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 1الصفحة 

 
  

     

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 لبيئة قسم ا / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 ق التعليم والتعلم طرائ     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(تطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وال )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

لتوظيف المتعلقة بقابلية ا

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 ف المقررنموذج وص

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الهندسة -ت  جامعة تكري المؤسسة التعليمية .1

 البيئة قسم  / المركز علمي القسم ال .2

  2الرياضيات  اسم / رمز المقرر .3

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/1/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 :أهداف المقرر .8

 التطبيقية ئل الرياضية وربطها بالمسائل العمليةهي تنمية قابلية الطالب على حل المسا

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على مختلف طرق حل المسائل الرياضية  -1

 التعرف على مزايا ومحددات كل طريقة  -2

 
  رر.مقالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لربطها بالواقع العملي فهم معاني المسائل الرياضية وفهمها فيزيائيا 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات  -1

 قع االلكترونيةقراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض الموا -2
 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الشهرية والنهائية -1
 رة والمشاركة داخل القاعة الدراسيةاالختبارات القصي -2
 الواجبات البيتية  -3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التحليل والمقارنة -1
 دقة المالحظة وعمق التفكير -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج -3
  سرعة ودقة اتخاذ القرار -4

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 عمق والدقةاالسئلة واالستفسارات المميزة بال -1
 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب  -2
 

 
 طرائق التقييم    

 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس  -2
 الواجبات الالصفية -3
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 متعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها -2
 جمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العمليتنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على تر -3
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 بنية المقرر .11

 األسبوع
الساعا

 ت
 مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 4 االول

Vector in pane, vector 
in space, length of 

vector 
vector  نظري 

جبات ال أسئلة  آنية، وا
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثاني

Midpoint of aline 
segment, dot product, 
vector projection and 
scalar components, 

cross product 

vector  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالث
Triple scalar, equation 

lines in space 
vector  نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الرابع

The distance from 
appoint to aline in 
space, equation for 

plane in space, 
distance from appoint 

to aplane, angle 
between planes 

vector  نظري 
ال  أسئلة  آنية، واجبات

صفية، امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 4 الخامس

Sequences, 
convergence and 

divergence 

Infinite sequences 
and series 

 نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 السادس

infinite series, 
geometric series, p-

series 

Infinite sequences 
and series 

 نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 Convergence tests 4 السابع
Infinite sequences 

and series 
 نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثامن
Power series, Taylor 
and Maclaurin series 

Infinite sequences 
and series 

 نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 التاسع
Function of two or more 
variables, graphs and 

Partial derivatives  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 

انات قصيرة صفية، امتح



الصفحة   
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level curves, limit of a 
function of two 

variables 

 وامتحانات شهرية

 4 العاشر

Partial derivatives of a 
function of two variable, 
functions of more than 

two variables 

Partial derivatives  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الحادي عشر

Second order partial 
derivatives, partial 

derivatives of higher 
order 

Partial derivatives  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  The chain rule Partial derivatives 4 الثاني عشر
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالث عشر

Functions defined on 
surface, directional 

derivative and gradient 
vectors 

Partial derivatives  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الرابع عشر
Tangent planes and 

normal line 
Partial derivatives  نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
حانات قصيرة صفية، امت

 وامتحانات شهرية

الخامس 
 4 عشر

Extreme values and 
saddle points, 

Lagrange multipliers 
Partial derivatives  نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السادس 
 4 عشر

Relating polar and 
Cartesian coordinates 

Polar coordinates ظري ن 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 السابع عشر
Graphing in polar 

coordinates 
Polar coordinates  نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثامن عشر
Area and lengths in 
polar coordinates 

Polar coordinates  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 التاسع عشر
Double integrals, 
fubini's theorem 

Multiple integrals  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 



الصفحة   
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 وامتحانات شهرية

 4 العشرون 

Double integrals over 
bounded 

nonrectangular region, 
finding limits of 

integration, properties 
of double integrals 

Multiple integrals  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الحادي 
 4 والعشرون 

Area, moment and 
centers of mass 

Multiple integrals  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثاني 
 4 العشرون 

Area, moment and 
centers of mass 

Multiple integrals  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثالث 
 4 والعشرون 

Centroid of geometric 
figures, double integrals 

in polar form 
Multiple integrals  نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الرابع 
 نظري  volume Multiple integrals 4 والعشرون 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الخامس 
 4 والعشرون 

Mass and moments in 
three dimension 

Multiple integrals  نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السادس 
 4 والعشرون 

Type, order, first order 
differential equations of 

first degree 

Differential 
equations 

 نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السابع 
 4 عشرون وال

first order differential 
equations of first 

degree 

Differential 
equations 

 نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية
الثامن 
 Second order equations 4 والعشرون 

Differential 
equations 

 نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 

صيرة صفية، امتحانات ق

 وامتحانات شهرية

التاسع 
 نظري  Line integrals Line integrals 4 والعشرون 

أسئلة  آنية، واجبات ال 

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالثون 
Mass and moment 

calculations 
Line integrals  نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية
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 البنية التحتية  .11

 Thomas' Calculus 12 edition ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Calculus , seven edition )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

نترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع اال

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 

 

 
 

 


