المنزلية 

.................. 

2.4 ..................................................................... .................. .................. 

2.5 ..................................................................... .................. .................. 

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

العمل بروح الفريق الواحد فيي مجيام مهنتيه ي ويبيادر فيي دراسية الحياالت  3.2

 المرتبطة بالمجام المهني .
رسأثناء الد تقييم  .................. 

رستقييم أثناء الد اكتساب مهارات النمو الذاتي ي والتطوير المهني في مجام الرياضيات . 3.3  .................. 

3.4 ..................................................................... .................. .................. 

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 ات والمهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية المعلوم 4.0

4.1 ..................................................................... .................. .................. 
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

التعبير عن األفكار بطرق علميه و مباشره و بأسلوب شيق و منطقي و  4.2

 سلس
أسئلة مباشرة 

 أثناء الدرس

.................. 

4.3    

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1 ..................................................................... .................. .................. 

5.2 ..................................................................... .................. .................. 
  

 السابق الواردة في الجدوم للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي ملخص االجراءات

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. وفقاً لتوصيف المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  اتتلك الصعوب للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  * طرح اإلشكاليات داخل الدرس 

 .…………………………..……………  * النقاش 

إعطاء األمثلة و الصور الرياضية  لتثبيت المفاهيم   

 وطرق البرهنة  و التفكير المنطقي

*  ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجات)تعليق( على تحليل  النسبة المئوية عدد الطلبة  رمز التقدير

A+ 1  10 % ……………………………………………………….. 

A 0 0% ……………………………………………………….. 

B+ 1 10% ……………………………………………………….. 
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B 0 0 % ……………………………………………………….. 

C+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

C 0 0 % ……………………………………………………….. 

D+ 2 20% ……………………………………………………….. 

D 3 30 % ……………………………………………………….. 

F 2 30% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
0 0. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
10 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % 0 0 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %70 7 ناجح

 ..……………………………………………………… %30 3 راسب

 ..……………………………………………………… % 0   0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج أثرت على  التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ........................................... اليوجد. 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (تقويم المحدد مسبقاً التباين عن جدول ال –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …....اليوجد......……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 
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 التحقق من درجات تحصيل الطالب   – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

    ……اإلختبارات المكتوبة………………

 …………………………………………… ……………األسئلة المباشرة………………

 …………………………………………… ………………الواجبات الفصلية  التكاليف و……

 

 ( المصادر و المرافق  د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و

 

 %72التقييم العام 
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

كل عام عن مستوى جودة المقرراشعر بالرضا بش 

ما تعلمته في هذا المقرر مهم و سيفيدني 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 

 تطابق وجهات النظر بين الطالب و األستاذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

.حث الطلبة على المزيد التحضير للمقرر بتزويدهم بأكثر مراجع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ز ( التخطيط للتطوير و التحسين
 ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر في التقارير السابقة  –1

 اإلجراءات  الخطوات المقترحة في التقرير السابق

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… زيادة المراجع ع مصادر التعلمتنوي -أ

 

 خالم الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر اإلجراءات األخرى  التي تم اتخاذها لتطوير قائمة – 2

 .تنويع مصادر التعلم  و التقييم الذاتي للطالب 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 دراسي القادم :/ العام ال لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …………………    

 …………………    

 …………………    
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 …………………    

 …………………    

 

 األستاذ المسؤوم عن المقرر :

 وفاء ابراهيم السيد االســم :

 هـ26/8/1438 تاريخ اعداد التقرير :  لتوقيع :ا

 منسق البرنامج :

 نوف الثميري .أ االســم :

 هـ 1438/.. 8.../. تاريخ استالم التقرير : ............................. التوقيع :
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 12من  12الصفحة 

 مالحظات هامة :

 

 ًب أو طالبات (          أو برنامج أكاديمي قسم ) طاللكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

( حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالم منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 ير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرريتم تسليم التقر 

  يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدوم أعمام مجلس القسم التابع له البرنامج

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................ الكلية :

 ................................ البرنامج :

 ................................ المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/ 4/ 25 التقرير:تاريخ اعداد  .جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 الرياضيات. / ..التربية. : القسم/ الكلية 

 ...................................الرياضيات :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

  الشعبة: Math 324’ المقرر:رمز  طرائق رباضية المقرر:اسم 

الرياضيات قسم  :مقر التدريس د/ناصر العزب المقرر:استاذ اسم 

 .بالمجمعة

 ............…......……1438االول……… عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 10 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  11 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 تدريسال
…5….. ……….. ……….. ……….. ……….. 75 

الساعات 

 المعتمدة
…4….. ……….. ……….. ……….. ……….. 60 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

بعض  حل -فضاء الضرب الداخلي
دام المعادالت التفاضلية الجزئية باستخ

 تحويل البالس

 15 
………………………………….. 

