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  108182  :  رقم المــــــــــــادة
  1الفیزیاء العامة   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  -  :  المتطلب السابـــق

  متطلب كلیة  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
المفاھیم الفیزیائیة العامة واالساسیة في المیكانیك ا،  الوح دات، المتجھ ات، مع ادالت الحرك ھ ف ي خ ط م ستقیم و م ستوى،                 

  .قوانین نیوتن، مفھوم الطاقھ وحفظھا، الشغل، التصادمات و الحركة الدورانیة
 

  311100  :  رقم المــــــــــــادة
  مقدمة الى برمجة الحاسوب  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  -  :  المتطلب السابـــق

  متطلب كلیة  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
مقدمة في مجال تكنولوجیا المعلومات، العتاد المادي، العتاد البرمجي،  لمحة تاریخیة عن تطور اجھزة الحاسوب، المفاھیم 
العامھ لحلول المشاكل، مفاھیم البرامج، مخططات سیر البرامج، المتغیرات والثوابت، أنواع البیانات، المعامالت الحسابیھ  

 جمل دع م الق رار، ح ل الم شاكل باس تخدام جم ل التك رار، ح ل الم شاكل باس تخدام جم ل             والمنطقیھ ، حل المشاكل باستخدام    
  .الحالة المنطقیھ، مقدمة عن مفھوم الدوال البرمجیة، القوائم والمصفوفات، ترتیب القیم

 

  311101  :  رقم المــــــــــــادة
  1لغة برمجة   :  اسم المــــــــــــادة
    2  : عملـــــي         2  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   مقدمة الى برمجة الحاسوب- 311100  :  المتطلب السابـــق

  متطلب كلیة  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
، المتغی رات وط رق ت سمیتھا، ان واع     ++Cاساسیات البرمج ة، التعری ف بلغ ات البرمج ة وتطورھ ا، مب ادئ البرمج ة بلغ ة             

  .البیانات، العملیات الحسابیة والمنطقیة، جمل التحكم، جمل التكرار، االقترانات، المصفوفات، مقدمة الى البرمجة الكینونیة
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  311202  :  رقم المــــــــــــادة
  البرمجة الكینونة  :  اسم المــــــــــــادة
    2  : عملـــــي         2  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 لغة برمجة - 311101  :  المتطلب السابـــق

  متطلب كلیة  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
بیئ ة البرمج ة الكینونی  ة، كت ل البن  اء، الم دخالت والمخرج  ات، الحلق ات، الق  رارات، الوظ ائف و ھیاك  ل البیان ات، التغلی  ف،         

المتغی  رات المتقدم  ة، می  زات البرمج  ة البرمج  ة الكینونی  ة، الفئ  ات والكائن  ات، الت  وارث، تع  دد األش  كال، معالج  ة    , التك  وین
  .التنفیذ المتوازیةاالستثناءات، خیوط 

 

  601101  :  رقم المــــــــــــادة
  1التفاضل والتكامل   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  -  :  المتطلب السابـــق

  متطلب كلیة  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
تعریف النھایة، طرق : اإلقتران، المجال، العملیات على اإلقتران، رسم اإلقترانات المثلثیة؛ النھایات     : اإلقترانات والنھایات 

وط رق  : حسابھا، النھایات عند الالنھایة، النھای ات الالنھائی ة؛ اإلت صال؛ نھای ات وات صاالت اإلقتران ات المثلثی ة؛ الم شتقة             
المثلثی   ة؛ قاع  دة السل  سلة؛ اإلش  تقاق ال   ضمني؛ التفاض  الت؛ نظری  ة رول؛ نظری  ة القیم   ة       ح  سابھا، م  شتقات اإلقتران  ات    

المتوسطة وتعمیمھا؛ قاعدة لیوبیتال؛ اإلقتران ات المتزای دة والمتناق صة؛ التق ع؛ الق یم الق صوى اإلقت ران؛ رس م اإلقتران ات            
 المحدود؛ التكامل المحدود؛ النظریة األساسیة في ؛ أصل المشتقة؛ التكامل غیر)خطوط التقارب األفقیة والعمودیة(النسبیة 

اإلقترانات العكسیة، اإلقترانات : التفاضل والتكامل؛ المساحة تحت المنحى؛ المساحة بین منحنیین؛ اإلقترانات غیر الجبریة
ل صیغ غی ر المح  ددة،    ، اإلقتران ات الزائدی ة، اإلقتران ات المثلثی  ة العك سیة، وا    )م شتقاتھا وتكامالتھ  ا ( اللوغارتمی ة واألس یة  

  .اإلقترانات العكسیة لالقترانات الزائدیة بعض طرق التكامل
 

  601102  :  رقم المــــــــــــادة
  2التفاضل والتكامل   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التفاضل والتكامل - 601101  :  المتطلب السابـــق

