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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  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 ( س  نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020- 9- 28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 باهمية الرياضيات في اختصاص الفيزياء   اكساب المتعلمين المعرفة  -
بالمعادالت والطرق الرياضية المفيدة للفيزيائين بصوره    المعرفة هذه تنمية االتجاهات االيجابية ازاء -

   نظريه  
 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   لغرض مناالتعرف على  -
 لهذه الماده الرياضية . تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي   -
 قوانين الرياضيات المستخدمة في الفيزياء واهمية القوانين الرياضية.اكتساب المعرفة النظرية في  -

 تحويالت فورير عملية من خالل دراسة الرياضيات المفيده في التصوير للعينات مثل اكتساب مهارات  -
السرعة   إليجاد ،انواعها وكيفية اشتقاقها وتكامالتها وتطبيقاتها   بالدوال الرياضيةتعريف الطلبة   - -

وتعريف   بأنواعهاوالتعجيل والنهايات العظمى والصغرى وايجاد المساحات والحجوم وكذلك القطوع 
 الطلبة بالمتتابعات والمتسلسالت  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على طرق التكامل. -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 تطبيقات التكامل وعالقتها بالفيزياء.-4أ
 جبر وربط اهميتها للفيزيائين. التعرف على الدوال الرياضية وال -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 سببب التسمية ونبذة تاريخية  عن ماده الرياضيات   – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من تغذية راجعه     -4ب 

 ئية من خالل استخدام المعادالت والدوال الرياضية. معرفة كيفية اجراء الحسابات الفيزيا  -5ب 

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

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

 رياضية .

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

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

   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 استخدام االسئلة التفاعلية اثناء المحاظرة -

 

 

 

 

 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  

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 

,تعريف التكامل,التكامل  التكامل 
احملدد املساحة حتت املنحين  

 ,مربهنات عامة 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
بعض طرق حل التكامل,تعويض  

 مباشر,جتزأة الدوال 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
تعويضات مثلثية ,جتزأة الكسور  

 وطرق اخرى

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 

 

 تطبيقات على التكامالت 

 

 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
ومعكوسها,االسية,     . املثلثية  الدوال 

 اللوغارمتية اشتقاقاهتا 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
ومعكوسها,االسية,  الدوال   املثلثية 

 اللوغارمتية تكامالهتا 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
اشتقاق   ومعكوسها   الزائدية  الدوال 

 وتكامل 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
 –االلقاء  املتجهات يف املستوي , 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
 –االلقاء  جرب املتجهات وقوانينها, 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
 –االلقاء  الضرب العددي واالجتاهي

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
 –االلقاء  معادالت املستوي واملستقيم يف الفراغ 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

املتجهة   ,تطبيقاهتا  الدوال  اشتقاقاهتا 
 ,املسار,السرعة,التعجيل 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 

واملتسلسالت,تعريف   املتتابعات 
 املتتابعة ,متسلسالت الهنائية 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 

هندسية   ,اختبارات  متسلسالت 
 التقارب الشائعة مقارنة 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 

 –االلقاء  تكامل ,نسبة اجلذر النون 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 16
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 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   5قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

-Calculus and Analytic 

Geometer/Thomson 

-Calculus/seven edition /Howard 

Anton et.al    

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

العمل والدوريات والبرمجيات  ورش 

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(
 

  االنترنيت ،.....المراجع االلكترونية ،مواقع  


