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 الرياضيات التخصص  الرياضيات القسم  تكنولوجيا المعلوماتالعلوم و  الكلية 
 34 عدد مواد التخصص  9/6/2022 تاريخ االعتماد 2022-2021 الخطة الدراسية رقم

  يستخدم هذا النموذج لمواد التخصص فقط.: حةةمال
 قياس والتقويمطرائق ال م المستخدمةياساليب التعل اسم المادة الدراسية رقم المادة

1010010 Calculus (2) : التدريس المباشر 
 محاضرة

 اسئلة واجوبة
 كراس عمل/اوراق عمل

 عرض توضيحي
 التدريبات والتمارين

 انشطة القراءة
 حل المشكالت واالستقصاء

 
 التعلم الفردي او في مجموعات :

 المناقشة
 المقابلة

 التعلم التعاوني الجماعي
 عمل جماعي

 
 

 
 

 التقويم المعتمد على االداء
 التقديم والعرض

 المناقشة والمناظرة
 

 القلم والورقة
 اختبار/اختبار قصير/

 فقرات ذات اجابة محددة
 فقرات االختيار من متعدد

 فقرات المطابقة
 فقرات الخطأ والصواب

 فقرات ذات االجابة المفتوحة
 فقرات التكميل

 قصيرةاالجابة ال
 االنشائية وحل المسائل

 
 المالحةة
 التواصل

 اسئلة واجوبة

1010010 Calculus (2) for Eng. 
1010010 Calculus (3) 
1010010 Calculus (3) for Engineering 
1010010 Advanced Calculus 
1010000 Foundations of Mathematics 
1010400 Probability Theory 
1010000 Mathematical Statistics 
1010014 Ordinary Differential Equations 1 
1010040 Euclidean Geometry 
1010000 Number Theory 
1010400 Linear Algebra (2) 
1010404 Abstract Algebra (1) 
1010000 Abstract Algebra (2) 
1010411 Graph Theory 
1010004 Applied Statistics 
1010010 Numerical Analysis (1) 
1010411 Numerical Analysis 2 
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1010410 Partial Differential Equations  المباشر :التدريس 
 محاضرة

 اسئلة واجوبة
 كراس عمل/اوراق عمل

 عرض توضيحي
 التدريبات والتمارين

 انشطة القراءة
 حل المشكالت واالستقصاء

 
 التعلم الفردي او في مجموعات :

 المناقشة
 المقابلة

 التعلم التعاوني الجماعي
 عمل جماعي

* أستخدام موقع الجامعة في تنزيل شروحات للمادة على 
 ديوهات وكذلك تسليم الواجباتشكل في

 التقويم المعتمد على االداء
 التقديم والعرض

 المناقشة والمناظرة
 القلم والورقة

 اختبار/اختبار قصير/
 فقرات ذات اجابة محددة

 فقرات االختيار من متعدد
 فقرات المطابقة

 فقرات الخطأ والصواب
 فتوحةفقرات ذات االجابة الم

 فقرات التكميل
 االجابة القصيرة

 االنشائية وحل المسائل
 المالحةة
 التواصل

 اسئلة واجوبة

1010010 Applied mathematics 
1010000 Special Functions 
1010410 Mathematical Modeling 1 
1010010 Mathematical Modeling 2 
1010410 Linear Programming & Game Theory 
1010000 Real Analysis (1) 
1010404 Real Analysis (2) 
1010400 Complex Analysis 
1010000 Functional Analysis   
1010040 Topology 
1010044 Differential Geometry 
1010404 History of Mathematics 
1010400 Methods of Teaching Mathematics 
1010000 Practical Education in Teaching  Mathematics 
1010401 Financial Mathematics 

 

 0 رقم  في اجتماع اللجنة 0100-0-0 لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمدأع
  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 

  توقيع عميد الكلية   توقيع رئيس القسم 
 


