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 بحتة )ب(الرياضة مبادئ ال توصيف مقرر

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 رياضة بحتة )ب( :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى الثاني الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 واالقتصاد اإلحصاءالمحاسبة و بكالوريوس درس له المقرر:يالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربية    لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 إنتظام الدراسة في البرنامجأسلوب   .11

 أحمد علي هريرة د. أ.      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

و الالزمة لمجاالتهم  األساسيةيهدف هذا المقرر إلى تنمية المهارات الرياضية عند الطلبة و تمكينهم من موضوعات الرياضيات 
ها، نهاية الدالة، نظريات النهايات، الدوال المتصلة، أنواعالدوال ولعدد من المواضيع الرياضية مثل  األكاديمية و تتضمن هذه المادة

تقات الدوال األسية واللوغاريتمية، تطبيقات المشتقات )الدوال التزايدية والتناقصية وقيم النهايات العظمى والصغرى تعريف المشتقة، مش
ويعتبر المقرر متطلب ، التكامل المحدود وحساب المساحات. األساسيةمحدود والصيغ غيره النسبية، نقاط انقالب المنحنيات (، التكامل 

 د. واالقتصاوالمحاسبة  اإلحصاءالقسام 

 

III. :مخرجات التعلم 

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

 a1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنيص

 a2 االتصال )االستمرارية( وطريقة اختبار اتصال الدوال.مفهوم  يشرح

 a3 .وكيفية حسابها والمشتقات للدوال المختلفةالنهايات يعرف 

 a4 الصغرى النسبية والمطلقة للدالة.أو طريقة تحديد النهايات العظمى يبين 

 b1 البياني لكل دالة. شكليستنتج ال

 b2 حساب المساحات.يستخلص الحلول في 

 b3 محدود والمحدودة وتطبيقاتها.غيره التكامالت يميز بين 

 c1 يستخدم الطرق الرياضية المالئمة لحل المشاكل التجارية.  

 c2 يحل بعض المشكالت الرياضية معتمدا على نفسه.

 c3 تطبيقات التكامل وحساب المساحات.الصياغة الرياضية في  يطبق

 d1 .يعمل بفعالية ضمن فريق إلنجاز المهام والتكاليف
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 d2 يجيد مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية.

 d3 .الموكلة إليه بكفاءةينجز المهام والتكاليف الفردية 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
يصف مجموعة من المعارف العامة في المجاالت العلمية  A2 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنيص

ويتعلم كيفية استخدام أهم  اإلحصاءوالتطبيقية المرتبطة بعلم 
 في تحليل البيانات. اإلحصائيةوأشهر الحزم 

a.2 
االتصال )االستمرارية( وطريقة اختبار اتصال مفهوم  يشرح

 الدوال.
A2  يصف مجموعة من المعارف العامة في المجاالت العلمية

ويتعلم كيفية استخدام أهم  اإلحصاءوالتطبيقية المرتبطة بعلم 
 في تحليل البيانات. اإلحصائيةوأشهر الحزم 

a3 
 األدواتو ساليبيظهر المعرفة والفهم للنظريات واأل A1  .وكيفية حسابها والمشتقات للدوال المختلفةالنهايات يعرف 

 المستخدمة في مختلف الدراسات. اإلحصائية

a4 
الصغرى النسبية أو طريقة تحديد النهايات العظمى يبين 

 والمطلقة للدالة.
A2  يصف مجموعة من المعارف العامة في المجاالت العلمية

ويتعلم كيفية استخدام أهم  اإلحصاءوالتطبيقية المرتبطة بعلم 
 في تحليل البيانات. اإلحصائيةوأشهر الحزم 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرقام والبيانات  B3 البياني لكل دالة. شكليستنتج ال

 للظواهر المختلفة ويقترح المعالجات المناسبة لها.

b.2 
يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرقام والبيانات  B3 حساب المساحات.يستخلص الحلول في 

 للظواهر المختلفة ويقترح المعالجات المناسبة لها.

b3 
يميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحليل البيانات  B2 محدود والمحدودة وتطبيقاتها.غيره التكامالت يميز بين 

للوصول الى االستنتاجات  اإلحصائيةباستخدام الحزم 
 الصحيحة والتنبؤات الدقيقة.

