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 إجمالي الوحدات الدراسية لبكالوريوس العلوم

      
 

 ساعة 311النسبة المئوية من  إجمالي الوحدات الدراسية عدد المقررات
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 عدد المقررات والوحدات التدريسية

 متطلبات الجامعة
 

 تخصصمن خارج الإجباري 

 رقم ورمز المقرر م
الوحدات 
  الدراسية

 الوحدات الدراسية إسم المقرر رقم ورمز المقرر م

 2 متطلب جامعة مقررات 4 1
 

 احص 111 1
مقدمة في  

 اإلحصاء
1 

 2 مقررات  4 المجموع
 

 احص 119 1
طرق إحصائية  
(E) 

4 

     
 4 (1فيزياء عامة ) فيز 111 1

 لتخصصاإجباري من داخل 
 

 عال 111 4
برمجة حاسبات 

(1) 
4 

 م
رقم ورمز 

 المقرر
 إسم المقرر

الوحدات 
  الدراسية

 35 مقررات  4 المجموع

 4 (Eحساب التكامل ) ريض 111 1
     

 4 أسس الرياضيات  ريض 111 1
 

 إختيارى من داخل أو خارج القسم

 4 (Eحساب التفاضل والتكامل ) ريض 111 1
 

 الوحدات الدراسية المقرررقم ورمز  م

 4 (Eحساب المتجهات ) ريض 111 4
 

 1 مقرر إختيارى  1

 4 مقدمة في المعادالت التفاضلية ريض 119 9
 

 4 مقرر إختيارى  1

 4 نظرية األعداد  ريض 141 1
     

 4 الجبر الخطي ريض 141 9
     

 4 (Eالطرائق الرياضية ) ريض 111 2
  

 
 الرياضيات

 4 نظرية الزمر ريض 141 9
 عدد المقررات   

عدد الوحدات 
 4 (1التحليل العددي ) ريض 191 11 الدراسية

   
 4 (Eمقدمة في التوبولوجيا ) ريض 191 11

 
 11 9 السنة التحضيرية

 4 (E(   )1التحليل الحقيقي ) ريض 121 11
 

 2 4 متطلبات جامعة

 4 (Eمعادالت تفاضلية جزئية ) ريض 419 11
 

 99 19 تخصصمن داخل ال إجباري

 4 (1التركيبات ونظرية الرسومات ) ريض 411 14
 

 19 4 تخصصإجباري من خارج ال

 4 الحلقات والحقول ريض 441 19
 

 إختياري من داخل  القسم
1 9 

 4 (Eمقدمة في الهندسة التفاضلية ) ريض 491 11
 

 إختياري من خارج  القسم

 4 (E()1التحليل الحقيقي ) ريض 421 19
 

 311 18 المجموع

 4 (Eالتحليل المركب ) ريض 429 12
 

 الكلية تخصصاتمقررات خدمية ل
14 44 

 1 مشروع بحث ريض 499 19
 

 مقررات خدمية لكليات أخرى

 75 مقرر 39 المجموع
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 األول )السنة التحضيرية( المستوى

 

 الثاني )السنة التحضيرية( المستوى

رقم ورمز 

 المقرر
 متطلب سابق المقرر اسم

متطلب 

 مصاحب

 الساعات المعتمدة
 +عمل(تما  )محا+

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

متطلب 

 سابق

متطلب 

 مصاحب

 الساعات المعتمدة
 +عمل(تما  )محا+

 1(1+1+1) - - (E)مهارات الحاسب تقن 1(1+1+1) 340 - - *(E)مقدمة في الرياضيات ريض 340

 (1+1+1)1 - - مهارات االتصال علم 340 (1+1+1)1 - - (1)الصحة واللياقة  صحة 350

 (1+1+1)1 - ريض141 (E)حساب التفاضل ريض 2(2+1+1) 350 - - (E) (1اللغة االنجليزية ) نجم 340

 (1+1+1)1 - - مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج 340
 (1+1+2)2 - نجم 141 (E) (1اللغة االنجليزية ) نجم 350

 (1+1+1)1 - - ريادة األعمال ريد 303

 37 مجموع الساعات المعتمدة 34 مجموع الساعات المعتمدة

 المستوى الثالث

 

 المستوى الرابع

رقم ورمز 
 المقرر

 متطلب سابق إسم المقرر
متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا + تما + عمل(

رقم ورمز 
 المقرر

 متطلب سابق إسم المقرر
متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا + تما + عمل(

 (1+1+1)4 -  إحص 111 (Eطرق إحصائية )  احص 305 (1+1+1)1 - ريض191 مقدمة في اإلحصاء  احص 300

 (1+1+1)4 -   - (1فيزياء عامة ) فيز 303 (1+1+1)4 - تقن 141 (1برمجة حاسبات ) عال 333

 (Eحساب التكامل ) ريض 333
 ريض191

 (1+1+1)4 -  ريض 111 (Eحساب التفاضل والتكامل ) ريض 103 (1+1+1)4 -

 (1+1+1)4 ريض 111  - (Eحساب المتجهات ) ريض 101 (1+1+1)4 - أسس الرياضيات  ريض 313
 (1+1+1)4 -  ريض 111 الجبر الخطي ريض 141 (1+1+1)1 - - مقرر إختياري من متطلبات الجامعة

 10 مجموع الساعات المعتمدة 37 مجموع الساعات المعتمدة

  

