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 .والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محلًيا وإقليمًياالريادة والتميز في جودة التعليم 

 

لتلبية احتياجات المجتمع المحلي واإلقليمي، وفًقا لمعايير الجودة  خّريجين مؤّهلين ومتمّيزينإعداد 
.المحلية والدولية

المحلي واإلقليمي، من خالل كوادر مؤهلة إعداد خّريجين مؤّهلين ومتمّيزين لتلبية احتياجات المجتمع 
 وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والدولية وفًقا لمعايير إدماج التعليم اإللكتروني.

 العلمية الرياضية. إعداد كوادر علمية متخصصة في الرياضيات يمتلكون المهارات .1

 امل مع أية مشكلة وحلها بأسلوب علمي سليم.إكساب الطلبة المهارات الالزمة للتع .2
 نشر ثقافة الرياضيات في الجامعة والمجتمع بوصفها منهج تفكير علمي حر ونقدي تحليلي. .3
 تنمية االتجاهات العلمية لدى الطلبة بما يمكنهم من تطوير قدراتهم الذاتية في دراستهم العليا. .4

 

  .إدراك المعارف والمهارات الرياضية المكتسبة في التخصص والعلوم األخرى ذات العالقة .1

 .توضيح المشكالت الرياضية باستخداِم األساليب الحديثة .2

 تطبيق المهارات الرياضية. .3

 اإلحصائية.تحليل ومعالجة النتائج بالطرق  .4

 .بناء الحجج والبراهين الرياضية .5
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 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: 132تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات من 
 

 %20.45 27 متطلبات الجامعة أوالً 
 %13.63 18 متطلبات الكلية ثانياً 
 %65.92 87 متطلبات التخصص ثالثاً 

132 100% 
 

 

 

        2 0  5 
 رمـز الُكلية  رمز التخصص  المجال المعرفي  ُمستوى المساق  التسلسل

         

 

0   
 33 اسس الرياضيات، والجبر، الهندسة والتبولوجيا 1
 42 التحليل الرياضي والتفاضل والتكامل 2
 9 االحصاء واالحتماالت 3
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 ساعة معتمدة( 18: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق
 - 0 اللغة العربية ) استدراكي( 50511108

 - 0 اللغة اإلنجليزية ) استدراكي( 50511109

 - 0 )استدراكي( الحاسوبمهارات  50511110

 50511108 3 ) اللغة العربية(  1مهارات االتصال والتواصل 50511104

 50511109 3 ) اللغة اإلنجليزية(  1 مهارات االتصال والتواصل 50511105

 - 3 التربية الوطنية 50511206

 - 3 العلوم العسكرية 50511308

 - 3 الريادة واالبتكار 50511305

 - 3 المجتمعيةالمهارات الحياتية والمسؤولية  50511205
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية:معتمدة  ةساع (9) االختيارية:متطلبات الجامعة  ب.
 

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق
 50511110 3 مهارات حاسوبية 50541103

 50511110 3 الثقافة الرقمية 50541309

 50511104 3 )اللغة العربية(  2 والتواصلمهارات االتصال  50521106

)اللغة اإلنجليزية( 2 مهارات االتصال والتواصل 50521107  3 50511105 

 - 3 مبادئ علم النفس 50521203

 - 3 حقوق اإلنسان 50521204

 - 3 الثقافة اإلسالمية 50531101

 - 3 تاريخ القدس والوصاية الهاشمية 50531205

 - 3 والبيئةالتنمية  50541204

 - 3 الصحة والمجتمع 50541206

 - 3 لغة أجنبية 50541308
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 ساعة معتمدة( 18) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

اسم 

ساسيات الرياضياتأ 50211101  3 3 - - 

12110250 (1تفاضل وتكامل )   3 3 - - 

22212050 (2تفاضل وتكامل )   3 3 - 11102250  

االحتماالتو مبادئ االحصاء 50231101  3 3 - - 

 - - 3 3 كيمياء عامة  50551103

(1فيزياء عامة ) 50551101  3 3 - - 

 18 18 المجموع
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 ساعة معتمدة( 69) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

