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 .للفيزيائيين 1رياضيات  :مقرر مواصفات
 

i. معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title  للفيزيائيين. 1رياضيات 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number  

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 ----- 1 3 

4.  
 لفصل الدراسيالمستوى وا

Study Level and Semester .المستوى األول الفصل الدراسي األول 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 اليوجد.

6.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered .الفيزياء 

7.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course .اللغة العربية 

8.  
 نظام الدراسة

Study System .الفصلي 

9.  
 المقرر مواصفاتمعد)و( 

Prepared By 
 د/ عمر عبدالعزيز العبسي.

10.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 .الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس:مالحظة

ii. وصف المقررCourse Description: 

و تطبيقاته للتفاضل  المفاهيم األساسية  هو تعريف الطالب على المبادئ و لمقررالهدف الرئيسي من ا

ي للعديد من المقررات الرياضاااية والفيزيائية   هذا المقررويحتوي  ،ياعلالمساااتويات الفي والتي تعتبر أسااااساااا

وال الحقيقية و أنواعها  و رساااااام الدوال وار  حساااااااب النهايات األعداد الحقيقية وخواصااااااها والد على

 .واالتصال والمشتقات وتطبيقاتها الفيزيائية

                                                                                                                                                                                   

iii. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

a1-  لمشتقاتالنهاية واالتصال، االدوال الحقيقية ، مثل  بالمقرريشرح المفاهيم األساسية المتعلقة. 

a2- اع الدوال وخواصها و النهايات واالتصال وكذلك قواعد االشتقا  المختلفةيتعرف على أنو. 

b1-  للتفاضل ة الدوالويحلل قابليتصال مسائل النهايات وااليحلل. 

b2- الفيزيائية المسائلويستخدمها في حل للدوال المشتقات  يحسب. 

c1-  و دراسة سلوك الدالة.ات حساب المشتق ،رسم الدوالليستخدم الحاسوب والبرامج الرياضية  
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c2-  الفيزيائيةالتطبيقات  المفاهيم األساسية في التفاضل لحل مسائليطبق. 

d1- .يعمل بكفاءة بشكل فردي أو كجزء من فريق لحل المسائل المتعلقة بالمقرر 

d2-  شفهييا وكتابييا. منطقياألفكار الرياضية بشكل واضح ويجيد إيصال 

                                                                        

                                      

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 :والتقويمالتعليم والتعلممخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 التقويم استراتيجية
AssessmentStrategies 

a1- 

يشرح المفاهيم األساسية المتعلقة 

النهاية الدوال الحقيقية ، مثل  بالمقرر

 .شتقاتلمواالتصال، ا

المحاضرة 

 -التفاعلية 

الحوار 

 -والمناقشة 

حل 

 -المشكالت 

 التعلم الذاتي.

التكليفات 

- والواجبات

 - قصيرة اختبارات

 -نصفي  اختبار

نهائي اختبار  -a2 

يتعرف على أنواع الدوال وخواصها و 

النهايات واالتصال وكذلك قواعد 

 .االشتقا  المختلفة

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes( 

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes( 

a1- 
مثل  بالمقرريشرح المفاهيم األساسية المتعلقة 

 .لمشتقاتالنهاية واالتصال، االدوال الحقيقية ، 
A2 المستخدمة الرياضية المفاهيم يوضح 

 .الفيزياء في
-a2 

ع الدوال وخواصها و النهايات يتعرف على أنوا

 .واالتصال وكذلك قواعد االشتقا  المختلفة

b1- 
ة ويحلل قابليتصال مسائل النهايات وااليحلل 

 .للتفاضل الدوال
B2 

 الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ

 .المناسبة الرياضية المعادالت باستخدام
b2- 

ويستخدمها في حل للدوال المشتقات  يحسب

 .فيزيائيةال المسائل

-c1 
رسم ليستخدم الحاسوب والبرامج الرياضية 

  و دراسة سلوك الدالة.حساب المشتقات  ،الدوال
C3 

 التطبيقات في البرمجيات يستخدم

 .المختلفة ةالفيزيائي
-c2 

 المفاهيم األساسية في التفاضل لحل مسائليطبق 

 .الفيزيائيةالتطبيقات 

d1- 
كجزء من فريق لحل يعمل بكفاءة بشكل فردي أو 

 المسائل المتعلقة بالمقرر.
D2 

 وينجز فعال بشكل مجموعات في يعمل

 .المحدد الوقت في العمل

-d2 
األفكار الرياضية بشكل واضح يجيد إيصال 

 شفهييا وكتابييا. منطقيو
D1 وباستخدام شفهييا العلمية المعارف ينقل 

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 تقويم:    المقرر)المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والمخرجات تعلم مواءمة ثانيا:
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
IntellectualSkillsCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1- 
تصال النهايات واال مسائليحلل 

