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 : العلوم  كلية   
 : الرياضيات    قسم

 

 (401365)  ةالهندسة اإلقليدية والالإقليدي مساقتوصيف 
 

 (Instructorساق )مدرس الم معلومات .1
 

 و سليمبأحمد محمود أ : مساقال / منسق ( مدرس) م ــــــــــــــاس

 13-12،  11-10 : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المكتبيـــــــــــــــــــــــالساع

 2140 : يــــــــــــــــــــــــــم الفرعـــــــــــــــرقم المكتب والرق

 Ahmad1919@aabu.edu.jo : يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

 ال يوجد مساعد البحث والتدريس/المشرف/الفني )إن وجد(:

 

 Course Description)المساق )وصف  .2
 

 ، مكونات البناء الرياضي ، خصائص النظام الرياضي ،  ونقائصها لهندسة إقليدس: نظام هندسة إقليدسالبناء الرياضي 
 ، الهندسة المحايدة  مسلمات هلبرت                               

 . : تطابق القطع المستقيمة ، الزوايا ، المثلثات ، تطبيقات على التطابق التطابق 
 : تشابه المضلعات ، المثلثات ، تطبيق على التشابه .التشابه 

 ضالع ، تكافؤ المثلثات . نكافؤ متوازيات األ زي ومتوازيات األضالع ، التكافؤ ،التوا
 الدائرة : أوتار الدائرة ، الزوايا المحيطية والمركزية ، المماسات . 
 مبادئ الهندسة الالإقليدية : الهندسة الزائدية ، الهندسة الناقصية 

 
 

 (Course Title) مساقال بيانات .3
 الثالثة: ى المستو  الهندسة اإلقليدية والالإقليدية اسم المساق: 401365: مساقال قمر 

 ظري ن: مساقال طبيعة
 401251/  المتطلب السابق

 
 10-9 وقت المحاضرة:

 48الدراسية: ساعاتعدد ال األول الفصل الدراسي: 2020 /2019 :يالعام الجامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة آل البيت

 والتخطيطدائرة ضمان الجودة 
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 (Course Objectives)  المساق  أهداف .4
 

 عرف على طبيعة البناء الرياضي .الت -أ

 المفاهيم األساسية في الهندسة اإلقليدية والالإقليدية .على التعرف  -ب

 التعرف على خواص األشكال الهندسية . -ج

  

  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعلم  .5

 (والكفايات)المعرفة والمهارات 

 :علىالمساق أن يكون قادرا ا يفترض بالطالب بعد دراسته لهذ
 

 المستوى .البرهان الرياضي في  .1
 ص الهندسية في المواقف الحياتية .ااستخدام المفاهيم والخو  .2
 شكال سكاري والمبرت الرباعية .امعرفة  .3
 

 

 
 (Course Content) محتوى المساق .6

 

 الموضـــــوع األسبوع

 البناء الرياضي ، نظام هندسة اقليدس . األول
 نقائص هندسة اقليدس ، مسلمة اقليدس الخامسة . الثاني

 تعديل هلبرت . الثالث

 الهندسة المحايدة . الرابع

 حاالت تطابق المثلثات، التطابق  الخامس

  السادس

 االمتحان األول

 التشابه وتطبيقات على التشابه . الثامن

 مفهوم التوازي ومتوازيات األضالع وخصائصها . التاسع

 والمثلثات .مفهوم التكافؤ وتكافؤ متوازيات األضالع  العاشر

 الدائرة والزوايا المحيطية والمركزية .  الحادي عشر

 االمتحان الثاني



3 

 

 المماسات ، اكتشاف الهندسة الالإقليدية . الثالث عشر

 كال وخصائصها مبادئ الهندسة الزائدية ، االش الرابع عشر

 الهندسة الناقصية عشر الخامس

 االمتحان النهائي                          عشر السادس
 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .7

(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 

 

 
 استراتيجيات مخرجات التعلم ت

 نوع التقويم/القياس أنشطة التعلم التدريس
 (امتحان/عروض صفية/مناقشة/واجبات)

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 (Assessment) تقييم الطلبة .8
 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

  خالل الفصل : )تقرير، وظائف، حضور(الفصل أعمال-1
 25 األسبوع السابع   تحريري أول امتحان-2
 25 األسبوع الثاني عشر  تحريري ثاني امتحان-2
 50 االمتحانات النهائيةأسبوع  تحريري نهائي امتحان-3

 

 (Text Book) الكتاب المقرر .9
 

 مباديء الهندسة الحديثة اإلفليدية والالإقليدية المرجع الرئيس
 محمد راشد و عبدهللا الزعبي د. المؤلف
 دار عمار  الناشر
 1999 السنة

 الثانية الطبعة
  الموقع االلكتروني للمرجع

 

 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع ) (References) المراجع اإلضافية .10
 

 د. محمد راشد و عبدهللا الزعبي -المستوية والفضائية  مباديء الهندسة الحديثة -1
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