 المستوى السادس المستوى الخامس

رقم ورمز 
 المقرر

 متطلب سابق إسم المقرر
متطلب 
 مصاحب

المعتمدة  الساعات 
 )محا + تما + عمل(

رقم ورمز 
 المقرر

 متطلب سابق إسم المقرر
متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا + تما + عمل(

 (Eالطرائق الرياضية ) ريض 131 (1+1+1)4 - ريض 111 مقدمة في المعادالت التفاضلية ريض 115
ريض   111
 ريض  119

- 4(1+1+1) 

 نظرية الزمر ريض 141 (1+1+1)4 - ريض 111 نظرية األعداد  ريض 141
 ريض + 141

 ريض 141
- 4(1+1+1) 

 (1+1+1)4 - ريض  121 (Eمقدمة في التوبولوجيا ) ريض 171 (1+1+1)4 - ريض 141 (1التحليل العددي ) ريض 151
 (1+1+1)1 - - الجامعةمقرر إختياري من متطلبات  (1+1+1)4 - ريض  111 (E(   )1التحليل الحقيقي ) ريض 181

 4 - - مقرر إختيارى (1+1+1)1 - - مقرر إختياري من متطلبات الجامعة

 38 مجموع الساعات المعتمدة 38 مجموع الساعات المعتمدة

  

 المستوى الثامن المستوى السابع

رقم ورمز 
 المقرر

 متطلب سابق إسم المقرر
متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 + عمل( )محا + تما

رقم ورمز 
 المقرر

 متطلب سابق إسم المقرر
متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا + تما + عمل(

 ريض 471 (1+1+1)4  - ريض  111 (Eمعادالت تفاضلية جزئية ) ريض 415
مقدمة في الهندسة التفاضلية 

(E) 
ريض   111
 ريض 141

- 4(1+1+1) 

 ريض 413
التركيبات ونظرية الرسومات 

(1) 
 (1+1+1)4 - ريض  121 (Eالتحليل المركب ) ريض 487 (1+1+1)4 -  ريض 141

 مشروع بحث ريض 499 (1+1+1)4 -  ريض 141 الحلقات والحقول ريض 443
 111إكمال 

 وحدة
- 1(1+1+1) 

 (1+1+1)4 -  ريض  121 (E()1التحليل الحقيقي ) ريض 483
 (1+1+1)1 - - مقرر إختياري من متطلبات الجامعة

 1 - -  مقرر إختيارى

 31 مجموع الساعات المعتمدة 31 مجموع الساعات المعتمدة

 مقرر ُيدرس باللغة اإلنجليزية (E))محا + تما + عمل( = )محاضرة + تمارين + عملي(         
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 ساعة معتمدة( 8 أو الطالبة متطلبات الجامعة )يختار الطالب

 اسم المقرر ورمز المقرررقم 
 الساعات المعتمدة
 )محا+تما+عمل(

متطلب 
 سابق

متطلب 
 مصاحب

 - - (1+1+1)1 دراسات في السيرة النبوية سلم 300

 - - (1+1+1)1 الثقافة اإلسالمية إلى مدخل سلم 303

 - - (1+1+1)1 األسرة في اإلسالم سلم 301

 - - (1+1+1)1 النظام اإلقتصادي اإلسالمي سلم 301

 - - (1+1+1)1 النظام السياسي اإلسالميأسس  سلم 304

 - - (1+1+1)1 حقوق اإلنسان سلم 305

 - - (1+1+1)1 الفقه الطبي سلم 301

 - - (1+1+1)1 أخالقيات المهنة سلم 307

 - - (1+1+1)1 قضايا معاصرة سلم 308

 - - (1+1+1)1 المرأة ودورها التنموي سلم 309
 

 

 
 كليات أخرىألقسام الكلية أو الالمقررات الخدمية 

رقم ورمز 
 المقرر

 متطلب سابق الكلية ) القسم( اسم  المقرر
 الساعات المعتمدة

 )محا + تما + عمل(

 كلية الزراعة –كلية العمارة والتخطيط  (1رياضيات عامة ) ريض 304

 ريض 191

1(1+1+1) 

 (1+1+1)1 كلية علوم الحاسب –كلية الهندسة  حساب التكامل ريض 301

 (1+1+1)1 كلية الهندسة المتجهات والمصفوفات ريض 307

 (1+1+1)4 جاف -كيم  –فيز  –بحث  –إحص  حساب التكامل ريض 333

 (1+1+1)1 كلية علوم الحاسب الرياضيات المتقطعة ريض 353

 (1+1+1)1 ريض 111 الحاسب علوم كلية  –تخصص الجيوفيزياء  حساب التفاضل والتكامل ريض 100

 (1+1+1)1 ريض 119ريض +  111 كلية الهندسة حساب التفاضل والتكامل ريض 101

 (1+1+1)1 ريض 111أو  ريض 111ريض أو  111 كلية علوم الحاسب -كلية الهندسة  -جاف  التفاضليةالمعادالت  ريض 104

 بحث -أحص  حساب التفاضل والتكامل المتقدم ريض 107
 ريض 111

1(1+1+1) 

 (1+1+1)4 تخصص الفيزياء معادالت تفاضلية ريض 109

 (1+1+1)1 ريض 119ريض أو  111ريض أو  111 الحاسب -كلية الهندسة  -بحث  –أحص  الجبر الخطى ريض 144

 كلية الهندسة الطرائق العددية ريض 154
 (ريض 144ريض أو  111ريض أو  119)

 عال( 119عال أو  111عال أو  111) +
1(1+1+1) 

