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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

التفاضل دراسة االحداثيات القطبية, المتجهات, و تشمل  دراسة مواضيع مهمة في الرياضياتدراسة مواضيع مهمة 
 .  المحددة الجزئي, التكامل المتعدد, المعادالت التفاضلية, والمتسلسالت

 

 عبيؼخ ركزّذ/كهْخ انينذصخ انًؤصضخ انزؼهًْْخ .1

 لضى انينذصخ انًذنْخ / انًزكز  ؼهًِانمضى ان .2

اً اصى انجزنبيظ األكبدًِّ  .3

 انًينِ 
 2انزّبضْبد 

 يذنْخثكبنٌرٌّس ىنذصخ  اصى انشيبدح اننيبئْخ  .4

  :اننظبو انذراصِ  .5
 صنٌُ /يمزراد /أخزٍ 

 صنٌُ

  انًؼزًذ   ثزنبيظ االػزًبد .6

  انًؤصزاد انخبرعْخ األخزٍ  .7

 1/7/2116 ربرّخ إػذاد انٌطف  .8

 أىذاف انجزنبيظ األكبدًِّ .9

  .انفيى  انغْذ نًٌاضْغ ييًخ فِ انزّبضْبد

 .فِ يضبئم رخض انينذصخ انًذنْخ رطٌّز انًيبراد انحضبثْخ ًرٌضْفيب

 .انزِ رذخم فِ كضْز ين انزطجْمبد انينذصْخنهًؼبدالد انزّبضْخ انفيى انغْذ نالصش 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٌثخ ًطزائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى جزنبيظيخزعبد ان  .11

  االىذاف انًؼزفْخ  - أ
  .انزائذّخ ًػاللخ االحذاصْبد انًضزطْهخ ثبنمطجْخاشزمبق ًركبيم انذًال كْفْخ ّزؼزف انطبنت ػهَ  -1أ

 .خٌاص انًزغيبد ًضزثيب انؼذدُ ًاالرغبىِ ًرطجْمبد انًزغيبد انينذصْخّزؼزف انطبنت ػهَ  -2أ

 .رطجْمبد انًؼبدالد انغزئْخ انزفبضهْخ, االيضهْخ, ًيضزًة الكزانظّزؼزف انطبنت ػهَ  -3أ
 .بيالد انًزدًعخ ًانضالصْخ ًرطجْمبريب انينذصْخ كْفْخ اعزاء انزكّزؼزف انطبنت ػهَ  -4أ
 .انٌاع انًؼبدالد انزفبضهْخ ًطزق حهيبّزؼزف انطبنت ػهَ  -5أ

 .نيبئْخ ًثؼض رطجْمبريب انينذصْخانالطزق يؼزفخ رمبرة ًرجبػذ انًزضهضالد ّزؼزف انطبنت ػهَ  -6أ

  .جزنبيظنخبطخ ثبنا ْخانًيبرار األىذاف –ة 

 ثحٌس رخزط. – 1ة 

 .رمبرّز ػهًْخ – 2ة 

  رثظ  انًؼهٌيبد ثبنٌالغ انينذصِ. - 3ة 

 طزائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 .االخزجبراد انٌْيْخ انًفبعئخ ًاالصجٌػْخ انًضزًزح  

 نزذرّجبد ًاألنشطخ فِ لبػخ انذرسا. 

  نإلفبدح ينيب.انًظبدر انزِ رحزٌُ ػهَ ايضهخ ًرًبرّن إرشبد انطالة إنَ ثؼض 

 طزائك انزمْْى      

 ًاالخزجبراد انٌْيْخ انًفبعئخ انًشبركخ فِ لبػخ انذرس. 

 ًانٌاعجبد انغًبػْخ رمذّى األنشطخ . 

 ًأنشطخ. ئْخًنيب اخزجبراد فظهْخ 

 انٌعذانْخ ًانمًْْخ. األىذاف -ط

 . انًمزر انًٌػذ فِ ًرضهًْيب انٌاعجبد أداء ػهَ نهؼًم انطبنت لذرح رطٌّز -1ط         
 يحبًنخ رطجْك انًفبىْى ثحم انٌاع يخزهفخ ين انزًبرّن . -2ط

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز -3ط

 .يحبًنو رنًْو لذره انطبنت ػهَ رحذّذ انًشكهخ ًكْفْخ حهيب ثبالصزفبدح ين انٌصبئم انًزبحخ -4ط   

 طزائك انزؼهْى ًانزؼهى     

  انطهجخ ًانحش ػهَ انًشبركخ فِ اننمبط.اػزًبد اصهٌة انحٌار ًاننمبط ثْن 
 انغًبػْخ ًانٌاعجبد األنشطخ ثجؼض انطبنت ركهْف. 
 طزػ يضبئم فكزّخ ًيحبًنخ ثحش اً اّغبد حم نيب. 