  متطلب كلیة  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
التكامل ب األجزاء، تكام ل ق وى اإلقتران ات المثلثی ة، التع ویض المثلث ي، تكام ل اإلقتران ات الن سبیة، الك سور            : طرق التكامل 

الحجوم، طول منحنى في مستوى، مساحة السطح : الجزئیة، تعویضات متنوعة، التكامل النعتل، تطبیقات التكامل المحدود   
ي اإلح داثیات القطبی ة، القط وع المخروطی ة ف ي اإلح داثیات القطبی ة، الم ساحة ف ي            البی ان ف    : الدوراني، اإلحداثیات القطبیة  

الخط  وط المماس  ة، وط  ول الق  وس ف  ي المنحی  ات البارامتری  ة، متسل  سالت       : اإلح  داثیات القطبی  ة؛ المع  ادالت البارامتری  ة   
متسل   سالت : سالت الق   وىالالنھائی   ة، اختب   ارات التق   ارب المطل   ق، التق   ارب ال   شرطین المتسل   سالت المتذبذب   ة؛ متسل         

: تایلوروماكلورین، تفاضل وتكامل متسلسالت القوى، تمثیل اإلقترانات بمتسلسالت القوى؛ مواضیع في الھندسة التحلیلیة
  .القطع المكافئ؛ القطع الناقص؛ القطع الزائد؛ المعادالت التربیعیة العامة؛ انسحاب المحاور وتدویرھا
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  601131  :  رقم المــــــــــــادة
  مبادئ اإلحصاء  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  -  :  المتطلب السابـــق

  متطلب كلیة  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
وصف البیانات اإلحصائیة بالج داول والرس ومات والمق اییس العددی ة، قاع دة تشبیت شیف والقاع دة التقریبی ة، ط رق الع د،            
التوافی  ق، التبادی  ل، مب  ادئ اإلحتم  االت والمتغی  رات الع  شوائیة، توزی  ع ذات الح  دین، توزی  ع بوس  ون، التوزی  ع الطبیع  ي،      

  .ختیار الفرضیات، اإلستدالل اإلحصائي حول واحد وحول مجتمعینتوزیعات المعاینة، مبادئ ا
 

  601201  :  رقم المــــــــــــادة
  3التفاضل والتكامل   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  2 التفاضل والتكامل - 601102  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
اإلح داثیات الدیكارتی ة ف ي الف ضاء؛ ال سطوح األس طوانیة؛ ال سطوح التربیعی ة؛ ال سطوح            : فضاء ثالثي األبع اد والمتجھ ات     

یم؛ للخ ط الم ستق  ) الوس یطیة (الضرب القیاسي، المساقط، الضرب المتجھ ي؛ المع ادالت البارامتری ة         : الدورانیة؛ المتجھات 
؛ ط  ول )الوس  یط(تفاض  ل وتكام  ل اإلقتران  ات المتجھ  ة؛ تغیی  ر الب  ارامترات  : الم  ستویات ف  ي الف  ضاء؛ اإلقتران  ات المتجھ  ة 

المج  ال والنھای  ات  : الق  وس؛ متج  ھ الوح  دة المم  اس ومتج  ھ الوح  دة العم  ودي؛ التق  وس؛ اإلقتران  ات متع  ددة المتغی  رات        
 التفاض  الت؛ قاع  دة السل  سلة؛ الت  درج، الم  شتقة اإلتجاھی  ة؛ الم  ستویات   واإلت  صال؛ الم  شتقات الجزئی  ة؛ قابلی  ة اإلش  تقاق، 

التك  امالت : المماس  ة والخ  ط العم  ودي؛ الق  یم الق  صوى إلقتران  ات ذات متغی  رین؛ م  ضاعفات الج  رانج؛ التك  امالت المتع  ددة  
ثی  ة ف  ي اإلح  داثیات األس  طوانیة   الثنائی  ة، التك  امالت الثنائی  ة ف  ي اإلح  داثیات القطبی  ة، التك  امالت الثالثی  ة والتك  امالت الثال    

الت  دریج، التباع  د، : ح  ساب التفاض  ل المتج  ھ). الیعق  وبي(  والكروی  ة، تغیی  ر الوس  یط ف  ي التك  امالت المتع  ددة، الجاكوبی  ان 
تكامل المسار وتكام ل ال سطح، تكام ل الحج م، نظری ة ج رین ونظری ة        : اإللتفاف، احداثیات القوسیة؛ حساب التكامل المتجھ  

اإلقتران  ات ذات المتغی  ر (ة التباع  د؛ نظری  ة اإلقت  ران ال  ضمني؛ نظری  ة معك  وس اإلقت  ران؛ ح  ساب التغی  رات    س  توك ونظری  
  ).الواحد

 

