
 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع

العددٌة ، رسم مخططات الدالة، تركٌب الدوال، النهاٌات  الدوال، مفهوم الدالة ، المجال والمدى للدالة، الدالة

وخواصها، بعض المبرهنات حول النهاٌات، الدوال المستمرة  وغٌر المستمرة ، بعض المبرهنات حول 

 االستمرارٌة ) بدون  برهان(، امثلة وتطبٌقات على متعددات الحدود والدوال النسبٌة ، الدوال المعكوسة .

 

ه، المبرهنات االساسٌة  بعملٌة االشتقاق، مشتقة )مجموع/ فرق/ضرب/قسمة/ تركٌب الدوال(، االشتقاق، تعرٌف

المشتقة من رتب اعلى، مبرهنة رول، مبرهنة القٌمة  المتوسطة ، قاعدة  لوبٌتال، استخدام مفهوم االشتقاق 

شتقاق خدام مفهوم االللحصول على النهائٌات العظمى والصغرى المحلٌة ونقاط االنقالب، رسم الدوال، است

 للسرعة والتعجٌل ، الدوال الوسطٌة واشتقاقها.

 

 التفاضل، تعرٌفه، عالقته بالمماس، استخدام التقرٌب.

 

التكامل، التكامل غٌر المحدد، بعض المبرهنات حول التكامل غٌر المحدد، النظرٌة االساسٌة للتكامل،  

 خواص التكامل المحدد.

 

المتسامٌة  )المثلثٌة، األسٌة، اللوغارٌتمٌة (، خواص الدوال ومشتقاتها، الدوال المثلثٌة  الدوال الخاصة، الدوال

 العكسٌة ، الدوال الزائدٌة والزائدٌة  العكسٌة مع تطبٌقاتها .

استخدام مفهوم التكامل ، اٌجاد المساحات والحجوم وطول المنحنً ، مساحة سطح الدوران، معدل  قٌمة 

 الشغل ومركز الكتلة.الدالة، الزخم، 

 

 طرق التكامل 

 جامعة دٌالى 

تربٌة للعلوم الصرفةالكلٌة   

المرحلة األولى  –قسم الرٌاضٌات   

  المادة الدراسٌة:  التفاضل والتكامل

مناقشة 2نظري +  3عدد الساعات:   

 لغة التدرٌس: االنكلٌزٌة 

وحدات  8عدد الوحدات :   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ددع الموضوع

 االسابٌع

المنطق، العبارة، الروابط المنطقٌة وجبر العبارات، التعابٌر المفتوحة، المسورات الكلٌة، 

المسورات الجزئٌة، اجراء هلبرت على تعبٌر مفتوح، المساواة، التعلٌل المنطقً، البرهان 

 الرٌاضً.

3 

المجموعات، مفهوم المجموعة، تساوي المجموعات، المجموعات الجزئٌة، التقاطع، 

 المتمم النسبً، جبر المجموعات.

1 

العالقة، مفهوم العالقة، الزوج المرتب، الحاصل الدٌكارتً، منطق عالقة، مستقر عالقة، 

عكس عالقة، العالقات االنعكاسٌة على مجموعة، عالقة التكافؤ على مجموعة، تجزئة 

 مرتبة جزئٌا وكلٌاً.المجموعة، صفوف التكافؤ، المجموعات ال

3 

مفهوم التطبٌق، منطق التطبٌق، مستقر التطبٌق، انواع التطبٌقات )الشامل،  التطبٌق،

المتباٌن، المتقابل(، تركٌب المنطق، تطبٌقات معٌنة )ثابتة، ذاتٌة(، قصر عالقة على 

 مجموعة، عكس التطبٌق، المبرهنات التً تضمن شروط توفر العكس.

3 

اب االعداد االساسٌة، االعداد قدرة المجموعات، المجموعات المتساوٌة القدرة، حس

 الترتٌبٌة.

2 

الطبٌعٌة، انشاء االعداد  لألعداداالعداد الطبٌعٌة، المجموعة حسب الترتٌب، نظام بٌانو 

الطبٌعٌة ، المجموعات غٌر المنتهٌة، المجموعات القابلة للعد، صفات المجموعة القابلة 

 للعد.

2 

الثنائٌة، انواع العملٌات الثنائٌة، النظام الرٌاضً، العملٌات الثنائٌة والزمر، مفهوم العملٌة 

 مفهوم الزمرة مع االمثلة.