 ..………………………………… 15  الدوال المتعامدة ومتسلسلة فوريير

مسألة شتورم_ليوفيل    15 ………………………………….. 

 ..………………………………… 15  دوال جاما وبيتا

 ..………………………………… 15  كثيرات حدود لجندر ودوال بسل
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 
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...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3
 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس

 المعارف 1.0

  المحاضرات الرئيسية الدوال المتعامدة تصور عام لمختلف 1.1

 - المناقشة العلمية -

 المناقشة في المحاضرات

الواجبات المنزلية  نقاش مفتوح تمثيل الدوال الفردية والزوجيةراسة د 1.2

 واختبارات التحصيل
ي تقديم بحوث قصيرة ف الذاتية والقيم الذاتبة لدوالا 1.3

 صورجماعات

 اختبارات دورية

 االختبارات النهائيه .نقاش مفتوح لجندربسل ومعرفة الطالبة  اشكال  1.4

 المهارات االداركية 2.0

عرض المحاضرات  على البحث وتعلم المصطلحات العلمية  ةقدرة الطالب - 2.1

 التقليدية

الل التقييم المستمر من خ -

 اللقاءات العلمية وغيرها

 .من األنشطة
يةاستخدام وسائل الكترون لتطبيق باستخدام النهج الرياضيلالتخطيط  2.2 لةمناقشة مستمرة واألسئ -   
تيب المعلومات و حل المشكالت والقدرة على المقارنة والتحليل للنتائج القدرة على جمع وتر 2.3

 الرياضية

ة اختبار بانتظام ومناقش المناقشة المتبادلة

 الواجبات
تثقيف الطالب على  استخدام وسائل الرسوم التوضيحية، سواء الكمبيوتر أو نماذج 2.4

 العرض للمشاكل

 التقييم الذاتي من قبل

ناتاالستبيا-الطالب   

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

مناقشة جماعية وفردية  التواصل الفعال في العرض المكتوب والشفهي 3.1

مع  لتنمية مهارات التفكير

الجماعة والتعاون البناء 

 لحل المشاكل

بعض الدرجات  جعل

 كجزء من التشجيع

 تساعدمجموعات العمل  فعالية لتنمية روح الفريق. إليجادالزمالء التعاون مع  نولوجيا المعلومات واستخدام تك 3.2

 التعاون في في  الطالب

 البحوث المشتركة

 االمتحانات الدورية

تشجيع المنافسة بين  التعاون مع الزمالء بفاعلية 3.3

 الطالب

 االمتحانات الشفهيه

 المناقشة العلنية مواجهة المشاكل استخدام روح الفريق 3.4

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0
 االختبارات. الكمبيوتر. تطوير برامج للمواضيع العلمية - 4.1
 المالحظات والتقييم المحاضرة استخدام البرمجيات 4.2
 ابداء لرائ مشاركة الطالب متميزجعل الطالب  4.3

 المهارات النفس حركية 5.0
 .................. .................. ية التي سيتم تطويرها ومستوى األداء المطلوبوصف للمهارات الحرك 5.1
 .................. .................. استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات 5.2
.................. .................. طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية: 5.3  

  

 

 

 

 

   

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 
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..تشكيل لجنة لمراجعة اجابات الطالب........................................................... 
لعلمية الحديثةاالجتماع الدوري بالقسم لتمكين الطالب من الكتب ا … 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   وصيف المقررالمدرجة في ت استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

تقديم  - المناقشة العلمية -سيةالمحاضرات الرئي

 نقاش مفتوح-بحوث قصيرة في صورجماعات
√  ……………..…………………………. 

استخدام وسائل -اكلتثقيف الطالب على العرض للمش

 … المناقشة المتبادلة -الكترونية

√  ……………..…………………………. 

مناقشة جماعية وفردية لتنمية مهارات التفكير مع 

 الجماعة والتعاون البناء لحل المشاكل
√  ……………..…………………………. 

 .…………………………..……………  √ المحاضرة -الكمبيوتر

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0 - ……………………………………………………….. 

A 0 - ……………………………………………………….. 

B+ 1 10% ……………………………………………………….. 

B 1 10% ……………………………………………………….. 

C+ 2 20% ……………………………………………………….. 

C 1. 
10% 

……………………………………………………….. 

D+ 1 
10% 

……………………………………………………….. 
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D 3 30. % ……………………………………………………….. 

F 1 10% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 9.1% ……………………………………………………….. 

 مسجل

 في المقرر
…………. …….. % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..…… .………… غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %90 9 ناجح

 ..……………………………………………………… %10 1 راسب

 ..……………………………………………………… - 0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ... المنهج العلمي المميز للمقرر.. 

......الساعان المكتبية.................................. 

.....االختبارات الدوريه......................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… ……………االختبارات…………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د
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 لوصول الى المصادر أو المرافقاصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... ..اعطال الشبكة .