  601211  :  رقم المــــــــــــادة
  نظریة المجموعات  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  2 التفاضل والتكامل - 601102  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
اإلس  تقراء الریاض  ي؛ البرھ  ان بالمك  افى العك  سي    : ؛ ط  رق البرھ  ان )اإلس  تنتاج(المنط  ق؛ الم  سورات؛ ق  وانین اإلس  تنباط   

أنواع العالقات، التجزئ ة للمجموع ات وعالق ة التك اف ؛     : العملیات علیھا، حاصل الضرب الدیكارتي؛ العالقات   : المجموعات
تكافئة حجمًا؛ المجموعات المنتھیة وغیر المنتھیة؛ المجموعات القابلة للعد؛ أنواع اإلقترانات؛ المجموعات الم : اإلقترانات

  .توبولوجیا األعداد الحقیقیة
 



 
  

Ajloun National University 

 

2015/2016وصف المواد الدراسیة لتخصص الریاضیات  -جامعة عجلون الوطنیة    
2016-21/2015:أقرت بقرار مجلس العمداء رقم    

4 

  601212  :  رقم المــــــــــــادة
  1التحلیل الحقیقي   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة المجموعات- 601211  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
القیمة المطلقة، عالقة الترتیب، المجموعات المحدودة، خاصة الكمال، خاصة ارخمیدس، أصغر حد أعلى : األعداد الحقیقیة

نھایة المتتالیة، متتالیة كوشي، المتتتالیات المتكررة، المتزایدة والمتناقصة، النھایات الصغرى : وأكبر حد أدنى؛ المتتالیات
اإلتصال : نھایة اإلقتران، النھایة من الیمین، النھایة من الیسار، اتصال اإلقترانات: إلقتراناتوالنھایات الكبرى للمتتالیة؛ ا

: عند نقطة، اإلتصال على فترة؛ اإلتصال المنتظم على فترة، العالقة بین اإلت صال المن تظم واإلت صال عل ى فت رة؛ اإلش تقاق             
ین اإلش تقاق واإلت صال؛ نظری ة رول، نظری ة القیم ة الوس طى،       تعریف المشتقة، من الیمین، المشتقة من الیسار، العالقة ب       

  .تطبیقات الوسطى، تطبیقات على نظریة القیمة الوسطى، تكامل ریمان
 

  601221  :  رقم المــــــــــــادة
  1المعادالت التفاضلیة العادیة   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  2 التفاضل والتكامل - 601102  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
التصنیف؛ حل المعادالت التفاضلیة العادیة من الدرجة األولى والدرجة الثانیة وأكثر؛ تطبیقات میكانیكیة وفیزیائیة؛ طریقة 

 العادی ة؛ مع ادالت خطی ة    والنق اط المنف ردة العادی ة وغی ر    ) متسل سالت الق وى  (تحویل البالس؛ الحل باستخدام المتسلسالت   
  .وغیر خطیة؛ معادالت متجانسة وغیر متجانسة

 

  601241  :  رقم المــــــــــــادة
  1الجبر الخطي   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  2 التفاضل والتكامل - 601102  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
نظام المعادالت الخطیة؛ المصفوفات والعملی ات الجبری ة عل ى الم صفوفات؛ األنظم ة المتجان سة وغی ر المتجان سة؛ طریق ة            
ج  اوس للح  ذف؛ الم  صفوفات األولی  ة، طریق  ة إیج  اد نظی  ر الم  صفوفة؛ المح  ددات؛ ف  ضاء المتجھ  ات اإلقلیدی  ة؛ التح  ویالت   

الفضاء الجزئ ي، األس اس، البع د، ف ضاء ال ضرب ال داخلي؛       :  وخواصھا؛ فضاء المتجھات العامةRm إلى Rnخطیة من  ال
  .القیم الممیزة والمتجھات الممیزة؛ وعملیة تحویل مصفوفة إلى شكل قطري
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  601261  :  رقم المــــــــــــادة
  الھندسة اإلقلیدیة الحدیثة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة المجموعات- 601211  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
مسل سالت اقلی دس، م سلمات الوص ل؛ الم سافة؛ الزوای ا وقیاس ھا؛ التط ابق وم سلمة          : أسلوب المسلمات في بحث الھندسة  

  .التوازي؛ التشابھ؛ المساحة؛ الدائرة؛ الخطوط والمستویات في الفضاء؛ المجسمات
 

  601311  :  رقم المــــــــــــادة
  1التحلیل الریاضي   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التحلیل الحقیقي - 601212  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
المتسل  سالت وال  ضرب الالنھ  ائي؛ متتالی  ات اإلقتران  ات؛ التق  ارب النقط  ي والمنت  تظم؛ نظری  ة تب  دیل النھای  ات؛ متسل  سالت     
اإلقترانات؛ نظریة التقارب المنتظم؛ متسلسالت القوى؛ متسل سالت ف وریر؛ تفاض ل وتكام ل لمتتالی ات اإلقتران ات؛ التكام ل            

