
 
 ة  
 س

 

م 
ل 
ت 
ب 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

اإلجمالي 
٣  

الزمة لمجاالتھم
لنھايات، الدوال
ة وقيم النھايات
محدود وحساب

     ان الجودة
      

تدريب ي
 -  

 واالقتصاد

ألساسية و الال
لة، نظريات ال
دية والتناقصية
ة، التكامل الم

وضما األكاديمي
دى العماد

  

  بحتة (ب)ال 

عملي نار
-  - 

 فصل الثاني

سبة واإلحصاء و

 يرة

ت الرياضيات ا
ھا، نھاية الدال
 (الدوال التزايد

سيةصيغ األسا

  

مركز التطوير
د/ھد 

بحتة (ب)الضة

رياضةمبادئ ال

سمن اضرة
٣ -

ستوى الثاني الف

 ضة بحتة (أ)

 وجد

المحاس وريوس

  العربية   

  ي

أحمد علي ھري

 من موضوعات
لدوال وأنواعھ
قات المشتقات

ير محدود والص
 د

  الدوال.

 طلقة للدالة.

 حات.

 ة.

 كلية
 الريفي

رياضمبادئ الر
  

م

 

محاض
٣

المس

رياض

ال يو

بكالو

اللغة

فصلي

د. أأ.

   

لبة و تمكينھم
الرياضية مثل

غاريتمية، تطبيق
، التكامل الغير
اسبة واالقتصاد

 على أن:

اتصال اختبار
  .فية حسابھا

ى النسبية والمط

 تطبيقاتھا.
 ل التجارية.

 سه.
وحساب المساح

 .يف
ارات الحسابية

 .ءة

عميد الك          
د/مشعل ا       

توصيف مقرر

 

(إن وجدت):

:( 

اضية عند الطل
 المواضيع الر
 األسية واللوغ
 المنحنيات )،
إلحصاء والمحا

 الطالب قادرا 

 تلفة.
رية) وطريقة ا

وكيف ل المختلفة
مى أو الصغرى

 ساحات.
والمحدودة وتطد

مة لحل المشاكل
 معتمدا على نفس
بيقات التكامل و
ز المھام والتكالي
معلومات والمھا
لموكلة إليه بكفا

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

ة عن المقرر:

 مه:

 

  الدراسي:

 لدراسة المقرر

حبة (إن وجدت)

س له المقرر:

 ر:

     ت المقرر:

صفات المقرر:

 المھارات الريا
لعدد من لمادة

مشتقات الدوال
 نقاط انقالب
تطلب القسام اإل

 م:
رر سوف يكون

 بأنواعھا المخت
صال (االستمرا
المشتقات للدوال
 النھايات العظم

 اني لكل دالة.
حساب المس في

ت الغير محدود
لرياضية المالئم
الت الرياضية
تطبرياضية في

ن فريق إلنجاز
صال وتقنية الم
اليف الفردية ال

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

معلومات عامة
 : المقرر

ز المقرر ورقمه

اعات المعتمدة:

ستوى والفصل

طلبات السابقة

طلبات المصاح

درسينامج الذي 

 تدريس المقرر

  م الدراسة:

(ي) مواصفات

يخ اعتماد مواص

  لمقرر:
قرر إلى تنمية
تتضمن ھذه ال
ف المشتقة، م
غرى النسبية،
عتبر المقرر متط

مخرجات التعلم
ن دراسة المقر

ف المعادالتنص
االتصمفھوم  رح

واالنھايات رف 
طريقة تحديدن 

البيا شكلتنتج ال
تخلص الحلول ف

التكامالتز بين 
ستخدم الطرق ال
ل بعض المشكال

الصياغة الر بق
مل بفعالية ضمن

االتصيد مھارات 
جز المھام والتكا

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

I. م
اسم.١

رمز .٢

السا .٣

المس.٤

المتط.٥

المتط.٦

البر.٧

لغة.٨

نظام.٩

معد.١٠

تاري.١١

II.وصف ال
يھدف ھذا المق
األكاديمية و ت

المتصلة، تعريف
العظمى والصغ

ويعالمساحات.

III. م
بعد االنتھاء من

يص a1  
يشر a2  
يعر a3 
يبين a4  
يست b1  
يست b2  
يميز b3  

يس  c1  
يحل c2 
يطب c3 
يعم d1 
يجي d2 
ينج d3 

 

رئي  
د/صال

ي
ا
ا
ا
ا

ب



 
 ة  
 س

ت 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

ي المجاالت 
صاء ويتعلم 
صائية في 

ي المجاالت 
صاء ويتعلم 
صائية في 

ساليب واالدوات
 راسات.

