
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤصضح انرعهًُُح .1
 خايعح انكىفح/كهُح انرزتُح

 / انًزكز عهًٍ انمضى ان .2
 عهىو انزَاضُاخ لضى    

 اصى / ريز انًمزر .3
- 

 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  الرياضياتطلبة لبالنسبة  المتقدم إبراز أهمية التفاضل والتكامل  -
 أساس للمرحلة الثالثه  والتمييز بينهما  واعدادها  تدريب وتأهيل الطلبة وتعليمهم المتتابعات والمتسلسالت

حجوم ات الالمساح لتعرفهم على  المشتقات الجزئية والمشتقات الجزئية العليا والتكامالت الثنائية والثالثية وتطبيقها مث-
 واالستفادة من ماتعلمه من المرحلة االولى 

مع امكانية  الطالب  لحل المسائلتعويد الطالب على التفكير المنطقي السليم واكتساب المهارات الالزمة           -
 تطبيقها  بالواقع 

 
 
 

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
رصًها  ويعزفه انًرراتعاخ انًرزاَذج وانًرُالصح وانًمُذج وطزق اخرثار انحمُمح و نًرراتعاخايعزفح -1أ

 ذثاعذ وذمارب انًرراتعاخ 

عهً اَىاع  انًرضهضالخ وطزق اخرثارذمارتها انرعزف انرًُُز تٍُ انًرراتعاخ وانًرضهضالخ و  -2أ

  وذثاعذها 

 واَداد يعادالخ انًضرىَاخ  ذطثُك انضزب االذداهٍ و انرعزف عهً انفضاء انثالثٍ  انثعذ -3أ
   انًرعذدج انًرغُزاخ وطزَمح رصًها اَداد انغاَح والصرًزارَح نهذول -4أ
  أَداد انًشرماخ اندزئُح ألكثز يٍ يرغُز وأَداد انًشرماخ اندزئُح انعهُا   -5أ
  اَداد لُى انركايم انثُائٍ وانثالثٍ  ويعزفه ذطثُماذها فٍ اَداد انًضاحه وانحدىو   -6أ

 انثُائٍ تاصرخذاو االحذاثُاخ انمطثُح  وذطثُماذه و انركايم انخطٍ  وتعض ذطثُماذه يعزفه انركايم -7أ
  ً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     
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 انثُُح انرحرُح  .12

 3122حسبان التفاضل والتكامل توماس   ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

 
 .3122توماس املقرر  )انًصادر(  ـ انًزاخع انزئُضُح 2

 

               ـ انكرة وانًزاخع انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًدالخ انعهًُح , انرمارَز ,.... ) 
-           

 

انًزاخع االنكرزوَُح, يىالع االَرزَُد ب ـ 

.... 
-           

 

 طزائك انرمُُى    

 

 

 

 
 وانرطىر انشخصٍ (.انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف 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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 خطح ذطىَز انًمزر انذراصٍ  .13

 

 

 
 


