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قغِ ايضٜاعٝات 

ن١ًٝ  ايعًّٛ 

داَع١ آٍ ايبٝت 

 

 

ايضٜاعٝات  يف  ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 

. ايبهايٛصٜٛؼ يف ايضٜاعٝات : (بايعضبٝـ١ )اعِ ايزصد١ 

. B. Sc.  in Mathematics  : (باإلصتًٝظ١ٜ)اعِ ايزصد١ 

 

:  َهْٛات ارتط١- أ

عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً  (132)تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف ايضٜاعٝات َٔ  

:  اآلتٞايٓشٛ 

ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ 

 27َتطًبات ادتاَع١ أٚاًل 

ثاًْٝا 

ثايجًا 

: َتطًبات ايه١ًٝ

: َتطًبات ايكغِ

املٛار اإلدباص١ٜ -     أ 

املٛار االختٝاص١ٜ -   ب 

 

21 

 

66 

15  

 

 03َٛار سض٠  صابعًا 

 132اجملُٛع 

 

: ْعاّ ايرتقِٝ - ب

: صَظ ايه١ًٝ- 1

ايهًٝــــ١ ايضَظ 

ايعًـّٛ  04

 

: صَٛط األقغاّ- 2

ايكغــِ ايضَظ 

ايضٜاعٝات  01

ايفٝظٜــا٤  02

ايهُٝٝــا٤  03

ايعًّٛ اذتٝات١ٝ  04

 

: صَٛط املٛار- 3

 

1 2 3 01 04 

                                                                                                                      

ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ 
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 يف أصقاّ املٛار (اجملاٍ)َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات 

 

عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ 

0 
ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ ٚاملعارالت 

ايتفاع١ًٝ ٚايتشًٌٝ ايضٜاعٞ 
ادترب  4

أعػ ٚتاصٜذ ايضٜاعٝات  5ايعًّٛ االنتٛاص١ٜ  1

ايتبٛيٛدٝا ٚاهلٓزع١  6ايتشًٌٝ ايعزرٟ  2

ايضٜاعٝات ايتطبٝك١ٝ  7اإلسضا٤ ٚاالستُاالت  3

 

 :عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ (27):َتطًبات ادتاَع١ (أٚاًل) 

. عاع١ َعتُز٠ (18):املتطًبات اإلدباص١ٜ- أ 

. عاعات َعتُز٠ (8):املتطًبات االختٝاص١ٜ- ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ عاع١ َعتُز٠ (18):املتطًبات اإلدباص١ٜ- أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 600000 1

 - 3 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 0101271 2

 - 3 ْعِ اإلعال١َٝاٍ 0102350 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 0601100 4

 - 3 (1)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1301101 5

 - 3 (1)ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ  1302101 6

 

 تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ *:

. املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َار٠ عاعات َعتُز (9):املتطًبات االختٝاص١ٜ- ب

:  ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ

 

: زتاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚغِ املغاقات ايتاي١ٝ: أٚال

املتطًب  ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 ايغابل

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 0101116 1

 - 3 ساعض ايعامل اإلعالَٞ 0101371 2

 - 3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ  1102121 3

 1301101 3 (2)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1301102 4

 1302101 3 (2)ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ  1302102 5

 - 3 تاصٜذ اذتغاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1303101 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1303102 7

 - 3 (1)ايًػ١ ايفضْغ١ٝ  1304101 8

 - 3( 1)ايًػ١ االعبا١ْٝ 1304151 9

 - 3 (1)ايًػ١ االٜطاي١ٝ  1304161 10

 - 3 (1)ايًػ١ األملا١ْٝ  1304171 11

 - 3 (1)ايًػ١ ايفاصع١ٝ  1304171 12

 - 3 (1)ايًػ١ ايرتن١ٝ  1304199 13
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: زتاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتضار١ٜ ٜٚغِ املغاقات ايتاي١ٝ: ثاًْٝا

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 0102153 1

 - 3 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 0102250 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكغاٜا املعاصض٠ 0101471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 0201110 4

 - 3 َبارئ االقتضار 0501100 5

 - 3 (1)َبارئ إراص٠ األعُاٍ  0502101 6

 - 3ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ  0601436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1102130 8

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1102220 9

 - 3آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ  1303105 10

-  3أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ  1401100 11

 

