نوىرج هىاصفاخ الوقشس وخطح الوقشس
الجاهعح :جاهعح األنذلس للعلىم والتقنيح.

نوىرج هىاصفاخ الوقشس الذساسي
الجامعة :جامعة األندلس لمعموم والتقنية.
الكمية:

اليندسة

القسم:

شبكات وتقنية.

البرنامج :توصيف مقرر رياضيات متقطعة لمبكالوريوس

 -1هعلىهاخ عاهح عن الوقشس:
1

اسم المقرر:

2

رمز المقرر ورقمو:

3

الساعات المعتمدة:

4

المستوى والفصل الدر سي:

5

المتطمبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:

6

المتطمبات المصاحبة) إن وجدت(:

7

البرنامج الذي يدرس لو المقرر:

8

لغة تدريس المقرر:

9

نظام الدراسة:

ىياكل متقطعة (رياضيات متقطعة)

محاضرة

سمنار

عممي

اإلجمالي

تدريب

 3ساعات

3

في االسبوع

 11معد)ي ( مواصفات المقرر:
 11تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:

الثاني عموم تقنية  +شبكات الفصل االول
تفاضل وتكامل
أي كتب عربية او اجنبية تتعمق بالرياضيات المتقطعة
بكالوريوس عموم تقنية
بالمغة االنجميزية والعربية
انتظام
أ.د .صالح الشامي
الترم االول ولمدة ( )44اسبوع

,

 -2وصف الوقشس:
 -4المنطق

1-Logic

 -3المجموعات

3- sets

-2المبرىنات
 -4العالقات
 -5الدوال

 -6نطرية االشكال

 -7مقدمة في الجبر
 -8الدوال العكسية

2- proofs
4- Relations

5- Functions

6- Graph theory

7- Introduction of Algebra
8- Inverse of Functions .

 -3هخشجاخ التعلن:
 -4يتعرف الطالب عمى المنطق والتكافؤلت المنطقية
 -2يتعرف الطالب عمى المبرىنات واالثباتات

 -3يتعرف الطالب عمى المجموعات وتكافؤىا – وقوتيا واالتحاد والتقاطع
 -4يتعرف الطالب عمى االختالف المتماثل والمجموعات الجبرية

 -5يتعرف الطالب عمى العالقات والمخططات المباشرة والغير المباشرة
 -6يتعرف الطالب الدوال والدوال العكسية
.........................

ستظ هخشجاخ التعلن تاستشاتيجياخ التذسيس والتقيين
أوال :ستظ هخشجاخ تعلن الوقشس) الوعاسف والفهن (تاستشاتيجيح التذسيس
والتقيين:

مخرجات المقرر  /المعرفة والفيم
1
2

يعرف الطالب جداول الصح والخطئ

استراتيجية التدريس
المحاضرة والمناقشة

يعرف الطالب في المنطق (اشكال فن) مراجعة سابقة عن طريق المحاضره

استراتيجية التقويم
مسائل وتمارين وواجبات
تمارين يمكن حميا بالمنزل

3

يتعرف الطالب عمى انواع المجموعات

بعمل مسائل ويقسم الطمبة الى

يقوم المدرس بحل المسائل داخل الفصل

4

يتفيم الطالب عمى العالقات بانواعيا

المحاضره ومشاركة الطالب

يسأل الطمبة عمى التعريف وحل المسائل

5

يتفيم الطالب المخططات المباشرة او

عن طريق الرسوم واالشكال

مسائل وتمارين واجب عن طريق

6

مجموعات

غير المياشرة
يتفيم الطالب الدوال وعكسيا

الكمبيوتر
التعميم التعاوني والمحاضره

حل تمارين عمى السبوره

ثانيا :ستظ هخشجاخ تعلن الوقشس) الوهاساخ الزهنيح (تاستشاتيجيح
التذسيس والتقيين:

مخرجات المقرر  /الميارات الذىنية

استراتيجية التقويم

استراتيجية التدريس

1

اسباب ضعف الطالب في مادة

المشاركة بحل المسائل

عند الحل الصح تعرف ان الطالب

2

ذكر العمماءالعرب والمسممين في

المحاضره لمطالب بأىمية

طمب من الطالب بعمل بحث مصغر

الرياضيات

ماده الرياضيات

الرياضيات

فيموا

ثالثا :ستظ هخشجاخ تعلن (الوهاساخ الوهنيح والعوليح (تاستشاتيجيح
التذسيس والتقيين:

