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 هياكل متقطعةبعض االساسيات في مادة تعليم الطلبة  -1

 المصفوفاتتعلم العمليات االساسية في  -2

 نظرية البيانات وتطبيقاتها الحاسوبيةالتعامل مع  -3
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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 
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 انهياكم انًرقطؼحاساسياخ يهًح في يادج فهى ويؼزفح -1أ

 وانًجًىػاخ وانؼالقاخ وانذوال انرؼايم يغ انًصفىفاخيؼزفح كيفيح  -2أ

  انرؼايم يغ نظزيح انثياناخ وذىظيفها في انخىارسيياخيؼزفح كيفيح  -3أ
 

  ًقزر.انخاصح تان يحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 .تؼض االساسياخ انًهًح في يادج انهياكم انرؼايم يغ  – 1ب

 .ذىظيف تؼض االساسياخ  ورتطها في انخىاسيياخ – 2ب
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 انًرؼهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي (.انًنقىنح ) انًهاراخ األخزي انرأهيهيح انؼايح و انًهاراخ -د 

 انقاتهيح ػهً ذؼهى انًىاضيغ انًؼقذج -1د

 انقاتهيح ػهً ذىظيف انًهارج انًكرسثح نفهى انًهاراخ انًرؼهقح -2د
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 Discrete Mathematics, S.Lipschutz &M.Lipson- ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

,Third  Edition,McGraw-Hill Company ,2007 .  

 - Discrete Mathematical and its 

 تنيح انًقزر .11

يخزجاخ  انساػاخ األسثىع

انرؼهى 

 انًطهىتح

 طريقت التقيين طريقت التعلين اسن الىحدة / أو الوىضىع

1 3 

طانة قادر 

ػهً فهى 

تؼض 

االساسياخ 

انًهًح 

وذىظيفها في 

انًزاحم 

انالحقح في 

انذراسح 

ورتطها 

كًقذيح 

نهخىارسيياخ 

 انحاسىتيح

Mathematical Logic  االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

2 3 Simple logic statement, 

compound logic statement . 

 الوحاضرة النظري
 اليىهي والشهري االختبار

3 3 Logical proposition. االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

4 3 Logical equivalence  االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

5 3 Tautology&Contrdiction 

statement 

 الوحاضرة النظري
 االختبار اليىهي والشهري

6 3 Algebra of proposition  

 

 الوحاضرة النظري
 االختبار اليىهي والشهري

7 3 First exam الوحاضرة النظري  

8 3 Methods of expressing sets &venn 

diagram 

 الوحاضرة النظري
 االختبار اليىهي والشهري

9 3 Algebra of sets االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

10 3 Product sets االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

11 3 Binary relation &graph of 

relations 

 الوحاضرة النظري
 االختبار اليىهي والشهري

12 3 Domain,range&inverse  of 

relation 

 الوحاضرة النظري
 االختبار اليىهي والشهري

13 3 
Types of relation&equivalence 

relation 

 الوحاضرة النظري
 االختبار اليىهي والشهري

14 3 
Segmentation 

 االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري

 االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 3 15

16 3 Definition of function & 

Composition of function 

 االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري

 االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 3 17

18 3 Second exam االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

19 3 Types of functions الوحاضرة النظري  

20 3 Matrices االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

21 3 
Types of matrices 

 اليىهي والشهرياالختبار  الوحاضرة النظري

 االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 3 22

23 3 Determinates االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

24 3 Inverse of matrix االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

25 3 
Solve of linear system using 

Cramers rule& Inverse matrix 

 الوحاضرة النظري
 االختبار اليىهي والشهري

26 3 Third exam الوحاضرة النظري  

27 3 Graph theory االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 

28 3 
Types of graph 

 االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري

 االختبار اليىهي والشهري الوحاضرة النظري 3 29

30 3 Last exam الوحاضرة النظري  
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 اـ انكرة وانًزاجغ انري يىصً تها                
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 رتظ يادج انهياكم تانًىاد االساسيح في ػهىو انحاسىبانؼًهي وذؼهى  ةانرزكيش اكثز ػهً انجان 
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