
 برنامج املاجستير في الرياضيات وصــف مـــواد 
 

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5  (0) ات التطبيقيةرياضيال في طرق   7570030

طرق حل املعادالت التكاملية املعادالت , للمعادالت التكاملية،   فولتيرا – فردهولم  نظرية املعادالت التكاملية.

 .التفاضلية, سينلوالر للمعادالت التكاملية-املعادالت التكامل
 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

                          التحليل الحقيقي   7570032

      كامل(  والت)نظرية القياس 

 5   

تكامل ليبيغ ، تكامل االقتران  .القياس الخارجي، املجموعات القابلة للقياس وقياس ليبيغ، االقترانات القابلة للقياس

اشتقاق .غير السالب، تكامل ليبيغ العام، التقارب في القياس، االشتقاق والتكامل، اشتقاق االقترانات الوتيريه،

 .كوسكي، التقارب وخاصية التمامن، متباينات هولدر ومي  باناخ فضاءات .املطلقالتكامل، االتصال 
 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5   0الحديث  الجبر  7570035

لتولد، تأثير الزمر، انظريات التشاكل الزمري، التشاكالت الذاتية، الضرب املباشر املنتهي، الزمر التبديلية املنتهية 

نظريات سيلو، الحلقات واملثاليات، املثاليات األولية والعظمى، حلقات كثيرات الحدود، اختيارات قابلية عد 

 الت االقليدية.االتحليل، املجاالت الوحيدة التحليل، واملج
 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5    0تبولوجيا عامة   7570034

، نظام الجوارات، فضاءات الجداء : تبولوجيا تيخونوف، تبولوجيا الصندوق، األساسيةمراجعة سريعة للمفاهيم 

االقتراب في الفضاءات التبولوجية، املتتاليات واستخدامها في فضاءات العد  .تبولوجيا القسمة وفضاءات التطابق

من النوع االول، الشبكات، املزيد من النتائج حول بدهيات الفصل : نظرية جونز، نظرية يوريسون، نظرية تيتيز 

اص فضاءات خواص الغطاءات : الفضاءات املتراصة، فضاءات معدودة التر  .معلومات اضافية عن بدهيات العد

، الترصيص بنقطة واحدة، الفضاءات املتضامة، الفضاءات املترية، 
ً
، فضاءات متراصة موضعيا

ً
متراصة تتابعيا

جداء الفضاءات املترية، الفضاءات املترية الكاملة، عملية التكميل، نظرية بير، مبادىء في الهموتوبية، الزمرة 

 .ائرةاالساسية، فضاءات الغطاء، الزمرة االساسية للد

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5   اإلحصاء الرياض ي   7570033

ل, طرق التقدير بالكوي -نظرية التوزيعات األحادية واملتعددة, الكفاية والنظريات املتعلقة بها, صفة التمام, نظرية راو

اصغر األكبر, متباينة كرامير راو, فترات الثقة, اختبار وخواص التقديرات النقطية, الطرق البيزية وطريقة 

الفرضيات, مبرهنة نيمان بيرسون, االختبارات العشوائية, االختبارات األكبر قوة واالختبارات املنتظمة األكبر قوة, 

 اختبار نسبة االرجحية, االختبارات التتابعية, االختبارات غير املتحيزة.

 

 

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة



   5   نظرية املعادالت التفاضلية العادية  7570036

انية وحد، وجود و ةحلول أنظمة املعادالت التفاضلي وحدانية، وجود و ةحلول املعادالت التفاضلي وحدانيةوجود و 

 لوفيل و-املستقلة، نظرية ستورم األنظمةالشروط االبتدائية، و الخطية ذات الرتبة ن  ةحلول املعادالت التفاضلي

 .الخطية وغير الخطية ) طريقة ليبونوف( لألنظمةاالقترانات املتعامدة، االستقرارية 
 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5   معادالت تفاضلية جزئية  7570030

نظرية املعادالت الزائدية واملكافئية   .ومعالجة تحليلية لهـانظرية املعادالت االهليجية ومواضيع ذات عالقة 

 .ومواضيع ذات عالقة ومعالجة تحليلية لها

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

 7570032  5   التحليل الدالي  7570038

، لةاملتعامدة املعيرة، فضاءات هلبرت املتماثفضاءات هلبرت: هندسة فضاء هلبرت، نظرية تمثيل ريز، االساسات 

تزلة، الجزئية الالمتغيرة واملخ املؤثرات على فضاء هلبرت: خواص أساسية وأمثلة، القرائن، االسقاطات، الفضاءات

