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 ((انرفاضم وانركايم  نًادجانخطح انرذسَغُح إَجاص )) أعرًاسج 
 

 األعى أ.و.عايٍ كاظى كشَى انزتذاوٌ 

sami.althabhawi@uokufa.edu.iq نكرشوٍَانثشَذ اإل  

  عى انًادجأ انرفاضم وانركايم

 أعثىػُا عاػاخ  استغ

 
  انفصم يقشس

ذطثُقها ػهً نُرًكُىا يٍ  انرفاضم وانركايم  قىاػذ  هثح ذؼهُى انط  انرفاضم وانركايم يٍ اهذاف يادج 

ػٍ انذانح انقُاعُح وذًكٍُ انطهثح يٍ اجشاء  ذظهش تها اخرالف  انذاالخ انقُاعُح  وانذالخ انرٍ

تؼض انًرطاتقاخ تاعرخذاو انقىاػذ  انرفاضم او انركايم نهًقادَش تؼذ اجشا ء انرذىَالخ ػهُها ، اثثاخ

انرؼىَض ػٍ انًقادَش نرذىَهها انً يقادَش  وكزنك يؼشفح طشق  االعاعُح او تؼض ذذىَشاذها 

 انركايم او انرفاضم نها.  واَجاد قُاعُح 

  جانًاد أهذاف

ثُهها ػهً نذم انًرثاَُاخ  وذً انؼًهُاخ االعاعُح ػهً انفرشاخ وانقًُح انًطهقح وانقىاػذ االعاعُح 

خظ االػذاد انذقُقُح وانخىاص االعاعُح نرًثُم انذوال خطُا وانقىاػذ االعاعُح نشعى انذوال  

ودغاب انًغاداخ تُُها  ذؼهُى انطهثح انقىاػذ االعاعُح نهرفاضم وانركايم  نهذيقادتش انجثشَح  

 هرفاضم جانركايم تطشق اتغظ وانذوال انًثهثُح وذؼهًُهى انًهاساخ نرذىَم انذوال انً انً اشكال قاَهح ن

  جنهًاد حعاعُانرفاصُم األ

Thomas' Calculus Early Transcen - George B. Thomas Jr_ 

 
  حانكرة انًُهجُ

Thomas' Calculus Early Transcen - George B. Thomas Jr_1 

Calculus - A Complete Course (9th Edition) 2018-2  

 

 انًصادس انخاسجُح 

يرذاٌ انُهايٍاال  

%05 

 

 انُظشٌ انًُاقشح انًجًىع
انفصم انذساعٍ 

 20% 5% %25 االول

 انُظشٌ انًُاقشح انًجًىع
انفصم انذساعٍ 

 20% 5% %25 انثاٍَ
 

 ذقذَشاخ انفصم 
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 انفصم انذساعٍ األول –انرفاضم وانركايم أعرًاسج انخطح انرذسَغُح نًادج

حانُظشَ جًادان حُهانؼً جانًاد انًالدظاخ  انراسَخ 

ع
ى
عث
أل
 ا

  

يجًىػح اإلػذاد انطثُؼُح وانصذُذح وانُغثُح وغُش / األولانفصم 

 انُغثُح. 

 

االدذ 

 األول  11/1/2521

  

 انفرشاخ انًُرهُح وغُش انًُرهُح .
 االثٍُُ 

11/1/2521 

  
  دم انًرشاجذاخ يٍ انذسجح االونً وانثاَُح

 انثانث
  

  نًرشاجذاخ انذاوَح ػهً انقًُح انًطهقحانقًُح انًطهقح ودم ا

  

  انذوال وداالخ إَجاد انًجال وانًجال انًقاتم/ انفصم انثاٍَ
 انشاتغ

  ذغاوٌ انذوال وجثش انذوال وانذانح انًشكثح  

  
  دانح انصذُخ االػظى ودانح االشاسج

    انخايظ 
  اصادح تُاٌ انذوال وذىضُخ رنك تااليثهح وانشعى

  
  اس شهشٌ اخرث

  
  انغاَح وخىاصها وطشَقح اَجاد انغاَح انفصم انثانث/

   انغادط
  دساعح داالخ ػذو وجىد انغاَح وتؼض انًثشهُاخ دىل انغاَاخ

  
  انغاَاخ انالَهايُح وانغاَاخ ػُذ انالَهايُح

 انغاتغ  
  االعرًشاسَح وداالخ اَجاد االعرًشاسَح  

  
  شاسَح . تؼض انًثشهُاخ دىل االعرً

   انثايٍ 
  ذىضُخ االعرًشاسَح تاعرخذاو انشعى وانؼذَذ يٍ االيثهح

  ااخرثاس شهشٌ   

  
  / االشرقاق واَجاد انًشرقح تأعرخذاو انرؼشَفانفصم انشاتغ

 انراعغ 
  اخرثاس وجىد انغاَح ويُم انًًاط ويُم انؼًىد ػهً انًًاط  

  
االعرًشاسَح وتؼض يثشهُح ذىضخ انؼالقح تٍُ انًشرقح و

 انًثشهُاخ دىل خىاص االشرقاق 
 

 انؼاشش 

  قاَىٌ انغهغح واالشرقاق انضًٍُ  

   انًشرقاخ يٍ يشذثح ػهُا ويثشهُح سول   

انذادٌ   يثشهُح انقًُح انًرىعطح وقاػذج نىتُرال  

  انذوال انًرضاَذج وانُهاَاخ انؼظًً وانصغشي   انؼاشش  

2521/ 15/4 -/ 4/4     ػطهح َصف انغُح  
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 انفصم انذساعٍ انثاٍَ – انرفاضم وانركايم نًادجإعرًاسج انخطح انرذسَغُح 