اسم 

03502112 22110150 - 3 3  المنطق ونظرية المجموعات   

(1جبر خطي ) 50212104  3 3 - 50221101 

(2جبر خطي ) 50212209  3 3 - 50212104 

(3تفاضل وتكامل ) 50222104  3 3 - 22120250  

 50211203 - 3 3 نظرية األعداد 50212208

11350223 (1تحليل رياضي )   3 3 - 50211203 

(2تحليل رياضي ) 50223217  3 3 - 50223113 

(1التحليل المركب ) 50224118  3 3 - 50222104 

(1تبولوجي ) 50213214  3 3 - 50223113 

(2تبولوجي ) 50214116  3 3 - 50213214 

االقليدية الحديثةالهندسة  50213110  3 3 - 50211203 

(1جبر حديث ) 50214115  3 3 - 50212208 

65021421 (2جبر حديث )   3 3 - 50214115 

 50211203 - 3 3 نظرية البيان 50214217

(1معادالت تفاضلية عادية ) 50222209  3 3 - 22120250  

(2معادالت تفاضلية عادية ) 50223112  3 3 - 50222209 

(1معادالت تفاضلية جزئية ) 50223216  3 3 - 50222209 

(1تحليل عددي ) 50223111  3 3 - 22110150  

(2تحليل عددي ) 50224219  3 3 - 50223111 
 و

50222209 

14502232  50222209 - 3 3 نمذجة رياضية 

22120250 - 3 3 مبادئ الرياضيات التطبيقية 50222105  

 50231101 - 3 3 نظرية االحتماالت 50232102

 50232102 - 3 3 االحصاء الرياضي 50232204

  69 69 المجموع

 الساعات المعتمدة *
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 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 12)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

اسم 

متقدمتفاضل وتكامل  50222207  3 3 - 50222104 

 50213110 - 3 3 الهندسة الال اقليدية 50213212

 50231101 - 3 3 احصاء تطبيقي 50232203

 50221202 - 3 3 دوال خاصة 50222103

(2معادالت تفاضلية جزئية ) 50224220  3 3 - 50223216 

(2التحليل المركب ) 50224221  3 3 - 50224118 

حاسوبية في الرياضياتتطبيقات  50223215  3 3 - 50223111 

 50211203  3 3 مقدمة في المنطق الضبابي 50222208

 50221202 - 3 3 الرياضيات المالية 50222206

 50212209 - 3 3 تحليل مصفوفات 50213111

 50221202  3 3 التحويالت والمعادالت التكاملية 50223110

ساعة 75اجتياز  - 3 3 مواضيع خاصة في الرياضيات 50213213  

 50212104 - 3 3 البرمجة الخطية ونظرية االلعاب 50212206

   39 39 المجموع
 

 ساعة معتمدة( 6واد مساندة )م ج.
 

اسم 

(2فيزياء عامة ) 50551201  3 3 - 50551101 

المعلوماتاساسيات تكنولوجيا  40241101  3 3 - - 

   6 6 المجموع
 الساعات المعتمدة *
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  - 3 أساسيات الرياضيات 50211101

11015022 (1تفاضل وتكامل )   3 -  

واالحتماالت اإلحصاءمبادئ  50231101  3 -  

  - 3 متطلب جامعة 

  - 3 متطلب جامعة 

 15  
 

12025022 (2تفاضل وتكامل )  (1تفاضل وتكامل ) 3    

لمنطق ونظرية المجموعاتا 50211203 (1وتكامل )تفاضل  3    

  - 3 اساسيات تكنولوجيا المعلومات 40241101

  - 3 كيمياء عامة  50551103

3  متطلب جامعة    -  

  - 3 متطلب جامعة 

 18   
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21045022 (3)تفاضل وتكامل   (2تفاضل وتكامل ) 3    

21045021 (1جبر خطي )  (1تفاضل وتكامل ) 3    

مبادئ االحصاء  3 نظرية االحتماالت 50232102
 واالحتماالت

 

10550222 (2تفاضل وتكامل ) 3 مبادئ الرياضيات التطبيقية    

(1)فيزياء عامة  50551101  3  -  

   3 متطلب جامعة 

 18  
 

 

(1معادالت تفاضلية عادية ) 50222209 (2تفاضل وتكامل ) 3    

22085021  
لمنطق ونظرية ا 3 نظرية االعداد

 المجموعات
 

  نظرية االحتماالت 3 االحصاء الرياضي 50232204

(2) جبر خطي 50212209 (1جبر خطي ) 3    

01250551 (2)فيزياء عامة   (1)فيزياء عامة   3    

   3 متطلب جامعة 

 18   
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(1تحليل رياضي ) 50223113 لمنطق ونظرية ا 3 
 المجموعات

 

حديثةال اإلقليديةهندسة ال 50213110 لمنطق ونظرية ا 3 
 المجموعات

 