 تنام، املؤثراتب – املوجبة والتفريق القطبي، املؤثرات املقترنة ذاتيا، املؤثرات املعتدلة ونظرية فيغلد املؤثرات

فضاءات بناخ: خواص أساسية ، املؤثرات ىملتقايسة والوحدية، الطيف واملدى العددي للمؤثر، متباينات علا

، الداليات الخطية والفضاءات الثنوية، القسمة وأمثلة، املجموعات املحدبة، الفضاءات الجزئية وفضاءات خارج

 .وح، نظرية البيان املغلقوبناخ، مبدأ املحدودية املنتظم، نظرية التطبيق املفت -نظرية هان

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

 7570275  5  تحليل عقدي  7570039

االقترانات الهولومورفية وامليرومورفية على مجاالت في املستوى، االقترانات التوافقية وتحت التوافقية، نظرية 

الزاوي، مبدأ أقص ى قيمة مطلقة ، مبدأ االنعكاس ، متسلسالت االقترانات كوش ي، نظرية الباقي، مبدأ املقدار 

الهولومورفية وامليرومورفية وتشمل مفكوكات تايلور ولوران ، النظرية االقترانية لريمان، نظرية بيكارد، مقدمة الى 

 .سطوح ريمان

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5  عددي متقدمتحليــل   7570067

حل املعادالت غير الخطية، االستكمال وتقريب الحدوديات، استكمال الكرانج، الفروقات املقسمة، فروقات 

استكمال هيرمت، التفاضل والتكامل العددي، املعادالت التفاضلية االعتيادية، مسألة القيمة االبتدائية، حل 

 .املعادالت التفاضلية الجزئية

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  املادةرقم 

   5   نظرية االحتماالت  7570060

بديهيات كوملوكروف, املتغيرات العشوائية, التوزيعات االحتمالية واقتراناتها, التوزيعات املبتورة, التوقعات, متباينة 

 كانتلي, أساسيات ومفاهيم التقارب, االقترانات املميزة, -جبيشف, االحتمال املشروط واالستقاللية, نظرية بوريل

 نظرية الغاية املركزية, قوانين األعداد الكبيرة.

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة



   5   اإلحصاء الالمعلمي  7570062

املطابقة, اختبار ولكوكسون, اختبار إحصاءات ذات التوزيع الحر, إحصاءات ذات العد والترتيب, اختبار حسن 

بار كلوز, توكي, اخت-وتني, الوسيط, املنوال, اختبار سيكل-سميرنوف, اختبار مان -ولفوز, اختبار كوملوكروف-والد

 اختبار سوكاتم و كروسكال واليس, الكفاءة النسبية التقاربية.

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5   النماذج اإلحصائية الخطية  7570065

التقدير بطريقة املربعات الصغرى, حل املعادالت الطبيعية باستخدام معكوس املصفوفة املعمم, التوزيع الطبيعي 

لنماذج ااملتعدد املتغيرات, توزيع االقترانات التربيعية, توزيع مربع كاي غير املركزي, استقاللية عدة اقترانات تربيعية, 

الخطية ذات الرتب الكاملة وغير الكاملة واختباراتها, تحليل التباين للنماذج الخطية, مركبات التباين والنماذج 

 .BLUE)ماركوف وأفضل املقدرات الخطية غير املتحيزة  )-املختلطة, مقدر كاوز 

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5   العمليات العشوائية  7570064

التوزيع والخصائص العامة للعملية العشوائية, االستمرارية, عمليات برنولي, عمليات بواسون, سالسل ماركوف, 

 العمليات نقية القفزات, عملية ماركوف املستمرة, عمليات من الرتبة الثانية, عمليات كاوز, عمليات وينر وفيلر.

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

 7570035  5  2الجبــر الحديــث   7570063

مراجعة أساسيات الحلقات واملثاليات، العناصر الصفرية والجامدة في الحلقات, الحقول وامتدادات الحقول. 

 نظرية جالوا.
 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5   نظرية املصفوفات املتقدمة  7570066

التشابه والصيغ القانونية، االقطار واالقطار االني للمصفوفات، تحديد القيم الذاتية، أصناف خاصة من 

املصفوفات، التكافؤ الوحدي للمصفوفات، نظرية شور ونظرية الطيف، تحليل القيمة املنفردة والتحليل القطبي، 

املربعات لالنظمة الخطية، متباينات املحدد واألثر، مبدأ تصغير األعظم، املعكوسات املعممة، حلول أصغر 

متباينات القيمة املنفردة، متباينات الرجفان، معايير املتجهات واملصفوفات، نصف القطر الطيفي ونصف القطر 

، متباينات املعيار، ترتيب لونر للمصفوفات الهرميتية، ضر 
ً
امارد ب هادالعددي، املعايير الالمتغيرة وحديا

 للمصفوفات، تطبيقات.

