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 00الساعة / 01الساعة  –الثاء الث/األحد  :للمجموعة االولى اليوم ووقت المحاضرة             9012/9191 الثانية    :السنة

 0الساعة / 09الساعة  –الثالثاء /األحد : للمجموعة الثانية اليوم ووقت المحاضرة                                                   

------------------------------------------------------ 
 ء محمود فرحان الجميليعال . د .م .أ      Instructor  : سم التدريسيأ

 Description: وصف المادة او المقرر

 .القياسات, التطابق والمقارنة, المجموعات المحدبة,اسس الهندسة, نظام اقليدس, االنظمة البديهية

 :Objectives  |هدف المادة او المقرر 

هم الطالب مفهوم الهندسة االقليدية وبديهياتها أن يستمتع الطالب باالنظمة البديهية واهم المستويات ونظام يونك وفانو وأن يف

استخدام القياسات في المستوى  يعرف كيفية وخواصها وان يتمكن الطالب من تطبيق مفهوم الهندسة األولية  وبديهياتها وان

 .االقليدي اضافة الى تمكنه من التعرف على أهم الفروقات بين مستويات إقليدس االسقاطيه والتالفيه 

: Outcomes |المخرجات او النتائج المتوخاة من المقرر 

 .الهندسة االقليديةأن يتعرف الطالب على مفهوم   0

 .الهندسة األوليةأن يتعرف الطالب على مفهوم  9

 .ببديهيات باخ ن يفهم الطالب المقصودأ 3

 .معنى الزوايا الخارجية وزوايا القوائم أن  يعرف الطالب 4

 فية استخدام الهندسة في حياتنا العمليةكيأن  يعرف الطالب  5

 

: Course Expectations     الشيء المتوقع من المقرر   

على وكذلك القدرة  انواع الهندسة والمستويات المقارنة بينو االنظمة البديهية القدرة على  تحديد التغيير الحاصل في

 شرح اسس الهندسة وانواعهاه وتعديلها أضافة الى القدرة على وانشاء فكرة البديهيه الخامس تفسير مفهوم الهندسة االولية

  .توضيح الخصائص العامة للهندسة بانواعها وعلى خواص النظام البديهيأن يميز الطالب بين و

 

: Evaluation |التقييم للطالب 

.تمكن الطالب من فهم المادة بشكل صحيحوتكليفهم ببعض الواجبات اليومية ليعمل امتحانات يومية  لمعرفة مدى فهم الطلبة للمادة -1  

 . الطلبة للمادةاستيعاب شهرية  لمعرفة مدى  امتحاناتعمل  -9

:Requirements |متطلبات المادة او المقرر 

. 0معرفة تامة بمادة الجبر الخطي والهندسة االقليدية   

SYLLABUS   ------- يـــــج الدراســـــالمنه



 : Course Grading Scale |تقسيم الدرجات 

يـــاالمتحان النهائ يـــليومااالمتحان   يــــاالمتحان الفصل   

لـــرات الفصـــــتقدي  
01%  01%  31%  

 Schedule Class  |الجدول الدراسي

 اتـــــاالمتحان

Assignments 

due at class 

 ةــــالمصادر المطلوب

Readings 

 موضوع المحاضرة

Topics covered 

 

Date 

 

 خـــــالتاري

يوم، شهر، سنة، مع تحديد وقت )

 (رةـــــالمحاض

مفاهيم أساسية في  

 الهندسة

تعاريفها، اهم / االنظمة البديهية

بديهياتها و المبرهنات 

  والمستويات

  

 االولاألســــــبوع 

مبادئ هندسة إقليدس  

في المستوي وفي 

 الفضاء

وــام فانـــــك ونظـــــنظام يون  

  

 األســــــبوع الثانـــــي

 
مبادئ الهندسة الحديثة 

دية والالقليديةاالقلي  

ة، ـــاالتساق ، االستقاللي

ةـــــالتمامي  

  

 األســــــبوع الثالـــــث

 
Euclidean and 

Non-Euclidean 

Geometries: 

Development and 

History 

م الفرضيات، ــــاه/ نظام اقليدس

البديهيات، بعض الخلل في هذا 

امــــــــــالنظ  

  

 