(1) تحليل عددي 50223111 (1تفاضل وتكامل ) 3    

(2معادالت تفاضلية عادية ) 50223112 معادالت تفاضلية  3 

(1عادية )  
 

تطلب تخصص اختياريم   3   

   3 متطلب جامعة 

 18  
 

معادالت تفاضلية  3 نمذجة رياضية  50223214

(1عادية )  
 

(1) معادالت تفاضلية جزئية 50223216 معادالت تفاضلية  3 

(1عادية )  
 

(1)تبولوجي  50213214 (1تحليل رياضي ) 3    

(2تحليل رياضي ) 50223217 (1رياضي )تحليل  3    

تطلب تخصص اختياريم   3   

   3 متطلب جامعة  

 18   
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(1) مركبالتحليل ال 50224118 (3تفاضل وتكامل ) 3    

(1)جبر حديث  50214115 االعدادنظرية  3    

(2)تبولوجي  50214116 (1)تبولوجي  3    

تطلب تخصص اختياريم     3    

   3 متطلب جامعة 
 15  

 

65021421 (2جبر حديث )  (1جبر حديث ) 3    

لمنطق ونظرية ا 3 نظرية البيان 50214217
 المجموعات

 

(2تحليل عددي ) 50224219 (1تحليل عددي ) 3   
 و

معادالت تفاضلية 

(1عادية )  

 

   3 متطلب تخصص اختياري 

 12   
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50211101330

، المعادالت، المستوى الديكارتي، كثيرات الحدود، المتباينات، األسس والجذورنظام األعداد الحقيقية، 
االقترانات، رسم االقترانات، االقترانات الخطية وميلها، االقترانات التربيعية ورسمها، تركيب االقترانات، 

، يةواللوغاريتمة، االقترانات األسية االقترانات العكسية، االقترانات النسبية ورسمها، الكسور الجزئي
، دائرة الوحدة، قياس الزوايا، االقترانات المثلثية ورسمها، معكوس ةواللوغاريتميالمعادالت االسية 
 . االقترانات المثلثية

 
502211011330

مبادئ الهندسة التحليلية: المستقيم، الدائرة، المتباينات؛ االقترانـات: مفهومها،  مراجعة عامة في
خصائصها، أنواعها؛ النهايات: تعريفها ومفهوم النهاية من طرف واحد، بعض المبرهنات؛ االتصال: 
خصائص ومبرهنات؛ المشتقات: تعريف، قواعد، قاعدة السلسلة، المشتقات العليا، االشتقاق الضمني؛ 
تطبيقات على التفاضل: نظرية القيمة المتوسطة، االقترانات المتزايدة والمتناقصة، القيم القصوى، 

التكامل: أصل المشتقة، النظرية األساسية في التكامل،  التحدب واالنعطاف، التقارب األفقي والعمودي؛
ات اللوغرتمية واألسية: بعض التطبيقات على التكامل، التكامل بالتعويض، التكامل باألجزاء؛ االقتران

 خصائص، مشتقات، تكامالت؛ االقترانات الزائدة والمثلثية: معكوسها؛ مشتقاتها، تكامالتها.
 

502212022330
150221101

المعادالت التعويضات المثلثية، المثلثية،  التكامالتطرق التكامل: التكامل باألجزاء، الكسور الجزئية، 
 ،محور الصاداتو  محور السينات حولجاد الحجوم للمجسمات الناتجة عن الدوران يإالمعلمية، 
 اختبارات التقارب التكامل المعتل، المتسلسالت الالنهائية، التقارب والتباعد، ،قاعدة لوبيتال المتتاليات،

 .ايجاد المساحات بطريقة االقترانات القطبيةاإلحداثيات القطبية،  ،متسلسالت ماكلورين وتايلور
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502221043330

250221202
: الضرب القياسي، المساقط، الضرب تالفضاء، المتجهااإلحداثيات الديكارتية في  المتجهات:حساب 
االقترانات  المعادالت البارامترية )الوسيطية( للخط المستقيم؛ المستويات في الفضاء؛ ،المتجهي
متجه  ،أطوالهاو  تفاضل وتكامل االقترانات المتجهة؛ تغيير البارامترات )الوسيط(؛ المنحنيات :المتجهة

االقترانات متعددة . ةهجالمت ةوالتسارع والسرع ةالسرع ،الوحدة المماس ومتجه الوحدة العمودي؛ التقوس
لتفاضالت؛ قاعدة قابلية االشتقاق، ا الجزئية؛المجال والنهايات واالتصال؛ المشتقات  المتغيرات:

