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 خبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو نهجُبد  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ -1

  جبٕٚنٕخٙلسى ان  انمسى اندبيؼٙ / انًشكز -2

 BMA 104/    انشٚبضٛبد اسى / سيز انًمشس -3

 أٔنٛبد ػٍ انًٕضٕع انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب -4

 زضٕس فؼهٙ ٔال ٕٚخذ دساسخ ػٍ ثؼذ ٔ زست انمٕاٍَٛ انُبفزح أشكبل انسضٕس انًزبزخ -5

 انًشزهخ األٔنٗ / انفصم األٔل انفصم / انسُخ -6

 يُبلشخ(36َظش٘ +36سبػخ ) 66 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  -7

 2616/ 15/2 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  -8

 أْذاف انًمشس -9

 يهدف هذا املقرر اىل معرفة الطالب  بأنواع بعض الدوال و كيفية اشتقاقها و رسم بعض الدوال اخلاصة. 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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.



 

 

 يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى -16

  ْذاف انًؼشفٛخاال -أ
 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انذانخ   -1أ

 انزؼشف ػهٗ إَٔاع انذٔال -2أ

 انزؼشف ػهٗ طشق االشزمبق   -3أ
 يؼشفخ سسى إَٔاع خبصخ يٍ انذٔل  -4أ

 ْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشساال  -ة 

 انزؼشف ػهٗ َٕع انذانخ يجبششح يٍ خالل يؼشفخ صٛغزٓب – 1ة

 اخزٛبس انطشٚمخ انصسٛسخ انًُبسجخ الشزمبق كم َٕع يٍ إَاع انذٔال  -2ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 رٕفٛش يسبضشاد يأخٕرح يٍ يصبدس زذٚثخ ٔ يزُٕػخ غُٛخ ثبأليثهخ  -
اسزخذاو انسجٕسح ثٓذف رؼهٛى انطهجخ ٔ رٕضٛر خطٕاد انسم ٔ اسزخشاج انُزبئح ٔ رذسٚت انطهجخ ػهٗ  -

 كٛفٛخ انزفشٚك ثٍٛ انطشق يٍ خالل خصبئص كم طشٚمخ
 طشذ اسئهخ ٔ اسزفسبساد ػهٗ انطبنت نإلخبثخ ػهٛٓب  -

 طشائك انزمٛٛى      

 ( quizاالخزجبساد انمصٛشح )  -
 طشذ اسئهخ فدبئٛخ ٔيزذاخهخ يغ ششذ انًٕضٕع -
 االخزجبساد انشٓشٚخ ٔ انفصهٛخ  -
 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 طشذ يدًٕػخ زهٕل نُفس انًشكهخ ٔيُبلشزٓب نزسذٚذ طشٚمخ انسم انًُبسجخ نهًشكهخ انًطشٔزخ -1ج

 طشذ زهٕل رسزٕ٘ ػهٗ اخطبء ٔرسذٚذ ْزِ االخطبء ثؼذ انًُبلشخ ٔيؼبندزٓب -2ج

 طشذ اسئهخ شفٕٚخ رسزبج انٗ اخبثبد يسذدح -3ج

انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ انزبْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ -د 

.) 

 رُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد انطهجخ انشفٕٚخ ٔيُبلشزٓب نًؼشفخ خطأْب  -1د

  انطهجخ انزسشٚشٚخ ٔ انزبشٛش ػهٛٓب نزٕضٛسٓب نهطبنترُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثبد   -2د



 ثُٛخ انًمشس -11

 انسبػبد األسجٕع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕزذح / انًسبق أٔ 

 انًٕضٕع
طشٚمخ 

 انزؼهٛى
 طشٚمخ انزمٛٛى

1 2 
Functions and Their 

Graphs.  انذٔال ٔ سسًٓب  
ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔ  16
 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

2 2 
Combining Functions 

Shifting and Scaling 

Graphs. 

رشكٛت انذٔال ، اَسسبة 
 انشسٕو

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 انسبخخزست 

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

3 2 
The composition of 

functions 
 رشكٛت انذٔال

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

4 2 
Calculating Limits Using 

the Limit Laws  زسبة انغبٚبد ثبسزخذاو
 لٕاٍَٛ انغبٚخ

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

5 2 
Calculating Limits Using 

Definition of a Limit  زسبة انغبٚبد ثبسزخذاو
 رؼشٚف انغبٚخ

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

6 2 
One-Sided Limits and 

Limits at Infinity. 

خبَت ٔازذ ٔ انغبٚخ يٍ 
 انغبٚبد ػُذ انًبالَٓبٚخ

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

7 
2 

Infinite Limits and 

Vertical Asymptotes 

انغبٚبد انالَٓبئٛخ ٔ 
 انًسبرٚبد انؼًٕدٚخ

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

8 
2 

Continuity االسزًشاسٚخ 

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

9 
2 First seasonal exam 

 االيزسبٌ األٔل
ٔفك انُمطخ 

اػالِ ٔ  16
 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

16 
2 The Exponential 

Functions and logarithm 

functions 

انذانخ األسٛخ ٔ دانخ 

 انهٕغبسرى

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

11 
2 

The Derivative as a 

Function. اشزمبق انذٔال 

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

12 
2 

Differentiation Rules  لٕاػذ االشزمبق 

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

13 
2 

Derivatives of 

Trigonometric Functions 
 اشزمبق انذٔال انًثهثٛخ

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

14 
2 

Chain Rule لبػذح انسهسهخ 

ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ  16

 زست انسبخخ

 16ٔفك انُمطخ 
اػالِ ٔ زست 

 انسبخخ

15 2 Second seasonal exam 

   االيزسبٌ  



 

 انجُٛخ انزسزٛخ  .1

 

 انكزت انًمشسح ٔانًطهٕثخ: -1

      

  . Maurice Weir, Joel Hass, Frank Giordano Thomas 
Calculus,  (2005) 

 

 انًشاخغ انشئٛسٛخ )انًصبدس( -2

  G Stephenson Mathematical Methods for Science 

Students (1983) 
Anton Bivens Davis Calculus (2002). 

انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  - أ

 )انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش،....(
 ال حاجة هلا ولكن ال ضرر من توفرها و فائدهتا اجيابية 

انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕالغ  - ة

 االَزشَٛذ....
     

 
 

  خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ -12

  انًزطهجبد انسبثمخ

 طبنت 26زست زدى انمبػخ انذساسٛخ ٔزست رمسى انشؼت،  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 طبنت 35انذساسٛخ ٔزست رمسى انشؼت، زست زدى انمبػخ  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

  استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 01 11 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة  -2

 العلمية مع الطلبة
31 01 

امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى قدرته على وضع أسئلة  -3
 العلمي للطلبة

111 1 

التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل  -4
 اإلرشاد والتوجيه

21 01 
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