مجم وع  :  س تلجز -لتغی رات المح دودة، المتغی رات الكلی ة لإلقتران ات؛ تكام ل ریم ان       الثنائي؛ التكامل المعتل؛ اقترانات ذات ا 
 ستلجز وتكامالتھا، التكامل باألجزاء؛ قابلیة التكامل لإلقتران ات المت صلة؛ الف ضاءات المقاس یة وف ضاءات اوكلی د،           -ریمان

 التفاضل الجزئ ي والم شتقات   Rn في  التفاضلRn؛ واإلتصال في   Rnالترابط والتراص في    : توبولوجیاالفضاء المقاسي 
اإلتجاھیة؛ قانون السلسة، المشتقات الجزئیة المختلطة؛ نظریة اإلقترانات الضمنیة؛ المشتقة الكلیة؛ نظریة القیمة الوسطى 

رات، ونظریة تایلور، تحلیل االقترانتات المتجھھ ذات المتغیرات المتعددة، تكام ل االقتران ات ذات الق یم الحقیقی ة بع دة متغی         
المتسل  سالت وال  ضرب االنھ  ائي، متتالی  ات االقتران  ات، التق  ارب النقط  ي والمن  تظم، نظری  ة تبق  دیل النھای  ات، متسل  سالت       
االقترانات، نظریة التقارب المنتظم، متسلسالت القوى، متسل سالت ف وریر، تفاض ل وتكام ل لمتتالی ات االقتران ات، التكام ل            

  .الثنائي، التكامل المعتدل
 

  601321  :  رقم المــــــــــــادة
  1المعادالت التفاضلیة الجزئیة   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 المعادالت التفاضلیة العادیة - 601221  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
معادل ة الح رارة ومعادل ة الموج ھ ومعادل ة الب الس؛ ف صل المتغی رات؛ م سألة القیم ة الح دي ل             : التصنیف؛ نماذج فیزیائیة  

ستوم ولیوفیل؛ ومتسلسلة فورییھ وتحویل فورییھ؛ مسألة القیمة الحدیة التي تحتوي مناطق مستطیلة أو دائریة؛ اقترانات 
  .قتران لیجندر؛ مسألة القیمة الحدیة التي تحتوي مجسمات أسطوانیة أو كرویةاقتران بیسیل وا: خاصة
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  601333  :  رقم المــــــــــــادة
  نظریة اإلحتماالت  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  3 التفاضل والتكامل - 601201  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
توزیعات المتغیرات العشوائیة؛ اإلحتمال المشروط واإلستقالل؛ بعض التوزیعات المنفصلة والمتصلة؛ التوزیعات األحادی ة       

مول د للع زوم،   طریق ة التوزی ع اإلحتم الي، اقت ران ال    : والثنائیة والمتعددة األبع اد؛ توزیع ات اقتران ات المتغی رات الع شوائیة         
  .طریقة جاكوبین؛ التوزیعات التقاربیة

 

  601341  :  رقم المــــــــــــادة
  1الجبر الحدیث   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة المجموعات- 601211  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
مراجعة للزمر والزمر الجزئیة؛ الزمر الدائریة، زمر التبادیل، تن اظر الزم ر؛ ال ضرب المباش ر للزم ر؛ المرافق ات ونظری ة             
الجرنج؛ الزمر الجزئیة النظامیة؛ وزمر خارج القسمة؛ اإلقترانات الحافظة على الزمر؛ نظری ة الت شكال األول ى، الحلق ات،        

  .لقات خارج القسمة والمثالیاتالحلقات الجزئیة المجاالت الصحیحة؛ ح
 

  601342  :  رقم المــــــــــــادة
  نظریة األعداد  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة المجموعات- 601211  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
خوازرمیة القسمة، قابلیة القسمة، القاس م الم شترك األكب ر، الم ضاعف الم شترك األص غر؛ مع ادالت دایوفونت این؛ األع داد              
األولیة وتوزیعھا بین األع داد ال صحیحة؛ النظری ة للح ساب؛ مع ادالت التط ابق؛ اختب ارات قابلی ة التط ابق الخطی ة؛ نظری ة                   

 نظریة فیرما البسیطة؛ نظری ة ول سن اإلقتران ات الح سابیة؛ الت شفیر كمث ال عل ى        الباقي الصینیة؛ اختبارات قابلیة القسمة؛ 
  .تطبیقات نظریة األعداد
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  601361  :  رقم المــــــــــــادة
  1التبولوجیا العامة   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التحلیل الحقیقي - 601212  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
؛ توبولوجیات مؤثرة )نقاط التجمع(المجموعات المفتوحة، النقاط الحدودیة والداخلیة والمتراكمة،: الفضاءات التوبولوجیة