السلسلة؛ التدرج، المشتقة االتجاهية؛ المستويات المماسة والخط العمودي؛ القيم القصـوى القترانات 
 . ذات متغيرين؛ مضاعفات الجرانج

 
50222207330

350222104
التكامالت الثنائية والثالثية  الثالثية،حساب التكامالت  الثنائية،التكامالت  : حسابتعددةالتكامالت الم

على التكامالت  ، تطبيقاتواالسطوانية الديكارتية باإلحداثياتالتكامل التتابعي  القطبية،في االحداثيات 
ز الثقل، القصور الذاتي، التدويم، المتوسطات، مراك السطوح،مساحة  السطوح،التكامل على  ؛المتعددة

 .وغيرها ستوك،نظرية ، جرينالتكامالت على الخطوط، مبرهنة 
 

50211203330
150221101

 ،االستقراء الرياضي ،االستدالل االستنتاجي ،التناقض ،التضمين والتكافؤ ،العبارات وروابطها
العائالت  ،المتممات ،االتحادات والتقاطعات ،تحديد المجموعات ،المجموعات والمجموعات الجزئية

 ،التجزئات وعالقات التكافؤ ،العالقات ،الضرب الديكارتي لمجموعتين ،المفهرسة من المجموعات
تركيب  ،االقتران الواحد لواحد واالقتران الشامل ،اتالصور والصور العكسية للمجموع ،االقترانات

االقترانات، المجموعات المنتهية وغير المنتهية، المجموعات المعدودة وغير المعدودة، تكافؤ 
 .أمثلة وخصائص المجموعات القابلة للتحديد ،المجموعات
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502121041330

150221101
المصفوفات والعمليات عليها، نظير المصفوفة، المحددات والحسابات عليها، الفضاءات المتجهة  

والفضاءات المتجهة الجزئية، االستقالل الخطي، فضاء الصفوف وفضاء االعمدة، والفضاء الصفري 
 المعادالت الخطية. طرق مختلفة في حل انظمة الخطية،ت للمصفوفة، انظمة المعادال

 
502122092330
150212104

، الفضاءات الثانوية، لقسمة، االستقالل الخطي والقواعدفضاءات المتجهات، فضاءات خارج ا 
ير القاعدة، الصيغ يات تغالخطية وتمثيلها بواسطة المصفوف فضاءات الضرب الداخلي، التحوالت

 للمؤثرات الخطية. الممثلة
 

50212208330
50211203

خوارزمية القسمة، قابلية القسمة، القاسم المشترك والمضاعف المشترك، االعداد االولية والنظرية 
االساسية في الحساب؛ معادالت دايوفونتاين، معادالت التطابق واختبارات قابلية القسمة، نظرية الباقي 

 عليها.)غير العشرية( لألعداد والعمليات االساسات  أخرى علىالعينية، نظريات 
 

50213110330
50211203

 ج عليه،ذنظام المسلمات وخواصه من حيث التناسق واالستقاللية والتمام، والهندسة االسقاطية كنمو 
 ؛ التطابقوقياسهاليدس، مسلمات الوصل؛ المسافة؛ الزوايا قليدس: مسلمات اقضات من هندسة إقتنا

اغورس، ثفي ومسلمة التوازي؛ مسلمة فصل المستوى، نظرية فصل الفضاء، نظرية باسك، التشابه، نظرية
الرباعية الدائرية،  نظرية تشيفا، نظرية مينالوس، نظرية أردش، الدائرة والنظريات المتعلقة بها واألشكال

ومسائل متنوعة على  ودائرة التسع نقاط، مجموعة من النظريات المتعلقة بالموضوعنظرية سمسون 
 والمستويات. ليدي وبعض النظريات المتعلقة بالمستقيماتقجميع المواضيع. الفضاء اإل
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50213212330

50213110
 الهندسة بها، المتعلقة والنظريات ئديةاالز  الهندسة. لها المكافئة الرياضية والجمل التوازي  مسلمة اسةر د 

 .الكروية الهندسة. بها المتعلقة والنظريات صيةقالنا

502141151330
50212208

ر، للزم المباشر بالضر  ر،الزم تناظر التباديل، زمر الدائرية، الزمر ،الجزئية والزمر للزمر جعةامر 
 على الحافظة ناتاتر قاال ،القسمة خارج وزمر ،النظامية الجزئية الزمر ،نجاالجر  ونظرية فقاتاالمر 
 .األولى التشاكل نظرية ر،الزم