 

: زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايضش١ ٜٚغِ املغاقات ايتاي١ٝ: ثايجًا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 0201110 1

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 0402100 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 0403100 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 0404109 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 0703242 5

 - 3 عًّٛ األصض 0801105 6

 - 3 َضارص ايطاق١ 0801113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 0801115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 0801117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 0902230 10

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1001160 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1201101 12

 

أَا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ : َالسع١

 ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ٚاذتاعٛب ع٢ً إٔ 2010/2011ايفضٌ األٍٚ 

 خاصز خطت٘ (099)ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا 

: ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1301099 1

 - 3 ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ 1302099 2

 - 3 ساعٛب 0901099 3
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  :ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ، عاع١ َعتُز٠ (21): ن١ًٝاٍَتطًبات - ثاًْٝا 

أعِ املار٠ صقِ املار٠ 

 اتعاعاٍ

عتُز٠ امل

عابل اٍتطًب امل

-  3 (1 )ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ 0401101

 0401101 3( 2)ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ  0401102

-  3طضم اإلسضا٤   0401233

-  3 (1 )ايفٝظٜا٤ ايعا١َ 0402101

-  3 (1)ايهُٝٝا٤ ايعا١َ  0403101

-  3 (1)ايعًّٛ اذتٝات١ٝ ايعا١َ  0404101

-  3 (يًتدضضات ايع١ًُٝ) (2)اذتاعٛب 0901131

 

 

 :عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ (81): َتطًبات ايكغِ -  ثايجًا 

 :عاع١ َعتُز٠  ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ (66 ): اإلدباص١ٜ املٛار-أ

عابل اٍتطًب املعتُز٠ امل اتعاعاٍأعِ املار٠ صقِ املار٠ 

 0401102 3 (3)ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ  0401201

 0401201 3  ٚايتهاٌَ املتكزّايتفاعٌ  0401202

 0401102 3 (1)املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ  0401203

 - 3 (1)ارتطٞ ادترب  0401241

 0401101 3املٓطل ْٚعض١ٜ اجملُٛعات  0401251

 0401203 ٚ 0401201 3اقرتاْات خاص١ ٚحتًٌٝ فٛصٜٝ٘  0401272

 0401251ٚ 0401102 3 (1)ايتشًٌٝ اذتكٝكٞ  0401301

 0401202 3 (1)ايتشًٌٝ املضنب  0401303

 0401272 3 (1 )املعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥ 0401304

  0401241 3 (1)ايتشًٌٝ ايعزرٟ  0401321

  0401102 3ْعض١ٜ االستُاالت  0401331

 0401251 3 (1)ادترب اجملضر  0401342

 0401251 3ايعزر ْعض١ٜ  0401344

 0401251 3 (1)ايتبٛيٛدٝا  0401361

 0401251 3اهلٓزع١ اإلقًٝز١ٜ ٚايالإقًٝز١ٜ  0401365

 0401241 3ايربزت١ ارتط١ٝ ْٚعض١ٜ األيعاب  0401384

 0401301 3 (2)ايتشًٌٝ اذتكٝكٞ  0401401

 0401321 3 (2)ايتشًٌٝ ايعزرٟ  0401421

 0401331 3اسضا٤ صٜاعٞ  0401433

 0401342 3 (2)ادترب اجملضر 0401442

 0401361 3 (2)ايتبٛيٛدٝا 0401461

 َغت٣ٛ ايغ١ٓ ايضابع١ 3تطبٝكات اذتاعٛب يف ايضٜاعٝات  0401473
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عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز ادتاَع١   (3 ):سض٠ َٛار- صابعًا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خيتاصٖا ايطايب َٔ بني املٛار اآلت١ٝ، َعتُز٠٠ عاع(15):  املٛار االختٝاص١ٜ– ب

