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 تخصص الرياضيات وأساليب تدريسها 5

 عامنية إىل إعنيداد وتأهينيل معلمني  ملبحني  الرياضنييات علمينياً        القسم بصنيورة هذا يهدف  

دورهنيم   ومتكينينهم منين ممارسنية    ،صنيفوف منيرحليت التعلنييم األساسنيية والثانوينية      لتدريس تربوياو

معنيايري  يراعنيي  وأداء رسالتهم الرتبوية بصورة فاعلة ومنتجة داخل املدرسنية وخارجهنيا، و   الوظيفي

ة تعليمينية وأكادميينية فاعلنية    بنيني قسنيم إىل تنيوفري   اليسنيعى  اجلودة العاملية يف إعنيداد املعلنيم، حيني     

هيلنيه  تأمتكن طالبنيه اخلنيرجي  منين املنافسنية وذلنيا منين خنيالل        , ومتميزة  ملرحلة البكالوريوس

وذلنيا   ،وتدريبه على التفكري املنطقي السليم وإمداده مبهنيارات البحني  العلمنيي    ،تربويا وعلميا

 .هذا التخصص والعربي منلتلبية حاجة جمتمعنا الفلسطيري 

 :األهداف العامة للتخصص

تزويد الطالنيب باملعرفنية الرياضنيية الالزمنية لنيه يف حقنيل الرياضنييات النييت تسنياعده علنيى            .1

 .تدريس مناه  الرياضيات للصفوف اليت سيقوم بتدريسها بعد خترجه

 :إكساب الطالب الكفايات النظرية والعملية لتدريس الرياضيات، وأهمها .2

ينيق اسنيتخدام العنيدد الكنيايف منين األمثلنية للتوصنيل        اكتياف النماذج عن طر .أ 

 .، ومن ثم إثبات صحتهايماتمالتعإىل بعض 

 .إتقاد التدريبات واملهارات والالزمة الستخدام املعرفة الرياضية .ب 

 .القدرة على إنياء الفهاد الرياضي .ج 

 .االنتقال من العام إىل اخلاص، ومن اخلاص إىل العام .د 

 .حقيقة معينة وضع اليروط الالزمة إلثبات صحة .ه 

 .وضع أمثلة  قق شروطًا معينة .و 

 .صياغة ميكلة عملية وترمجتها إىل رموز رياضيات .ز 

 .واكاة وضع مع  .ي 

 . ليل املسألة ووضع خطة حلها .ط 

 .إعداد اخلطط الفصلية والسنوية .ي 

تبصري الطالب بالبنى الرياضية اليت تعمل على تنمينية مداركنيه وقدراتنيه العلمينية النييت       .3

 .مرارية يف متابعة النمو والتحصيل العلمي فزه على االست

تزويد الطالب بأساليب الفهاد الرياضي اليت تسنياعده علنيى النيتفكري السنيليم ووضنيع       .4

 .احللول املنطقية ملياكله احلياتية

إبنينيراز الرياضنينييات يف دراسنينية وفهنينيم العلنينيوم األخنينيرف كالفيزينينياء والكيمينينياء والعلنينيوم          .5

 .احلياتية
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احلياة العملية عن طرينيق ضنيرب أمثلنية تطبيقينية تقربهنيا       التعريف بفائدة الرياضيات يف .6

 .من جمريات احلياة اليومية

 مقررات تخصص الرياضيات وأساليب تدريسها

ختصص رياضيات وأساليب تدريسها، على / للحصول على درجة بكالوريوس يف الرتبية 

 :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي( 133)الطالب أد يتم بنجاي 

 ساعة معتمدة( 28) سيسيةاملقررات التأ. 1

 ساعة معتمدة( 29) املقررات األساسية. 2

 ساعة معتمدة( 71) املقررات التخصصية. 3

 ساعات معتمدة( 6) املقررات احلرة. 4

 

تتكنينيود املقنينيررات التخصصنينيية لتخصنينيص الرياضنينييات وأسنينياليب    :المقــررات التخصصــية

  :يساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا ت(  70) تدريسها من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

  - 3 3 مبادفء االحصاء 1113

 1112 2 2 4 معاجلة البيانات 1187

   5261،1187 1 2 3 مبادي التحليل العددي 1281

 - - 3 3 رياضيات عامة 5161

 - - 3 3 (1)تفاضل وتكامل  5161

 - - 3 3 هندسة إحداثية 5162

 - - 3 3 (1)فيزياء عامة  5171

 5171 - 3 3 (2)فيزياء عامة  5172

 - - 3 3 أساسيات الرياضيات 5261

  5161 - 3 3 (2)تفاضل وتكامل  5261

 5261 - 3 3 نظرية األعداد 5262
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1113 1 2 3 إحصاء تطبيقي 5263

