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  دمامجامعة ال  :المؤسسة

 علوم األساسيةقسم ال / المساندة والدراسات التحضيرية السنة عمادة :  الكلية/القسم

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 (MATH 111) 1رياضيات   اسم ورمز المقرر الدراسي: .1

 ساعات 1 عدد الساعات المعتمدة: .2

العلمي  مسارينالسنة التحضيرية لل :ي يقدم ضمنه المقرر الدراسيذالبرنامج أو البرامج ال .3
 .والهندسي

 محمد فهمي بن حسن د.  :عن المقرر الدراسي المسؤولاسم عضو هيئة التدريس  .4

، السنة  ولاأل ىالمستو :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي .5
 .التحضيرية

 يوجد ال :المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت( .6

  :داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية موقع تقديم المقرر إن لم يكن .7

 حدد النمط التدريسي المحاضرات 

 

 أ.                 قاعة المحاضرات                                      كم النسبة المئوية ؟                   

 ( النسبة المئوية ؟                    التفاعلي مع الشبكة العنكبوتية التواصلوالطريقة التقليدية المدمج بين )  ب.             

 ج.                التعلم االلكتروني                                       كم النسبة المئوية ؟                  

 كم النسبة المئوية ؟                          د.                المراسلة                                           

 كم النسبة المئوية  ؟                              هـ.               أخرى                                                        

 

  

للقيام ببعض بعض الوقت خارج أوقات المحاضرات  يتطلب من الطالب أن يمضيملحوظات: 

 . BlackBoardعلى نظام إدارة التعلم األنشطة على 

 

 

100% 
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-1

 بعد اكمال المنهج يكون الطالب:           

 المهارات االساسية للرياضيات . يمتلك 

 قادرا على تحديد نوعية المسائل 

  المسائلحل قادرا على 

 قادرا على تحليل وفهم المادة باللغة االنجليزية 

 يمتلك طرق مختلفة للتفكير 

 .يستخدم طرق التفكير المنطقية الرياضية التى تعلمها فى المواقف الحياتية 

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد  صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين -2

لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 

  الدراسة(.  

   المحاضرات ورفعها على نظام ادارة التعلم  خالل استخدام عروض البوربوينتBlackBoard. 

  ها على رفعوعمل بنوك اسئلة إلكترونيةBlackBoard  اتيفللتكفي المراجعة واواستخدامها. 

  ربط الموقع االلكتروني الخاص بكتاب المقرر بنظام البالك بورد واستغالل المحتوى االلكتروني الذي يوفره من

 نسخة الكترونية للكتاب, فيديو لبعض الدروس واألمثلة, اختبارات.

   .تشجيع الطالب على القراءة الذاتية من مصادر مختلفة 

)مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في المقرر الدراسي  توصيفج( 

 النشرة التعريفية أو الدليل (.  

 :الموضوعات التي  ينبغي تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 

األعداد,خصائص األعداد الحقيقية, األسس,الجذور, العمليات مجموعات 
تحليل كثيرات الحدود, التعابير الكسرية ,  األساسية على كثيرات الحدود,

  المعادالت الخطية

 

4 

 

 

12 

 

 

المتباينات, القيمة المطلقة, األعداد المركبة , المعادالت التربيعية, طرق 

 إضافية لحل بعض أنواع المعادالت 

 

1 

 

 

9 
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 6 2 ,معادالت الخط المستقيم,المسافات كارتيدينظام اإلحداثيات ال

الدوال, رسم الدوال,التحويالت الهندسية,الدوال التربيعية ,عمليات على 

 الدوال, الدوال العكسية

1 9 

 1 1 الدوال االسية واللوغاريتمية و معادالتهم.

