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 يشكض ظًبٌ خىدح واػزًبد يؤعغبد انزؼهُى انؼبنٍ

 دنُم انًؼبَُش وانًزطهجبد األكبدًَُخ نهًمشس انذساعٍ 
 

 ( يؼهىيبد ػبيخ : 1
 

 اعى انًمشس انذساعٍ وسيضِ
 

 

 ( 102) سض    2 سَبظخ ػبيخ

 

 اعى انجشَبيح انزؼهًٍُ

 

 ك٣َ٤جءدٌج٣ًُُٞٞ 

 

 َبيحانمغى / انشؼجخ انزٍ رمذو انجش

  

 ثُل٣َ٤جء

 

 األلغبو انؼهًُخ راد انؼاللخ ثبنجشَبيح 

 

 ثُل٣َ٤جء ٝ ث٣ٌُج٤ٝجس

 

 انغبػبد انذساعُخ نهًمشس

 

 ّجػجس ثّذٞػ٤ج 4

 

 انهغخ انًغزخذيخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ 

 

 ثُؼٌد٤ز

 

 انفصم انذساعٍ 

 

 ثُلَٚ ثُغج٢ٗ

 

 يُغك انًمشس

 

 أ. ٗؾ٤ز ٓقٔو أدٞؽالُز

 

 بد انًمشسربسَخ وخهخ اػزً

  

 

 ػوه ثُْجػجس ثألّذٞػ٤ز :  .1.1

 

 ثُٔؾٔٞع       ثُضو٣ًخ       ثُٔؼجَٓ         ثُٔقجٌٝثس

 
 

 :  ( أهذاف انًمشس2

 .صٞك٤ٌ أّجُ ٓض٤ٖ ك٢ ٓلج٤ْٛ ٝأّج٤ّجس فْجح ثُضلجَٝ ٝثُضٌجَٓ   .1  

 .ػ٢ِ ثُضلجَٝ ثُؾَة٢ ٝصطذ٤وجصٚ ثالٟالع  . 2

 .ه , مٞثٙٚ ٌٟٝم إ٣ؾجهٙٓؼٌكز ثُضٌجَٓ ثُٔضؼو  .3

 .هًثّز ثُضٌجَٓ ثُنط٢ , ٝٗظ٣ٌز ؽ٣ٌٖ ّٝضًِٞ ٝهًثّز ثُٔضضج٤ُجس ٝثُٔضِْْالس  .4
 

 ( يخشخبد انزؼهُى انًغزهذفخ :3

 انًؼشفخ وانفهى  أ.

 إٔ ٣ضؼٌف ػ٢ِ ثُضلجَٝ ثُؾَة٢ ٝصطذ٤وجصٚ أ1

 وز ثُضلج٤ِٝز ُٜجإٔ ٣ٌٕٞ ثُطجُخ ػ٢ِ هًث٣ز دذؼٜ أٗٞثع ثُوٝثٍ ٤ًٝل٤ز  ث٣ؾجه ثُٖٔض أ2

 إٔ ٣ضؼٌف ػ٢ِ ٌٟم ث٣ؾجه ثُضٌجَٓ ثُٔضؼوه ٝمٞثٙٚ أ3

4أ  إٔ ٣ٌٕٞ هجهًثً ػ٢ِ ث٣ؾجه ثُضٌجَٓ ثُنط٢ ٝدؼٜ ثُ٘ظ٣ٌجس ثُنجٙٚ   

 إٔ ٣ضؼٌف ػ٢ِ ثُٔضضج٤ُجس ٝثُٔضِْْالس 5أ

4 / 4 / 
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 ة. انًهبساد انزهُُخ 