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي تقييم-1
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 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

المنهج العلمي المميز- … 
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… البد من االكثار من االختبارات الشفوية 

االهتمام بحلقات النقاش 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

…  وتوفير المراجع العلميةاالكثار من االختبارات الشفوية… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةا طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر م –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 -المتابعة من قبل رئيس القسم. 

الذي يقيم في مكتبه.  القسمتحديد  ساعات العمل في األسبوع لكل عضو من أعضاء  -  

. علميالتوجيه مجموعة من الطالب  بالقسميد ساعات العمل األسبوعية و اإلرشاد األكاديمي لكل عضو تحد -  

. عضومشجعة في تقييم أداء الالاعطاء التوجيهات  -  

 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3
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اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 صياتالتو
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ ـه1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 ناصر العزب االســم :

 هـ1437.../..../ تاريخ اعداد التقرير : ناصر العزب التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. توقيع :ال



 

 
 10من  10الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

س المقرر بواسطة أستاذ حتى ولو تم تدري(  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

 مجلس القسم التابع له البرنامج ال يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعم

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التربية للبنات. الكلية :

.............الرياضيات البرنامج :  

              التحليل المركب المقرر :



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/ 4/  19 التقرير:تاريخ اعداد  كلية التربية بالمجمعة التعليمية:المؤسسة 

 ................................ / ضياتقسم الريا : القسمالكلية / 

 الرياضيات  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 504 الشعبة: MATH413 المقرر:رمز     المركبالتحليل  المقرر:اسم 

 اتكلية التربية قسم البن :مقر التدريس عمر عبد هللا ربعي المقرر:استاذ اسم 

 1438-1437الفصل األول   عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 14   المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  14 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
30 0 0 30 ……….. 60 

الساعات 

 المعتمدة
30 0 0 15 ……….. 45 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

–نظام االعداد المركبة     جبر االعداد المركبة 

تمثيل العدد –كبة التمثيل الديكارتي لالعداد المر

الصيغة القطبية للعدد  –المركب في المستوي 

 االعداد المركبة قوى و جذور-المركب

8 8 ………………………………….. 

-الدوال في متغير مركب. دالة المتغير المركب     

نهاية و اتصال و -قوى و جذور االعداد المركبة

الدوال االولية و التحويالت -تفاضل الدوال المركبة

الدوال التحليلية و  -ة و خواصها الداليةالخطي

 -شروط كوشي ريمان للدالة التحليلية -التوافقية

الدوال البسيطة )االسية و المثلثية و المثلثية 

و  المثلثية العكسية و اللوغاريتمية و  -الزائدية

 االسية المركبة(.

16 16 ………………………………….. 

 -تكامل الدوال المركبة .التكامل المركب    

استقالل  –المسارات و التكامل على المسارات 

 -نظرية كوشي للتكامل مع تطبيقاتها -المسارات

صيغ تكامل كوشي  -النظرية االساسية للتكامل

16 16 ………………………………….. 



 

 
 9من  3الصفحة 

 نظرية ليوفيل   -للمشتقات

تمثيل الدوال التحليلية و غير تحليلية بالمتسلسالت.  

 -متسلسلة تايلور -تقارب المتتابعات و المتسلسالت

النقاط الشاذة ة  -متسلسلة القوى -متسلسلة لورنت

 االصفار و االقطاب

 

12. 
12 ………………………………….. 

نظرية كوشي للبواقي. نظرية كوشي للبواقي و   

تطبيقاتها في حساب التكامالت الحقيقية و المعتلة 

 للدوال

8 8 ………………………………….. 

   ………………………………….. 

 ………. ……….. ………………………………….. 

 ………. ……….. ………………………………….. 

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 () ان وجدت 

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ......................الشيء................

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

 .................. اإلختبارات معرفة المفاهيم و الحقائق والمهارات في مجال تعلم وتعليم الرياضيات 1.1

1.2 ..................................................................... .................. .................. 

1.3   .................. 

1.4 ..................................................................... .................. .................. 

1.5 ..................................................................... .................. .................. 

1.6 ..................................................................... .................. .................. 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

2.1  .................. .................. 

تقويم المعلومات و المفاهيم و األدلة  الجديدة  من مصادر مختلفة  2.2

 باستخدام اسلوب علمي منهجي
 .................. اإلختبارات



 

 
 9من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

2.3  .................. .................. 

2.4  .................. ..................  

2.5 ..................................................................... .................. .................. 

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤوليةمهارات  3.0

ومسؤولية في عالقاته الشخصية و التصرف باستقاللية  3.1

المهنية مع االخرين باالستفادة من االفكارالنظرية و العملية في 

 مجال الرياضيات

.رستقييم أثناء الد  .................. 

3.2   .................. 

3.3   .................. 

3.4 ..................................................................... .................. .................. 

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1 ..................................................................... .................. .................. 