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 
في صياغة المشكالت التطبيقية  اإلحصائية ساليبيوظف األ C2 يستخدم الطرق الرياضية المالئمة لحل المشاكل التجارية.  

 والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c.2 .يحل بعض المشكالت الرياضية معتمدا على نفسه C1 علمي.أسلوب يجيد التعامل مع االرقام والبيانات ب 

c3 
تطبيقات التكامل وحساب الصياغة الرياضية في  يطبق

 المساحات.
C3  ًيطبق مهارات اتخاذ القرارات في مجاالت العمل معتمدا

 على تحليل بيانات الظواهر التي تحدث في المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1  يعمل بفعالية ضمن فريق إلنجاز المهام والتكاليف. D1 .يعمل ضمن فريق عند ممارسته العمل االحصائي 

d.2 
يجيد مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات 

 الحسابية.
 

D2  يجيد مهارة االتصال والتأثير والتفاوض مع اآلخرين
 والتحسين والتطوير المستمر لمهارته الفردية.

d3 ينجز المهام والتكاليف الفردية الموكلة إليه بكفاءة. 
D3  يتخذ القرارات الصحيحة لحل المشكالت المختلفة التي

 يواجهها في مجال العمل.
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

  أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 التقويم استراتيجية التدريس استراتيجية والفهم المعرفة (A)/ المقرر مخرجات

a1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنيص   المحاضرات والعروض
 اإليضاحية.

 .الحوار والمناقشة 

 التعلم الذاتي والتعاوني 
والتكاليف الفردية  األنشطة)

 والجماعية المنزلية(.

 .العصف الذهني 

 .حل المشكالت 

  .االختبارات التحريرية 

  .االختبارات الشفهية 

  تقييم التكاليف الفردية
 والجماعية. 

   االختبارات القصيرة
 )الكوزات(.

 

a2 االتصال )االستمرارية( وطريقة اختبار مفهوم  يشرح
 اتصال الدوال.

a3  وكيفية  والمشتقات للدوال المختلفةالنهايات يعرف
 .حسابها

a4  الصغرى أو طريقة تحديد النهايات العظمى يبين
 والمطلقة للدالة.النسبية 

  
 

       ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقييم:                                               

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 البياني لكل دالة. شكليستنتج ال  المحاضرة 

 .الحوار والمناقشة 

  .العصف الذهني 

  .التطبيق العملي 

  المهام والتكاليف ومجموعات
 العمل.

 االختبارات التحريرية 

 .االختبارات القصيرة 

 االختبارات الشفهية 

  المالحظة وتقييم مشاركة
 الطالب في القاعة.

 .تقييم التكاليف 

b2  المساحات.حساب يستخلص الحلول في 

b3  محدود والمحدودة غيره التكامالت يميز بين
 وتطبيقاتها.

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التدري مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
 س

 استراتيجية التقويم

c1   يستخدم الطرق الرياضية المالئمة لحل المشاكل
 التجارية. 

  التدريبات العملية وحل
 المشكالت.

 .الحوار والمناقشة 

 .التكاليف ومجموعات العمل 

 .االختبارات التحريرية 

  تقييم الواجبات والتكاليف
 التطبيقية.

  .االختبارات الشفهية 

c2 .يحل بعض المشكالت الرياضية معتمدا على نفسه 

c3 تطبيقات التكامل الصياغة الرياضية في  يطبق
 وحساب المساحات.

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 التقويماستراتيجية  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

d1  يعمل بفعالية ضمن فريق إلنجاز المهام والتكاليف.  الحوار والمناقشة 

 التعلم الذاتي والتعاوني 

 والمهام والتكاليف األنشطة. 

 .المالحظة 

 األنشطةليف واتقييم التك  . 