عابل اٍتطًب املعتُز٠ امل اتعاعاٍأعِ املار٠ صقِ املار٠ 

 0401331 3حتًٌٝ االضتزاص  0401332

 0401251 401241ٚ 3ْعض١ٜ ايضعّٛ  0401343

َغت٣ٛ ايغ١ٓ ايجايج١  3تاصٜذ ايضٜاعٝات  0401351

 401202ٚ0401361 3اهلٓزع١ ايتفاع١ًٝ   0401364

 0401302 3 (2)ايتشًٌٝ املضنب 0401402

  0401203 3 (2)املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ  0401403

 0401304 3 (2)املعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥ 0401404

 0401301 3ايتشًٌٝ االقرتاْٞ   0401405

 0401331 3مناسز ايعًُٝات ايعؾٛا١ٝ٥  0401434

 0401331 3 حتًٌٝ ايغالعٌ ايظ١َٝٓ 0401438

 0401241 3 (2)ادترب ارتطٞ  0401441
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 املٛار اييت ٜطضسٗا ايكغِ

 اعِ املار٠ صقِ املار٠
ايغاعات 

 األعبٛع١ٝ

ايغاعات 

 املعتُز٠
 املتطًب ايغابل

 - 3 3 أعاعٝات ايضٜاعٝات 0401099

 - 3 3 (1)ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ  0401101

 0401101 3 3 (2)ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ  0401102

   3  َبارئ ايضٜاعٝات 0401105

 - 3 3 (ن١ًٝ ايعًّٛيػري طًب١ )َبارئ ايضٜاعٝات  0401106

 - 3 3 طضم اإلسضا٤ 0401233

 - 3 3 (يطًب١ قغِ ايعًّٛ اذتٝات١ٝ ٚ ايتُضٜض  )اإلسضا٤ اذتٟٝٛ  0401236

 0401102 3 3 (3)ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ  0401201

 0401201 3 3 ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ املتكزّ 0401202

 0401102 3 3 (1)املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ  0401203

 0401271 ٚ 0401231 3 3  (1) ايعًّٛ اإلنتٛاص١ٜ 0401211

 0401271 ٚ 0401231 3 3  (1)ايضٜاعٝات اإلنتٛاص١ٜ  0401312

 0401131 ٚ 0401102 3 3 االستُاالت ْعض١ٜ 0401231

 0401131 3 3 حتًٌٝ اإلضتزاص  0401232

 - 3 3 ٚاإلسضا٤االستُاي١ٝ  0401237

 - 3 3  ايتطبٝكٞاإلسضا٤َكز١َ يف  0401238

 - 3 3 (1)ادترب ارتطٞ  0401241

 0401101 3 3 املٓطل ْٚعض١ٜ اجملُٛعات 0401251

 0401102 3 3 ايضٜاعٝات املاي١ٝ 0401271

 0401203ٚ   0401201 3 3 اقرتاْات خاص١ ٚحتًٌٝ فٛص١ٜٝ 0401272

 0401251 0401102ٚ 3 3 (1)ايتشًٌٝ اذتكٝكٞ  0401301

 0401202 3 3 (1)ايتشًٌٝ املضنب  0401303

 0401272 3 3 (1)املعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥  0401304

 0401212 3 3 (2)ايضٜاعٝات اإلنتٛاص١ٜ  0401313

 0401232 3 3 ايضٜاعٝات ايزميٛغضاف١ٝ  0401314

  0401241 3 3 (1)ايتشًٌٝ ايعزرٟ  0401321

 0401231 3 3  اإلسضا٤ ايضٜاعٞ 0401331

 0401331 3 3 حتًٌٝ ايغالعٌ ايظ١َٝٓ  0401338

 0401251 3 3 (1)ادترب اجملضر  0401342

 0401251 0401241ٚ 3 3 ْعض١ٜ ايضعّٛ 0401343

 0401251 3 3 ايعزرْعض١ٜ  0401344

 َغت٣ٛ ايغ١ٓ ايجايج١ 3 3 تاصٜذ ايضٜاعٝات 0401351

 0401251 3 3 (1)ايتبٛيٛدٝــــا  0401361

 0401361 0401202ٚ 3 3 اهلٓزع١ ايتفاع١ًٝ 0401364

 0401251 3 3 اهلٓزع١ اإلقًٝز١ٜ ٚايالإقًٝز١ٜ 0401365

  0401241 3 3 ايربزت١ ارتط١ٝ ْٚعض١ٜ األيعاب 0401384

 0401301 3 3 (2)ايتشًٌٝ اذتكٝكٞ  0401401

 0401302 3 3 (2)ايتشًٌٝ املضنب 0401402

  0401203 3 3 (2)املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ  0401403

 0401304 3 3 (2)املعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥  0401404