 األســــــبوع الرابـــــــع

ي االولــــاالمتحان الجزئ  األســــــبوع الخامـــس  

مفاهيم أساسية في  

 الهندسة
اسس الهندسة و بديهيات 

ودــــوع والوجـــالوق  

 ادســــاألســــــبوع الس 

مبادئ هندسة إقليدس في  

 المستوي وفي الفضاء

بديهيات الترتيب، بديهيات 

اخــــــــــــب  

 ــعاألســــــبوع السابــ 

مبادئ الهندسة الحديثة  

 االقليدية والالقليدية

المثلثات /  المجموعات المحدبة

اــــــــوالزواي  

  
 األســــــبوع الثامــــن

 األســــــبوع التاســــع  االمتحان الجزئي الثاني

مفاهيم أساسية في  

 الهندسة
تطابق  -التطابق والمقارنة

 المثلثات مقارنة القطع المستقيمة

  
 ـرــاألســــــبوع العاشـــ

مبادئ هندسة إقليدس  

في المستوي وفي 

 الفضاء

جمع وطرح والمقارنة بين 

اــــــــــالزواي  

  
 ـــبوع الحادي عشــــرــاألس



مبادئ الهندسة الحديثة  

 االقليدية والالقليدية

الهندسة األولية تعريفها واهم 

 بديهيات

 رـبوع الثانـــي عشـــــــاألس 

 
Euclidean and 

Non-Euclidean 

Geometries: 

Development and 

History 

م ـــالزوايا الخارجية والقوائ

 واإلنشاءات

  
 

 األســــــبوع الثالث عشــــر

 
مفاهيم أساسية في 

 الهندسة

قياسات القطع / القياسات

المستقيمة وجمع القطع 

اــــــالمستقيمة والزواي  

  
 ــع عشــــرـبوع الرابــــاألس

مبادئ هندسة إقليدس  

في المستوي وفي 

 الفضاء

بعض التمارين والمسائل المتعلقة 

الهــــبجميع المواضيع اع  

  
 األســــبوع الخامس عشــــر

يــــــاالمتحان النهائ    

 

 Required textbooks | ةـــــــالمطلوب المصادر

 ت
أنواع 

 المصادر
م الملفـــاس م المصدرـــاس  رــــالناش   

مكان 

 المصدر
 المالحظات

 أمال شهاب مختار كتب منهجية 0
مفاهيم أساسية في 

ةــــــالهندس  
  العراق جامعه بغداد

 كتب مساعدة 9
عدنان محمد احمد 

وضـــع  

مبادئ هندسة إقليدس في 

 المستوي وفي الفضاء

الجامعة 

 االردنيه
  األردن

3 
 محمد ابراهيم راشد كتب مساعدة

لهندسة الحديثة مبادئ ا

ةــــاالقليدية والالقليدي  
  األردن دار عمار

4 
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 الرياضيات: اسم القسم                                  جامعه االنبار:   اسم الجامعة

الهندسة : التربيه للعلوم الصرفه                           اسم المادة:  اسم الكلية
(9)

 

 00الساعة / 01الساعة  –الثالثاء /األحد : للمجموعة االولى اليوم ووقت المحاضرة             9012/9191الثانية :    السنة

 0الساعة / 09الساعة  –الثالثاء /األحد : للمجموعة الثانية اليوم ووقت المحاضرة                                                   

------------------------------------------------------ 
 عالء محمود فرحان الجميلي.  د .م .أ      Instructor  : أسم التدريسي

 Description: ادة او المقرروصف الم

 .الهندسة الالقليدية بانواعها االهليجية والهذلولية مع انواع الهندسة االسقاطية التركيبية والتحليلة مع بديهياتها

 :Objectives  |هدف المادة او المقرر 

هليجية وبديهياتها ومفهوم الهندسة دراسة الهندسة الالقليدية وبديهياته ومفهوم الهندسة الهذلولية واالالمقرر الى  هذا يهدف

 .االسقاطية التركيبية والتحلياية وهندسة التحويالت وبديهياتها في المجموعات التوافقية

 

: Outcomes |المخرجات او النتائج المتوخاة من المقرر 

 .أن يتعرف الطالب على مفهوم  الهندسة الالقليدية 0

 .لهذلوليةأن يتعرف الطالب على مفهوم الهندسة ا 9

 .أن يفهم الطالب المقصود بالهندسة االهليجية 3

 أن  يعرف الطالب معنى الهندسة االسقاطية التركيبية و التحليلية و كيفية استخدام الهندسة في حياتنا العملية 4

 

: Course Expectations     الشيء المتوقع من المقرر   

او الاقليدية و الطرق المناسبة للهندسة التحليلية وكذلك سيصبح الطالب قادرا على التفرقة ان يميز بين أنواع الهندسات كانت اقليديه 

  .بين أنواع الهندسات حسب أنواع خطوطها ونقاطها محدبه او مقعرة او اقليدية

 

: Evaluation |التقييم للطالب 

 :عمل امتحانات يومية  لمعرفة مدى فهم الطلبة للمادة   -1 

 ات شهرية  لمعرفة مدى استيعاب الطلبة للمادةعمل امتحان -9

:Requirements |متطلبات المادة او المقرر 

. 0معرفة تامة بمادة الجبر الخطي والهندسة االقليدية   

 

