
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤصضح انرعهًُُح .1
 خايعح انكىفح/كهُح انرزتُح

 / انًزكز عهًٍ انمضى ان .2
 لضى عهىو انحاصىب   

 اصى / ريز انًمزر .3
 َاضُاخزنا

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 حضىرٌ او انكرزوٍَ او االثٍُُ

 انفصم / انضُح .5
2222-2221 

 )انكهٍ(عذد انضاعاخ انذراصُح  .6
 

 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7
15/6/2221 

 أهذاف انًمزر .8

 عالقة بينهما.الو إدراك الطالب  علوم الحاسوبطلبة لإبراز أهمية التفاضل والتكامل بالنسبة   -
 عرض القواعد األساسية للتفاضل والتكامل وتطبيقاتهما.          -

 على التفكير المنطقي السليم واكتساب المهارات الالزمة لحل المسائل تعويد الطالب          -

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزخ .12

  هذاف انًعزفُح األ -أ
  االعذاد انحمُمح ويعادنح انًضرمًُاخ يعزفح -1أ

 انرعزف عهً خصائص انًرزاخحاخ واَداد حهها عهً شكم يدًىعاخ او فرزاخ  -2أ

 ذعزَف انذوال ويعزف انذوال انًثهثُح و االصُح و انهىغارذًُه وانزائذَح  -3أ
  اَداد انغاَح والصرًزارَح نهذول وطزَمه رصًها -4أ
  ال انزائذَحيعزفه انًشرماخ و اشرماق انذوال انًثهثُح وانًثهثُح انعكضُح وانذو -5أ
 يمذيح فٍ انركايم ويعزفح انركايم انًحذد وغُز انًحذد وطزق انركايم وكُفُه ذطثُمها   -6أ

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

  تطزَمح عهًُح  نرعايم يع انحم انًشكالخا أصهىب- 1ب

  ذطثُك انزصىياخ وانًشرماخ وانركايالخ فٍ انحُاج انعًهُح يٍ خالل فهى انًمزر يًكٍ نهطانة  – 2ب

  طزق حذَثح وعهًُح نًعانده انًضائم انزَاضُح – 3ب

     -4ب

 طزائك انرعهُى وانرعهى      

 

انرعهُى االكرزوٍَ وانرعهُى انحضىرٌ اَشاء يدًىعح عهً انرهغزاو نهرىاصم يع انطهثح واصرخذاو تزَايح 

انكىكم يُد ونثث انًحاضزاخ انًثاشزج وذضدُم انًحاضزاخ وَشزها عهً انُىذُىب وَشز رواتظ 

 انًحاضزاخ عهً يىلع انًىدل 

 
 طزائك انرمُُى      

 

 خثاخ انثُرُح اوانى و االيرحاٌ انشفىٌ االيرحاٌ انكرزوٍَ

 

 
 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انرعهُى وانرعهى     

 

 

 
 طزائك انرمُُى    
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 انثُُح انرحرُح  .12

 ,G. B. Thomas, Calculus, 11th Edition          - ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1
Addison-Wesely, New York (2005). 

 
 .R. E. Larson, R. P. Hostetler, And B. H          - )انًصادر(  ـ انًزاخع انزئُضُح 2

Edwards, Calculus, 7th Edition, Houghton 
Mifflin Company, (2002). 

-          E. Swokowski, M. Olinic, And D. Pence, 
Calculus, 6th Edition, PWS Publishing 

Company, (1994). 
 

               ـ انكرة وانًزاخع انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًدالخ انعهًُح , انرمارَز ,.... ) 
-          J. Stewart, Calculus, 5th Edition, Brooks/ 

Cole Publishing Company, (2003). 
 

ب ـ انًزاخع االنكرزوَُح, يىالع االَرزَُد 

.... 
-          H. Anton, Calculus, 7th Edition, John 

Wiley And Sons, (2002). 
 

 

 خطح ذطىَز انًمزر انذراصٍ  .13

 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انعايح و انًهاراخ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُُح انًمزر .11

يخزخاخ انرعهى  انضاعاخ األصثىع

 انًطهىتح
اصى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرعهُى

 انكرزوٍَ  انكرزوٍَ      األول

 - -    انثاٍَ 
 - -    انثانث 
 - -    انزاتع 

 - -    انخايش 
 - -    انضادس 
 - -    انضاتع 
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