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 انثكانىرَا شهادج نُُمانًىحذ انىطٍُ اليتحاٌ ا

 -0202- يادج انرَاضُاخاإلطار انًرجعٍ الختثار 

 و انتجرَثُح و شعثح انعهىو و انتكُىنىجُاخشعثح  انعهى

 

 انتحهُم8 انًجال انرئُسٍ األول 

 

 انًتتانُاخ انعذدَح8 انًجال انفرعٍ األول 
 

: ح وانًتتانُاخ انحطاتُح فٍ دراضح أيخهح يٍ يتتانُاخ يٍ انشكماضتؼًال انًتتانُاخ انهُذضُ  .0.0.0
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 اضتؼًال َهاَاخ انًتتانُاخ انًررؼُح ويصادَك انتمارب نتحذَذ َهاَاخ يتتانُاخ ػذدَح؛ .0.0.0
 

)ُاخ يٍ انُىع يتتان)تحذَذ َهاَح يركة يتتانُح و دانح يتصهح  .1.0.0 )n nv f u )؛ 
 

تحذَذ َهاَح يتتانُح  .2.0.0 nu  يتمارتح يٍ انشكم nn ufu 1  حُجf  دانح يتصهح ػهً يزالI 

وتحمك   IIf ؛ 
 

 3خ فٍ حم يطائم يتُىػحًال انًتتانُااضتؼ .3.0.0

 

 االتصال واالشتقاق ودراسح انذوال  8انثاٍَانًجال انفرعٍ 

 

 دراسح اتصال دانح عذدَح فٍ َقطح تاستعًال حساب انُهاَاخ؛ 0.0.03

 لغؼا؛و رتُثح  تذانح يتصهح و تذانح يتصهح( يحذود أو غُر يحذود)تحذَذ صىرج لغؼح أو يزال  .0.0.0
 

ادالخ و انًترارحاخ أو دراضح إشارج تؼض ـح تؼض انًؼــغُح فٍ دراضـثُك يثرهُح انمُى انىضُتغ .1.0.0

 ؛333انتؼاتُر 
 

فٍ  حانح دانح يتصهح و رتُثح لغؼا ػهً يزال،  ويثرهُح انذانح انتماتهُحتغثُك يثرهُح انمُى انىضُغُح  .2.0.0

إلحثاخ وحذاَُح حم انًؼادنح   xf؛ 
 

 ؛ و ػهً يزالدانح ػذدَح فٍ َمغح  لاتهُح اشتماق دراضح  .3.0.0
 

 ؛انذانح انًشتمح نذانح ػذدَح تحذَذ .4.0.0
 

 تحذَذ رتاتح دانح ؛ .5.0.0
 

 ؛تحذَذ إشارج دانح اَغاللا يٍ رذول تغُراتها 6.0.03
 

 تحذَذ إشارج دانح اَغاللا يٍ تًخُهها انًثُاٍَ؛ .7.0.0
 

ٍ نًؼادالخ يٍ انشكم انحم انًثُاَ .02.0.0   f x g x ويترارحاخ يٍ انشكم   xgxf ؛ 
 

 وتًخُهها يثُاَُا؛ ،تحذَذ يشتمح ورتاتح انذانح انؼكطُح نذانح يتصهح ورتُثح لغؼا ػهً يزال .00.0.0
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 ؛حم يطائم تغثُمُح حىل انمُى انذَىَح و انمُى انمصىَح .00.0.0

و فٍ إحثاخ تؼض  انذانح انًشتمح األونً و انذانح انًشتمح انخاَُح فٍ دراضح دانح ػذدَح تىظُف .01.0.0

 ؛3333انًتفاوتاخ 
 

انتؼرَف، ػُاصر  يزًىػح)  تًخُهها يثُاَُاو انذوال انىاردج تانًمرر تٍُ يٍ يركثح دوال أو دوال دراضح .02.0.0

 ؛333(َمظ االَؼغاف انتمؼر، ،اضاخانًً انتًاحم، انذورَح،  انرتاتح، انفروع انالَهائُح،

 

 انذوال األصهُح8 انًجال انفرعٍ انثانث 
 

 تحذَذ انذوال األصهُح نهذوال االػتُادَح؛ .0.1.0
 

 

 3اضتؼًال صُغ االشتماق نتحذَذ انذوال األصهُح نذانح ػهً يزال .0.1.0

  