 لرياضياتا برنامجمقررات مختصر لوصف 

 ساعات معتمدة( 7االختيارية من خارج وداخل القسم )يختار الطالب أو الطالبة المتطلبات 

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة
 )محا+تما+عمل(

 متطلب سابق

 ريض141ريض +111 (1+1+1)4 أسس الهندسة اإلقليدية والالإقليدية ريض 199

 ريض141 (1+1+1)1 تاريخ الرياضيات ريض 191

 ريض1(1+1+1) 119 (E)النمذجة في علم األحياء الرياضي  ريض 411

 ريض411 (1+1+1)4 (1التركيبات ونظرية الرسومات ) ريض 411

 ريض4(1+1+1) 111 (E)المنطق الرياضي  ريض 411

 ريض441 (1+1+1)4 تطبيقات الجبر ريض 441

 ريض4(1+1+1) 191 (E)( 1التحليل العددي ) ريض 491

 ريض141 (1+1+1)1 إلى البرمجة الرياضية المدخل ريض 491

 ريض4(1+1+1) 111 (E)النظم الديناميكية والتشوش  ريض 411

 ريض421ريض +1(1+1+1) 141 (E)التحليل في عدة متغيرات  ريض 421

 ريض111احص +111 (1+1+1)4 (1احتمال ) احص 119

 ـ (1+1+1)4 (1فيزياء عامة ) فيز 111

 ـ (1+1+1)1 الجزئي مبادئ االقتصاد قصد 111

 قصد111 1 مبادئ االقتصاد الكلي قصد 111

 عال 111 4 (1برمجة حاسبات ) عال 111

 ـ 1 مباءئ اإلدارة واألعمال ادا 111
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 :])محاضرة+تمارين+عملى(عدد الساعات المعتمدة [    تخصصجبارية من داخل الاإلمقررات الأوال: 

 (0+3+1)4      ريض : حساب التكامل 333

تعريف التكامل المحدد وخواصه، الدالة األصلية، التكامل غير المحدد والمبرهنة األساسية لحساب التفاضل والتكامل. التكامل بالتعويض. 

دية الزائ تكامالت الدوال األسية الطبيعية والعامة، تكامالت الدوال اللوغاريتمية الطبيعية والعامة. مشتقات وتكامالت الدوال الزائدية والدوال

تكامالت  العكسية. طرائق التكامل : التكامل باألجزاء، التكامل بالتعويضات المثلثية، التكامل بطريقة إكمال االمربع، تكامالت الدوال الكسرية،

طح بتعويضات متفرقة. صيغ عدم التعيين ، التكامالت المعتلة. تطبيقات التكامل : المساحات، حجوم األجسام الدورانية، طول القوس وس

رتية، رسم الدوران، الحركة الخطية، الشغل، العزوم ومركز الثقل. التكامل العددي. اإلحداثيات القطبية، العالقة بين اإلحداثيات القطبية والديكا

 المنحنيات القطبية ، المساحات في اإلحداثيات القطبية. المعادالت الوسيطية.  
 

 (0+3+1)4      ريض : أسس الرياضيات 313

 المجموعات والعمليات عليها، الضرب الديكارتي للمجموعات، العالقات الثنائية - المنطق الرياضي، طرائق البرهان، االستقراء الرياضي مبادئ

التطبيقات، تكافؤ المجموعات، المجموعات المنتهية، المجموعات القابلة للعد، األعداد  -تجزئة المجموعة، عالقات التكافؤ، أصناف التكافؤ  -

 .الحلقات والحقول: تعاريف وأمثلة -الزمر : تعاريف وأمثلة  -العمليات الثنائية، التشاكالت  - رئيسيةال
 

 4(1+3+0)     (E)ريض : حساب التفاضل والتكامل  103

الدوال في متغيرين أو ثالثة، النهايات، االتصال، المشتقات الجزئية، قانون السلسلة، القيم  - اإلحداثيات الديكارتية واألسطوانية والكروية 

المتتاليات  - التكامل الثنائي وتطبيقاته، التكامل الثنائي في االحداثيات األسطوانية والكروية - القصوى للدوال في متغيرين، عوامل الجرانج

  تمثيل الدوال بواسطة متسلسالت القوى، متسلسالت تايلور وماكلوران وثنائي الحد. - تقاربوالمتسلسالت غير المنتهية، اختبارات ال
 

 4(1+3+0)       (E)ريض : حساب المتجهات  101

المتجهات في الفضاء ثنائي البعد وثالثي البعد، حاصل الضرب القياسي والمتجهي، معادلة المستقيم ومعادلة المستوى في الفضاء الثالثي، 

الدوال المتجهة في متغير حقيقي، المنحنيات في المستوى  - األشكال واألجسام الدورانية ومعادالتها في اإلحداثيات األسطوانية والكروية

تطبيقات على  - تدرج )انحدار( الدالة - معدل التغير في اتجاه المماس واالتجاه العمودي، االشتقاق االتجاهي - والفضاء، التقوس )االنحناء(

التكامل على منحنى وسطح،  - حقول المتجهات، تباعد ودوران المتجه - معادلة العمود على سطح والمستوى المماس للسطح عند نقطة عليه

 نظرية جرين، نظرية جاوس للتباعد، نظرية ستوكس.
 