 5261 - 3 3 معادالت تفاضلية 5264

 - - 3 3 جف خطي 5361

 - - 3 3 هندسة اقليدية 5362

 5261 - 3 3 االحتماالت 5364

 5261 - 3 3  ليل متجهات 5365

 5261 - 3 3  ليل حقيقي 5366

 5262 - 3 3 جف جمرد 5461

 5366 - 3 3  ليل رياضي 5461

 5364 - 3 3 إحصاء رياضي 5462

 5366 - 3 3 مبادي التوبولوجيا العامة 5463

 2 1 3 ميروع التخرج 5499
،  إنهاء  1214

 املستوف الثال 

  4 44 07 اجملموع
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ــاليب      ــيات وأس ــص الرياض ــية لتخص ــررات التخصص ــيف المق توص

 تدريسها

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: اإلحصا مبا ئ  1113

بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البحنيني    الطالنينيبيهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف  

كما يعاجل موضنيوع  . قصاء، ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية و املنحنى السويواالست

 .االرتباط و االحندار بصورة مبسطة

 (عملي 2نظ ي،  2)ساعات معتمدة  4: معاجلة البيانات 1187

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

ظيمهنينيا ومعاجلتهنينيا البياننينيات واملعلومنينيات وطنينيرق تن) البياننينيات احلاسنينيوبية يتننينياول هنينيذا املقنينيرر 

خمطنينينيط سنينينيري العملينينينيات ) حنينيل املسنينينيائل باسنينينيتخدام احلاسنينيوب    ،ودورهنينيا يف خمتلنينينيف اجملنينينياالت  

دورة حينياة الوثيقنية   ) الوثنيائق االلكرتونينية    ، (مقدمة للغنية سنيي  ) لغات الفجمة، (واخلوارزميات 

نظنينينينيم التينينينينيغيل )تطبيقنينينينيات يف معاجلنينينينية البياننينينينيات    ، (وطنينينينيرق فهرسنينينينية الوثنينينينيائق واسنينينينيرتجاعها  

اسنينينينيتخدامات متقدمنينينينية  ،(ينينينينيبكات تعريفهنينينينيا ووظائفهنينينينيا واسنينينينيتخداماتها وجمنينينينياالت أخنينينينيرف وال

 (.التجارة االلكرتونية والتنجيم عن البيانات )للحواسيب  

 (عملي  1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: مبا ئ التحليل العد ي 1281

 ( 2)تفاضل وتكامل  5261 ،معاجلة البيانات 1187 متطلب سابق

طرق حل املعادلة غري اخلطية ذات املتغري الواحد، الطنيرق املباشنيرة حلنيل    ر يتناول هذا املقر

املعادالت اخلطية، الطرق غري املباشرة حلل املعادالت اخلطية، طريقة نيوتن حلل املعادالت غري 

 .التقريب، االستكمال، التكامالت العددية، اخلطية 

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3:  ياضيات عامة 5161

املقرر علنيى األعنيداد احلقيقينية والعملينيات عليهنيا، األعنيداد املركبنية والعملينيات          يركز هذا

عليها، كثريات احلدود االقرتانات اجلفية، االقرتاننيات املثلثينية االقرتاننيات املثلثينية العكسنيية،      

 .االقرتانات ا سية واالقرتانات اللوغاريتمية، املتباينات واملعادالت
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 (نظ ي 3) ةاعات معتمدس 3(: 1)تفاضل وتكامل  5161

يتننينياول هنينينيذا املقنينيرر النهاينينينيات واالتصنينيال، االشنينينيتقاق، اشنينيتقاق االقرتاننينينيات اجلفينينية وغنينينيري      

: اجلفية، تفاضل وتكامل االقرتانات الزائدية، تطبيقات االشتقاق، نظرية لوبيتال، التكامل

 .تكامل االقرتانات اجلفية وغري اجلفية، تطبيقات التكامل

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: يةهندسة إحداث 5162

يتناول هذا املقرر املستوف الديكارتي، االنسحاب والنيدوراد، اخلنيط املسنيتقيم، النيدائرة،     

القطوع املخروطية، املعادلة العامة من الدرجة الثانية مبتغريين، اإلحداثيات القطبية، املعادالت 

لسطوي االسطوانية، السطوي الوسطية، املتجهات يف املستوف، الفضاء الديكارتي، الكرة، ا

الرتبيعينينية، اإلحنينيداثيات األسنينيطوانية والكروينينية، املتجهنينيات يف الفضنينياء، املسنينيتقيم يف الفضنينياء،     

 .املستوف يف الفضاء، املنحنيات يف الفضاء

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 1)فيزيا  عامة  5171

غل والطاقنية  يركز هذا املقرر علنيى املتجهنيات، علنيم احلركنية، علنيم  رينيا اجلسنيم، اليني        

