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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  ثانيالالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
 اليوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5
                               اليوجد

 

 كل ما ينطبق()اختر نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %90 45 المحاضرات التقليدية 1

  0 التعليم المدمج  2

 %10 5 )داعم(  اإللكترونيالتعليم  3

  0  عن بعدالتعليم  4

  0  أخرى 5
 

 

 (ساعة  :80مستوى الفصل الدراسي )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر(ى )أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 5 محاضرات مسجلة ()تذكرأخرى  5

 35 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

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

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

يعرض هذا المقرر مبادئ المجموعات والعمليات الجبرية والمتتاليات وحل المعادالت والمتباينات  لمقرر:لالعام وصف ال. 1

 والمحددات وتطبيقاتهم في العلوم االدارية والتفاضل والمصفوفاتويعرف الطالب بأنواع االقترانات والتكامل 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اإلدارية المهارات الرياضية الضرورية واألساسية وتهيئة الطالبب لمواجهبة المشبكالت  يهدف المقرر الى إكساب طالب العلوم

  ذات العالقة بالرياضيات
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 س - 1ع المصفوفات والتفاضل والتكامل المجموعات،يعرف أنواع  1.1

 س - 2ع والمصفوفات  المتتاليات، اإلقترانات المعادالت، المتباينات،يحدد أنواع  1.2

  المهارات 2

 س -1م  يطبق قوانين المتتاليات، اإلقترانات، المصفوفات، المحددات، المعكوسات، التفاضل والتكامل 2.1

 س -2م يحل المعادالت والمتباينات 2.2

  الكفاءات 3

 س -1ك يطبق األخالقيات واألنظمة الجامعية  3.1

 س -2ك  موضوعات الرياضيات وكتابيا فياالتصال الفعال شفويا  3.2

 س -3ك  التعلم اإللكتروني استخداميتواصل مع اآلخرين من خالل  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 مبادئ المجموعات والعمليات الجبرية 1

 3 حل معادالت الدرجة األولى والثانية 2

 3 المتباينات 3

 4 المتتاليات 4

 6 االقترانات وكثيرات الحدود 5

 3 االقترانات اآلسية واللوغاريتمية 6

 3 نهايات اإلقترانات واتصالها 7

 3 مبادئ التفاضل وتطبيقاته 8

 6 مبادئ التكامل 9

 6 المصفوفات 10

 4 المحددات 11

 45 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
المصببفوفات والتفاضببل  المجموعببات،يعببرف أنببواع 

 والتكامل

 المحاضرات النظرية.

 

االختبببببببببارات التحريريببببببببة 

 النهائية(. -)الفصلية 

1.2 
المتتاليبببات،  المعبببادالت، المتباينبببات،يحبببدد أنبببواع 

 والمصفوفات  اإلقترانات

 المحاضرات النظرية.

 

االختبببببببببارات التحريريببببببببة 

 النهائية(. -)الفصلية 

 المهارات 2.0

2.1 
يطبق قوانين المتتاليات، اإلقترانبات، المصبفوفات، 

  المعكوسات، التفاضل والتكاملالمحددات، 

 المحاضرات النظرية.-

 

االختبببببببببارات التحريريببببببببة 

 النهائية(. -)الفصلية 

2.2 
 المحاضرات النظرية. يحل المعادالت والمتباينات

 

االختبببببببببارات التحريريببببببببة 

 النهائية(. -)الفصلية 

 الكفاءات 3.0

 المالحظة المباشرة الواجبات- يطبق األخالقيات واألنظمة الجامعية  3.1

3.2 
موضبببوعات  وكتابيبببا فبببياالتصبببال الفعبببال شبببفويا 

  الرياضيات

 المالحظة المباشرة الواجبات-
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 
الببتعلم  اسببتخداميتواصببل مببع اآلخببرين مببن خببالل 

  اإللكتروني

 المالحظة المباشرة الواجبات-

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %20تمثلودرجة   20 السادس االختبار الفصلي األول  1

 %20تمثل و  درجة 20 الثاني عشر-العاشر االختبار الفصلي الثاني 2

 %10 تمثلو  اتدرج10 خالل العام الدراسي التعلم الذاتي والتكليفات 3

   %50تمثل  ودرجة   50 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي 4

 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 االرشاد األكاديمي: الية

 عقد اجتماع مع الطالب في بداية الفصل الدراسي بغرض التوجيه واالرشاد وتعبئة نماذج االرشاد األكاديمي لكل طالب. *

 ساعة مكتبية.  20ساعات في االسبوع و 8*تحديد مواعيد لإلرشاد الفردي بواقع 

 * تحفيز الطالب المتفوقين ومتابعة الطالب المتعثرين لتجاوز التعثر. 

 ت التي تحتاج رعاية خاصة وتحويلها لجهات االختصا..*رصد الحاال

 استقبال الطالب الجدد وتكريم المتفوقين في بداية كل فصل دراسي.-1

( ساعات لإلرشاد األكاديمي يؤديها كل أستاذ وفقا لجدول مطبوع ومعتمد من منسق البرنامج وعميد الكلية. 8تخصيص ) -2

 باب األستاذ.يتم رفعه على موقع الكلية ويلصق على 

 وضع صندوق للشكاوى وتوعية الطالب بآلية الشكاوى والتظلمات -3

وضع تصور عن التعامل مع الطالب المتعثرين حسب ظروف الفصل الدراسي وقدرات القسم من توافر العدد المناسب من  -4

 المرشدين وأماكن اإلرشاد وتجاوب الطالب

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

 للمقرر المرجع الرئيس
دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ،  والمالية،الرياضيات للعلوم اإلدارية حمدان،  ي خليلفتح

 2015عمان ، األردن ، 

 2012 ، اليمن ، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ا لرياضيات للعلوم اإلدارية ، سعيد احمد حسن المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

                                                 :السعودية المكتبة الرقميةرابط -

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx 

:                                                                على البالك بورد رابط المقرر  
https://echo.nu.edu.sa:8443/ess/portal/section/03af7232-a74e-4ab1-8d69-f86fecc6aa55 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالباً. 25قاعات دراسية  تتسع لــ  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض قاعاتالدراسية، المختبرات،  القاعات)

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

 اجهزة العرض االلكتروني

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطلبة فاعلية التدريس

 غير مباشر الطلبة مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم إدارة االعمال جهة االعتماد

 هـ1441-3/3/3/1440رقم  رقم الجلسة

 هـ17/2/1441 الـموافق االربعاء تاريخ الجلسة

 