التعبير عن األفكار بطرق علميه و مباشره و بأسلوب شيق و منطقي و  4.2

 سلس
أسئلة مباشرة 

رسأثناء الد  

.................. 

4.3    

4.4 ..................................................................... .................. .................. 

4.5 ..................................................................... .................. .................. 

4.6 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1 ..................................................................... .................. .................. 

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4



 

 
 9من  5الصفحة 

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  * طرح اإلشكاليات داخل الدرس 

 .…………………………..……………  * النقاش 

 إعطاء األمثلة و الصور الرياضية  لتثبيت المفاهيم  

 وطرق البرهنة  و التفكير المنطقي

*  ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 2 14.3 % ……………………………………………………….. 

A 0 0 % ……………………………………………………….. 

B+ 0 0. % ……………………………………………………….. 

B 0 0 % ……………………………………………………….. 

C+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

C 0 0 % ……………………………………………………….. 

D+ 2 14.3% ……………………………………………………….. 

D 7 50 % ……………………………………………………….. 

F 3 21.4 % ……………………………………………………….. 

من دخول حرم 

 االمتحان
0 0. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
14 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % 0 0 غير مكتمل



 

 
 9من  6الصفحة 

 ..……………………………………………………… % 78.6 11 ناجح

 ..……………………………………………………… % 21.4 3 راسب

 ..……………………………………………………… % 8.3 1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ...... اليوجد...................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (مسبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عمليات التقويم المحدد  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …اليوجد..........……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

    ……بةكتوالم اإلختبارات………………

 …………………………………………… ……………األسئلة المباشرة………………

 …………………………………………… ………………التكاليف و الواجبات الفصلية ……

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 



 

 
 9من  7الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

تدريس المقرر  على تعلم الطالب خالل أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 تناسب المحتوى مع التوقيت 

. تحقق المتطلبات السابقة 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 الطالب و األستاذ تطابق وجهات النظر بين 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

للمقرر بتزويدهم بأكثر مراجع. حث الطلبة على المزيد التحضير 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير



 

 
 9من  8الصفحة 

  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… تنويع مصادر التعلم-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 لي .خالل الفصل / العام الدراسي الحا المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

.تنويع مصادر التعلم  و التقييم الذاتي للطالب 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …………………   ……..… 

 …………………   ……..… 

. …………………   ……..… 

 …………………    ……..… 

 …………………     ……..… 
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 عمر عبد هللا ربعي االســم :

 هـ1438./04/.19. تاريخ اعداد التقرير : عمر التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوف الثميري .أ االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

أستاذ  حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة(  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  لتابع له البرنامج مجلس القسم ايتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

ياضياتتر البرنامج :  

 حلقات و حقول المقرر :



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  5/ 10... التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 ..........قسم الرياضيات  / ..........التربية. : القسمالكلية / 

 ......................................قسم الرياضيات :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

Math المقرر:رمز  حلقات و حقول المقرر:اسم   414  506 الشعبة: 

 .......Aالمبني الرئيسي  :مقر التدريس ....حورية بلقاسم بوعكاز/.د. المقرر:استاذ اسم 

 ..........1438-1437الفصل الدراسي االول لعام  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 14 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  14 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 ……….. ……….. …2 ……….. 4 

الساعات 

 المعتمدة
2 ……….. ……….. …1.. ……….. 3 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 التي تم تناولها الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

الساعات عدد 

 (*أسباب االختالف ) الفعلية

 ..……اليوجد اختالف……………… 8 2 الحلقة والحلقة االبدالية والحلقة ذات المحايد

الحلقة                                                
 الجزئية وحلقة القواسم

2 8 
 ..… اليوجد اختالف ……

 ..…… اليوجد اختالف ………… 8 2 التشابه والتشاكل

 ..اليوجد… 8 2 المثاليات االولية والمثاليات العظمي

حلقة كثيرات الحدود وجذور كثيرات 
 الحقول

3 12 
 اليوجد…

 اليوجد… 16 4 امتدادات الحقول ومبادئ نظرية جالوا
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  الموضوعات المقررة :عدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه مخرجات التعلم المتأثرة

 ............................... ال يوجد ال يوجد
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 



 