 طزائك انزمْْى    

 انًضؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انززاو دنْم انذرس لبػخ فِ انفبػهخ انًشبركخ. 
 ًانجحٌس انٌاعجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنززاو . 
 طزّمخ حم انطبنت نهًضبئم انفكزّخ انًطزًحخ ًكْفْخ يؼبنغزيب. 
  انطزق انًخزهفخ فِ انحم.طزّمخ اصزخذاو انطبنت نالدًاد فِ انزفكْز يضم 



  
 3الصفحت 

 
  

 .انشخظِ(األخزٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌر  )انًيبرادانًنمٌنخ انزأىْهْخ ً انًيبراد انؼبيخ -د 

 .انحذّضخ ًاالنززنذ انزمنْخ ًصبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ -1د

 .نالخزظبص انًذرًس ينذصِانمذرح ػهَ فيى انزطجْك ان -2د

 .ػهَ كْفْخ اّغبد انحم نهًضبنخ انًطزًحخ انطبنت لذرح رنًْخ -3د

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز -4د      

  

 ثنْخ انجزنبيظ  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمزر أً انًضبق ريز انًمزر أً انًضبق انًزحهخ انذراصْخ 

 ػًهِ     نظزُ      

 نضزُ 3 2انزّبضْبد  CE221 نْخانضب

 رطجْمِ 1+ 

 

     

     

     

     

     
 
 

 انزخطْظ نهزطٌر انشخظِ .12

املتبعة يف اجلامعات العاملية واالستفادة من حماضرات اجلامعات العريقة لسد النقص احلاصل من خالل االطالع على اهم الطرق احلديثة 
 بالتطور العلمي الذي خيصص هذا املقرر يف البلد.

 
 انًؼيذ(األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهْخ أً  غ)ًضيؼْبر انمجٌل  .13

 .وزاره التعليم العايل والبحث العلمييتم القبول اعتمادا على نظام القبول املركزي املعتمد من قبل 
 

 أىى يظبدر انًؼهٌيبد ػن انجزنبيظ .14

1- Calculus, Thomas and Finney, 11th edition,  2006 
2- Calculus, James Stewart, 10th  edition,  2003 
3- Calculus,  Anton 7th  edition, 2008 
 

 



  
 4الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للخقُُن

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوسخىي

 أم اخخُارٌ
 ُتالوهاراحاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والخأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 (والخطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ●   ●      ●   ●   اساسٍ 2الرَاضُاث  CE221 نُتالثا

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خاهعت حكرَج/كلُت الهنذست انًؤصضخ انزؼهًْْخ .1

 لضى انينذصخ انًذنْخ    / انًزكز ؼهًِ ان انمضى .2

 2انزّبضْبد  CE221 اصى / ريز انًمزر .3

 دًاو رصًِ أشكبل انحضٌر انًزبحخ .4

 صنٌُ انفظم / انضنخ .5

 صبػخ 120 )انكهِ(ػذد انضبػبد انذراصْخ  .6

 1/7/2016 ربرّخ إػذاد ىذا انٌطف  .7

 أىذاف انًمزر .8

  انفيى  انغْذ نًٌاضْغ ييًخ فِ انزّبضْبد.

 .رطٌّز انًيبراد انحضبثْخ ًرٌضْفيب فِ يضبئم رخض انينذصخ انًذنْخ
 انفيى انغْذ نالصش انزّبضْخ نهًؼبدالد انزِ رذخم فِ كضْز ين انزطجْمبد انينذصْخ.

