
 ديانىجايؼت  أسى انجايؼّ: 

 نهؼهٕو انصرفت –كهيت انخربيت  أسى انكهيّ: //

 انكيًياءأسى انقسى: 

 ػهٕاٌ  خهيم  ابخساو ر:أسى انًحاض

 يذرش يساػذانهقب انؼهًي: 

  فيسياءياجسخير ػهٕو انًؤْم انؼهًي: 

نهؼهٕو كهيت حربيت –قسى انكيًياء يكاٌ انؼًم: 

 انصرفت
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 ((انسُٕيت )) أسخًارة انخطت انخذريسيت 
 

ػهٕاٌ خهيم  ابخساو   انخذريسي: اسى 

Ibtisam_64@yahoo.com انبريذ االنكخرَٔي: 

 اسى انًادة: انرياضيج 

-م انؼًهياث انحسابيت انًؼادالث انخفاضم ٔانخكاياساسياح– انرياضياثيذخم انى   :يقررانفصم 

انؼهًيت   ٔحطبيقاحٓاانرياضيت ٔانؼالقاث  الساسيت انرياضياث بًفاْيى  حٓذف انًادة انى حؼريف انطانب

 ٔانقٕاَيٍ  ٔحطبيقاحٓا 
 ة:اْذاف انًاد

انًشخقت  –انغياث –انًخراجحاث -ٔٔانخٕزيغٔانطبيؼيت ,اسياث جًغ ٔطرح  تةدراست االػذاد انحقيقيحشًم انًاد

انخكايالث  – ٔإَاػٓا  
 ة:انخفاصيم االساسيّ نهًاد

 ت:انكخب انًُٓجي  وُسي  ػبذ انحميذكتبة انتفبضم َانتكبمم د.

 ت:انًصادر انخارجي 

 انفصم انذراسي انفصم االٔل انفصم انثاَي انًخخبراث االيخحاٌ انُٓائي

 االٔل    

 انثاَي
 

 :حقذيراث انفصم

 :تيؼهٕياث اضافي 
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 انفصم انذراسي االٔل – االسبٕػيجذٔل انذرٔش 
 

تانًادِ انُظري انًالحظاث  انخاريخ 

ع
ٕ
سب

ال
 ا

اوُاع االػذا انطبيؼيت  دساست 

خصبتئص ٌزي االػذاد –َانحقيقيت 

مسبئم متىُػت -االػذاد   

72-11-2014 

1 

تطبيقبث- اوُاػٍب –انفتشاث    7112-17 -2  7 

اانمتشاجحب ث انصحيحت َانمطهقت   

ذدة مه انمسبئمحم اومبط متؼ  
11-12-2014 

3 

–حبالتٍب -تؼشيف انذانت–نذَال   

  مسبئم 
11-12- 2014 

2 

حم ػذدمه انمسبئم -اجبش انذَال   25-12-2014 5 

انذَال انمثهثيت–سسم انذانت    1- 1-2014 6 

 2 2014-1-15 امتحبن انفصم االَل 

حم مسبئم –ئشيت  انذاَال انذ   

  
77-1-2014 

1 

بوي نفصم االَل امتحبن ث   29-1-2014 9 

   11 

   11 

   17 

   16 

 

 

 تُقيغ االستبر:                                                              تُقيغ انؼميذ:
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انفصم انذساسي انثبوي –جذَل انذسَس االسبُػي   

 

 انتبسيخ انمبدي انىظشيت انمالحظبث

ع
بُ

س
ال

 ا

حبالث -تؼشيف–َاالستمشاسيت انغبيت 

  انغبيت
19-2-2015 

1 

 7 2015-7-26 اٌم وظشيبث انغبيبث 

 3 2015-3-5 انغبيبث انىٍبئيت َاالوٍبئيت  

 2 2015-3-8 متحبن اَل نفصم انثبوي 

مشتقت انذَال –اوُاػٍب –ا انمشتقبث  

 انخطيت 
17-3-2015 

5 

مشاتت انمشتقت -انمشتقت انثبويت 

 االخشِ
19-3-2015 

6 

 2 2015-3-26 مشتقت انىست انمثهيت  

-مشقت مؼكُس انذَال    

 

مسبئم متىُػيً نحالث    

7-2-2015 

1 

تكبمم انذانت –تؼشيف –تكبمم انذانت   

 2015-2-9 انخطيً انغيش محذَد

9 

تكبمم انذَال انمثهثيت       16-2-2015 11 

مسبئم متىُػت نتكبمم انمحذَد    73-4-2015 11 

حبن ثبوي نفصم انثبوي امت    5-5-2015 17 

   

 
11-5-2015 

13 

 

حٕقيغ انؼًيذ:                                                              تُقيغ االستبر:  


