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 الطالب مبختلف الدوال  .تعزيز معرفة1

 .يفهم وحيسب الغاايت واملشتقات والتكامالت ونظرية املصفوفات2

 .حيلل الدوال ابستخدام الغاايت واملشتقات والتكامالت 3

 يفهم ومييز األدوات املناسبة للتفاضل والتكامل حلل املشاكل التطبيقية ابحلياة اليومية.4

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 التعليم والتعلم والتقييموطرائق  مقررات المخرج .10

  هداف المعريية األ -أ
 يحسب الغاية لألنواع المختلفة للدوال-1أ

 يحدد ييما إذا كانت دالة معينه مستمرة عند نقطة معينه-2أ

 يجري عملية التفاضل والتكامل لألنواع المختلفة من الدوال  -3أ
 يرسم مخططا للدوال متعددة الحدود المثلثية والنسبية-4أ
يستخدم بعض النظريات مثل :نظرية القيمة المتوسطة ونظرية متوسط القيمة والنظرية األساسية  -5أ

 يي التفاضل والتكامل
 يعرف تطبيق التفاضل يي المعدالت المرتبطة مع بعضها والتعظيم والتصغير -6أ

 يفهم تطبيق التكامل يي إيجاد المساحات والحجوم-7أ

  ددات يي حل المعادالت الخطيةيفهم تطبيق المصفويات والمح-8أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يحسب الغايات ويحدد استمرارية الدوال– 1ب

 ينجز التفاضل والتكامل للدوال بشكل صحيح – 2ب

 رسم مخططات الدوال الجبرية والمتسامية – 3ب

 يطبق المشتقات يي حل مسائل االمثلية والمعدالت المترابطة -4ب

 يطبق التكامل يي إيجاد المساحات والحجوم-5ب

    يستخدم المصفويات والمحددات لحل أنظمة المعادالت الخطية -6ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

  ام الوايت بورداستخدام المحاضرات الورقية والمنصة االلكترونيه )يديو مسجل( باستخد.1

 يتالحوار والمناقشة من خالل منصة الكوكل م.2

 . الواجبات البيتية3

 . كتابة التقارير4

 
 طرائق التقييم      

 

 .االمتحانات الفصلية والنهائية1

 .امتحانات يومية2

 .الواجبات البيتية3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القابلية على استخدام التفكير النقدي يي يهم مفاهيم حساب التفاضل والتكامل-1ج

 تحليل النتائج وتطبيقها يي مختلف المشاكل القابلية على-2ج

 القابلية على تويير حلول جديدة من خالل المعرية بالرياضيات-3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 .تشجيع الطلبة على النقاش والحوار وتهيئة يرص التعلم التعاوني لديهم1

 ياة اليومية. ابراز دور الرياضيات واهميتها يي حل مختلف المشاكل يي الح2

 . ابراز القيم الجمالية يي الرياضيات واهميتها يي توسيع المدارك3

 .يمتثل لالرشادات والتعليمات الجامعية4

 
 طرائق التقييم    

 معرية اراء المستفيدين من الطلبة او المتدربين .1
 مالحظة التدريسي للطلبة لرصد استجابتهم وتقويمها .2

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.يلية التأهالعامة و المهارات -د 

 مهارات أساسية لالتصال والتواصل لبناء شخصية مؤهلة للعمل يي مجال التخصص-1د

 تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي-2د

 يمكن الخريج من إيجاد الحلول للمشاكل الحياتية باستخدام الرياضيات-3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