SYLLABUS   --- يـــــج الدراســـــالمنه



 : Course Grading Scale |تقسيم الدرجات 

 االمتحان الفصلي االمتحان اليومي االمتحان النهائي

 تقديرات الفصل
01%  01%  31%  

 Schedule Class|  دول الدراسيالج

 االمتحانات

Assignments due 

at class 

 المصادر المطلوبة

Readings 

 موضوع المحاضرة

Topics covered 

 

Date 

 

 التاريخ

يوم، شهر، سنة، مع تحديد وقت )

 (المحاضرة

مفاهيم أساسية في  

 الهندسة

البديهية / الهندسة الالقليدية 

الخامسة و مكافئات هذه 

. بديهيةال  

 

 

Week-1 

 

 

 92/9/9100لغايه 93/9/9100

 صباحا00الساعه 

 
مبادئ هندسة إقليدس 

في المستوي وفي 

 الفضاء

محاولة لبرهنة البديهية 

 الخامسة

 

 

Week-2 

 

 

 

 0/3/9100لغايه  92/9/9100

 صباحا00الساعه 

 
مبادئ الهندسة الحديثة 

 االقليدية والالقليدية

ات بديهي/ الهندسة الهذلولية

التوازي، المثلث المحادي 

 واتساق المستوى الهذلولي

 

Week-3 

 

 

 2/3/9100لغايه 9100  /0/3

 صباحا00الساعه 

 Euclidean and 

Non-Euclidean 

Geometries: 

Development and 

History 

 

البديهية / الهندسة االهليجية

 الرئيسية

 

 

 

Week-4 

 

 

 

 05/3/9100لغايه  03/3/9100

 حاصبا00الساعه 

  Week-5 االمتحان الجزئي االول

 
الهندسة االسقاطية  مفاهيم أساسية في الهندسة

 التركيبية 

 

Week-6 

 99/3/9100لغايه  91/3/9100

 صباحا00الساعه 

مبادئ هندسة إقليدس في  

 المستوي وفي الفضاء
بديهيات الوقوع والوجود، 

 مبدأ الثنائية 

Week-7 92/3/9100  92/3/9100لغايه 

 صباحا00ساعه ال

مبادئ الهندسة الحديثة  

 االقليدية والالقليدية
المستوى االسقاطي 

 التحليلي

Week-8 3/4/9100  5/4/9100لغايه 

 صباحا00الساعه 

  Week-9 االمتحان الجزئي الثاني

 

معادالت النقاط  مفاهيم أساسية في الهندسة

 والمستقيمات

 

Week-10 

 09/4/9100لغايه  01/4/9100

 صباحا00عه السا



   
  

مبادئ هندسة إقليدس في  

 المستوي وفي الفضاء

االرتباط الخطي وتطبيقاته 

 الهندسية

 

Week-11 

 02/4/9100لغايه  02/4/9100

 صباحا00الساعه 

مبادئ الهندسة الحديثة  

 االقليدية والالقليدية

التحويل الخطي والنظام 

 االحداثي للمستقيم

 

Week-12 

 90/4/9100لغايه  94/4/9100

 صباحا00الساعه 

 Euclidean and 

Non-Euclidean 

Geometries: 

Development and 

History 

 

 النسبة التبادلية

 

 

Week-13 

 

 

 3/5/9100لغايه  0/5/9100

 صباحا00الساعه 

مفاهيم أساسية في  

 الهندسة
هندسة التحويالت زمرة 

 التحويالت

 

Week-14 

 01/5/9100لغايه  2/5/9100

 صباحا00ه الساع

 

مبادئ هندسة إقليدس في 

 المستوي وفي الفضاء

بعض التمارين والمسائل 

المتعلقة بجميع المواضيع 

 أعاله

 

Week-15 

 

 02/5/9100لغايه  05/5/9100

 صباحا00الساعة 

يــــــاالمتحان النهائ    

 

 Required textbooks| ة ـــــالمطلوب المصادر

المصدر اسم اسم الملف أنواع المصادر ت  المالحظات مكان المصدر الناشر 

 كتب منهجية 0
 العراق جامعه بغداد مفاهيم أساسية في الهندسة أمال شهاب مختار

 

 كتب مساعدة 9
عدنان محمد احمد 

 عوض

مبادئ هندسة إقليدس في 

 المستوي وفي الفضاء

الجامعة 

 االردنيه
  األردن

3 
 كتب مساعدة

 محمد ابراهيم راشد
ة الحديثة مبادئ الهندس

 االقليدية والالقليدية
  األردن دار عمار
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