وزارة الـتـعـلـيــم
جامعة المجمعة
كلية التربية بالمجمعة
قسم الرياضيات

دليل اخلرجية لقسم الرياضيات
تاريخ القسم
تم انشاء قسم الرياضيات بكلية التربية المتوسطة للبنات بالمجمعة في العام 1408هـ بقرار من الرئيس العام لتعليم
البنات بالمملكة العربية السعودية  ,وفي عام  1415هـ تم تطوير الكلية المتوسطة الى كلية تربية للبنات تمنح
درجة البكالوريوس في عدة تخصصات – من ضمنها بكالوريوس التربية في الرياضيات  .و في  3رمضان 1430هـ
الموافق  24أغسطس  2009صدر القرار السامي بإنشاء جامعة المجمعة  ,و تم ضم كلية التربية للبنات للجامعة
الجديدة  ,واصبح القسم يمنح بكالوريوس العلوم والتربية في تخصص  :الرياضيات .
رؤية القسم
التميّز في إعداد متخصصين تربويين ذوي جوده عالية في مجال الرياضيات وتطبيقاتها و بما ينعكس إيجابا نحو
خدمة المجتمع.
رسالة القسم
يسعى قسم الرياضيات بكلية التربية بالمجمعة إلعداد تربويين على درجة البكالوريوس مؤهلين علميا وتربويا
في تخصص الرياضيات وتطبيقاتها على المستوى العلمي والبحثي واإلسهام في خدمة المجتمع وإثراء حركة البحث
والنشر والترجمة ومواكبا للتطور المعرفي والتكنولوجي وذلك على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس ذو
الكفاءة.
أهداف القسم
 اعداد تربويين مؤهلين علميا و مهنيا وفق معايير الجودة واالعتماد االكاديمي للعمل بمجال الرياضيات و
تطبيقاتها في مختلف مؤسسات التعليم العام .





تنمية القدرات االبتكارية لدى الطالبات وتدريبهم على استخدام األسلوب العلمي في التفكير.
توظيف الطالبة لعلوم الرياضيات و تطبيقاتها في خدمة المجتمع ومؤسساته الصناعية واإلنتاجية
المختلفة.
استخدام الطالبة وسائل التقنية الحديثة وطرق التعليم الذكية وتوفر أساليب اإلثراء المختلفة في التدريس .
تشجيع الطالبة على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية و ورش العمل.

 الدرجة العلمية التي مينحها القسم

بكالوريوس يف الرياضيات – كلية الرتبية باجملمعة.

مسارات القسم ( إن وجد )
 ال يوجد سوى مسار واحد ( بكالوريوس العلوم والتربية تخصص  :الرياضيات )

عدد ساعات احلصول على الدرجة العلمية:
يقدم القسم برنامجا متكامال لتأهيل معلمي ومعلمات الرياضيات يتألف  144وحدة دراسية تتضمن:
 )100( وحدة إجبارية في قسم الرياضيات .
 ) 12 ( وحدة متطلبات جامعة,
 ) 32 ( وحدة متطلبات كلية.
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شروط التخرج يف الكلية:
يتخرج الطالبة بعد إنهاء جميع متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية  ,على أال يقل معدله
التراكمي عن مقبول (  2من  ) 5أو (  1من  ) 4ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد
مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.
جماالت العمل املستقبلية املتوقعة:
عندما يتخرج الطالب تفتح له مجاالت كثيرة ومتعدد في سوق العمل ومن أهم الجهات التي يمكن للطالب العمل بها:
 معلمة رياضيات بالمدارس المتوسطة و الثانوية.
 باحث (علمي  -تربوي) :تتعلق أعمال الوظيفة بالقيام بأبحاث ودراسات في مجاالت التخطيط وذلك
باالستفادة من المعلومات واإلحصائيات المتوفرة وتحليلها واستخدام النماذج الرياضية التي سبق أن
درسها.
خصائص و مواصفات خرجية قسم الرياضيات
اإللمام الكافي بالمعارف والنظريات والمهارات المطلوبة والمبادئ األساسية والضرورية في
()1
مجال الرياضيات وطرق تدريسه.
تنمية القدرة على التفكير المنطقي وتطبيق المعارف والمفاهيم والمهارات الرياضية و الربط بين
()2
الرياضيات والعلوم المختلفة إليجاد أفضل الحلول االبتكارية لحل المشكالت ,باستخدام أسلوب علمي
منهجي .
تنمية القدرة لدى الطالب على التعبير عن أفكاره بطرق علمية ومباشرة وبأسلوب شيق ومنطقي

