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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. 
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 ايجاد الحلول الرياضية االساسية المتنوعة في  الطرق التعرف على  -
 الرياضية  للمسائلتنمية وتطوير قابليات الطلبة الذهنية لوضع حلول علمية  -      
 والعملية للتطبيقات المتعددة في مجاالت العلوم المختلفة   المهارات العلميةاكتساب  -
  الرياضيات تمكين الطلبة من معرفة مبادئ  الحرص على -

 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10
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 استخدام وسائل العرض وااليضاح الحديثة  -

 

 حث الطلبة على التعلم الذاتي واالستفادة من المكتبات العلمية   -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

التقويم  –التقويم البنائي   –)التقويم التمهيدي  االختبارات التحريرية العلمية النظرية والعملية باعتماد اساليب 

 الختامي ( متمثال في االختبارات الفصلية والنهائية. 
 



 

 

 
 االهداف 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 والمشاركة واالنشطة العلمية  
 

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

 فرص التعلم المستمر للطلبة   متوفير ودع  -1د 
 تسهيل ومتابعة التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 تطوير مهارة التدريسي  -3د 

 الذاتية االدارة -4د 



 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = Review of Integration by 

Substitution and 

Integration by Parts 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = Trigonometric Integration 

Techniques 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
4 2 = Trigonometric 

Substitution Technique 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
5 2 = Integration by Partial 

Fractions Techniques 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
6 2 = Improper Integrals  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Matrices and Its Types  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
8 2 = Operation on Matrices  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
9 2 = Sequare Matrix  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
10 2 = Determinants and Its 

Properties and 

Applications 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = Adjoint of a Square 

Matrix 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
12 2 = Inverse of Matrices  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = Simultaneous Linear 

Equations 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
14 2 = Gramer's Rule  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
15 2 = Exam  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
   

 

   



 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

• George B. Thomas, Jr., Maurice D. Weir, and 

Joel R. Hass, (2010). Thomas' calculus: Early 

transcendentals. Boston: Pearson Addison-

Wesley. 

. 

 
متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 