 
 10من  3الصفحة 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

المحاضرات  المتعلقة بالحلقات والحقولااللمام بالمفاهيم االساسية  1.1

  الرئيسية

 - المناقشة العلمية -

المناقشة في 

 المحاضرات

الواجبات المنزلية  نقاش مفتوح فهم المبرهنات الخاصة بالمثاليات والحقول 1.2

يلواختبارات التحص  

رة تقديم بحوث قصي تعريف التشاكل والتماثل للحلقات 1.3

 في صورجماعات

دوريةاختبارات   

المحاضرات  االلمام بالمفاهيم االساسية المتعلقة بالحلقات والحقول 1.4

  الرئيسية

 - المناقشة العلمية -

المناقشة في 

 المحاضرات

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

عرض المحاضرات  القدرة علي فهم البني الجبرية الجديدة 2.1

 التقليدية

ر من التقييم المستم -

خالل اللقاءات 

العلمية وغيرها من 

 .األنشطة

استخدام وسائل  القدرة علي صياغة الجمل الرياضية بمهارة 2.2

 الكترونية

مناقشة مستمرة  -

 واألسئلة

اختبار بانتظام  المناقشة المتبادلة التخطيط للتطبيق باستخدام النهج الرياضي 2.3

 ومناقشة الواجبات

المشكالت  القدرة على جمع وترتيب المعلومات و حل 2.4

 والقدرة على المقارنة والتحليل للنتائج الرياضية

ى تثقيف الطالب عل

 العرض للمشاكل

قبل  التقييم الذاتي من

اتاالستبيان-الطالب   

عرض المحاضرات  القدرة علي فهم البني الجبرية الجديدة 2.5

 التقليدية

ر من التقييم المستم -

خالل اللقاءات 

العلمية وغيرها من 

 .األنشطة

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

المناقشة في  اآلخرين أماموكسر حاجز الخوف من التحدث  اإللقاءمهارات  3.1

 ساعات العملي

.................. 

الفرصة للتدريب على حل التمارين فرادى او  الطالبات إعطاء 3.2

 .فى مجموعات صغيرة من خالل فترات التدريب

 

 .................. 

التأكيد على تبادل النتائج بين العمل في مجموعات مختلفة مع  3.3

 ..المجموعات

ة تشجيع المنافس

.بين الطالب        

.................. 

توجيه الطالب  تعلم االعتماد على النفس 3.4

 لحل المشاكل      

.................. 

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعلومات والمهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية  4.0

 بالمنهجاستخدام الكمبيوتر للبحث في المواضيع المتعلقة  4.1

 الدراسي

 . الكمبيوتر

.الكمبيوتر         تعلم الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة 4.2 .االختبارات      .   

.        المحاضرة البحث عن تطبيقات خاصة بالمقرر في علوم أخرى 4.3 ات و ظالمالح 

.التقييم              

حل المسائل الرياضية بترتيب خطوات الحل بأسلوب منطقي  4.4

 سليم

.مشاركة الطالب  .ابداء الرأي    

.             الكمبيوتر تطوير برامج للمواضيع العلمية - 4.5  االختبارات 

مالمالحظات والتقيي المحاضرة استخدام البرمجيات 4.6  

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال يوجد 5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي ملخص االجراءات

 بما يناسب سوق العمل  نالعمل على تطوير الخرجات وإلمامه 

 را في تعليم الرياضيات لمدى نجاحها في رفع نسب النجاح عالميافواتطبيق طريقة سنغ 

  لهم االطالع على الكتب و المنشورات و  حث الطالب على تطوير مهاراتهم في اللغة االنجليزية ليتسنى

 البحوث العلمية  المتداولة عالميا.
  
 

 

 المقرر. وفقاً لتوصيف المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

   * المحاضرات الرئيسية 

 .…………………………..……………  * المناقشة العلمية

المناقشة الجماعية والفردية لتنمية مهارات 

 التفكير و التعاون البناء لحل المشاكل

*  ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

.…   ……………..…………………………. 
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 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجات)تعليق( على تحليل  النسبة المئوية عدد الطلبة  رمز التقدير

A+ 0 %0 ……………………………………………………….. 

A 0 %0 ……………………………………………………….. 

B+ 0       %0 ……………………………………………………….. 

B 1 
%7.1 

 
……………………………………………………….. 

C+ 2 
14.3% 

……………………………………………………….. 

C 3 
21.4% 

……………………………………………………….. 

D+ 2 
14.3% 

……………………………………………………….. 

D 5 
35.7% 

……………………………………………………….. 

F 1 %7.1 ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
0 %0 ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
14 %100 ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %0 0 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… 93% 13 ناجح

 ..……………………………………………………… 7% 1 راسب

 ..……………………………………………………… %0 0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج أثرت على  التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 

 .الساعات المكتبية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات المنزلية 

 التفاعل مع الطالبات أثناء المحاضرات 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3
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 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 التحقق من درجات تحصيل الطالب   – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… الداخليةة المراجع

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ( المصادر و المرافق  د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي تقييم -1
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 %78  التقييم العام  

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 …المكتبية الساعات خالل للمساعدة موجودا التدريس هيئة عضو كان  

 ومناسبا عادال واختباراتي واجباتي تصحيح انك .  