 4(1+3+0)     (E)ريض : مقدمة في المعادالت التفاضلية  115

طرائق حل  1المسارات المتعامدة  1طرائق حل المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى  1تعريف المعادالت التفاضلية ) تصنيفها ، تكوينها ( 

حل  1األنظمة الخطية للمعادالت التفاضلية  - المعادالت التفاضلية الخطية من الرتب العليا ذات معامالت ثابتة وذات معامالت غير ثابتة 

 تحويل البالس.   - لمعادالت الخطية من الرتبة الثانية بمتسلسالت القوىا
 

 (0+3+1)4       ريض : نظريةاألعداد 141

خوارزميمة إقليمدس، األعمداد األوليمة وبعمض خواصمها، المعمادالت  1المبدأ األول والثاني لالستقراء الرياضي، مبدأ الترتيب الحسن، قابلية القسممة

الخطيممة، التطابقممات وخواصممها، التطابقممات الخطيممة، مبرهنممة البمماقي الصممينية، مبرهنممة فيرممما الصممغرى، نظريممة أويلممر، مبرهنممة الدايوفانتينيممة 

 1ولسون،بعض الدوال العددية ، ثالثيات فيثاغورس،  بعض حاالت مبرهنة فيرما األخيرة 
 

 (0+3+1)4       ريض : الجبر الخطي 141

أنواع المصفوفات، العمليات األولية،  المحددات، بعض الخواص البسيطة للمحددات، معكوس المصمفوفة، األنظممة المصفوفات والعمليات عليها، 

ت الخطية، فضاء المتجهات، االرتباط واالستقالل الخطي، الفضاءات ذات البعد المنتهي، الفضاءات الجزئية، فضاءات الضرب الداخلي، التحويال

 - خطي، القيم والمتجهات الذاتية للمصفوفة والمؤثر الخطيالخطية، نواة وصورة التحويل ال
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سالسل فورييه،  - ليوفيل العادية والشاذة، المؤثر التفاضلي قرين الذات -مسألة شتورم - فضاء الضرب الداخلي، متتاليات الدوال وأنماط تقاربها

دوال بيسل،  - كثيرات الحدود المتعامدة وخواصها واستخدامها في نشر الدوال )لوجاندر، هرميت، القير ( - ، التقارب النقطي2Lالتقارب في 

 تحويل فورييه وتطبيقاته . - خواصها، صيغة التعامد
 

 (0+3+1)4       ريض : نظرية الزمر 141

الذاتيمة، تعاريف وأمثلة، الزمر الجزئية، مبرهنة الجرانج، الزمر الجزئية الناظمية، الزممر الخارجيمة،  التشماكالت، مبرهنمات التماثمل، التمماثالت 

رهنمات مبرهنة كيلي وتعميمها، الزمر البسيطة، زمر التناظرات، معادلة الفصل ، تأثير الزمرة على مجموعة، الزمر األولية، مبرهنمة كوشمي، مب

يمة سيلو، الضرب المباشر الخارجي والداخلي للزممر، مبرهنمة برنسمايد ، الزممر الزوجيمة، زممر الرباعيمات، زممر التمماثالت الذاتيمة للزممر الدائر

 المنتهية وغير المنتهية 
 

 (0+3+1)4      ( 3ريض : التحليل العددي ) 151

خطاء المتعلقة بهذه الطرائق ومناقشة معدالت تقاربها، حمل نظمم المعمادالت الخطيمة طرائق عددية لحل المعادالت غير الخطية، دراسة وتحليل األ

بواسمطة  باستخدام الطرائق المباشرة والتكرارية، تقدير األخطاء المتعلقة بهذه الطرائق ومناقشة تقمارب الطرائمق التكراريمة، االسمتكمال والتقريمب

لتقريب، الطرائق العددية لحساب التفاضل والتكامل مع مناقشة الدقة وتقدير األخطاء المرافقمة كثيرات الحدود مع تحليل األخطاء الناتجة عن هذا ا

 لهذه الطرائق.  
 

 4(1+3+0)      (E)ريض : مقدمه في التوبولوجيا  171

التوبولموجي المنتهمي، القواعمد الجزئيمة، الفضاءات التوبولوجية، أمثلة، انغالق مجموعة، المجموعة المشتقة، الفضاءات الجزئية، القواعد، الجداء 

افؤ الفضمماءات المتريممة، أمثلممة، المسممألة المتريممة، الممدوال المتصمملة، أمثلممة، تصممنيف الممدوال المتصمملة علممى الفضمماءات التوبولوجيممة والمتريممة، التكمم

 لتراص بالمتتابعات.التوبولوجي، أمثلة، الخاصية التوبولوجية، الفضاءات المتراصة، أمثلة ، التراص بنقطة النهاية، ا
 

 4(1+3+0)       (E)(3ريض : التحليل الحقيقي ) 181

 -بولزانموالخواص األساسية لحقل األعمداد الحقيقيمة، مسملمة التممام، المجموعمات القابلمة للعمد، المتتاليمات والتقمارب، المتتاليمات المطمردة، مبرهنمة 

د الحقيقة، نهايات الدوال، الدوال المتصملة وخمواص االتصمال، االتصمال المنمتظم، فايشتراس ومعيار كوشي، الخواص األساسية لتوبولوجيا األعدا

 1المجموعات المتراصة واالتصال، المشتقة وخواص االشتقاق، مبرهنة القيمة المتوسطة، مبرهنة لوبيتال، مبرهنة تيلور
 

 4(1+3+0)      (E)ريض : معادالت تفاضلية جزئية  415

معادلمة الرتبمة  -الجزئية، نشأتها، تصنيفها، معادلة الرتبة األولى، حل المعادلمة شمبه الخطيمة بطريقمة القمرانج، مسمألة كوشمي المعادالت التفاضلية 