ي المجاالت 
صاء ويتعلم 
صائية في 

ت األرقام 
معالجات 

ت األرقام 
معالجات 

الجة وتحليل 
وصول الى 

 يقة.

ة المشكالت 
. 

  علمي.لوب 
الت العمل 

تي تحدث في 

   االحصائي.

ض مع اآلخرين
  الفردية.

ت المختلفة 

     ان الجودة
      

م البرنامج

عارف العامة في
تبطة بعلم االحص
ھر الحزم االحص

عارف العامة في
تبطة بعلم االحص
ھر الحزم االحص

لنظريات واالس
في مختلف الدر
عارف العامة في
تبطة بعلم االحص
ھر الحزم االحص

ت عن مدلوالت
ختلفة ويقترح الم

ت عن مدلوالت
ختلفة ويقترح الم

ة إلدخال ومعال
م االحصائية للو
 والتنبؤات الدقي

صائية في صياغة
ا واتخاذ القرار

بأسلو والبيانات 
رارات في مجا
ت الظواھر التي

ممارسته العمل

لتأثير والتفاوض
مستمر لمھارته

ة لحل المشكالت
  العمل.

وضما األكاديمي
دى العماد

 مخرجات تعلم

جموعة من المع
والتطبيقية المرت
تخدام أھم وأشھ

  بيانات.
جموعة من المع
والتطبيقية المرت
تخدام أھم وأشھ

 بيانات.
معرفة والفھم لل
ئية المستخدمة ف
جموعة من المع
والتطبيقية المرت
تخدام أھم وأشھ

 بيانات.

 كافة المعلومات
ت للظواھر المخ

  لھا.
 كافة المعلومات
ت للظواھر المخ

  لھا.
 الطرق المختلفة
باستخدام الحزم
جات الصحيحة

ألساليب االحص
ة والتفاعل معھا
امل مع االرقام
ارات اتخاذ القر
على تحليل بيانات

. 

من فريق عند م

رة االتصال وال
ن والتطوير الم

ارات الصحيحة
جھھا في مجال

  

مركز التطوير
د/ھد 

:  

A2 يصف مج
العلمية و
كيفية است
تحليل الب

A2 يصف مج
العلمية و
كيفية است
تحليل الب

 A1 يظھر الم
االحصائ

A2 يصف مج
العلمية و
كيفية است
تحليل الب

B3 يستخلص
والبيانات
المناسبة

B3 يستخلص
والبيانات
المناسبة

B2 يميز بين
البيانات
االستنتاج

 
C2 يوظف األ

التطبيقية
C1 يجيد التعا
C3 يطبق مھا

معتمداً ع
المجتمع.

D1 يعمل ضم

D2 يجيد مھار
والتحسين

D3 يتخذ القر
التي يواج

 كلية
 الريفي

 تعلم البرنامج:

ريقة اختبار

وكيفية  تلفة

و الصغرى

 والمحدودة

ل المشاكل

  ى نفسه.
مل وحساب

 .تكاليف
لمھارات

 .ه بكفاءة

عميد الك          
د/مشعل ا       

ر مع مخرجات
 لم المقرر

 مختلفة.

ستمرارية) وطر

 للدوال المخت

ت العظمى أو

 ة.

  المساحات.

غير محدود

 ية:
 المالئمة لحل

ضية معتمدا على
تطبيقات التكام

 لية:
جاز المھام والت
ة المعلومات وا

ية الموكلة إليه

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

جات تعلم المقرر
مخرجات تعل

  لفھم:
الت بأنواعھا الم

االتصال (االس
 

والمشتقاتت

تحديد النھايات
 قة للدالة.

  الذھنية:
البياني لكل دالة

حساب اول في

لتكامالت الغ

لمھنية والعملي
رق الرياضية

شكالت الرياض
ة الرياضية في

 العامة واالنتقال
ضمن فريق إلنج
االتصال وتقنية

التكاليف الفردي

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

مواءمة مخرجا

aالمعرفة وال :
ف المعادالنيص

امفھوم  يشرح
اتصال الدوال.