()3
وسلس.
القدرة على تحديد واستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية المناسبة في التحليل وإيجاد الحلول
()4
للقضايا المعقدة  ,والقدرة على اختيار واستخدام أكثر اآلليات مناسبة إليصال النتائج إلى المتلقين
المختلفين.
القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة والتعامل معها بشكل جيد.
()5
اكتساب معرفة جيدة وفهم شامل لطرق البحث في مجال الرياضيات والقدرة على كتابة التقارير
()6
العلمية وعرضها بشكل جيد ,واستخدام ذلك لتقويم المهارات المعرفية المكتسبة أثناء عملية التدريس.
القدرة على تفسير وتحليل وتقويم أهمية البحث في زيادة المعرفة وتنمية المهارات في
()7
الرياضيات.
القدرة على القيادة والتفاعل الجيد مع اآلخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة .
()8
المبادرة في تحديد المشكالت والقضايا و إيجاد الحلول لها في المواقف الفردية والجماعية,
()9
ويمارسوا القيادة إليجاد حلو ٍل عملية ومبتكرة.
( )10االطالع على التغير السريع في مجال الرياضيات ومراعاة ذلك عند دراسة القضايا المهنية
واقتراح الحلول لها .
( )11الفاعلية في األنشطة العلمية والمهنية وتعزيز أسلوب التعلم الذاتي لديهم ,وإبداء روح القيادة في
األوساط األكاديمية والمهنية واالجتماعية.
( )12اإللمام بأخالقيات و آداب مهنة التدريس وتأصيل قيم المجتمع السعودي بما يعكس أعلى
مستويا ٍ
ت اإلخالص و تحمل المسؤولية و االلتزام تجاه خدمة المجتمع
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امساء خرجيات القسم للعام اجلامعي 1435/1434هـ :

