@asad.k.mustafa

Instagram:

72712226

www.asadmath.com

جمموعة (  / ) 2طالبات
صباحا  10:00 -صباحاً )
ً
احملاضرة الدائمة (اجلمعه 07:30
مع األستاذ أسعد مصطفى

شهر ()10
()7
ر
محاضات

شهر ()11
()6
ر
محاضات

الجمعه

2020/10/02

االحد

2020/10/04

الجمعه

2020/10/09

الجمعه

2020/10/16

االحد

2020/10/18

الجمعه

2020/10/23

الجمعه

2020/10/30

االحد

2020/11/01

الجمعه

2020/11/06

الجمعه

2020/11/13

االحد

2020/11/15

الجمعه

2020/11/20

الجمعه

2020/11/27

الجمعه

2020/12/04

@asad.k.mustafa

Instagram:

اجلزء االول
(حماضرتني)

مفهوم النهاية عند نقطة
نهاية الدوال املعرفة على اكثر من قاعدة
دالة القيمة املطلقة
دالة صحيح ]س[
اختبار جترييب للجزء االول

اجلزء الثاني
(حماضرتني)

نظريات النهايات
نهاية الدوال الكسرية
اختبار جترييب للجزء الثاني

اجلزء الثالث
(حماضرة واحدة)

نهاية الدالة عند الالنهاية
اختبار جترييب للجزء الثالث

اجلزء الرابع
(حماضرتني)

اجلزء االول
(حماضرتني)

اجلزء الثاني
(حماضرتني)

اجلزء الثالث
(حماضرتني)
اجلزء الرابع
(حماضرة واحدة)

 االتصال -االتصال عند نقطة
االتصال على فرتة
نظريات االتصال
اختبار جترييب للجزء الرابع
اختبار جترييب للوحدة االوىل
متوسط معدل التغري
تعريف املشتقة
قواعد االشتقاق
عالقة االتصال باالشتقاق
وعناوين فرعية اخرى
اختبار جترييب للجزء األول
قاعدة السلسلة
اشتقاق الدوال املركبة
اشتقاق االقواس واجلذور
االشتقاق الضمين و شرح إضايف وموسع وخاصة
االثباتات
اختبار جترييب للجزء الثاني
التفسري اهلندسي للمشتقة
التفسري الفيزيائي للمشتقة
اختبار جترييب للجزء الثالث
املعدالت الزمنية املرتبطة
شرح موسع جدا وامثلة تطبيقية عديدة
اختبار جترييب للجزء الرابع
www.asadmath.com

@asad.k.mustafa

Instagram:

الجمعه

2020/12/11

72712226
اجلزء اخلامس
(حماضرة واحدة)

شهر()11
()4
ر
محاضات

الجمعه

2020/12/18

اجلزء السادس
(حماضرة واحدة)

الجمعه

2020/12/25

اجلزء األول
(حماضرة واحدة)

الجمعه

2021/01/01

اجلزء الثاني
(حماضرة واحدة)

الجمعه

2021/01/08

اجلزء الثالث
(حماضرة واحدة)

الجمعه

2021/01/15

الجمعه

2021/01/22

الجمعه

2021/01/29

شهر ()1
()5
ر
محاضات

www.asadmath.com
النقاط احلرجة
التزايد والتناقص
القيم القصوى
اختبار جترييب للجزء اخلامس
تطبيقات عملية على القيم القصوى
شرح موسع جدا وامثلة تطبيقية عديدة
اختبار جترييب للجزء السادس
اختبار جترييب للوحدة الثانية
احملل اهلندسي  -الصورة القياسية والعامة ملعادلة
الدائرة
اختبار جترييب للجزء االول
اوضاع خاصة بالدائرة وتطبيقاتها
اختبار جترييب للجزء الثاني
مماسات الدائرة .
اختبار جترييب للجزء الثالث
اختبار جترييب للوحدة الثالثة

مراجعة نهائية للمادة
مراجعه نهائية للمادة
مراجعه نهائية للمادة

إختبار جترييب على غرار اسئلة الوزارة على مستوى املادة قبل االختبارات باسبوع

التحق معنا وكن من املتميزين املتفوقني
تطابق تام بني ما يتم طرحه واسئلة الوزارة على مدار السنوات السابقة
وهلل احلمد

أسعد مصطفى
@asad.k.mustafa

Instagram:

www.asadmath.com

