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   الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى   متطلب قسم    لية متطلب ك √   متطلب جامعة  أ.

     اختياري √   إجباري  ب.

 السنة التحضيرية : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت(  إن ). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إن المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق( نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة  نمط م

 %100 3 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على  التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصال ساعات 

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى* 

 45 ساعات االستذكار 1

 25 الواجبات 2

 25 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ( )تذكرأخرى  5

 105 اإلجمالي 
، ويشمل ذلكك : جميككع أنشككطة الككتعلم، مثككل: سككاعات االسككتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم *  

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

جبر المجموعات والعمليات على المجموعات من تقاطع واتحاد  مقرر الرياضيات العامة يتناول   لمقرر:العام لوصف ال. 1

العمليات  –الضرب المتكرر والجذور  –الفترات و القيمة المطلقة والعمليات الجبرية علي األعداد الحقيقية  –وفرق ومتممة 

  –االحداثيات الكارتيزية  –تطبيقات إدارية  –تبسيط المقادير الجبرية  –قواعد تحليل المقادير الجبرية  –علي المقادير الجبرية 

 –طرق حل المعادالت التربيعية  –حلول المعادالت الخطية في مجهول واحد ومجهولين  –ايجاد معادلة الخط المستقيم 

الدوال األسية  –لدوال المثلثية ا-الدوال الزوجية والدوال الفردية  –كثيرات الحدود  –الدوال الجبرية  –المتباينات الخطية 

 .ةواللوغاريتميالمعادالت األسية  –واللوغاريتمية 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

ل المشككتت المتعلقكة بهكذل المفكاهيم القكدرة علكى حكاكتساب المفاهيم والمهارات األساسكية فكي الرياضكيات و  إلى  المقرر  يهدف

 والمهارات.
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعارف 1

 ال يوجد  على األعداد الحقيقية والعمليات عليها.  يتعرف 1.1

 ال يوجد  وطرق حلها.تباينات يفرق بين أنواع المعادالت والم 1.2

  المهارات 2

 ال يوجد  .المقادير الجبريةتبسيط مهارات يتقن  2.1

 ال يوجد  .تطبيقاتهالرياضية المختلفة وتباينات ايحل المعادالت والم 2.2

 ال يوجد  حل المشكتت.لوالقوانين  لمفاهيما الستنتاجالرياضيات  تعلم يستخدم مصادر 2.3

  الكفاءات 3

 ال يوجد  .في حل مشكلة يشارك بفاعلية كفرد من مجموعة عمل 3.1
 

   المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات  م

 6 المجموعات والفترات العامة:المفاهيم  1

 6 االسس وقواسم ومضاعفات العدد  2

 6 المقدار الثتثي  التحليل وتحليلقواعد   3

 3 المقادير الجبرية علىالعمليات  4

 3 وتطبيقاتها تبسيط المقادير الجبرية 5

 6 في مجهول واحد ومجهولين  المعادلةحل  6

 3 طرق حل المعادالت التربيعية 7

 3 المتباينات الخطية 8

 3 الدوال الجبريةالعتقات و 9

 6 ةواللوغاريتمياألسية  المثلثية والدوال   10

 45 المجموع

 

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق  التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

 المعارف  1.0

1.1 
 على األعداد الحقيقية والعمليات عليها.  يتعرف

 المحاضرة 
االختبارات القصيرة والنصفية 

 والنهائية

1.2 
وطككرق تباينككات المعككادالت والميفككرق بككين أنككواع 

 حلها.

التعلم الذاتي والحوار  

 والمناقشة
 مراجعة وتصويب األخطاء

 المهارات 2.0

 األنشطة المحاضرة  .تبسيط المقادير الجبريةمهارات يتقن  2.1

2.2 
لرياضككية المختلفككة تباينككات ايحككل المعككادالت والم

 .تطبيقاتهاو
 الحوار والمناقشة

االختبارات القصيرة والنصفية 

 والنهائية

2.3 
 لمفكاهيما  السكتنتاجالرياضيات    تعلم  يستخدم مصادر

 والقوانين لحل المشكتت.
 األنشطة التعاوني  التعلم

 الكفاءات 3.0

3.1 
فكي حكل  يشارك بفاعليكة كفكرد مكن مجموعكة عمكل

 .مشكلة

الحلقكككات النقا كككية وتبكككادل 

 المعلومات
 األنشطة
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 الطلبة   تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 كل أسبوع  واجبات منزلية 1

 %5 كل أسبوع  أنشطة 2

 %15 14 ,10 ,6 اختبارات قصيرة 3

 %30 8 االختبار النصفي 4

 %40 16 االختبار النهائي 5
 الخ(  ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   فهي،   ،تحريري اختبار)يم  يالتق  أنشطة

 

 

 الطالبي: األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات لكل أسبوع( 6الساعات المكتبية )

 المر د األكاديمي للطتب 

 ور ة عمل عن أساسيات استخدام البتك بورد. 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر  المرجع الرئيس 
 (.الطبعة الثانية) الرياضيات العامة .(2017). جامعة الحدود الشمالية، قسم العلوم االساسية

 .  (10243/1438)رقم االيداع  .الدمام. مكتبة دار المتنبي

 المساندةالمراجع 

مبادئ الرياضيات (.  2021). العزيزجامعة المل  عبد  ب كلية العلوم ، قسم الرياضيات
. وتطبيقاتها في العلوم اإلدارية واإلنسانية  

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. (2015).  Precalculus mathematics 

for calculus, international metric edition (7th edition), Cengage 

Learning Custom Publishing. 

 البتك بورد والفيديوهات واليوتيوب   اإللكترونية المصادر 

   ىأخر

 مواقع الجامعات السعودية على  بكة االنترنت.  -1

 YouTubeافتم تعليمية على موقع   -2

 التعلم الذاتى واالطتعات الخارجية.  -3
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر

 المرافق
   جهاز عرض.، سبورة بيضاء، طالب 40قاعات تدريسية تسع  إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات(  الذكية،السبورة  البيانات،عرض    )جهاز

 .أجهزة الحاسب اآللي، نظام البتك بورد 

 --- تبعاً لطبيعة التخصص( ) ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويم ز. 
  

 يم قيطرق الت ون المقيم مجاالت التقويم 

 مبا رة المقرر مشرف الطتب في نهاية الفصل الدراسي تقييم
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 يم قيطرق الت ون المقيم مجاالت التقويم 

 مبا رة وغير مبا رة الطتب، الكلية، البرنامج، مشرف المقرر الحوار ومناقشة الطتب

 مبا رة وغير مبا رة المقررالطتب، الكلية، البرنامج، مشرف  االقتراحات واستطتعات الرأي

 مبا رة وغير مبا رة الطتب، الكلية، البرنامج، مشرف المقرر سياسة الباب المفتوح
 إلخ( مصادر التعلم ...   للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطتب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم  

 تحديدها(  تمي)  أخرى ، يرظ المراجع الن البرنامج،قيادات   التدريس،أعضاء هيئة   )الطلبة، ونالمقيم

 ( مبا ر وغير مبا ر )يم  قيالت   طرق

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح 

 قسم العلوم األساسية بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة جهة االعتماد

 ثانيةال رقم الجلسة 

 هك1443-07-23 تاريخ الجلسة 

 


