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ا،الميممممعادلعااللممممياالم مممم  يطاا،الرةممممطاالم مممم  ا،المبمممماالساايةاةمممميياللرياضممممياتا ااي مممم ا ياتاتعلممممطاال المممم ا

ال ز يممماا،الا مممراتا،اال يممممياالم ل ممميا،ااالممم دا ادرةمممطاالممم دا ا،اتعريمممااال الممميااا،ال  ممم لاالمئا  مممي،الممم دا را

الم عل مميالاليايمماتادايةمم مرارييا.ا  ممطا لجعممعاال المم ايمم مئلالمملا ممعاالم مما ع.(ا،الراجعممياالمم دا االمةلةيممي

 ال.االنظريممممميا مممممال ئالمممممعاالمال المممم ال ممممم  ياالممممم دا ادت بي ات ممممما.الممممم علطاال ئالممممعا اال  ممممما ادالم ممممما يا،ا

.اال ئالمممممعا(اال ئالمممممعالمممممال ع يلا،اال ئالمممممعاالعممممم ال ااألةاةمممممييال  ممممما اال ئالمممممعا،اال ئالمممممعاالييمممممرال ممممم ال.

الم ممما يالممميلاالمن نيممماتا،ا جممم وااألج ممماواال درا يممميا:االم ممم الت بي ممماتا لمممااال ئالمممعا.المعر مممياالال جز مممي

ااي مممم ا ياتاال  بيمممميلمعر مممميااا،اال ممممرلادال األممممر.األطلاياايةمممم  ا ييا،افمممم  االمن نمممم ا مممم االم مممم   .

ا.االمصا  اتا،االم  الاتادت بي ات ا،اداااالم ج اتادت بي ات ا،اااالرةطالاي  ا يات:

 األساسية التفاصيل
 للمادة

ال ز يممماا،الا مممراتااا،ال  ممم لاالمئا  مممي،الممم دا راا،الميمممعادلعااللمممياالم ممم  يطاا،الرةمممطاالم ممم  ا،اي ممم ا ياتا

اليايمممممماتاا،اال يمممممممياالم ل مممممميا،ااالمممممم دا ادرةممممممطاالمممممم دا ا،اتعريممممممااال المممممميا،الراجعممممممياالمممممم دا االمةلةيممممممي.

ت بي مممماتاا يلاال ئالممممعا،ا،قمممم ال ئالممممعااالمممم دا االم  ممممالييا،ات بي مممماتاالم مممم  يا،دايةمممم مرارييا.االم مممم  ي.ا

اا.المصا  اتا،اداااالم ج اتادت بي ات ا،ااي  ا ياتاال  بييا، لااال ئالعاالم  ال
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1 11/9 
،ال دا را،اال   لاا اإل  ا ياتا،االرةطاالم    ا،االميعادلعااليتاالم   يط

االمئا  ي
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