 1 1 مراجعة

 

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

 دليل توجيهي المحاضرة 

 " ان وجد"

تدريب 

 عملي

 المجموع أخرى مختبر

 14 22 عدد ساعات التدريس

 للتدريبات

اختبارات   

 42 6فصلية: 

 3 3 عدد الساعات المعتمدة 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. )ينبغي أن -3

 يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع(: 

 ساعة لكل فصل 45

 

 تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التعلم  -4

 بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي: 

 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها . 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو  مستخدمةيف الستراتيجيات التدريس التوص

 المهارات. 

  .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 :توصيف للمعارف المراد اكتسابها-1

 .منطقية بطريقةتها وصياغ المسائل وصف  -

 ئلمناسبة لحل المساوتحديد طرق مختلفة  -

 المسائل لحل األساسية الرياضيات المهارات استخدام -

 التعرف الى الدالة من خالل الرسم و ان كانت لها دالة عكسية -

 والقطع المكافئ رسم معادلة الخط المستقيم و الدائرة -

  العموديةو األفقية نسحابات االنعكاسات و كاال التحويالت الهندسيةاستخدام بعض  -

 مصطلحات ودراسة المادة باللغة االنجليزيةال التمكن من -

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف-2

( لشد انتباه وربوينتاالبالشرائح )عروض  المزج بين استخدام السبورة العادية والسبورة الذكية من خالل -  

 .الطالب

 الغرفة داخل البناء والنقاش الدرس مجريات في للطالب الفعالة المشاركة تضمن بطريقة والتمارين األسئلة حل -  

 .العلمية والمناظرة الذهني والعصف التعاوني التعلم مثل متقدمة تعلم استراتيجيات استخدام خالل من الصفية

 المناقشة أثناء المحاضرات.  -   

و بعد االنتهاء من عرض  ,في كل محاضرة ,هميتم تقسيممن أجل بث التعاون بين الطلبة : ساعة التيتوريل -   

  .سلسلة تمارين موحدةلحل الى مجموعات  ,البوربوينت

 .الدراسة الذاتية -   

  الساعات المكتبية و البالك بورد. المادة من خالل أستاذالتواصل مع  -   

    كيفية الطالب وتعليم بورد البالك برنامج على المقرر يخص ما كل تحميل خالل من اإللكتروني التعلم -   

 .استخدامه

 :المعارف المكتسبةطرق تقويم -3
 .اختباران فصليان  -            

 .اختبارات قصيرةثالثة   -            

  حيث يتم تصحيحه في كل محاضرة و بالتالي يتم معالجة ثغرات الطالب ان وجدت.: التيتوريل -            

 .في نهاية الفصل الدراسي نهائياختبار  -            
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  دراكية:المهارات اإل . ب

  :المراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 لةتحليل واختبار المسأ -

 لةالمسأالتخطيط لكيفية حل  -

 ومن ثم اختيار الحل االمثل  لةمسأطرح الحلول المختلفة التى تصلح لحل ال -

 تحديد كفاءة ودقة طريقة الحل المقترحة للحل -

  :المهاراتدمة لتنمية تلك استراتيجيات التدريس المستخ-2
 .و عروض البوربوينت المحاضرات -   

  .في المحاضرات األسئلةالمناقشات وطرح  -   

   .كل محاضرة في سلسلة التمارين المعتمدة و الموحدة) التيتوريل(  -   

 .لدراسة الذاتيةا  -   

 .بناءا   نقاشا   ومناقشتها أفكارهم وطرح الجماعي االندماج طريق عن المحاضرات حضورعلى  الطالب تشجيع  -   

 .المناسبة اإللقاء وطريقة العلمي الدرس تحضير كيفية الطالب تعليم -   

 استخدام االنترنت فى البحث على مسائل مختلفة وطرق حلها -    

 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم المهارات اإل-3
 .محاضرةمتابعة ورقة العمل)التيتوريل( المطروحة في كل  -         

  .القصيرةختبارات اال -           

 السئلة الشفهية حول المحاضرة السابقة.ا -            

 .األسئلة خالل المحاضرات طرح - 

            .ختبارات التحريرية الفصلية واالختبار النهائياال - 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:وصف لمهارات -1