 

 

 
 
 

 
 

 .الرياضيات واالستفادة من االسس الرياضية في محاولة حل كثير من المسائل الهندسيةدراسة مواضيع مهمة تخص 

 



  
 6الصفحت 

 
  

 انًطهٌثخ ًطزائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى جزنبيظيخزعبد ان .9

  االىذاف انًؼزفْخ  - ة
  ّزؼزف انطبنت ػهَ كْفْخ اشزمبق ًركبيم انذًال انزائذّخ ًػاللخ االحذاصْبد انًضزطْهخ ثبنمطجْخ. -1أ

 ّزؼزف انطبنت ػهَ خٌاص انًزغيبد ًضزثيب انؼذدُ ًاالرغبىِ ًرطجْمبد انًزغيبد انينذصْخ. -2أ

 كزانظ.ّزؼزف انطبنت ػهَ رطجْمبد انًؼبدالد انغزئْخ انزفبضهْخ, االيضهْخ, ًيضزًة ال -3أ
 ّزؼزف انطبنت ػهَ كْفْخ اعزاء انزكبيالد انًزدًعخ ًانضالصْخ ًرطجْمبريب انينذصْخ . -4أ
 ّزؼزف انطبنت ػهَ انٌاع انًؼبدالد انزفبضهْخ ًطزق حهيب. -5أ

 ّزؼزف انطبنت ػهَ طزق يؼزفخ رمبرة ًرجبػذ انًزضهضالد انالنيبئْخ ًثؼض رطجْمبريب انينذصْخ. -6أ

 جزنبيظ. نخبطخ ثبنا ْخانًيبراراألىذاف  –ة 

 ثحٌس رخزط. – 1ة 

 رمبرّز ػهًْخ. – 2ة 

  رثظ  انًؼهٌيبد ثبنٌالغ انينذصِ. - 3ة 

 طزائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 .االخزجبراد انٌْيْخ انًفبعئخ ًاالصجٌػْخ انًضزًزح  

 نزذرّجبد ًاألنشطخ فِ لبػخ انذرسا. 

  نإلفبدح ينيب.انًظبدر انزِ رحزٌُ ػهَ ايضهخ ًرًبرّن إرشبد انطالة إنَ ثؼض 

 طزائك انزمْْى      

 ًاالخزجبراد انٌْيْخ انًفبعئخ انًشبركخ فِ لبػخ انذرس. 

 ًانٌاعجبد انغًبػْخ رمذّى األنشطخ . 

 ًأنشطخ. ئْخًنيب اخزجبراد فظهْخ 

 األىذاف انٌعذانْخ ًانمًْْخ. -ط

 . انًمزر انًٌػذ فِ ًرضهًْيب انٌاعجبد أداء ػهَ نهؼًم انطبنت لذرح رطٌّز -1ط         
 يحبًنخ رطجْك انًفبىْى ثحم انٌاع يخزهفخ ين انزًبرّن . -2ط

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز -3ط

 يحبًنو رنًْو لذره انطبنت ػهَ رحذّذ انًشكهخ ًكْفْخ حهيب ثبالصزفبدح ين انٌصبئم انًزبحخ. -4ط   

 طزائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 .اػزًبد اصهٌة انحٌار ًاننمبط ثْن انطهجخ ًانحش ػهَ انًشبركخ فِ اننمبط 
 انغًبػْخ ًانٌاعجبد األنشطخ ثجؼض انطبنت ركهْف. 
 طزػ يضبئم فكزّخ ًيحبًنخ ثحش اً اّغبد حم نيب. 

 طزائك انزمْْى    

 انًضؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انززاو دنْم انذرس لبػخ فِ انفبػهخ انًشبركخ. 
 ًانجحٌس انٌاعجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنززاو . 
 طزّمخ حم انطبنت نهًضبئم انفكزّخ انًطزًحخ ًكْفْخ يؼبنغزيب. 
  انطزق انًخزهفخ فِ انحم.طزّمخ اصزخذاو انطبنت نالدًاد فِ انزفكْز يضم 



  
 7الصفحت 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انشخظِ(األخزٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌر  )انًيبرادانًنمٌنخ انزأىْهْخ ً انًيبراد انؼبيخ -د 

 .انحذّضخ ًاالنززنذ انزمنْخ ًصبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ -1د

 .نالخزظبص انًذرًس ينذصِانمذرح ػهَ فيى انزطجْك ان -2د

 .ػهَ كْفْخ اّغبد انحم نهًضبنخ انًطزًحخ انطبنت لذرح رنًْخ -3د

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز -4د      

  



  
 8الصفحت 

 
  

 

 

 