 .والقدرة، الزخم والتصادمات، احلركة الدورانية، اجلاذبية، ميكانيكا املوائع، احلرارة

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 2)فيزيا  عامة  5172

 (1)فيزياء عامة  5171متطلب سابق 

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر القنينيوة الكهربائينينية، اجملنينيال الكهربنينيائي، اجلهنينيد الكهربنينيائي، املواسنينيعة         

بائينينينية واملنينينيواد العازلنينينية، التينينينيار الكهربنينينيائي املباشنينينير واملقاومنينينية الكهربائينينينية، القنينينيوة الدافعنينينية     الكهر

الكهربائينينية و النينيدورات الكهربائينينية، اجملنينيال املغناطيسنينيي والقنينيوف املغناطيسنينيية والعنينيزوم الدورانينينية        

املغناطيسية، مصادر اجملاالت املغناطيسنيية، احلني  الكهرومغناطيسنيي، الضنيوء اهلندسنيي، الضنيوء       

 .لفيزيائيا

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: أساسيات ال ياضيات 5261

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر املنطنينيق وطنينيرق الفهنينياد، اجملموعنينيات، العالقنينيات، عالقنينية الرتتينينيب علنينيى  

 .األعداد احلقيقية، خاصية أرمخيدس، االقرتانات
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 2)تفاضل وتكامل  5261

 (1)ل تفاضل وتكام 5161متطلب سابق 

يهنينيتم هنينيذا املقنينيرر بدراسنينية طنينيرق التكامنينيل، التكامنينيل املعتنينيل، تطبيقنينيات علنينيى التكامنينيل       

تتضنينينيمن اإلحنينينيداثيات القطبينينينية، املتتالينينينيات واملتسلسنينينيالت الالنهائينينينية، نظرينينينية تنينينيايلور، نظرينينينية      

، االشتقاق اجلزئي، التكامل الثننيائي  لالقرتانات عديدة املتغريات ماكلورين، متسلسلة القوف

  .الثي، تطبيقات التكامل املتعددوالتكامل الث

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: نظ ية األعدا  5262

 أساسيات الرياضيات 5261متطلب سابق 

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مسنينيلمات بيانينينية ل،عنينيداد الطبيعينينية، العملينينيات علنينيى جمموعنينية األعنينيداد    

علنينيم احلسنينياب،   الطبيعينينية، بننينياء األعنينيداد الصنينيحيحة، األعنينيداد األولينينية، النظرينينية األساسنينيية يف     

القاسنينينيم املينينينيرتك األكنينينيف واملضنينينياعف املينينينيرتك األصنينينيغر، املعنينينيادالت الديوفنتينينينية، التطابقنينينيات    

اخلطينينية، نظرينينية البنينياقي الصنينيينية، نظرينينيات فريمنينيا وولسنينين واويلنينير، االقرتاننينيات احلسنينيابية، حنينيل  

 .املعادلت ، والنظرية األساسية للمثلثات الفيثاغورثية

 (عملي1نظ ي،  2)مدة ساعات معت 3: إحصا  تطبيقي 5263

 مبادي اإلحصاء 1113متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حول جمتمع واحد حول جمتمع ، االرتبنياط  

واالحندار، اختبارات األوساط والنسب جملتمع ،  ليل التباين األحنيادي والثننيائي، طنيرق غنيري     

 .معلميه

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: معا الت تفاضلية 5264

 (2)تفاضل وتكامل  5261متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر حل املعادالت التفاضلية من الرتنيب األوىل والثانينية والعلينيا وتطبيقاتهنيا يف     

: امليكانيكنينيا والفيزينينياء، حلنينيول املتسلسنينيالت للمعنينيادالت التفاضنينيلية العادينينية منينين الرتنينيب الثانينينية     

 .األوىل أنظمة املعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: لرب خطي 5361

يتناول هذا املقنيرر املصنيفوفات وأنظمنية املعنيادالت، فضنياء املتجهنيات، االسنيتقالل واألبعنياد،         

التحنينينيويالت اخلطينينينية واملصنينينيفوفات، نظرينينينية املصنينينيفوفة، نظرينينينية التحنينينيويالت اخلطينينينية، متثينينينيل       

 .ميزةالتحويالت اخلطية مبصفوفة، القيم املميزة واملتجهات امل

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: هندسة اقليدية 5362

يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى البننينياء الرياضنينيي هلندسنينية إقلينينيدس، تطنينيابق املثلثنينيات، التينينيابه،         