النھاياتيعرف 
 .حسابھا
طريقة تيبين 

النسبية والمطلق

bالمھارات ا :
ا شكليستنتج ال

يستخلص الحلو

اليميز بين 
 وتطبيقاتھا.

cالمھارات ال :
يستخدم الطر 

  التجارية. 
يحل بعض المش

الصياغة يطبق
 المساحات.

dالمھارات ا :
يعمل بفعالية ض
يجيد مھارات ا

  الحسابية.
  

ينجز المھام وا

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

I. م

  a

a.1 

ي

a.2 

ي
ا

a3 
ي
ح

a4 

ي
ا

 

b.1 
ي

b.2 
ي

b3 
ي
و

  c

c.1 
ا

c.2 ي

c3  
ي
ا

 
d.1 ي

d.2 
ي
ا

d3 ي

رئي  
د/صال



 
 ة  
 س

 ية.
  

ية 

ة 

 
 ويم

شاركة 

 

كاليف 

    
 

 ة.  

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

  التقويم ة
بارات التحريري
ارات الشفھية.
التكاليف الفردي

 ماعية. 
بارات القصيرة

 زات).

                
ستراتيجية التقو
 ت التحريرية
  ت القصيرة.
  ت الشفھية

 وتقييم مش
  ي القاعة.

 ليف.

 يجية التقويم

  التحريرية.
واجبات والتك

 
 ت الشفھية.

                
التقويمتيجية 

 ة.
ليف واالنشطةاك

 لمباشرة

     ان الجودة
      

استراتيجية

ة 

  االختب
 االختبا
 تقييم ا

والجم
  االختب

(الكوز
  

                
اس   

 االختبارات
 االختبارات
 االختبارات
 المالحظة

الطالب في
 تقييم التكال

استراتيج

 االختبارات
 تقييم الو

التطبيقية.
  االختبارات

                
استرات

 المالحظة
 تقييم التك
 األسئلة ال

وضما األكاديمي
دى العماد

  س
والعروض

  قشة.
  والتعاوني

لتكاليف الفردية
  لمنزلية).

 ھني.
 ت.

                
  س

 

  








 ييم:
 ري

ة وحل 

 
  ت العمل.






                 
 ريس

 
 وني

  .التكاليف

  

مركز التطوير
د/ھد 

    والتقييم:
التدريس راتيجية

المحاضرات و
  اإليضاحية.

الحوار والمنا
التعلم الذاتي
(االنشطة وال
والجماعية ال
العصف الذھن
حل المشكالت

 والتقييم:      
راتيجية التدريس

 اضرة
ار والمناقشة.
  صف الذھني. 
  يق العملي. 
م والتكاليف 

موعات العمل.

لتدريس والتقي
ستراتيجية التدر

  س
يبات العملية

 كالت.
ر والمناقشة.

يف ومجموعات

       والتقييم:
ستراتيجية التدر
ار والمناقشة

م الذاتي والتعاو
شطة والمھام وا

 كلية
 الريفي

 والتقييم
يجية التدريس
استر








ر

سبية

يجية التدريس
استر

 المحا
 الحوا
 العصف
 التطبي
 المھام

ومجم

ة

 باستراتيجية ا
اس

 التدري
المشك

 الحوار
 التكالي

جية التدريس و
اس

.  الحوا
 التعلم
 االنش

ت

. 

عميد الك          
د/مشعل ا       

جيات التدريس و
الفھم) باستراتي

  والفھم ة
 

 وطريقة اختبا

وكيفية مختلفة

و الصغرى النس

ھنية) باستراتي
 ية

  ت.
ود والمحدودة

ھنية والعملية)
  العملية

حل المشاكل

دا على نفسه.
ت التكامل

امة) باستراتيج

ھام والتكاليف
مات والمھارات

كلة إليه بكفاءة

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

لتعلم باستراتيج
ر (المعارف وا

المعرفة (A)/ ر
عھا المختلفة.
 (االستمرارية)

تقات للدوال الم

ھايات العظمى أو

 (المھارات الذ
لمھارات الذھني

  كل دالة.
المساحاتحساب

 الغير محدو

(المھارات المھ
رات المھنية وا

ضية المالئمة لح

لرياضية معتمد
تطبيقاتية في

 (المھارات العا
   المقرر

ريق إلنجاز المھ
 وتقنية المعلوم

ف الفردية الموك

 

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

بط مخرجات الت
جات تعلم المقرر

المقرر خرجات
لمعادالت بأنواع

االتصالفھوم 
 لدوال.