إلقتران  ات المت  صلة؛ اإلقتران   ات   |باإلقتران  ات؛ توبولوجی  ا الجزئ  ي؛ األساس  ات واألساس  ات الجزئی  ة؛ ال  ضرب النھ  ائي؛ ا        
  .تشاكل التوبولوجي؛ موضوعات الفصل؛ موضوعات العد؛ الفضاءات المقاسیة؛ الترابط واإلتصالالمفتوحة والمغلقة؛ ال

 

  601371  :  رقم المــــــــــــادة
  الرزم البرمجیة في الریاضیات   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 المعادالت التفاضلیة العادیة - 601221  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
 في مختبر حاسوبي من أجل توضیح مفاھیم ریاضیة واكتشاف حقائق ریاض یة، وبن اء     Mathematicaتستخدم برمجیة   

 خوارزمی  ات ح  ل الم  سألة، والقی  ام بح  سابات عددی  ة وتحلیلی  ة باإلض  افة إل  ى اس  تخدام ط  رق المحاك  اة وإنت  اج الرس  ومات    
سیتم اختیار موضوعات تغطي حقوال متنوعة من الریاضیات مثل التفاضل والتكامل ؛ الجبر الخط ي؛ المع ادالت      . واإلشكال

التفاضلیة؛ اإلحصاء؛ المتجھات؛ نظری ة المجموع ات؛ نظری ة األع داد؛ ط رق التغیی ر؛ نظری ة البی ان؛ االقتران ات الخاص ة؛            
 ,Derive, MathCad, Matlab, Excel  ,IMSL:جی ات التالی ة  التع رف عل ى البرم  . تح ویالت ف ورییر والب الس   

Maple NCSS, SPSS, SAS Minitab, S-plus  , من حیث مكوناتھا، واللغة التي تستخدمھا، والوظائف التي تقوم
ي بھا، وتحضیر المدخالت وتنفیذ األوامر، وتفسیر المخرجات ومبادئ البرمجة بھا لبعض الخوارزمیات لحل مسألة معینة ف

  .الریاضیات واإلحصاء بحیث تشمل مسائل نظریة ومسائل تطبیقیة، وعقد مقارنات بین میزات ھذه البرمجیات
 

  601372  :  رقم المــــــــــــادة
  1التحلیل العددي   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التفاضل والتكامل - 601101  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
مدخل لألخطاء ومصادرھا، الحل الع ددي لمع ادالت بمتغی ر واح د، االس تیفاء التقری ب، التفاض ل والتكام ل الع ددي؛ كثی رات            

  .الحدود المتعامدة والتقریب بالمربعات الصغرى
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  601381  :  رقم المــــــــــــادة
  تدریس الریاضیات  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  3 التفاضل والتكامل - 601201  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
طبیعة الریاضیات وخصائصھا؛ منھاج الریاضیات؛ تعلم الریاضیات؛ استراتیجیات الت دریس؛ ت دریس المف اھیم الریاض یة؛        
المب  ادئ والتعمیم  ات الریاض  یة؛ ت  دریس الخوارزمی  ات والمھ  ارات الریاض  یة؛ ت  دریس ح  ل الم  سألة الریاض  یة؛ البرھ  ان؛    

  .التخطیط للتدریس الفاعل؛ التقویم
 

  601412  :  رقم المــــــــــــادة
  التحلیل المركب  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التحلیل الحقیقي - 601212  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
التعری  ف الھندس  ي؛ المعن  ى الھندس  ي، ال  شكل القطب  ي، ال  شكل األس  ي، ق  وى وج  ذور األع  داد المركب  ة        : األع  داد المركب  ة 

األس یة  :  ریم ان؛ اإلقتران ات األولی ة   -التعریف والمج ال والت أثیر، معادل ة كوس ي    : والمستوى المركب؛ اإلقترانات التحلیلیة   
التكامل المحدودن تكامل المسار، اإلستقاللیة عن المسار، : ات المثلثیة واإلقترنات الزائدیة؛ التكاملواللوغاریتمیة واإلقتران

؛ الجزء )الشاذة(الكانتور ونظریة كوشي، المجال البسیط والمتعدد الترابط؛ متسلسالت ماكلورین ولورنت والنقاط المتفردة 
وتك امالت ح ول   ) تكامالت معتلة بمتغیر حقیقي(  على نظریة الباقي الرئیسي؛ األقطاب وتصنیفھا ونظریة الباقي؛ تطبیقات    

  .فصل الفرع
 

  601413  :  رقم المــــــــــــادة
  2التحلیل الحقیقي   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التحلیل الحقیقي - 601212  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
تع  اریف وأمثل  ة، توبولوجی  ا الف  ضاءات القیاس  یة، الف  ضاء النظام  ة ومتباین  ات مھم  ة مث  ل متابین  ة      : الف  ضاءات القیاس  یة 

