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 مدلْل ميصل٘ العػسات )اجملال( يف أزقاو املْاد

 

 عيْاٌ دلال التخصص زمص اجملال عيْاٌ دلال التخصص زمص اجملال

 معادالت تفاضلٔ٘ 5 مياٍ: البخث يف السٓاضٔات 4

 اهليدض٘ ّالتبْلْجٔا 6 التخلٔ  1

 السٓاضٔات التطبٔبٔ٘ 7 التخلٔ  العددٖ 2

 مْضْعات خاص٘ 8 االحتناالت ّاإلحصاٛ 3

 زضال٘ املاجطتري 9 اجلنر 4

 

 االضتدزاكٔ٘: د( املْاد

 .آل البٔت يف جامع٘ الدزاضات العلٔا تعلٔناتْجب مبحتدد 

 

 :( ضاع٘ مْشع٘ ع  اليخْ اآلت33ٕ):خصص( متطلبات التأّاًل)

 ضاع٘ معتندٗ. (18)املْاد اإلجبازٓ٘: -أ

 ( ضاع٘ معتندٗ.6)د االختٔازٓ٘:املْا -ب

 ( ضاع٘ معتندٗ.9):زضال٘ املاجطتري -ج

 

 (ضاع٘ معتندٗ ّتػن  املْاد التالٔ٘:08):املْاد اإلجبازٓ٘ -أ

الطاعات  اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 املعتندٗ

 3 مياٍ: البخث العلنٕ احلدٓث يف السٓاضٔات 4441742 1

 3 ىظسٓ٘ التلام  ّالبٔاع 4441711 2

 3 التخلٔ  االقرتاىٕ 4441712 3

 3 ىظسٓ٘ احللبات 4441742 4

 3 املعادالت التفاضلٔ٘ العادٓ٘ املتبدم٘ 4441743 5

 3 التبْلْجٔا املتبدم٘ 4441761 6

 08 اجملنْع 

 

 

 ( ضاعات معتندٗ خيتازٍا الطالب مً ضنً املْاد التالٔ٘: 6):املْاد االختٔازٓ٘ -ب

الطاعات  اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 املعتندٗ

 3  التخلٔ  املسكب املتبدو 4441713 1

 3 ىظسٓ٘ االحتناالت املتبدم٘ 4441731 2

 3 اإلحصاٛ السٓاضٕ املتبدو 4441733 3

 3  ىظسٓ٘ الصمس 4441741 4

 3 (متبدم٘ ت التطبٔبٔ٘)طسقالسٓاضٔا 4441771 5

 

 ( ضاعات معتندٗ.9) زضال٘ املاجطتري بْاقع( 2920799) -ج

 

 

 

 

 



 3 

 

 املـْاد اليت ٓبدمَا البطه 

 

 الطاعات املعتندٗ اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 3 مياٍ: البخث العلنٕ احلدٓث يف السٓاضٔات 4441742 1

 3 ىظسٓ٘ التلام  ّالبٔاع 4441711 2

 3 التخلٔ  االقرتاىٕ 4441712 3

 3 التخلٔ  املسكب املتبدو 4441713 4

 3 ىظسٓ٘ التبسٓب 4441714 5

 3 مْضْعات متبدم٘ يف التخلٔ  املسكب 4441715 6

 3 التخلٔ  العددٖ املتبدو 4441721 7

 3 ىظسٓ٘ االحتناالت املتبدم٘ 4441731 8

 3 اإلحصاٛ السٓاضٕ املتبدو 4441733 9

 3 اإلحصاٛ احلْٖٔ املتبدو 4441736 14

 3 ىظسٓ٘ الصمس 4441741 11

 3 ىظسٓ٘ احللبات 4441742 12

 3 املعادالت التفاضلٔ٘ العادٓ٘ املتبدم٘ 4441743 13

 3 التبْلْجٔا املتبدم٘ 4441761 14

 3 التبْلْجٔا اجلنرٓ٘ 4441762 15

 3 السٓاضٔات التطبٔبٔ٘)طسق زٓاضٔ٘( 4441771 16

 3 لب٘ حبث يف السٓاضٔاتح 4441791 17

 3 زضال٘ املاجطتري 4441799 18
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 ّصف املْاد

 

 ضاعات معتندٗ( 3) مياٍ: البخث العلنٕ احلدٓث يف السٓاضٔات 2920720

 Methods of Modern Scientific Research in 

Mathematics 

 

