
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 بحتة )ب(الرٌاضة ال : مبادئتوصٌف مقرر
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 بحتة )ب( رٌاضة :اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى الثانً الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 رٌاضة بحتة )أ( المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(: 6

 واالقتصادحصا  اإلالمحاسبة و بكالورٌوس درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 علً هرٌرة أحمد. أ.د      معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II. :وصف المقرر 

ٌة و الالزمة لمجاالتهم ساستنمٌة المهارات الرٌاضٌة عند الطلبة و تمكٌنهم من موضوعات الرٌاضٌات األإلى ٌهدف هذا المقرر 
ها، نهاٌة الدالة، نظرٌات النهاٌات، الدوال المتصلة، أنواعالدوال ولعدد من المواضٌع الرٌاضٌة مثل  ة و تتضمن هذه المادةكادٌمٌاأل

ة واللوغارٌتمٌة، تطبٌقات المشتقات )الدوال التزاٌدٌة والتناقصٌة وقٌم النهاٌات العظمى ٌاألستعرٌف المشتقة، مشتقات الدوال 
وٌعتبر ٌة، التكامل المحدود وحساب المساحات. ساسوالصغرى النسبٌة، نقاط انقالب المنحنٌات (، التكامل الغٌر محدود والصٌغ األ

 .والمحاسبة واالقتصادحصا  اإلالمقرر متطلب القسام 

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

 a1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنٌص

 a2 االتصال )االستمرارٌة( وطرٌقة اختبار اتصال الدوال.مفهوم  ٌشرح

 a3 .وكٌفٌة حسابها والمشتقات للدوال المختلفةالنهاٌات ٌعرف 

 a4 الصغرى النسبٌة والمطلقة للدالة.أو طرٌقة تحدٌد النهاٌات العظمى ٌبٌن 

 b1 البٌانً لكل دالة. شكلٌستنتج ال

 b2 حساب المساحات.ٌستخلص الحلول فً 

 b3 التكامالت الغٌر محدود والمحدودة وتطبٌقاتها.ٌمٌز بٌن 

 c1 ٌستخدم الطرق الرٌاضٌة المالئمة لحل المشاكل التجارٌة.  

 c2 ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا على نفسه.

 c3 تطبٌقات التكامل وحساب المساحات.الصٌاغة الرٌاضٌة فً  ٌطبق

 d1 .ٌعمل بفعالٌة ضمن فرٌق إلنجاز المهام والتكالٌف

 d2 ٌجٌد مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات الحسابٌة.

 d3 .الموكلة إلٌه بكفا ةٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة 
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IV. :موا مة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنٌص 
A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت

وٌتعلم كٌفٌة حصا  اإلالعلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 
 ٌة فً تحلٌل البٌانات.حصائاإلام أهم وأشهر الحزم إستخد

a.2 
االتصال )االستمرارٌة( وطرٌقة اختبار مفهوم  ٌشرح

 اتصال الدوال.

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة حصا  اإلالعلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

 ٌة فً تحلٌل البٌانات.حصائاإلام أهم وأشهر الحزم إستخد

a3  وكٌفٌة حسابها والمشتقات للدوال المختلفةالنهاٌات ٌعرف. 
 A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.حصائاإل دواتواأل

a4 
الصغرى النسبٌة أو طرٌقة تحدٌد النهاٌات العظمى ٌبٌن 

 والمطلقة للدالة.

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة حصا  اإلالعلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

 تحلٌل البٌانات.ٌة فً حصائاإلام أهم وأشهر الحزم إستخد

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 البٌانً لكل دالة. شكلٌستنتج ال 
B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 
 لها.

b.2  ًحساب المساحات.ٌستخلص الحلول ف 
B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 
 لها.

b3  التكامالت الغٌر محدود والمحدودة وتطبٌقاتها.ٌمٌز بٌن 
B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل

إلى ٌة للوصول حصائاإلام الحزم إستخدالبٌانات ب
 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1   .ٌستخدم الطرق الرٌاضٌة المالئمة لحل المشاكل التجارٌة 
C2  ٌة فً صٌاغة المشكالت حصائاإلٌوظف األسالٌب

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c.2 .ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا على نفسه C1  علمً. أسلوببوالبٌانات األرقام ٌجٌد التعامل مع 

c3 
تطبٌقات التكامل وحساب الصٌاغة الرٌاضٌة فً  ٌطبق

 المساحات.