مخرجات المقرر  /الميارات المينية
والعممية(

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

1

مواصفات معمم الرياضيات

المحاضره والمشاركو

2

اخالقيات مينة التدريس

المناقشة واالستنتاج

السموك العممي

3

تعميم الطالب حل المسائل

عن طريق المبرىنات

عن طريق الحل

4

االستفادة من حل الواجبات

تشجيع الطالب

وضع درجات المشاركة

الرياضية
المنزلية

ساتعا :ستظ هخشجاخ تعلن الوقشس) الوهاساخ العاهح (تاستشاتيجيح
التذسيس والتقيين:

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

مخرجات المقرر
4

معرفة المنطق

المحاضره والمناقشة

االستفادة من الجداول

2

معرفة المجموعات بأنواعيا

توزيع الطالب عمى شكل

المشاركة الصفية

3

معرفة كيفية حل المسائل

المشاركة داخل الصف

واجبات منزلية

4

معرفة العالقات بأنواعيا

االستنتاج واالستقراء

5

معرفة الدوال و عكسيا

االستنتاج واالستقراء

مجموعات

كتاتح هىاضيع الوقشس الشئيسح والفشعيح
)النظشيح والعوليح (وستطها توخشجاخ التعلن
الوقصىدج للوقشس هع تحذيذ الساعاخ الوعتوذج
لها.
كتاتح وحذاخ /هىاضيع هحتىي الوقشس
أوال :الجانة النظشي:

م
1
2

وحدات /
موضوعات المقرر
Logic
المنطق
Sets

المجموعات
3

Sets

المجموعات
4

Relations
العالقات

5

Functions
الدوال

6

Invers

Function

الدالة العكسية
7

Matrics of Rel
مصفوفة العالقات

عدد

الساعات

مخرجات تعمم

األسابيع

الفعمية

المقرر

جداول الصح والخطأ  ,القواعد

2

6

التعرف عمى النطق والقواعد

تساوي المجموعات–

2

6

التعرف عمى المجموعات

المواضيع التفصيمية
االساسية لمتكافؤات المنطقية
المجموعات الجزئية–قوه

المجموعو–االتحاد والتقاطع

المتماثل-الضرب التبادلي-

المجموعات

2

6

المتممة الشاممة

تعريف العالقة-المخططات

المباشرة وغير المباشرة-انواع

2

6

العالقات

تعريف الدالة-خصائص

الدالة-انواعيا-الفرق بين

البياني لمدالة العكسية
مسائل وتمارين

مع اختبار نصفي

2

6

ديمرقان والضرب التبادلي

يتعرف الطالب عمى تعريف

العالقة وانواعيا وحل مسائل
يتعرف الطالب عمى الدالة

وانواعيا وخصائصيا وجل
المسائل

2

2

6

6

8
إجوالي األساتيع والساعاخ

يتعرف الطالب عمى قانون

المخططات

الدالة والعالقة

تعريف الدالة العكسية-الرسم

والمجموعات الجزئية واالتحاد
والتقاطع واشكال فن –فرق

اشكال فن – فرق المجموعات
قانون ديمرقان-االختالف

االساسية

 14اسبوع  42ساعة

يتعرف الطالب عمى الدالة
العكسية ورسميا البياني

حل تمارين عن المصفوفات
والعالقات

ثانيا :الجانة العولي:

م

التجارب العممية

عدد

الساعات

األسابيع

الفعمية

مخرجات التعمم

1
2
3

ال يوجد تجارب معممية

4
5
6
7
8
إجوالي األساتيع والساعاخ

ثالثا :استشاتيجيح التذسيس:
 المحاضرات– المناقشات
– الحوار بين المدرس والطالب
 طريقة االستنتاج لمبراىين وحل المسائل -طريقة االستنتاج من الكل الى الجزء  ,ومن الجزء الى الكل

ساتعا :األنشطح والتكليفاخ:

م

النشاط  /التكميف

مخرجات التعمم

4

واجبات منزلية

يتعود الطالب عمى حل المسائل

41

2

حضور وغياب

يتعود الطالب عمى الحضور باستمرار

41

3

اختبار نصفي

يتعود الطالب عمى االىتمام باالختبار

21

يحرص الطالب عمى حضور االختبار

61

اختبار نيائي
4
إجمالي األسابيع والساعات

األسبوع

 44اسبوع

الدرجة

 411درجة

خاهسا :تقيين التعلن:

م

أنشطة التقييم

األسبوع

الدرجة

4

الواجبات

كل

41

2

اختبار أول

نسبة الدرجة
إلى درجة

التقويم النيائي

المخرجات التي
يحققيا

%41

اسبوعين

3

اختبار منتصف الفصل

21

%21

4

اختبار ثالث (حضور)

41

%41

5

االختبار النيائي

61

%61

6

االجمالي

411

%411

7
8

سادسا :هصادس التعلن
)اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بمد النشر(.