 .للتفاضل ة الدوالويحلل قابلي
المحاضرة التفاعلية 

الحوار والمناقشة  -

 -العصف الذهني -

 -حل المشكالت 

 -التعلم الذاتي 

.التعلم التعاوني  

التكليفات 

- والواجبات

 اختبارات

 - قصيرة

نصفي  اختبار

 اختبار -

 نهائي

b2- 
ويستخدمها للدوال المشتقات  يحسب

 .الفيزيائية المسائلفي حل 

 

مخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس مواءمة ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريستراتيجية اس
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

-c1 

يستخدم الحاسوب والبرامج 

حساب  ،رسم الدواللالرياضية 

و دراسة سلوك الدالة.المشتقات 

  

التعلم الذاتي -حل المشكالت 

 .التعلم التعاوني-
.التكليفات والواجبات  

-c2 
في التفاضل  المفاهيم األساسيةيطبق 

 .الفيزيائيةالتطبيقات  لحل مسائل

- المحاضرة التفاعلية

حل -والمناقشة الحوار 

-التعلم الذاتي -المشكالت 

 .التعلم التعاوني

- التكليفات والواجبات

 - قصيرة اختبارات

 اختبار -نصفي  اختبار

 نهائي

 

 التدريس والتقويم:ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

d1- 

يعمل بكفاءة بشكل فردي أو كجزء 

سائل المتعلقة من فريق لحل الم

 بالمقرر.

تقسيم الطالب لمجموعات 

–(التعلم التعاوني)

استخدام النترنت والمكتبة 

 .التعلم الذاتي-

التكليفات 

.والواجبات  

-d2 
األفكار الرياضية بشكل يجيد إيصال 

 شفهييا وكتابييا. منطقيواضح و

تقسيم الطالب لمجموعات 

–(التعلم التعاوني)

 استخدام النترنت والمكتبة

 .التعلم الذاتي-

التكليفات 

.والواجبات  
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v.  ى المقررمحتوموضوعات Course Content 
 

النظري  الجانب أوال: موضوعات Theoretical Aspect 

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 

1 
الدوال 

 الحقيقية

 العملياااات و ةلاااامفهوم الاااد

 . على الدوال

 وخواصها. أنواع الدوال 

 العكسية. ةالدال 

2 4 a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2. 

2 
 النهايات

 واالتصال

 ةمفهوم النهاي. 

 .ار  إيجاد النهايات للدوال 

 .تطبيقات فيزيائية  االتصاااال

على النهايات وكيفية إيجاد 

 الميل 

 صير.اختبار ق 

4 8 a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2. 

3 
االختبار 

 النصفي
 .a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2  1 االختبار النصفي.

 االشتقا  4

  القوانين  - مفهوم االشااتقا

 شتقا .الاألساسية ل

 مشاااااتقات الدوال العكساااااية 

 .والمركبة

  االشاااااااتقاااا  ال ااااااامني و

 متري.البارا

  أعلىالمشتقات من رتب. 

4 8 a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2. 

5 
تطبيقات 

 المشتقات

 يتينظرو قااااعااادة لوبيتاااال 

 رول و القيمة المتوسطة.

 معااادل ير  مساااااااااائااال  غ ت ل ا

 والمعدالت المرتبطة.

  قيم ل لقصاااااااوىا  للااادالاااة ا

 .ومسائل األمثلية

 التقريب والتفاضل. 

 .اختبار قصير 

4 8 a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2. 
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عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 28  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

   Practical Aspect العملي  الجانب ثانيا:موضوعات

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

2 

 العمليات على الدوالو ةلامفهوم الد . 

 وخواصها. أنواع الدوال 

 العكسية. ةالدال 

 .اختبار قصير 

4 8 a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2. 

3 

 ةمفهوم النهاي. 

 .ار  إيجاد النهايات للدوال 

 .االتصال  

 .اختبار قصير 

3 6 a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2. 

4 

  القوانين األسااااساااية  - مفهوم االشاااتقا

 شتقا .الل

 والمركبة مشتقات الدوال العكسية. 

  متري.البارااالشتقا  ال مني و 

  أعلىالمشتقات من رتب. 

 .اختبار قصير 

3 6 a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2. 

5 

 تال عدة لوبي مة  يتينظرو قا رول و القي

 ة.المتوسط

 التغير والمعااادالت  مساااااااااائااال معااادل

 المرتبطة.

  ومسائل األمثلية للدالة القصوىالقيم. 

 التقريب والتفاضل. 

 .اختبار قصير 

4 8 a1,a2,b1,c1,c2,d1,d2. 