C3  ٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت العمل
معتمداً على تحلٌل بٌانات الظواهر التً تحدث فً 

 المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1  ٌعمل بفعالٌة ضمن فرٌق إلنجاز المهام والتكالٌف. D1  حصائاإلٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل.ً 

d.2 
ٌجٌد مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات 

 الحسابٌة.
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع

 اآلخرٌن والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d3 ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفا ة. 
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة

 التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 

V. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة والفهم المعرفة (A)/ المقرر مخرجات

a1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنٌص   المحاضرات والعروض
 اإلٌضاحٌة.

  .االختبارات التحرٌرٌة 

  .االختبارات الشفهٌة a2 االتصال )االستمرارٌة( وطرٌقة اختبار مفهوم  ٌشرح
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 الحوار والمناقشة.  اتصال الدوال.

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 
)االنشطة والتكالٌف الفردٌة 

 والجماعٌة المنزلٌة(.

 .ًالعصف الذهن 

 .حل المشكالت 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة. 

   االختبارات القصٌرة
 )الكوزات(.

 

a3 
وكٌفٌة  والمشتقات للدوال المختلفةالنهاٌات ٌعرف 
 .حسابها

a4 
الصغرى النسبٌة أو طرٌقة تحدٌد النهاٌات العظمى ٌبٌن 

 والمطلقة للدالة.

 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 البٌانً لكل دالة. شكلٌستنتج ال  المحاضرة 

 .الحوار والمناقشة 

  .ًالعصف الذهن 

  .ًالتطبٌق العمل 

  المهام والتكالٌف
 ومجموعات العمل.

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .االختبارات القصٌرة 

 االختبارات الشفهٌة 

  المالحظة وتقٌٌم مشاركة
 الطالب فً القاعة.

  التكالٌف.تقٌٌم 

b2  ًحساب المساحات.ٌستخلص الحلول ف 

b3 
التكامالت الغٌر محدود والمحدودة ٌمٌز بٌن 

 وتطبٌقاتها.

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التدري إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
 س

 التقوٌم إستراتٌجٌة

c1   ٌستخدم الطرق الرٌاضٌة المالئمة لحل المشاكل
 التجارٌة. 

  التدرٌبات العملٌة وحل
 المشكالت.

 .الحوار والمناقشة 

 .التكالٌف ومجموعات العمل 

 .االختبارات التحرٌرٌة 

  تقٌٌم الواجبات
 والتكالٌف التطبٌقٌة.

  .االختبارات الشفهٌة 

c2  الرٌاضٌة معتمدا على نفسه.ٌحل بعض المشكالت 

c3 تطبٌقات التكامل الصٌاغة الرٌاضٌة فً  ٌطبق
 وحساب المساحات.

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1  ٌعمل بفعالٌة ضمن فرٌق إلنجاز المهام والتكالٌف. 
 الحوار والمناقشة 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 

 االنشطة والمهام والتكالٌف. 

 .المالحظة 

 لٌف واالنشطة.  اتقٌٌم التك 

 األسئلة المباشرة 

d2 
ٌبرز مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات 

 الحسابٌة.

d3 ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة. 

 

VI. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 مخرجات تعلم المقرر الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم

 الدوال الرٌاضٌة 1

  الدالة    مفهوم 

  الدالة الخطٌة 

  الدوال غٌر الخطٌة 

  ة األسٌالدوال
 واللوغارٌتمٌة 

  ة األسٌالمعادالت

2 6 
a1,b1, 
,c2,d1, 
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 واللوغارٌتمٌة   

