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 المؤهل العلمي  ماجستير في علوم الرياضيات 

 العلمي اللقب مدرس 

  العمل  مكان قسم الرياضيات / كلية التربية األساسية / جامعة تلعفر

  تراكم مجموعة.  نقط نقطة،جوار  حلولها،المتباينات و  المطلقة،القيمة  خواصها،األعداد الحقيقية و  . 1
الدوال   والمطلقة،النهايات العظمى و الصغرى المحلية    للدالة،والمدى    لالدالة، المجامفهوم    الدوال: . 2

  االستمرارية المنتظمة المستمرة،المستمرة و غير 

تركيب الدوال ،  )مجموع ، فرق ، ضرب ، قسمة(مشتقة   األساسية،بعض المبرهنات    تعريفه،   :االشتقاق . 3
المشتقة من مرتبة اعلى ، مبرهنة رول ، مبرهنة القيمة الوسطى ، قاعدة لوبيتال ، مشتقة الدالة المثلثية  

  ).الطبيعي و االعتيادي (و األسية و اللوغارتمية 

  م االنقالب، ورسمفاهيم االشتقاق و استخدامها للحصول على النهايات العظمى و الصغرى المحلية ونقاط   . 4

  الدوال.

  هدف المقرر 
  

في حياتنا  الرياضية    هاعتيادية وتطبيقاتاال  قواعد وطرق التفاضالتمه على  يتأهيل وتدريب الطالب وتعل
حل  ومن ثم في المرحلة الثالثة اثناء  التفاضل المتقدم للمرحلة الثانية    ةماد منهج  ستفادة منها في  االواليومية  

ساعات نظرية    3تُعطى محاضرات التفاضل في  .  االخرىت التفاضلية وربطها مع بقية المواضيع  الالمعاد 
  وساعة واحدة مناقشة لتوضيح الموضوعات بمزيد من التفصيل كل أسبوع. 

 قرر وصف الم

جامعة   وآخرونبرسل "حسبان التفاضل والتكامل مع الهندسة التحليلية" ترجمة علي عزيز علي   . 1
 .1983الموصل الجزئيين األول والثاني الطبعة الثانية 

 , بغداد. 1981"حسبان التفاضل والتكامل"  وآخرون،صبري رديف العاني  . 2
 , بغداد.1981"حسبان التفاضل والتكامل المتقدم"  وآخرون،صبري رديف العاني  . 3
 .1986العراق -"مقدمة في التحليل الرياضي", جامعة بغداد  نعوم،عادل غسان  . 4
علي عزيز علي وعبد الرزاق علي الحسوان وعادل زنبل حسين "الرياضيات العالية" وزارة التعليم  . 5

 .1980العالي والبحث العلمي, 
"مبادئ   . 6 زنبل حسين  وعادل  الحسوان  علي  الرزاق  وعبد  علي  التفاضل علي عزيز  الرياضيات 

 .1986والتكامل" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, 
رمضان محمد جهيمة و د. احمد عبد العالي هب الريح "التفاضل والتكامل" الجزئيين األول والثاني  . 7

 .2001الطبعة الثالثة 
 .2007فالح عمران الدوسري " التفاضل والتكامل" الجزئيين األول والثاني,  . 8
  .2015الطبعة األولى  القادسية،حان المياحي "مقدمة في التحليل الرياضي" مطبعة نوري فر . 9

  ة ب المنهجيالكت

1. Stewart. J. “Calculas”, 7th Edition, 2012. 
2. Thomas. G. B. & Finney. R. L., “Calculas and Analytic Geomatry”, 6th 

Edition, 1984. 
  المصادر الخارجية

  التقييمات   الفصل االول   الفصل الثاني   السنوي السعي   ي ئالنها
 )تقسيم الدرجات (

50 %  50 %  25 %  25 %  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية  الكلية:

  الرياضياتالقسم: 
  األولى  المرحلة:

 التفاضل :المادة
 األول  الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية الكلية: 
  الرياضياتالقسم: 

  المرحلة: األولى 
 التفاضل: المادة
  األول الدراسي: الفصل

والعملية المادة النظريـــة  االسبوع  التاريخ  

 االول     الحقيقية وخصائصها. عداد مقدمة ومراجعة لأل

 الثاني     وحلولها ونقاط الجوار ونقاط التراكم المحددة.  المتبايناتالقيمة المطلقة و 

 الثالث    المجال.  ،دالةال : مفهوم دوالال

 الرابع    . المجال المقابل للدوال

 الخامس     النهايات للدوال. 

 السادس     االستمرارية المنتظمة. المستمرة،الدوال المستمرة وغير 

 السابع    امتحان نصف الفصل

 الثامن     بعض النظريات األساسية. تعريفه،االشتقاق: 

 التاسع   .العليامن رتبة  الدوال  مشتقة    الدوال،تركيب    )،الضرب، القسمة  ،الفرق  المجموع،االشتقاق (

 العاشر    .نظرية القيمة المتوسطة رول،نظرية 

 الحادي عشر   المثلثية. الدوال ةمشتق

 الثاني عشر     ). log،  ln( ةواللوغاريتمي ةاألسي ة الدوالمشتق

  قالب القصوى والدنيا المحلية ونقاط االن  قيمها للحصول على الاتمفاهيم االشتقاق واستخدام
  . الدوال رسمو

 الثالث عشر  

 الرابع عشر    امتحان نصف الفصل

 الخامس عشر     امتحان نهاية الفصل


