
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٢١١ر/متقدم  تفاضل وتكاملم / رمز المقرراس.٣

Mapleالبرامج التي یدخل فیھا.٤
دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف المتاحة.التعلم مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

، حیث :البرنامج

وامھارات والكفایات االساسیة المتعلقة بالتفاضل والتكامل في المستوي االول اكتساب المفاھیم -
وتوضیفھا في تفاضل وتكامل متقدم واستخدامھا في حیاتھ الیومیھ وفي تعاملھ مع االخرین .

لھندسیة التي تعین الفرد على فھم المحیط المادي حولھ وعلى استیعاب المفاھیم والتعمیمات الریاضیة ا-
تمثیل ھذا المحیط بنماذج ریاضیة .

استیعاب قدر كاف من المعلومات الریاضیة االساسیة التي یحتاجھا الطالب في دراستھ الالحقة -
للموضوعات االخرى . ودراستھ 

الیومیھ وفي عصر العلم والتكنولوجیا .التعرف على مجاالت تطبیقات الریاضیات المتقدمھ في الحیاة-

تنمیة االتجاھات االیجابیة نحو الریاضیات المتقدمھ وتذوق جوانب الجمال والتناسق في بنائھا -
واسلوبھا ومحتواھا .  



ثانیة الالسنة الدراسیة /األولالفصل الفصل / السنة.٦

٦٠(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف.٨

أھداف المقرر.٩
دالة في عدة متغیرات واالستمراریة والتفاضل الكلي والتقریب التعرف على مفھوم ال-

من المتغیرات والجاكوبیان ومشتقات دالة الدالة وقاعدة السلسلة nوالتفاضل الكلي في 
.بصورة عامة والمستوي المماس والمشتقة االتجاھیة والقیم القصوى 

ه ة متغیرات وطرق ایجادتعریف التكامل الثنائي وتعمیم فكرة التكامل الى دالة في عد-
وتغییر المتغیرات في التكامل الثنائي واالحداثیات القطبیة وتطبیقات على التكامل الثنائي 

.(الحجم ،والمساحة ،والكتلة ،والعزوم )
تعریف التكامل الثالثي ومناقشة النواحي االساسیة للتكامل الثالثي وطرق ایجاده وتغییر -

وقد استخدمت االحداثیات االسطوانیة والكرویة في ایجاد المتغیرات في التكامل الثالثي
.كامل الثالثي والتطبیقات العملیةالت

تعریف التكامل الخطي ومناقشة الخواص االساسیة لھذا التكامل والعناصر االساسیة -
التي یعتمد علیھا واستقاللیة التكامل الخطي عن المسار وطرق اختزال التكامل الخطي 

.المعتادة  الى التكامالت 
یة كرین والتفرق مناقشة بعض عناصر التفاضل والتكامل المتجھي حیث توضیح نظر-

بین وستوكس وبعض استخدامات ھذه النظریات حیث ان نظریة كرین تمثل العالقة 
.التكامل الخطي والتكامل الثنائي ، كذلك مناقشة التكامل السطحي ونظریة ستوكس  

لیم والتعلم والتقییممخرجات التعلم وطرائق التع.١٠

والفھم المعرفة-أ
الریاضیاتیةالخبرة والمعرفة في رسم الدوال اكتساب- ١أ
حلول المعادالت التفاضلیة - ٢أ
إیجاد المساحات تحت المنحني وتطبیقاتھ في العلوم األخرى- ٣أ
حساب المساحات السطحیة والحجوم لألشكال الھندسیة- ٤أ

لخاصة بالموضوع المھارات ا-ب 
التدریب الصیفي- ١ب
تقاریر علمیة - ٢ب
بحوث تخرج- ٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 



. یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
أنشطة في قاعة الدرس . -
إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . -
فكیر الطالب .إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر ت-

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
في إیجاد حلول المسائلوالریاضیاتي التفكیر المنطقي-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج
-٤ج

طرائق التعلیم والتعلم 
الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.
. تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا
الجماعیةباتوالواجاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
الجماعیة.لألنشطةالدرجةمننسبةتخصیص
. استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ،االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
.استخدام التفاضل والتكامل في حل المعضالت في العلوم االخرىعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
.رف على أنواع الدوالتعباللبالطاقدرةتنمیة-٢د
.التعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
طریقة التقییمطریقة التعلیمالموضوع

مفھوم الدالة ٣األول
الدالة في عدة مفھوم

والمجال متغیرات
والمجال المقابل  

.وتمثیل الدالة 

عامة أسئلةنظري
ومناقشة

الغایات و ٣الثاني
االستمراریة

الغایة (تعریف الغایة و 
النظریات المتعلقة بھا)،
االستمراریة و نظریاتھا

للدالة في عدة 
متغیرات

عامة أسئلةنظري
ومناقشة 

االشتقاق٣الثالث

المشتقة (تعریف و 
النظریات المتعلقة بھا)، 
العالقة بین االشتقاق و 

للدالة في االستمراریة
.عدة متغیرات

االمتحان نظري
اآلني 

أسئلة عامة نظرياالشتقاق الجزئي والكلي االشتقاق الضمني ٣الرابع
ومناقشة

اشتقاق الدوال االتجاھیة االشتقاق المتجھي ٣الخامس
أسئلة عامة نظرياو اكثر  لمتغیرین 

ومناقشة

اق للدوال شتقتطبیقات االتطبیقات المشتقة٣السادس
تقاریرنظريذات متغییرین او اكثر 

٣السابع
طرق والتكامل 
والتفسیر التكامل

الھندسي لھ 

والتطبیقات التكامل الثنائي 
عامةأسئلةنظريالھندسیة والفیزیائیة

یات االحداث٣الثامن
االسطوانیة والكرویة  

التكامل الثالثي  
والتطبیقات الھندسیة 

والفیزیائیة
الواجباتنظري

الجماعیة

عامةأسئلةنظري.التكامالت الخطیة الدوال الخطیة ٣التاسع

امتحان نظريالتكامل السطحي السطوح الھندسیة ٣العاشر
شھري

عامة و أسئلةنظريغرین نظریة التكاملتطبیقات٣الحادي عشر 
مناقشة

مناقشةينظرنظریة  ستوكس التكاملتطبیقات٣الثاني عشر

لعالقة بین التكامل الثنائي االتكاملتطبیقات٣الثالث عشر
عامةأسئلةنظريوالثالثي 

الواجباتنظريالتكامل الخطي تطبیقات التكاملتطبیقات٣الرابع عشر
الجماعیة

تطبیقات التكاملالتكاملتطبیقات٣شرالخامس ع
امتحان شاملنظريالسطحي 



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- Thomas. G. B., Calculus and Analytic Geomatry,
4th , 1984.

2- Durfee. W.H, Calculus and Analytic Geometric,
New York, 1971.3- Dovermann. K.H, Applied Calculus
math215 , 1999

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

والمواقع االلكترونیة )

املواقع االلكرتونية الرصينة.
 )www. Freescience.info/math(

ى سبیل الخدمات االجتماعیة ( وتشمل عل
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
١٠٢رالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