ٔب البخــث العلنــٕ  الفسضــٔ٘ العلنٔــ٘ املــيَ: العلنــٕ اليظــسٖ  تطــْز املــيَ: العلنــٕ الت ــسٓ   أضــال

ّاليظسٓ٘ العلنٔ٘  مصـادز البخـث العلنـٕ  اللتابـ٘ العلنٔـُ امليَ ٔـ٘ ّأضـالٔبَا املختلفـ٘.   البئـ٘          

السٓاضٔ٘ االفرتاضٔ٘  ٍيدض٘ اقلٔدع ّاىتبادٍـا  بئـ٘ ادعـداد الصـخٔخ٘ عيـد بٔـالْ  أضـظ امليطـ          

  . Meta mathematicsالسٓاضٕ  حملات مً املاّزأٜ٘ السٓاضٔ٘   

 

 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ التلام  ّ البٔاع 2920700

   

قٔاع لٔبٔغ اخلازجٕ كتعنٔه للطْل  دلنْعـات لٔبٔـغ البابلـ٘ للبٔـاع  دلنْعـات بْزٓـ  البابلـ٘        

للبٔــاع  االقرتاىــات البابلــ٘ للبٔــاع  ّخصاٜصــَا  اقــرتاٌ الــدزج  االقــرتاٌ املنٔــص  االقــرتاٌ البطــٔ      

عات ذات البٔاع صفس  اقرتاىات بْزٓ  البابل٘ للبٔاع  متتالٔ٘ االقرتاىـات   التبـازب يف البٔـاع     اجملنْ

اجملنْعــات ال ــري قابلــ٘ للبٔــاع.  تلامــ  لٔبٔــغ لدقرتاىــات احملــدّدٗ  مبازىــ٘ بــ  تلامــ  ز ــاٌ  

ــ٘ للبٔــاع. تلامــ  لٔبٔــغ بػــل  عــا     ــات ال ــري ضــالب٘ البابل و. ّتلامــ  لٔبٔــغ. تلامــ  االقرتاى

التلامدت املعتل٘   االقرتاىـات ذات الـت ري احملـدّد  اغـتباق التلامـ   االقرتاىـات املتصـل٘ املطلبـ٘          

  . فضاٛ البٔاع  اجملنْعات البابل٘ للبٔاع  االقرتاىات البابل٘ للبٔاع. Lpفضاٛات  

 

 ضاعات معتندٗ( 3) التخلٔ  االقرتاىٕ 2920700

   

بٔاضٔ٘ ّفضاٛ باىاخ  بعض االمثل٘ علٙ الفضاٛات البٔاضٔ٘ ّفضاٛ باىـاخ  الفضاٛات اخلطٔ٘  الفضاٛات ال

,0  ,مثــ  ,pl l c , nC C ., C[a,b], IRn     IR   ٘الفضــاٛات البٔاضــٔ٘ لــري التامــ٘  املــهؤ سات اخلطٔــ

لـرتا،  االقرتاىـات اخلطٔـ٘    احملدّدٗ ّفضاٛاتَا   البٔاضات املتلافٝـ٘  الفضـاٛات البٔاضـٔ٘ امليتَٔـ٘ ّا    

احملدّدٗ  الفضاٛات الثيأٜ٘  فضاٛات ٍلنرت: تعسٓف  قاىٌْ متْاشٖ املطتطٔدت  عدق٘ فضاٛات ٍلنرت 

 مع فضاٛات باىاخ  املت َات املتعامدٗ.  

 

 ضاعات معتندٗ( 3) التخلٔ  املسكب املتبدو 2920703

   

ــات      ــ٘ املتضــني٘ اقرتاى ىظسٓــ٘ البــْاقٕ   حطــاب البــْاقٕ عيــد ادقطــاب   حطــاب التلــامدت  املعتل

cos , sinz z         ٌالتلامــ  علــٙ قطــع الفــسع   رتثٔــ  االقرتاىــات اخلطٔــ٘   اقــرتا  

1

z
   

التخْٓدت اخلطٔ٘ اليطبٔ٘   حتْٓ  االقرتاىات 

1
2 2, ,ze z z   ٙاحلفـا  علـ  

    اليباط احلسج٘   مبدأ الطع٘.  حتْٓدت االقرتاىات التْافبٔ٘ الصّآا   املساف  التْافبٕ

 

 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ التبسٓب 2920709

   

