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 البريد اإللكتروني

 المؤهل العلمي دكتوراه في الرياضيات/ برمجة هندسية

 العلمي اللقب أستاذ دكتور

 العمل مكان رئاسة الجامعة/  تلعفرجامعة 

، ذات المتغير الواحد الطالب بمفهوم التفاضل واعطائه قوانين االشتقاق للدوال االعتياديةيتم تعريف 

كما والدوال المثلثية ومعكوسها، والدوال االسية، والدوال اللوغاريتمية، والدوال الزائدية ومعكوسها، 

هنة االساسية في ويتم تقديم مفهوم االشتقاق الضمني للدوال بمتغيرين، ثم يتم تعريف الطالب بالمبر

 التفاضل، كما يتم عرض المفهوم الهندسي والفيزيائي للتفاضل وبعض المسائل التطبيقية.

 هدف المقرر

 

 إعادة سريعة لقوانين المشتقات وإضافة الدوال المثلثية والدوال المثلثية العكسية وتفاضلها. -1

 جالها المقابل.، قوانينها، مجالها، وم R^2في  f(x,y)دراسة خاصة للدالة  -2

 . R^2دراسة استمرارية وغاية الدالة في  -3

 .f(x,y)كيفية رسم الدالة  -4

، وأمثلة أخرى لمتغيرات تربيعية  y=ln x  ،y=e^x  ،y=Sin xرسم الدوال من نوع  -5

 وتكعيبية.

وغيرها من الدوال مع  y=Sinh(x)  ،y= Cosh(x) ،y=Sech(x)دراسة خاصة إلشتقاقات  -6

 وانين.بعض الق

 قرروصف الم

كتاب )نظرية حساب التفاضل والتكامل/ تاليف ج.أ. فريدي( ترجمة كل من د. احمد صادق القرماني 

 ، و د. رمضان محمد إجهيمة
 ةب المنهجيالكت

 االنترنت -1

 التفاضلحسبان شوم في كتاب سلسلة  -2

  /:book.com-www.noor/https/مكتبة نور  -3
 المصادر الخارجية

 الفصل االول الفصل الثاني درجة السعي الفصلي النهائي

 التقييمات

 (تقسيم الدرجات)
 

70% 

 

30% 15% 15% 

 مناقشة( 1نظري+  3ساعات ) 4عدد الساعات االسبوعية = 

 3.5عدد الوحدات = 

ات الدراسية / مبنى قسم الرياضيات / كلية التربية االساسية/ حرم القاء المحاضرات في القاع يتم

 جامعة تلعفر

 مالحظات عامة :

)عدد ساعات , عدد 

الوحدات , اماكن 

 (...الخالمحاضرات

 

 

 جمهورية العراق

علميالبحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

 تلعفر الجامعة :

 التربية األساسيةالكلية : 

 الرياضيات القسم : 

 المرحلة : الثانية

 : تفاضل متقدم المادة

 األول  الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق

علميالبحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

 تلعفر الجامعة :

 التربية األساسيةالكلية : 

 اتالرياضي القسم : 

 المرحلة : الثانية

 : التفاضل المتقدم المادة

 األول  الدراسي: الفصل

 

 االسبوع مفردات المقرر

 ت

 1 االول إعادة سريعة لقوانين المشتقات وإضافة الدوال المثلثية والدوال المثلثية العكسية وتفاضلها.

ة لقوانين المشتقات وإضافة الدوال المثلثية والدوال المثلثية إعادة سريعحل بعض االمثلة والتمارين حول موضوع )

 العكسية وتفاضلها.(
 2 الثاني

 3 الثالث ، قوانينها، مجالها، ومجالها المقابل. R^2في  f(x,y)دراسة خاصة للدالة 

 4 الرابع ، قوانينها، مجالها، ومجالها المقابل. R^2في  f(x,y)دراسة خاصة للدالة 

 5 الخامس ، قوانينها، مجالها، ومجالها المقابل.( R^2في  f(x,y)سئلة والتمارين حول موضوع )دراسة خاصة للدالة حل بعض اال

 6 السادس . R^2دراسة استمرارية وغاية الدالة في 

 7 السابع .( R^2حل تمارين حول موضوع )دراسة استمرارية وغاية الدالة في 

 8 الثامن .f(x,y)كيفية رسم الدالة 

 9 التاسع (.f(x,y)كيفية رسم الدالة  حل اسئلة وتمارين اثر ائية حول موضوع )

 ، وأمثلة أخرى لمتغيرات تربيعية وتكعيبية. y=ln x  ،y=e^x  ،y=Sin xرسم الدوال من نوع 

 
 10 العاشر

 ، وأمثلة أخرى لمتغيرات تربيعية وتكعيبية. y=ln x  ،y=e^x  ،y=Sin xرسم الدوال من نوع 

 
 11 الحادي عشر

 12 الثاني عشر وغيرها من الدوال مع بعض القوانين y=Sinh(x)  ،y= Cosh(x) ،y=Sech(x)دراسة خاصة إلشتقاقات 

 13 الثالث عشر وغيرها من الدوال مع بعض القوانين y=Sinh(x)  ،y= Cosh(x) ،y=Sech(x)دراسة خاصة إلشتقاقات 

 14 الرابع عشر وغيرها من الدوال مع بعض القوانين y=Sinh(x)  ،y= Cosh(x) ،y=Sech(x)دراسة خاصة إلشتقاقات 