 ثّضنوثّ ثُٜٔجًثس ثُٔ٘طو٤ز ٝثُل٣ٌٌز 1ة

 ثُطٌم ثُٔنضِلز ُِضلجَٝ ثُؾَة٢ ُِوٝثٍ إٔ ٣وجًٕ ثُطجُخ د٤ٖ 2ة

 إٔ ٤ٔ٣َ ثُطجُخ ٤ًل٤ز ثّضنوثّ ثُضٌجَٓ ثُٔضؼوه ُقَ  دؼٜ ثُْٔجةَ 3ة

 إٔ ٤ٔ٣َ ثُطجُخ ٤ًل٤ز ثّضنوثّ ثُضٌجَٓ ثُنط٢ ُقَ  دؼٜ ثُْٔجةَ 4ة

 إٔ ٣ْض٘ضؼ ثُطجُخ ثُط٣ٌوز ثُٔ٘جّذز ُِضؼجَٓ ٓغ ثُٔضضج٤ُجس ٝثُٔضِْْالس  5ة

 
 نؼهًُخ وانًهُُخ ج. انًهبساد ا

 كْٜ ثُٔلج٤ْٛ ثألّج٤ّز ُقْجح ثُضلجَٝ ٝثُضٌجَٓ إٔ ٣ٌٕٞ هجهًث ػ٢ِ ج1

 إٔ ٣ْضنوّ ثُطجُخ ٓج صٔش هًثّضٚ ك٢ ٓوًٌثس ٓضووٓز ك٢ ث٣ٌُج٤ٝجس ٝثُل٣َ٤جء ج2

 إٔ ٣ٌضْخ ثُطجُخ ٜٓجًثس ٕن٤ٚز ٣ٝضقَٔ ثُْٔؤ٤ُٝز ج3

 

 د. انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ  

 ث ػ٢ِ فَ ثُْٔجةَإٔ ٣ٌٕٞ هجهً د1

 إٔ ٣ٌٕٞ هجهًث ػ٢ِ ثالُوجء ٝثُؼٌٛ أٓجّ ثألم٣ٌٖ د2

 ٕ ٣ٌٕٞ هجهًث ػ٢ِ ثّضنوثّ ثإلٗضٌٗش ٝثٌُٔضذز د3

 

 ( يحزىي انًمشس:4

 رًبسٍَ يؼًم يحبظشح ػذد انغبػبد انًىظىع انؼهًٍ
ثُضلجَٝ ثُؾَة٢: ثُوٝثٍ ك٢ ٓضـ٣ٌ٤ٖ أٝ أًضٌ, ثُٜ٘ج٣جس, 

َٝ ث٢ُ٘ٔٞ, هثُز ثُوثُز ٝصطذ٤وجس ثُٖٔضوجس ثُؾَة٤ز, ثُضلج

, ثالٗقوثً, ثالُضلجف, ثُضذجػو, ثُٔضؾٜزػ٤ِٜج, ثُٖٔضوجس 

ثُضل٤ٌْ ثُٜ٘و٢ّ ُِٖٔضوجس ثُؾَة٤ز, ْٓض٣ٞجس ثُٔٔجُ 

ٝثُضلجَٝ ث٢ٌُِ ٝ صطذ٤وجصٚ, ثُٖٔضوجس ثُؾَة٤ز ٖٓ ثُوًؽز 

ثُغج٤ٗز أٝ أًضٌ, ٗظ٣ٌز صج٣ًِٞ ٝٗظ٣ٌز ثُو٤ٔز ثُّٞط٠ 

 ٗؼثٌٝٓٞٝدجس الؽٌ

14 6 - 2 

ثُضٌجَٓ ثُٔضؼوه: ثُضٌجَٓ ثُغ٘جة٢ ٝمٞثٙٚ ٌٟٝم إ٣ؾجهٙ, 

ػَّ  ثُْٔجفز ث٤ٌُِز, ٗوَ ثُٔقجًٝ, ثإلفوثع٤جس ثُوطذ٤ز,

ثُوًٚٞ ثُيثص٢ , فؾّٞ ثألؽْجّ ث٣ٌٌُٝز, ثُضٌجَٓ ثُغالع٢ 

 ٌٟٝم إ٣ؾجهٙ ًٌَٝٓ ثٌُضِز

13 5 - 3 

ٖ ػ ثالّضوال٤ُزثُضٌجَٓ ثُنط٢: صؼ٣ٌلٚ , ٌٟم إ٣ؾجهٙ , 

 ثُْٔضؼِٔزثُْٔجً ٝثُ٘ظ٣ٌجس 
10 5 -  

ٗظ٣ٌز ؽ٣ٌٖ ّٝضًِٞ ٝٗظ٣ٌز ثُضذجػو, ثُؼ٘جٌٙ 

 ثُذجًٝٓض١ٌثُْطق٤ز, ثُضٔغ٤َ 
10 4 - 2 

ثُٔضِْْالس ٝثُٔضضج٤ُجس : ثُضوجًح ثُٔ٘ظْ, ٓضضج٤ُجس 

ثُوٝثٍ, ثُضوجًح ثُٔ٘ظْ ُِٔضِْْالس, صلجَٝ ٝصٌجَٓ 

 ٓضِْْالس ثُوٟٞ, ٓضِْْالس ثُوٝثٍ ثًٌُٔذز
10 4 - 2 

 