 انذوال انهىغارَتًُح واألسُح8 انًجال انفرعٍ انراتع 
 

 يٍ انحطاب انزثرٌ ػهً انهىغارَتًاخ؛انتًكٍ   .0.2.0
 

 انتًكٍ يٍ حم يؼادالخ ويترارحاخ وَظًاخ  نىغارَتًُح ؛ .0.2.0

10xخاصح فٍ حم انًؼادالخ يٍ َىع )يؼرفح وتغثُك انهىغارَتى انؼشرٌ  .1.2.0 a)؛ 
 

 انتًكٍ يٍ انُهاَاخ انهىغارَتًُح األضاضُح وتغثُمها؛   .2.2.0
 

 انتًكٍ يٍ دراضح وتًخُم دوال تحتىٌ ػهً انذانح انهىغارَتًُح انُثُرَح؛  .3.2.0
 

 انتًكٍ يٍ حم يؼادالخ ويترارحاخ وَظًاخ  أضُح َثُرَح؛  .4.2.0
 

 َهاَاخ انذانح األضُح انُثُرَح األضاضُح وتغثُمها؛ انتًكٍ يٍ .5.2.0
 

 3ذانح األضُح انُثُرَح ودانح انهىغارَتى انُثُرٌانتًكٍ يٍ دراضح وتًخُم دوال تحتىٌ صُغها ػهً ان .6.2.0

 

 انًعادالخ انتفاضهُح8 انًجال انفرعٍ انخايس 

'حم انًؼادنح  .0.3.0  y ay b ؛ 
 

"حم انًؼادنح  0.3.03 ' 0y ay by  3 

 

 انحساب انتكايه8ٍ انًجال انفرعٍ انسادس 
 

 ؛انحفٍ حطاب تكايم د انًكايهح تاألرساء  ُحتمُو  انذانح األصهُح تىظُف  .0.4.0

 ؛تىظُف خاصُاخ انتكايم .0.4.0

 حطاب يطاحح حُس انًطتىي انًحصىر تٍُ يُحٍُُُ؛ .1.4.0
 

 3فاصُماألحطاب حزى انًزطى انًىنذ تذوراٌ يُحًُ دانح حىل  يحىر  .2.4.0

 

 

 

 

 

 انجثر وانهُذسح8 انًجال انرئُسٍ انثاٍَ 
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 3V انجذاء انسهًٍ فٍ. 8 انًجال انفرعٍ األول 

 

 انتؼثُر وانثرهُح ػهً تؼايذ يتزهتٍُ تاضتؼًال انزذاء انطهًٍ؛  .0.0.0
 

 انتؼثُر يتزهُا ػٍ انتؼايذ وخاصُاته؛  .0.0.0
 

 3انتؼثُر تحهُهُا ػٍ انتؼايذ وخاصُاته .1.0.0

 

 فٍ انفضاء انسهًٍتطثُقاخ انجذاء 8 انًجال انفرعٍ انثاٍَ 

 

 ؛تُمغح ويتزهح يُظًُحيؼرف يطتىي  يؼادنح تحذَذ .0.0.0

 ؛نًطتمُى يار يٍ َمغح وػًىدٌ ػهً يطتىيتًخُم ترايترٌ تحذَذ  0.0.03

)دراسح يجًىعح انُقظ 3 1.0.0 , , )M x y z  82تحُث 2 2
0      x y z ax by cz d 

 تًركسها وشؼاػها؛ تحذَذ يؼادنح دَكارتُح نفهكح يحذدج 2.0.0

0MA: يٍ انفضاء انتٍ تحمك انؼاللح Mانتؼرف ػهً يزًىػح انُمظ  5.2.2 MB ؛ 

األوضاع انُسثُح نًستىي و فهكح و نًستقُى ) قطح عٍ يستىي فٍ حم يسائم هُذسُحتىظُف يسافح َ 4.0.03

 ....(و فهكح

 

 نجذاء انًتجهٍا 8نًجال انفرعٍ انثانث ا
 

 حطاب يطاحح يخهج تاضتؼًال انزذاء انًتزهٍ؛ .0.1.0

 تحذَذ يؼادنح يطتىي يحذد تخالث َمظ غُر يطتمًُُح؛ .0.1.0

 تىظُف يطافح َمغح ػٍ يطتمُى فٍ حم يطائم هُذضُح ؛ .1.1.0

 3تغثُك انزذاء انًتزهٍ فٍ حم يطائم هُذضُح  .2.1.0

 