والمشتقنھايات 
  

يقة تحديد النھا
 ة للدالة.

ت تعلم المقرر
جات المقرر/ ال

البياني لك شكلل
حسص الحلول في 

التكامالتن 
  ھا.

ت تعلم المقرر (
 المقرر/ المھار

 الطرق الرياض
 . 

ض المشكالت ال
صياغة الرياضي

  المساحات.

ت تعلم المقرر
مخرجات
عالية ضمن فري
ھارات االتصال

  ة.
مھام والتكاليف

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

IV. رب
وال: ربط مخرج
مخ

a1 ف النيص
a2 مف يشرح

اتصال ال
a3 النيعرف

.حسابھا
a4  طرييبين

والمطلقة
  

ا: ربط مخرجات
مخرج

b  يستنتج ال
b يستخلص
b يميز بين

وتطبيقاتھ

: ربط مخرجات
مخرجات

c   يستخدم
التجارية.

c يحل بعض
c الص يطبق

وحساب
 

: ربط مخرجات

d  يعمل بفع
d يبرز مھ

الحسابية
d  المينجز

رئي  
د/صال

أو

2

3

4

ثانيا

b1
b2
b3

ثالثا:

c1

c2
c3

رابعا

d1
d2

d3



 
 ة  
 س

عتمدة 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

د الساعات المع

 ت تعلم المقرر

a1,b  
,c2,d  

 

a2,a3,
b3,c1,c2

a1,a4
b4,c2,

a1,a4  
b4,c1,c2,

a1,
c1,c2,c3,

     ان الجودة
      

مقرر مع تحديد

مخرجات

1,
d1,

b2,  
2,d1, 

4, 
d1, 

4,
d1,d2,

, 
d1,d3, 

وضما األكاديمي
دى العماد

م المقصودة للم

 

الساعات
  الفعلية

٦ 

٦ 

٦ 

٩ 

٩ 

  

مركز التطوير
د/ھد 

بمخرجات التعلم

 حتوى المقرر

عدد 
  األسابيع

ا

٢ 

٢ 

٢ 

٣ 

٣ 

 كلية
 الريفي

ملية) وربطھا ب

ت /مواضيع مح

            

  صيلية

 ية
ية س

ية آلس
 

 ت
  يات      

  ين

يجاد

ة

  رتب أعلى
  لدوال

   والصغرى
  المحلية  و

ايات

  قالب

ھايات
  جارية

 حدود   
  غير محدود

  ض
 

  الجزئية 

    لمحدود

عميد الك          
د/مشعل ا       

(النظرية والعم

كتابة وحدات

                

لمواضيع التفص

الدالة    ھوم
 الة الخطية

وال غير الخطي
دوال اآلس

  للوغاريتمية
ادالت اآل مع

للوغاريتمية  
  الة العكسية
ھوم النھايات

صائص النھايات
نھايرق إيجاد ال

الت عدم التعيين
  صال الدوال
  دل التغير

 ريف المشتقة
ض القوانين إلي

   مشتقة
مشتقات الجزئية

  لضمنية 
مشتقات ومن ر
ليل منحنيات ال
ھايات العظمى
ھايات المطلقة

فحص النھارق
  محلية

قعر ونقاط اإلنق
  خطط الدالة

بيقات على النھ
عض الدوال التج
كامل الغير المح
اعد التكامل الغ
كامل بالتعويض
كامل بالتجزئ

 كسورالكامل ب
 كامل المحدود
واص التكامل ال

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

سة والفرعية (

                

المقرر

 مفھ
 الد
 الدو
 ال

وال
 الم

وال
 الد

       مفھ
 خص
 طر
 حاال
اتص
 معد
 تعر
 بعض

الم
 الم

وال
الم

تحل  ت
 ألنھ
 النھ
 طر

الم
 التق
 مخ
 تطب

لبع
 التك
 قوا
 التك
 التك
 التك
 التك
 خو

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

ع المقرر الرئيس
   

ري            

موضوعات الم

  رياضية

واالتصال     

 ت

على المشتقات

         

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

مواضيع كتابة
لھا.

الجانب النظر  

وحدات/ م  قم

الدوال الر

النھايات و

ألمشتقات 

تطبيقات 

 التكامل 

رئي  
د/صال

V.