 الدالة العكسٌة 

 النهاٌات واالتصال                                 2

  مفهوم النهاٌات 

  خصائص النهاٌات 

  نهاٌات       ال إٌجادطرق 

  حاالت عدم التعٌٌن 

  اتصال الدوال 

2 6 
a2,a3,b2, 

b3,c1,c2,d1, 

3 

 معدل التغٌر   ألمشتقات 

 تعرٌف المشتقة  

 ٌجادبعض القوانٌن إل 
  المشتقة

  المشتقات الجزئٌة
 والضمنٌة  

 المشتقات ومن رتب أعلى 

2 6 
a1,a4, 

b4,c2,d1, 

 تطبٌقات على المشتقات 4

 تحلٌل منحنٌات الدوال 

 ألنهاٌات العظمى والصغرى 

 المحلٌة النهاٌات المطلقة و 

  المحلٌةطرق فحص النهاٌات 

 التقعر ونقاط اإلنقالب 

 مخطط الدالة 

  تطبٌقات على النهاٌات لبعض
 الدوال التجارٌة

3 9 
a1,a4, 

b4,c1,c2,d1,d2, 

          التكامل  5

     التكامل الغٌر المحدود 

 قواعد التكامل الغٌر محدود 

  التكامل بالتعوٌض 

  التكامل بالتجزئ 

 الجزئٌة   كسورالالتكامل ب 

  المحدودالتكامل 

 خواص التكامل المحدود      

 المساحة بٌن المنحنٌات      

3 9 
a1, 

c1,c2,c3,d1,d3, 

 تطبٌقات التكامل 6
 التحلٌل الحدي 

  فائض المستهلك وفائض
 المنتج

2 6 
a1, 

c1,c2,d1,d2,d3 
 

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

 

I. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 )المحاضرة )االلقاء الفاعل 
  .الحوار والمناقشة 
 .ًالتطبٌق العمل 
 .ًالعصف الذهن 
  .حل المشكالت 
 .التكالٌف والتطبٌقات العملٌة 
 التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة(. 
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II. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبو األ مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلقة بالتمارٌن  1
 .والتطبٌقات النظرٌة والعملٌة والمشاركة

a1,a2 ,b1,b2,b3,c1,c2, 
c3,d1,d2,d3, 

 10 ٌاأسبوع

 10 المجموع

 

III. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

  التقوٌم النهائً
 التً ٌحققهاالمخرجات 

 %10 10 ٌاأسبوع والتكالٌفالواجبات  1
a1,a2,a3,a4, , 
b1,b3, ,c1,c2, 

 W7 20 20% االمتحان التحرٌري النصفً 2
a1,a2,a3,a4, 

,b1,b2,b3,c1,c2, 
c3,d1,d2,d3, 

 W16 70 70% االختبار النهائً 3
a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3, 

c1,c2,c3, ,d1,d2,d3 

  %100 100 المجمو 

 

IV. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 ، مكتبة الوسطٌة للنشر والتوزٌع ،صنعاء.ٌات التفاضل والتكامل وتطبٌقاتة أساس، 2018وعبدالحكٌم العبٌد ،  هرٌرة أحمد.1

 المراجع المساعدة

 م.2114النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر ، إمٌل شكر هللا " دوال المتغٌر الحقٌقً وحساب التفاضل والتكامل " دار  -1
 م .2115محمد حسٌن القادري وجمال محمد البستنجً " التفاضل والتكامل "دار صنعاء للنشر والتوزٌع ، عمان ، -2
للنشةر والتوزٌةع  األمةٌنعلً عزان وسعٌد المعلم ، التفاضل والتكامل وتطبٌقاتها فً العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌةة " مركةز  -3

 م .2114ء ، ،صنعا

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1- http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics 

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 ٌتعلق باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما 

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 ( مةن سةاعات 75فةً الحضةور، وضةرورة حضةور )  نتظةامااللتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واإل %

 المقرر.
  أو %( من ساعات المقرر ٌعةد محرومةاف فةً المقةرر. إالا إذا كةان غٌابةه بسةبب مةرض 25غٌاب الطالب عن ) تجاوزت نسبةإذا

 بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة.