 عقذَحاألعذاد ان8 انًجال انفرعٍ انراتع 
 

  ؛(ُح و األسُحفٍ كم يٍ كتاتاتها انجثرَح و انًثهث)  انتًكٍ يٍ انحطاب انزثرٌ ػهً األػذاد انؼمذَح .0.2.0

 ُح نؼذد ػمذٌ وانؼكص؛خهخانكتاتح انزثرَح إنً انكتاتح انًاالَتمال يٍ  .0.2.0

 إخغاط حذاَُاخ يخهخُح تاضتؼًال انتريُس األضٍ نؼذد ػمذٌ؛ .1.2.0

انًطافح تٍُ َمغتٍُ، لُاش انسواَا، ، اضتمايُح انُمظ، اضتمايُح وتؼايذ  :انًفاهُى انهُذضُح انتانُح حتررً .2.2.0

 ؛، تاضتؼًال األداج انؼمذَحانًتزهاخ

 ؛ انتؼثُر ػمذَا ػٍ اإلزاحح و انتحاكٍ و انذوراٌ .3.2.0

 يٍ خالل صُغها انعقذَح؛ اإلزاحح و انتحاكٍ و انذوراٌانتعرف عهً . 4.2.0

  ؛3(…االضتمايُح، انتؼايذ، )تىظُف األػذاد انؼمذَح فٍ حم يطائم هُذضُح  .5.2.0

حم انًؼادنح  6.2.03
2

0  az bz c  حُج فٍ انًزًىػح   *; ;a b c   ؛ 

 3يؼايالتها حمُمُحًزهىل واحذ تحم يؼادنح يٍ انذررح انخاَُح  خ توول فٍ حهها إنً يؼادال حم .7.2.0

 

 

 حساب االحتًاالخ8 انًجال انفرعٍ انخايس 
 

 اضتؼًال انًُىرد انتؼذادٌ انًُاضة حطة انىضؼُح انًذروضح؛  0.3.03

 تماعغ حذحٍُ ؛ واحتًال احتًال انحذث انًضاد نحذث وحطاب احتًال اتحاد حذحٍُ  .0.3.0

 احتًال تماعغ حذحٍُ؛ و تىظُفه نحطاباالحتًال انشرعٍ  حطاب1.3.03

 حذحٍُ؛ ُحانتؼرف ػهً اضتمالن .2.3.0
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 ؛ و حطاب يختهف وضُغاته تحذَذ لاَىٌ احتًال يتغُر ػشىائٍ .3.3.0

 3يتُىػح وتغثُمه فٍ وضؼُاخانتؼرف ػهً انماَىٌ انحذاٍَ  .4.3.0

 

 جذاول انتخصُص
  انًجاالخ انرئُسُححسة . أ 

 

 ُحَسثح األهً انًجاالخ انفرعُح انًجاالخ

 انتحهُم

 انًتتانُاخ انؼذدَح

55% 

 االتصال واالشتماق ودراضح انذوال

 انذوال األصهُح

 انذوال انهىغارَتًُح واألضُح

 انًؼادالخ انتفاضهُح

 انحطاب انتكايهٍ

 انجثر وانهُذسح

 3Vانزذاء انطهًٍ فٍ 

 اءفٍ انفض انطهًٍتغثُماخ انزذاء  15%

 انزذاء انًتزهٍ

 %30 األػذاد انؼمذَح

 حطاب االحتًاالخ 

 %100 انًجًىع

 

  انًستىَاخ انًهارَححسة  .ب 

 َسثح األهًُح انًستىي انًهارٌ

 50 % 3333(3تؼرَف؛ خاصُح؛ يثرهُح؛ خىارزيُح؛ صُغح؛ تمُُح؛ لاػذج؛ )تغثُك يثاشر نهًؼارف 

تؼرَف؛ خاصُح؛ يثرهُح؛ خىارزيُح؛ )ٍ انطوال اضتحضار وتغثُك يؼارف غُر يؼهُح ف

 3فٍ وضؼُح يأنىفح3333( صُغح؛ تمُُح؛ لاػذج؛ 
35% 

 03 % 3يؼانزح وضؼُاخ غُر يأنىفح تتىنُف يؼارف وَتائذ
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