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األول – الفصل األول

مبادئ االحصاء
برنامج ادارة االعمال
اللغة العربية
فصلي
انتظام ،دراسة عن بعد
الحرم الجامعي
د .عبد الله عباس

ثانيا :وصف المقرر:
يهدف هذا المقرر الى عرريىف اللبلىأ اسيبيىيبر الريب ىيبر رالااىر رالم ىنرخبر مىو دى ب عتريىدل امدعنىف العمىبريو
العىىت عيىىبعدل عنى لىىب مدعنىىف الميىىب ب الريب ىىي ا ممىىب ي لىىي او المقىىرر الدرايىىت يلىىر عنى الرديىىد مىىو المرا ىىي
المدعنن رالمعنرع العت ععنبرأ ايو الاار راالل بء رهذل ادررة يرمب عن عرتيت خهم اللبلأ لنمبدةا

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

Aالمعرفة والفهم

سيكون الطالب قادرا ً على استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي من خالل االتي:
 -1القدرة على تحليل وفهم كثيرة الحدود وحل المعادالت المختلفة من الدرجة االولى والثانية.
 -2فهم االسس واللوغاريتمات وكيفية حلها .
 -3التعرف على طرق العد والتباديل والتوافيق ونظرية ذوالحدين.
 -4التعرف على المتتاليات وانواعها وكيفية ايجاد الحل لها.
 -5التعرف على المحددات والمصوفات وكيفية استخدمها في حل المعادالت المختلفة.
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Bالمهارات الذهنية

سيكون الطالب قادرا ً غلى اكتساب المهارات التالية:
 -1القدرة على تحليل وتمييز االنواع المختلفة من المسائل والعالقات الرياضية المختلفة.
 -2القدرة على حل المسائل الرياضية وايجاد الحلول المناسبة لها من خالل االلمام بالقوانيين الرياضية.
 -3اكتساب المهارة الالزمة في التوصل الى الحل النهائي لمختلفة المشاكل الرياضية التي تواجه الطالب وذلك من
خالل التدرب على حل التمارين الملحقة في المقرر الدراسي .

Cالمهارات العملية المهنية

سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا ً على أن:
 -1القدرة على شرح وتدريس مواضيع المقرر للمتدربين من الدرجة االدني.
 -2القدرة على حل بعض المشاكل االدارية التي تواجه المنشأة باسلوب رياضي وعلمي.

Dالمهارات العامة

سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادراً على أن:
 -0القدرة على تقديم عروض شفوية واستخدام وسائل العرض المختلفة وكذلك تقديم عروض مكتوبة بشكل جيد.
 -6القدرة على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة والتوصل الى حل بعض التمارين التي تحتاج الى بحث.

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم
-1
-2
-3
-4
-5

التعرف على حل المعادالت
المختلفة من الدرجة االولى
والثانية.
فهم االسس واللوغاريتمات
وكيفية حلها .
التعرف على طرق العد
والتباديل والتوافيق ونظرية
ذوالحدين.
التعرف على المتتاليات
وانواعها وكيفية ايجاد الحل
لها.
التعرف على المحددات
والمصوفات وكيفية
استخدمها في حل المعادالت
المختلفة

استراتيجية التدريس
المحاضرات
المناقشة الجماعية
التمارين اثناء المحاضرات وحلها لمعرفة
الطالب المتابع والفاهم من غيره.
الكتاب الجامعي

استراتيجية التقويم
امتحان نصفي
امتحان نهائي
التكاليف
االنشطة

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
 -1القدرة على تحليل وتمييز
االنواع المختلفة من المسائل
والعالقات الرياضية
المختلفة.

استراتيجية التدريس
المحاضرات
التقارير المنزلية للطالب
المناقشة الجماعية

استراتيجية التقويم

االمتحانات
التكاليف
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 -2القدرة على حل المسائل
الرياضية وايجاد الحلول
المناسبة لها من خالل االلمام
بالقوانيين الرياضية.
 -3اكتساب المهارة الالزمة في
التوصل الى الحل النهائي
لمختلفة المشاكل الرياضية
التي تواجه الطالب وذلك من
خالل التدرب على حل
التمارين الملحقة في المقرر
الدراسي .

االنشطة
الواجبات

السبورة
البروجكتر

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر
 -1القدرة على شرح وتدريس
مواضيع المقرر للمتدربين
من الدرجة االدني.
 -2القدرة على حل بعض
المشاكل االدارية التي
تواجه المنشأة باسلوب
رياضي وعلمي.