2 

 : الحضور المتأخر 
  ًفً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشاركالمحاضرات، إلى ٌنبغً على الطالب أن ٌأت 
  المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى 
  من درجة الحضور. 21إلى %  11الطالب الذي ٌتكرر تأخره عن بدء المحاضرة دون عذر مقبول سٌتم خصم من % 
 مةن درجةة 51ٌغادرهةا فةً وقةت مبكةر سةٌتم خصةم أو المحاضةرة فةً وقةت متةأخر إلةى وله الطالةب الةذي ٌتكةرر وصة %

 .الحضور

  ضوابط االمتحان: 3

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics
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 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

  قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.إلى ٌجب على الطالب الوصول 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
  القاعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار.ال ٌسمح للطالب الخروج من 
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباف فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
  المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.  أستاذٌحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.  أستاذٌبٌن 
 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

5 

  الغش:
 ة،التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاف مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.كادٌمٌالنزاهة األ ٌلتزم الطلبة بمبادئ 
  ام أٌة إستخدمحاولة أو اإلشارة أو  ورقة غٌرهالنظر فً أو لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث

 وسٌلة من وسائل الغش.
  ًٌجعل الطالب راسباف فً المقرر.الشروع فٌه أو الغش فً االمتحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ثالث مواد هً: المادة التً ضةبط متلبسةاف فٌهةا والمةادة التةً قبلهةا وكةذلك المةادة

 التً تلٌها.
  الواحدة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الدراسة. االختبارٌةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 

6 

  االنتحال:
  ٌقوم  بتقدٌمها كأنها خاصةة أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتحال باسم "النسخ

 به" .
  غٌره. أعمالسرقة أو الغش إلى على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البحث العلمً، وأالا ٌلجأ أبداف 
  ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك دون التشهٌر به أمام زمالئه.الطالب الناقل 
  ( الفقةةرة )و( مةةن الالئحةةة الموحةةدة لشةةئون 37أداء االمتحةةان تطبةةق علٌةةه المةةادة ) أثنةةاءالطالةةب المنتحةةل صةةفة طالةةب آخةةر

الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بقةرار مةن الجهةات المعنٌةة ،وتسةري العقوبةة نفسةها علةى الطالةب الةذي انتحلةت شخصةٌته 
 لنفس الغرض.

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإل أسلوببالتزامه 
  سٌر االمتحان. أثناءأو ام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  ٌُحال  التخاذ الالزم، مشفوعاف بتقرٌر عن ذلك.الجهات المعنٌة إلى إذا سلك الطالب سلوكاف غٌر مقبول فإنه 
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 بحتة )ب(الرٌاضة مبادئ ال :خطة مقرر
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
علً هرٌرة أحمد/ أ.د  االسم 

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 صنعا  

333949354 
 المكان ورقم الهاتف

      hurairah69@yahoo.com ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 بحتة )ب(الرٌاضة مبادئ ال اسم المقرر: 9

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 المجموع الساعات

  تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الثانًالمستوى الثانً الفصل  المستوى والفصل الدراسً: 4

 رٌاضة بحتة )أ( المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت(: 6

 واالقتصادحصاء اإلبرنامج المحاسبة و البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 3

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 واالقتصاد كلٌة التجارة -الحرم الجامعً  مكان تدرٌس المقرر:  9

 

I. المقرر الدراسً: وصف 

ٌة و الالزمة لمجاالتهم ساستنمٌة المهارات الرٌاضٌة عند الطلبة و تمكٌنهم من موضوعات الرٌاضٌات األإلى ٌهدف هذا المقرر 
ها، نهاٌة الدالة، نظرٌات النهاٌات، الدوال أنواعالدوال ولعدد من المواضٌع الرٌاضٌة مثل  ة و تتضمن هذه المادةكادٌمٌاأل

ة واللوغارٌتمٌة، تطبٌقات المشتقات )الدوال التزاٌدٌة والتناقصٌة وقٌم النهاٌات األسٌالمتصلة، تعرٌف المشتقة، مشتقات الدوال 
ٌة، التكامل المحدود وحساب ساسالتكامل الغٌر محدود والصٌغ األالعظمى والصغرى النسبٌة، نقاط انقالب المنحنٌات (، 

 والمحاسبة واالقتصاد.حصا  اإلوٌعتبر المقرر متطلب القسام المساحات. 

