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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

 : التدريسياسم  Husam Hikmat Baqir        حسام حكمت باقر

husamhb65@yahoo.com البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة  ١الرياضيات 

 :مقررالفصل ثالث ساعات نظري إضافة إلى ساعة مناقشة أسبوعيا 

لدوال والغايات وطرق االشتقاق والتكامل لغرض توسيع دائرة تعليم طلبة المرحلة االولى طرق رسم ا
  المعلومات الحاصل عليها الطلبة من المرحلة االعدادية واآسابهم مهارات جديدة

  :ةاهداف الماد

  رسم الدوال وايجاد المجال والمجال المقابل-
  طرق التكامل واالشتقاق وتطبيقاتها-
      ية والدوال زائدة  القطوع المخروطية والدوال المتسام-
المقطع    
  االعداد المعقدة واالحداثيات القطبية-
  

  :ةالتفاصيل االساسيه للماد

Calculus and analytic Geometry by Thomas ةالكتب المنهجي:  

  :ةالمصادر الخارجي مصادر مختلفة في الرياضيات                              

 االمتحان النهائي
% 

%تقييم   %مختبر %امتحان    الفصل الدراسي 

70 
- 
- 
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5 

10 
10 

  األول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

راجعة انواع الدوال والدوال المثلثيةم   2010-1١ ٣١-٠ 

ايجاد المجال والمجال المقابل للدوال   2010-11-٢ ٧ 

معادلة الدائرة والمستقيم والقيمة   
طلقةمال  

2010-11-١٤ 
٣ 

 ٤ ٢١-11-2010 الغايات ونظرياتها  

 ٥ 2٨-11-2010 امثلة متنوعة عن الغايات  

 ٦ ٥-12-2010 التفاضل البسيط للدوال الجبرية  

 ٧ ١٢-12-2010 جبريةالتكامل البسيط للدوال ال  

امثلة اضافية عن التكامل   
 واالشتقاق

2010-12-1٩ 
٨ 

 ٩ 2٦-12-2010 المحددات  

حل المعادالت االنية من الدرجة   
  االولى بطريقة آريمر

201٢-١-١ 
١٠ 

تعريف رسم وطرق (لمتجهات ا  
  المتجهات وضربجمع وطرح

2011-1-٩ 
١١ 

دالة اللوغاريتم (لدوال المتسامية ا  
 )ومعكوسه والدالة االسية

2011-1-١٦ 
١٢ 

    ١٣ 

    ١٤ 

 عطلة نصف السنة
  
  

  :                                           توقيع العميد المدرس حسام حكمت باقر: توقيع االستاذ
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيللماده العما المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

  
 ١٣-2-2011 معكوس الدوال المثلثية

١ 

شتقاق وتكامل معكوس الدوال ا  
 المثلثية

2011-2-٢٠ 
٢ 

  
 ٢٧-٢-2011 الدوال الزائدة المقطع

٣ 

طريقة التعويض (طرق التكامل   
)البسيط  

2011-3-٦ 
٤ 

 طريقة تكامل المقادير  
X2+a2,x2-a2 جذورهاو  

2011-3-١٣ 
٥ 

  
 ٢٠-ax2+bx+c  2011-3تكامالت على شكل 

٦ 

  
 ٢٧-3-2011 طريقة تجزئة الكسور

٧ 

  
 ٣-4-2011 التكامل بالتجزئة

٨ 

 طريقة التعويض ب   
u=tan x/2 

2011-4-1٠ 
٩ 

  
 ١٧-4-2011 تطبيقات على التكامل

١٠ 

  
 ٢٤-4-2011 االعداد المعقدة 

١١ 

  
 ١-5-2011 نظرية ديموافر

١٢ 

  
 ٨-5-2011 االحداث القطبية    

١٣ 

  
 ١٥-5-2011 امثلة اضافية      

١٤ 

  
 2011-5-٢٢ 

١٥ 

  
  :                                           توقيع العميدالمدرس حسام حكمت باقر:  توقيع االستاذ
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