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Text:

 .أثش ػهًاء انؼشب ٔانًغهًيٍ األٔائم في انؼهٕو انشياظيح ذأنيف األعرار انذكرٕسػهي انذفاع (ذحد انطثاػح)
 .ذاسيخ انشياظياخ ذأنيف كاسل تٕيش ٔ أٔذا يشصتاذش (يشجغ)
Goals:

نقذ صًًد ْزِ انًادج نرقذيى َثزِ ػٍ ذطٕس انؼهٕو انشياظيح ػثش انؼصٕس نهطالب .انًادج ذؼشض كيفيح تذء انؼًهياخ
انحغاتيح ٔػهى انجثش ٔانُٓذعح يغ إنقاء َظشج ذفصيهيح ػٍ إعٓاياخ ػهًاء انؼشب ٔانًغهًيٍ في اتركاس تؼعٓا
ٔذطٕس تؼعٓا األخش .ذخرى انًادج تثؼط انًغائم انقذيًح انشٓيشج يغ يخرصش نؼهى انًثهثاخ ػثش انؼصٕس.
Evaluation:

 )1ايرحاٌ َصف انفصم انذساعي يًثم .%33
 )2يششٔع إػادج صياغح انشعانح انًحيطيح نغياز انذيٍ انكاشي تانهغح انؼهًيح انًؼاصشج أ يششٔع كراتح تشيجّ
الحذٖ انؼًهياخ انحغاتيّ تطشيقّ انؼهًاء انؼشب ٔانًغهًيٍ يًثم.%23
 )3االيرحاٌ انُٓائي ،يشًم جًيغ يفشداخ انًقشس ٔيًثم .%53
Final Examinations:
Saturday June 4, 2011 – 7pm-9:30pm
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Course Schedule:

االسبوع

التاريخ

1

Feb 12-16

التعذادَ :ظاو األػذاد ػُذ انًصشييٍ انقذياء ٔانثاتهييٍ - .انؼًهياخ انحغاتيح.

2

Feb 19-23

َظاو األػذاد انُٓذيح ،انؼذ ػُذ انيَٕاَييٍ ٔانشٔياٌ ،انحغابٔ ،دساعح األػذاد األٔنيح.

3

Feb 26-Mar
2

الموضوع

األػذاد انؼشتيح ،فكشج انصفش ،األعاط– .ذًثيم األػذاد ٔإجشاء انؼًهياخ انحغاتيح.-انجزس انرشتيؼي ٔحغاتّٔ– .جٕد انالَٓائي - .أػًال انكُذي ٔانحاساَي

4

Mar 5-9

5

Mar 12-16

أػًال أتي انحغٍ انُغٕي ٔأتي تكش انحصاس ٔاتٍ انثُاء انًشاكشي ٔاتي انؼثاط تٍ انٓائىٔغياز انذيٍ انكاشي ٔاتٍ حًضج انًغشتي ٔتٓاء انذيٍ انؼايهي – .أػًال كاَرٕس.

6

Mar 19-23

الجبر -:فكشج ػهى انجثش ػُذ انًصشييٍ ٔانثاتهييٍ ٔانيَٕاَييٍ ٔانُٕٓد– .ذطٕيش انًغهًيٍ
ٔانؼشب نؼهى انجثش .

7

Mar 26-30

أػًال انخٕاسصيي ٔأتي ػثذهللا يحًذ تٍ ػًش تٍ تذس ٔأتي كايم انًصشي أتي تكش انكشخي
ٔانغًٕأل ٔانًغشتي

8

Apr 2-6

9

Apr 16-20

10

Apr 23-27

أػًال األَذنغي ٔأتي انحغٍ ػهي انقهصادي ٔيؼقٕب انًصيص ٔػثذهللا انصيذَاَي
ٔاألصطخشي ٔأتي يحًذ األسديُي.

إجاصج َصف انفصم :أتشيم 13-9
فكشج انًرغيش ٔانًؼادنح– .انًؼادالخ انجثشيح– .انًؼادالخ يٍ انذسجح انثانثح نثاتد تٍ قشج.يؼادنح انذسجح انشاتؼح نثاتد تٍ قشج– .أَظًح انًؼادالخ– .ذقشية انجزس انرشتيؼي– .انخٕاسصيي ٔفكشج انجزس– .أػًال ػًش انخياو في يجال ػهى انجثش ٔدٔسِ في اكرشاف
انُٓذعح انرحهيهيح انًُغٕتح نذيكاسخ.

ايرحاٌ َصف انفصم انذساعي ،األستؼاء 2311-4-27
11

Apr 30May4

الهنذست- :انُٓذعح ػُذ قذياء انًصشييٍ ،حغاب يرؼذدج األظالع ٔانذائشج- .انُٓذعح ػُذ
انثاتهييٍ ٔذقشية قيًح غ.

12

May 7-11

-انُٓذعح ػُذ انيَٕاَييٍ :انثالز انًغائم انشٓيشج ،حياج كم يٍ اقهيذط ٔغانيظٔفيثاغٕسز .انًذسعح انفيثاغٕسثيح ٔاألكاديًيح األفالغَٕيح.

13

May 14-18

انُٓذعح ػُذ انغشب :ذطٕيش َظشيح فيثاغٕسز نهًثهثاخ انغيش قائًح انضأيح– .دساعحيغهًاخ اقهيذط نُصيش انذيٍ انطٕعي– .أػًال أتٍ انٓيثى ٔ ػًش انخياوُْ– .ذعح انًثهثاخ.

14

May 21-25

التحليل الرياضي- :نيثُرض جٕعي تاعكال ،القشاَج ،ديذيكٍ – .فكشج انحذ ،كٕشي ٔالتالط.
–ػائهح تشَٕنهي ،ديكاسخَ ،يٕذٍ– .انًؼادالخ انرفاظهيحْ .اييهرٍ ,جاكٕتي.

15

May 28June 1

مسائل قذيمت شهيرةَ- :ظشيح نفشيا– .يغائم سيًاٌ .مختصر لعلم المثلثاث عبر العصور.
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