 0401301 3 3 ايتشًٌٝ اإلقرتاْٞ 0401405

 0401331 3 3 ْعض١ٜ ارتطٛص٠ 0401411

 0401331 3 3 ايُٓاسز االنتٛاص١ٜ  0401412

 َغت٣ٛ ايغ١ٓ ايضابع١ 3 3 (2)ايعًّٛ االنتٛاص١ٜ  0401413

 َغت٣ٛ ايغ١ٓ ايضابع١ 3 3 يف ايعًّٛ اإلنتٛاص١ٜ تطبٝكات اذتاعٛب 0401414

 0401312 3 3 صٜاعٝات ايتكاعز 0401415

 0401321 3 3 (2)ايتشًٌٝ ايعزرٟ 0401421

 0401131 3 3 تضُِٝ ٚحتًٌٝ ايتذاصب 0401432

 0401331 3 3  ايعؾٛا١ٝ٥ايع١ًُٝمناسز  0401434

 0401231 3 3 إسضا٤ ال َعًُٞ 0401436

 0401131 3 3 ايعٝٓات 0401437

 0401331 3 3 حتًٌٝ َتعزر املتػريات  0401439

 0401241 3 3 (2)ادترب ارتطٞ  0401441

 0401342 3 3 (2)ادترب اجملضر  0401442

 0401361 3 3 (2)ايتبٛيٛدٝا 0401461

 َغت٣ٛ ايغ١ٓ ايضابع١ 3 3 تطبٝكات اذتاعٛب يف ايضٜاعٝات 0401473

 



 8 

 ارتط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١ ختضط ايضٜاعٝات

  األٚىلايغ١ٓ 

 

ايفضٌ ايجاْٞ ايفضٌ األٍٚ 

 اعِ املار٠ صقِ املار٠
ايغاعات 

 األعبٛع١ٝ

ايغاعات 

 املعتُز٠
 اعِ املار٠ صقِ املار٠

ايغاعات 

األعبٛع١ٝ 

ايغاعات 

 املعتُز٠

 3 3 َتطًب داَع١ - 3 3 َتطًب داَع١   -

 3 3 َتطًب داَع١ - 3 3 َتطًب داَع١  -

 3 3 ن١ًَٝتطًب  - 3 3 َتطًب داَع١  -

 3 3طضم اإلسضا٤  0401233 3 3 َتطًب ن١ًٝ  -

 3 3 (2 )ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ 0401102 3 3 (1 )ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ 0401101

 15اجملُٛع  15اجملُٛع 

 

ايغ١ٓ ايجا١ْٝ 

ايفضٌ ايجاْٞ ايفضٌ األٍٚ 

 اعِ املار٠ صقِ املار٠
ايغاعات 

 األعبٛع١ٝ

ايغاعات 

 املعتُز٠
 اعِ املار٠ صقِ املار٠

ايغاعات 

األعبٛع١ٝ 

ايغاعات 

 املعتُز٠

 3 3َتطًب داَع١  - 3 3 َتطًب ن١ًٝ  -

 3 3ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ املتكزّ  0401202 3 3  داَع١َتطًب  -

 املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ 0401203 3 3 قغِ اختٝاصَٟتطًب  -

(1 )

3 3 

 3 3ْعض١ٜ االستُاالت  0401331 3 3 (3 )ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ 0401201

املٓطل ْٚعض١ٜ  0401251

اجملُٛعات 

 3 3( 1 )ادترب ارتطٞ 0401241 3 3

 15اجملُٛع  15 اجملُٛع

 