معادلمة البمالس، شمروط ديريشمليه ونويممان والشمروط المختلطمة، المدوال  -األولى، الحل بتحليل الممؤثر، الحمل بفصمل المتغيمرات، مسمألة كوشمي 

 المعادلة في بعد واحد وبعدين، الحل باست -اإلحداثيات الديكارتيه والقطبية واالسطوانية والكروية التوافقية،  أمثلةب
 

 (0+3+1)4    (  3ريض : التركيبات ونظرية الرسومات ) 413

العالقممات االرتداديممة  -األسممية الممدوال المولممدة  -الممدوال المولممدة العاديممة  -مبممدأ بممرج الحمممام  -مبممدأ التضمممين واإلقصمماء  -طرائممق العممد األساسممية 

 -األشمجار  -الرسموم الهاملتونيمة  -الرسموم األويلريمة  -مفماهيم أساسمية فمي نظريمة الرسمومات  -العالقات االرتدادية غيمر المتجانسمة  -المتجانسة 

 كثيرات الحدود اللونية. -تلوين الرسومات  -الرسوم المستوية 
 

 (  0+3+1)4      ريض : الحلقات والحقول    443

اسم لحلقة تامة، الحلقة وزمرة وحداتها وزمرة تماثالتها الذاتية، المثاليات وحلقات القسمة، الحلقة الرئيسة، المثاليات األولية واألعظمية،  حقل القو

دية، حلقة كثيرات الحدود، جمذور مميز الحلقة، المجموع المباشر للحلقات، الحلقيات، تعريف الحلقية والحلقية الجزئية وأمثلة عليها، الحلقات اإلقلي

 ة.كثيرات الحدود على حقل، امتداد الحقول، االمتدادات البسيطة والمنتهية للحقول، اإلغالق الجبري لحقل، حقول اإلنشطار، الحقول المنتهي
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فرينيه، مبرهنمة الوجمود والوحدانيمة للمنحنيمات  –، المنحنيات المنتظمة وتغيير الوسيط، جهاز ومبرهنة سيريه 3نظرية المنحنيات في الفضاء  

فممي الفضمماء، النظريممة المحليممة للسممطوا، السممطوا البسمميطة، التحممويالت اإلحداثيممة، متجممه المممماس وفضمماء المماسممات، الصمميغة األساسممية األولممى 

 –، تطبيممق فاينقممارتن، االنحنمماءات األساسممية وانحنمماء جمماوس واالنحنمماء الوسمميط، المنحنيممات الجيوديسممية، معممادالت جمماوس وكممودازي والثانيممة

    ماينادري.
 

 4(1+3+0)      (E)( 1ريض : التحليل الحقيقي ) 483

 -المنتظم لمتواليات ومتسلسالت المدوال، متسلسمالت القموى التقارب  -تكامل ريمان: التعريف، مبرهنة داربو، مجاميع ريمان، المبرهنة األساسية 

تكامممل لبيمق: الممدوال  -قيماس لبيمق: جبممر سميجما بوريمل، القيمماس الخمارجي، المجموعمات القابلممة للقيماس علممى طريقمة لبيمق، قيمماس لبيمق وخواصمه 

 التقارب المسقوف، العالقة بين تكامل لبيق وتكامل ريمان. مبرهنة التقارب المطرد، مبرهنة -البسيطة، الدوال القابلة للقياس، تعريف تكامل لبيق 
 

 4(1+3+0)       (E)ريض : التحليل المركب  487

لتحليليمة، األعداد المركبة، التمثيل الديكارتي والقطبي لألعداد المركبة، قوى وجذور األعمداد المركبمة، نهايمات واتصمال المدوال المركبمة، المدوال ا

دوال التوافقيمة، المدوال األسمية والمثلثيمة والزائديمة، المدوال اللوغارتميمة، التكاممل المركمب، التكاممل علمى مسمار، نظريمة ريمان، ال -نظرية كوشي

نممت، كوشممي، صمميغة كوشممي التكامليممة، محدوديممة القيمممة المطلقممة للدالممة التحليليممة، تمثيممل الممدوال التحليليممة بالمتسلسممالت، متسلسممالت تممايلور ولورا

 الشاذة، نظرية الباقي، تطبيقات في حساب التكامالت الحقيقية والمعتلة.األصفار والنقاط 
 

 (1+0+0)1       ريض : مشروع بحث 499

 يتألف اإلجراء المتبع من ثالث خطوات رئيسة:  -إعداد بحث في الرياضيات بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 اختيار مادة البحث . -1

 بمادة البحث ودراستها. لقةالحصول على  المراجع المتع -1

 كتابة البحث وعرضه . -1

 

 :]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([   تخصصثانيا: المقررات اإلجبارية من خارج ال

 4(1+0+3)       (E)( 3فيز : فيزياء عامة ) 303

تمداخل الضموء، الكهربماء السماكنة، التيمار الكهربمائي، دوائمر انعكاس و انكسار الضوء، العدسمات، األجهمزة البصمرية، النظريمة الموجيمة للضموء، 

ي التيار المستمر، المجاالت المغناطيسية, المجال المغناطيسي المتولد من تيار مستمر, موصل كهربمائي فمي مجمال مغناطيسمي, شمحنة كهربائيمة فم

لنمواة، النشماط اإلشمعاعي، تفماعالت االنحمالل واالنشمطار، مجال مغناطيسي، مقدمة في نظريمة الكمم، األطيماف الذريمة، األشمعة السمينية، خمواص ا

 الطاقة النووية.
 