2 

االعداد الصحٌحة، انشاء االعداد الصحٌحة، الجمع والضرب على االعداد الصحٌحة، 

مفهوم الحلقة مع االمثلة، ادخال الترتٌب على مجموعة االعداد الصحٌحة، الحلقة المرتبة،  

 الصفات االساسٌة.

2 

االعداد النسبٌة، انشاء االعداد النسبٌة، مفهوم الحقل، امثلة، حقل االعداد النسبٌة، خاصٌة 

 ارخمٌدس، الحقل المرتب.

2 

االعداد الحقٌقٌة، مفهوم المتتالٌة، التقارب، المتتالٌة االساسٌة، مفهوم الفجوة فً حقل 

 مرتب، مفهوم الحقل الخالً من الفجوات.

2 

فهوم نظام االعداد  العقدٌة، خواص االعداد العقدٌة، انشاء االعداد االعداد العقدٌة، م

 العقدٌة من االعداد الحقٌقٌة.

2 

 جامعة دٌالى 

للعلوم الصرفةتربٌة الكلٌة   

المرحلة األولى  –قسم الرٌاضٌات   

أسس الرٌاضٌاتالمادة الدراسٌة:    

مناقشة 2نظري +  2عدد الساعات:   

العربٌةلغة التدرٌس:   

وحدات  6عدد الوحدات :   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  الموضوع

 االسابٌع

مقدمة، العملٌات على المصفوفة، الخواص الجبرٌة لعملٌات المصفوفات الخاصة، 

 المصفوفات التً لها معكوس.

3 

 رتبة المصفوفة، تعرٌف رتب المصفوفة، بعض المبرهنات االساسٌة حول رتبة

 المصفوفة.

2 

 3 المحددات، تعرٌف المصفوفة، بعض المبرهنات االساسٌة.

 3 المعادالت الخطٌة، مقدمة فً المعادالت الخطٌة، حل انظمة المعادالت الخطٌة.

فضاء المتجهات، تعرٌف المتجهات على حقل، جمع المتجهات، الضرب العدد للمتجهات، 

الضرب غٌر االتجاهً، فضاء المتجهات الجزئٌة، االرتباط الخطً، االستقالل الخطً، 

الجداء الداخلً على فضاء متجهات القواعد واالبعاد، تقاطع وجمع فضاءات المتجهات، 

 والفضاء االقلٌدي.

6 

الخطً والتحوالت الخطٌة، المصفوفة كتمثٌل خطً، نواة التطبٌق الخطً،  التطبٌق

 صورة التطبٌق الخطً.

3 

القٌم الذاتٌة والمتجهات الذاتٌة، اٌجاد جذور الحدودٌات الذاتٌة والمتجهات الذاتٌة 

 والمصفوفات المتشابهة

5 

 جامعة دٌالى 

للعلوم الصرفةتربٌة الكلٌة   

المرحلة األولى  –قسم الرٌاضٌات   

   الجبر الخطً المادة الدراسٌة:

مناقشة 2نظري +  2عدد الساعات:   

  العربٌةلغة التدرٌس: 

وحدات  6عدد الوحدات :   

 المادة الدراسٌة:  أسس الرٌاضٌات

مناقشة 2نظري +  2عدد الساعات:   

 لغة التدرٌس: العربٌة

وحدات  6عدد الوحدات :   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع

 علم النفس التربوي وتطوره التارٌخً ومجاالت دراسٌة وتعرٌفٌة.

 االهداف التربوٌة وتصنٌفها وتحوٌلها الى اهداف تعلٌمٌة .

 الذاكرة، نظرٌاتها، طبٌعتها، دورها فً التدرٌس.

 نظرٌاته، طبٌعته.النسٌان، 

 انتقال اثر التدرٌب.

 الدافعٌة فً مجال علم النفس التربوي.

 تعلٌم المفاهٌم وعالقتها بالتفكٌر العلمً والتفكٌر االبداعً.

 التغذٌة المرتدة، العوامل المؤثرة فً التعلٌم

 الفروق الفردٌة واثرها فً التعلم وكٌفٌة مراعاتها.

 اكتسابها واالستفادة منها فً التعلم.المهارات والعادات وكٌفٌة 

 انواع التعلم.

 المادة الدراسٌة:  علم النفس التربوي

نظري  2عدد الساعات:   

 لغة التدرٌس: العربٌة

وحدات  4عدد الوحدات :   

 جامعة دٌالى 

للعلوم الصرفةتربٌة الكلٌة   

المرحلة األولى  –قسم الرٌاضٌات   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع

 معنى التربٌة واهدافها، ضرورٌاتها، نظرٌاتها، مجاالتها.

