اسى انًمشس:

حساب التفاضل

سيض انًمشس:

MAT 161

انثشَايح:

انًبنُخ

انمسى انعهًٍ:

لغى انًبنُخ

انكهُح:

العلوم والدراسات االنسانٌة حوطة سدٌر

انًؤسسح:

انًجًؼخ

انًحرىَاخ
أ .انرعشَف تانًمشس انذساسٍ3......................................................................................................... :
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 .2انًشافك وانتجهُضاد انًطهىثخ6 ...........................................................................................................:
ص .ذمىَى خىدج انًمشس6................................................................................................................. :
ذ .اعرًاد انرىصُف 7....................................................................................................................
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أ .انرعشَف تانًمشس انذساسٍ:
 .1انساعاخ انًعرًذج:
َ .2ىع انًمشس

 3ساعاخ

أ.

يتطهت جبيؼخ

ب.

إججبسٌ

يتطهت كهُخ

√

يتطهت لغى

√

أخشي

اختُبسٌ

 .3انسُح  /انًسرىي انزٌ َمذو فُه انًمشس انثاٍَ
 .4انًرطهثاخ انساتمح نهزا انًمشس (إٌ وجذد) MAT 160

 .5انًرطهثاخ انًرضايُح يع هزا انًمشس (إٌ وجذد) ال َىخذ

ًَ .6ط انذساسح
و
1
2
3
4
5

(اختش كم يب َُطجك)

ًَط انذساسح
انًحاضشاخ انرمهُذَح

2
3
4

√

انرعهُى انًذيح
انرعهُى اإلنكرشوٍَ
انرعهُى عٍ تعذ
أخشي

 .7ساعاخ االذصال
و
1

عذد انساعاخ انرذسَسُح

انُسثح
%111

(ػهً يغتىي انفصم انذساعٍ)

انُشاط
يحبضشاد
يؼًم أو إعتىدَى
دسوط إضبفُخ
أخشي (تزكش)
اإلخًانٍ

ساعاخ انرعهى

 45عبػخ

ب -هذف انًمشس ويخشخاذه انرعهًُُح:
 .1انىصف انعاو نهًمشس:

ٌهدف هذا المقرر إلً تعرٌف الطالب على مٌل المماس للمنحنى ومعادلة المماس – وكذلك
مٌل العمودي ومعادلة العمودي؛ النهاٌات – حساب النهاٌات ،المشتقات – حساب المشتقات،
قواعد اشتقاق ضرب دالتٌن وقواعد اشتقاق وقسمة دالتٌن – قاعدة السلسلة ،مشتقات الدوال
األسٌة واللوغارٌثمٌة  ،االشتقاق الضمنً ومشتقات الدالة المثلثٌة ،نظرٌة القٌمة المتوسطة
للتفاضل ،حاالت عدم التعٌٌن وقاعدة لوبٌتال ،القٌمة القصوى للدالة  ،اطراد الدوال وتقعرها
واختبار المشتقة الثانٌة ،رسم المنحنٌات وتطبٌقات القٌم القصوى
 .2انهذف انشئُس نهًمشس

إعددداد الطالددب للدراسددة المتقدمددة ضددً التفاضددل لٌكددون مددضها لدراسددة الرٌاضددٌات ضددً المراحددل
المتقدمة ومحاولة تكوٌن مجتمع ٌتحدث عن الرٌاضٌات بإٌجابٌة وإظهار جمال الرٌاضدٌات ضدً
3

تطبٌقاتها
 .3يخشخاخ انرعهى نهًمشس:
يخشخاخ انرعهى نهًمشس
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
.
2.5
3.6
3
3.1

سيض
يخشج انرعهى انًشذثط
نهثشَايح

انًعشفح وانفهى

التعرف على النهاٌات وانواع التفاضات
التعرف على اتصال الدالة عند نقطة محددة أو علً ضترة
عرض طرق حسابات النهاٌات والتفاضات
نظرٌات ومناقشة النهاٌات غٌر الموجودة
انًهاساخ

فهى وتحهُم يُم انًًبط ويؼبدنخ انًًبط نهًُحًُ
فهى وتحهُم يُلم انؼًلىدٌ ػهلً انًًلبط ويؼبدنلخ انؼًلىدٌ ػهلً انًًلبط
نهًُحًُ
تطجُك طشق انتفبضم ػهً جًُغ انذوال
تفغُش القٌمة القصوى للدالة
تىضُح اطراد الدوال وتقعرها واختبار المشتقة الثانٌة
فهى وتفغُش رسم المنحنٌات وتطبٌقات القٌم القصوي
انمُى

ال َُطجك

3.2
3.3
3...