 
502142162330

150214115
 الحافظة ناتاتر قاال. الياتثوالم القسمة خارج حلقات الصحيحة؛ المجاالت الجزئية، الحلقات الحلقات،
 ابليةق للعوامل؛ التحليل ابليةق عدم اختبار الحدود؛ تاير ثك تحليل الحدود؛ تاير ثك حلقات للحلقات؛

 .الوحيد التحليل مجاالت الرئيسة؛ الياتثالم واتذ المجاالت الصحيحة؛ المجاالت في القسمة
 

502132141330
150223113

 رةثمؤ  توبولوجيات كمة؛اوالمتر  والداخلية الحدودية النقاط المفتوحة، المجموعات :التوبولوجية الفضاءات
 المتصلة؛ ناتاتر قاال النهائي؛ب الضر  الجزئية؛ قواعدوال قواعدال الجزئي؛ الفضاء توبولوجيا نات؛اتر قباال
,𝑇0 الفصل مسلمات التوبولوجي؛ التشاكل والمغلقة؛ المفتوحة ناتاتر قاال 𝑇1, 𝑇2المقاسية؛ الفضاءات  ؛ 
  .واالتصال بطراالت

  



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (39/2021-2022), Decision No.: 62, Date:  20/07/2022 
 

16-24 

 

502141162330
150213214

 صةاالمتر  الفضاءات ،العد سلماتم .بها المتعلقة والنظريات لةثاألم وبعض T3، T4 الفصل فضاءات
 المتري  الفضاء بها، المتعلقة النظريات وبعض المتصلة الفضاءات بها، المتعلقة النظريات وبعض
 .التبولوجية الفضاءات في وتقاربها المتتاليات. والنظريات لةثاألم وبعض

 

502231131330
50211203

 المتتاليات المتقاربة، المتتاليات كوشي، متتالية المتتالية، نهاية ارخميدس، خاصية الكمال، خاصية
 المجموعات. ساوايرستر  – نوابولز  نظرية النهاية؛ ونقط الجزئية المتتاليات صة،قوالمتنا يدةاالمتز 

 بالجوار، النهاية تعريف نات الحقيقية،اتر قاال نهاية: ناتاتر قاال ،R في صةاوالمتر  المحددة المفتوحة،
 .بالمتتاليات االتصال بالجوار، االتصال ،R على نات المتصلةاتر قاال. بالمتتاليات النهايات تعريف
 .الوسيطة القيمة نظرية. القصوى  القيم نظرية. صةاالمتر  تاالفتر  على نات المتصلةاتر قاال تحديد

 ونظرية رول، نظرية. ناتاتر قاال مشتقة. المنتظم لالتصال التتالي صفة. ناتاتر قلال المنتظم االتصال
  .لوبيتال اعدةق. يقوالبا تايلور نظرية. المتوسطة القيمة نظرية تعميم. المتوسطة القيمة

 

502232172330
150223113

 والوجود، التعريف: ريمان تكامل نات؛اتر قلال الكليةتغيرات الم المحدودة، التغيرات ذاتنات اتر قاال
 المتصلة، الدرج، ناتاتر اق: للتكامل القابلة ناتاتر قاال من أنواع. ريمان لتكامالت األساسية الصفات

 .والتكامل للتفاضل األساسية النظرية. ريمان لتكامالت المتوسطة القيمة نظرية. صةقوالمتنا يدةاالمتز 
 ناتاتر قلال التكامل ابليةق ء؛اباألجز  التكامل األساسية، والخواص التعريف: ستيجلز – ريمان تكامل

 .ستيجلز – ريمان لتكامل األساسية النظرية صة،قوالمتنا يدةاالمتز  ناتاتر قلال التكامل ابليةق المتصلة؛
 يلثالتم ومصفوفة R^n على الخطية التحويالت. ستيجلز – ريمان لتكامل المتوسطة القيمة نظرية

 المتجهات ناتاتر قا ةمشتق (، ةمثلوأ الرئيسة البنية( R^m إلى R^n من ناتاتر (، اقسريعة جعةار )م
 المشتقة يلثتم. الجزئية المشتقات. لالتصال يؤدي االشتقاق. المتجهة المشتقات. تاالمتغير  متعددة

 .العليا المشتقات. المتوسطة القيمة نظرية. السلسلة نظرية. وخواصه المشتقات متجه. بالمصفوفات
 .متغيرين في تايلور متسلسلة. والتضمن المعكوس ناتاتر اق نظرية
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502241181330
350222104