النظام العددي،حل  3 1

المتباينات،تمثيل الدوال عدديا 

 وجدوليا وتخطيطيا

مراجعة لما قبل التفاضل 

 والتكامل
محاضرات ورقية 

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 نصة االلكترونيهالم

امتحانات 

 وتقاريروالمناقشة

إيجاد الغايات، استخدام قواعد  6 2،3

الغايات يي تحديد ييما اذا كانت 

 دالة ما مستمره يي نقطة معينة

محاضرات ورقية  الغايات واالستمرارية

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

امتحانات 

 وتقاريروالمناقشة

تعريف مشتقة الدالة  9 4،5،6

كغاية،استخدام قواعد االشتقاق 

الشتقاق الدوال الجبرية 

والمتسامية،االشتقاق 

الضمني،خواص 

االشتقاق،استخدام قواعد الضرب 

 والنسبة اليجاد المشتقات

محاضرات ورقية  المشتقات وقواعد االشتقاق

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

امتحانات 

 وتقاريروالمناقشة

تطبيق االشتقاق يي حل مسائل  6 8،9،7

االمثلية،النسب المترابطةورسم 

الدوال وذلك عن طريق استخدام 

اختبار المشتقة األولى واختبار 

المشتقة الثانية وغيرها من 

 الخواص

محاضرات ورقية  تطبيق االشتقاقات

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

تحانات ام

 وتقاريروالمناقشة

   1اختبار    10

تعريف الدوال المتسامية كالدوال  6 11،12

المثلثية واالسية واللوغارتمية 

ومعكوس الدوال المثلثية والدوال 

 الزائدية ومعكوسها

محاضرات ورقية  الدوال المتسامية ومشتقاتها

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

نات امتحا

 وتقاريروالمناقشة

13،14،15،
16،17 

تكامل محدد،إيجاد التكامل  15

بطريقة التعويض والتجزئة 

،الكسور الجزئية وجداول 

التكامالت وكذلك إيجاد تكامل 

 الدوال المتسامية

محاضرات ورقية  التكامل وطرق ايجادها

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

متحانات ا

 يروالمناقشةوتقار

تطبيق التكامالت يي إيجاد  6 18،19

المساحة بين منحنيين وإيجاد 

الحجم وإيجاد حجم الدوران 

لطرق مختلفةوايجاد طول 

 المنحنى

محاضرات ورقية  تطبيقات التكامل

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

امتحانات 

 وتقاريروالمناقشة

   2اختبار   3 20

تعريف المصفويه، خواص  6 21،22

المصفويات، العمليات على 

المصفويات،مبدلة 

، المصفويه،أنواع المصفويات

 العمليات األولية على الصفوف

محاضرات ورقية  المصفويات 

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

امتحانات 

 وتقاريروالمناقشة
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 البنية التحتية  .12

 .Joel R. Hass, Christopher E. Heil , Maurice D ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Weir. "Thomas Calculas, single variable. 
Pearson education, 14th edition, (2017) 

 James Stewart. Calculus: Early )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
transcendentals. Cengage learning, 8th 

edition(2016) 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 يتطلب النظر بالمنهج الدراسي بصورة دورية لغرض التحديث لمواكبة التطور العلمي عالميا

 

 

 
 

تعريف المحددات وخواصها  3 23،24

ق ايجاده باستخدام العوامل وطر

المرايقة ،إيجاد معكوس 

 المصفويه

محاضرات ورقية  المحددات

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

امتحانات 

 وتقاريروالمناقشة

حل نظام المعادالت الخطية  9 25،26

باستخدام قاعده كريمر وطريقة 

 معكوس المصفويه

تطبيقات على المصفويات 

 المحدداتو

محاضرات ورقية 

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

امتحانات 

 وتقاريروالمناقشة

إيجاد القيم الذاتية والمتجهات  3 27

 الذاتية

محاضرات ورقية  القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

امتحانات 

 المناقشةوتقاريرو

 

 

ضرب المتجهات،جمعها  6 28،29

 وطرحها

محاضرات ورقية  مقدمة التحليل االتجاهي 

+محاضرات مسجلة 

ومناقشة عن طريق 

 المنصة االلكترونيه

 

امتحانات 

 وتقاريروالمناقشة

 

 

   3اختبار    30
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 Prof. Dr. Saad Abed Madhi اسم التدريسي وتوقيعه

 

 

 

 


