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 (  عصرًا 04:00 - ظهرًا 01:30    السبتاحملاضرة الدائمة )  ( طالب 4جمموعة )  

 مصطفى  اسعد  األستاذمع 

 13/08/2022 السبت 

 

 
 

 اجلزء االول

 )حماضرتني(

 مفهوم النهاية عند نقطة 

 نهاية الدوال املعرفة على اكثر من قاعدة 

 دالة القيمة املطلقة  

 ]س[دالة صحيح   

 اختبار جترييب للجزء االول
 20/08/2022 السبت 

 27/08/2022 السبت 
 اجلزء الثاني

 )حماضرتني(

 النهاياتنظريات 

 نهاية الدوال الكسرية

 الثانياختبار جترييب للجزء 

 03/09/2022 السبت 

 10/09/2022 السبت 
 اجلزء الثالث

 )حماضرة واحدة(

 نهاية الدالة عند الالنهاية

 الثالثاختبار جترييب للجزء 

 17/09/2022 السبت 

 اجلزء الرابع

 )حماضرتني(

 -االتصال  -

 االتصال عند نقطة

 االتصال على فرتة

   نظريات االتصال

 الرابعاختبار جترييب للجزء                           

 اختبار جترييب للوحدة االوىل
 24/09/2022 السبت 

 01/10/2022 السبت 

 

 االولاجلزء 

 )حماضرتني(

 متوسط معدل التغري

 تعريف املشتقة

 قواعد االشتقاق

  باالشتقاقعالقة االتصال 

 وعناوين فرعية اخرى 

 األولاختبار جترييب للجزء 

 08/10/2022 السبت 

 15/10/2022 السبت 
 الثانياجلزء 

 )حماضرتني(

 قاعدة السلسلة

 اشتقاق الدوال املركبة 

 االقواس واجلذور اشتقاق

وخاصة  موسعشرح إضايف و و االشتقاق الضمين

 االثباتات 

 ثانياختبار جترييب للجزء ال

 22/10/2022 السبت 

 29/10/2022 السبت 
 اجلزء الثالث

 )حماضرتني(

 للمشتقة التفسري اهلندسي

 لفيزيائي للمشتقةلتفسري اا 

 

 الثالثاختبار جترييب للجزء 
 05/11/2022 السبت 

 12/11/2022 السبت 
 رابعالاجلزء 

 )حماضرة واحدة(

 املعدالت الزمنية املرتبطة

 شرح موسع جدا وامثلة تطبيقية عديدة

 الرابعاختبار جترييب للجزء 
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 19/11/2022 السبت 

 

 خلامسااجلزء 

 )حماضرة واحدة(

 النقاط احلرجة

 التزايد والتناقص

 القيم القصوى

 اخلامساختبار جترييب للجزء 

 26/11/2022 السبت 
 اجلزء السادس 

 )حماضرة واحدة(

 تطبيقات عملية على القيم القصوى 

 شرح موسع جدا وامثلة تطبيقية عديدة

 السادساختبار جترييب للجزء 

 اختبار جترييب للوحدة الثانية

 03/12/2022 السبت 

 

 األولاجلزء 

 )حماضرة واحدة(

ملعادلة الصورة القياسية والعامة   -  احملل اهلندسي  

 الدائرة

 اختبار جترييب للجزء االول

 10/12/2022 السبت 
 نياجلزء الثا

 )حماضرة واحدة(
   اوضاع خاصة بالدائرة وتطبيقاتها

 الثانياختبار جترييب للجزء 

 17/12/2022 السبت 
 اجلزء الثالث

 )حماضرة واحدة(

 .   مماسات الدائرة
 الثالثاختبار جترييب للجزء 

                    الثالثةاختبار جترييب للوحدة                  

 / النهايات ( 1)  مراجعة نهائية للمادة 24/12/2022 السبت 

 / االشتقاق ( 2)   مراجعه نهائية للمادة 31/12/2022 السبت 

 / الدائرة ( 3) مراجعه نهائية للمادة  07/01/2022 السبت 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 سعد مصطفىأ

 

 

  

 املتميزين املتفوقنيالتحق معنا وكن من 

 تطابق تام بني ما يتم طرحه وأسئلة الوزارة على مدار السنوات السابقة وهلل احلمد
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