 : القدٌمة، الصٌنٌة، الٌونانٌة، القرون. االساس التارٌخً للتربٌة وٌشمل

 الوسطى، التربٌة العربٌة قبل االسالم، بعد االسالم، التربٌة الحدٌثة.

 االساس االجتماعً للتربٌة وٌشمل العالقة بٌن التربٌة والمجتمع.

 العالقة بٌن الفرد والبٌئة، التربٌة الخلقٌة، التربٌة العائلٌة، التربٌة الصحٌة.

 االقتصادي : التربٌة واثراها فً التنمٌة االقتصادٌة واستغالل الموارد الطبٌعٌة. االساس

 االساس العلمً: التربٌة والمنهج فً البحث واالستقصاء

 جامعة دٌالى 

للعلوم الصرفةتربٌة الكلٌة   

األولىالمرحلة  –قسم الرٌاضٌات   

الدراسٌة:  أسس التربٌةالمادة   

نظري  2عدد الساعات:   

 لغة التدرٌس: العربٌة

وحدات  4عدد الوحدات :   



 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع

 تارٌخ حقوق االنسان

 مضمون االعالن الفرنسً لحقوق االنسان.

 مضمون االعالن العالمً لحقوق االنسان.

 حقوق االنسان فً االسالم فً العصر الحاضر.

 االنسان.مبادئ االعالن االسالمً العالمً لحقوق 

شرعٌة حقوق االنسان فً االسالم  ) الحقوق االساسٌة، الحقوق السٌاسٌة، حقوق االسرة، حق االنتماء والجنسٌة، 

 والضمان االجتماعً، حق التملك، حق المواطنة، حقوق االنسان الدولٌة.حقوق التعلٌم والتربٌة، حقوق العمل 

 ما ٌتألف منه االعالن االسالمً لحقوق االسالم

 العلمً واالسالمً-مقارنة بٌن االعالنٌن:

 )حق الحٌاة، حق المساواة امام الشرع والقانون، حق الحرٌة، حق التدٌن(تتألف الحقوق االساسٌة من 

 تتألف الحقوق السٌاسٌة من )حرٌة الرأي والتعبٌر، حق الشورى(.

 حق  االنتماء والجنسٌة. -تتألف حقوق المواطنة من أ

  ق االنسانضمانات حقو -ب

 ضمانات حقوق االنسان اسالمٌاً. -1

 ضمان العقٌدة واالٌمان والتربٌة لحقوق االنسان. -2

 ضمان الدولة االسالمٌة لحقوق االنسان. -3

 حقوق االنسان فً الحضارات القدٌمة الٌونانٌة والمصرٌة  -ج

 المطلب االول: حقوق االنسان فً الحضارة الٌونانٌة .

 االنسان فً الحضارة المصرٌة القدٌمة.المطلب الثانً : حقوق 

 جامعة دٌالى 

للعلوم الصرفةتربٌة الكلٌة   

األولىالمرحلة  –قسم الرٌاضٌات   

 المادة الدراسٌة:  حقوق االنسان

نظري  2عدد الساعات:   

 لغة التدرٌس: العربٌة

وحدات  4عدد الوحدات :   



 

 

 

 

 

 

 الموضوع

والقواعد، قواعد كتابة الهمزة ، كتابة حرفٌا لضاد والظاء، الحروف الشمسٌة والقمرٌة ، قواعد العدد اللغة واالمالء 

والنعت العددي، عالمات االعراب االصلٌة والفرعٌة فً االسماء واالفعال، عالمات الترقٌم )التنقٌط(، طرٌقة 

الشعر الجاهلً، نصوص من الشعر  الكشف عن الكلمات فً المعاجم العربٌة، الممنوع من الصرف، نصوص من

االسالمً، نصوص من الشعر العباسً ، نصوص من الشعر االندلسً، نصوص من القرآن الكرٌم فً العدل 

االجتماعً، نصوص نثرٌة للجاحظ وألبً حٌان التوحٌدي، فً التطبٌقات النحوٌة واللغوٌة، الفاعل ونائبه، المبتدأ 

 والخبر، االفعال الناقصة.

 جامعة دٌالى 

للعلوم الصرفةتربٌة الكلٌة   

األولىالمرحلة  –قسم الرٌاضٌات   

 المادة الدراسٌة: اللغة العربٌة  

نظري  2عدد الساعات:   

 لغة التدرٌس: العربٌة

وحدات  4عدد الوحدات :   