 

II. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:   

 a1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنٌص

 a2 االتصال )االستمرارٌة( وطرٌقة اختبار اتصال الدوال.مفهوم  ٌشرح

 a3 .وكٌفٌة حسابها والمشتقات للدوال المختلفةالنهاٌات ٌعرف 

 a4 الصغرى النسبٌة والمطلقة للدالة.أو طرٌقة تحدٌد النهاٌات العظمى ٌبٌن 

 b1 البٌانً لكل دالة. شكلٌستنتج ال

 b2 المساحات. حسابٌستخلص الحلول فً 

 b3 التكامالت الغٌر محدود والمحدودة وتطبٌقاتها.ٌمٌز بٌن 

 c1 ٌستخدم الطرق الرٌاضٌة المالئمة لحل المشاكل التجارٌة.  

 c2 ٌحل بعض المشكالت الرٌاضٌة معتمدا على نفسه.

 c3 تطبٌقات التكامل وحساب المساحات.الصٌاغة الرٌاضٌة فً  ٌطبق
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III. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

 الرٌاضٌةالدوال  1

  الدالة    مفهوم 

  الدالة الخطٌة 

  الدوال غٌر الخطٌة 

  ة واللوغارٌتمٌة األسٌالدوال 

  ة واللوغارٌتمٌة   األسٌالمعادالت 

 الدالة العكسٌة 

والثانً ألولا  6 

 النهاٌات واالتصال 2

  مفهوم النهاٌات 

  خصائص النهاٌات 

  نهاٌات       ال إٌجادطرق 

  حاالت عدم التعٌٌن 

  اتصال الدوال 

 6 الثالث والرابع

 ألمشتقات 3

  معدل التغٌر 

 تعرٌف المشتقة  

 المشتقة ٌجادبعض القوانٌن إل  

   المشتقات الجزئٌة والضمنٌة 

 المشتقات ومن رتب أعلى 

 6 الخامس والسادس

 3 السابع االمتحان النصفً

 تطبٌقات على المشتقات 4

 تحلٌل منحنٌات الدوال 

  والصغرىالنهاٌات العظمى 

 المحلٌةالنهاٌات المطلقة و 

 طرق فحص النهاٌات المحلٌة 

 التقعر ونقاط االنقالب 

 مخطط الدالة 

  تطبٌقات على النهاٌات لبعض
 الدوال التجارٌة

والتاسع أمنالث
 والعاشر

9 

 التكامل 5

     التكامل الغٌر المحدود 

 قواعد التكامل الغٌر محدود 

  التكامل بالتعوٌض 

  التكامل بالتجزيء 

 الجزئٌة   كسورالالتكامل ب 

 التكامل المحدود 

 خواص التكامل المحدود      

 المساحة بٌن المنحنٌات      

الحادي عشر 
والثانً عشر 
 والثالث عشر

9 

 تطبٌقات التكامل 6
 التحلٌل الحدي 

 فائض المستهلك وفائض المنتج 

الرابع عشر 
 والخامس عشر

6 

 d1 .فرٌق إلنجاز المهام والتكالٌفٌعمل بفعالٌة ضمن 

 d2 ٌجٌد مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات الحسابٌة.

  d3 .ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة
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  السادس عشر االختبار النهائً

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

IV. استراتٌجٌات التدرٌس 

 )المحاضرة )االلقاء الفاعل 
  .الحوار والمناقشة 
 .ًالتطبٌق العمل 
 .ًالعصف الذهن 
  .حل المشكالت 
 .التكالٌف والتطبٌقات العملٌة 
  والمشارٌع التطبٌقٌةالتعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة(. 

 

V. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبوعاأل النشاط/ التكلٌف الرقم

1 
التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلقة بالتمارٌن والتطبٌقات النظرٌة والعملٌة 

 .والمشاركة
 10 ٌاأسبوع

 11 المجمو 

 

VI. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة الٌوم والتارٌخموعد التقوٌم/  موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

 درجة  التقوٌم النهائً(إلى )نسبة الدرجة 

 %10 10 ٌاأسبوع الواجبات والتكالٌف 1

 W7 20 20% االمتحان التحرٌري النصفً 2

 W16 70 70% االختبار النهائً 

 %100 111 المجموع

 

VII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:

 مكتبة الوسطٌة للنشر والتوزٌع ، ٌات التفاضل والتكامل وتطبٌقاتة أساس، 2018وعبدالحكٌم العبٌد ،  هرٌرة أحمد ،
 صنعاء.

