
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛.البرنامج
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 1 الصفحة

 
  

 

 نزمٛٛىٔا ٔانزؼهى انزؼهٛى ٔؽزائك انًمزر يخزجبد .01

   انًؼزفٛخ األْذاف -أ

  (انًجزيجخ)اطزٛؼبة ٔفٓى انًبدح ثًب ٚخض انًفزداد انًطهٕثخ  -1-أ

  power point -2-أ
 لهى انهٕحخاطزخذاو انهٕحخ ٔ -3-أ

 إػذاد انٕطبئم انزٕػٛحٛخ -4-أ

 إػذاد رمبرٚز يخزظزح نجؼغ انًٕاػٛغ -5-أ

 . ثبنًمزر انخبطخ انًٓبرارٛخ األْذاف  - ة

 انطبنت  لذرح حظت يٓبراد- 1ة

 انؼبنٛخ انزفكٛز يٓبراد - 2ة

 انزؼهى فٙ انُمذ  - 3ة

  ٔانزؼهى انزؼهٛى ؽزائك     

 
  انًحبظزاد ؽزٚمخ
 انطالثّٛ انًجبيٛغ ؽزٚمخ
 انالطفٛخ ٔانُشبؽبد انجحٕس ؽزٚمّ

 
 

  انزمٛٛى ؽزائك     

 
 ٔانُٓبئّٛ انفظهّٛ االيزحبَبد ؽزٚمّ

  انجٛزّٛ انٕاججبد
 انًحبظز اصُبء انُشبؽ

 
 
  ٔانمًٛٛخ انٕجذاَٛخ األْذاف -ط

  انذُْٙ انؼظف-1ط

 ٔحهٓب ٚههًظبئم انًُطك انزحهٛم-2ط
  

  ٔانزؼهى انزؼهٛى ؽزائك    

 ٔانؼًهٛخ انُظزٚخ انًحبظزاد
 انجحضٛخ انطزق
 االنكززَٔٙ انزؼهى

 
 



 
 2 الصفحة

 
  

 

 

  انزمٛٛى ؽزائك   

 ٔانُٓبئّٛ انفظهّٛ االيزحبَبد ؽزٚمّ
  انجٛزّٛ ٕاججبدان

 انًحبظز اصُبء انُشبؽ
 انؼًهٛخ االخزجبراد

 
 (. انشخظٙ ٔانزطٕر انزٕظٛف ثمبثهٛخ انًزؼهمخ األخزٖ انًٓبراد)  انًُمٕنخ ٔانزأْٛهٛخ انؼبيخ انًٓبراد - د

  انهفظٙ انزٕاطم-1د

 انجًبػٙ انؼًم-2د

 ٔانزطجٛك انزحهٛم-3د

 انٕلذ ادارح   -4د
 ٔانزُظٛى انزخطٛؾ -5د
 

 
 
 
 
 

 

 انًمزر ثُٛخ .00

 أٔ/  انٕحذح اطى انًطهٕثخ انزؼهى يخزجبد انظبػبد األطجٕع
 انًٕػٕع

 انزمٛٛى ؽزٚمخ انزؼهٛى ؽزٚمخ

 انٗ االٔل

 انخبيض
 المتسلسالت المحددة   10

Infinite seris 

ة أطزخذاو انزٚبػٛبد  انزًٌٓٛذ اطٕه
 ٔانؼزع نهًٕػٕع

 انًزاجؼخ يغ انًجبشز
يبد يٍ رمذو نًب  يؼٕه

 فًٙ انخٕع صى ٔٚهٌخأ
 االطبٌطٛخ انفكزح

يخ  انًزاد نهًؼٕه
 انطبنت أٌٚظبنٓبٔرحفٌش

 فًٙ انًشبركخ ػهٗ
 االطزُزبط

 

ٚٛى-1 ٌٌ  انُشبؽ رٌك
 يٍ نهطبنت انظفًٙ
 ٚٛهٌٌٕيٛخ انًشبركخ خالل

 انًحبػزح فًٙ
 انٌٌٕٛيٛخ االيزحبَبد-2

 انًفبجئخ
 انشٌٓزٚخ االيزحبَبد-3

 انًجذٔنخ
 انجٛزٙ انٕاجت حم -4
 

 انظبدص
  انٗ

 انؼبشز

الدوال االسية والتعبير عنها  10
Power series 
expansion of function 

ة أطزخذاو انزٚبػٛبد  انزًٌٓٛذ اطٕه
 ٔانؼزع نهًٕػٕع

 انًزاجؼخ يغ انًجبشز
يبد يٍ رمذو نًب  يؼٕه

ٚهٌخ  فًٙ انخٕع صى ٔأ
 االطبٌطٛخ انفكزح

يخ  انًزاد نهًؼٕه

ٚٛى-1 ٌٌ  انُشبؽ رٌك
 يٍ نهطبنت انظفًٙ
 ٚٛهٌٌٕيٛخ انًشبركخ خالل

 انًحبػزح فًٙ
 انٌٌٕٛيٛخ االيزحبَبد-2

 انًفبجئخ
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 انطبنت أٌٚظبنٓبٔرحفٌش
 فًٙ ًشبركخان ػهٗ

 االطزُزبط
 

 انشٌٓزٚخ االيزحبَبد-3
 انًجذٔنخ

 انجٛزٙ انٕاجت حم -4
 

 انحبد٘
 انٗ ػشز

 انخبيض
 ػشز

المعادالت التفاضلية و  10
 يةحلولها و تطبيقاتها الفيزيائ

Partial differentition 

ة أطزخذاو انزٚبػٛبد  انزًٌٓٛذ اطٕه
 ٔانؼزع نهًٕػٕع

 انًزاجؼخ يغ انًجبشز
يبد يٍ رمذو نًب  يؼٕه

ٚهٌخ  فًٙ انخٕع صى ٔأ
 االطبٌطٛخ انفكزح

يخ  انًزاد نهًؼٕه
 انطبنت أٌٚظبنٓبٔرحفٌش

 فًٙ انًشبركخ ػهٗ
 االطزُزبط

 

