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  الربامج واخلطط الدراسية  إدارة –ون التعليمية ؤ وكالة اجلامعة للش -جامعة امعة 

  

  �و
	ف ا���ررات 

  ��ررات ا����وى ا�ول
  إدارة ا��طط وا��را�� ا�درا��� و���� ا������ ��ؤون ا��������

  )5( منوذج 

  خمتصر توصيف املقرر

1( ��ب ا����
� وا������  :ا�م ا���رر  ( 

 MATH 111 :ر�م ا���رر

  - :ا�م ور�م ا���ط�ب ا����ق

 ا�ول :���وى ا���رر


	ر��  2+ ���ي  1(  2 :ا���!�ت ا�����دة�(  

Calculus (1) Module Title: 

MATH 111 Module ID: 

-  Prerequisite: 

First Level: 

2 ( 1 + 2 ) Credit Hours 
(lecture + exercises) : 
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  الربامج واخلطط الدراسية  إدارة –ون التعليمية ؤ وكالة اجلامعة للش -جامعة امعة 

   Module Description            :#ف ا���رر و

� ا���اد ا�������، ا�
��	��	ت ،  ا��وال ، ���ا! � �	�� �
ا��وال ا�
��	��� و � )'&$	، � ��% ا��$	��، ا#�"	ل، 
� ا�-��ة، ا#+��	ق، ط�ق �� ��"�
/'اص ا��وال ا�
1���، ا���0 
ا#+��	ق ، ا���	ط ا���!�، ا���0 ا��"'ى ا�

 ����� ،����
ا���
� ا�
�'&�1،ا��5ا�� وا���	34، ا��"'ى ا�
ا/��	ر ا�
���7 ا�و��، ا/��	ر ا�
���7 ا�6	���، ا��� �، ��	ط 
ا#��<ب، ا�>1'ط ا���	ر;��، ر&0 ا�
����	ت، �:	89 ا���0 

 .ا��"'ى ا�������1

 

  

  

  

  Module Aims          :أھداف ا���رر 


�� ا�
$	رات ا���	@�� ا�&	&�� ا�<ز��  1��
 .ا���	@�	ت�)�B 8وع 

 

2  C@	8 ا������ ا��-)�� ا����
�� ا���رة ���
 . ��8 ا�
7)<ت

 

� ��% ا�1	�D ;	� <�4 ;�� ا��$	�	ت  3
 .وا#�"	ل وا#+��	ق

 

4 E�	���1�ق و	4'ا�� ا#+�� ��  .ا�� �ف �

� ر&0 ا�
����	ت �� /<ل  5��1'�� ا���رة �
 0� Cت ا��	�'� 
ا#&�-	دة �� !
�G ا�

 .درا&�$	
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  الربامج واخلطط الدراسية  إدارة –ون التعليمية ؤ وكالة اجلامعة للش -جامعة امعة 

  

  )ا�*)م وا���ر(� وا��)�رات ا�ذھ&�� وا������: (��ر��ت ا�����م

�ذه ا���رر أن 	�ون ��درا ��� � �  :	#�رض ���ط��ب ��د درا��

  .� ��% ا��ا�� وأ�'ا�$	 1

  .B$0 ا��$	�	ت و�<�4$	 ;	#�"	ل 2

  .ا&�� 	ب �-$'م ا#�"	ل و�<E�4 ;	#+��	ق 3

4 ��  .B$0 ا#+��	ق و4'ا��ه  ا���رة �

6���6 ا� ):�� 5
6���6 وا�
  إ�K	د ���7	ت ا��وال ا�

�'ظ�% 8N ا�
-	ھ�0 ا��C �0 درا&�$	 CB ر&0  6
 .ا�
����	ت و8P �:	89 ا���0 ا��"'ى ا�������1

 

  

�� ����() ا�����دة &% ا��در	س(�+�وى ا���رر�*��  )	�م �

  ��*�) ا��و,و��ت

(Subjects) 

�دد 
  ا����	-

(Weeks) 

����ت 
  ا��در	س 

(Hours) 

  3 1  ��0 ا���اد وا�
��	��	ت

 3 1 ا��وال

 9 3 ا��$	�	ت

 9 3 ا#�"	ل

 9 3 ا�
��7	ت

 12 4 ����1	ت ا�
��7	ت


'عK
 45 15 ا�
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�� ��() ا����ب ا�ذي 	درس( :ا����ب ا���رر وا��را�, ا����&دة�*��  )	�م �

  ا�� ا����ب ا����ر
Textbook title 

 )ا�5Kء ا�ول( ��	دئ ا��-	@8 وا��)	�8 

  )ر���(ا�� ا����� 
Author's Name 


	ل ا�$	دي .� �وف &
�	ن، د. T	�S ا�:�'&C ، د. دN..وآ/�ون 

����  ا�� ا�
Publisher 

 �1	K� G;'م ا�
 	رف

����� ا��  
Publishing Year 

1422 

  )1(ا�� ا���!  
Reference (1) 

 W�	��; ام�<�&	; C�
� X��1� G� 8�	(@8 وا��	ا��- )Mathematica( 

  ا�� ا�����
Author's Name 

C�	&�<ھ�ى ا�  

����  ا�� ا�
Publisher 

�9	/Yدار ا� 

����� ا��  
Publishing Year 

 م2005/ ھــ 1426

  )2(ا�� ا���!  
Reference (2) 

Calculus with analytic Geometry 

  ا�� ا�����
Author's Name 

Swokowski,Olinick,and Pence 

����  ا�� ا�
Publisher 

PWS PUBLISHING COMPANY 

����� ا��  
Publishing Year 

1994  

  

  

  

  

  

  


