
 

 

 

 

 

 

  الخطة التدريسية السنوية(( استمارة))     
 حبيب عبد كاظم االسم

 habeebk@utq.edu.iq البريد االلكتروني

 Calculus II اسم المادة

 ,Area and Riemann Sums, Definite and Indefinite Integral مقرر الفصل

Fundamental Theorem of Calculus, Derivatives and Integrals of 

Logarithmic functions; Exponential functions;  Inverse 

Trigonometric functions ; Hyperbolic functions  and their inverse. 

Area under the Curve, Area between two curves, Volume, Arc 

Length and Surfaces of Revolution, Integration Methods, L’Hopital’s 

Rule and improper Integral, Conic Sections, Polar Coordinates 

 اهداف المادة
 

في هذا الفصل يتعرف الطالب عمى مفهوم التكامل حيث يبدأ من معرفة حساب المساحة  تحت المنحني 
و معرفة قابمية الدالة عمى مجموع ريمان و من ثم دراسة التكامل المحدد و غير المحدد  باالعتماد

كل من لتكامل المشتقة و ال معرفةم المرهنة االساسية لمتكامل. أيضًا لمتكامل و حساب التكامل  باستخدا
و كذلك  العكسية: الدوال االسية و الموغارتمية و الدوال المثمثية العكسية و الدوال الزائدية و الزائدية 

تطبيقات عمى التكامالت و طرق التكامل و قاعدة لوبيتال  بعد ذلك دراسة . دراسة القطوع المخروطية
و اخيرًا يتعرف الطالب عمى ايجاد مشتقة و تكامل الدوال باستخدام  لحساب التكامالت المعتمة.

 االحداثيات القطبية

التفاصيل االساسية 
 لممادة
 

 Area and Riemann Sums, 

 Definite and Indefinite Integral, 

 Fundamental Theorem of Calculus, 

 Derivatives and Integrals of Logarithmic functions; 

 Exponential functions;  

 Inverse Trigonometric functions 

 Hyperbolic functions  and their inverse.  

 Area under the Curve 

 Area between two curves 

 Volume, 

 Arc Length  

 Surfaces of Revolution 

 Integration Methods 

 L’Hopital’s Rule  

 Improper Integral 

 
 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 ذي قار الجامعة :
 والرياضيات  الحاسوبعلوم  الكلية :

 الرياضيات القســم :
 2019 :السنة

 حبيب عبد كاظم اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 في الرياضياتدكتوراه  المؤهل العلمي :

 والرياضيات الحاسوبكلية علوم مكان العمل  :



 Conic Sections 

 Parabola  

 Ellipses 

 Hyperbolas 

 Polar Coordinates 

 Parametric equations 

 Tangent Line  

 Area and Arc Length in Polar Coordinates 

 
 الكتب المنهجية

 

(1) Calculus Thomas, 1990 

(2) Calculus James Stewart, 6
th

 edition, 2008 

(3) Calculus Larson, Edwards, 5
th

 edition 2011 

 

 
 المصادر الخارجية

 

 

 
 تقديرات الفصل

90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 

 مقبول متوسط جيد جيد جداً  امتياز 

 
 معمومات اضافية
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
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 ذي قار الجامعة :
 والرياضيات  الحاسوبعلوم  الكلية :

 الرياضيات القســم :
  :السنة

  اسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :

  المؤهل العلمي :

 والرياضيات الحاسوبكلية علوم مكان العمل  :

 مجهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 عطلة نصف السنة

 

 

 توقيع العميد :                                  توقيع االستاذ :            