منكوف   سكي، الف   ضاءات المت   صلة والمجموع   ات المت   صلة عل   ى خ   ط األع   داد واإلت   صال المحل   ي، الف   ضاءات المتراص   ة   
  .المتراصة على خط األعداد والتراص المحليوالمجموعات 
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  601421  :  رقم المــــــــــــادة
  2المعادالت التفاضلیة العادیة   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 المعادالت التفاضلیة العادیة - 601221  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
طریق ة  (المعادالت التفاضلیة العادیة الخطیة؛ نظریات وجود ووحدانیة الحل؛ الحلول اعتم ادًا عل ى المتسل سالت الالنھائی ة      

 لیوفی ل؛ اقتران ات ج رین؛ أنظم ة المع ادالت الخطی ة ذات       -؛ اقترانات بسیل وكثیرة حدود لیجندر؛ نظریة ستروم )فروبینص
  .ة غیر الخطیة ونظریة الثباتالمعامالت الثابتة؛ المعادالت التفاضلی

 

  601431  :  رقم المــــــــــــادة
  اإلحصاء الریاضي  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة اإلحتماالت- 601333  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
نظریة نیمان وبیرسون، اختبار ذات اكبر قوة منتظمة، اختبار : التقدیر النقطي، التقدیر بفترة، اختبارات اإلحصائیة: التقدیر

كاي تربیع، اإلختبار التتابعي؛ طرق غیر معلمیة؛ احصاءات الكافیة وصفاتھا؛ اإلحصاء الكام ل؛ مقی اس فی شر للمعلوم ات         
  .یعات األسیة كریمر؛ عائلة التوز-ومتباینة راو

 

  601441  :  رقم المــــــــــــادة
  2الجبر الخطي   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 الجبر الخطي - 601241  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
ف  ضاءات المتجھ  ات؛ الف  ضاءات الجزئی  ة؛ ف  ضاءات خ  ارج الق  سمة؛ اإلس  تقالل الخط  ي واألساس  ات؛ الف  ضاءات الثنوی  ة؛       
فضاءات الضرب الداخلي؛ األساسات المتعامدة المعی رة؛ التح ویالت الخطی ة؛ الق یم الذاتی ة والمتجھ ات الذاتی ة والمح ددات             

مصفوفي؛ تغییر األساس والتشابھ؛ الفضاءات الجزئیة الالمتغیرة؛ الصیغ القانونیة للتحویالت للتحویالت الخطیة؛ التمثیل ال
الخطیة؛ الصیغة القطریة؛ الصیغة المثلثیة؛ التحویالت المتالشیة؛ صیغة جوردان؛ المصفوفات المرافقة؛ المبدوالت؛ دالیة 

  .األثر وتمھیدیة جاكوبسون؛ التحویالت المعتدلة ونظریة الطیف
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  601442  :  رقم المــــــــــــادة
  2الجبر الحدیث   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 الجبر الحدیث - 601341  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
اإلقترانات الحافظة للحلق ات؛ حلق ات كثی رات الح دود؛ تحلی ل كثی رات الح دود؛ اختب ار ع دم قابلی ة التحلی ل للعوام ل؛ قابلی ة               

ل؛ الق سمة ف ي المج  االت ال صحیحة؛ المج االت ذوات المثالی  ات الرئی سة؛ مج  االت التحلی ل الوحی د؛ التوس  ع الجب ري للحق  و        
  .مقدمة إلى نظریة جالوا

 

  601271  :  رقم المــــــــــــادة
  1الریاضیات المالیة   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  2 التفاضل والتكامل - 601102  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
استخدام الطرق الریاضیة واإلحصائیة في الربح المركب، التدفق المالي، الخصم، تقییم التدفق المالي لعقود التأمین، تقییم   

، منحنی ات الم ردود الم الي، الحمای ة المالی ة، نم اذج مع دالت الفائ دة         )الحولیھ، سندات، قروض( وتحلیل اإلئتمانات المالیة  
  .العشوائیة، تطبیقات اكتورایة

 

  601332  :  رقم المــــــــــــادة
  طرق اإلحصاء  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   مبادئ اإلحصاء- 601131  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
اإلنح  دار الب  سیط والمتع  دد، معام  ل االرتب  اط، تحلی  ل التب  این اإلح  ادي، والثن  ائي والمربع  ات الالتینی  ة، إختی  ار ك  اي تربی  ع      

‘ للمطابقة واإلستقاللیة، اختبارات حول معالم ذات الحدین المتعدد، اختبار غی ر معلمی ة كإختب ار اإلش ارة، إختب ار ولكك سن          
  .بیرمان وتني ومعامل إرتباط س-اختبار مان

 

  601334  :  رقم المــــــــــــادة
  الطرق اإلحتمالیة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة اإلحتماالت- 601333  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
سالسل ماركوف، احتمال اإلنتقال، تصنیف الحالت التشعیب واإلص طفاف، التوزیع ات الم ستقرة لل سالسل الزمنی ة، عملی ة         