 تعلم مناقشة المسائل علميا من خالل طرح األسئلة واإلجابة عليها.  -        

 العمل بشكل منفرد أو مع مجموعة.  -          

 زتمارين منزليةفي حل  شبكة االلكترونيةاالعتماد على ال  -          

 مختلفة حاالت عن المسؤولية وتحمل المبادرة روح تعلم -        
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 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:-2

 .ة أثناء المحاضرات بين المدرس والطلبنقاش ال -       

 .و البالك بورد يةالمكتبالساعات المادة من خالل  أستاذالتواصل مع  -       

 .باالعتماد على الذات أي سؤالحث الطلبة على حل  -       

 والواجبات الدروسلحل  الجماعي العمل -        

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب-3
 تقييم عضو هيئة التدريس ألداء الطلبة من خالل المشاركة أثناء المحاضرات  -         

  تقييم الطلبة من خالل حلهم لورقة العمل داخل القاعة الدراسية . -          

 تقييم احترام الطالب لمواعيد تسليم التكاليف واداء االختبارات. -          

   :والمهارات العدديةد. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، 

 :توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال-1
  

 مهارة العمل داخل مجموعات -

 مهارة المناقشات -

 مهارة االتصال مع المدرس ومع الزمالء -

 مهارة استخدام االنترنت للبحث والتعلم.  -

 .التواصل مع المدرسو في التعلمالمتوفرة  المعلومات اتاستخدام تقني -

     

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-2
 .من خالل الواجبات -      

 .واالختباراتاستخدام الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت في حل وتسليم الواجبات  -      

 المحاضرات أثناء شريك الطالب وحثهم على طرح األسئلة وحل التمارينت -     

 الساعات المكتبية للتواصل مع الطلبة   -     

 :طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 متابعة الواجبات ومناقشتها مع الطالب. خالل من -      

 .متابعة العمل الجماعى -        

 المحاضرات أثناء الطالب مشاركة تقييم -         

 .الساعات المكتبية -        



 (MATH111)توصيف مقرر الرياضيات 

8 

 

 :)إن وجدت( النفسية حركيةهـ. المهارات ال

 :المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوبالنفسية حركية توصيف للمهارات ال-1
 ال ينطبق    

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-2
 .ال ينطبق     

 :لدى الطالبالنفسية حركية طرق تقويم المهارات ال-3
 .ينطبقال      

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

، مشروع جماعي، رقال، اختبامهمة التقويم )كتابة م التقويم
 اختبار نهائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقويم 
 النهائي

 %10 7 اختبار فصلي أول 1

 %10 12 ياختبار فصلي ثان 2

 %5 6 (1اختبار قصير ) 3

 %5 10 (2اختبار قصير ) 4

 %5 14 (1اختبار قصير ) 5

 %15 أسبوعيا والحضور  مشاركةالو  التيتوريل 6

 %50 16 اختبار نهائي 7

 :د. الدعم الطالبي

تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )أذكر قدر الوقت تدابير -1

 سبوع(.  أهيئة التدريس لهذا الغرض في كل  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء

 ساعات مكتبية متاحة لكل الطلبة 11على االقل  
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 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-1
College Algebra and Trigonometry, Mathematics-1 (MATH-111), 4

th
 edition 2013.   

Custom Edition for University of Dammam, Publisher: McGraw-Hill. 