6      

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 28 === 

                                                   

 :Teaching Strategiesالتدريساستراتيجيات 
 المحاضرةالتفاعليةLectures 
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 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حاللمشكالت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects  

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباداللخبراتبينالزمالء 

          

 

                                                           

i. والتكليفات االنشطةTasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 A1.b2 10-4 20  تكليف وانشطة 1

   Total Score  20إجمالي الدرجة 

                                              

i. التعلم تقييم Learning Assessment: 

الر

 قم

No. 

 نوع

المحاضرا

 ت

 أنشطة التقييم
Assessment 

Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة إلى 

درجة ال

Proportioةالنهائي

n of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
محاضرة 

 التمارين

التكليفات 

 والواجبات

Tasks and 

Assignment

s 

خالل 

الفص

 ل

7.5 5% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d

2 

الح ور في 

 المحاضرات
خالل 

الفص

 ل

5 3.3% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d

2 
 ات اختبار

قصيرة 

Quizzes 

خالل 

الفص

 ل

10 6.7% 
a1,a2,b1,b2,c2. 

2 
رالمحاض

 ة النظرية

التكليفات 

 والواجبات

Tasks and 

Assignment

s 

خالل 

الفص

 ل

5 3.3% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d

2 

الح ور  في 

 المحاضرات 

خالل 

الفص

 ل

7.5 5% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d

2. 

اختبار نصف 

 الفصل

Midterm 

Exam 

7 15 10% 
a1,a2,b1,c2,d2. 

 Quiz 5 5 3.3% a2,b1,c2,d2( 1كوز)

 Quiz 14 5 3.3% a2,b1, b2,c2,d2( 2كوز)
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اختبار نهاية 

 الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 90 60% 

a1,a2,b1,b2,c2,d2. 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

                                                                     

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1
أسااااسااايات حسااااب التفاضااال والتكامل  الجزء االول ، الطبعة   2006تأليف مجموعة الرياضييييات اال سيييتشيييارية   •

 الثانية، الجمهورية اليمنية.

Anton. H, Bivens. IRL, Davis. S, 2010, Calculus Early Transcendentals, Ninth 

edition, John Wiley &Sons, INC. 

                    

                                                                                                          

ii. ال وابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 2

تذا تأخر   وللطالب حضييور المحاضييرة تذا تأخر لمدة ربع سيياعة لاال  مرات في الفصييل الدراسييي يسييمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم   عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرردة ياز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 لوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق ال -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 4

ضيييييوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسيييييتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصيييييل ويحدد مواعيد تسيييييليمها -
 وتسليمها.

 ليف الذي تأخر في تسليمه.يحرم من درجة التك المحددموعد عنالتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheatingالغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب -

 :Plagiarismاالنتحال 6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبلة وجود شخص ينتحل شخصية في حا -
 :Other policiesسياسات أخرى 7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1ة اإلنجليزية )اللغمقرر: 2020-1202 العام الجامعي  

 .للفيزيائيين 1رياضيات  :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name د/ عمر عبدالعزيز العبسي 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No. 
772815749 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

Omaralabsi14@gmail.

com 
      

                                                                       

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 .للفيزيائيين 1رياضيات 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 ------ 1 3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester .المستوى األول الفصل الدراسي األول 

 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة   .5

Pre-requisites (if any) 
 اليوجد.
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6.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 
 يزياء.الف

 لغة تدريس المقرر  .7
Language of teaching the course .اللغة العربية 

 مكان تدريس المقرر  .8
Location of teaching the course .الفصلي 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

iii. وصف المقررCourse Description: 

و تطبيقاته للتفاضل  المفاهيم األساسية  هو تعريف الطالب على المبادئ و لمقررا الهدف الرئيسي من

ي للعديد من المقررات الرياضاااية والفيزيائية   هذا المقررويحتوي  ،ياعلالمساااتويات الفي والتي تعتبر أسااااساااا

نهايات األعداد الحقيقية وخواصااااااها والدوال الحقيقية و أنواعها  و رساااااام الدوال وار  حساااااااب ال على

 .واالتصال والمشتقات وتطبيقاتها الفيزيائية

                   

vi. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

a1-  لمشتقاتالنهاية واالتصال، ا الدوال الحقيقية ،مثل  بالمقرريشرح المفاهيم األساسية المتعلقة. 

a2- يتعرف على أنواع الدوال وخواصها و النهايات واالتصال وكذلك قواعد االشتقا  المختلفة. 

b1-  للتفاضل ة الدوالويحلل قابليتصال مسائل النهايات وااليحلل. 

b2- الفيزيائية المسائلويستخدمها في حل للدوال المشتقات  يحسب. 

c1- و دراسة سلوك الدالة.حساب المشتقات  ،رسم الدواللاسوب والبرامج الرياضية يستخدم الح  

c2-  الفيزيائيةالتطبيقات  المفاهيم األساسية في التفاضل لحل مسائليطبق. 

d1- .يعمل بكفاءة بشكل فردي أو كجزء من فريق لحل المسائل المتعلقة بالمقرر 

d2-  شفهييا وكتابييا. منطقيضح واألفكار الرياضية بشكل وايجيد إيصال 

                                                                                                           

iv. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

 الدوال الحقيقية 2

 العمليات على الدوالو ةلامفهوم الد . 