الوراجغ الرئيست ) :ال حزيذ ػي هرجؼيي(:
 -4الرياضيات المتقطعة موجود بمكتبة الجامعة

ال اذكر اسم المؤلف طبعة جديدة 2116

)2- W.K. Gross man & J.P. (Logic & discrete Math for a computer science
prece Hall,1980

المراجع المساعدة:
 -4ممزمة الدكتور /صالح الشامي
-2
مواد إلكترونية وانترنت) :إن وجدت(:
-4
-2

من عدة كتب ومراجع عربية وانجميزية

ساتعا :الضىاتظ والسياساخ الوتثعح في الوقشس
بعد الرجوع لموائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة لممقرر فيما يتعمق باآلتي:
1

سياسة حضور الفعاليات التعميمية :تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته ،ومتى يعد الطالب محروماً

من المقرر

 -عند غياب الطالب بنسبة  % 25يعتبر الطالب محروما

2

الحضور المتأخر :يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تك ا رر تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعميمية
 -يشعر الطالب بعدم التاخير واال سيتم اجراء اخر

3

ضوابط االمتحان :تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان و توصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر
الطالب عن االمتحان.
 -اذا كانت ىناك ظروف قاىره او مرض او غيره

4

التعيينات والمشاريع :تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسميم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسمم إلى األستاذ.
 -اذا تاخر الطالب في تسميم التكاليف تخصم درجات

5

الغش :تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات أو في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.
 -اذا عرف المدرس او المراقب بان الطالب حاول الغش او تمبس يعمل لو محضر غش

6

االنتحال :يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلج ا رءات المتبعة في حالة حدوثه.
 -بالنسبة لالنتحال في حالة حدوثة ارى ان يفصل الطالب

7

7سياسات أخرى :أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسميم التكميفات  .....الخ
 -يعطى الطالب تحذيرات قبل دخول االمتحان بعدم دخول الموبايالت

نوىرج خطح الوقشس الذساسي
الجامعـــة :األندلس

الكميــــــــة :العموم التقنية

القســـــــم :شبكات  +تقنية
البرنامج :بكالوريوس عموم

 -1هعلىهاخ عن هذسس الوقشس:
د/صالح محمد الشامي
االســـــــــــن
رقن الهاحف والوكاى

777744894

صنعاء  -بيت معياد

األحذ

السبج

االثٌيي الثالثاء األربؼاء الخويس
3

البريذ اإللكخروًي

ساعات

 -2هعلىهاخ عاهح عن الوقشس:
ىياكل متقطعة
 1اسن الوقرر:
 2رهز :الوقرر ورقوه
3
الساػاث الوؼخوذة للوقرر

(رياضيات متقطعة)
الساػاث
سوٌار ػولي

ًظري
3

حذريب

 36ساعة

باالسبوع
4

المستوى والفصل الدراسي:

5

المتطمبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:

6

المتطمبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:

7

البرنامج /الب ا رمج التي يتم فييا تدريس المقرر:

8

تدريس المقرر:

9

مكان تدريس المقرر:

الوجوىع

المستوى الثاني الفصل الدراسي االول
تفاضل وتكامل
ال يوجد
نظام المحاضرات
قاعة دراسية

 -3وصف الوقشس الذساسي:
 -4المنطق

1-Logic

 -3المجموعات

3- sets

-2المبرىنات
 -4العالقات
 -5الدوال

 -6نطرية االشكال

 -7مقدمة في الجبر
 -8الدوال العكسية

 -4هخشجاخ التعلن الوقصىدج للوقشس:
 -4يتعرف الطالب عمى المنطق والتكافؤلت المنطقية
 -2يتعرف الطالب عمى المبرىنات واالثباتات

 -3يتعرف الطالب عمى المجموعات وتكافؤىا – وقوتيا واالتحاد والتقاطع
 -4يتعرف الطالب عمى االختالف المتماثل والمجموعات الجبرية

 -5يتعرف الطالب عمى العالقات والمخططات المباشرة والغير المباشرة
 -6يتعرف الطالب الدوال والدوال العكسية

2- proofs
4- Relations

5- Functions

6- Graph theory

7- Intrducton of Algebra

8- Inverse of Functions .