 ( طشق انزؼهُى وانزؼهى 5

 ثُٔقجٌٝثس .1

 ٌٟؿ أّتِز ٓذجٌٕر ٓقلَر ٝٓض٘ٞػز. 2

 ص٤ٌِق ثُطالح دقَ ْٓجةَ ػ٢ِ ثُْذًٞر. 3
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  ( طشق انزمُُى6

 يالحظبد انُغجخ انًئىَخ ربسَخ انزمُُى طشق انزمُُى د

  %15 ثالّذٞع ثُْجهُ ثالٓضقجٕ ثُ٘ٚل٢ ثألٍٝ 1

  %15 ثالّذٞع ثُضجّغ ٢ٗثُغجثالٓضقجٕ ثُ٘ٚل٢  2

 ٜٗج٣ز ثُلَٚ ثُوًث٢ّ %60  ثٓضقجٕ ٜٗجة٢ 3

 صٔج٣ًٖ مالٍ ثُلَٚ ثُوًث٢ّ %10  ثُٖ٘جٟ 4

  %100  انًدًىع 
 

 ( خذول انزمُُى7

 انزبسَخ أعهىة انزمُُى سلى انزمُُى 

 ثّجد٤غ 6 ثٓضقجٕ صق١ٌ٣ٌ انزمُُى األول

 ثّجد٤غ 9 ثٓضقجٕ صق١ٌ٣ٌ انزمُُى انثبٍَ

 ٜٗج٣ز ثُلَٚ ثُوًث٢ّ ثٓضقجٕ صق١ٌ٣ٌ مُُى انثبنثانز

 مالٍ ثُلَٚ ثُوًث٢ّ ثٓضقجٕ صق١ٌ٣ٌ انزمُُى انشاثغ

 

 ( انًشاخغ وانذوسَبد :8
 

 ػُىاٌ انًشاخغ
 

 

 انُبشش

 

 انُغخخ

 

 انًؤنف

 

 يكبٌ رىاخذهب

 

 

انكزت انذساعُخ 

 انًمشسح

 

 1- Calculus 

and Analytic 

Geometry 
 

2- Modern 

Mathematical 

Analysis 

 

Thomas 

 

 

Proter and 

Morrey 

 
 

 

 ث٤ٌُِز ٌٓضذز

 

 
 

 كزت يغبػذح

 

  1- Calculus 

and Analytic 

Geometry 
 

لجَٝ ضثُ -2

 ٝثُضٌجَٓ

 ثُغج٢ٗثُؾَء 

 

Eliss-Gulick 
 

 
 ه. ًٓٞجٕ ؽ٤ٜٔز

 ه. أفٔو ٛخ ث٣ٌُـ

 

 
 ث٤ٌُِز ٌٓضذز

 

 ( اإليكبَُبد انًطهىثخ نزُفُز انًمشس: 9

 يالحظبد بد انًطهىة رىفشهباإليكبَ د

 هجػجس صالةْ ثػوثه ثُطِذز ٤ٌٓٝلز هجػجس ثُضو٣ًِ 1

 ّذًٞثس ؽ٤ور ٝصٞك٤ٌ ثهالّ ثٌُضجدز ثالهٝثس ثُْٔجػور ُِضو٣ًِ 2
 

 

 أ. ٗؾ٤ز ٓقٔو أدٞؽالُز         يُغك انًمشس:

 ه. د٤ٌٖ م٤ِلز أد٣ٍٞو   يُغك انجشَبيح : 

   هٟٞه. كط٤ٔز ٗٞؿ ٍ        سئُظ انمغى :

 ّ 10/2018/ 1           انزبسَخ :   


