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 8من  2الصفحة  

  : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ) التعري
 MATH 111 المقرر:رمز  ) 1حساب التفاضل والتكامل (  المقرر: اسم- 1 
  )  تمارين ) 1نظري +  2(  3(   الساعات المعتمدة:  عدد- 2 
 االحياء - الرياضيات ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 
  اللغة العربيةب     :المقرر دريسلغة ت – 4 
 ا.نوف الثميري, ا.جواهر الزهراني, ا.وفاء السيد  :المقرر الدراسي منسق اسم- 5 
 المستوى االول  :المقرر الدراسي المستوى األكاديمي الذي يعطى فيهأو  السنة-6 
 دال يوج  :(إن وجدت)المقرر بقة لهذا السا المتطلبات- 7 
     :هذا المقرر (إن وجدت)اآلنية ل المتطلبات- 8 

  :للمؤسسة التعليمية ر إن لم يكن داخل المبنى الرئيستقديم المقر موقع- 9
 )............................................................. (  

  التدريس اسلوب – 10
    % 70  النسبة المئوية:    √  محاضرات تقليدية –أ 

    ....... %  النسبة المئوية:      مختلط (تقليدي، عن بعد)-ب 
    % 30  النسبة المئوية:    √  التعلم االلكتروني –ج 
    ....... %  النسبة المئوية:      مراسله –د 

    ....... %  النسبة المئوية:      اخرى-هـ 
  مالحظات:

...........................................................................................................  
  :األهداف) ب  
 تنمية المهارات الرياضية األساسية الالزمة لكل فروع الرياضيات.  ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1

 تنمية القدرة على التفكير التحليل الرياضي لحل المشكالت. 
 تعريف الطالب بالعالقة بين النهايات واالتصال واالشتقاق.

 تطوير القدرة على رسم المنحنيات من خالل االستفادة من جميع المعلومات التي تم دراستها. االشتقاق وتطبيقاته. التعرف على قواعد
  .  ........الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 تصفح الطالبات باالنترنت المواضيع محل الدراسة
البحثية االوراق استخدام العرض بالبروجكتر  

 الحوار و المناقشة وحل التمارين مع الطالبات
  
  
  
  
  
  



 

 8من  3الصفحة  

  
    
  

  : الدراسيتوصيف المقرر ج) 
 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1  

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

لمشتقاتتطبيقات ا 9 3 المشتقات 9 3 االتصال 9 3 النهايات 3 1 الدوال 3 1 نظم األعداد والمتباينات  45 15 المجموع 12 4 
  مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي): -2 

  
فصول  المحاضرة

عملي/ميداني/       المختبر دراسية
  االجمالي أخرى تدريبي

  15 التدريسساعات 
الدراسي الفصل 
  األول

............  30  ............  45  

الساعات 
  30  ............  15  ............  األول  15  المعتمدة

  
ً  / ساعات دراسة خاصة إضافية-3   ساعتين ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا
  
 
  
     
  
الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4   واستراتيجيات التدريس.
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  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  

استراتيجيات  للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات
 طرق التقويم التدريس

 المعارف 1.0
داخل   المشاركة المحاضرات تعريف الدالة وأنواعها. 1.1

 القاعة الدراسية
 فهم النهايات وعالقتها باالتصال. 1.2

النقاش داخل القاعة  
الدراسية من منظور 

مي.عل  
الختباراتا  

حلقات نقاش مصغرة   استيعاب مفهوم االتصال وعالقته باالشتقاق. 1.3 التمارين حل  
 والواجبات

 القدرة على فهم االشتقاق وقواعده . 1.4
تدريب الطالبات على 

كيفية اعداد البحث 
 العلمي

االنشطة البحثية 
 واوراق العمل

ة العكسيةإيجاد مشتقات الدوال المثلثية والمثلثي 1.5  .................. .................. 
توظيف كل المفاهيم التي تم دراستها في رسم المنحنيات وحل مسائل القيم  1.6

 .................. .................. القصوى التطبيقية.
 المهارات المعرفية 2.0
رياضيات.تنمية المهارات الرياضية األساسية الالزمة لكل فروع ال 2.1  اختبارين فصلين المناقشة الجماعية. 
 واجبات منزلية واجبات منزلية تنمية القدرة على التفكير التحليل الرياضي لحل المشكالت.  2.2
 اختبار نهائي .................. تعريف الطالب بالعالقة بين النهايات واالتصال واالشتقاق. 2.3
تطبيقاته.التعرف على قواعد االشتقاق و 2.4  .................. .................. 
تطوير القدرة على رسم المنحنيات من خالل االستفادة من جميع المعلومات التي  2.5

 .................. .................. تم دراستها
2.6 ..................................................................... ..................  .................. 
 وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0
تشجيع الطالبات على  العمل الجماعي في حل ومناقشة التمارين واحترام الراي االخر 3.1

البحث من خالل 
مصادر متعددة والعمل 
 والمناقشات 

األوراق الدراسية 
 الجماعية

الستفسار والمناقشةتشجيع الطالبات على ا 3.2 تتطلب الواجبات  
البحث باالعتماد على 
المكتبة لتنمية مهارات 
التفكير و الدراسة 
 الذاتية