 انًالدظاخ
انًادج 

 ُحهانؼً
 انراسَخ انًادج انُظشَح

ع
ى
عث
أل
 ا

 انذوال انًثهثُح:/ انفصم انخايظ  

  .ذؼشَف انذوال انًثهثُح
انذادٌ  

   ػشش 
  انؼالقح تٍُ انذوال انًثهثُح

  
انثاٍَ   قىاٍَُ جًغ وطشح انضواَا نذوال انجُة وانجُة ذًاو

   ػشش 
  انشعى انثُاٍَ نهذوال انًثهثُح

  

  غاَاخ انذوال انًثهثُح
انثانث 

 ػشش 

  

انشاتغ   اخرثاس شهشٌ 

   ػشش 

  اشرقاق انذوال انًثهثُح وذىضُخ تأعرخذاو انشعى واأليثهح

 هثُح:يؼكىط انذوال انًث /انفصم انغادط  

  اَجاد انًؼكىط نهذوال انًثهثُح  
انخايظ  

   ػشش 
   انؼالقح تٍُ انذوال انًثهثُح انؼكغُح 

  
  يشرقاخ يؼكىط انذوال انًثهثُح

انغادط 

   ػشش 

  انذوال انًثهثُح انضايذَح ويؼكىط انذوال انضايذَح 

  
  سعى يؼكىط انذوال انضايذَح ويشرقاخ يؼكىط انذوال انضايذَح 

نغاتغ ا

   ػشش 

  انؼذَذ يٍ األيثهح وانرىضُخ تأعرخذاو انشعى

 انهىغاسذُى انطثُؼٍ: /انفصم انغاتغ  

يشرقح انذانح ، خىاص دانح انهىغاسذُى ، ذؼشَف دانح انهىغاسَرى  

 انهىغاسذًُح 

 
انثايٍ 

 ػشش 
  

  انذانح االعُح وانؼالقح تٍُ انذانح االعُح وانهىغاسذًُح 

ح االعُح، انهىغاسذى االػرُادٌ ذؼشَفح وتؼض خىاصح يشرقح انذان  

 ويشرقح انذانح اانهىغاسذًُح انؼايح
 

انراعغ 

 ػشش 
  انذانح االعُح انؼايح وخىاص انذانح االعُح ويشرقح انذانح االعُح  

  
انؼالقح تٍُ انذانح االعُح وانذانح انهىغاسذًُح وطشَقح االشرقاق 

 انهىغاسذًٍ 
 

 انؼششوٌ 

  َذ يٍ األيثهح وانرىضُخ تأعرخذاو انشعىانؼذ  

انذادٌ   انركايم: / انفصم انثايٍ  
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غُش انًذذد ذؼشَفح وتؼض خىاصح، ذكايم انذوال انًثهثُح و انركايم 

 ذكايم انذوال انًثهثُح انؼكغُح

 ٌ  وانؼششو

  صُغ انرفاضم وصُغ انركايم وذكايم انذانح انهىغاسذًُح  انطثُؼُح  

  
نح انهىغاسذًُح انؼايح وذكايم انذانح اِعُح وذكايم انذانح ذكايم انذا

 اِعُح انؼايح وخىاصها
انثاٍَ  

 ٌ  وانؼششو

  انًؼادنح انرفاضهُح ، دم انًؼادنح انرفاضهُح راخ انششط االترذايٍ  

  
انركايم انًذذد وخىاصه، إَجاد قًُح انركايم انًذذد، ذطثُقاخ ػهً 

 انركايم انًذذد 
 

انثانث 

ٌ وا نؼششو  
  

، إَجاد انًغاداخ انًذذدج تاعرخذاو انركايم، انرىضُخ تأعرخذاو انشعى 

 وااليثهح 
 

  
انفصم انراعغ/ طشق انركايم: قىي انذوال انًثهثُح، ذكايم انقىي انفشدَح 

 وانضوجُح نهذوال انًثهثُح
انشاتغ  

 ٌ  وانؼششو
  انركايم تطشَقح انرجضيح  

نكغىس انركايم تطشَقح ذجضيح ا   انخايظ   

 ٌ   انركايم تأعرخذاو انرؼىَضاخ انًثهثُح   وانؼششو

انغادط   انركايم تطشَقح اكًال انًشتغ  

 ٌ   انركايم تأعرخذاو تؼض انرؼىَضاخ انًُاعثح تانُغثح نهذوال انًثهثُح   وانؼششو

 ايرذاَاخ انفصم انثاٍَ

 

 

 

 

 ذىقُغ انؼًُذ:          ٌ عايٍ كاظى كشَى انزتذاو .أ.و : األعرار ذىقُغ 


