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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

 : التدريسياسم      Dr.Waleed Abdul-Razzaq Abbas                                      وليد عبد الرزاق عباس.د

com.yahoo@waleedalqaisi  البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة )جميع الفروع الهندسية في القسم (نيالصف الثا / الرياضيات

االسبوع/ ساعة٤ ساعة في الفصل بمعدل ٦٠  :مقررالفصل 

  :ةاهداف الماد  دراسة المواضيع الهتدسية المختلفة تعريف الطالب بحلول المسائل الرياضية المتقدمة التي تواجهه عند

التكامل )٤.المتجهات)٣.المعادالت التفاضلية)٢.المشتقات الجزئية)١-:يتم دراسة المواضيع التالية  
 المتتاليات )٨.المصفوفات)٧.الدوال المعقدة)٦  االحداثيات القطبية واالسطوانية والكروية)٥.المتعدد

 .الالنهائية
  :ة االساسيه للمادالتفاصيل

“Calculus and Analytic Geometry”  by Thomas/Finney   6 th. ed. ةالكتب المنهجي:  

“Calculus with Analytic Geometry”  by Harley Flanders & Justin J. ةالمصادر الخارجي:  

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

٧٠%  -----  ١٥%  ١٥%  
  االول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي التوجد
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

  Functions of two or more variables ٢٧/٩/٢٠١٠  ١ 

  Chain rule for partial derivatives ١٨/١٠/٢٠١٠  ٢ 

  Directional derivative ٢٥/١٠/٢٠١٠  ٣ 

  Total differential ١/١١/٢٠١٠  ٤ 

  
Maxima, minima, and 

saddle points 
 

٨/١١/٢٠١٠  ٥ 

  Higher order derivatives ١٥/١١/٢٠١٠  ٦ 

  
First order; separable, 

homogeneous, linear & exact 
٢٢/١١/٢٠١٠  ٧ 

  
Second order equations reducible 

to first order  
٢٩/١١/٢٠١٠  ٨ 

  
Linear second order homogeneous 
equations with constant coefficients 

٦/١٢/٢٠١٠  ٩ 

 
 
 

Linear second order non 
homogeneous equations with 

constant coefficients: variation of 
parameters, and undetermined 

coefficients method 

١٣/١٢/٢٠١٠  ١٠ 

  
Higher order linear equations with 

constant coefficients 
٢٠/١٢/٢٠١٠  ١١ 

  
Vector analysis: Equations: lines, 
line segments and planes in space 

٢٧/١٢/٢٠١٠  ١٢ 

  Vector products ٣/١/٢٠١١  ١٣ 

  Curvature ١٠/١/٢٠١١  ١٤ 

  T-N-B frame  ١١/١/٢٠١١  ١٥ 
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 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

  
Multiple integrals: Double      

 integrals, Area by double 
integrals. 

١٥/٢/٢٠١١  ١ 

  
Area, moments and centers 

of mass  
٢١/٢/٢٠١١  ٢ 

  Double integrals in polar form ٢٨/٢/٢٠١١  ٣ 

  Triple integrals and volumes ٧/٣/٢٠١١  ٤ 

  
Polar, cylindrical, & spherical 

coordinates 
١٤/٣/٢٠١١  ٥ 

  
Matrices: Matrix addition & 

multiplication 
٢١/٣/٢٠١١  ٦ 

  Inverses of square matrices ٢٨/٣/٢٠١١  ٧ 

  Eigen vectors & Eigen values ٤/٤/٢٠١١  ٨ 

  Complex numbers & functions ١١/٤/٢٠١١  ٩ 

  
Derivatives for complex 

functions 
١٨/٤/٢٠١١  ١٠ 

  The Cauchy-Riemann equations ٢٥/٤/٢٠١١  ١١ 

  Complex series ٩/٥/٢٠١١  ١٢ 

  Infinite series: Definitions ١٦/٥/٢٠١١  ١٣ 

  
Geometric series, Series 

tests, Series with nonnegative 
terms 

٢٣/٥/٢٠١١  ١٤ 

  Power series ٣٠/٥/٢٠١١  ١٥ 
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