نظام االعداد المركبة؛ االقترانات على مختلف انواعها، االحداثيات القطبية، قوى وجذور االعداد 
 ريمان، المتسلسالت المركبة حساب البواقي واالقطاب وتطبيقات.-المركبة، معادلة كوشي

 

502242212330
150224118

 المحدودة المتضمنةوالتكامالت  التكامالت المعتلةنظرية البواقي، حساب البواقي عند األقطاب، حساب 
التحويالت الخطية  المقلوب،اقترانات مثلثية، التكامل على قطع الفرع، تمثيل االقترانات الخطية، اقتران 

ة الثانية، الحفاظ على من الدرج والجذور وكثير الحدودالنسبية، تحويل االقترانات المثلثية الزائدية 
 المرافق التوافقي، تحويالت االقترانات التوافقية. روش،ظرية نالزوايا، 

 
50214217330

50211203
الرسوم: تمثيلها ودرجتها، المسار والبحث، األشجار، األشجار المتجهة، األشجار الثنائية، الشبكات، 

مسألة التوافق، مسألة التلوين  ،مسألة الجريان، المسارات المغلقة والدوائر، رسم هاملتون ورسم اويلر
 الرباعي.

 
502222091330

250221202
مقدمة وتصنيف المعادلة التفاضلية العادية، حلول المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى 

عليا وتطبيقاتها، حل معادلة تفاضلية عادية وتطبيقاتها، حلول المعادالت التفاضلية العادية من رتب 
عند نقطة عادية باستعمال متسلسالت القوى، حل المعادلة التفاضلية المرفقة بشرط بدائي بإستخدام 

 . تحويل البالس
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502231122330
150222209

لحلول المعادالت التفاضلية  نظرية الوجود والوحدانيةمراجعة اساسيات المعادالت التفاضلية العادية، 
حل المعادالت باستخدام المتسلسالت الالنهائية ، العادية نظرية انظمة المعادالت التفاضلية العادية،

 الالخطية.للمعادالت التفاضلية  نظرية الثبات ،)طريقة فروبينص(
 

502232161330
150222209

مقدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية، معادالت الدرجة الثانية والتصنيف إلى أشكال متعارف عليها  
قة فصل المتغيرات مسالة ستورم لوفيل المحيطيه، سلسلة فورييه، طري ،قطعي( ،إهليلجي ،مكافئ )قطع

معادلة  ،معادالت الموجة ،: معادالت الحرارةالمتجانسة الخطية الجزئية التفاضليةلحل المعادالت 
لجزئية، البالس والمعادلة المحتملة في القرص، تحويل فورييه إليجاد حل للمعادالت التفاضلية ا

تحويالت فورييه ل للمعادالت التفاضلية الجزئية، تحويالت فورييه الجيب وجيب التمام إليجاد ح
 المحدودة إليجاد حل للمعادالت التفاضلية الجزئية.

502242202330
150223216

تكامالت كاملة  ،مسائل كوشي األولى،طريقة الغرانج للمعادلة التفاضلية الجزئية الخطية من الرتبة 
 ،طريقة شاربيت ،أربعة أشكال قياسية ،للمعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية من الرتبة األولى

 .ب العليا ذات المعامالت الثابتةالجزئية الخطية من الرتلتفاضلية طريقة مونج. المعادالت ا
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502231111330
150221101

مقدمة في التحليل العددي، بحيث يغطي الطرق التكرارية العددية لتقريب حلول المسائل المتصلة والتي 
ليس لها حلول مضبوطة أو يصعب حلها، كما يركز على تمثيل األعداد وتحليل األخطاء ودراسة 

-ب، طريقة نيوتنالطرق التكرارية العددية )طريقة النقطة الثابتة، طريقة التنصيف، طريقة الوضع الكاذ
 ل التقريبية للمعادالت الالخطية.رافن، وطريقة القاطع( إليجاد الحلو 

 
502242192330

150223111150222209
التكرارية العددية، كما يركز على تمثيل األعداد وتحليل األخطاء ودراسة متقدمة في الطرق  موضوعات

الطرق التكرارية العددية إليجاد الحلول التقريبية للمعادالت الالخطية. كذلك يتناول هذا المساق الطرق 
ددات المعادالت الخطية واندراج متع لحلول العددية التقريبية لمنظومةالمباشرة وغير المباشرة إليجاد ا

 الحدود )الجرانج لالندراج، الفروقات المقسومة، نيوتن لالندراج(، التفاضل العددي، التكامل العددي.
 