 األسئلة المباشرة 

d2  يبرز مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات
 الحسابية.

d3  المهام والتكاليف الفردية الموكلة إليه بكفاءةينجز. 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 
 

V. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة  كتابة
 لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

 مخرجات تعلم المقرر

 الدوال الرياضية 1

  الدالة    مفهوم 

  الدالة الخطية 

  الدوال غير الخطية 

  الدوال اآلسية واللوغاريتمية 

  المعاااااااااااااااااادالت اآلساااااااااااااااااية
 واللوغاريتمية   

 الدالة العكسية 

2 6 
a1,b1, 
,c2,d1, 

 

 النهايات واالتصال                                 2

  مفهوم النهايات 

  خصائص النهايات 

 نهايات       طرق إيجاد ال 

  حاالت عدم التعيين 

  اتصال الدوال 

2 6 

a2,a3,b2,  
b3,c1,c2,d1, 

 ألمشتقات  3

  معدل التغير 

 تعريف المشتقة  

 بعض القوانين إليجاد المشتقة  

   المشتقات الجزئية والضمنية 

 المشتقات ومن رتب أعلى 

2 6 

a1,a4, 
b4,c2,d1, 

 تطبيقات على المشتقات 4

 تحليل منحنيات الدوال 

 ألنهايات العظمى والصغرى 

 المحلية النهايات المطلقة و 

  فحص النهايات المحليةطرق 

 التقعر ونقاط اإلنقالب 

 مخطط الدالة 

  تطبيقات على النهايات لبعض
 الدوال التجارية

3 9 

a1,a4, 
b4,c1,c2,d1,d2, 

          التكامل  5

  المحدود    غيره التكامل 

  محدودغيره قواعد التكامل 

  التكامل بالتعويض 

  التكامل بالتجزئ 

3 9 

a1, 
c1,c2,c3,d1,d3, 
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 الجزئية   كسورالالتكامل ب 

 التكامل المحدود 

 خواص التكامل المحدود      

 المساحة بين المنحنيات      

 تطبيقات التكامل 6
 التحليل الحدي 

  فائض المستهلك وفائض
 المنتج

2 6 

a1, 
c1,c2,d1,d2,d3 

 

 14 41 إجمالي األسابيع والساعات
 

 
 

I. :استراتيجية التدريس 

  الفاعل(المحاضرة )االلقاء 
  .الحوار والمناقشة 
 .التطبيق العملي 
 .العصف الذهني 
  .حل المشكالت 
 .التكاليف والتطبيقات العملية 
 ( والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية األنشطةالتعلم الذاتي والتعاوني(. 

 

II. والتكليفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

التكاليف الفردية والجماعية المتعلقة بالتمارين  1
 .والتطبيقات النظرية والعملية والمشاركة

a1,a2,a3,a4 , 
,b1,b3,b4,b5, ,c1,c2,d2 

 10 اسبوعيا

 10   المجموع 

 

III. :تقييم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقييم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

  النهائي
 المخرجات التي يحققها

1 
 والتكاليفالواجبات 

 %10 10 اسبوعيا
a1,a2,a3,a4, , 
b1,b3, ,c1,c2, 

 االمتحان التحريري النصفي 2
W7 

20 20% 
a1,a2,a3,a4, ,b1,b2,b3,c1,c2, 
c3,d1,d2,d3, 

3 
 W16 االختبار النهائي

70 70% 
a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3, 
c1,c2,c3, ,d1,d2,d3 
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  %100 100  المجموع 

 

IV. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

 ، مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع ،صنعاء.، أساسيات التفاضل والتكامل وتطبيقاتة 2018وعبدالحكيم العبيد ،  أحمد هريرة .4

 المراجع المساعدة

 م.4001والتكامل " دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر ،  إميل شكر هللا " دوال المتغير الحقيقي وحساب التفاضل -4
 م .4002دمحم حسين القادري وجمال دمحم البستنجي " التفاضل والتكامل "دار صنعاء للنشر والتوزيع ، عمان ، -4
ر والتوزيع ،صنعاء ، علي عزان وسعيد المعلم ، التفاضل والتكامل وتطبيقاتها في العلوم اإلقتصادية والتجارية " مركز االمين للنش -3

 م .4041
 

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

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

 

V. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة 

4.  

