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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 خ دَبنًخبيؼ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انؼهىو / لسى ػهىو انحبسىة انمسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 1 سَبظُبد اسى / سيض انًمشس .3

 حعىس داخم اندبيؼخ أشكبل انحعىس انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ َظشٌ نكم اسجىع 3   ػذد انسبػبد انذساسُخ )انكهٍ( .6

 2117 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 . انطبنت سىف َزؼهىاسبسُبد انزفبظم وانذوال انًثهثُخ وانهىغبسرًُخ واالسُخيمذيخ أسبسُخ نًؼشفخ  انًُهح االكبدًٍَ هىاٌ هزا 

 -وَهذف انًُهح انً: .غشق انحم وانزطجُك

بظُخ ثبخشاء االشزمبلبد نكبفخ انذوال انشَ انطبنت يؼشفخَدزبص ثُدبذ يزطهجبد انًمشس هى  انهذف انًطهىة يٍ انطبنت نكٍ .1

 وكزنك غشق سسًهب ورطجُمبرهب.

 انزًُُض ثٍُ انذوال وسسًهب. انطبنت يؼشفخ .2

 نًفهىل انزفبظم ورطجُمبره. رطىَش إيكبَُخ انطبنت .3
    

 
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 .يخشخبد انًمشس وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى11
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 االهذاف انًؼشفُخ  - أ

 .رطجُمبرهانزفبظم ويؼشفخ انطبنت فٍ يدبل -1أ

 .سسى انذوالانغبَبد وئك يؼشفخ غشا-2أ

 اخشاء انزفبظم. َحذد انطبنت اهى خطىاد -3أ
 

 االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس   -ة 

 نزطجُك انزفبظميهبساد  – 1ة

  الَدبد انغبَبديهبساد   - 2ة

      نشسى انذواليهبساد    - 3ة 

     -4ة

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 غشَمخ انًحبظشح واسزخذاو انسجىسح انزفبػهُخ  -انؼشض انحذَثخ انًخزهفخانششذ ثبسزخذاو ادواد  -

 رضوَذ انطهجخ  ثبالسبسُبد وانًىاظُغ االظبفُخ انًزؼهمخ ثبألحزسبة انزطىسٌ و اَظًزهب   -

 ركىٍَ يدًىػبد َمبشُخ خالل انًحبظشاد نًُبلشخ االَظًخ انحذَثخ  وانزٍ  رزطهت انزفكُش وانزحهُم  -

انطهجخ يدًىػخ يٍ االسئهخ انزفكُشَخ خالل انًحبظشاد يثم يبرا وكُف ويزً ونًبرا  انطهت يٍ -

 نًىاظُغ يحذدح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -

  

 

 غشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انؼًهُخ -1

 االخزجبساد انُظشَخ -2

 انزمبسَش وانذساسبد -3

 يُخ ثبسئهخ حههب رارُب  ايزحبَبد َى -4

 دسخبد يحذدح ثىاخجبد ثُزُخ - 5
 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

  اَدبد انزفبظالد نكبفخ انذوال.رًكٍُ انطهجخ يٍ  -1ج

 .اَدبد انغبَبد رًكٍُ انطهجخ يٍ -2ج

 رًكٍُ انطهجخ يٍ سسى انذوال.-3ج

   -4ج
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ىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انًهبساد  انؼبيخ وانزبهُهُخ انًُم –د 

.) 

 يزبثؼخ  انزطىس انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ غشَك االَزشَُذ   -1د

 انًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش  -2د

 انًشبسكخ فٍ انىسش وانُذواد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش -3د

 انضَبساد انًُذاَُخ فٍ انًشبسَغ انصُبػُخ و يؤسسبد انذونخ وششكبد انمطبع انخبص. -4د
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 .انجُُخ انزحزُخ 12

 انكزت انًمشسح انًطهىثخ      -1

Thomas' Calculus, by Joel Hass, Maurice D. 
Weir, and Thomas Aquinas 
Elementary Calculus: An Infinitesimal 
Approach, by Howard Jerome Keisler 

 .ثُُخ انًمشس11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى

1 3  
Integer numbers and 

real numbers 
intervals inqualites 

انكزشوَُخ  يحبظشح
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

2 3  
Functions domain 

range graphs 
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

3 3  
Domain Range  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

4 3  
Graph of functions  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

5 3  
Limits  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

6 3  
Limits  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

7 3  
Continuous of 

functions 
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

8 3  
Special functions  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

9 3  
Special functions  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

11 3  
Derivatives of special 

functions 
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

11 3  
Derivatives of special 

functions 
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

12 3  
Chain rule  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 زجبس شفهٍ او رحشَشٌاخ

13 3  
Application of 

derivatives 
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

14 3  
Integrals   يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

15 3  
Integrals   يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 ىفذيبَكشوس

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ
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  انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( -2

ًشاخغ انزٍ َىصٍ ثهب انكزت وان - أ

  )انًدالد انؼهًُخ,انزمبسَش,...( 

انًشاخغ االنكزشوَُخ,يىالغ  - ة

 جمموعة حماضرات وكتب متوفرة على شبكة االنرتنيت االَزشَذ...

 

 .خطخ رطىَش انًمشس انذساس13ٍ

 .اإلنًبو ثكم يب هى يسزحذس وخذَذ فٍ اسزشارُدُبد انزؼهُى وانزؼهى 

 ئح  انجحىس انؼهًُخ انحذَثخ.االسزفبدح يٍ يسزدذاد َزب 

 .رطجُك ثؼط اسزشارُدُبد انزذسَس انحذَثخ 

 .رىسُغ يفشداد انًُهح 

 .ادخبل كزت يصذسَخ ويُهدُخ حذَثخ 

 .اػذاد وسش ػًم يسزمجهُخ 

 