تسهم الواجبات 
بالمشاركة الجماعية 

للطالبات و تبادل 
 المعلومات فيما بينهم 

الفردية.  المسؤوليةالقدرة على تبادل المعلومات و تمييز درجة صحتها و تحمل  3.3 درة على الدراسة الق  
الذاتية متمثل 

بالمشاركة أثناء 
المحاضرة و االجابة 
 على االسئلة البديهية

القدرة على االعتماد على الذات أثناء التعلم - 3.4  .................. .................. 
3.5 ..................................................................... ..................  .................. 
3.6 ..................................................................... .................. .................. 
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  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم التدريساستراتيجيات  للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

 والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0
 العمل الجماعي العمل الجماعي استخدام تقنية المعلومات واالنترنت في البحث 4.1
الواجبات الفردية و  ..................................................................... 4.2

 المشاركة
 االختبار و الواجبات

4.3 ..................................................................... .................. ..................  
4.4 ..................................................................... .................. .................. 
4.5 ..................................................................... .................. .................. 
4.6 ..................................................................... .................. .................. 
 المهارات النفس حركية 5.0
 .................. .................. ال ينطبق 5.1
5.2 ..................................................................... ..................  .................. 
5.3 ..................................................................... .................. .................. 
5.4 ..................................................................... .................. .................. 
5.5 ..................................................................... .................. .................. 
5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  الفصل الدراسي خالل الطالبتقويم مهام  لجدو. 5     
 

 من التقويم النهائي  النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
1 

 
 %15 االسبوع السابع اختبار أعمال السنة األول

2 
 

 %15 الحادي عشراالسبوع  اختبار أعمال السنة الثاني
3 

 
 %5 اسبوعية موعد المحاضرةواجبات من خالل تقديم نسخة الكترونية في موعد اقصاه يومين من 

4 
 

 %5 اسبوعية حضور ومشاركة
5 

 
 %60 السادس عشراالسبوع  االختبار النهائي

%100  ................ المجموع   



 

 8من  6الصفحة  

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
اسبوعيا مكتبية اتساع 6  

ماال يقل عن خمس دقائق نهاية كل محاضرة  ياالرشاد االكاديمساعات  البريد االلكتروني   
  التعلم  هـ   مصادر 
مبادئ التفاضل والتكامل ( الجزء األول), د. صالح السنوسي ، د. معروف سمحان، د.كمال الهادي   :الكتب المقررة المطلوبة-1

 ............................................................   .............................................................  1422..وآخرون, مطابع نجوم المعارف, 
), هدى الخرساني, دار Mathematicaالتفاضل والتكامل مع تطبيق عملي باستخدام برنامج (   :المراجع الرئيسة-2

 ............................................................   .............................................................  م2005هــ / 1426الذخائر, 
 ............................................................   Calculus with analytic Geometry, SWOKOWSKI, PWS PUBLISHING COMPANY, 1994   .............................................................   بها:يوصى  التيوالمراجع الكتب -3
 ............................................................   .............................................................  مواقع على االنترنت لها صلة بالمقرر  :اقع اإلنترنت...الخمراجع اإللكترونية، موال-4
  ............................................................  .............................................................   .............................................................   أخرى:مواد تعليمية -5
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 :المرافق الالزمة و.
 ............................................................   سبورة  قاعة محاضرات تتسع للطالبات  :المباني-1
 ............................................................   بروجكتر) و جهاز باألنترنتمعمل حاسب آلي(يتكون من اجهزة متصلة   :مصادر الحاسب اآللي-2
 ............................................................  .............................................................  ... ..........................................................   أخرى:صادر م-3
  
 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
 ............................................................   استمارة تقويم مقرر من قبل الطالبات في نهاية الفصل الدراسي  لبات يتم فيها تقييم  كل من المقرر الدراسي و أسلوب الشرححلقات نقاش مع الطا   التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1
 ............................................................   مستوى الطالبات من خالل الواجبات واالختبارات  بالزميالت لالستعانة باإلضافةات من الطالبات استقبال المالحظ  القسم:التدريس من قبل المدرس أو استراتيجيات أخرى لتقييم عملية -2
 التشجيع على البحث   في حل التمارينتشجيع الطالبات على المناقشة والعمل الجماعي   مراجعة استراتيجيات التدريس الموصى بها  التدريس:عمليات تطوير -3
 ............................................................  للطالبات واإلجابةمراجعه من لجنه مشكله من قبل مجلس القسم العلمي لعينه من أوراق  األسئلة    النهائية تصحيح أوراق االختبارات و الواجبات كما يتم تدقيق عينة من أوراق االختبارات  ب:الطالعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4
 ............................................................   تقرير المقرر الدراسي  مراجعة دورية لتطوير المقرر  :الدراسي والتخطيط لتطويرها فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

  رئيس القسم األكاديمي    المقرر منسق 
  أ.نوف الثميري  االسم:    أ.جواهر الزهراني  أ.نوف الثميري  االسم:



 

 8من  8الصفحة  

  أ.وفاء السيد
    هـ 1435/  12/  24  التاريخ:    هـ 1435/ 12/  24  التاريخ:  .................................  التوقيع:    .................................  التوقيع:

ماد توصيف المقرر تم اعت   هـ 1435/  3/  28بتاريخ  )11(في جلسة القسم رقم    
  

     
  