ج .يىضىعاخ انًمشس
و

لائًح انًىضىعاخ

ساعاخ االذصال

1

مٌل المماس للمنحنى – معادلة المماس – مٌل العمودي – معادلة العمودي
النهاٌات – حساب النهاٌات
المشتقات – حساب المشتقات
قواعد ضرب وقسمة دالتٌن – قاعدة السلسلة
مشتقات الدوال األسٌة واللوغارٌثمٌة
االشتقاق الضمنً ومشتقات الدالة المثلثٌة
نظرٌة القٌمة المتوسطة للتفاضل
حاالت عدم التعٌٌن وقاعدة لوبٌتال
القٌمة القصوى للدالة
اطراد الدوال وتقعرها واختبار المشتقة الثانٌة
رسم المنحنٌات وتطبٌقات القٌم القصوي

3

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

انًدًىع

4

3
6
6
6
6
3
3
3
3
3

د .انرذسَس وانرمُُى:
 .1ستط يخشخاخ انرعهى نهًمشس يع كم يٍ اسرشاذُدُاخ انرذسَس وطشق انرمُُى
انشيض
1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
2.0

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
3.0

يخشخاخ انرعهى

اسرشاذُدُاخ انرذسَس

طشق انرمُُى

انًعشفح وانفهى

التعددددددرف علددددددى النهاٌددددددات وانددددددواع
التفاضات
التعرف على اتصدال الدالدة عندد نقطدة
محددة أو علً ضترة
عدددددرض طدددددرق حسدددددابات النهاٌدددددات
والتفاضات
نظرٌددددات ومناقشددددة النهاٌددددات غٌددددر
الموجودة

 -1انًحبضشاد
 -2انؼلللللللللللللللشو
انتمذيُخ
 -3انىاججبد

 -1االختجبساد
انشفىَخ
وانتحشَشَخ
 -2تمُُى
انؼشو
انذساعُخ
- -3يتبثؼخ انىاججبد

انًهاساخ

فهلللى وتحهُللللم يُلللم انًًللللبط ويؼبدنللللخ
انًًبط نهًُحًُ
فهى وتحهُم يُم انؼًىدٌ ػهً انًًبط
ويؼبدنلللللخ انؼًلللللىدٌ ػهلللللً انًًلللللبط
نهًُحًُ
تطجُلللك طلللشق انتفبضلللم ػهلللً جًُلللغ
انذوال
تفغُش القٌمة القصوى للدالة
تىضلللللُح اطدددددراد الددددددوال وتقعرهدددددا
واختبار المشتقة الثانٌة
فهى وتفغُش رسم المنحنٌدات وتطبٌقدات
القٌم القصوي

 -1انىاججبد
 -2انًُبلشبد
 -3االطالػلللللللللللبد
وانملللللللللللللشا اد
انخبسجُخ

 -1تمُلللللللللللللللللللللللُى
انىاججبد
 -2تمُلللللللللللللللللللللللُى
انًُبلشبد

انمُى

ال َُطجك

3.1
3.2
…
 .2أَشطح ذمُُى انطهثح
و
1
2
3
4
5

5

أَشطح انرمُُى

ذىلُد انرمُُى
(ثبألعجىع)

انُسثح
يٍ إخًانٍ دسخح انرمُُى

%11
%11

يغتًش
تًبسٍَ – واججبد – تكهُفبد أخشٌ
انحضللللىس وانًشللللبسكبد وانًُبلشللللبد داخللللم انمبػللللخ يغتًش
انذساعُخ
%21
7
االختجبس انشهشٌ االول
%21
13
االختجبس انشهشٌ انثبٍَ
َهبَلللللللللللللللللخ %41
االختجبس انُهبئٍ
انفصم