 بتدريسه لما متحمسا التدريس هيئة عضو كان   

  بمحتوى كامل إلمام المقرر هذا بتقديم يقوم الذي التدريس هيئة عضو لدى      

 لي معينا وكان تقدمي بمدى مهتما التدريس هيئة عضو كان 
 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين امقترحات أهم  -أ 

 العمل  الجماعي  أثناء الساعات العملية و تبادل األفكار بين الطالب لحل المسائل 

  اعتماد االختبارات الشفوية القصيرة 

 االهتمام بحلقات النقاش 
……………………………………………………………………………………………… 

 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 

 تطابق وجهات النظر بين الطالب و األستاذ … 

 … 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ز ( التخطيط للتطوير و التحسين
 ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر في التقارير السابقة  –1

 اإلجراءات  الخطوات المقترحة في التقرير السابق

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… … تنويع مصادر التعلم -أ

 ………………… ………………… ……………… ………………………… -ب

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر اإلجراءات األخرى  التي تم اتخاذها لتطوير قائمة – 2

 المتابعة من قبل رئيس القسم… 

  تطبيق طريقة سنغفورا الناجحة في أكبر الجامعات العالمية و التي أثبتت نجاعتها في تدريس الرياضيات 

 تنويع مصادر التعلم  و التقييم الذاتي للطالب …… 

   على االطالع على المراجع المكتوبة باللغة االنجليزية حث الطالبات… 
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 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… ………………………… -ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 حورية بلقاسم بوعكاز/د. االســم :

 هـ1438../5/..10 .. تاريخ اعداد التقرير : .....................حورية........ التوقيع :

 منسق البرنامج :

 الثميري.. أ.نوف االســم :

.............................. 

 هـ 1438/.../...  تاريخ استالم التقرير : ............................. التوقيع :
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 ................................ الكلية :

 ................................ البرنامج :

 ................................ المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438. /4/ .. 28... التقرير:تاريخ اعداد  .جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 الرياضيات. / ..التربية. : القسمالكلية / 

 ...................................الرياضيات :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 726 الشعبة: Math421’ المقرر:رمز  هندسة تفاضلية المقرر:اسم 

قسم الرياضيات  :دريسمقر الت د/ناصر العزب المقرر:استاذ اسم 

 .بالمجمعة

 ............…......……االول……… عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 9… المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  9 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ات ساع

 التدريس
…5….. ……….. ……….. ……….. ……….. 75 

الساعات 

 المعتمدة
…4….. ……….. ……….. ……….. ……….. 60 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

التجاهيةتحليل الدوال ا -1  ………. 8 ………………………………….. 

المنحنيات في الفراغ الثالثي -2  ………. 8 ………………………………….. 

هندسة الخارجية لمنحنى الفراغال -3  ………. 12 ………………………………….. 

المنحنيات المصاحبة لمنحنى الفراغ -4  ………. 8 ………………………………….. 

نظرية االساسية لنحنى الفراغال -5  ………. 12 ………………………………….. 

السطح المنتظم في الفراغ الثالثي -6  ………. 12 ………………………………….. 

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

 د الساعات المخطط لها من عد %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 
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...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3
 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس

 المعارف 1.0

  المحاضرات الرئيسية تصور عام لمختلف الهندسات 1.1

 - المناقشة العلمية -

 المناقشة في المحاضرات

الواجبات المنزلية  نقاش مفتوح نيات الفراغدراسة منح 1.2

 واختبارات التحصيل
ي تقديم بحوث قصيرة ف السطوح في الفراغ الثالثي 1.3

 صورجماعات

 اختبارات دورية

 االختبارات النهائيه .نقاش مفتوح معرفة الطالبة  اشكال المجسمات المختلفة 1.4

 المهارات االداركية 2.0

عرض المحاضرات  ى البحث وتعلم المصطلحات العلمية عل ةقدرة الطالب - 2.1

 التقليدية

الل التقييم المستمر من خ -

 اللقاءات العلمية وغيرها

 .من األنشطة
يةاستخدام وسائل الكترون لتطبيق باستخدام النهج الرياضيلالتخطيط  2.2 لةمناقشة مستمرة واألسئ -   
مشكالت والقدرة على المقارنة والتحليل للنتائج القدرة على جمع وترتيب المعلومات و حل ال 2.3

 الرياضية

ة اختبار بانتظام ومناقش المناقشة المتبادلة

 الواجبات
تثقيف الطالب على  استخدام وسائل الرسوم التوضيحية، سواء الكمبيوتر أو نماذج 2.4

 العرض للمشاكل

 التقييم الذاتي من قبل

االستبيانات-الطالب   

 مل مع اآلخرين وتحمل المسؤوليةمهارات التعا 3.0

مناقشة جماعية وفردية  التواصل الفعال في العرض المكتوب والشفهي 3.1

مع  لتنمية مهارات التفكير

الجماعة والتعاون البناء 

 لحل المشاكل

بعض الدرجات  جعل

 كجزء من التشجيع

 تساعدمجموعات العمل  لتنمية روح الفريق. فعالية إليجادالتعاون مع الزمالء  نولوجيا المعلومات واستخدام تك 3.2