ايغ١ٓ ايجايج١ 

ايفضٌ ايجاْٞ ايفضٌ األٍٚ 

 اعِ املار٠ صقِ املار٠
ايغاعات 

 األعبٛع١ٝ

ايغاعات 

 املعتُز٠
 اعِ املار٠ صقِ املار٠

ايغاعات 

األعبٛع١ٝ 

ايغاعات 

 املعتُز٠

 3 3َتطًب داَع١   -  3 3 َتطًب داَع١   -

ٍ ْٟات خاص١ ٚحتٌااقرت 0401272

 ٜٟ٘فٛص

 3 3َتطًب قغِ اختٝاصٟ  - 3 3

 3 3( 1)ايتشًٌٝ املضنب 0401303 3 3( 1)ايتشًٌٝ اذتكٝكٞ 0401301

املعارالت ايتفاع١ًٝ  0401304 3 3( 1)ايتشًٌٝ ايعزرٟ 0401321

( 1 )ادتظ١ٝ٥

3 3 

 3 3 صٜاعٞ إسضا٤ 0401433 3 3( 1)ادترب اجملضر 0401342

اهلٓزع١ االقًٝز١ٜ  0401365 3 3 (1)ايتبٛيٛدٝا  0401361

ٚايالإقًٝز١ٜ 

3 3 

 18اجملُٛع  18اجملُٛع 

 

ايغ١ٓ ايضابع١ 

ايفضٌ ايجاْٞ ايفضٌ األٍٚ 

 اعِ املار٠ صقِ املار٠
ايغاعات 

 األعبٛع١ٝ

ايغاعات 

 املعتُز٠
 اعِ املار٠ صقِ املار٠

ايغاعات 

األعبٛع١ٝ 

ايغاعات 

 املعتُز٠

 3 3 قغِ  اختٝاصَٟتطًب -  3 3َتطًب قغِ  اختٝاصٟ - 

تطبٝكات اذتاعٛب يف  0401473 3 3َتطًب قغِ  اختٝاصٟ - 

 ايضٜاعٝات

3 3 

ايربزت١ ارتط١ٝ ْٚعض١ٜ  0401384

 األيعاب

 3 3 َار٠ سض٠-  3 3

 3 3 (2)ايتشًٌٝ اذتكٝكٞ  0401401 3 3 ْعض١ٜ ايعزر 0401344

 3 3 (2)ايتشًٌٝ ايعزرٟ  0401421 3 3( 2)ادترب اجملضر 0401442

  3 3( 2)ايتبٛيٛدٝا  0401461

 15اجملُٛع  18اجملُٛع 
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ٚصف املغاقات اييت ٜطضسٗا ايكغِ 

 

 (عاعات َعتُز3٠) أعاعٝات ايضٜاعٝات 0401099

 Precocious Mathematics  ٚدزٟال : املتطًب ايغابل 

ْعاّ األعزار اذتكٝك١ٝ ، األعػ  ٚادتشٚص، نجريات اذتزٚر ، املتبآٜات، املغت٣ٛ  ايزٜهاصتٞ، 

املعارالت ، االقرتاْات ، صعِ االقرتاْات ، االقرتاْات ارتط١ٝ ًَٚٝٗا، االقرتاْات ايرتبٝع١ٝ ٚصمسٗا، تضنٝب 

االقرتاْات، االقرتاْات ايعهغ١ٝ ، االقرتاْات ايٓغب١ٝ ٚصمسٗا ، ايهغٛص ادتظ١ٝ٥ ، االقرتاْات األع١ٝ 

ٚايًٛغضمت١ٝ ، املعارالت االع١ٝ ٚايًٛغضمت١ٝ، را٥ض٠ ايٛسز٠، قٝاؼ ايظٚاٜا ، االقرتاْات املجًج١ٝ ٚصمسٗا ، 

 .َعهٛؼ االقرتاْات املجًج١ٝ

 

( عاعات َعتُز3٠) (1)ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ  0401101

 Calculus (1) ال ٜٛدز: املتطًب ايغابل 

َفَٗٛٗا، : املغتكِٝ، ايزا٥ض٠، املتبآٜات؛ االقرتاْـات: َضادع١ عا١َ يف َبارئ اهلٓزع١ ايتش١ًًٝٝ

: تعضٜفٗا َٚفّٗٛ ايٓٗا١ٜ َٔ طضف ٚاسز، بعض املربٖٓات؛ االتضاٍ: خضا٥ضٗا، أْٛاعٗا؛ ايٓٗاٜات

تعضٜف، قٛاعز، قاعز٠ ايغًغ١ً، املؾتكات ايعًٝا، االؽتكام ايغُين؛ : خضا٥ط َٚربٖٓات؛ املؾتكات

ْعض١ٜ ايك١ُٝ املتٛعط١، االقرتاْات املتظاٜز٠ ٚاملتٓاقض١، ايكِٝ ايكض٣ٛ، : تطبٝكات ع٢ً ايتفاعٌ

