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  الریاضیات للمخططین  اسم المادة
 سنوي  لفصلمقرر ا

  اھداف المادة
  

حول مفاھیم الریاضیات األساسیة والتي یحتاجونھا في المراحل إكساب الطلبة معرفة 
 . المتقدمة

التفاصیل 
  االساسیة للمادة

  
 بمبادئوكذلك التعریف ،  أوسعبشكل الریاضیات  الى التعرف على مفاھیم  تھدف ھذه المادة 

بعض مقررات المرحلة لغرض االستفادة منھا في  لالتفاضل والتكامل بشكل خاص وطرق الح
 الحالیة والمراحل المتقدمة 

 ال یوجد   الكتب المنھجیة
  

المصادر 
  الخارجیة

  

1- THOMAS , FINNEY , " CALCULAS  AND ANALYTIC 
GEOMETRY ", 5 TH EDITINT, 1981 

 .)التفاضل والتكامل(سلسلة شوم  - ٢
 .)١ج (كتاب التفاضل والتكامل   - ٣
 . ساب التفاضل والتكاملكتاب ح - ٤

  
  تقدیرات الفصل

 األولالفصل امتحان 
  النظري

التقییم 
  المستمر

  امتحان الفصل الثاني 
  النظري 

التقییم 
  المستمر

التقییم 
  النھائي

االمتحان 
  النھائي
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  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   يالبیئالتخطیط  :القســم 
  االولى :المرحلة 

محسن شعالن عبد الحسین :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :لعلمي اللقب ا

  ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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    المحددات والعملیات علیھا   ٥
    معكوس المصفوفة   ٦
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    امتحان نصف فصلي   ٨
    واآلسیةمشتقة الدوال المثلثیة    ٩
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    التكامل المحدد   ١٧
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