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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  تفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االس 

 البرنامج. 
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 بأهمية الرياضيات في اختصاص الفيزياء   اكساب المتعلمين المعرفة  -
بصورة   نالمعرفة بالمعادالت والطرق الرياضية المفيدة للفيزيائيي  هذه تنمية االتجاهات االيجابية ازاء -

   نظرية  
 طرق االشتقاق والتكامل والتفاضل  التعرف على  -
 للرياضيات   التعرف على المفاهيم االساسية -
مراحل تطور الرياضيات واهميه التحويالت الرياضية واستخدامها مستقبال في علم  التعرف على  -

 الفيزياء  
 دراسة الرياضيات   الغرض منالتعرف على  -
 لهذه المادة الرياضية. تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي   -
 القوانين الرياضية. قوانين الرياضيات المستخدمة في الفيزياء واهميةاكتساب المعرفة النظرية في  -

 عملية من خالل دراسة الرياضيات المفيدة في التصوير للعينات مثل تحويالت فورير اكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

  المعرفية األهداف -أ
 التعرف على طرق االشتقاق والتفاضل  -1أ -

 التعرف على نوع المعادالت المستخدمة في اجهزة القياس الفيزيائية -2أ

 المقارنة بين بين الرياضيات والفيزياء من حيث القوانين واستخدامها وفائدتها.  -3أ
 التعرف على الطرق الرياضية االساسية ودراسة القطوع المخروطية. -4أ
 لفيزيائين. التعرف على الدوال الرياضية والجبر وربط اهميتها ل -5أ
 تحليل النتائج بصورة رياضية.  -6أ

  مقررالخاصة بال المهاراتية األهداف  -ب 

 تنظيم التعلم لمفاهيم الرياضيات  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية حول دواعي استخدام المعادالت والدوال الرياضية في الفيزياء  – 2ب 

 معرفة عن سبب التسمية ونبذة تاريخية عن ماده الرياضيات  – 3ب 

 به االختبارات من تغذية راجعة  هتنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ما تزود     -4ب 

 ية من خالل استخدام المعادالت والدوال الرياضية. معرفة كيفية اجراء الحسابات الفيزيائ -5ب 

 تطوير المفاهيم حول القوانين المستخدمة وربط التطبيق قوانين الرياضية مع الحاالت الفيزيائية.  -6ب 

تطوير القدرات الذاتية واكتساب المهارات في تفسير وقراءة نتائج الرسوم البيانية بصورة   -7ب 

 رياضية .

 والتعلم   طرائق التعليم     



 طريقة االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري(   -
 

 وغيرها   FCCكوكل ميت او  )طريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة  -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 استخدام االسئلة التفاعلية اثناء المحاضرة -

 

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات التفاعلية والفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 الهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية الحضورية وااللكترونية والمالحظة واالسئلة التفاعلية  

 

 



 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  التاهيلية  المهارات  العامة و -د 

.) 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 

ابملواضيع واملصادر مع  تعريف الطلبة 
مراجعه سريعة للمواضيع اليت درسها  

 الطالب يف املراحل السابقة

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
 –االلقاء  تعريف الدالة ,بيان الدالة   الدوال ,

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
اجملال واجملال املقابل واملدى   

 واملتباينات 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 

 –االلقاء  رسم الدوال اخلطية والكسرية  

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
 –االلقاء  رسم الدوال املثلية+ املتطابقات 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
الدوال املثلثية ,  غاية الدوال ,غاية    .

 املتطابقات 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
 –االلقاء  الستمرارية ا

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
 –االلقاء  امتحان      

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
اهلندسي     االشتقاق، التفسي 

 للمشتقة, مماس املنحن 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
  املشتقات، مربهنات عامة على 

 قاعدة السلسلة, 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
مبرتبة   الضمن,مشتقات  االشتقاق 

 اعلى 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

التغي,    املشتقة معدلتطبيقات على    .
 السرعة ,التعجيل 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 

 –االلقاء  تناقص,قيم صغرى, قيم عظمى تزايد،

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 

 –االلقاء  ( رول ,نظرية القيمة املتوسطة نظرية )

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 

 –االلقاء  مراجعة

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 16



 
 

 

  

      

 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   5قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .11

 كتب المقرر ▪
▪       

Calculus and Analytic 

Geometer/Thomson 

Calculus/seven edition /Howard 

Anton et.al    

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية ( والمواقع 
 

 المراجع الرئيسيه 

 
- 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
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 % 10  زادخال تحديث بما ال يتجاو



 