  .ماركوف النقیة القفازة، العملیات من الرتبة الثانیة، اقتران الوسط والتباین المشترك، عملیة جاوس وعملیة فینر
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  601336  :  رقم المــــــــــــادة
  نظریة المخاطرة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة اإلحتماالت- 601333  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
نماذج المخاطرة التجمعیة، العزوم واإلقتران المولد للعزوم لمطالبات تجمیعیة، ص یغ التك رار، أث ر إع ادة الت أمین، نم وذج          

نظری ة  مب دأ تع دیل المخ اطرة، تطبیق ات     : بریل، وطریقة كورنیا، مب ادئ ق سط الت أمین   -المخاطرة الفردیة، صیغة تكرار دي  
نظری ة اإلف الس، تطبیق ات نظری ة اإلحتم االت ف ي الت أمین ال صحي والت أمین عل ى الحی اة،            . المنفعة، م شاكل إع ادة الت أمین      

  .توزیعات الخسارة
 

  601338  :  رقم المــــــــــــادة
  اإلحتماالت التطبیقیة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة اإلحتماالت- 601333  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
مراجعة للتوزیعات اإلحتمالیة، نظریة اإلصطفاف، نظری ة الموثوقی ة، مراقب ة الج ودة وقب ول العین ات، نظری ة المعلوم ات،             

  .الترمیز
 

  601373  :  رقم المــــــــــــادة
  البرمجة الریاضیة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 الجبر الخطي - 601241  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
أساسیات البرمجة الخطیة؛ طریقة السمبلكس؛ ھندسة طریقة السمبلكس؛ ازدواجیة البرمجة الخطی ة؛ مرافق ة ال سمبلكس؛       

  .حساب التحلیل؛ مقدمة للمخططات؛ الشیكات وشبكات التدفق
 

  601422  :  رقم المــــــــــــادة
  2المعادالت التفاضلیة الجزئیة   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 المعادالت التفاضلیة الجزئیة - 601321  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
المعادالت التفاضلیة من الدرجة األولى بمتغیرین مستقلین؛ المعادالت ن صف الخطی ة وش بھ الخطی ة؛ المع ادالت التفاض لیة          
غی  ر الخطی  ة م  ن الدرج  ة األول  ى؛ المعال  ة الخطی  ة م  ن الدرج  ة الثانی  ة؛ ال  صیغ األساس  یة؛ طریق  ة اقت  ران ج  رین؛ طریق  ة      

  .التحویالت
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  601423  :  رقم المــــــــــــادة
  األنظمة الدینامیكیة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 المعادالت التفاضلیة العادیة - 601221  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
األنظمة الدینامیكیة المنفصلة والمتصلة؛ األنظم ة الخطی ة؛ القطری ة وغی ر القطری ة؛ األنظم ة غی ر الخطی ة؛ النق اط الثابت ة             

  .واإلستقرار؛ سلوك التكرر والتشوش لألنظمة غیر الخطیة؛ البعد الجزئي
 

  601432  :  رقم المــــــــــــادة
  المتسلسالت الزمنیة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة اإلحتماالت- 601333  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
اإلتج اه، ال دورة، التذب ذب؛ اإلرتب اط ال ذاتي؛ نم اذج احتمالی ة لمتسل سالت زمنی ة؛ العملی ات              : أسالیب وصفیة؛ أنواع التغیر   

الم  ستقرة ؛ اقت  ران اإلرتب  اط ال  ذاتي؛ التق  دیر ف  ي مج  ال ال  زمن؛ مواءم  ة عملی  ة اإلنح  دار ال  ذاتي؛ مواءم  ة عملی  ة الحق  ول    
  .لعملیات المستقرة في مجال التكرار؛ التحلیل الطیفي جنكینز، ا-المتحرك؛ التنبؤ، طرق بوكس

 

  601433  :  رقم المــــــــــــادة
  نظریة المعلومات  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   نظریة اإلحتماالت- 601333  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
ھارتلي، وینر، شانون، بولتزمات، ورینیھ لعدم اإلنتظ ام، اإلقت ران المول د    : طرق ومفاھیم المعلومات ومقاییس المعلومات   

إنشاء الرموز، س عة القن اة، خ واص الرم وز؛     : لعدم اإلنتظام، الخواص المرغوب فیھا لمقیاس عدم انتظام؛ نظریة الترمیز 
تك  افؤ : ب  اك ولیبل  ر للتباع  د، مح  ك اكیك  ي للمعلوم  ات؛ تطبیق  ات اح  صائیة  ف  شر وت  وكي للمعلوم  ات ومقی  اس كول : مق  اییس

التوزیعات؛ كفاءة العینة؛ التقریب الطبیعي، التجزئة الكافیة، تمییز المتغیرات العشوائیة، اختیار النم اذج، معلوم ات بیی ز،      
  . البیانات األكثر تأثیرًامقیاس التحسن، نسبیة المعلومات المعیاریة، ارتباط المعلومات، اختبار كاي تربیع،