 وخواصها. أنواع الدوال 

 العكسية. ةالدال 

2 4 

3 
 النهايات

 واالتصال

 ةمفهوم النهاي. 

 .ار  إيجاد النهايات للدوال 
4 8 
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 .االتصال  

 .اختبار قصير 

4 
االختبار 

 النصفي
 1 7 االختبار النصفي.

 االشتقا  5

  شتقا .الالقوانين األساسية ل - مفهوم االشتقا 

 والمركبة مشتقات الدوال العكسية. 

  متري.البارااالشتقا  ال مني و 

  أعلىالمشتقات من رتب. 

4 8 

6 
تطبيقات 

 المشتقات

 رول و القيمة المتوسطة. يتينظرو قاعدة لوبيتال 

 التغير والمعدالت المرتبطة. ل معدلمسائ 

  ومسائل األمثلية للدالة القصوىالقيم. 

 التقريب والتفاضل. 

 .اختبار قصير 

4 8 

 W16 2 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 31 

 

 :   Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsلي ثانيا:خطة تنفيذ الجانب العم

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

2 

 العمليات على الدوالو ةلامفهوم الد . 

 وخواصها. أنواع الدوال 

 العكسية. ةالدال 

 .اختبار قصير 

3 6 

3 

 ةمفهوم النهاي. 

 إيجاد النهايات للدوال.ار   

 .االتصال  

 .اختبار قصير 

3 6 

4 

  شتقا .الالقوانين األساسية ل - مفهوم االشتقا 

 والمركبة مشتقات الدوال العكسية. 

  متري.البارااالشتقا  ال مني و 

  أعلىالمشتقات من رتب. 

 .اختبار قصير 

3 6 

5 

 رول و القيمة المتوسطة. يتينظرو قاعدة لوبيتال 

 التغير والمعدالت المرتبطة. عدلمسائل م 

  ومسائل األمثلية للدالة القصوىالقيم. 

 التقريب والتفاضل. 

 .اختبار قصير 

3 6 

    

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28 
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v.  تدريسالاستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرةالتفاعلية -
 discussionالحواروالمناقشة -

 Brainstormingالعصفالذهني -

 Problem solving حاللمشكالت -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعروضالعمليةوالمحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيقالعملي -

 projectsالمهاموالتكاليفوالمشروعات -

 Self-learningالتعلمالذاتي -

 Cooperative Learningالتعلمالتعاوني -

 تباداللخبراتبينالزمالء -
      

 

 

 

 

 

 

i. التعلم تقويمLearning Assessment: 

 م
No 

نوع 

 .المحاضرات
 أساليب التقويم

Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %لنسبيا
Proportion 

of Final 

Assessment 

1 
محاضرة 

 . التمارين

 .التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 5 7.5 خالل الفصل% 

 %3.3 5 خالل الفصل .الح ور في المحاضرات

 %6.7 10 خالل الفصل Quizzes. قصيرة ات اختبار

2 
محاضرة ال

 نظرية.ال

 .التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 3.3 5 خالل الفصل% 

 %5 7.5 خالل الفصل . الح ور  في المحاضرات

 .اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 7 15 10% 

 Quiz 5 5 3.3%( 1كوز)
 Quiz 14 5 3.3%( 2كوز)

 .اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 
16 90 60% 

 % Total  150 100المجموع  

                                              

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم                 

 النشر(.
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 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .2
لطبعة اأسااااسااايات حسااااب التفاضااال والتكامل  الجزء االول ،   2006وعة الرياضييييات اال سيييتشيييارية تأليف مجم  •

 الثانية، الجمهورية اليمنية.

Anton. H, Bivens. IRL, Davis. S, 2010, Calculus Early Transcendentals , Ninth 

edition, John Wiley &Sons, INC. 

 

i. قررال وابط والسياسات المتبعة في المCourse Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
لطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب ا -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر   وللطالب حضييور المحاضييرة تذا تأخر لمدة ربع سيياعة لاال  مرات في الفصييل الدراسييي يسييمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم   مقررعن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ اليادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 .تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضيييييوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسيييييتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصيييييل ويحدد مواعيد تسيييييليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد عنالتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : tingCheaالغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك ألداء طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 
 

 
 

 