 التعاون في في  الطالب

 البحوث المشتركة

 االمتحانات الدورية

تشجيع المنافسة بين  التعاون مع الزمالء بفاعلية 3.3

 الطالب

 االمتحانات الشفهيه

 المناقشة العلنية مواجهة المشاكل استخدام روح الفريق 3.4

 المعلومات والمهارات العددية مهارات التواصل وتقنية 4.0
 االختبارات. الكمبيوتر. تطوير برامج للمواضيع العلمية - 4.1
 المالحظات والتقييم المحاضرة استخدام البرمجيات 4.2
 ابداء لرائ مشاركة الطالب متميزجعل الطالب  4.3

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ومستوى األداء المطلوبوصف للمهارات الحركية التي سيتم تطويرها  5.1
 .................. .................. استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات 5.2
 .................. .................. طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية: 5.3

  

 

 

 

 

   



 

 
 10من  4الصفحة 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتص ملخ

..تشكيل لجنة لمراجعة اجابات الطالب........................................................... 
االجتماع الدوري بالقسم لتمكين الطالب من الكتب العلمية الحديثة … 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في فاعلة هل كانت

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

تقديم  - المناقشة العلمية -سيةالمحاضرات الرئي

 نقاش مفتوح-بحوث قصيرة في صورجماعات
√  ……………..…………………………. 

استخدام وسائل -تثقيف الطالب على العرض للمشاكل

 … المناقشة المتبادلة -ترونيةالك

√  ……………..…………………………. 

مناقشة جماعية وفردية لتنمية مهارات التفكير مع 

 الجماعة والتعاون البناء لحل المشاكل
√  ……………..…………………………. 

 .…………………………..……………  √ المحاضرة -الكمبيوتر

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ -.----- …---------- ……………………………………………………….. 

A 2 22.2. % ……………………………………………………….. 

B+ 2 22.2. % ……………………………………………………….. 

B 3 33.3. % ……………………………………………………….. 

C+ 1 11.1. % ……………………………………………………….. 

C …………. --------- ……………………………………………………….. 
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D+ 1 11.1. % ……………………………………………………….. 

D -- ----------- ……………………………………………………….. 

F ----- -------- ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
…………. …….. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
…………. …….. % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..…… .………… غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % .100 9 ناجح

 ..……………………………………………………… ----=- ------ راسب

 ..……………………………………………………… % ..…… .………… منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ... المنهج العلمي المميز للمقرر.. 

......الساعان المكتبية.................................. 

.....االختبارات الدوريه......................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (ن جدول التقويم المحدد مسبقاً التباين ع –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… ……………االختبارات…………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 
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 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... ..اعطال الشبكة .

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1
 



 

 
 10من  7الصفحة 

 
 

 

 ين لتحسمقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

المنهج العلمي المميز- … 

… البد من االكثار من االختبارات الشفوية 

االهتمام بحلقات النقاش 



 

 
 10من  8الصفحة 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

…  وتوفير المراجع العلميةاالكثار من االختبارات الشفوية… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 -المتابعة من قبل رئيس القسم. 

الذي يقيم في مكتبه.  القسمت العمل في األسبوع لكل عضو من أعضاء تحديد  ساعا -  

. علميالتوجيه مجموعة من الطالب  بالقسمتحديد ساعات العمل األسبوعية و اإلرشاد األكاديمي لكل عضو  -  

. عضومشجعة في تقييم أداء الالاعطاء التوجيهات  -  

 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3



 

 
 10من  9الصفحة 

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437..../.../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 ناصر العزب االســم :

 هـ1437.../..../ تاريخ اعداد التقرير : ناصر العزب التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 10من  10الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًديمي أو برنامج أكا         قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 ء من تدريس المقرريتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتها 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التربية للبنات. الكلية :

.الرياضيات البرنامج :  

 التحليل الدالي المقرر :



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/ 04/  20 التقرير:تاريخ اعداد  كلية التربية بالمجمعة التعليمية:المؤسسة 

 ................................ / قسم الرياضيات : القسمالكلية / 

 الرياضيات  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 512 الشعبة: MATH425 المقرر:رمز  التحليل الدالي    المقرر:اسم 

 كلية التربية قسم البنات :مقر التدريس عمر عبد هللا ربعي المقرر:استاذ اسم 

 1438-1437  األولالفصل  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 6   المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  6 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
30 0 0 30 ……….. 60 

الساعات 

 المعتمدة
30 0 0 15 ……….. 45 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

الفضاء  -الفضاء المتري  الفضاء المتري التام

التقارب و -المعياري)تعريف و خواص اساسية

 ية(المؤثرات الخط-التمام

16 16 ………………………………….. 

-التقارب الضعيف-فضاء بناخ نظرية هان بناخ     

 جبريات بناخ
20. 20 ………………………………….. 

ضاء فضاء هلبرت فضاء الضرب الداخلي و ف

المؤثرات الخطية  -المجموعات المتعامدة -هلبرت

 على فضاء هلبرت

16 16 ………………………………….. 

