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Foundations of Mathematics 1 
 

 أهداف المقرر
 :رة منهاللمقرر أهداف كثي

 تنمية القدرة على التفكير والتحليل .     .1

 .المختلفة طرائق البرهان واتقان معرفة     .2

 .ةالبرهان المناسبطريقة واختيار القدرة على التميز بين المعطيات والمطلوب برهانه      .3

 القدرة على التسلسل المنطقي وتبرير خطوات البرهان.     .4

 .ابعة المقررات التخصيصية الالحقةمتلتهيئة الطالب      .5

 :سيدرس الطالب في هذا المقرر المفردات التالية

ية: العمليات أوالروابط المنطق –مفاهيم أساسية: الثوابت والمتغيرات واألشكال والقضايا  :المنطق الرياضي

ة والخاطئ ا،ائبة منطقيية الص،القض قدداول الصل ،جط الوصط الفصل ،راب، رابالمركبة النفي ،القضية

ابي معكوس ،والمكافئ االيجوالشرطية المزدوجة ،تبسيط القضايا ،النقض ،ال رطيةية الشا، ،القضمنطقي

وال دالل ،مبدأ التعويض ،المكممات ،ال،مبدأ االستد المفتوحة للقضية ، الشرط الضروري والكافي ،الجمل

،العالقة بين المكممات  ةوالمتغيرات الحرة درات المقيود ،المتغيم الوجامل ومكمم الشة ،المكمالمنطقي

برهان ال قئااالستدالل ،طر د،قواع الخاطئة ائبة ،الحجةة الصعمليات المنطقية ،الحجةة المنطقية ،الحجوال

هان عدم ،بر تداللد االسطة قواعساكلي بوان الشالرياضي: البرهان المباشر والبرهان غير المباشر ،البره

 ..…صحة حجة بمثال مضاد ،

 ةال لمجموع،الكم ققاللية ،التوافترد ) االسالمكونات األساسية ألي نظام رياضي مج :األنظمة المجردة

 .نظام األعداد الطبيعية ،مسلمات بيانو ،االستقراء الرياضي -لنظام هندسي بسيط  وجلمات ( ،نممس

 ةات الجزئيواء ،المجموعاء ،االحتا ،االنتمر عنهالتعبي قئارمفهوم المجموعة ،عناصرها وط :المجموعات

ات: المجموع ىات علة ،عملية مجموعاملة، متممة الشات ،المجموعموعةة المج،عائل ةوة الق،مجموع

،المجموعات المفهرسة ،تعميم االتحاد والتقاطع ،جبر  رق التناظري،الف قراطع ،الفاد ،التقاالتح

 .المجموعات

 الثنائيات المرتبة ،حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين ،العالقات ،عمليات جبرية عل :العالقات

 العالقات ،تركيب العالقات
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 *************************** التقويم ************************

درجات ( 10ة ) حضور المحاضرات والمناقشة وحل التمارين واالختبارات السريع 

( درجة15 تحريري االختبار األول ) 

( درجة15 تحريري االختبار الثاني ) 

درجة ( 00ي ) االختبار النهائ 

 .درجة للنجاح في المقرر 100 األقل من درجة عل 50  مجموع الطالب الحصول عل ىوعل
 

 االمتحانات اليوم التاريخ زمن االمتحان

 االختبار األول الثالثاء 2710 - 11 – 70 ساعة ونصف

 االختبار الثاني الثالثاء 2710 - 12 – 12 ساعة ونصف

 االختبار النهائي الثالثاء 2712 - 71 – 17 ثالث ساعات

 

 حمودهامحمد أحمد  د.  ذ المقرر:أستا  ق والنجاح بتفو قللجميع التوفي أرجو

 

 

 

 

 

 

اإلنسان يملك طاقات كبيرة وقوى خفية يحتاج أن يزيل عنها غبار التقصير 

مما تتخيل وأذكى بكثير مما تعتقد.. والكسل ..فأنت أقدر مما تتصور وأقوى  

 اشطب كل الكلمات السلبية عن نفسك مثل

  أنسى. " –أرتبك  -  ال أفهم –لست ذكيا  –" ال أستطيع  

رارباستم وردد  

أنا قادر على النجاح بتفوق -أنا ممتاز  -أنا مبدع  -" أنا أستحق األفضل    