 (0+3+1)1      احص : مقدمة في اإلحصاء  300

المتغيمر العشموائي و  -نظرية بمايز  -االحتمال الكلي  -االحتمال الشرطي  -مبادئ االحتمال  -مقاييس التشتت  -مقاييس النزعة المركزية  -اإلحصاء الوصفي 

 التطبيقات باستخدام اكسل –التوزيع الطبيعي  -التوزيع فوق الهندسي –توزيع بواسون  - توزيع ذي الحدين  -التوقع والتباين  -وزيع االحتمالي الت
 

 (0+3+1)4      احص : طرق إحصائية  305

طمرق   -اختبمارات فرضميات  -التقمدير بفتمرة  -تشيبتشميف متباينمة  -نظرية النهايمة المركزيمة   -توزيعات المعاينة  -بعض التوزيعات اإلحصائية 

اختبمارات  -سميبرمان (  –االرتبماط )بيرسمون  -االنحدار )البسيط(  -اتجاهين(  –تحليل التباين )اتجاه واحد   -التصاميم التامة والعشوائية بعاملين

 بعض اختبارات ال معلميه. -كأي التربيعية 
 

 (3+0+1)4      ( 3عال : برمجة حاسبات ) 333

 

 

 

 :]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([    قسمثالثا: المقررات اإلختيارية من داخل ال

 (0+3+1)4    ريض : أسس الهندسة اإلقليدية والالإقليدية 179
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، اإلزاحمة، المدوران، االنعكماس، التكبيمر 3Eو  2Eالتحمويالت فمي  - الهندسة اإلقليدية : مسملمات إقليمدس - طريقة المسلمات، أنظمة المسلمات

المستويات األفينية  - التشاكل - الهندسة األفينية: التحويالت الخطية واألفينية - المستوى الزائدي - مسلمة التوازي والهندسة الالإقليدية - والتشاكل

 مقدمة موجزة للهندسة اإلسقاطية. - المنتهية
 

 (0+0+1)1         تاريخ الرياضيات ريض : 193

 - الرياضيات في العصر اإلسالمي - تاريخ علم الحساب في الهند والصين - الرياضيات عند اإلغريق - الرياضيات عند البابليين والمصريين

 تطور الرياضيات في أوروبا من القرن السابع عشر إلى الوقت الحاضر. 
 

 1(1+0+0)    (E)ريض : النمذجة في علم األحياء الرياضي  411

 نمماذج الجلوكموز واألنسمولين أمثلة : نموذج الثعالب واألرانب، مقدمة موجزة  - مقدمة لنماذج المقصورات: تعريف النموذج، الهدف من النموذج

نمموذج الوبماء  - نموذج المفترس والفريسمة، التفاعمل الحركمي اميكيات السكان: نموذج فيرهولست،دين - تحليل الطور والمستوى: النظام الخطي -

نمموذج  - التحليمل النموعي لنمموذج الوبماء - النموعي للنمموذج العمام لتفاعمل السمكان  التحليمل - المنظم غيمر الخطيمة واإلخطماط - SIR)األساسمي )

 مشروع. - تقدير الوسطاء  - سكان الخلية  نموذج - المعالجة وتشعيب هوبف  مع   (SIنموذج )  - روس وبدورمسب

 (0+3+1)4    (  1ريض : التركيبات ونظرية الرسومات ) 411

االمتمدادات  - مبرهنة ديلمورث - المجموعات المرتبة - متطابقة أويلر - أشكال فيريرز - تجزئات األعداد - أعداد ستيرلنج - تجزئات المجموعات

 مبرهنمة همول - المواءممة - الترابطية الضلعية - القوالب - ترابطية الرسوم - المربعات الالتينية - تصاميم القوالب - التصاميم التركيبية - الخطية

 الترابطية والشبكات. - الشبكات - رسوم المسابقة - الرسوم الموجهة -
 

 4(1+3+0)       (E)ريض : المنطق الرياضي  411

اتسماق حسماب اإلسمناد  - مبرهنة الرتبة األولمى - حساب اإلسناد - تمام واتساق حساب القضايا - مبرهنة االستنتاج لجبر القضايا - حساب القضايا

 مبرهنة التمام لحساب المسندات. - من الرتبة األولى
 

 (  0+3+1)4      ريض : تطبيقات الجبر     441

يدية ، مدخل إلى الشفرات االرتدادية ، مقدمة في نظرية شانون المعلوماتيمة ، أنظممة التعميمة ذات المفتماا المشماع ، ممدخل إلمى علمم الشفرات التقل

مفاهيم أساسية في نظرية التشفير ، الشفرات كاشفة الخطأ ، الشمفرات مصمححة الخطمأ ، الشمفرات الخطيمة ، الشمفرات الكاملمة ،  - كشف المعمى 

 . BCHشفرات 
 

 4(1+3+0)          (E)(1ريض : التحليل العددي ) 451

طرائمق عدديمة لحمل مسمألة القيممة  - طرائق عددية لحل أنظمة المعادالت غير الخطيمة: تكمرار النقطمة الثابتمة، نيموتن وطرائمق شمبه طريقمة نيموتن

استنتاج بعض الطرائمق، دراسمة الخطمأ،  - طوات، التنبؤ والتصحيحاالبتدائية في المعادالت التفاضلية العادية: طرائق الفروق المنتهية، متعددة الخ

مسألة القيم الحدية فمي المعمادالت التفاضملية العاديمة: طرائمق الفمروق المنتهيمة للمسمائل الخطيمة وغيمر  - كواتا -طرائق رنج - االستقرار والتقارب

 تطبيقات )مسائل قابلة للتطبيق يتم حلها باستخدام الحاسب(. - طريقة الرصف - دراسة الخطأ والتقارب - الخطية
 

                                                                                                                                          (0+3+1)1     ريض : المدخل إلى البرمجة الرياضية 451

هندسية لحل برنامج خطي ، طريقة السمبليكس ، طريقة المرحلتين ، الحل غير المنمتظم ، طريقمة السممبليكس المعدلمة ، مسمائل األمثليمة الطريقة ال

 الخطية الثنائية وتحليل الحساسية ، تطبيقات في مسائل النقل والشبكات .
 

