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أسس الرياضيات الجزئيين األول والثاني / تأليف د. هادي  - ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
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مخرجات  الساعات  األسبوع 

التعلم 

 المطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 
4 

طالب قادر  

على فهم  

بعض 

االساسيات  

المهمة 

وتوظيفها في  

المراحل  

الالحقة في 

الدراسة  

وربطها  

كمقدمة للجبر 

 المجرد 

Logic\proposition\  المحاضرة

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

2 4 logical connective and 

algebra propositions\ 

المحاضرة 

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

3 4 open 

sentence\existential 

quantifier and totally \ 

المحاضرة 

 النظري
االختبار اليومي  

 والشهري

4 4 Hilbert operator on an 

open sentence 

المحاضرة 

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

5 4 equalities  المحاضرة

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

6 4 Logical reasoning  المحاضرة

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

7 4 Direct mathematical 

proving 

المحاضرة 

 النظري
 

8 4 Indirect mathematical 

proving 

المحاضرة 

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

9 4 Sets/concept of set  المحاضرة

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

10 4 equal of sets  المحاضرة

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

11 4 subsets  المحاضرة

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

12 4 Operations on sets  المحاضرة

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

13 4 relative complement/set 

algebra 

 

المحاضرة 

 النظري
االختبار اليومي  

 والشهري

14 4 Relations/concept of 

relation/order pair 

 

المحاضرة 

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري

المحاضرة  4 15

 النظري

االختبار اليومي  

 والشهري
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Applications’’ by Kenneth H. Rosen, 2007. 

2. ‘‘Discrete Mathematics Demystified’’ by 
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3. ‘‘Fundamental Concepts of Modern 

Mathematics’’ by Max D. Larsen. 
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  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
- 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
- 
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قسم  في االخرى بالمواد االساسية  سس رياضيات ربط مادة االعملي وتعلم ب التركيز اكثر على الجان 

 الرياضيات كالجبر والتفاضل المتقدم والتحليل الرياضي.

 

 

 

 

 