   سياسة حضور الفعاليات التعليمية:
  ( مان سااعات 52االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بادئها وانتهاءهاا واالنتظاام فاي الحضاور، وضارورة حضاور ) %

 المقرر.
 ( من ساعات المقرر يعد محروماً في المقرر. 42إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عن )% بعاذر أو إذا كان غيابه بسبب مارض إالا

 قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة.

4.  

 : الحضور المتأخر 
  .ينبغي على الطالب أن يأتي إلى المحاضرات، والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت المناسب 
 .يسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر في حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر 
  من درجة الحضور. 40% إلى  40الطالب الذي يتكرر تأخره عن بدء المحاضرة دون عذر مقبول سيتم خصم من % 
  ماان درجااة 20يغادرهااا فااي وقات مبكاار ساايتم خصام أو الطالاب الااذي يتكارر وصااوله إلااى المحاضارة فااي وقاات متاأخر %

 .الحضور

3.  

  ضوابط االمتحان:
 د. يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في الوقت المحد 
  ساعة من بدء االمتحان.عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع 
  بعد مرور نصف وقت االختبار.إالا ال يسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانية بعد توزيع األسئلة 
 في حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بالدور الثاني بدرجة كاملة. 
  المقرر الذي تغيب فيهيعد الطالب الغائب في اختبار نهاية الفصل راسباً في. 

1.  

  التعيينات والمشاريع:
  .يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها 
  .يبين أستاذ المقرر الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات وتسليمها 
 تأخر في تسليمه. إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي 

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics
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2.  

  الغش:
  تعني: أن يكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.األكاديمية، التي يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة 
  محاولة اساتخدام أياة أو اإلشارة أو غيره النظر في ورقة أو لن يتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحديث

 الغش. وسيلة من وسائل
  الشروع فيه يجعل الطالب راسباً في المقرر.أو الغش في االمتحان النصفي 
  الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من ثالث مواد هي: المادة التاي ضابط متلبسااً فيهاا والماادة التاي قبلهاا وكاذلك الماادة

 التي تليها.
 ة يطبق عليه حكم الفصل من الدراسة.إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحد 

6.  

  االنتحال:
  يقوم  بتقاديمها كأنهاا خاصاة أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو يعرف االنتحال باسم "النسخ

 به" .
  سرقة أعمال غيره.أو على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي، وأالا يلجأ أبداً إلى الغش 
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك دون التشهير به أمام زمالئه 
 ( ماان الالئحااة الموحاادة لشاائون 35الطالااب المنتحاال صاافة طالااب آخاار أثناااء أداء االمتحااان تطبااق عليااه المااادة )( الفقاارة )و

بقارار مان الجهاات المعنياة ،وتساري العقوباة نفساها علاى الطالاب الاذي انتحلات شخصايته الطالب، وهو "الفصال" ويكاون 
 لنفس الغرض.

5.  

 سياسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 .تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي 
 اآلخرين.النقاش االيجابي والحوار البناء مع أسلوب التزامه ب 
  ،أثناء سير االمتحان.أو ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة 
 .إذا سلك الطالب سلوكاً غير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرير عن ذلك 
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 بحتة )ب(الرياضة مبادئ الخطة مقرر 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا(3)  المكتبية الساعات
أحمد علي هريرة د. أ.  االسم 

 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 صنعاء 

333979377 
 المكان ورقم الهاتف

      hurairah69@yahoo.com البريد اإللكتروني 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 رياضة بحتة )ب( اسم المقرر:  .9

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 المجموع الساعات

  تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثاني الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .7

 رياضة بحتة )أ( المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .7

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت(:  .6

 واالقتصاد اإلحصاءبرنامج المحاسبة و البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر: البرنامج/  .3

 اللغة العربية    لغة تدريس المقرر:  .8

 واالقتصاد كلية التجارة -الحرم الجامعي  مكان تدريس المقرر:   .9

 

