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ًوىرج سقن""23
خايؼح /أكادًٌٍح :وسارج انتؼهٍى انؼانً
كهٍح /يؼهذ :انًؼهذ انؼانً نهفُىٌ انتطثٍمٍح  -انتدًغ انخايس
لسى  :عام

رىصٍف هقشس دساسً3122/3122
 -2ثٍبًبد الوقشس
الشهض الكىدي2614 :

الفشقخ /الوسزىي :األونى  -انفصم انذراسى انثاَى

اسن الوقشس . :سٌبضٍبد

الزخصص:عبم

عذد الىحذاد الذساسٍخ 3 :سبعه

ًظشي 3 :

عولً 1 :

دراسح َظزٌاخ انتفاضم وانتكايم ويفكىكاخ انذوال ويؼزفح أَىاع انًؼادالخ انًختهفح وأٌضا يؼزفح
يحذداخ َظزٌح خزٌٍ

 -2هذف الوقشس

 -4الوسزهذف هي رذسٌس الوقشس :فً ًهبٌخ الوقشس ٌجت أى ٌكىى الطبلت قبدس على:
اٌ ) 1شزذ أَىاع انًؼادالخ انتفاضهٍح انًختهفح
اٌُ )2ؼزف أسس فصم انًتغٍزاخ انزٌاضٍح
أٌ )3ذكز طزق حم انًؼادالخ انتفاضهٍح

ا -الوعلىهبد والوفبهٍن

بٌ )1حم انًؼادالخ انزٌاضٍح نتحذٌذ أَسة طزق انؼالج
ة -الوهبساد الزهٌٍخ

بٌ )2ؼذد طزق حم انًؼادالخ انزٌاضٍح يٍ انزتثح االونى

ج -الوهبساد الوهٌٍخ

جٌ )1طثك انؼًهٍاخ انزٌاضٍح فً يدال انتخصص.
جٌ )2حهم انًؼادالخ انخطٍح وانتايح.
جٌ )3ستخذو َظزٌح خزٌٍ.

د -الوهبساد العبهخ

دٌ )1ستخذو االسهىب انؼهًً فً انتفكٍز نحم انًشكالخ .
دٌ )2ؼًم فً فزٌك نحم انًؼادالخ وانًسائم.
دٌ )3ستخذو تكُىنىخٍا انًؼهىياخ.

ب )3يستنتج العالقه بين المعادالت الرياضيه وطرق حمها

 -5هحزىي الوقشس
انًىضـــــىع
 -1انتؼزٌف تانًمزر واهذافه واػالو انطالب تُتائح استثٍاٌ
تمٍٍى انًمزر نهؼاو انًاضً /دراسح انتفاضم اندشئى

ػذد انساػاخ

َظزي

ػًهً

1×2

____

 2ساػـح

1×2

____

 2ساػـح

1×2

____

 -4انتكايم انثُائى

 2ساػـح

1×2

____

َ -5ظزٌح خزٌٍ

 2ساػـح

1×2

____

 -2دراسح يفكىكاخ انذوال فى يتغٍزٌٍ
 -3انتكايم انخطى

.

.

 2ساػـح
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-6انتكايم انثالثى

 2ساػـح

1×2

____

 -7انًؼادالخ انتفاضهٍح يٍ انزتثح االونى.

 2ساػـح

1×2

____

 -8ايتحاٌ يُتصف انفصم انذراسً

 2ساػـح

1×2

____

 -9فصم انًتغٍزاخ

 2ساػـح

1×2

____

 -11انًؼادالخ انًتداَسح

 2ساػـح

1×2

____

 -11انًؼادالخ انتايح

 2ساػـح

1×2

____

 -12انًؼادالخ انخطٍح

 2ساػـح

1×2

____

 -14-13يؼادالخ تٍزوَىنى /تقييم واجبات منزليه (تمارين)

 4ساػـح

2×2

____

 -15ايتحاٌ َهاٌه انفصم انذراسً

 2ساػـح

1×2

____

 -6أسبلٍت الزعلٍن والزعلن
 -7أسبلٍت الزعلٍن والزعلن للطلجخ روي
االحزٍبجبد الخبصخ
 -2رقىٌن الطالة:
ا -األسبلٍت الوسزخذهخ

ة -الزىقٍذ

ج -رىصٌع الذسجبد
 -2قبئوخ الكزت الذساسٍخ والوشاجع:
ا -هزكشاد
ة -كزت هلضهخ

ج -كزت هقزشحخ

 -1-5محاضرات

 -2-5تمارين تطبيقية
محاضرات خالل الساعات المكتبية
 -1امتحان نظرى منتصف لفصل الدراسي
 -2تكاليف وواجبات منزليه
 -3امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
 -1التقييم ( :)1األسبوع ()8
 -2التقييم ( :)2األسبوع ()14
 -3التقييم (:)3األسبوع ()15
 -1امتحان نظرى منتصف لفصل الدراسي
 -2تكاليف وواجبات منزليه
 -3امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
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