أوال:

الرق

1 

2 

3 

4 

5 



 
 ة  
 س

 

 جة

1

1

a1,a 
b1,b
a1,a 
c3,d

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

a1,  
c1,c2,d1,  

 

 

مخرجات التعلم

 

 

الدرج 

 10 

10 

  ي يحققھا

a2,a3,a4, ,
b3, ,c1,c2,
a2,a3,a4, ,b
d1,d2,d3,

     ان الجودة
      

,
,d2,d3

مخ 

 

األسبوع

اسبوعيا

 

المخرجات التي

b1,b2,b3,c

وضما األكاديمي
دى العماد

٦ 

٤٢ 

 ساعات الفعلية

 

 

.)يع التطبيقية

a1,a2,a3
a8,a9,b1

 

  

c1,c2,

  

مركز التطوير
د/ھد 

٢ 

١٤  

الس

ماعية والمشاري

  جات التعلم
,a4,a5,a7,
,b3,b4,b5,b

نسبة الدرجة 
إلى درجة  

النھائيلتقويم 

10% 

20% 

 كلية
 الريفي

     نحنيات

 وفائض

  عدد األسابيع

 

 الفردية والجم

 

مخرج

b6,b7,c1,c

  الدرجة 
ال

10 

20 

عميد الك          
د/مشعل ا       

مساحة بين المن
 حليل الحدي

ض المستھلك
  منتج

  ات

                

ع

كاليف المنزلية

ة
c2,d4ملية

 األسبوع

  اسبوعيا

W7 

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

  
الم
 التح
 فائض

الم

سابيع والساعا

                

  ملي

 ب العملية

  وجد

ساعات

  س:

  عل)

 عملية.
 (االنشطة والتك

  التكليف
جماعية المتعلقة
 النظرية والعم

 يم

  نصفي

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

 التكامل

إجمالي األس

ي:             

(مواضيع) العم

التجارب

يو ال

ي األسابيع والس

راتيجية التدريس

ة (االلقاء الفاع
 لمناقشة. 

 لعملي.

 لذھني.
 كالت. 

والتطبيقات العم
تي والتعاوني (

 والتكليفات:
النشاط / ا
ف الفردية والج
ين والتطبيقات

  .ركة
 ع

 تعلم:

أنشطة التقيي

  والتكاليفت 

ن التحريري الن

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

تطبيقات 

الجانب العملي 

تكتب تجارب 

 رقم

1.

 إجمالي

 

I. استر

 المحاضرة
 الحوار وا
 التطبيق ال
 العصف ال
 حل المشك
 التكاليف و
 التعلم الذات

I.األنشطة و
  رقم
التكاليف  1

بالتماري
والمشار
المجموع

III. تقييم الت

  قم

الواجبات

االمتحان

رئي  
د/صال

6 

ثانيا:

الر

 

I
الر
1

الرق

1 

٢ 



 
 ة  
 س

a1,a 
c1,c

 

صنعاء 

1

ساعات 

ض أو 

 ضور. 
درجة 

تخدام 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

a2,a3,a4,b1
c2,c3, ,d1,d

وزيع ،صنعاء.

 م.٢٠٠٤
 م .٢٠
ر والتوزيع ،صش

1- http://a

% ) من س٧٥

ه بسبب مرض ب

  لمناسب. 
  المقرر.

من درجة الحض
% من د٥٠صم 

 

  ه.

  ع أساتذته.
ة اس أو محاول

     ان الجودة
      

1,b2,b3,
d2,d3

 

طية للنشر والتو

٤ھرة ، مصر ، 
٠٥ع ، عمان ،

كز االمين للنش

ar.wikipedi

٥رة حضور ( 

ان غياب إالّ  إذا ك

رر في الوقت ال
بول لدى أستاذ

% م٢٠% إلى 
ر سيتم خص بك

وقت االختبار.
 .ملة

خر في تسليمه

زمالئه ومعمع 
ر أو اإلشارة 

وضما األكاديمي
دى العماد

، مكتبة الوسط

جامعات ، القاھ
لنشر والتوزيع
التجارية " مرك

ia.org/wik

ضور، وضرور

رر. إ ً في المق

وضوعات المقر
 فقط وبعذر مقب

% ١٠صم من 
ا في وقت مب ھ

 حان.
مرور نصف و
ثاني بدرجة كام

 .يه

  ا. 

لتكليف الذي تأخ

اً مع نفسه، وم
ة الغي  في ورق

  

مركز التطوير
د/ھد 

70% 

100% 

مل وتطبيقاتة 

" دار النشر للج
 "دار صنعاء لل
م اإلقتصادية وا

ki:Mathema

 تي:

النتظام في الحض

اً د محروم ر يع
 ة.