50222105330
250221202

 المنفصلة فوريير تحويالت والدائرية، المنفصلة فوريير متسلسالتمتسلسالت تايلور والقوى لالقترانات، 
 نماذج تطبيقية ألنواع التحويالت المختلفة.  ،Z تحويالت ،تحويالت البالس ومعكوسة والسريعة،

50223214330
150222209

التحليل الخطي وغير  الطور،مستوى  السكان،تفاعل  واحد،لمجتمع  ضمحاللالنمو واال مجزأة،نماذج 
 .وغيرها الممتدة،النماذج السكانية  الخطي،

  



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (39/2021-2022), Decision No.: 62, Date:  20/07/2022 
 

20-24 

 
50222103330

250221202 
العالقة بين دالة جاما  بيتا،دالة  جاما،تعريف دالة  الخطأ،تعريف دالة الخطأ والدالة المكملة لدالة 

دوال بسل من النوع األول والثاني والثالث  بسل،معادلة  تطبيقات على بعض التكامالت،ال ودالة بيتا،
 من الرتبة العامة.معادلة الجندر، كثيرات حدود الجندر ودوال الجندر  ،K من الرتبة العامة

 

50231101330

البيانات وتمثيلها بالجداول والرسم، مقايس النزعة المركزية والتشتت، طرق العد، التباين، توزيع ذات  
 .العشوائية، توزيعات المعاينة، االرتباط واالنحدار، معامل االرتباطالحدين، قوانين االحتمال، المتغيرات 

 
50232102330

50231101
االحتمال، االحتمال المشروط، نظرية المتغيرات العشوائية، توزيعات المعاينة، التجربة العشوائية، مبادئ 

بيز، المتغيرات العشوائية والتوزيع االحتمالي المتوقع، توزيعات احتماليه )ذات الحدين، بوسون، 
الهندسي، فوق الهندسي )الطبيعي(، االحصاء االستداللي، الفرضيات الصفرية والبديلة، دالة االختبار، 

بارات المعلمية، االختبارات غير المعلمية، تحليل التباين قوة االختبار، األخطاء اإلحصائية، االخت
 ادي والثنائي واألرقام القياسية.األح

 
50232203330

50231101
الفرضيات االحصائية وطرق االحصاء للفروق المتعلقة التقديرات االحصائية )بالنقطة والفئة( واختبار 

باألوساط الحسابية والنسب المئوية والتباين واالرتباط للمجموعة الواحدة والمجموعات الثنائية والمتعددة. 
 وتناول تصميم االختبارات االحصائية وكيفية توظيفها في اختبار الرياضيات.
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50232204330
50232102

 ،المتوقعة القيم والمختلطة، المستمرة، المنفصلة، العشوائية المتغيرات األساسية، االحتماالت نظرية
 والتوزيعات بواسون، وتوزيع الثنائية، والتوزيعات الحدين، ذات وتوزيع برنولي االحتمالية مثل التوزيعات
 العادية؛ والتوزيعات المربعة، والتوزيعات وغاما، األسية والتوزيعات والمستمرة، المنفصلة الموحدة

 الطبيعي والتوزيع الحدود، المتغيرات، توزيع متعدد متعدد توزيع مثل المشتركة االحتمالية التوزيعات
 .المشروطة االحتمالية والتوزيعات ،والترابط التباين المتغير؛ ثنائي

 
50222208330

50211203
المفاهيم األساسية  الغامضة،من المجموعات الواضحة إلى المجموعات  ضبابية،مجموعات 
العمليات الحسابية  فترات،العمليات الحسابية على  الضبابية،األرقام  الضبابي،الحساب  والتعريفات،

 الغامضة،القسمة المعادالت الضبابية. العمليات  -الضرب  -الطرح  -الجمع  الغامضة،على األرقام 
المتغيرات اللغوية. العالقات  الغامضة،األرقام  الضبابي،الحساب  التجميع،عمليات  تي،معايير 

 االحتمالية،نظرية  غامضة،المعادالت العالئقية غير الواضحة. مقاييس  الغامض،كافؤ الت الغامضة،
 محددات غامضة. القيم،منطق متعدد  ضبابي،منطق  لألدلة،شافر -نظرية ديمبستر

 
50223215330

150223111
حل مسائل  الخصوص،بمساعدة حزم البرامج الرياضية. على وجه حل بعض المسائل في الرياضيات 