و

ذىلُد انرمُُى

أَشطح انرمُُى

(ثبألعجىع)

انُسثح
يٍ إخًانٍ دسخح انرمُُى

6
7
8
أَشطخ انتمُُى (اختجبس تحشَشٌ ،شفهٍ ،ػش

تمذًٍَ ،يششوع جًبػٍ ،وسلخ ػًم انخ)

هـ  -أَشطح اإلسشاد األكادًٍَ وانذعى انطالتٍ:

-1أششاف أسرار انًمشس عهً انطانة أثُاء انركهُفاخ وانىاخثاخ وانثحىز
-2انساعاخ انًكرثُح انًخصصح نهًمشس (ساعراٌ أسثىعُاً) يٍ لثم أسرار انًمشس
-3ذىاصم أسرار انًمشس يع انطانة عثش انثالن تىسد
و – يصادس انرعهى وانًشافك:
 .1لائًح يصادس انرعهى:

حغبة انتفبضم – أًٍَ حشبٌ عفُبٌ – ػجُذاد خبنذ خشبٌ

انًشخع انشئُس نهًمشس

يجبدئ انشَبضُبد – نطالة انؼهلىو االداسَلخ (انجلض انثلبٍَ) االعلتبر
انذكتىس يحًىد دمحم عهُى صبنح

انًشاخع انًساَذج

اي مادة تعلٌمٌة اخري ذات صلة بالمقرر

انًصادس اإلنكرشوَُح
أخشي
 .2انًشافك وانردهُضاخ انًطهىتح:

يرطهثاخ انًمشس

انعُاصش
انًشافك
(انمبػبد انذساعُخ ،انًختجشاد ،لبػبد انؼش

 ،لبػبد انًحبكبح  ...إنخ)

انردهُضاخ انرمُُح
(جهبص ػش

انجُبَبد ،انغجىسح انزكُخ ،انجشيجُبد)

ذدهُضاخ

أخشي (تجؼب ً نطجُؼخ انتخصص)

قاع دة مجه د ة ضددً بروجكتددور وجهددا كمبٌددوتر كاضٌددة ل د
 03طالب
جها كمبٌوتر متصل بشبكة االنترنت جها عرض
ال َىجذ

ص .ذمىَى خىدج انًمشس:
يداالخ انرمىَى

 -1المستوى
المقرر.

التحصٌلً

انًمًُىٌ

للطاب

 -2رضا الطالب عن االختبار
-0تحلٌل نتائج الطاب بكل ضصل
6

ضً
أعتبر انًمشس

طشق انرمُُى

دسجبد االختجبساد ودسجلبد
انىاججبد وانًشبسكبد

أعتبر انًمشس
اسدددتبانة رضدددا الطالدددب عدددن
االختبار انُهبئٍ
لجنددددة المراجعددددة النتٌجة النهائٌة

يداالخ انرمىَى

 -0المراجعة الداخلٌة للمقرر

انًمًُىٌ

طشق انرمُُى

الداخلٌة بالقسم
لجنددددة المراجعددددة لجنة المراجعة الداخلٌة بالقسم
للخطط والتوصٌفات
الداخلٌة بالقسم

يجبالد انتمىَى (يثم .فبػهُخ انتذسَظ ،فبػهخ طشق تمُُى انطالة ،يذي تحصُم يخشجبد انتؼهى نهًمشس ،يصبدس انتؼهى  ...إنخ)
انًمًُىٌ (انطهجخ ،أػضب هُئخ انتذسَظ ،لُبداد انجشَبيج ،انًشاجغ انُظُش ،أخشي (َتى تحذَذهب)
طشق انتمُُى (يجبشش وغُش يجبشش)

ذ .اعرًاد انرىصُف
خهح االعرًاد
سلى اندهسح
ذاسَخ اندهسح
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