ٚٛى-1 ٌٌ  انُشبؽ رٌك
 يٍ نهطبنت انظفًٙ
 ٚٛهٌٌٕيٛخ انًشبركخ خالل

 انًحبػزح فًٙ
 انٌٌٕٛيٛخ االيزحبَبد-2

 انًفبجئخ
 انشٌٓزٚخ االيزحبَبد-3

 انًجذٔنخ
 انجٛزٙ انٕاجت حم -4
 

 انظبدص
 انٗ ػشز

 انؼشزٌٔ

المعادالت التفاضلية من  10
 الدرجة االولى وحلولها 

First order differential 
equation 

ة أطزخذاو انزٚبػٛبد  انزًٌٓٛذ اطٕه
 ٔانؼزع نهًٕػٕع

 انًزاجؼخ يغ انًجبشز
يبد يٍ رمذو نًب  يؼٕه

ٚهٌخ  فًٙ انخٕع صى ٔأ
 االطبٌطٛخ انفكزح

يخ  انًزاد نهًؼٕه
 انطبنت أٌٚظبنٓبٔرحفٌش

 فًٙ انًشبركخ ػهٗ
 االطزُزبط

 

ٚٛى-1 ٌٌ  انُشبؽ رٌك
 يٍ نهطبنت انظفًٙ
 ٚٛهٌٌٕيٛخ انًشبركخ خالل

 انًحبػزح فًٙ
 انٌٌٕٛيٛخ االيزحبَبد-2

 بجئخانًف
 انشٌٓزٚخ االيزحبَبد-3

 انًجذٔنخ
 انجٛزٙ انٕاجت حم -4
 

 انحبد٘
   ٔانؼشزٌٔ

 انٗ
 انخبيض

 ٔانؼشزٌٔ

المعادالت التفاضلية من  10
 الدرجة الثانية وحلولها 

Second order 
differential equation 

ة أطزخذاو انزٚبػٛبد  انزًٌٓٛذ اطٕه
 ٔانؼزع نهًٕػٕع

 انًزاجؼخ يغ انًجبشز
يبد يٍ ورمذ نًب  يؼٕه

ٚهٌخ  فًٙ انخٕع صى ٔأ
 االطبٌطٛخ انفكزح

يخ  انًزاد نهًؼٕه
 انطبنت أٌٚظبنٓبٔرحفٌش

 فًٙ انًشبركخ ػهٗ
 االطزُزبط

 

ٚٛى-1 ٌٌ  انُشبؽ رٌك
 يٍ نهطبنت انظفًٙ
 ٚٛهٌٌٕيٛخ انًشبركخ خالل

 انًحبػزح فًٙ
 انٌٌٕٛيٛخ االيزحبَبد-2

 انًفبجئخ
 انشٌٓزٚخ االيزحبَبد-3

 انًجذٔنخ
 انجٛزٙ انٕاجت حم -4
 

 انظبدص
 ٔانؼشزٌٔ

 انٗ
 انضالصٌٕ

 معادالت ليجندر و بيسل  10
 انزٚبػٛبد

 
ة أطزخذاو  انزًٌٓٛذ اطٕه

 ٔانؼزع نهًٕػٕع
 انًزاجؼخ يغ انًجبشز

يبد يٍ رمذو نًب  يؼٕه
ٚهٌخ  فًٙ انخٕع صى ٔأ

 االطبٌطٛخ انفكزح
يخ  انًزاد نهًؼٕه

 انطبنت أٌٚظبنٓبٔرحفٌش
 فًٙ انًشبركخ ػهٗ
 زُزبطاالط

 

ٚٛى-1 ٌٌ  انُشبؽ رٌك
 يٍ نهطبنت انظفًٙ
 ٚٛهٌٌٕيٛخ انًشبركخ خالل

 انًحبػزح فًٙ
 انٌٌٕٛيٛخ االيزحبَبد-2

 انًفبجئخ
 انشٌٓزٚخ االيزحبَبد-3

 انًجذٔنخ
 انجٛزٙ انٕاجت حم -4
 

      
  انزحزٛخ انجُٛخ .01
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  Calculus and analytic geometry by  انًطهٕثخ انًمزرح انكزتـ 1
George Thomas 
mathematical methods in physical sciences 
(Marry Boas ) 

 

  المعادالت التفاضلية الجزئية تاليف ا س جي فارلو (  انًظبدر) انزئٛظٛخ انًزاجغـ 2

                 ثٓب ٕٚطٗ انزٙ ٔانًزاجغ انكزت اـ
 ,....  ( انزمبرٚز,  انؼهًٛخ انًجالد) 

 

 االَززَٛذ يٕالغ, ٛخاالنكززَٔ انًزاجغ ـ ة
.... 

 
 

 

  انذراطٙ انًمزر رطٕٚز خطخ .02

واكب ما مع وتطٌورها الحالٌة بالمناهج للرقي العالمية الجامعات في تدريسه يتم ما لمتابعه الدائم الحرص     ٌٌ 

 العالًمي التطور
 ٔاالطزفبدِ ىانزؼه اكضز ٚزغت انطبنت نجؼم انززفّٛٓٛ انزؼهًّٛٛ انٕطبئم اطزؼًبل ػهٗ انذائى انحزص
 انطبنت لذراد نزحظٍٛ كضٛزا رًبرٍٚ حهٕل يًبرطخ

 

 
 
 
 

 