 في مناقشة مو
ساعةود ربع 

مقبول سيتم خص
أخر أو يغادرھ ت

  محدد.
ة من بدء االمتح
ألسئلة إالّ بعد م
ختبار بالدور الث
ر الذي تغيب في

واعيد تسليمھا
  ليمھا. 

رم من درجة ال

ن الطالب صادقا
ديث أو النظر

 كلية
 الريفي

70 

100 

التفاضل والتكام

والتكامل " ضل
اضل والتكامل 
قاتھا في العلوم

atics 

فيما يتعلق باآلت

 وانتھاءھا واال

رر ساعات المق
رسمية ومعمدة

ت، والمشاركة
ذا تأخر في حدو
ضرة دون عذر م
رة في وقت مت

ن في الوقت الم
 من ربع ساعة
ية بعد توزيع األ
ول يعاد له االخ
سباً في المقرر

فصل ويحدد مو
لتكليفات وتسلي
عد المحدد يحر

تعني: أن يكون
لب الغش بالحد

عميد الك          
د/مشعل ا       

W16 

 

، أساسيات ا20

 وحساب التفاض
بستنجي " التفا
التكامل وتطبيق

  لمقرر.
للمقرر ف لعامة

رات في بدئھا

%) من س٢٥ (
بموجب وثائق ر

لى المحاضرات
ل المحاضرة إذ
ن بدء المحاضر
ى المحاضر  إل

 قاعة االمتحان
بعد مرور أكثر
لقاعة االمتحاني

مقبوختبار بعذر
ھاية الفصل راس

ات في بداية الف
لقواعد لتنفيذ ا
ليفات عن المو

ألكاديمية،التي ت
: محاولة الطال

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

 المجموع

عن مرجعين)
018م العبيد ،

متغير الحقيقي
جمال محمد الب
م ، التفاضل و

 (إن وجدت)

ت المتبعة في ال
تابة السياسة ا

  ت التعليمية:
محددة للمحاضر

ب الطالب عن
مادة الكلية، وب

طالب أن يأتي إ
 المتأخر بدخول
يتكرر تأخره عن
رر وصوله يتك

ب الوصول إلى
خول االمتحان ب
 الخروج من ال
لطالب عن االخ
ب في اختبار نھ

 
رر نوع التعيينا
رر الضوابط وال
 في تسليم التكل

ادئ النزاھة األ
مع الغش وھو

 وسائل الغش.

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

   النھائي

  تعلم:ل ا
: ( ال تزيد عسة
وعبدالحكيم رة
  عدة

 هللا " دوال الم
سين القادري وج
ن وسعيد المعلم

 م .

ة وإنترنت:    (

ابط والسياسات
 الجامعة يتم كت
حضور الفعاليات
م بالمواعيد الم

  رر.
اوز نسبة غياب
 قاھر تقبله عم

 :  المتأخر
ينبغي على الط 
يسمح للطالب 
الطالب الذي يت 
الطالب الذي يت 

 .الحضور
  المتحان:

جب على الطالب
دم السماح بدخ
 يسمح للطالب

ي حالة تغيب الط
د الطالب الغائب

  والمشاريع:
حدد أستاذ المقر
ين أستاذ المقر
ا تأخر الطالب ف

تزم الطلبة بمبا
ن يتم التسامح م
ة وسيلة من وس

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

االختبار

 

IV.مصادر
المراجع الرئيس

 أحمد ھرير
المراجع المسا

إميل شكر -١
محمد حس -٢
علي عزان -٣

م٢٠١٤، 
 

مواد إلكترونية

V.الضوا
لرجوع للوائح

سياسة ح.١
 االلتزام

المقر
 إذا تجا

بعذر
الحضور .٢






ضوابط اال.٣
 يج
 عد
 ال
 في
 يعد

التعيينات.٤
 يح
 يبي
 إذا

  الغش:.٥
 يلت
 لن

أية

رئي  
د/صال

٣ 

 

V
ا

ا

م

بعد ال



 
 ة  
 س

ادة  الم

ا   كأنھ

 ه.

شئون 
صيته 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

ذلك ا ا وك  قبلھ

. 

ديمھا وم  بتق ق

قة أعمال غيره
 ام زمالئه.م

حة الموحدة لش
ي انتحلت شخص

  لك.