 من حساب التفاضل والتكامل والجبر الخطي والمعادالت التفاضلية العادية والتحليل العددي واإلحصاء.
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50212206330
150212104

نموذج البرمجة الخطية، الطريقة المبسطة، الطريقة المبسطة بالمصفوفات، الخوارزمية الثنائية للطريقة 
المبسطة، البرمجة الخطية في األعداد الصحيحة، البرمجة الديناميكية، مسألة النقل، نظرية األلعاب، 

 تطبيقات حاسوبية. ،نظرية المنافع، مسلمات ناش

50222206330
250221202

استخدام الطرق الرياضية واالحصائية في الربح المركب، التدفق المالي، الخصم، تقييم التدفق المالي 
المالية، منحنيات المردود المالي، الحماية المالية، نماذج  تاالئتمانيالعقود التامين، تقييم وتحليل 

 معدالت الفائدة العشوائية، تطبيقات اكتوارية.
 

50213213330
 75

 .القسم طرحهاالتي ي مساقاتياضيات ال يوجد محتواه في اليتم إعطاء موضوع في الر  المساق،في هذا 

50213111330
250212209

محددات وتتبع عدم  المفردة،تحلل القيمة  المصفوفات،فئات خاصة من  الكنسية،التشابه واألشكال 
 ،Hermitianالترتيب األدنى لمصفوفات  والمصفوفات،معايير المتجهات  ،min-maxمبدأ  المساواة،

 للمصفوفات. Kronecker ضرب
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50223110330
250221202

التكاملية -تحويالت فوريير، تحويالت البالس، تحويالت ميلين، المعادالت التكاملية والتفاضلية
مسالة القيمة االبتدائية  والتفاضلية لحلالمنفصلة النواة، طرق التقريب في حل المعادالت التكاملية 

 ومسالة القيمة الحدية، حل المعادالت التكاملية بتحويالت البالس وفوريير.
 

40241101330

ضافة إللومات، بيئة أنظمة المعلومات بابتكنولوجيا المعالمصطلحات والعمليات والمكونات المرتبطة 
إلى مفاهيم ومكونات وأدوات وتطبيقات نظم المعلومات. شرح تمهيدي لمكونات الحاسوب الملموسة 

للحاسوب،  نظمة العد وكيفية إعداد البياناتفهم أ)، الحاسوبالوحدات التي يتكون منها نظام  وتشمل(
، والتطبيقاتالتشغيل، قاعدة البيانات، تطوير الويب  وتشمل( أنظمةات معالجة التعليمات، البرمجي

ضافة إلى الخوارزميات إلالمعلومات، البحث في الويب، بانترنت، أساسيات أمن إلمقدمة بالشبكات، ا
 ت، يتضمن المساق إنجاز مشروع تطبيقي أو بحث من الطلبة.الوحل المشك

 
505511011330

 المتجهات، الحركة على خط مستقيم، الحركة في المستوى بما في ذلك حركة المقذوفات والحركة
حتكاك، الشغل والطاقة، مبدأ حفظ الطاقة، الزخم الة، الديناميكا وقوانين نيوتن، االدورانية المنتظم
القصور الذاتي،  نية، عزمار ديناميكا الحركة الدو  التصادم المرن وغير المرن،ظه، الخطي ومبدأ حف
 .المرونة، الموائع
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505512012330
150551101

قانون الشحنة الكهربائية، ماهيتها، القوة الكهربائية، قانون كولوم، المجال الكهربائي، التدفق الكهربائي، 
التيار غاوس، الجهد الكهربائي، طاقة الوضع الكهربائية، المكثفات والمواسعة، المواد العازلة، دارات 

ت الالمجا ن لورنتز للقوة، مصادرالمستمر، قانون أوم، قوانين كيرشوف، المجال المغناطيسي، قانو 
فارادي ولينـــــز، القوة  ـون سافـار، قانــون أمبيـر، الحــث الكهرومغناطيسي، قانـ-يسية، قانون بيـوالمغناط

 .الدافعة الحثية والحث الذاتي
 

50551103330

الكيمياء والتركيب الذري/الجزيئي للمادة، القياسات العلمية، الجدول الدوري، المول والحسابات 
لكتروني، أساسيات في الترابط إلختزال، كيمياء الكم والتوزيع االكسدة واألت االالكيميائية، تفاع

 الكيميائي، النظريات المتعلقة بأشكال المركبات.


