
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

ریاضیات قسم علوم الجامعي / المركزالقسم ال.٢

١٠٢ر/)٢تفاضل وتكامل(اسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

االولىالسنة الدراسیة /الثانيالفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف .٨

:ف المقررأھدا-٩

.كتساب الطالب مھارة التعامل مع القطوع واالحداثیات القطبیة والدیكارتیة واالسطوانیة ا-أ
.توضیح مفھوم فضاءات ثالثیة االبعاد والضرب بنوعیھ -ب
یھدف المقرر الى دراسة تطبیقات التكامل في حساب اطوال المنحنیات والمساحات والحجوم في -ج

لفة وبعض التطبیقات الفیزیاویةاالحداثیات المخت
يهدف املقرر اىل اعطاء الطالب خلفية جديدة ميكنه االستفادة منها عند دراسة املعادالت التفاضلية -د

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

نواعها واملتتابعات واملتسلسالتيتناول هذا املقرر دراسة القطوع املخروطية و  االحداثيات 



مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.٩

المعرفة والفھم -أ
.یات یتعرف على المفاھیم االساسیة للقطوع المخروطیة واالحداث-
.القطبیةاعطاء الطالب خبرة في الرسوم البیانیة باإلحداثیات-

.یتعرف على نظام االحداثیات ثالثیة االبعاد والمتجھات  -
یتعرف على المتتابعات والیة التقارب والتباعد والمتسلسالت وطرق اختبارھا.-

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
تقاریر علمیة–١ب
تخرج بحوث –٢ب

طرائق التعلیم والتعلم 

.االختبارات الیومیة المفاجئة واالسبوعیة المستمرة-
التدریبات واألنشطة في قاعة الدرس . -
لإلفادة منھا . المصادر التي تحتوي على امثلة وتمارین إرشاد الطالب إلى بعض -

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
دیم األنشطة تق

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
محاولة تطبیق المفاھیم بحل انواع مختلفة من التمارین .-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج
-٤ج



طرائق التعلیم والتعلم 
التمارین واالشكالیات الریاضیة
الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
لواجبات الیومیة واالختبارات .لالدرجةمننسبةتخصیص

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددوعدبالمااللتزام
والمھارىالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاالختباراتتعبر.
التطبیقات والتمارین والواجبات الیومیة

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
التقنیة.وسائلمعالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
اإلنترنت.معالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٢د
المتعددة.الوسائلمعالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



نیة التحتیة الب.١١

بنیة المقرر.١٠

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

ة / المساق اسم الوحد
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

القطوع املخروطية و املعادالت القطوع املخروطية٣االول
الرتبيعية، التدويرات.

نظري + 
مناقشة

اسئلة عامة 
ومناقشة

االحداثيات القطبية، العالقة بني اإلحداثيات القطبية٣الثاني
االحداثيات القطبية و الديكارتية

ي + نظر
مناقشة

اسئلة عامة 
ومناقشة او 
امتحان اني

٣الثالث
إلحداثيات اإلحداثيات القطبية ، القطوع املخروطية 

إلحداثيات  القطبية، الرسوم البيانية 
القطبية

نظري + 
مناقشة

أسئلة عامة 
ومناقشة 

معادلة خط و دائرة و خمروط اإلحداثيات القطبية٣الرابع
ةإلحداثيات القطبي

نظري + 
امتحان انيمناقشة

٣الخامس
إلحداثيات اإلحداثيات القطبية طول القوس، املساحة 

القطبية.  

نظري + 
مناقشة

أسئلة عامة 
ومناقشة او 
امتحان اني

نظري + .إلحداثيات االسطوانيةااإلحداثيات االسطوانية٣السادس
مناقشة

اسئلة عامة و 
مناقشة

نظري + نظام االحداثيات ثالثية االبعادة األبعادفضاءات ثالثي٣السابع
اسئلة عامةمناقشة

املتجهات، الضرب النقطي، الضرب فضاءات ثالثية األبعاد٣الثامن
االجتاهي

نظري + 
مناقشة

الواجبات
الجماعیة

ت يف الفضاء، فضاءات ثالثية األبعاد٣التاسع اخلطوط و املستو
تطبيقات.

نظري + 
ئلة عامةاسمناقشة

نظري + (تعريف و امثلة)املتتابعاتالمتتابعات٣العاشر
مناقشة

امتحان 
شھري

نظري + التقارب و التباعدالمتتابعات٣الحادي عشر 
اسئلة عامةمناقشة

نظري + املتتابعات الرتيبة.المتتابعات٣الثاني عشر
مناقشة

مناقشة و 
امتحان اني

الالنھائیةالمتسلسالت ٣الثالث عشر
طرق اختبار املتسلسالت مع 

اتطبيقي .ا
نظري + 

اسئلة عامةمناقشة

يلر، المتسلسالت الالنھائیة٣الرابع عشر متسلسالت 
نظري + 

مناقشة
الواجبات
+الجماعیة

مناقشة

امعمكلورين المتسلسالت الالنھائیة٣الخامس عشر نظري + تطبيقا
مناقشة

امتحان 
شھري



القراءات المطلوبة :
كتب المقرر
اخرى

(1) Calculus Tomas,1990
(2) Calculus and Analytic Geometric, Durfee.
W.H ,1971 New York ترمجة،برسل  أ. ج.،حسبان التفاضل والتكامل واهلندسة التحليلية(3)

املوصل جامعة ١٩٨٣اجلزئني األول والثاين،وآخرونعلي عزيز علي
العراق–

ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 
.مشاريع حبوث التخرجيف العمليالتطبيق

القبول .١٢
١٠١رالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٠أكبر عدد من الطلبة 