     ان الجودة
      

ادة التي  والم

ل من الدراسة.

ن إنتاجه أو يق

ى الغش أو سرق
 التشھير به أم
 (و) من الالئح
ذي ى الطالب ال

اً بتقرير عن ذل

وضما األكاديمي
دى العماد

 ر.
ا ط متلبساً فيھ

عليه حكم الفصل

دعي  نوي ا م أنھ

اّل يلجأ أبداً إلى
فعلته تلك دون

رة٣٧ة ( ) الفق
ى ة نفسھا عل وب

  ر االمتحان.
ً لالزم، مشفوعا

  

  

مركز التطوير
د/ھد 

اسباً في المقرر
لمادة التي ضبط

واحدة يطبق ع

اره و خر أو أفك

حث العلمي، وأاّل
ة ويعنف على ف
ادة ه الم ق علي
،وتسري العقو

 عي.
 ن.

، أو أثناء سير
لمعنية التخاذ ال

 كلية
 الريفي

جعل الطالب را
ث مواد ھي: ال

ة االختيارية الو

ات شخص آخ

وأخالقيات البح
حرم من الدرجة
ق  االمتحان تطب
ة ، جھات المعني

 والعمل الجماع
ناء مع اآلخرين
عة المحاضرة
 إلى الجھات الم

 

عميد الك          
د/مشعل ا       

 الشروع فيه يج
ثالثن يحرم من

 مرة في الدورة

ا  أو سرقة كلم

ألمانة العلمية و
ون التوثيق يح
اء أداء خر أثن
ن بقرار من الج

  اآلتي:
ناء المناقشات
بي والحوار البن
حمولة داخل قا
بول فإنه ُيحال

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

ان النصفي أو
ش في االمتحان

طالب أكثر من

باسم "النسخ

ورة االلتزام باأل
فكار اآلخرين د
 صفة طالب آخ
لفصل" ويكون

 

تھم وحقوقھم ا
راء المختلفة أثن

النقاش االيجاب 
م الھواتف المح

غير مقبسلوكاً

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

غش في االمتحا
طالب الذي يغش

  تي تليھا.
ا تكرر غش الط

   
ال ب رف االنتح

  اصة به" .
لى الطلبة ضرو
طالب الناقل ألفك
طالب المنتحل ص
طالب، وھو "ال

 فس الغرض.
  أخرى: 

 الطلبة وواجبات
حمل وتقبل اآلر

بأسلوبتزامه 
 يسمح استخدام
ا سلك الطالب س

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

 الغ
 الط

الت
 إذا

االنتحال:.٦
 يع

خا
 عل
 الط
 الط

الط
لنف

سياسات أ.٧
من مھام
 تح
 الت
 ال
 إذا

 
 

رئي  
د/صال



 
 ة  
 س

  س

 ع

 

 

 
 
 
 

 
 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

 

الخميس  اء

  

المجموع
 دريب

 3

زمة لمجاالتھم
دوال ات، ال ھاي
 وقيم النھايات
اب دود وحس ح

     ان الجودة
      

/ أسبوعيا)٣( 

األربعا   الثاء

  

 

 
تدعملي

 
 ي

 واالقتصاد

 واالقتصاد 

ألساسية و الالز
ات النھ ة، نظري
ية والتناقصية
ل المح ، التكام

وضما األكاديمي
دى العماد

 

( عات المكتبية

الثال  االثنين

  

 ب)

الساعات
سمنار

  
ي الفصل الثاني

( 

بة واإلحصاء و

 ة   

كلية التجارة -

ت الرياضيات األ
ة ة الدال ا، نھاي
(الدوال التزايد
ية يغ األساس ص

 

  

مركز التطوير
د/ھد 

 بحتة (ب)الة

الساع

 ت األحد

  

رياضة بحتة (ب

نظري
٣ 

المستوى الثاني

رياضة بحتة (أ)

 ال يوجد

رنامج المحاسب

اللغة العربية

لحرم الجامعي

من موضوعات
دوال وأنواعھ
قات المشتقات
دود والص ر مح

 د.

