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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 هندسة سيطرة المنظومات النفطية/ هندسة العمليات النفطية / المركز علمي القسم ال .2

 CPCE201   2رياضيات  اسم / رمز المقرر .3

 + الكتروني حضوري أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2020/  سنوي الفصل / السنة .5

 أسبوعياساعتان  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 ساعة سنويا 60
 2021-5-27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 معرفة المعادالت التفاضلية وطرق الحلتنمية قدرة الطالب على  -1

 التكاملبنية تلك المعادالت وطرق معرفة الطالب لمفاهيم  -2

 خواص المتسلسالت واهميتهاالتعرف على  -3

  طرق التكامل وانواعهالتعرف على  -4

 المصفوفات وطرق الحلالتعرف على  -5

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعريية األ -أ
 بشكل مباشر ومعرية كيفية التعامل معها البنية الرياضيةالتعرف على  -1أ

 . الدوال الرياضيةالتعرف على سلوك  -2أ

 .تلك المعادالت يي حياتنا اليومية أهميةمعرية  -3أ
 .طرق الحل ومهاراتهتنمية قدرات الطالب المعريية حول  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العملية.بشكل يخدم المهمة البحثية حل تلك المعادالت تمكين الطلبة من  – 1ب

 .يي مشاريعهم العملية تلك المهارات يي حل مشاكلماستخدام  الطلبة منتمكين – 2ب

 حل التمارين  – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام طريقة المحاضرة االلكترونية يي توصيل المعلومة للطالب واستخدام وسائل االيضاح الممكنة.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 استخدام طريقة االمتحانات التحريرية -1

 االمتحانات الشفهية والتقارير االسبوعية -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز حب الطالب للمادة الدراسية بشكل عام  -1ج

 .التعامل التربوي والنفسي الصحيحة أساليبالتعليم مدى الحياة واستخدام  بأهميةيهتم  -2ج

 الطالب بممارسة التفكير العلمي االستقرائي واالستنتاجي المنطقيترغيب  -3ج

 الميل الى المشاركة الجماعية كفريق علمي موحد والسلوك االخالقي  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرة -1

 المناقشة -2

 التعليم االلكتروني -3

 العصف الذهني -4
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 طرائق التقييم    

 والشفهية والتحريرية )بالسبورة والورقة(االمتحانات اليومية  .1

 حل مسائل كل يصل على السبورة .2

 اعداد تقارير تخص بعض يصول المادة .3

 االمتحانات الشهرية الدورية .4

 اعتماد المناقشات الصفية .5

 تقديم الواجبات والبحوث العلمية -6

 

 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 متابعة المصادر الخارجية  -1د

 تهيئة األسئلة الخارجية من تلك المصادر -2د

 متابعة أسلوب المناقشات الصفية -3د

  حث الطلبة على متابعة السلسالت التعليمية التي تعرض بشكل ييديو على روابط علمية رسمية -4د
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 البنية التحتية  .11

 11كالكوالس ط  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Calculus 11 edition )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 تنويع المسائل المشروحة للطلبةالعمل على تحديث المقرر من خالل 

 

 

 
 

 نية المقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 امتحان محاضرة  المعادالت التفاضلية 4 1+2

 امتحان محاضرة  المتسلسالت 4 3+4

 امتحان محاضرة  المتجهات 4 5+6

 امتحان محاضرة  الحركة يي الفضاء 4 6+7

 امتحان محاضرة  االلتفاف 4 8+9

 امتحان محاضرة  المصفويات 6 10+11+12

 امتحان محاضرة  المصفويات 8 12+13+14+15