 ثنْخ انًمزر  .10

يخزعبد انزؼهى  انضبػبد األصجٌع

 انًطهٌثخ
اصى انٌحذح / أً 

 انًٌضٌع
 طزّمخ انزمْْى طزّمخ انزؼهْى

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة الدوال الزائدية واالحداثيات القطبية مقدمة 4 1

 امتحان اني ومناقشة  نظري + مناقشة الدوال الزائدية واالحداثيات القطبية الدوال الزائدية 4 2

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة الدوال الزائدية واالحداثيات القطبية تطبيقات 4 3

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة الدوال الزائدية واالحداثيات القطبية الرسم في االحداثيات القطبية 4 5

6 
االحداثيات القطبية للقطوع  4

 المخروطية
 نظري + مناقشة الدوال الزائدية واالحداثيات القطبية

 اسئلة عامة و مناقشة

 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة نظام االحداثيات ثالثي االبعاد نظام االحداثيات ثالثي االبعاد 4 7

 امتحان اني ومناقشة  مناقشة نظري + نظام االحداثيات ثالثي االبعاد المتجهات 4 8

 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة نظام االحداثيات ثالثي االبعاد االحداثيات االسطوانية والكروية 4 9

 امتحان شهري نظري + مناقشة اشتقاق وتكامل معادالت المتجهات اشتقاق معادالت المتجهات  4 11

 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة وتكامل معادالت المتجهاتاشتقاق  تكامل معادالت المتجهات  4 11

12 
 تطبيقات 4

 
 نظري + مناقشة اشتقاق وتكامل معادالت المتجهات

 مناقشة و امتحان اني

 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة التفاضل الجزئي التفاضل الجزئي 4 13

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة الجزئيالتفاضل  التفاضل الجزئي من المرتبة الثانية 4 14

 امتحان شهري نظري + مناقشة التفاضل الجزئي تطبيقات 4 15

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة التكامالت المتعددة التكامالت المتعددة 4 16

 امتحان انيو مناقشة  نظري + مناقشة التكامالت المتعددة التكامالت المزدوجة 4 17

18 
التكامالت المزدوجة في  4

 االحداثيات القطبية
 نظري + مناقشة التكامالت المتعددة

 أسئلة عامة ومناقشة

 الواجبات الجماعية نظري + مناقشة التكامالت المتعددة التكامالت الثالثية 4 19

 أسئلة عامة ومناقشة  نظري + مناقشة التكامالت المتعددة تطبيقات 4 21

التفاضليةالمعادالت  4 21  اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة المعادالت التفاضلية 

 مناقشة وامتحان اني نظري + مناقشة المعادالت التفاضلية طرق الحل 4 22

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة المعادالت التفاضلية  المعادالت التفاضلية المتجانسة 4 23

المتجانسة غير المعادالت التفاضلية 4 24  ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة المعادالت التفاضلية 

 امتحان شهري نظري + مناقشة المعادالت التفاضلية تطبيقات 4 25

الالنهائيةالمتسلسالت  4 26  ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة الالنهائيةالمتسلسالت  

 مناقشة و امتحان اني مناقشة نظري + الالنهائيةالمتسلسالت  أختبار التقارب 4 27

 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة الالنهائيةالمتسلسالت  أختبار التكامل 4 28

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة الالنهائيةالمتسلسالت  تطبيقات 4 29

31 
 شهريامتحان  نظري + مناقشة الالنهائيةالمتسلسالت  متسلسالت القوة, تايلور, ماكلورين 4
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 Calculus, Thomas and Finney, 11th edition,  2006 ـ انكزت انًمزرح انًطهٌثخ 1

 Calculus, James Stewart, 10th  edition,  2003 -2 )انًظبدر(  ـ انًزاعغ انزئْضْخ 2
3- Calculus,  Anton 7th  edition, 2008 

               ثيب  ـ انكزت ًانًزاعغ انزِ ٌّطَ ا

 ( انًغالد انؼهًْخ , انزمبرّز ,.... ) 
Calculus, Smith 7th  edition, 2007 

ة ـ انًزاعغ االنكززًنْخ, يٌالغ االنززنْذ 

.... 
 مواقع الكرتونية ختص املقرر وتوفر مصادر حديثة.
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 .نيب ػاللخ ثبنزطجْمبد انينذصْخ ِانززكْز ػهَ االيضهخ انز -

 
 