I. المقرر الدراسي: وصف 

و الالزمااة لمجاااالتهم  األساساايةيهاادف هااذا المقاارر إلااى تنميااة المهااارات الرياضااية عنااد الطلبااة و تمكياانهم ماان موضااوعات الرياضاايات 
هاا، نهاياة الدالاة، نظرياات النهاياات، الادوال المتصالة، أنواعالادوال ولعدد مان المواضايع الرياضاية مثال  األكاديمية و تتضمن هذه المادة

تعريااف المشااتقة، مشااتقات الاادوال األسااية واللوغاريتميااة، تطبيقااات المشااتقات )الاادوال التزايديااة والتناقصااية وقاايم النهايااات العظمااى 
ويعتباار لمحادود وحسااب المسااحات. ، التكامال ااألساسايةمحاادود والصاي  غياره والصاغرى النسابية، نقااط انقاالب المنحنياات (، التكامال 

 د. والمحاسبة واالقتصا اإلحصاءالمقرر متطلب القسام 
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II. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

III. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

 الدالة    مفهوم   الدوال الرياضية

  الدالة الخطية 

  الدوال غير الخطية 

  الدوال اآلسية واللوغاريتمية 

    المعادالت اآلسية واللوغاريتمية 

 الدالة العكسية 

والثاني األول  6 

2 

 مفهوم النهايات   النهايات واالتصال                                

  خصائص النهايات 

 نهايات       طرق إيجاد ال 

  حاالت عدم التعيين 

  اتصال الدوال 

 6 الثالث والرابع

3 

 معدل التغير   ألمشتقات 

 تعريف المشتقة  

 بعض القوانين إليجاد المشتقة  

   المشتقات الجزئية والضمنية 

 المشتقات ومن رتب أعلى 

 6 الخامس والسادس

 3 السابع   االمتحان النصفي 

4 

 تطبيقات على المشتقات
  الدوالتحليل منحنيات 

 النهايات العظمى والصغرى 

 المحليةالنهايات المطلقة و 

 طرق فحص النهايات المحلية 

 التقعر ونقاط االنقالب 

 مخطط الدالة 

  تطبيقات على النهايات لبعض
 الدوال التجارية

 9 الثامن والتاسع والعاشر

5 

 المحدود    غيره التكامل            التكامل 

  محدودغيره قواعد التكامل 

  التكامل بالتعويض 

  التكامل بالتجزيء 

الحادي عشر والثاني 
 عشر والثالث عشر

9 
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 الجزئية   كسورالالتكامل ب 

 التكامل المحدود 

 خواص التكامل المحدود      

 المساحة بين المنحنيات      

6 
 التحليل الحدي  تطبيقات التكامل

 فائض المستهلك وفائض المنتج 

الرابع عشر والخامس 
 عشر

6 

  السادس عشر   االختبار النهائي 

 18 46 إجمالي األسابيع والساعات

 
 

IV. استراتيجيات التدريس 

 )المحاضرة )االلقاء الفاعل 
  .الحوار والمناقشة 
 .التطبيق العملي 
 .العصف الذهني 
  .حل المشكالت 
 .التكاليف والتطبيقات العملية 
 ( الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقيةوالتكاليف المنزلية  األنشطةالتعلم الذاتي والتعاوني(. 

 

V. والتكليفات: األنشطة 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكليف الرقم

التكاليف الفردية والجماعية المتعلقة بالتمارين والتطبيقات النظرية  1
 .والعملية والمشاركة

 10 اسبوعيا

 40  المجموع 

 

VI. :تقييم التعلم 

 التقويمموضوعات  الرقم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النهائي(

 %10 10 اسبوعيا الواجبات والتكاليف 4

 W7 20 20% االمتحان التحريري النصفي 4

 W16 50 50% االختبار النهائي 3

 %100 400 المجموع 

 

VII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
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 مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع ، صنعاء.، أساسيات التفاضل والتكامل وتطبيقاتة 2018وعبدالحكيم العبيد ،  أحمد هريرة ، 

 المراجع المساعدة:

 ، م.، دوال المتغير الحقيقي وحساب التفاضل والتكامل ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر.4001إميل شكر هللا 

 ، م ، التفاضل والتكامل ، دار صنعاء للنشر والتوزيع ، عمان 4002دمحم حسين القادري وجمال دمحم البستنجي 

 ، م ، التفاضل والتكامال وتطبيقاتهاا فاي العلاوم اإلقتصاادية والتجارياة ، مركاز االماين للنشار 4041علي عزان وسعيد المعلم
 والتوزيع ،صنعاء .