ت و فضاءات دراسة بعض االمثلة فضاءات هلبر

بناخ   و النظريات االساسية و المتراجحات 

 االساسية

8. 8 ………………………………….. 

   ………………………………….. 

   ………………………………….. 

 ………. ……….. ………………………………….. 



 

 
 9من  3الصفحة 

 ………. ……….. ………………………………….. 

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25االختالف  اذا تعدت نسبة يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ......................الشيء................

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

 .................. اإلختبارات معرفة المفاهيم و الحقائق والمهارات في مجال تعلم وتعليم الرياضيات 1.1

1.2 ..................................................................... .................. .................. 

1.3   .................. 

1.4 ..................................................................... .................. .................. 

1.5 ..................................................................... .................. .................. 

1.6 ..................................................................... .................. .................. 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

 .................. .................. القدرة على االستنتاج و االستقصاء الرياضي 2.1

تقويم المعلومات و المفاهيم و األدلة  الجديدة  من مصادر مختلفة  2.2

 باستخدام اسلوب علمي منهجي
 .................. اإلختبارات

 .................. .................. حل المشكالت في تدريس الرياضياتاستخدام التقنية الحديثة ل 2.3

ايجاد افضل الحلول االبتكارية و تطبيق المهارات و المدالكات  2.4

 المتصلة بالرياضيات

.................. .................. 

2.5 ..................................................................... .................. .................. 

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

العمل بروح الفريق الواحد فيي مجيال مهنتيه ي ويبيادر فيي دراسية الحياالت  3.2

 المرتبطة بالمجال المهني .
رستقييم أثناء الد  .................. 

رستقييم أثناء الد رياضيات .اكتساب مهارات النمو الذاتي ي والتطوير المهني في مجال ال 3.3  .................. 

3.4 ..................................................................... .................. .................. 

3.5 ..................................................................... .................. ..................  

3.6 ..................................................................... .................. .................. 



 

 
 9من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1 ..................................................................... .................. .................. 

4.2   .................. 

كتابة التقارير العلمية و عرضها باشكال مختلفة تناسب  4.3

 المتلقين

  

4.4 ..................................................................... .................. .................. 

4.5 ..................................................................... .................. .................. 

4.6 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1 ..................................................................... .................. .................. 

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  ةالمستهدفمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  * طرح اإلشكاليات داخل الدرس 

 .…………………………..……………  * النقاش 

 إعطاء األمثلة و الصور الرياضية  لتثبيت المفاهيم  

 وطرق البرهنة  و التفكير المنطقي

*  ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج



 

 
 9من  5الصفحة 

 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  المئوية النسبة الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0 0. % ……………………………………………………….. 

A 0 
9.1% 

 
……………………………………………………….. 

B+ 1 
16.7 % 

 
……………………………………………………….. 

B 0 
0%    

 
……………………………………………………….. 

C+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

C 0. 0 % ……………………………………………………….. 

D+ 2 
33.  3% 

 
……………………………………………………….. 

D 1 
16.7% 

 
……………………………………………………….. 

F 0 
33.3 % 

 
……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
0 0. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
6 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % 0 0 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % 67 4 حناج

 ..……………………………………………………… % 33 2 راسب

 ..……………………………………………………… % 0 0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ...... اليوجد...................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين



 

 
 9من  6الصفحة 

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …اليوجد..........……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

    ……بةالمكتو اإلختبارات………………

 …………………………………………… ……………األسئلة المباشرة………………

 …………………………………………… ………………التكاليف و الواجبات الفصلية ……

 

 المصادر و المرافق  ( د

 ول الى المصادر أو المرافقالوصصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... اليوجد صعوبات

.................................................... .................................................... 

 



 

 
 9من  7الصفحة 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

  64.2بداية المقرر  

 67.03خالل المقرر . 

 66.35تقويم المقرر 

 65.4التقويم العام 

 ل في المقرر الدراسي على هذا التقييم أو فريق العم  المقرراستاذ رد  –ب 

 تطابق وجهات النظر بين الطالب و األستاذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

للمقرر بتزويدهم بأكثر مراجع. حث الطلبة على المزيد التحضير 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابق المقترحة فيالخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… تنويع مصادر التعلم-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر تي تم اتخاذها لتطويرال األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

.تنويع مصادر التعلم  و التقييم الذاتي للطالب 

………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 9من  8الصفحة 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …………………   ……..… 

 …………………   ……..… 

. …………………   ……..… 

 …………………    ……..… 

 …………………     ……..… 
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 عمر ربعي د االســم :

 هـ1438 ../04../..20. تاريخ اعداد التقرير : عمر التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوف الثميري .أ االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  امعة يتم تدريس المقرر بهأو حرم جامعي تابع للج

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

 مجلس القسم التابع له البرنامج اج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال يتم ادر

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 


