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 في الرياضيات لماجستيراالمخرجات التعليمية المتوقعة لبرنامج  الرقم

 المهارات المعرفية 1ه 

 .األساسية، والنظريات في مجاالت الرياضيات المختلفة والمبادئإظهار المعرفة بالمفاهيم،  1.1ت .م

 المهارات الذهنية 1.1م ت 

 .إنشاء البراهين الرياضية بطريقة صحيحة ومنظمة 1ه 

 .واضحة ومعقولة استنتاجات واستخالصتحليل المسائل الرياضية واإلحصائية  1.1م ت 

   3ه 

 المهارات العملية

التقنيات واألدوات العلمية الحديثة مثل الحزم الرياضية والبرامج اإلحصائية الالزمة للممارسة  استخدام 1.3م ت 

 .المهنية

تطبيق المعرفة بالرياضيات واإلحصاء في مجموعة متنوعة من السياقات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا  1.3م ت 

 .واألعمال

 المهارات العامة والقابلة للنقل 4ه

 .في سياقات متنوعة العمل في فرق متعددة التخصصات والتعاون من الناحية الفكرية واإلبداعية 1.4م ت 

  .شفهياتوصيل النتائج والحجج بشكل واضح وصحيح سواء كتابة أو  1.4م ت 

 .حل المشكالت الرياضية باستخداِم األساليب الحديثة  5ه

 .المكتسبة في التخصص والعلوم األخرى ذات العالقةتطبيق المعارف والمهارات الرياضية  1.5م ت 

 .اكتساب المعرفة في المجاالت األساسية للرياضيات 1.5م ت 

 .استخدام مفاهيم الرياضيات لتحسين وتطوير حياة اآلخرين 6هـ 

  تطوير التفكير الرياضي وتطبيق المعرفة الرياضية 1.6م ت 

 ومهارات العمل ضمن فريقتنمية مهارات التوصل الفعال  1.6م ت 

 مخرجات تعلمية. ت.الهدف، م= ه / مالحظة
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 والرقم الثاني يدل على تسلسل مخرج التعلم لكل هدف. رقم مخرج التعلم يعّرف بخانتين، االولى تدل على رقم الهدف: مالحظات
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رقم المادة 

 الدراسية

 

اسم المادة 

 الدراسية
ت .م

1.1 
ت .م

1.1 
ت .م

1.1 
ت .م

1.3 
ت .م

1.3 
ت .م

1.4 
ت .م

1.4 
ت .م

1.5 
ت .م

1.5 
ت .م

1.6 
ت .م

1.6 

نظرية  420601

المعادالت 

 التفاضلية

العادية 

  1وتطبيقاتھا

   X X       

نظرية القياس  420615

 والتكامل

X           

 التحليل 420621

العددي 

 المتقدم

X X          

 X            1)جبر مجرد  420641

تبولوجيا  420661

 ) 1)عامة 

          X 

نظرية  420602

المعادالت 

 التفاضلية

العادية 

  2) وتطبيقاتھا

         X  

المعادالت  420603

 التفاضلية

 ) 1) الجزئية

X X          

 التحليل 420612

  االقتراني

  X X X       

 التحليل 420614

 المركب

         X  

البحث  مناهج 420618

العلمي 

 والتحليل

  X X X       
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     X  X  X    2)جبر مجرد  420642

420645 

نظرية االعداد 

 الجبرية

  X X X       

420648 

نظرية 

 المصفوفات

x           

تبولوجيا  420662

 ) 2)عامة 

    X X X     

        X X  X رياضيةطرق  420671

نظرية  420676
الرسوم 
 التطبيقية

 X X         

 مواضيع 404312
خاصة في 
 الرياضيات
 التطبيقية

  X X X X      

 