 كلية
 الريفي

رياضةمبادئ ال
  

السبت

  hura 

 

ر

ا

ر

ال 

بر

ال

بة و تمكينھم م
ل الياضية مث

غاريتمية، تطبيق
ر ا ل الغي لتكام

اسبة واالقتصاد

عميد الك          
د/مشعل ا       

مخطة مقرر 

مد علي ھريرة

  صنعاء
٧٧٧١٤٩  

airah69@y

  ن وجدت):

 (إن وجدت):

  يس المقرر:

ضية عند الطلب
 المواضيع الري
 األسية واللوغا
ات )،  المنحني
إلحصاء والمحا

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

  :لمقرر

 أ.د/ أحم

ص
٣٥٤

yahoo.com

قرر:

  قرر:

  راسي:

راسة المقرر(إن

لدراسة المقرر

ي يتم فيھا تدري

   

سي:
المھارات الريا

ادة دد من م لع
مشتقات الدوال
الب اط انق ، نق
تطلب القسام اإل

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

ت عن مدرس ال

م

 م الھاتف

كتروني

 عامة عن المق
  قرر:

  مقرر ورقمه:

ت المعتمدة للمق

ى والفصل الدر

ت السابقة لدر

ت المصاحبة ل

ج/ البرامج التي

  يس المقرر:

دريس المقرر:

المقرر الدراس ف
قرر إلى تنمية ا
ذه الم تضمن ھ
ف المشتقة، مش
بية، غرى النس
عتبر المقرر متط

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

I. معلومات

 االسم

المكان ورقم

 البريد اإللك

II.معلومات

اسم المق.١

رمز الم.٢

الساعات .٣

المستوى.٤

المتطلبا.٥

المتطلبا.٦

البرنامج.٧

لغة تدري.٨

مكان تد.٩

I.وصف
يھدف ھذا المق
ة و تت األكاديمي
المتصلة، تعريف
ى والص العظم

ويعالمساحات.

رئي  
د/صال

I

٢

٣

٤
٥
٦
٧
٨
٩

ي
ا
ا
ا
ا



 
 ة  
 س

 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

ساعات الفعلية

٦ 

٦ 

٦ 

3 

٩ 

     ان الجودة
      

الس  وع

لثاني

لرابع

لسادس

ع

لتاسع 
شر

وضما األكاديمي
دى العماد

األسبو

 

 األول وال

 الثالث وال

 الخامس وال 

 السابع

الثامن وال
 والعاش

  

مركز التطوير
د/ھد 

 لدوال.

 طلقة للدالة.

 حات.

. 

  صيلية

 ة
  لوغاريتمية 

واللوغاريتمية

 ت
  ت       

  ن

  جاد المشتقة
   والضمنية  

  تب أعلى

  دوال
  والصغرى

  المحليةو
  يات المحلية

 كلية
 الريفي

  على أن:

ختبار اتصال ال
  .يفية حسابھا

ى النسبية والمط

 طبيقاتھا.
  ل اتجارية.

 سه.
وحساب المساح

 .ف
ارات الحسابية.

 .فاءة

المواضيع التفص

 الدالة    ھوم
 لة الخطية

وال غير الخطية
وال اآلسية واللو
عادالت اآلسية و

  لة العكسية
 ھوم النھايات

صائص النھايات
نھاياتق إيجاد ال

الت عدم التعيين
  صال الدوال
  ل التغير

 يف المشتقة
ض القوانين إليج
شتقات الجزئية

شتقات ومن رتب

يل منحنيات الد
ايات العظمى و
ايات المطلقة و
ق فحص النھاي

عميد الك          
د/مشعل ا       

ن الطالب قادرا
  لفة.

رية) وطريقة اخ
وكيف ل المختلفة

مى أو الصغرى

 ساحات.
 والمحدودة وتط
مة لحل المشاكل
معتمدا على نفس
يقات التكامل و

المھام والتكاليف
علومات والمھا
موكلة إليه بكفا

 مفھو
 الدال
 الدو
 الدو
 المع
الدال

      مفھو
 خص
 طرق
 حاال
اتص
 معدل
 تعري
 بعض
 المش
 المش
  
 تحلي
 النھا
 النھا
طرق

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
الطويلصر

صودة للمقرر:
رر سوف يكون
بأنواعھا المختل
صال (االستمرار
لمشتقات للدوال
 النھايات العظم

 اني لكل دالة.
المسحساب في

ت الغير محدود
رياضية المالئم
الت الرياضية م

تطبيياضية في
فريق إلنجازن 

صال وتقنية المع
ليف الفردية الم

   المقرر

ل               

 
 شتقات

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

ت التعلم المقص
من دراسة المقر
ف المعادالت بأ

االتصمفھوم  ح
والمالنھايات ف 
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