 -5هحتىي الوقشس:
الجانة النظشي:

الساعات

م

وحدات المقرر

المواضيع التفصيمية

األسبوع

1

Logic

جداول الصح والخطأ  ,القواعد االساسية

2

6

2

Sets

المجموعات

تساوي المجموعات–المجموعات الجزئية–قوه

المجموعو–االتحاد والتقاطع اشكال فن – فرق

2

6

3

Sets

لمتكافؤات المنطقية

المنطق

الفعمية

المجموعات

المجموعات

قانون ديمرقان-االختالف المتماثل-الضرب
التبادلي-المتممة الشاممة

2

6

4

Relations

تعريف العالقة-المخططات المباشرة وغير

2

6

5

Functions

تعريف الدالة-خصائص الدالة-انواعيا-الفرق

2

6

6

Invers Function

تعريف الدالة العكسية-الرسم البياني لمدالة

2

6

7

Matrics of Rel

مسائل وتمارين

2

6

44

42

المباشرة-انواع العالقات

العالقات

بين الدالة والعالقة

الدوال

الدالة العكسية

مصفوفة العالقات

العكسية

مع اختبار نصفي

ػذد األسابيغ والساػاث

اسبوع

ساعة

الجانة العولي:

م

4

كتاتح تجاسب) هىاضيع  /ههام (النشاط العولي كتاتح تجاسب) هىاضيع /
ههام (النشاط العولي

الميام  /التجارب العممية

2
3
4

ال يوجد تجارب معممية

5

إجوالي األسابيغ والساػاث

عدد األسابيع

الساعات الفعمية

 -6استشاتيجيح التذسيس:
 -1المحاضرات
 -2المناقشات

 -3الحوار بين المدرس والطالب

 -4طريقة االستنتاج لمبراىين وحل المسائل

 -5طريقة االستنتاج من الكل الى الجزء  ,ومن الجزء الى الكل

 -7األنشطح والتكليفاخ:

األسبوع

م

النشاط  /التكميف

مخرجات التعمم

1

واجبات منزلية

يتعود الطالب عمى حل المسائل

41

2

حضور وغياب

يتعود الطالب عمى الحضور باستمرار

41

3

اختبار نصفي

يتعود الطالب عمى االىتمام باالختبار

21

4

اختبار نيائي
إجمالي األسابيع
والساعات

يحرص الطالب عمى حضور االختبار

61
 44اسبوع

الدرجة

 411درجة

 -8تقيين التعلن:

م

موضوعات التقويم

موعد التقويم/
اليوم والتاريخ

الدرجـــــــــــة

الوزن النسبي
)نسبة الدرجة إلى درجة
التقويم النهائي(

1

نشاط الواجبات

41

%41

2

نشاط الحضور والمشاركات

41

%41

3

االختبار النصفي

21

%21

االختبار النيائي

61

%61

411

%411

الوجوـــــــــــــىع

هصادس التعلن
)اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بمد النشر(.
الوراجغ الرئيست:
كتابة المرجع الرئيس لممقرر ) اثنان عمى األكثر(

يمكن في حال عدم توفر مرجع واحد لتغطية محتوى المقرر الدراسي إضافة مرجع آخر لمضرورة القصوى (اختياري(
 -4الرياضيات المتقطعة موجود بمكتبة الجامعة

ال اذكر اسم المؤلف طبعة جديدة 2116

)2- W.K. Gross man & J.P. (Logic & discrete Math for a computer science
prece Hall,1980

المراجع المساعدة:

 -1ممزمة الدكتور صالح الشامي من عدة كتب ومراجع عربية وانجميزية
-2
مواد إلكترونية وانترنت) :إن وجدت(:
-4
-2

الضىاتظ والسياساخ الوتثعح في الوقشس
بعد الرجوع لموائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة لممقرر فيما يتعمق باآلتي:
1

سياسة حضور الفعاليات التعميمية :تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته ،ومتى يعد الطالب محروماً

من المقرر

 -عند غياب الطالب بنسبة  % 25يعتبر الطالب محروما

2

الحضور المتأخر :يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكار ر تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعميمية
 -يشعر الطالب بعدم التاخير واال سيتم اجراء اخر

3

ضوابط االمتحان :تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان و توصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر
الطالب عن االمتحان.
 -اذا كانت ىناك ظروف قاىره او مرض او غيره

4

التعيينات والمشاريع :تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسميم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسمم إلى األستاذ.
 -اذا تاخر الطالب في تسميم التكاليف تخصم درجات

5

الغش :تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات أو في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.
 -اذا عرف المدرس او المراقب بان الطالب حاول الغش او تمبس يعمل لو محضر غش

6

االنتحال :يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه.
 -بالنسبة لالنتحال في حالة حدوثة ارى ان يفصل الطالب

7

سياسات أخرى :أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسميم التكميفات  .....الخ
 -يعطى الطالب تحذيرات قبل دخول االمتحان بعدم دخول الموبايالت