 

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5  التحليلية نظريـة األعــداد  7570060

زيتا  دالة .نظرية االعداد، نظرية األعداد األوليةاستعراض بعض املفاهيم التحليلية والتقنيات املستخدمة في 

 في التعاقب الحساب. املتعلقة باالعداد االوليةصريحة البعض الصيغ  .وديريتشليت

 

 



 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

 7570034  5  2تبولوجيا   7570068

قابلية التميز: نظرية يوريسون في التمتير، .تشيخ -ترصيص الفضاءات التبولوجيا مع التركيز على ترصيص ستون 

-يوريسون، نظرية ناغايا-والقياسية الكاملة، نظرية اليكساندروف نظرية ستون في تطابق خاصتي شبه التراص 

قة: الفضاءات املتناس .ينغ، الفضاءات املتنافية وفضاءات مور، نظرية بنغ بخصوص فضاءات مور -سميرنوف

متناسقة، عمليات على الفضاءات املتناسقة، االتصال املتناسق، تنسيق الفضاءات، تبولوجيا متناسقة، غطاءات 

الفضاءات املتناسقة تامة الحدودية، الفضاءات كاملة االتساق وعملية التكميل  .كون الفضاءات املتناسقة مترية

فتوح، االتصال امل-ا التراصفضاءات االقتران: التقارب على النقاط، التقارب املتناسق، املتري املتناسق، تبولوجي0

فاير شتراس ، مبادىء في ابعاد الفضاءات التبولوجية: اقترانات -املتساوي، وتراص فضاءات االقتران، نظرية ستون 

 .، ابعاد الفضاءات املترية  dim , Ind, indاالبعاد 

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

 7570034  5   جبريةتبولوجيا   7570069

الطيات املتعمدة، تثليث الســـــــــطوح املتراصـــــــــة، اقتران اويلر املميز، الزمرة االســـــــــاســـــــــية، التقليص، التقليص املثو ، 

الفضاءات املنكمشة ) املنقبضة( ، الزمر االساسية لبعض الفضاءات ) مثل الدائرة(، نظرية النقطة الثابتة لبراور 

العادي، الزمرة االســــاســــية للفضــــاء الجدا ي، الفضــــاءات الغطائية، الزمرة االســــاســــية في فضــــاء املســــتوى الحقيقي 

   .للفضاء الغطا ي

ات، براور، الصاق الفضاءات باالقتران-الزمر الهومولوجي الوحيدة، متتابعات ماير فايتوري، نظرية الفصل لجوردان

 .ستين-، مسلمات آيلنرجCWالخاليا الالصقة، الزمر الهومولوجية النسبية، هومولوجي مركبات 

 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

 7570030  5   2طرق في الرياضيات التطبيقية   7570007

 .الطرق التقريبية ،طرق االضطراب و املحاذاة ،طرق التغيرات

 
 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

 7570300  5  أنظمة حركية   7570000

 لى النظامالديناميكي. امثلة ع النظام الدورية. مفهوم. النقاط ثابتةالط انقالبعد االول. التمثيل للمسار.استقرار ال

ول. األنظمة الخطية. الســـــــلوب املقارب. املجموعات الثابته. حلالدانية وجود ووحالديناميكي )املتصـــــــل واملنفصـــــــل(. 

الطور. طريقة جوردن للمصـفوفات و الحل العام للمنظومة الخطية. االسـتقرار للمنظومة الخطية. املنظومة الغير 

في  نفصــلالفوضــ ى والكســريات. خصــائص الفوضــ ى: ليبانوف ملنظومة الوقت امل .لوجســتيةالتتالية خطية: تكرار امل

 البعد األول وفي البعد العالي. رموز التحليل. نظرية التشعب.
 

 

 

 
 املتطلب السابق  الساعات املعتمدة  اسم املادة  رقم املادة

   5   نظرية الرسوم  7570002

االستاتيكي  الرسوم الخطية الغير مرتبة، مجموعة الحدوث، مجموعة القطع، الجريان .الرسوم الخطية املرتبة

 .االعظم

https://www.noor-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-620-2-34998-7/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89