 .التكافؤ، الدائرة، متوازي األضالع، املستقيمات واملستويات يف الفضاء، اجملسمات

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: االحتماالت 5364

 (2)تفاضل وتكامل  5261متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر االقرتاد االحتمالي وقوان  االحتماالت، املنيتغريات العينيوائية واملقنياييس    

املتعلقنينينية بهنينينيا، بعنينينيض التوزيعنينينيات االحتمنينينيالي اخلاصنينينية واملنفصنينينيلة واملتصنينينيلة، توزيعنينينيات املنينينيتغريات 

 .العيوائية، التقارب االحتمالي

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: حتليل مت هات 5365

 (2)تفاضل وتكامل  5261متطلب سابق 

يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر جنينينيف املتجهنينينيات، تفاضنينينيل االقرتاننينينيات املتجهنينينية وتكامالتهنينينيا اخلطينينينية    

 .والسطحية واحلجمية، نظرية جرين، نظرية جاوس، نظرية ستوكس، اإلحداثيات االحننائية

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: حتليل حقيقي 5366

 سيات الرياضياتأسا 5261متطلب سابق 

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر خنينيواص األعنينيداد احلقيقينينية، الفنينيرتات املفتوحنينية واملغلقنينية، نقنينيط التجمنينيع    

 -للمجموعنينينيات، اجملموعنينينيات املرتاصنينينية، نظرينينينية هنينينياين بورينينينيل، املتتالينينينيات، نظرينينينية بولزاننينينيو       

فرياسنينيرتاس، خاصنينيية كوشنينيي، االقرتاننينيات ونهاياتهنينيا، نظرينينية النهاينينيات االقرتاننينيات املتصنينيلة،        

ل املنتظم، مينيتقة االقرتاننيات مبنيتغري واحنيد، نظرينية القيمنية املتوسنيطة، تكامنيل رمينياد،          االتصا

 .النظرية األساسية للتكامل
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: لرب جم   5461

 نظرية األعداد 5262متطلب سابق 

 يركز هذا املقرر على العمليات الثنائية، الزمر اجلزئية، الزمر الدورية، زمر التبنيادالت، 

زمنينينير املتمنينينياثالت اهلندسنينينيية، الزمنينينير اجلزئينينينية السنينينيوية، الزمنينينير الكسنينينيرية، نظرينينينية الجنينينيران ،      

 .تياكالت الزمر، احللقات، احللقات اجلزئية، املثاليات، حلقات خارج القسمة، احلقول

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: حتليل  ياضي 5461

  ليل حقيقي 5366متطلب سابق 

انات ذوات متغريات متعددة، االقرتانات الضنيمنية، مسنيائل   يتناول هذا املقرر تفاضل االقرت

 .ستلتجز-القيم القصوف، االقرتانات ودودة التغري، تكامل رمياد

 (نظ ي 3) دةساعات معتم 3: إحصا   ياضي 5462

 االحتماالت 5364متطلب سابق 

يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر التقنينيدير بنقطنينية وطنينيرق حسنينياب املقنينيدرات، اإلحصنينياء الكنينيايف وخنينيواص   

قنينيدرات مبنينيا فيهنينيا متبايننينية كنينيرامري وراو، التقنينيدير بفنينيرتة، اختبنينيار الفرضنينييات ونظرينينية بيمنينياد       امل

 .وبريسود، بعض طرق بيز يف التقدير واختبار الفرضيات

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: مبا ئ التوبولوليا العامة 5463

  ليل حقيقي 5366متطلب سابق 

واعنينينيد والقواعنينينيد اجلزئينينينية، االقرتاننينينيات  يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر الفضنينينياءات التوبولوجينينينية، الق  

 .املتصلة، مسلمات الفصل والعد، الفضاءات املرتاصة، فضاءات القياس

 (عملي 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3: مش وع التخ ج 5499

 مناه  البح  العلمي، إنهاء املستوف الثال  1214متطلب سابق 

، ابنينينية مينينينياريع ختنينينيرجهم كتلاملهنينينيارات الضنينينيرورية بالطلبنينينية  يهنينينيدف املقنينينيرر إىل تزوينينينيد

أساسنينييات : وتنينيوظيفهم ألساسنينييات البحنيني  العلمنينيي خاصنينية اجلاننينيب العملنينيي مننينيه، ويينينيتمل علنينيى    

اختينينيار موضنيوع املينينيروع، ووضنيع خطتنينيه، ومجنيع مادتنينيه، وتأليفهنيا، وربطهنينيا،       ةكتابنية املينيروع  

و ليلنينيها، وكيفينينية توثينينيق املنينيادة العلمينينية، وترتينينيب قائمنينية مصنينيادر البحنيني  ومراجعنينيه، منينيع أمثلنينية    

 .وضيحية وتطبيقية، تسهل على الطالب أمر كتابة ميروعهت