 المراجع المساعدة:

 ، م.، دوال المتغٌر الحقٌقً وحساب التفاضل والتكامل ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر.2114إمٌل شكر هللا 

  م ، التفاضل والتكامل ، دار صنعاء للنشر والتوزٌع ، عمان .2115البستنجً ،محمد حسٌن القادري وجمال محمد 

 ، للنشةر  األمةٌنم ، التفاضل والتكامل وتطبٌقاتها فً العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌةة ، مركةز 2114علً عزان وسعٌد المعلم
 والتوزٌع ،صنعاء .

 )إن وجدت(:    إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics 

 

VIII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: .1

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics
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 ( مين 35فيً الحضيور، وضيرورة حضيور )  نتظامااللتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتها ها واإل %
 ساعات المقرر.

  ( مين سياعات المقيرر ٌعيد محرومياً فيً المقيرر. إالا إذا كيان غٌابيه بسيبب 25غٌاب الطاليب عين ) تجاوزت نسبةإذا%
 ب وثائق رسمٌة ومعمدة.بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجأو مرض 

2. 

 : الحضور المتأخر 
  ًفً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشاركالمحاضرات، إلى ٌنبغً على الطالب أن ٌأت 
  المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى 
  مين درجية 21إليى %  91الطالب الذي ٌتكرر تأخره عن بد  المحاضيرة دون عيذر مقبيول سيٌتم خصيم مين %

 الحضور. 
  مين 51ٌغادرهيا فيً وقيت مبكير سيٌتم خصيم أو المحاضرة فً وقت متيأخر إلى الطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .درجة الحضور

3. 

  ضوابط االمتحان:
  االمتحان فً الوقت المحدد.قاعة إلى ٌجب على الطالب الوصول 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بد  االمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار 
 لثانً بدرجة كاملةفً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور ا. 
 ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 

4. 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
  المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.  أستاذٌحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.  أستاذٌبٌن 
  تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا 

5. 

  الغش:
 ة، التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.كادٌمٌٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ 
  محاولية أو اإلشيارة أو  ورقية غٌيرهالنظير فيً أو لن ٌتم التسيامح ميع الغيه وهيو: محاولية الطاليب الغيه بالحيدٌث

 ام أٌة وسٌلة من وسائل الغه.إستخد
  ًالشرو  فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو الغه فً االمتحان النصف 
  التً ضبط متلبسياً فٌهيا والميادة التيً قبلهيا وكيذلك الطالب الذي ٌغه فً االمتحان ٌحرم من ثالث مواد هً: المادة

 المادة التً تلٌها.
  الواحدة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الدراسة. االختبارٌةإذا تكرر غه الطالب أكثر من مرة فً الدورة 

6. 

  االنتحال:
  ٌقيوم  بتقيدٌمها كأنهيا أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتحال باسم "النسخ

 خاصة به" .
  ًأعميالسيرقة أو الغيه إليى على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البحيث العلميً، وأالا ٌلجيأ أبيدا 

 غٌره.
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك دون التشهٌر به أمام زمالئه 
  ( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون 33أدا  االمتحان تطبق علٌه المادة ) أثنا الطالب المنتحل صفة طالب آخر

الطييالب، وهييو "الفصييل" وٌكييون بقييرار ميين الجهييات المعنٌيية ،وتسييري العقوبيية نفسييها علييى الطالييب الييذي انتحلييت 
 شخصٌته لنفس الغرض.

7. 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثنا تحمل وتقبل اآلرا  المختلفة 
  والحوار البنا  مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاه اإل أسلوببالتزامه 
  سٌر االمتحان. أثنا أو ام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  ٌُحال  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 

 
  


