
سنت االنتحاق   --------------------رلى انطانب  -----------------------اسى انطانب 

(7102) 

 
 

 

 

 

 

 انسنت األونى 

  

 الفصل األول:

 

 اسى انًساق رقم المساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 - 0 (0تفاضم وتكايم ) 1017010 .0

 - 0 إجبارييتطهب كهٍه  .7

 - 0 إجبارييتطهب كهٍه  .0

 - 0 يتطهب جايعت إجباري .4

إجباري جايعت يتطهب .5  0 - 

 - 0 يتطهب جايعه اختٍاري .6

  01 يجًوع انساعاث

 

 

 

 انفصم  انثانً:

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1017010 0 (7تفاضم وتكايم ) 1017017 .0

 - 0 نظرٌت انًجًوعاث 1017050 .7

  0 إجبارييتطهب كهٍه  .0

  0 يتطهب جايعت إجباري .4

  0 يتطهب جايعت اختٍاري .5

 



  05 يجًوع انساعاث

 

 

 انسنت انثانٍت

 

 انفصم األول:

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1017017 0 (0تفاضم وتكايم ) 1017710 .0

 1017017 0 (0جبر خطً ) 1017740 .7

 يعادالث تفاضهٍت عادٌه 1017710 .0

(0)  
0 1017017 

 - 0 إجبارييتطهب كهٍه  .4

  0 إجبارييتطهب كهٍه  .5

  0 يتطهب جايعت إجباري .6

  01 يجًوع انساعاث

 

 انفصم انثانً:

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1017710 0 يتمدوتفاضم وتكايم  1017712 .0

 1017712 0 (0تحهٍم يركب ) 1017007 .7

 1017050 0 (0تحهٍم حمٍمً ) 1017706 .0

 1017740 0 (0)تحهٍم عددي 1017770 .4

  0 إجبارييتطهب كهٍه  .5

  05 يجًوع انساعاث



 

  



 انسنت انثانثت

 

 انفصم األول:

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1017707 0 (0) رٌاضً إحصاء 1017000 .0

 1017000 0 نظرٌت االحتًاالث 1017707 .7

 1017712 0 هندست الهٍدٌت وغٍر الهٍدٌه 1017760 .0

 - 0 اختٍاري لسىيتطهب  .4

  0 يتطهب جايعه اختٍاري .5

  05 يجًوع انساعاث

 

 انفصم انثانً:

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1017706 0 ( 7تحهٍم حمٍمً ) 1017006 .0

 1017740 0 (0بحوث عًهٍاث ) 1017010 .7

 1017050 0 (0جبر يجرد ) 1017047 .0

4. 1017010 
يعادالث تفاضهٍت 

 جزئٍت
0 1017710 

  0 اختٍاري لسىيتطهب  .5

  05 يجًوع انساعاث

 

  



 

 انسنت انرابعت

 

 انفصم األول:

 

 انًساق اسى رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1017706 0 (0انتبونوجً ) 1017067 .0

 1017050 0 نظرٌت االعداد 1017040 .7

 1017770 0 انرٌاضٍاث انًحوسبت 1017027 .0

4. 1017412 
 يوضوعاث خاصت 

 فً انرٌاضٍاث
0 1017067 

 1017010 0 طرق رٌاضٍت  1017420 .5

 - 0 يتطهب لسى اختٍاري .6

  01 يجًوع انساعاث

 

 

 

 انفصم انثانً:

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1017047 0 (7جبر يجرد ) 1017440 .0

 1017006 0 تحهٍم دانً 1017407 .7

 1017770 0 (7تحهٍم عددي ) 1017470 .0

 1017047 0 نظرٌت انرسوياث 1017445 .4

جايعه اختٍارييتطهب  -5  0 - 

  05 يجًوع انساعاث

 
 