 )إن وجدت(مواد إلكترونية وإنترنت:    

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

 

VIII. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

4. 

   التعليمية:سياسة حضور الفعاليات 
  ( ماان 52االلتازام بالمواعياد المحاددة للمحاضارات فاي بادئها وانتهاءهاا واالنتظاام فاي الحضاور، وضارورة حضاور ) %

 ساعات المقرر.
 ( من ساعات المقرر يعد محروماً في المقرر. 42إذا تجاوز نسبة غياب الطالب عن )% أو إذا كان غيابه بسبب مرض إالا

 الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة.بعذر قاهر تقبله عمادة 

4. 

 : الحضور المتأخر 
  .ينبغي على الطالب أن يأتي إلى المحاضرات، والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر في الوقت المناسب 
 .يسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر في حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى أستاذ المقرر 
  ماان درجااة 40% إلااى  40الطالاب الااذي يتكاارر تااأخره عاان باادء المحاضاارة دون عاذر مقبااول ساايتم خصاام ماان %

 الحضور. 
  مان درجاة 20يغادرها في وقت مبكر سيتم خصم أو الطالب الذي يتكرر وصوله إلى المحاضرة في وقت متأخر %

 .الحضور

3. 

  ضوابط االمتحان:
  د. االمتحان في الوقت المحديجب على الطالب الوصول إلى قاعة 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
  بعد مرور نصف وقت االختبار.إالا ال يسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانية بعد توزيع األسئلة 
  الثاني بدرجة كاملةفي حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بالدور. 
 يعد الطالب الغائب في اختبار نهاية الفصل راسباً في المقرر الذي تغيب فيه. 

1. 

  التعيينات والمشاريع:
  .يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها 
  .يبين أستاذ المقرر الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات وتسليمها 
  تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.إذا 

2. 

  الغش:
 .يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته 
  محاولااة أو اإلشاارة أو غيااره النظار فااي ورقاة أو لان ياتم التسااامح ماع الغااش وهاو: محاولااة الطالاب الغاش بالحااديث

 استخدام أية وسيلة من وسائل الغش.

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics
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  الشروع فيه يجعل الطالب راسباً في المقرر.أو الغش في االمتحان النصفي 
  التاي ضابط متلبسااً فيهاا والماادة التاي قبلهاا وكاذلك الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من ثالث مواد هاي: الماادة

 المادة التي تليها.
 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصل من الدراسة 

6. 

  االنتحال:
  يقاوم  بتقاديمها كأنهاا أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجاه أو سرقة كلمات شخص آخر أو يعرف االنتحال باسم "النسخ

 خاصة به" .
  سارقة أعمااال أو علاى الطلباة ضارورة االلتاازام باألماناة العلمياة وأخالقياات البحااث العلماي، وأالا يلجاأ أباداً إلااى الغاش

 غيره.
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك دون التشهير به أمام زمالئه 
  ( الفقرة )و( من الالئحة الموحادة لشائون 35المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحان تطبق عليه المادة )الطالب

الطااالب، وهااو "الفصاال" ويكااون بقاارار ماان الجهااات المعنيااة ،وتسااري العقوبااة نفسااها علااى الطالااب الااذي انتحلاات 
 شخصيته لنفس الغرض.

5. 

 سياسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 .تحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي 
 النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين.أسلوب التزامه ب 
  ،أثناء سير االمتحان.أو ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة 
  ًغير مقبول فإنه يُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرير عن ذلك.إذا سلك الطالب سلوكا 

 