أصٌ املؾتك١، ايٓعض١ٜ األعاع١ٝ يف : ايتشزب ٚاالْعطاف، ايتكاصب األفكٞ ٚايعُٛرٟ؛ايتهاٌَ

ايتهاٌَ، بعض ايتطبٝكات ع٢ً ايتهاٌَ، ايتهاٌَ بايتعٜٛض، ايتهاٌَ باألدظا٤؛ االقرتاْات 

َعهٛعٗا؛ : خضا٥ط، َؾتكات، تهاَالت؛ االقرتاْات ايظا٥ز٠ ٚاملجًج١ٝ: ايًٛغضمت١ٝ ٚاألع١ٝ

 .َؾتكاتٗا، تهاَالتٗا

 

( عاعات َعتُز3٠) (2)ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ  0401102

 Calculus (2) (0401101): املتطًب ايغابل 

ايتهاٌَ باألدظا٤، ايهغٛص ادتظ١ٝ٥، ايتعٜٛغات املجًج١ٝ، اإلسزاثٝات ايكطب١ٝ، : طضم ايتهاٌَ

املعارالت املع١ًُٝ، املتتايٝات، ايتكاصب ٚايتباعز، ايتهاٌَ املعتٌ، املتغًغالت ايالْٗا١ٝ٥، اختباصات 

 .ايتكاصب

 

 (عاعات َعتُز3٠) َبارئ ايضٜاعٝات  0401105

 Fundamentals of Mathematics ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

 األع١ٝ ٚايًٛغاصٜت١ُٝ  اجملُٛعات، ايك١ُٝ املطًك١، املتبآٜات، االقرتاْات، االؽتكام ٚقٛاعزٙ، االقرتاْات

ٚاملجًج١ٝ، ايكِٝ ايكض٣ٛ ْٚكاط االْعطاف، ايتهاٌَ احملزٚر، قٛاعز ٚتطبٝكات، املضفٛفات، سٌ 

 .املعارالت اآل١ْٝ، ايربزت١ ارتط١ٝ

 

 (عاعات َعتُز3٠) (يػري طًب١ األقغاّ ايع١ًُٝ )َبارئ ايضٜاعٝات  0401106

 Fundamentals of Mathematics(For 

nonscientific majors) 

ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

 األع١ٝ ٚايًٛغاصٜت١ُٝ  اجملُٛعات، ايك١ُٝ املطًك١، املتبآٜات، االقرتاْات، االؽتكام ٚقٛاعزٙ، االقرتاْات

ٚاملجًج١ٝ، ايكِٝ ايكض٣ٛ ْٚكاط االْعطاف، ايتهاٌَ احملزٚر، قٛاعز ٚتطبٝكات، املضفٛفات، سٌ 

  .املعارالت اآل١ْٝ، ايربزت١ ارتط١ٝ
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 (عاعات َعتُز3٠) (3)ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ  0401201

 Calculus (3) (0401102): املتطًب ايغابل 

أطٛاهلا، مماعاتٗا، اضتٓاؤٖا، : ْٗاٜات، اتضاٍ ، َؾتكات، تهاَالت؛ املٓشٓٝات: سغبإ املتذٗات

اقرتاْات سٚات َتػريات َتعزر٠، َفاِٖٝ ايغطٛح ايرتبٝع١ٝ، اجملُٛعات املفتٛس١ ٚاجملُٛعات املػًك١، 

ايٓٗاٜات، االتضاٍ، املؾتكات ادتظ١ٝ٥، ايتفاعالت، قاعز٠ ايغًغ١ً، املؾتك١ االجتا١ٖٝ، ايتزصٜر، 

 .َغتٜٛات ايتُاؼ، ايكِٝ ايكض٣ٛ، َغضٚبات الدضاْر

 

 (عاعات َعتُز3٠) ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ املتكزّ 0401202

 Calculus  Advanced (0401201): املتطًب ايغابل 

ايتهاَالت ايجٓا١ٝ٥، تعضٜفٗا، سغابٗا، ايتهاٌَ ايتتابعٞ باألسزاثٝات : ايتهاَالت املغاعف١

