


  
  

 

 ٥/٦/١٤٤١  ١/٦/١٤٤١ األسبوع ٢٨/٥/١٤٤١ ٢٤/٥/١٤٤١ األسبوع

١ 
 خصائص األعداد الحقيقية   -١

  تابع خصائص األعداد الحقيقية -٢
  العالقات والدوال -٣

تابع العالقات والدوال -٤ 
٢ 

 دوال خاصة    -١
  تابع دوال خاصة -٢
  ابع دوال خاصةت -٣
  تابع دوال خاصة    -٤

 ١٩/٦/١٤٤١ ١٥/٦/١٤٤١ األسبوع ١٢/٦/١٤٤١  ٨/٦/١٤٤١ األسبوع

٣ 
 حل أنظمة المتباينات الخطية بيانيا -١

  تابع حل أنظمة المتباينات الخطية بيانيا  -٢
  البرمجة الخطية والحل األمثل  -٣

  تابع البرمجة الخطية والحل األمثل -٤
٤ 

 ى المصفوفاتمقدمة ف)  -١
  تابع مقدمة فى المصفوفات -٢
  العمليات على المصفوفات -٣

  تابع العمليات على المصفوفات -٤

 ٣/٧/١٤٤١ ٢٩/٦/١٤٤١ األسبوع ٢٦/٦/١٤٤١  ٢٢/٦/١٤٤١ األسبوع

٥ 
 ضرب المصفوفات -١

  تابع ضرب المصفوفات -٢
  المحددات وقاعدة كرامر -٣

  تابع المحددات وقاعدة كرامر -٤
٦ 

 بع المحددات وقاعدة كرامرتا -١
  النظير الضربى للمصفوفة وأنظمة المعادالت الخطية -٢

  تابع النظير الضربى للمصفوفة وأنظمة المعادالت الخطية-٣
  تابع النظير الضربى للمصفوفة وأنظمة المعادالت الخطية -٤

 ١٧/٧/١٤٤١ ١٣/٧/١٤٤١ األسبوع ١٠/٧/١٤٤١ ٦/٧/١٤٤١ األسبوع

٧ 
 مركبةاألعداد ال -١

  تابع  األعداد المركبة -٢
  تابع  األعداد المركبة -٣
  القانون العام والمميز   -٤

٨ 
 تابع القانون العام والمميز -١
  تابع القانون العام والمميز -٢
  تابع القانون العام والمميز -٣
  العمليات على كثيرات الحدود -٤

 ٢/٨/١٤٤١ ٢٧/٧/١٤٤١ األسبوع ٢٤/٧/١٤٤١ ٢٠/٧/١٤٤١ األسبوع

٩ 
 تابع العمليات على كثيرات الحدود -١
  تابع العمليات على كثيرات الحدود -٢
  تابع العمليات على كثيرات الحدود -٣

  قسمة كثيرات الحدود -٤
١٠ 

 تابع قسمة كثيرات الحدود -١
  دوال كثيرات الحدود -٢
  دوال كثيرات الحدود -٣

  تابع دوال كثيرات الحدود -٤

 ١٦/٨/١٤٤١ ١٢/٨/١٤٤١ األسبوع ٩/٨/١٤٤١  ٥/٨/١٤٤١ األسبوع

١١ 
 حل معادالت كثيرات الحدود -١
  حل معادالت كثيرات الحدود -٢

  تابع حل معادالت كثيرات الحدود     -٣
  نظريتا الباقى والعوامل -٤

١٢ 
 تابع نظريتا الباقى والعوامل -١

  الجذور واألصفار -٢
  تابع الجذور واألصفار -٣
  ارتابع الجذور واألصف -٤

 ٣٠/٨/١٤٤١ ٢٦/٨/١٤٤١ األسبوع ٢٣/٨/١٤٤١ ١٩/٨/١٤٤١ األسبوع

١٣ 
 نظرية الصفر النسبى -١
  العمليات على الدوال -٢

  تابع العمليات على الدوال -٣
  العالقات والدوال العكسية -٤

١٤ 
 دوال ومتباينات الجذر التربيعى -١

  تابع دوال ومتباينات الجذر التربيعى -٢
  الجذر النونى -٣

  تابع  الجذر النونى -٤

 ١٤/٩/١٤٤١ ١٠/٩/١٤٤١ األسبوع ٧/٩/١٤٤١ ٣/٩/١٤٤١ األسبوع

١٥ 
 العمليات على العبارات الجذرية -١

  تابع العمليات على العبارات الجذرية -٢
  تابع العمليات على العبارات الجذرية -٣

  األسس النسبية  -٤
١٦ 

 تابع األسس النسبية -١
  الت الجذريةحل المتباينات والمعاد -٢

  تابع حل المتباينات والمعادالت الجذرية -٣
  مراجعة

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع ١٩/١٠/١٤٤١  ٨/١٠/١٤٤١ األسبوع
بداية الدراسة للطالب للفصل 

 م١٩/٠١/٢٠٢٠ هـ٢٤/٠٥/١٤٤١ الدراسي الثاني

 م٠٧/٠٥/٢٠٢٠ هـ١٤/٠٩/١٤٤١ بداية إجازة عيد الفطر
 م٣١/٠٥/٢٠٢٠ هـ٠٨/١٠/١٤٤١ راسة بعد إجازة عيد الفطربداية الد

بداية اختبار الفصل الدراسي 
 م٠٢/٠٦/٢٠٢٠ هـ١٠/١٠/١٤٤١ الثاني

 م١١/٠٦/٢٠٢٠ هـ١٩/١٠/١٤٤١ بداية إجازة نهاية العام
 

١٧ 

١٨  
 االختبارات

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
  
  

  


