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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  كلیة العلوم–معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الكیمیاء    المركز/  علمي القسم ال .2

 103CHM2  /Mathematics رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري/اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

المعادالت التفاضلیة والمصفوفات والمحددات وطرق حلھا واجراء العملیات الریاضیة علیھا الطالب  تعلیم
وكیفیة استخدامھا في المواد العلمیة المختلفة وتسخیرھا لحل المشاكل الریاضیة التي یواجھھا في المواد 

 العلمیة كافة
مما یؤھلھم  الریاضیاتة الخاصة بمادة تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزم

 . لنمذجة المفاھیم العلمي الى معدالت ریاضیة
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .9

  ھداف المعرفیة األ -أ

  الحدیث للریاضیات تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
واختبار خواصھا المعادالت  الدوال و  لبنیةلى المعرفة والفھم  تمكین الطلبة من الحصول  ع -2أ

  .واجراء التفاضالت والتكامالت علیھا
   .الدوالالریاضیة على  للتفاضالت والتكامالتتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ
  .واع المعادالتالتحلیل العددي وانلطرق تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 والنمذجةمھارات االستخدام    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
والتفاضالت  واالعداد والدوالبالمعادالت د الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة تزوی   -

  والتكامالت وطرق التحلیل العددي
تتطلب  التفاضالت والتكامالت للدوال المختلفةة خالل المحاضرات لمناقشة تكوین مجموعات نقاشی  -

  التفكیر والتحلیل والمقارنة
وعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجم  -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات النظریة - 1
  التقاریر والدراسات - 2
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 3
  بیتیة ددة بواجبات درجات مح  - 4

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  للریاضیات المتقدمةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج
  المعادالت والدوال واجراء التكامالت والتفاضالت استخدامتمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
    الحدیثبالریاضیات   تمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة -3ج
  
  
  

  

  طرائق التعلیم والتعلم     
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  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
بالمعادالت والدوال واالعداد والتفاضالت تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة    -

  والتكامالت وطرق التحلیل العددي
التفاضالت والتكامالت للدوال المختلفة تتطلب ة خالل المحاضرات لمناقشة مجموعات نقاشیتكوین   -

  التفكیر والتحلیل والمقارنة
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 ة بطرق سببیةاعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتی -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات النظریة - 1
  التقاریر والدراسات - 2
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 3
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 4
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  بعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت  متا  -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
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 بنیة المقرر .10

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

السبورة والداتا   األعداد احلقيقية  األعداد احلقيقيةتعريف الطال ب 2 1
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

الدوال يف تعريف الطالب ب 2 2

  متغري حقيقي

 = السبورة والداتا شو   الدوال يف متغري حقيقي

 الغاياتيف الطالب بتعري 2 3

   وقوانينها

 = السبورة والداتا شو   1 الغايات

متكني الطالب من اجياد  2 4

   الغايات للدوال املختلف

 = السبورة والداتا شو   2 الغايات

استمرارية تعريف الطالب ب 2 5

   االشتقاق

 = السبورة والداتا شو    استمرارية االشتقاق

الدوال تعريف الطالب ب 2 6

  وانواعها ساميةاملت

 = السبورة والداتا شو   1 الدوال املتسامية

متكني الطالب من اشتقاق  2 7

  الدوال املتسامية

 = السبورة والداتا شو   2الدوال املتسامية

    امتحان الشهر االول  امتحان الشهر االول 2  8

تقارب تعريف الطالب ب 2  9

  املتسلسالت 

 = شو  السبورة والداتا  تقارب املتسلسالت 

 = السبورة والداتا شو   اختبار املقارنة  اختبار املقارنةتعريف الطالب ب 2  10

 = السبورة والداتا شو   النسبةاختبار   النسبةاختبار تعريف الطالب ب 2  11

 = السبورة والداتا شو   اجلذراختبار   اجلذراختبار تعريف الطالب ب 2  12

تعريف ومتكني الطالب من   2  13

  تسلسالت ماكلورينماجياد 

 = السبورة والداتا شو   متسلسالت ماكلورين

االشتقاق متكني الطالب من  2  14

  اجلزئي

 = السبورة والداتا شو   االشتقاق اجلزئي

    امتحان الشهر الثاين  امتحان الشهر الثاين 2  15

التكامالت تعريف الطالب ب 2  16

  االعتيادية

 = ا شو السبورة والدات  1 التكامالت املفصلة

تعريف الطالب بتكامالت  2  17

  التجزئة

 = السبورة والداتا شو   2 التكامالت املفصلة

تعريف الطالب بتكامالت  2  18

  التعويض

 = السبورة والداتا شو   3 التكامالت املفصلة
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 البنیة التحتیة  .11

   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Calculus by gilbert strang .1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

رياضيات التكامل وتطبيقاته الفيزياوية واهلندسية لطلبة اهلندسة  .2

2014،جاسم حسن رشيد،والعلوم والرتبية  

3. Geometry of Complex Numbers 

(Dover Books on Mathematics) 

Revised ed. Edition 

by Hans Schwerdtfeger 
              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا

 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

www.mathwords.com  

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.freebookcentre.net  

  

  

 = السبورة والداتا شو   بيتا دالة  بيتا دالةتعريف الطالب ب 2  19

 = السبورة والداتا شو   دالة كاما  دالة كاماتعريف الطالب ب 2  20

التكامل تعريف الطالب ب 2  21

  العددي

 = السبورة والداتا شو   التكامل العددي

    امتحان الشهر الثالث  امتحان الشهر الثالث 2  22

طريقة شبه تعريف الطالب ب 2  23

 املنحرف

 = السبورة والداتا شو  طريقة شبه املنحرف

 = السبورة والداتا شو  طريقة مسبسون مسبسونطريقة تعريف الطالب ب 2  24

اإلعداد تعريف الطالب ب 2  25

  التحليلية

 = السبورة والداتا شو   اإلعداد التحليلية

عادالت  تعريف الطالب مب 2  26

   رمياني كوش

 = السبورة والداتا شو   1 رمياني معادالت كوش

متكني الطالب من حل  2  27

   رمياني معادالت كوش

 = السبورة والداتا شو   2 رمياني كوشمعادالت  

اإلعداد تعريف الطالب  2  28

   ديةقعال

 = السبورة والداتا شو   1 ديةقعاإلعداد ال

متكني اطالب اجراء العمليات  2  29

   ديةقعاإلعداد الالرياضية على 

 = السبورة والداتا شو   2 ديةقعاإلعداد ال

    ابعامتحان الشهر الر   امتحان الشهر الرابع 2  30
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الریاضیاتفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


