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 المؤهل العلمي  ماجستير في علوم الرياضيات 

 العلمي اللقب مدرس 

  العمل  مكان قسم الرياضيات / كلية التربية األساسية / جامعة تلعفر

  .النظام البديهي ، نظام يونك وفانو ، خواص النظام البديهي . 1
  .الهندسة لمفهوم اقليدس ، فرضية التوازي ، بعض محاوالت برهنة فرضية التوازي . 2
بروكلس , برهان اثير    عمر الخيام , برهان نصر الدين الطوسي , محاولة  , برهان  بطليموس   محاولة . 3

  .والس , النظام الهلبري تعريفه ، ومكوناته  الدين االبهري , برهان
  . )الهندسة الهذلولية الهندسة االهليليجية  (الهندسة الالاقليدية   نشوء . 4
  . )االقليدية والالاقليدية  (مقارنة بين الهندسات  . 5

  هدف المقرر 
  

بين   التفريق  كيفية  الطالب  فيها  البديهيات    األنظمة يتعلم  استخدام  وكيفية  وجودها  واهمية  البديهية 
تُعطى محاضرات   البديهية االقليدية والالاقليدية.  األنظمةوالمبرهنات في البرهان ثم بعد ذلك يميز بين  

  ساعات نظرية كل أسبوع.  3في  هندسةال
 قرر وصف الم

العراق سنة -جامعة بغداد  األولى،آمال شهاب المختار "مفاهيم أساسية في الهندسة" الطبعة  . 1
1992. 

 .1997العراق سنة -سليم حسن الكتبي "منهج البحث العلمي في الرياضيات" جامعة تكريت . 2
-جامعة صالح الدين األولى،" الطبعة والهندسةعبد الوهاب احمد السراج "نظم البديهيات  . 3

 .1985ة لعراق سنا
" والالاقليديةمحمد إبراهيم راشد وعبد هللا حمود الزعبي "مبادئ الهندسة الحديثة االقليدية  . 4

 عمان.-دار عمان للنشر والتوزيع األولى،الطبعة 
جامعة القادسية سنة  "نظم البديهيات والهندسة والالاقليدية" وآخروننوري فرحان المياحي  . 5

2006. 
  .1977سعيد "موجز تاريخ الرياضيات" جامعة الموصل سنة هاشم الطيار ويحيى عبد  . 6

  ة ب المنهجيالكت

1. Adler. C.F. Mc Grow-Hill Book Company " Modern Geometry", 1967 
2. Bonola R. Non-Euclidean" 1955 " 
3. Coxeter. H.S.M" Introduction to Geometry 1961 " 
4. Golos. E.B" Foundations of Euclidean and Non-Euclidean Geometry ", 
1968 
5. Wolfe. H.E " Introduction to Non-Euclidean Geometry 1945 " 

  المصادر الخارجية

  التقييمات   الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 
 )تقسيم الدرجات (

50 %  50 %  25 %  25 %  
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية  الكلية:

  الرياضياتالقسم: 
  لثانيةا المرحلة:

 الهندسة  :المادة
 لثاني ا الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية الكلية: 
  الرياضياتالقسم: 

  المرحلة: األولى 
 التفاضل: المادة
  األول الدراسي: الفصل

والعملية المادة النظريـــة  االسبوع  التاريخ  

 االول     الهندسة االقليديةنشوء 

 الثاني     , المستوي االسقاطي.النظام البديهي 

 الثالث    المستوي التآلفي

 الرابع    نظام يونك 

 الخامس     فانو نظام 

 السادس     , خاصية االتساق خواص النظام البديهي

 السابع    امتحان نصف الفصل

 الثامن     خاصية االستقاللية

 التاسع    .بعض محاوالت برهنة فرضية التوازي التوازي،فرضية  اقليدس،الهندسة لمفهوم 

برهان اثير  بروكلس،  محاولة الطوسي،برهان نصر الدين  الخيام،عمر   برهان ، بطليموس   محاولة
 والس    برهان االبهري،الدين 

 العاشر   

 الحادي عشر   . ومكوناته تعريفه،النظام الهلبري 

 الثاني عشر     . )الهندسة الهذلولية الهندسة االهليليجية  (الالاقليدية الهندسة   نشوء

 الثالث عشر    . )االقليدية والالاقليدية  (مقارنة بين الهندسات 

 الرابع عشر    امتحان نصف الفصل

 الخامس عشر     امتحان نهاية الفصل