  التبسٓـب باضـتخداو كـثريات احلـدّد اجلنرٓـ٘   التبسٓـب       دئ ادضاضٔ٘  فضاٛات االقرتاىاتبعض املبا

ب ادفضـ    كـثريات حـدّد      خصـاٜص التبسٓـ  ثريات احلدّد اجلنرٓ٘ ّ املثلثٔ٘داو كامليتظه باضتخ

   لساى:  التبسٓب علٙ دلنْعات ميتَٔـ٘  متطلطـدت فـْزٓري     اضتلنال التػٔبٔػٔف  االضتلنال

  .ّٓسضرتاع -سق جاّع  ىظسٓ٘ ضتٌْ   طجاكطٌْ  كثريات احلدّد املتعامدٗىظسٓات 
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 ضاعات معتندٗ( 3) يف التخلٔ  املسكب مْضْعات متبدم٘ 2920705

ــاب    ــب الطــــــ : املتطلــــــ

(2920703) 

  العـاٜدت املتعامـدٗ     ليـدلْ   -ىظسٓـ٘ فسالنـاٌ      ث دّاٜـس هلادامـازد  االقرتاىات احملدب٘ ّ ىظسٓ٘ الـثد 

ٌ  اضل -ىظسٓ٘ ازشٓد  ىَـاٜٕ      الضـسب الد ْلٕ  فضاٛ االقرتاىات التخلٔلٔ٘  ىظسٓ٘ حفظ الصّآـا لس ـا

لٔفـسش     -  ىظسٓـ٘ مٔتـا    ىظسٓ٘ العْام  لْٓسضرتاع  اقرتاىات جاما  اقرتاىات ز اٌ شٓتا  ىظسٓـ٘ زّىـ:  

ً   التخلٔ  املىظسٓ٘ مبدأ االىعلاع   ىظسٓـ٘ العْامـ  هلادامـازد      طتنس مً خدل مطاز  قاىٌْ جريضـ

  ىظسٓ٘ بٔلازد.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) التخلٔ  العددٖ املتبدو 2920700

   

لطسق العددٓ٘ حل  املعادالت التفاضلٔ٘ العادٓ٘   الطسق العددٓ٘ حل  املعادالت التفاضلٔ٘ اجلصٜٔـ٘    ا

 مطأل٘ مصفْف٘ البٔه الراتٔ٘   التلامدت العددٓ٘.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ االحتناالت املتبدم٘ 2920730

   

ملت ريات العػـْأٜ٘   اقرتاىـات املـت ريات    تعسٓفات خمتلف٘ )متيْع٘( لدحتنال   بدَٓٔات االحتنال   ا

العػْأٜ٘   التْشٓعات االحتنالٔ٘   الفضاٛات االحتنالٔـ٘ املطـتخث٘   التخـْٓدت   التْقـع السٓاضـٕ       

  االضتبدل   أغلال التبازب   قْاى  ادعداد الضخن٘   االقرتاىات املنٔصٗ.

  

 ٗ(ضاعات معتند 3) اإلحصاٛ السٓاضٕ املتبدو 2920733

ــاب    ــب الطــــــ  :املتطلــــــ

(2920730) 

مساجعــ٘ للتْشٓعــات االحتنالٔــ٘ امليفصــل٘ ّ املتصــل٘   التْشٓعــات االحتنالٔــ٘ املػــرتك٘   التْشٓــع 

الطبٔعــٕ املتعــدد   حتــْٓدت املــت ريات العػــْأٜ٘   التْقــع السٓاضــٕ القرتاىــات مــت ريات عػــْأٜ٘   

تناو   اختباز الفسضٔات اإلحصـأٜ٘   االختبـازات لـري      ال Rao - Cramerالتبدٓس اإلحصاٜٕ    ىظسٓ٘ 

 املتخٔصٗ.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) اإلحصاٛ احلْٖٔ املتبدو ) لطلب٘ العلْو احلٔاتٔ٘( 2920736

   

٘  اإل   اختبـاز الفسضـٔات    التْشٓعـات االحتنالٔـ٘  التبـدٓس      بعـض حصاٛ الْصفٕ  طسق اختٔـاز العٔيـ

  االحنداز ّ االزتباط.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ الصمس 2920790

   

  الصمس اجلصٜٔـ٘    Normalizersّ ما ٓتبعَا مً مبْمات    Normal Subgroupsالصمس اجلصٜٔ٘ البْ ٘ 