 تأليف:

     Barnett-Ziegler-Byleen  

 :المراجع الرئيسة-2
 .الكتاب المقرر

 ، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بها( التي يوصى بها )المجالت العلمية الكتب و المراجع-3
 .متوفر في المكتبة   Precalculusأي كتاب    

 :اإلنترنت...الخاقع المراجع اإللكترونية، مو-4
 الموقع االلكترونى للكتاب المقرر -

http://connect.mheducation.com/connect/login/index.htm  

  

 اإللكتروني التعلم إدارة نظام -
https://vle.uod.edu.sa/webapps/login/?action=login 

 المواقع االلكترونية التى تتعامل مع محتويات المقرر -

/اللوائح مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير  -5

 :التنظيمية الفنية
 استخدام الوسائط المتعددة المتعلقة لمحتويات المقرر  -

Math expert, Wolfram Alpha, Graph Calculator       

 :و . المرافق الالزمة

بيّن متطلبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل 

 الفصول الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 :ت المحاضرات، المختبرات،...الخ()قاعا بانيالم-1
 .ذكيةمجهزة بسبورة عادية و اطالب 40ل  تتسع مكيفة للمحاضراتقاعات 

 (. Data show or smart board)  عرض جهاز

 حاسوب جهاز

http://connect.mheducation.com/connect/login/index.htm
https://vle.uod.edu.sa/webapps/login/?action=login
https://vle.uod.edu.sa/webapps/login/?action=login
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 :مصادر الحاسب اآللي-2
 

 :رفق قائمة بها(أة, أذكرها، أو خاص بريةلى تجهيزات مخإصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة م-3

 بانتظامالحاسوب  برامج إصدارات تحديث -

 الضارة البرامج منالحواسيب  حماية -

 ربط باالنترنت داخل القاعات -

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس  -1

يقوم الطالب بتقييم المقرر من خالل تعبئة استمارات تقييم المقرر واستمارات استطالع اراء الطالب حول  -

 .(CES & SSLSالتدريس إلكترونياً )عملية 

 مع الطلبة حلقات النقاش الدورية -

 االختبارات القصيرة واالختبارات الدورية التى تحدد نقاط الضعف والقوة فى الفصل -

 حضور االجتماعات  -

 متابعة العملية التدريسية عن طريق المراجعة الخارجية للمنهج -

 :التدريس من قبل المدرس أو القسم استراتيجيات أخرى لتقييم عملية -2

 .تحليل استبيان تقييم الطلبة للمقرر في نهاية الفصل الدراسي -   

 .مناقشة مالحظات مدرسي المقرر -   

 .الدراسيةة الخطمراجعة  للمقرر ضمنمراجعة دورية  -   

 :عمليات تطوير التدريس -3

 بالقسم المناهج و درسال لجنة بناء على توصيات مصادر التعلم تحديث -

 .المساندة ورش عمل في طرق التدريس والتعليم تنظمها عمادة السنة التحضيرية  والدراسات -

  .توجيهات إدارة القسم -

 اجتماعات دورية داخل القسم -

 تشجيع االفكار الجديدة ودعمها -
 المعلومات و مراجع اإلنترنت اتتقنيمن  التكنولوجيا الحديثة استخدامتعميم وتطوير -

عمال الطلبة بواسطة أب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطال-4

مع طاقم تدريس من مدرسين  مستقلين، والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 :مؤسسة أخرى(

 .عضو هيئة تدريس فحص تصحيح عينة من إجابات الطلبة في االختبار النهائي من قبل  -

 اختبار موحد وتصحيح جماعي لالختبارات في حالة تعدد الشعب -
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  :مقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهاصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ال -5

 مراجعة محتويات المقرر ومخرجات التعليم دوريا  -

 وجامعات أخرىكليات مقارنة محتويات وطرق التدريس بمثيالتها فى  -

 دراسة االستبيانات ومخرجات الطالب والتقييمات الخاصة بالمقرر لتحسين عملية التدريس -

 

 د. محمد فهمي بن حسن اسم العضو أو االعضاء المسؤولين عن تدريس المقرر الدراسي:  

 د. سماح التركي            

 هـ1416صفر  20تاريخ اكمال التوصيف :          التوقيع

 

 العلوم األساسيةقسم : مشرف               د. محمد فهمي بن حسن المستلم :

 

 هـ1416صفر  20 التاريخ :                  التوقيع :


