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  الریاضیات للمخططین  اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
  اھداف المادة

  
في المراحل حول مفاھیم الریاضیات األساسیة والتي یحتاجونھا 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  التفاضل والتكامل بشكل خاص وطرق الحل

 الحالیة والمراحل المتقدمة 

 یوجد ال   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
 . كتاب حساب التفاضل والتكامل - ٤

  
  تقدیرات الفصل

 األولالفصل امتحان 
  النظري

التقییم 
  المستمر

  فصل الثاني امتحان ال
  النظري 

التقییم 
  المستمر

التقییم 
  النھائي

االمتحان 
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عراقمج ورية  ل   ه
 
 

 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   الحضريالتخطیط  :القســم 
  االولى :المرحلة 

  عبد الكریم محمد باقر :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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  االسبوعيجدول الدروس    

  المالحظات  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    األعداد الحقیقیة والقیمة المطلقة   ١
    الدوال والمتباینات   ٢
    الغایة واالستمراریة   ٣
    المصفوفات والعملیات علیھا   ٤
    المحددات والعملیات علیھا   ٥
    معكوس المصفوفة   ٦
    المشتقات وقواعدھا   ٧
    فصليامتحان نصف    ٨
    واآلسیةمشتقة الدوال المثلثیة    ٩
    ةواللوغارتیمیوال دمشتقة ال   ١٠
    )رسم الدالة(تطبیقات على المشتقة   ١١
    مشتقات من رتب علیا   ١٢
    االشتقاق الضمني   ١٣
    القیم العظمى والصغرى   ١٤
  امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   ١٥

  عطلة نصف السنة
     دالتكامل الغیر محد- مفھوم التكامل   ١٦
    التكامل المحدد   ١٧
    )المساحات إیجاد(تطبیقات على التكامل المحدد   ١٨
    تكامل الدوال المثلثیة    ١٩
    تكامل الدوال اآلسیة   ٢٠
    التكامل التقریبي   ٢١
    التكامل بطریقة التجزئة   ٢٢
    التكامل بالتعویضات المثلثیة   ٢٣
    مل بالكسور الجزئیةالتكا   ٢٤
    المعادالت التفاضلیة من الرتبة األولى   ٢٥
    المعادالت التفاضلیة من الرتبة الثانیة   ٢٦
    المصفوفات والعملیات علیھا   ٢٧
    المحددات وخواصھا   ٢٨
    معكوس المصفوفة   ٢٩
    امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   ٣٠
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