 4(1+3+0)       (E)ريض : النظم الديناميكية والتشوش  411

مبرهنمة الوجمود والوحدانيمة  - الدينامكية المنتظمة وغيمر المنتظممة وغيمر الخطيمة، المعمادالت التفاضملية العاديمة بمعمامالت ثابتمة ودوريمةاألنظمة 

أساسمميات الممنظم والحركممة المشوشممة،تحليل االسممتقرار والخطيممة، الدينامكيممة الهاملتونيممة ، التذبممذب غيممر الخطممي وطريقممة المعممدل ونظريممة  - للحممل

   تحويل بوانكاريه، تحويل حذوة الفرس وطريقة ميلينكوف - نظرية بيفركاشن، دوال ليبونوف- فلوكيت
 

 1(1+3+0)      (E)ريض :التحليل في عدة متغيرات  481

وال القياس، الضرب الداخلي على الفضاءات المتجهة العاممة، التحمويالت الخطيمة وخواصمها، المفماهيم األساسمية لتبوبوجيما الفضماء اإلقليمدي، المد

يما ومبرهنمة تمايلور، القميم وخواصه، قواعمد االشمتقاق وقاعمدة السلسملة، المشمتقات العل nالمتصلة في الفضاء اإلقليدي وخواصها، االشتقاق في 
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رهنمة الصغرى والعظمى، الصيغ التربيعية، طريقة عوامل الجرانج، مبرهنتا الدالة العكسية والدالة الضمنية، تكامل الدوال فمي عمدة متغيمرات، مب

 فوبيني وصيغة تغيير المتحول.
 

 ])محاضرة+تمارين+عملى(عدد الساعات المعتمدة [    قسمالمن خارج اإلختيارية المقررات رابعا: 

 (3+0+1)4      ( 1عال : برمجة حاسبات ) 331

يف العالقات بين التصانيف. التوارث و مبدأ التعميم و التخصيص. التصانيف المجردة و مبدأ تعدد الوظائف. الواجهات و استخداماتها. التصان

)القوائم المتصلة, الرصة والصفوف(. واجهات المستخدم المرسومة. إنشاء, كتابة و الداخلية. معالجة االستثناءات. العمومية و تراكيب البيانات 

 قراءة الملفات.
 

 4(1+0+3)       (E)( 1فيز : فيزياء عامة ) 301

انيكما الموائمع المتجهات، الحركة في بعد واحد وفي بعدين، قوانين نيوتن، الشغل والطاقة وكمية الحركة، الحركة التوافقيمة البسميطة، المرونمة، ميك

و  غير اللزجة، سريان الموائع اللزجة، التوتر السطحي، درجة الحمرارة، كميمة الحمرارة، الشمغل و الحمرارة، انتقمال الحمرارة بالتوصميل و الحممل

 اإلشعاع . 
 

 (0+3+1)4        (3احص : أحتمال ) 135

  -للمتجهات العشوائية    -التوزيعات االحتمالية  المتقطعة والمتصلة المشهورة  –متصل( –المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية )منفصل

العزوم  والدوال المولدة للعزوم  -االستقالل واالرتباط والتغاير  -الدوال الهامشية والشرطية  -توزيعات احتمالية ثنائية منفصلة  -التوقع والتباين 

 توزيعات دوال في متغير ومتغيرين. –

 

 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([  خرىاأللكليات أقسام الكلية وا: المقررات الخدمية خامسا

 (0+0+1)1      ريض: رياضيات عامة 304 
 القطوع المخروطية. اإلحداثيات القطبية. الدوال األصلية والتكامل غير المحدود. التكامل المحدود وخواصه. التكامل بالتعويض والتجزيء.

ى. حل تطبيقات على التكامل المحدود، تكامل الدوال األسية واللوغاريتمية، الدوال الزائدية. طرق التكامل. معادالت تفاضلية من الرتبة األول
 .نظام المعادالت الخطية باستخدام المصفوفات )طريقة كرامر(. اإلحداثيات ثالثية األبعاد و السطوا التربيعية. االشتقاق الجزئي

 

 (0+0+1)1       يض: حساب التكاملر 301
 

 
 

 (0+0+1)1      متجهات والمصفوفاتال: ريض 307

 
 

 (3+0+1)4   ريض: حساب التكامل 333
التكامل غير المحدد والمبرهنة األساسية لحساب التفاضل والتكامل. التكامل بالتعويض.  -الدالة األصلية  -تعريف التكامل المحدد وخواصه 

تكامالت الدوال اللوغاريتمية الطبيعية والعامة. مشتقات وتكامالت الدوال الزائدية والدوال الزائدية  -األسية الطبيعية والعامة  تكامالت الدوال
الت تكام -تكامالت الدوال الكسرية  -التكامل بطريقة إكمال االمربع  -التكامل بالتعويضات المثلثية  -العكسية. طرائق التكامل : التكامل باألجزاء 