م

اسم الطالبة الخريجة

م

اسم الطالبة الخريجة

1

الجوهره بنت خالد بن أحمد الثميري

28

نوال بنت صنيتان بن صنهات المحلسي

2

أمل بنت عبدهللا بن ناصر االحمد

29

نوره بنت براهيم بن عبدالرحمن السليمان

3

إيمان بنت سالم بن خالد بن عوجه

30

نوير بنت عبدالرحمن بن عوض المطيري

4

إيمان بنت فهد بن محمد الشيحه

31

وفاء بنت راكان بن القوين الرخيمي

5

بشاير بنت لفى بن عواد المطيري

32

أسماء بنت عايض بن ابراهيم العتيبي

6

بشاير بنت هادي بن عايش المطيري

33

أشجان بنت عبدالمحسن بن أحمد المسند

7

تغريد بنت مرزوق بن عبدالهادي المطيري

34

أمجاد بنت رجاء بن غنيم المطيري

8

خلود بنت شقير بن مرزوق المطيري

35

بشاير بنت سعد بن عبدهللا البديعه

9

ربى بنت محمد بن إبراهيم التويجري

36

دالل بنت راشد بن حامد المطيري

10

رنا بنت أحمد بن عبدهللا السعيد

37

ريم بنت عائض بن علي المطيري

11

سهير بنت جبل بن ذياب المطيري

38

ساره بنت عوض بن جري السبهان

12

عبير بنت عيسى بن ربيح المطيري

39

ساره بنت فهد بن حمد الضاوي

13

عزه بنت سليمان بن مقبل اللهيبي

40

سلطانه بنت هالل بن هليل المطيري

14

فاطمه بنت سليمان بن عوض الرشيدي

41

سلمى بنت سعد بن سالم المطيري

15

لمى بنت سعود بن فالح الشمري

42

عبير بنت عبيد بن عبدهللا المطيري

16

ليلى بنت عبدالمحسن بن عبدهللا الجالجل

43

غاده بنت ضاوي بن صاهود السهلي

17

مريم بنت عبيد بن دغيم المطيري

44

مناهل بنت محمد بن ناصر الدخيل

18

مشاعل بنت سالم بن خالد بن عوجه

45

ندى بنت ناصر بن فالح الغنيمان

19

مشاعل بنت شقير بن محمد المطيري

46

نوره بنت بجاد بن طلق العنزي

20

مالك بنت سعود بن فرحان الحربي

47

نوف بنت عيسى بن ربيح المطيري

21

منار بنت دحيم بن عبدالرحمن المطيري

48

هناء بنت صنيتان بن صنهات المطيري

22

منال بنت سعود بن نمر النفيعي

23

منال بنت سهيل بن عوض العتيبي

24

منى بنت سعود بن صالح الرشيدي

25

مواهب بنت سالم بن عبدهللا المطيري

26

نجاح بنت عبدالهادي بن مصلح المطيري

27

نوار بنت مرزوق بن محمد المطيري
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أمساء العشر االوائل يف قسم الرياضيات العام 1435-1434هـ

م

اسم الطالبة

الترتيب

النسبة المئوية

1

عزه بنت سليمان بن مقبل اللهيبي

االولى

95.67

2

ربى بنت محمد بن ابراهيم التويجري

الثانية

94.20

3

مشاعل بنت سالم بن خالد بن عوجه

الثالثة

93.73

4

أمل بنت عبدهللا بن ناصر االحمد

الرابعة

93.30

5

منال بنت سهيل بن عوض العتيبي

الخامسة

88.43

6

نجاح بنت عبدالهادي بن مصلح المطيري

السادسة

88.24

7

نوره بنت براهيم بن عبدالرحمن السليمان

السابعة

86.69

8

بشاير بنت لفى بن عواد المطيري

الثامنة

86.28

9

خلود بنت شقير بن مرزوق المطيري

التاسعة

85.37

10

وفاء بنت راكان بن القوين الرخيمي

العاشرة

84.98

 نسب الطالبات اخلرجيات املوظفات من قسم الرياضيات العام1435 / 1434هـ

عدد الطالبات الخريجات

عدد الخريجات الموظفات

نسبه الموظفات

48

5

%10
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 خرجيات القسم للعام اجلامعي  1436/1435هـ

م

اسم الطالبة الخريجة

1

أسماء ناصر خليفة المطيري

2

منى فوزان عثمان المحرج

3

منيفة عبدالرحمن فانخ الرشيدي



امساء خرجيات القسم للعام اجلامعي 1437/1436هـ :



خرجيات الفصل الدراسي األول من العام 1437/1436هـ :



م

اسم الطالبة الخريجة

1

اروى ابراهيم محمد الشبانات

2

اسماء فهد محمد الشيحه

3

ساره ناصر ابراهيم العسكر

4

منى شقير جبر الصعيري

خرجيات الفصل الدراسي الثاني من العام 1437/1436هـ :

م

اسم الطالبة الخريجة

م

اسم الطالبة الخريجة

1

بدريه محمد فهد المحلسي

6

منيفه غزاي شالح المطيري

2

منيره وليد عبدهللا التويجري

7

نوف ناحي سفر العتيبي

3

فاطمه راشد شديد العتيبي

8

سحر مطلق نايف المطيري

4

سلطانه عبدهللا جبر المطيري

9

فاطمه فيحان ضويحي السهلي

5

جميله زمال خويتم المطيري

10

غلبا غازي نهار المطيري
رئيسة قسم الرياضيات
أ .نوف الثمريي

