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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 لكل مقرر ضمن البرنامجوصف 
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, والكهرباء,  الرياضياتتأهيل طلبة القسم ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم األساسية 

وغيرها من  وعلم النفس وموضوع المشاهدة، واالختياري )الجيولوجيا(، , الحرارةوديناميك ,  والبصريات

 .العلوم بما يؤمن قاعدة بيانات على مستوى عالي من الدقة

س في شخصيتة االعتيادية بما يؤهله بعد درو بلورة شخصية الم  علميةالعمل على تعزيز ثقة الطالب بقدراتة ال

 . ي خدمة مجتمعهالتخرج من المساهمة الفعالة ف

 . المدرس في علم التدريس يهاحتاج إليالتي  الطرق الحديثةالبحث في المواضيع الحديثة وتعريف 

 معرفه المبادئ للتفاضل والتكامل والعمليات الرياضيه االخرى 

 تعليم الطلبه طرق حل المعادالت التفاضليه والتكامليه

 

 فكار في حل المسائل الرياضيهاكساب الطالب المهارة العلميه وتنميه اال

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

  االهداف المعرفية  - أ

وربط العالقة بين  لرياضياتادخال مادة افضال عن  قسم الفيزياءعلميا في مجال  الخريج تأهيل  -1أ

       في هذا المجال.ادة الطالب مع بقية قوانين الفيزياء الستف الرياضياتالفيزياء ومادة ا

 الطالب في المدارساعداد خريجين مؤهلين للتعامل مع  -2أ

 تعليم الطلبه طرق حل المعادالت التفاضليه والتكامليه--3أ
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 -------- 3 الرياضيات  االولى
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تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث من خالل مطالبة الطلبة لعمل حلقات نقاشية وكذلك حث الطلبة لإلطالع 

 .كمصدر للمعلومات اضافة الى الواجب البيتي النترنتوا لهم المعطاة على المصادر والكتب
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 نظام معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والقبول يعتمد على الخطة المقدمة من القسم و درجات الطلبة.

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .شبكة المعلومات االنترنيت  -1

 .المناهج الدراسية الحالية -2

. 
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 ط مهارات المنهجمخط

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

داف الوجدانية األه

 والقيمية 

ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
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2018-2019 

 ولىاال

   √ √    √ √ √ √ √ √  √  √  √ اساسي رياضيات 
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 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 كلية التربية / طوزخورماتو القسم العلمي  / المركز .2
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 نظري أشكال الحضور المتاحة .4
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  ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  7

 20/12/2018 تاريخ إعداد الوصف -8

 هداف البرنامج األكاديميا-9

 

, والكهرباء  ,  الرياضياتلعدد من العلوم األساسية  خالل المحاضرات العمليربطها بتأهيل طلبة القسم ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية و 

 .على مستوى عالي من الدقة وغيرها من العلوم بما يؤمن قاعدة بيانات وديناميك الحرارة,  والبصريات

في شخصيتة االعتيادية بما يؤهله بعد التخرج من المساهمة  تدريسيالعمل على تعزيز ثقة الطالب بقدراتة الهندسية  و بلورة شخصية ال

 . الفعالة في خدمة مجتمعه

 . لمعمقالبحث في المواضيع الحديثة وتعريف المشكالت التي تحتاج إلى المزيد من البحث العلمي ا

 معرفه المبادئ للتفاضل والتكامل والعمليات الرياضيه االخرى 

 تعليم الطلبه طرق حل المعادالت التفاضليه والتكامليه

 اكساب الطالب المهارة العلميه وتنميه االفكار في حل المسائل الرياضيه

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد 

 ؛ا وبين وصف البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينهالتعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 
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  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . علميةمن خالل برامج  تعليمي التربويتطوير الواقع ال – 1ب

 تشخيص العيوب  ومعالجتها.  - 2ب

 زمة ومعالجتها بسرعة.القدرة على احتواء األ  - 3ب

 العمل كفريق    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 مادة .محاضرات نظرية  لفهم اساسيات ال 

 المادة النظرية. علمية لتطبيق ناقشاتم 

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية  - 1

 امتحانات فصلية ونهائية. -2

 المشاركة اليومية و الحضور . -3  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   و بدافع مهني . بأنصاف بواجباتهقيام   -1         

  

 علم طرائق التعليم والت    

 . محاضرات نظرية  لفهم اساسيات المادة 

 ات علمية لتطبيق المادة المادة النظرية.نقاش 
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 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية  - 1

 .امتحانات فصلية ونهائية -2

 المشاركة اليومية و الحضور . -3

 

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 .الطالب في المدارساعداد خريجين مؤهلين للتعامل مع  -1د

 من الكتب المزودة لهم وهي بالمئات. حث او تشجيع  الطلبة على القراءة بعد التخرج -2د

  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم عليمطريقة الت

معرفه المبادئ  3-نظري  1

 للتفاضل والتكامل

والعمليات الرياضيه 

ةوتعليم  االخرى

الطلبه طرق حل 

المعادالت التفاضليه 

والتكامليه واكساب 

الطالب المهارة 

العلميهوتنميه االفكار 

في حل المسائل 

 الرياضيه 

 االمتحانات نظري الرياضيات

اليوميه 

 والشهريه 
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 البنية التحتية  .12

 .Calculas and analytic geometry by George b ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Thomas 7
th

 edition 

 كما مذكور في الكتب المقررة اعاله )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 المعطاة لهم  الكتب 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 اي كتاب في االنترنت.
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 .إعداد كوادر علمية قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية تطوير المقررات الدراسية من اجل

 

 

 

 