 

  601443  :  رقم المــــــــــــادة
  تحلیل التراكیب  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 الجبر الخطي - 601241  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
مبادئ الترقیم؛ اإلقترانات المولدة؛ العالقات المتكررة؛ اإلحتواء وأنواع ھ؛ عناص ر نظری ة البی ان؛ دوائ ر التغطی ة ونظری ة            

  .الوان البیان؛ نظریة البحث والتفریغ؛ خوارزمیة الشبكة؛ حساب الفرق المنتھي
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  601444  :  رقم المــــــــــــادة
  نظریة المصفوفات  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 الجبر الخطي - 601241  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
ض رب كرونك ر للم صفوفات؛ اقتران ات الم صفوفات؛ مع ادالت الم صفوفات؛ مع ادالت الم صفوفات التفاض لیة؛ الق یم الذاتی ة             

 ھ املتون؛ ال  صیغ القانونی ة؛ أق  راص   -والمتجھ ات الذاتی  ة؛ كثی رة الح  دود الممی زة؛ كثی  رة الح دود ال  صغرى؛ نظری ة كیل  ي     
رن؛ الم   صفوفات ال   سائدة قطری   ًا؛ الم   صفوفات الھرمیتی   ة والوحدی   ة؛ نظری   ة ش   ور المثلثی   ة؛ نظری   ة الطی   ف    جیرس   جو

 -للمصفوفات المعتلة؛ المصفوفات الموجب ة؛ ال صیغ التربیعی ة؛ التحلی ل القطب ي وتحلی ل القیم ة المنف ردة؛ معكوس ات م ور            
  QRبنروز المعممة؛ معاییر المصفوفات؛ تحلیل 

 

  601451  :  رقم المــــــــــــادة
  اسس الریاضیات  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التحلیل الحقیقي - 601212  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
المقدمة التاریخیة والتناقضات والمسلمات لنظریة المجموع ات؛ عالق ات التك افؤ؛ اإلقتران ات وعالق ات الترتی ب الجزئ ي؛               -

الشبكات والمجموعات المرتبة جیدًا؛ مسلمة اإلختیار وتطبیقاتھا؛ األعداد القیاسیة؛ األعداد الترتیبیة؛ فصل دیدكنت لألعداد 
  .الحقیقیة

 

  601461  :  رقم المــــــــــــادة
  الھندسة الالقلیدیة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التبولوجیا العامة - 601361  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
نظام الفرضیات في الریاضیات المعاصرة والتأكید على الھندسة؛ الھندسة األفینیة؛ الھندسة اإلسقاطیة والزائدیة؛ الھندسة 
المستویة الزائدیة وفرضیة التوازي؛ مثلثات التقارب وأشكال ساكري الرباعی ة؛ النق اط والمح الت الھندس ة المرتبط ة بھ ا         

  .ئدیة في المستوى اإلقلیديوالخلل المساحي؛ تمثیل الھندسة الزا
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  601471  :  رقم المــــــــــــادة
  2التحلیل العددي   :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  1 التحلیل العددي - 601372  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
الحلول العددیة ألنظمة خطیة؛ الحلول العددیة ألنظمة غیر خطیة؛ طرق عددیة للمع ادالت التفاض لیة العادی ة؛ ط رق عددی ة           

  .في المعادالت التفاضلیة الجزئیة؛ مسألة تقریب القیمة الذاتیة الجبریة
 

  601472  :  رقم المــــــــــــادة
  طرق في الریاضیات التطبیقیة  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
   التحلیل المركب- 601412  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
المع  ادالت التكاملی  ة؛ التح  ویالت التكاملی  ة؛ الط  رق التقاربی  ة؛ المع  ادالت الجبری  ة؛ التك  امالت؛ ط  رق التحلی  ل المرك  ب؛            

  .اإلقترانات المحافظة؛ اإلقترانات التوافقیة
 

  601481  :  رقم المــــــــــــادة
  تاریخ الریاضیات  :  اسم المــــــــــــادة
    0  : عملـــــي         3  : نظـــري     3  :  الساعات المعتمدة
  3 التفاضل والتكامل - 601201  :  المتطلب السابـــق

  متطلب تخصص  اجباري  :  تطلــــــــبنوع الم
ن  شوء وتط  ور بع  ض المف  اھیم والحق  ائق والخوارزمی  ات الریاض  یة ف  ي الح  ساب، الجب  ر، المثلث  ات، الھندس  ة الم  ستویة،      
الھندس  ة التحلیلی  ة والتفاض  ل والتكام   ل عب  ر الح  ضارات القدیم  ة والم   صریة والبابلی  ة والیونانی  ة والھندی  ة وال   صینیة          

  .المفتوحة ومحاوالت حلھاواإلسالمیة واألوروبیة، تطور بعض الحدسیات والمسائل 
  

  
  
  


