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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة الملك سعود إسم المؤسسة التعليمية:  2017ديسمبر :  التوصيفتاريخ  

 قسم الرياضيات –كلية العلوم  :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ

 ريض 481، 2التحلــــيـل الحقيقي : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

  (0+2+3) 4. عدد الساعات المعتمدة: 2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .2
 بكالوريوس العلوم في الرياضيات

 المستوى السابع / السنة الرابعةالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .3

 ريض382،  (1)التحليل الحقيقي  )إن وجدت(: المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 5

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .4

في المقر الرئيسي بالدرعية في كلية  الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7

 بالدرعية لطالباتا فرع وفي و العلوم 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %100 النسبة: X قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف . ب

 :هدف المقرر الرئيس  -1

 تقديم مفهوم تكامل ريمان  -1

 تقديم مفهومي التقارب النقطي والتقارب المنتظم لمتتاليات ومتسلسالت الدوال وآثارهما. -2

 تقديم تقارب متسلسالت القوى -3

 تقديم مفهومي قياس لبيق وتكامل لبيق. -4
 

 

 المقرر الدراسي . لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2



 
 

 

 م2017يونيو هـ، الموافق 1438 رمضان ، نموذج توصيف مقرر دراسي

2 

 

 تقديم محاضرات و تمارين للتدريب -1

 تقديم المحاضرات في صيغة شرائح. -2
      

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف . ج

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
 تكامل ريمان -

 متسلسالت األعداد الحقيقية -

 متتاليات الدوال )التقارب البسيط والتقارب المنتظم( -

 متسلسالت الدوال )التقارب البسيط والتقارب المنتظم( -

 تكامل ليباق و العالقة مع تكامل ريمان -

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ساعة 20 4 تكامل ريمان

 ساعة 15 3 متسلسالت الدوالمتتاليات و 

 ساعة 20 4 قياس لبيق

 ساعة 20 4 تكامل لبيق
   

   

   

   

   

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 75  30   45 ساعات التدريس الفعلية

 4  1   3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3

 ساعات اسبوعيا  للمراجعة وحل الواجبات.   5
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قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4

   هاتدريس واستراتيجيات

 لتكامل ريمان،  خواصه و تطبيقاته.التعاريف المتعددة  -1

تعريف التقارب النقطي و التقارب المنتظم لمتتاليات و متسلسالت الدوال. الشروط المطلوبة      -2

 إلتصال، قابلية التكامل و قابلية اإلشتقاق لدالة النهاية. 

  متسلسالت القوى.    -3

 ق.قياس لبيق و مجاله الطبيعي. القياس الخارجي، خواص قياس لبي   -4

 تكامل لبيق، خواصه و أفضليته على تكامل ريمان.   -5

 

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياً  -

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثاً  -

 أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا لمجاالتوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم

 مقررلل

 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

من خالل المناقشات و طرق  محاضرات و تدربب  إتقان تقارب  متتاليات و  متسلسالت األعداد الحقيقية و الدوال 1-1

التفكير في حلول المسائل 

و كذلك  أثناء المحاضرات

 فيالمجهودات المبذولة 

المحاضرات و حصص 

إلختبارات و ا التمارين.

  و الكتابية. الشـفوية

   إتقان و معرفة العالقة بيت تكامل ريمان و تكامل ليباق  1-2

   العالقة بين تقارب المتتاليات و المتسلسالت مع تكامل ليباق 1-3

 المعرفيةالمهارات  2

تعليم الطالب عبر األمثلة كيفية التعرف على المظاهر الهامة في المسألة قيد  2-1

 الرياضية المطلوبة لحلها.البحث و كيفية التركيز على األدوات 

  

  

2-2    

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

   تعليم الطالب كيفية عرض حلولهم بشكل واضح، منظم و دقيق. 3-1

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

اإلستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة كالحواسيب متى ما كانت  - 4-1

 مالئمة.

إستعماالت الحواسيب اآللية واالهتمام بالواجبات و طباعتها  -

 بالحاسب.

 المشاركة في المنتديات العلمية المباشرة و على اإلنترنت. -

 

  

4-2    

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5
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 ال ينطبق 5-1
 

  

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  -6

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %25 األسبوع السادس اختبار فصلي أول 1
فصلي ثاناختبار  2  %25 األسبوع العاشر 
 %10 خالل الفصل التمارين والواجبات المنزلية 3
 %40 آخر الفصل امتحان نهائي 4
5    

6    

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل . د

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 عشر ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع ومعلنة للطلبة.  -

خمس ساعات اسبوعيا لإلرشاد األكاديمي من قبل وحدة اإلرشاد األكاديمي بالقسم.  -     

 
 مصادر التعلّم . ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 التحليــل الحقيقي )الجزء الثاني( باللغة العربيةمبادئ 

 القويــــــز. تأليف: د. صالح السنوسي و  د. محمــــد 

  Elements of Real Analysis: M.A. AlGwaiz & S.A. ElSanousi  
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

1) Measure and Integral: An Introduction to Real Analysis, R.L.  Wheeden & A. 

Zygmund. 

2) Introduction to Real Analysis;  R.G. Bartle and D.R. Schebert. 

 :وغيرها مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعيواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 الكثير حول هذه المواضيع متاح في مكتبة الجامعة وعلى صفحات اإلنترنت -

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  . و

والمختبرات )أي عدد المقاعد ة يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
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 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2

تفاصيل المقرر على موقع القسم ومدرس المادة.محركات البحث توصل إلى الكثير من الصفحات الخاصة 

 بالمادة العلمية للمقررعلى اإلنترنت.

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هنا مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

 بها(:
 

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق . ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

 من خالل استبيان تقييم الطلبة للمقررفي نهاية الفصل الدراسي. -

المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس و خاصة مع مدرسي المواد التي تتطلب هذا المقرر و ذلك بغرض  -

 للمادة. معرفة مدى إستيعاب الطلبة

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

 تحليل استبيان تقييم الطلبة للمقررفي نهاية الفصل الدراسي.

 تالمنتديامناقشة مالحظات مدرسي المقرر و -

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 تنظيم ورشات عمل ودورات تكوينية محورها طرق التدريس الحديثة.

تطوير المهارات التدريسية للمدرسين من خالل تشجيع محاضرات دورية حول "طرح مسائل و  إقتراح 

 ".طرق لحلولها

 

 إستعمال السبورة الذكية و إعطاء الدروس باستعمال الشرائح

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   تدريسأعضاء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

 

فحص تصحيح عينة من إجابات الطلبة في االختبار النهائي من قبل منسق المقرر أو عضو هيئة تدريس 

 آخر سبق له تدريس المقرر .

 لالختبارات في حالة تعدد الشعب اختبارات موحدة وتصحيح جماعي -

 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 

 تحديث محتوى المقرر و إجراء تقييم دوري لمدى إستيعاب الطلبة للمادة.

 عتحديث الكتاب المقرر والمراج
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


