
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
 

 عوادم. بشرى كاظم  االسم
 Bushrakadum5@gmail.com البرید االلكتروني

 التفاضل المتقدم اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 

 التفاصیل االساسیة للمادة
 

 

 
 الكتب المنهجیة

 

 

 
 المصادر الخارجیة

 

 

 
 لتقدیرات الفص

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الیومیة

 االمتحان النهائي المشروع

٥٠ - %١٠ - %٤٠% 

 
 معلومات اضافیة

 

 

 
 

 
 

 

 جمھوریة العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 يجھاز االشراف والتقویم العلم

 
 
 
 
 

 

 كربالء الجامعة :
 التربیة للعلوم الصرفة لكلیة :ا

 الریاضیات القســم :
 الثانیة المرحلة :

م.بشرى كاظم اسم المحاضر الثالثي :
 عواد

 مدرس اللقب العلمي :
 ماجستیر المؤھل العلمي :

 جامعة كربالء مكان العمل  :
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 استمارة الخطة التدریسیة للمادة

 

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   المتسلسالت العددیة  ۱
   لمتسلسالتمفھوم تقارب ا  ۲
االختبارات األساسیة لتقارب   ۳

 متسلسلة قوى
  

االختبارات األساسیة لتقارب   ٤
 متسلسلة قوى

  

   نشر دالة بواسطة متسلسلة قوى  ٥
   متسلسلة تیلور لدالة.  ٦
   حل بعض االمثلة  ۷
ال����������دوال متع����������ددة المتغی����������رات   ۸

(اس��تخدامات ف��ي الھندس��ة المجس��مة 
 التحلیلیة).

 

  

تكمل��ة الموض��وع الس��ابق م��ع بع��ض   ۹
 االمثلة

  

   اإلحداثیات القطبیة   ۱۰
   لقطوع المخروطیةا  ۱۱
 اإلحداثیات المتعامدة الثالثیة.  ۱۲

 
  

   بعض االمثلة  ۱۳
   مفھوم الغایة  ۱٤
   استمراریة الدالة.  ۱٥
   بعض االمثلة حول االستمراریة  ۱٦

 عطلة نصف السنة
   شتقة الجزئیةالم  ۱۷
   المشتقة الكلي  ۱۸
   االشتقاق أالتجاھي التدرج  ۱۹
   القیم العظمى والصغرى  ۲۰
   التكامالت المكررة  ۲۱
   التكامل على خط  ۲۲
   التكامل على دائرة  ۲۳
   مبرھنة كرین   ۲٤
   التكامل على سطح  ۲٥
   مبرھنة ستوكس   ۲٦
   نظریة التفرق.  ۲۷

 جمھوریة العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 
 
 
 
 

 

 كربالء الجامعة :
 التربیة للعلوم الصرفة الكلیة :

 الریاضیات القســم :
 الثانیة المرحلة :

م.بشرى كاظم اسم المحاضر الثالثي :
 عواد

 مدرس اللقب العلمي :
 ماجستیر المؤھل العلمي :

 جامعة كربالء مكان العمل  :
 



   حل بعض التمارین  ۲۸
السطوح في فضاء ثالثي األبعاد   ۲۹

 وفي فضاءآت ذات أبعاد أكثر
  

السطوح في فضاء ثالثي تكملة   ۳۰
 األبعاد وفي فضاءآت ذات أبعاد أكثر

  

   لمتجھ العمود لسطح.ا  ۳۱
   حل بعض التمارین  ۳۲

 توقیع العمید :      توقیع االستاذ : 