استراتيجية التدريس
المحاضرات
المناقشة الجماعية
األبحاث
البروجكتر
السبورة
الكتاب الجامعي

استراتيجية التقويم

امتحان نصفي
امتحان نهائي
التكاليف
االنشطة

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات

المقرر /المهارات المهنية
والعملية

 -0القدرة على تقديم عروض
شفوية واستخدام وسائل
العرض المختلفة وكذلك
تقديم عروض مكتوبة بشكل
جيد.
 -6القدرة على جمع المعلومات
من مصادرها المختلفة
والتوصل الى حل بعض
التمارين التي تحتاج الى
بحث.

استراتيجية التدريس
المحاضرات
المناقشة الجماعية
األبحاث
البروجكتر
الكتاب الجامعي
السبورة

استراتيجية التقويم
امتحان نصفي
امتحان نهائي
التكاليف
االنشطة

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري والعملي
الر
قم

وحدات /موضوعات المقرر

المواضيع التفصيلية

4

عدد
األسا
بيع

الساعا
ت
الفعلية

رموز
مخرجا
ت تعلم
المقرر
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1
3






المامرعبر









(مثيرة اللدرد)
المربدالر رالمعراالبر
األيس


4




النرغبريعمبر

انراع المامرعبر
العقبل راالعلبد
أشمبب خو
الرمنيبر الليباي عن مثيرار
اللدرد
علنيب المقبدير الث ثي
علنيب خرق المرايرو
علنيب خرق ايو ممرايو
العلنيب ابلعامي
حل معادالت الدرجة االولى
حل معادالت الدرجة الثانية
حل المتراجحات من الدرجة
االولى ذات متغير واحد
حل المتراجحات ذات القيمة
المطلقة
القوانيين االساسية للدوال
االسية
حل معادالت الدوال األسية
الدالة األسية ذات االساس
الطبيعي

 قوانين اللوغاريتمات
 حل المعادالت اللوغاريتمية
 اللوغاريتم الطبيعي واللوغاريتم
العشري

5
المعراليبر
6

لرق الرد رنيري ذار
اللديو
7

الملددار رالم نرخبر
8

المعراليبر الرددي

المعرالي الليباي

مامرع المعرالي الليباي

المعرالي الهنديي

مامرع المعرالي الهنديي

 القاعدة االساسية للعد
 التباديل
 التوافيق
 طرق االختيار وعمليات السحب
 نظرية ذات الحدين
الملددار

الم نرخبر

ايابد مقنرأ الم نرخ

لب المربدالر ابيعددام الم نرخبر


إجمالي األسابيع والساعات

1
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,
B2,B4
,C1,
D1,D2
,D3

1

3

4

ملب رارا
علايق عمنت خت المرمبا
5

3

3

3
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A4,
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5
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تاسعا :استراتيجية التدريس:

3

A1,A
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B1,B
2,B3,
C1,
D1,D
2,

3
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رااابر منتلي
منبقش امبعي
عمبليف امبعي

 .Iالتعيينات والتكليفات:
الرقم
1

التكليف/النشاط
واجبات منزلية

األسبوع
نهاية كل وحدة
موضوعية

مخرجات التعلم
A, B, C , D

الدرجة
10

عاشرا :تقويم التعلم:
الرقم

1

أنشطة التقويم

األسبوع

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

الواجبات و التكاليف

اثناء
اللقاءات
اثناء
اللقاءات
حسب
التقويم

5

5%

جميع المخرجات

15

15%

جميع المخرجات

81

81%

جميع المخرجات

المجموع

111

%111

جميع
المخرجات

الحضور

2

االختبار النهائي

3
4

المخرجات التي يحققها

الحادي عشر :مصادر التعلم:
المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
 -0رياضيات ، 0د/سعيد احمد حسن ،جامعة صنعاء6113 ،
 -6رياضيات تخصصية ،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ،المملكة العربية السعودية
المراجع المساعدة
مواد إلكترونية وإنترنت:
www.Achamel.net-1

(إن وجدت)

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

.1

الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة النهائي.

 .1الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.

2
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 .4التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
.5

الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.
.7

سياسات أخرى:

7
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خطة مقرر :رياضيات العلوم االدارية
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 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

د.عبد الله عباس المحرزي

المكان ورقم الهاتف

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

البريد اإللكتروني
 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
اسم المقرر:

.1
.2

رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

رياضيات العلوم االدارية
الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

3

المجموع

3
المستوى األول الفصل االول

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
.7
.8
.9

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

بكالريوس
اللغة العربية
جامعة االندلس

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

 .IIIوصف المقرر الدراسي:
يتناول المفاهيم األساسية والنظريات والقوانين الهامة التي تتناسب مع قدرات الطالب غير المتخصص في الرياضيات ،وفي
نفسسا الوقسسا مواكبسسة بعسسض مقسسررات كليسسات العلسسوم اتداريسسة التسسي تعتمسسد علسسى أدوات التحليسسل الكمسسي كالت س مين واتحصسساء
واألساليب الكمية ،وأيضا تقديم بعض الموضوعات الرياضية الهامسة برسرض االسستفادة مسن المعلومسات الرياضسية فسي اتخسا
القسسرارات اتداريسسة واالقتصسسادية ممسسا يسسساعد خريجسسي كليسسة العلسسوم اتداريسسة لدراسسسة متخصصسسة فسسي أي مسسن علسسوم االقتصسساد
واتحصاء أو الحاسب اآللي أو بحوث العمليات.

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
.1
.1
.3
.4
.5
.6

يميز بين أنواع الدوال وخصائصها
يستنتج الخصائص المميزة للمحددات والمواصفات
يحسب المشتقات ألنواع الدوال
يفسر العالقة بين النهايات واالتصال واالشتقاق
يحل المعادالت
يطبق القوانين الرياضية في حل المسائل

 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
9
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وحدات المقرر

الرقم

المامرعبر
(مثيرة اللدرد)

المربدالر رالمعراالبر
األيس

النرغبريعمبر

المعراليبر





لرق الرد رنيري ذار
اللديو
الملددار رالم نرخبر

المواضيع التفصيلية
انراع المامرعبر

العقبل راالعلبد

أشمبب خو

الرمنيبر الليباي

عن مثيرار اللدرد
علنيب المقبدير

الث ثي
علنيب خرق

المرايرو
علنيب خرق ايو

ممرايو
العلنيب ابلعامي
 حل معادالت الدرجة
االولى
حل معادالت الدرجة

الثانية
حل المتراجحات من

الدرجة االولى ذات
متغير واحد
حل المتراجحات

ذات القيمة المطلقة
القوانيين االساسية

للدوال االسية
حل معادالت الدوال

األسية
الدالة األسية ذات

االساس الطبيعي
 قوانين اللوغاريتمات
 حل المعادالت اللوغاريتمية
 اللوغاريتم الطبيعي
واللوغاريتم العشري
المعراليبر الرددي

المعرالي الليباي

مامرع المعرالي

الليباي
المعرالي الهنديي

مامرع المعرالي

الهنديي
 القاعدة االساسية للعد
 التباديل
 التوافيق
 طرق االختيار وعمليات
السحب
 نظرية ذات الحدين
الملددار

الم نرخبر
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األسبوع

الساعات الفعلية

1

3

1

3

3

3

4

3

3
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ايابد مقنرأ الم نرخ
لب المربدالر ابيعددام
الم نرخبر

عدد األسابيع والساعات

15

5

الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد األسابيع

المهام  /التجارب العملية

الساعات الفعلية

1.
2.
3.

ال يوجد

4.
5.

إجمالي األسابيع والساعات

 .VIاستراتيجية التدريس
المحاضرة ،حل المشكالت ،المجموعات ،المناقشة ،التدريبات ،التطبيق العملي ،األبحاث والمشاريع ،مناقشة جماعية،
تكاليف فردية وجماعية

 .VIIالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
1
حل تدريبات وحدات المرجع
الرئيسي

الدرجة
 11درجات
بنسبة %11

األسبوع
نهاية كل وحدة
موضوعية

(

 .VIIIتقويم التعلم:
الرقم
.1
.2

موضوعات التقويم

تدريبات الوحدات
أنشطة أخرى
الوحدات (3-1
الوحدات8-4
8

الوزن النسبي

موعد التقويم/
اليوم والتاريخ

الدرجة

(نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم النهائي)

نهاية كل وحدة
جميع األسابيع
األسبوع الرابع
في االمتحانات

11
11
11
61

%11
%11
%11
%61

00

توصيف مقرر:

----

المجموع

111

%111

المجموع

 .IXمصادر التعلم:
المراجع الرئيسة:

.1
.2
 .3المراجع المساعدة:

رياضيات ، 0د/سعيد احمد حسن ،جامعة صنعاء6113 ،
رياضيات تخصصية ،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ،المملكة العربية السعودية

 .4مواد إلكترونية وإنترنت:
الشبكة االلكترونية

.X
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

(إن وجدت)

الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
الحضور والغياب :اذا تغيب الطالب عن المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب
ويحرم من دخول امتحان المادة النهائي.
الحضور المتأخر :يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير
مقبولة بعد الوقت المحدد.
الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
االنتحال :يفصل سنة من الدراسة.
سياسات أخرى :تحددها الئحة شؤون الطالب
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