  اجلداٛ الضسبٕ  ّ اجلنعٕ جملنْعـات لـري ميتَٔـ٘ مـً الصمـس   الصمـس احلـسٗ ّ          Invariantلري املت ريٗ 

  الصمــس املتضــاٜل٘   Solvable  منرٍيــات ضــٔلْ   الصمــس البابلــ٘ للخــ  الصمــس االبدالٔــ٘ امليتَٔــ٘ التْلــد 

Nilpotent   ٘ٓالصمس املسكص  Central      احللبات االبدالٔ٘ ّحٔدٗ التْلد ّ الطاحات ّحٔـدٗ التخلٔـ  

factorization  .  
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 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ احللبات 2920790

   

  املْدٓـْالت     nilpotentلبـات )لـري االبدالٔـ٘(   املثالٔـات املتضـاٜل٘      املثالٔات العظنٙ ّ ادّلٔـ٘ يف احل 

modules     ٗاملْدْٓالت اليْ ريٓ٘ ّ االزتٔئ٘   احللبات اليْ ريٓ٘ ّ االزتٔئ٘   ىظسٓ٘ ٍلنرت للباعد  

    احللبات البطٔط٘. semi - simple  احللبات غبُ البطٔط٘   Jacobson radicalجرز جاكبطٌْ 

 
 ضاعات معتندٗ( 3) املعادالت التفاضلٔ٘ العادٓ٘ املتبدم٘   2920723

   

 -مفأٍه أضاضٔ٘ ّ أمثل٘ علٙ املطاٜ  ذات البٔه االبتدأٜ٘   ّجْد ّ ّحداىٔ٘ احللـْل   ىظسٓـ٘ غـتْزو    

لْٓفٔ    اقرتاىـات جـسًٓ   ادىظنـ٘ اخلطٔـ٘ ّ مصـفْف٘ احلـ  ادضاضـٔ٘   مطـتْٚ الطـْز   ادىظنـ٘           

تٔ٘ ّ االضتبساز   أىظن٘ تبرتب مً ادىظن٘ اخلطٔ٘   الطسٓب٘ الثاىٔ٘ للٔباىْ    احللْل الدّزٓـ٘    الرا

  تطبٔبات.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) التبْلْجٔا املتبدم٘ 2920760

   

تبْلْجٔا الرتتٔب  جداٛ الفضاٛات    التبْلـْجٕ الضـعٔف  فضـاٛات البطـن٘  الػـبلات ّ املسغـخات        

د ّ مطلنات الفص   ىظسٓ٘ تٔلاىْ    الفضاٛات غبُ املرتاص٘  الفضاٛات املرتٓ٘  دلنْع٘ قابلٔ٘ الع

  كاىتْز.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) التبْلْجٔا اجلنرٓ٘ 2920760

ــاب    ــب الطــــــ  :املتطلــــــ

(2920760) 

ٕ  مطـلن٘  الصمسٗ ادضاضٔ٘ ّ الفضاٛات ال طأٜ٘   الفٝات ّ املهؤ سات  املسكب االفسادٖ   شمسٗ اهلْمْلْج

البعد   بات اهلْمْتْبٕ   املتتابع٘ البصـريٗ التامـ٘  املتتابعـ٘ الطْٓلـ٘ التامـ٘  اهلْمْلـْجٕ اليطـ          

  فٔتْزع. -املثلث التاو  اهلْمْلْجٕ املختصس  اإلىبا،   ىظسٓ٘ مآس

 
 ضاعات معتندٗ( 3) السٓاضٔات التطبٔبٔ٘ )طسق زٓاضٔ٘( 2920770

ــاب    ــب الطــــــ                    :املتطلــــــ

(2920760) 

حتْٓ  البدع : خْاصُ ّ طسق إجيادِ   حتْٓدت اقرتاىات خاص٘  معلـْع   :التخْٓدت التلاملٔ٘

فْزٓري: تعسٓفـُ  معلْضـُ  تطبٔبـات علٔـُ       دتالتخْٓ   طسق إجياد املعلْع  تطبٔبات  حتْٓ

التلاملٔ٘: تعسٓفَا  طسق حتْٓ  ٍاىل  ّ تطبٔبات علُٔ  حتْٓ  مل  ّ تطبٔبات علُٔ  املعادالت 

  حلَا  تطبٔبات ّ منرٍيات.

 
 


