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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 201MAAC/  حسبان التفاضل و التكامل المتقدم رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانیة/ سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول حسبان التفاضل و التكامل المتقدم تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 الریاضیات وتطبیقاتھا   تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات  .10

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  الذاتي طریقة التعلم    -5

  
 األھداف المعرفیة  -أ

 قدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي لتشخیص النظریات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ
  التخطیط المستقبلي لربط ما تعلمھ الطالب بالحیاة الیومیة  -2أ
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة -3أ
 البراھین الریاضیةممارسة انماط مختلفة من -4أ

  األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ
   -6أ

 

 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

  مھارة التفكیر  - 1ب
  مھارة األستنتاج والتقییم   - 2ب
  مھارة التحلیل   - 3ب
  مھارة المالحظة    -4ب
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 طرائق التعلیم والتعلم      

حسبان تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر للتحلیل  .6
 التفاضل و التكامل المتقدم

 حسبان التفاضل و التكامل المتقدمتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .7

اذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل م .8
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .9

  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .10

  
 طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
 التقاریر العلمیةكتابة     -2
  

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

  أن یبذل الطالب قصارى جھدة في فھم المبادى الریاضیة  -1ج
  دعم وابداء وجھات النظر وان یناقش بجدیة  -2ج
  ان یحل الطالب بثقة في النفس  -3ج
  ان یشارك الطالب بانشطة مادة الریاضیات   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة   -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
 طرائق التقییم    

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
 كتابة التقاریر العلمیة    -2

  
  
  
  
  

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 

  باداة الدرس لتنمیة مھارات الطلبة  اجراء التجارب المختبریة المتعلقة  -1د
  أجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطالب  -2د
  -3د
     -4د
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 بنیة المقرر -11

ألسبوع
ا

ت 
الساعا

 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الطالب بالنقط و تعریف  4 1
المتجھات وكیفیة تمثیلھا 

ھندسیا اضافة الى دراسة 
ابعاد المستوى و الفضاءات 

 الثالثیة

المتجھات و المستوى و 
  الفضاء ثالثي األبعاد

األمتحانات الیومیة  السبورة و الداتا شو

و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 

االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة

تعریف الطالب بالضرب  4 2
 النقطي و الضرب التصالبي 

الضرب النقطي و الضرب 
  التصالبي 

= = 

تعریف الطالب بمعادلة  4 3
المستقیم في المستوى 
 والفضاء الثالثي ابعاد

 = =  معادلة المستقیم 

تعریف الطالب بمعادلة  4 4
 المستوى و االسطوانات

 = =  معادلة المستوى 

تعریف الطالب بمعادلة  4 5
 السطوح التربیعیة 

 = =  السطوح التربیعیة 

تعریف الطالب بالدوال ذات  4 6
 متغیرین او اكثر 

 = =  الدوال 

تعریف الطالب بمفھوم الغایة  4 7
 للدوال بمتغیرین 

 = =  الغایة 

تعریف الطالب بمفھوم  4 8
االستمراریة للدوال بمتغیرین 

 او اكثر 

 = =  االستمراریة 

تعریف الطالب بالمشتقة  4 9
 األتجاھیة و استخداماتھا 

 = =  المشتقة األتجاھیة 

المستوى المماس و المستقیم  4 10
العمود لسطح من نقطة عالیة 
 للنھایات العظمى و الصغرى 

 = =  مستوى المماس 

تعریف الطالب بعوامل  4 11
 الكرانج 

 = =  عوامل الكرانج

اعطاء مبرھنة تایلر وتوضیح  4 12
 تطبیقاتھا 

 = =  مبرھنة تایلر 

تعریف الطالب كیفیة حساب  4 13
 قیمة التكامالت الثنائیة 

 = =  التكامالت الثنائیة 

تعریف الطالب كیفیة حساب  4 14
قیمة التكامالت الثنائیة 

بواسطة استخدام األحداثیات 
 القطبیة 

 = =  التكامالت الثنائیة 

تعریف الطالب كیفیة حساب  4 15
 قیمة  التكامالت الثالثیة 

 = =  التكامالت الثالثیة 

      حل تمارین مختلفة  حل و مناقشة تمارین مختلفة  4  16

 = =  العزوم تعریف الطالب بالعزوم و  4 17
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 البنیة التحتیة  .10

 توماس  –التفاضل و التكامل و اهلندسة التحليلية   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 صربي رديف العاين.د –حسبان التفاضل وتكامل املتقدم   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

(  اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة 

 برسل  –حسبان التفاضل و التكامل و اهلندسة التحليلية 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Science direct,springer link 

 

  

 مركز الثقل 

تعریف الطالب بالمتتابعات و  4 18
 شرح مفھوم التقارب 

 = =  المتتابعات 

تعریف الطالب ببعض انواع   4 19
 اختبارات التقارب 

 = =  تقارب المتتابعات 

استكمال تعریف الطالب  4 20
 بانواع اختبارات التقارب

 = =  تقارب المتتابعات

تعریف الطالب بالمتسلسالت  4 21
وشرح مفھومي التقارب 

 والتباعد 

 = =  المتسلسالت 

تعریف الطالب ببعض انواع  4 22
اختبارات التقارب 

 للمتسلسالت 

 = =  تقارب المتسلسالت 

استكمال تعریف الطالب   4 23
 بانواع اختبارات التقارب

 = =  تقارب المتسلسالت

      حل تمارین مختلفة  حل و مناقشة تمارین مختلفة  4  24

تعریف الطالب بمبرھنة  4 26
 كرین 

 = =  مبرھنة كرین 

تعریف الطالب بمبرھنة  4 27
 ستوكس 

 = =  مبرھنة ستوكس 

تعریف الطالب بنماذج  4 28
ریاضیة تؤول الى معادالت 

 تفاضلیة 

 = =  نماذج ریاضیة 

تعریف الطالب بمعادلة اویلر  4 29
 وحلھا 

 = =  معادلة اویلر

تعریف الطالب بتحویالت  4  30
 البالس وتطبیقاتھا 

 = =  تحویالت البالس 
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 یتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھما -

 الحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر التعلم واالستفاده -

 . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


