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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 خ ذَبنًخبيؼ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

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

 2شَبظُبد  اسى / شيط انًمصش .3

 حعىش ذاخم اندبيؼخ أشكبل انحعىش انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ َظصٌ نكم اسجىع 3   ػرذ انسبػبد انرشاسُخ )انكهٍ( .6

 2017 ربشَخ إػراذ هسا انىصف  .7

 أهراف انًمصش .8

وَهرف غصق انزكبيم نكبفخ انروال ورمُُبد انزكبيم  . انطبنت سىف َزؼهىنهزكبيم ورطجُمبره يمريخ انًُهح االكبذًٍَ هىاٌ هسا 

 -انًُهح انً:

نطصق انزكبيم ورطجُمبره يٍ يسبحخ وحدى انطبنت  يؼصفخانهرف انًطهىة يٍ انطبنت نكٍ َدزبض ثُدبذ يزطهجبد انًمصش هى  .1

 وغىل.

 انزكبيالد انًحروذح وغُص انًحروذح.َىاع ألإذشان انطبنت  .2

 انزكبيالد ورطجُمبرهب. سزدراوالرطىَص 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.

 .يدصخبد انًمصش وغصائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى10
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 االهراف انًؼصفُخ  - أ

 اَىاع انزكبيالد.يؼصفخ انطبنت -1أ

 انطبنت رمُُبد انزكبيالد.يؼصفخ -2أ

 د انزكبيم.رطجُمبانطبنت  يؼصفخ -3أ

 

 االهراف انًهبشارُخ اندبصخ ثبنًمصش   -ة 

  فٍ انحم وانزطجُك. يهبشاد – 1ة

 فٍ انزًُُط ثٍُ اَىاع انروال وانزكبيالد. يهبشاد  - 2ة

   انزكبيالديهبشاد اسزدراو    - 3ة 

     -4ة

 غصائك انزؼهُى وانزؼهى      

 غصَمخ انًحبظصح واسزدراو انسجىشح انزفبػهُخ  -انشصذ ثبسزدراو اذواد انؼصض انحرَثخ انًدزهفخ -

 رطوَر انطهجخ  ثبالسبسُبد وانًىاظُغ االظبفُخ انًزؼهمخ ثبألحزسبة انزطىشٌ و اَظًزهب   -

 ركىٍَ يدًىػبد َمبشُخ خالل انًحبظصاد نًُبلشخ االَظًخ انحرَثخ  وانزٍ  رزطهت انزفكُص وانزحهُم  -

هخ انزفكُصَخ خالل انًحبظصاد يثم يبزا وكُف ويزً ونًبزا انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االسئ -

 نًىاظُغ يحرذح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفسُصاد زارُخ ثطصق سججُخ -

  

 

 غصائك انزمُُى      

 االخزجبشاد انؼًهُخ -1

 االخزجبشاد انُظصَخ -2

 انزمبشَص وانرشاسبد -3

 ايزحبَبد َىيُخ ثبسئهخ حههب زارُب   -4

 ذشخبد يحرذح ثىاخجبد ثُزُخ - 5
 االهراف انىخراَُخ وانمًُُخ -ج

 رًكٍُ انطهجخ يٍ حم انًشبكم انًصرجطخ ثبالغبش انفكصٌ نًشبكم ثُبء انُظبو نهًؤسسخ  -1ج

 رًكٍُ انطهجخ يٍ حم انًشبكم  فٍ رحىَم انًؼهىيبد انً ثُبَبد ذخم انً انحبسجخ . -2ج

 -3ج

   -4ج
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اد  انؼبيخ وانزبهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبشاد األخصي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىش انشدصٍ انًهبش -ذ 

.) 

 يزبثؼخ  انزطىش انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ غصَك االَزصَُذ   -1ذ

 انًشبشكخ فٍ انًؤرًصاد انؼهًُخ ذاخم وخبشج انمطص  -2ذ

 انؼهًُخ ذاخم وخبشج انمطصانًشبشكخ فٍ انىشش وانُرواد  -3ذ

 انطَبشاد انًُراَُخ فٍ انًشبشَغ انصُبػُخ و يؤسسبد انرونخ وشصكبد انمطبع اندبص. -4ذ
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 .ثُُخ انًمصش11

 انسبػبد األسجىع
يدصخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحرح / أو 

 انًىظىع
 غصَمخ انزمُُى غصَمخ انزؼهُى

1 3  Introduction to 
integral 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

2 3  
Integral (laws)  يحبظصح انكزصوَُخ

ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

3 3  
Integral 

(substitution)  

يحبظصح انكزصوَُخ 

ثبسزدراو يحصش 
 يبَكصوسىفذ

 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

4 3  

Integral of special 
functions 

(Sin, Cos, Tan, Cot, 
Sec, Csc) 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

5 3  

Integral of special 
functions 

Invers of (Sin, Cos, 
Tan, Cot, Sec, Csc) 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 صَصٌاخزجبش شفهٍ او رح

6 3  

Integral of special 
functions 

Exponential 
functions 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

7 3  

Integral of special 
functions 
Logarithm 
functions 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

8 3  

Method of 
integrals 

Integral by parts 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

9 3  

Method of 
integrals 

Integral by parts 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

11 3  

Method of 
integrals 

Compensation 
trigonometric 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

11 3  

Method of 
integrals 

Compensation 
trigonometric 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

12 3  Method of  اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌيحبظصح انكزصوَُخ 
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 .انجُُخ انزحزُخ 12

 انكزت انًمصشح انًطهىثخ      -1

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

  انًصاخغ انصئُسُخ )انًصبذش( -2

انكزت وانًصاخغ انزٍ َىصٍ ثهب  - أ

  )انًدالد انؼهًُخ,انزمبشَص,...( 

انًصاخغ االنكزصوَُخ,يىالغ  - ة

 جمموعة حماضرات وكتب متوفرة على شبكة االنرتنيت االَزصَذ...

 

 .خطخ رطىَص انًمصش انرشاس13ٍ

 انزؼهُى وانزؼهى. اإلنًبو ثكم يب هى يسزحرس وخرَر فٍ اسزصارُدُبد 

 .االسزفبذح يٍ يسزدراد َزبئح  انجحىس انؼهًُخ انحرَثخ 

 .رطجُك ثؼط اسزصارُدُبد انزرشَس انحرَثخ 

 .رىسُغ يفصذاد انًُهح 

 .اذخبل كزت يصرشَخ ويُهدُخ حرَثخ 

 .اػراذ وشش ػًم يسزمجهُخ 

 

integrals 

partial fraction 

يحصش  ثبسزدراو
 يبَكصوسىفذ

13 3  
Application of 

integral 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

14 3  
Application of 

integral 

يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ

15 3  
Application of 

integral 
يحبظصح انكزصوَُخ 
ثبسزدراو يحصش 

 يبَكصوسىفذ
 اخزجبش شفهٍ او رحصَصٌ