طول القوس وسطح  -حجوم األجسام الدورانية  -التكامالت المعتلة. تطبيقات التكامل : المساحات  -بتعويضات متفرقة. صيغ عدم التعيين  
 -ارتية العالقة بين اإلحداثيات القطبية والديك -العزوم ومركز الثقل. التكامل العددي. اإلحداثيات القطبية  -الشغل  -الحركة الخطية  -الدوران 

   المساحات في اإلحداثيات القطبية. المعادالت الوسيطية. -رسم المنحنيات القطبية  

 (0+0+1)1      الرياضيات المتقطعة: ريض 353

 
 

 (0+0+1)1     حساب التفاضل والتكامل: ريض 100
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متغيرين أو ثالثة، النهايات واإلتصال، المشتقات الجزئية، قانون اإلحداثيات الديكارتية واألسطوانية والكروية، اإلحداثيات المنحنية، الدوال في 

التكامل الثالثي السلسلة، القيم القصوى للدوال ذات المتغيرين، عوامل الجرانج، التكامل الثنائي وتطبيقاته، التكامل الثنائي في اإلحداثيات القطبية، 

طوانية والكروية، المتتاليات، المتسلسالت غير المنتهية، المتسلسلة الهندسية، اختبارات وتطبيقاته، التكامل الثالثي في اإلحداثيات القطبية واألس

ت التقارب، المتسلسالت المتناوبة، التقارب المطلق والمشروط، تمثيل الدوال بواسطة متسلسالت قوى، متسلسالت  تايلور وماكلوران ، متسلسال

 ثنائي الحد.
 

 (0+0+1)1     حساب التفاضل والتكامل: ريض 101

 

 

 
 

 (0+0+1)1      المعادالت التفاضلية: ريض 104

فيض أنواع مختلفة من معادالت الدرجة األولى وتطبيقاتها، المعادالت الخطية ذات الرتب األعلى، األنظمة الخطية ذات المعامالت الثابتة، تخ

من كثيرات الحدود، متسلسالت فورييه، متسلسالت فورييه للدوال الزوجية الرتبة، طريقة متسلسالت القوى لمعادالت الرتبة الثانية ذات معامالت 

 والفردية، مفكوك فورييه المركب، تكامل فورييه.
 

 (0+3+1)1     حساب التفاضل والتكامل المتقدم: ريض 107

النهايات واالتصال، المشتقات الجزئية، قانون السلسلة، القيم القصوى في  ،أوعدة متغيرات الدوال في متغيرين أو ثالثة، اإلحداثيات الديكارتية

، بعض الطرق العددية لحساب لتكامل الثالثي وتطبيقاتها وتطبيقاتها، ةوعدة متغيرات، عوامل الغرانج، التكامالت الثنائي الدوال ذات المتغيرين

المتسلسلة الهندسية، اختبارات التقارب، المتسلسالت المتناوبة، التقارب المطلق المتتاليات، المتسلسالت غير المنتهية،  التفاضل والتكامل

 تمثيل الدوال بواسطة متسلسالت القوى، متسلسالت تايلور وماكلوران، متلسالت ثنائي الحد، المعادالت التفاضلية من المرتبة األولى والمشروط،
 

 (0+3+1)4      معادالت تفاضلية: ريض 109

الهندسية، اختبارات التقارب: اختبار التكامل، اختبارالنسبة .  متسلسالت الدوال:   ليات، المتسلسالت غير المنتهية،  المتتالياتالمتتانهاية    

بة المعادالت التفاضلية: المعادالت التفاضلية من الرت -التقارب النقطي، متسلسلة تايلور، متسلسالت ماكلورين، متسلسالت فورير، تكامل فورير 

المعادالت المتجانسة من الرتبة األولى، معادالت بيرنولي، نمذجة  -طريقة العامل المكامل  -األولى، المعادالت القابلة للفصل، المعادالت الخطية 

 المسائل الفيزيائية باستخدام المعادالت التفاضلية.
 

 (0+0+1)1        ريض :الجبر الخطى 144

المصممفوفات، أنممواع المصممفوفات، التحممويالت األوليممة الصممفية، المصممفوفة فممي الشممكل الصممفي المميممز )المختممزل(، المصممفوفات، العمليممات علممى 

المحددات، بعض الخمواص البسميطة للمحمددات، معكموس المصمفوفة، األنظممة الخطيمة المتجانسمة وغيمر المتجانسمة، فضماء المتجهات،الفضماءات 

ءات الصمفية والعموديمة لمصمفوفة، فضماء الضمرب المداخلي، التحمويالت الخطيمة، القميم والمتجهمات الجزئية، االستقالل واالرتباط الخطمي، الفضما

 .المميزة )الذاتية( للمصفوفة والمؤثر الخطي
 

 (0+0+1)1       ريض :الطرائق العددية 154

الطرائق المباشرة والتكرارية لحل نظم طرائق عددية لحل المعادالت غير الخطية، حساب األخطاء المرافقة ومعدالت الطرائق التكرارية، 
تفاضل المهادالت الخطية، حساب األخطاء المتعلقة بهذة الطرائق، اإلستكمال بإستخدام كثيرات الحدود وصيغة الخطأ المرافق لهذا اإلستكمال، ال

 لعادية.والتكامل العددي بما في ذلك األخطاء المتعلقة به، مدخل للحلول العددية للمعادالت التفاضلية ا

مالحظة هامة: يجب على الطالب مراجعة القسم المختص لمعرفة وصف المقررات التي ُتَدرس من خارج 
 الكلية )اإلجبارية واالختيارية(.


