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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 5 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

         30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 45 )تذكر(ى أخر 4

 75 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 ساب التفاضل.من المقررات األساسية التى يأخذها طالب الكليات العلمية والتى تهدف إلى تمكين الطالب من مفاهيم  ح

 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يجب على الطالب ان:في نهاية هذا املقرر 

 ُيعِرف مجموعات األعداد  -

 ُيطبق خصائص الدوال وتركيب الدوال -

 وجد الدوال العكسيةيُ  -

 الدوال املثلثيةُيعِرف   -

 الدوال املثلثية العكسيةُيعِرف  -

 النهاياتُيعِرف  -

 طبق قوانين النهاياتيُ  -

 يحسب النهايات في الالنهاية -

 يدرس اتصال الدوال -

 يل املنحنىيحل االشتقاق ومسائل م -

 قوانين االشتقاق ُيطبق -

 قاعدة السلسلةُيعِرف  -

 يحسب االشتقاق الضمني -

 االشتقاق من الرتب العلياُيعِرف  -

 اشتقاق الدوال العكسية ُيوجد -

 يحدد القيم القصوى للدالة -

 يطبق نظرية القيمة الوسطى -

 يدرس تذايد وتناقص الدوال -

 حدد تقعر وتحدب منحنى الدالةي -

  يرسم منحنى الدالة -

 يحل مسائل األمثليات -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  عداديُعِرف مجموعات األ 1.1

  الدوال املثلثيةُيعِرف  1.2

  الدوال املثلثية العكسيةُيعِرف  1.3

  النهاياتُيعِرف  1.4

  ُيعِرف قاعدة السلسلة 1.5

  ُيعِرف االشتقاق من الرتب العليا 1.6

  المهارات 2

  يُطبق خصائص الدوال وتركيب الدوال 2.1

  يُوجد الدوال العكسية 2.2

  طبق قوانين النهاياتيُ  2.3

  يحسب النهايات في الالنهاية 2.4

  يدرس اتصال الدوال 2.5

  املنحنىيحل االشتقاق ومسائل ميل  2.6

  قوانين االشتقاق ُيطبق 2.7

  يحسب االشتقاق الضمني 2.8

  اشتقاق الدوال العكسية ُيوجد 2.9

  يحدد القيم القصوى للدالة 2.10

  يطبق نظرية القيمة الوسطى 2.11

  يدرس تذايد وتناقص الدوال 2.12

  حدد تقعر وتحدب منحنى الدالةي 2.13

   يرسم منحنى الدالة 2.14

  يحل مسائل األمثليات 2.15

  القيم 3

3.1   

3.2   

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 5 مراجعة وتمهيدي 1

2 

 عداد والمتباينات. مجموعة األ1.1 

 .وامثلة تعريف الدوال 1.2

 خصائص الدوال وتركيب الدوال. 1.3

 .العكسيةوالمثلثية المثلثية  الدوال 1.4

15 

3 
 .النهايات  2.1

 .النهايات قوانين 2.2
20 
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 .الالنهاية في النهايات 2.3

 .الدوال اتصال 2.4

4 

 الشتقاق وميل المنحنى.ا 3.1

 قوانين االشتقاق. 3.2

 اشتقاق الدوال المثلثية. 3.3

 قاعدة السلسلة. 3.4

 االشتقاق الضمني. 3.5

 العليا.االشتقاق من الرتب  3.6

 اشتقاق الدوال العكسية. 3.7

20 

5 

 القيم القصوى للدالة. 4.1

 نظرية القيمة الوسطى. 4.2

 الدوال المتزايدة والمتناقصة. 4.3

 تقعر وتحدب منحنى الدوال. 4.4

 رسم الدوال. 4.5

 مثليات.مسائل األ 4.6

15 

 المجموع

 
75 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 الدوال يعِرف 1.1

 المحاضرات.

 التعلم التعاوني.

    

  الواجبات المنزلية      

االختبارات النصفية و

 الفصلية

 تصالالنهايات واال يعِرف 1.2

 االشتقاقيعِرف  1.3

 تطبيقات االشتقاق يعِرف 1.4

 المهارات 2.0

 يكتب قاعدة الدالة 2.1

 محاضرات.ال           

 التعلم التعاوني

 

 

واجبات المنزليةال  

االختبارات النصفية و

 الفصلية

 

 يحدد مجال الدالة 2.2

 يحسب الدوال المركبة عند نقطة 2.3

 يحسب نهاية الدالة عند نقطة 2.4

 يحسب نهاية الدالة عند الالنهاية 2.5

 يميز بين الدوال المتصلة وغير المتصلة 2.6

 يحدد فترات االتصال للدوال 2.7

 يطبق قواعد االشتقاق 2.8

 يحل تطبيقات االشتقاق 2.9

  

 القيم 3.0

3.1    

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

 

 واجبات منزلية

 

 

ألسبببببببببببببببببببوع ا

 خببببببامببببببسالبببببب

 عـــاســـــــوالت

 

20% 
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

2 

اخببببتبببببببببارفببببي  النصفيختبارإلا

االسبببببببببببببببببببوع 

  رـــاشـــــــــعال

 

30% 

 %50 رـعش ابعـــسال ختبار النهائيألا 3

 %100  الدرجات الكليمجموع  4
 

 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

 من خالل وحدة االرشاد االكاديمي)

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

Text Book: DIFFERENTIALCALCULUS: Fourth Edition. Year: 

2019        

Authors: Dr. Ibraheem Alolyan, Dr. Nasser Bin Turki, Dr Tahsin 

Ghazal, Dr. Obaid Al-Gahtani and Dr. Khaled Khashan 

 

 
 

 المساندةالمراجع 

Anton, H; Bivens, I & Davis, S. Calculus Early Transcendental, Ninth 

Edition, Wily & Sons 2009. 

Swokowski, E, W; Olinick, M; Penece, D. Calculus, Sixth Edition, 

PWS Publishing Company, 1994. 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

http://cfy.ksu.edu.sa 

 

https://lms.ksu.edu.sa 

  ىأخر

Videos, MathXpert program 

 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ومربوط باالنترنت.قاعة دراسية جهاز كمبيوتر واحد في كل 

 مقعد لكل قاعة دراسية. 22

 التقنيةالتجهيزات 
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 قاعة دراسية ذكية.

 اليوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

http://cfy.ksu.edu.sa/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 منسق المقرروالطالب مهارات التدريستقييم 
الزيارات الدورية واستبانة تقييم 

 الطالب

 حلقات النقاش واستبانة تقييم الطالب المدربين والطالب املقرر تقييم -

 منسق المقرروالطالب املدربين تقييم 
الزيارات الدورية واستبانة تقييم 

 الطالب
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 ع:.           التوقيعمرو عبد العاطي /د                    :منسق البرنامج جهة االعتماد

 

 :التوقيعد/شعالن القرني                       األساسيةرئيس قسم العلوم 

 4 رقم الجلسة

 21/9/2020 تاريخ الجلسة

 