: ايزٜهاصت١ٝ ٚايكطب١ٝ؛ ايتهاَالت ايجالث١ٝ، باإلسزاثٝات ايزٜهاصت١ٝ ٚاالعطٛا١ْٝ ٚايهض١ٜٚ

تعضٜفٗا ٚسغابٗا تتابعًٝا، تطبٝكات؛ املتٛعطات، َضانظ ايجكٌ، ايكضٛص ايشاتٞ، ايتزِٜٚ، ايتهاَالت 

، َغاسـ١ ايغطٛح، ايتهاَالت ”Laplace“، َعاري١ البالؼ”Green“ع٢ً ارتطٛط، َرب١ٖٓ غضٜٔ 

 .، ايتباعز، تطبٝكات”Stoke“ع٢ً ايغطٛح، َرب١ٖٓ عتٛى

 

 (عاعات َعتُز3٠) (1)املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ  0401203

 Ordinaries fferential Equation(1) (0401102): املتطًب ايغابل 

َكز١َ ٚتضٓٝفات، سًٍٛ املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ َٔ ايضتب١ األٚىل ٚتطبٝكاتٗا، سًٍٛ املعارالت 

سٌ َعاري١ . َٓع١َٛ َعارالت تفاع١ًٝ عار١ٜ خط١ٝ. ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ َٔ صتب عًٝا ٚتطبٝكاتٗا

 (.2×2)َٓع١َٛ َعارالت تفاع١ًٝ . تفاع١ًٝ عار١ٜ عٓز ْكط١ عار١ٜ باعتعُاٍ َتغًغالت ايك٣ٛ

 

 (عاعات َعتُز3٠)  (1) ايعًّٛ االنتٛاص١ٜ 0401211

 Actuarial Sciences(1) و 0401271): املتطًب ايغابل 

0401331) 
ْعض١ٜ تٛقع ايفا٥ز٠، . ايزصاعات اإلنتٛاص١ٜ باعتدزاّ ايطضم اإلسضا١ٝ٥ ٚتطبٝكاتٗا يف اراص٠ املداطض

مناسز ارتطض ملتػري ٚاسز، عًُٝات ٚتٛطٜعات بٛاعٕٛ ايبغٝط١ ٚاملضنب١، استُايٝات ارتغاص٠ 

ٚاإلْزثاص ٚايكِٝ ايظا٥ز٠، ٚقف ارتغاص٠ ٚإعار٠ ايتاَني ايٓغيب، تٛطٜعات اذتٝا٠ ٚدزاٍٚ اذتٝا٠ 

نُا . اإلسضا١ٝ٥، ايزفع ايغ١ٜٛٓ يًشٝا٠، ايك١ُٝ اإلنتٛاص١ٜ اذتاي١ٝ ٚحتزٜز ايزفعات املٓتع١ُ

ٚتٛعح ٖشٙ املار٠ اٜغًا أ١ُٖٝ اإلسضا٤، ايضٜاعٝات، ايزصاعات ايغها١ْٝ، االقتضار، احملاعب١، املٛاصر 

 .املاي١ٝ، ٚعٌُ اذتاعٛب يف ايزصاعات اإلنتٛاص١ٜ

 

 (عاعات َعتُز3٠)طضم اإلسضا٤  0401233

 Statistical Methods ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

ايتٛطٜعات ايتهضاص١ٜ، َكاٜٝػ ايٓظع١ املضنظ١ٜ، َكاٜٝػ ايتؾتت، االستُاٍ ٚقٛاعزٙ، االعتكالٍ، 

 ايتكزٜض  طضم، املتػريات ايعؾٛا١ٝ٥ ٚايتٛطٜعات االستُاي١ٝ، تٛطٜعات املعا١ٜٓ،”’Bayes“ْعض١ٜ بٝظ

 .، االصتبـاط ٚاالضتزاص(ن١ُٝ ْٚٛع١ٝ )ٚاختباص ايفضعٝات يع١ٓٝ ٚاسز٠ ٚعٝٓتني

 

يطًب١ قغِ ايعًّٛ اذتٝات١ٝ ٚ  )اإلسضا٤ اذتٟٝٛ  0401235

 (ايتُضٜض 

( عاعات َعتُز3٠)

 Biostatistics(For biology and nursing 

majors) 

ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

ايتٛطٜعات ايتهضاص١ٜ، َكاٜٝػ ايٓظع١ املضنظ١ٜ، َكاٜٝػ ايتؾتت، امل٦ٝٓات، االستُاٍ ٚقٛاعزٙ، 

 ، t، ايتٛطٜع ايطبٝعٞ، تٛطٜع ”Poisson“، تٛطٜع سٟ اذتزٜٔ، تٛطٜع بٛاعٕٛ”Bayes“ْعض١ٜ بٝظ

تٛطٜع ناٟ تضبٝع، ايعٝٓات اإلسضا١ٝ٥، فرتات ايجك١ يألٚعاط ٚايٓغب، االصتباط ٚاالضتزاص، اإلسضا٤ات 

. اذت١ٜٛٝ



 11 

 (عاعات َعتُز3٠) االستُاي١ٝ ٚاإلسضا٤ 0401237

 Probability and Statistics ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

ٚصف ايبٝاْات، ْعض١ٜ االستُاالت، ايتٛطٜعات االستُاي١ٝ، بعض ايتٛطٜعات االستُاي١ٝ املتض١ً 

ٚاملٓفض١ً، االصتباط ٚاالضتزاص ارتطٞ ٚايبغٝط، اختباص ايفضعٝات، فرتات ايجك١، حتًٌٝ ايتبأٜ باجتاٙ 

. ٚاسز ٚباجتاٖني، اختباصات ال َع١ًُٝ

 

 (عاعات َعتُز3٠) َكز١َ يف اإلسضا٤ ايتطبٝكٞ 0401238

 Introduction to Applied Statistics ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

ٚصف ايبٝاْات ، َكاٜٝػ ايٓظع١ املضنظ١ٜ ، َكاٜٝػ ايتؾتت، تطبٝكات، االضتزاص ارتطٞ ايبغٝط 

ايتكزٜض . َكز١َ يف االستُاي١ٝ ٚبعض ايتٛطٜعات  االستُاي١ٝ ، تطبٝكات . ٚاالصتباط، تطبٝكات

اختباصات  . حتًٌٝ ايتبأٜ، تطبٝكات. اختباص ايفضعٝات، تطبٝكات. ايٓكطٞ ٚايتكزٜض بايفرتات، تطبٝكات

ال َع١ًُٝ ، تطبٝكات 

 

 (عاعات َعتُز3٠ ) (1)ادترب ارتطٞ  0401241

 Linear algebra(1) ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

درب املضفٛفات، املعارالت اآل١ْٝ، ْعري املضفٛف١ ، فغا٤ املتذٗات، ايتذُٝع ارتطٞ، قاعز٠ : املضفٛفات

ذتٌ املعارالت اآل١ْٝ، ايتشٌٜٛ ارتطٞ، ” Cramer“ايفغا٤، ايبعز ٚايضتب١، احملزرات، طضٜك١ نضاميض

ايٓٛا٠، املز٣، ايتشٌٜٛ ارتطٞ ٚتػٝري ايكاعز٠ يًفغا٤، املتذٗات املُٝظ٠ ٚايكِٝ املُٝظ٠، األقطاص، ايكاعز٠ 

 ”.Gram-Schmidt“مشٝزت - املتعاَز٠ يًفغا٤ ٚايكاعز٠ أسار١ٜ ايتعاَز، طضٜك١ غضاّ 

 

( عاعات َعتُز3٠)املٓطل ْٚعض١ٜ اجملُٛعات  0401251

 Logic and Set Theory (0401101):املتطًب ايغابل 

االعتكضا٤ ايضٜاعٞ، َغًُات املٓطل، يػ١ ْعض١ٜ اجملُٛعات، ايعالقات ٚاالقرتاْات، عالقات ايتهافؤ، 

عالق١ ايرتتٝب، اجملُٛع١ دٝز٠ ايرتتٝب، اجملُٛعات املٓت١ٝٗ ٚغري املٓت١ٝٗ، اجملُٛعات املعزٚر٠ ٚغري 

، ”Cantor“ ٚسغابٗا، َرب١ٖٓ ناْتٛص ”Cardinal Numbers“املعزٚر٠، األصقاّ األص١ًٝ 

، َغ١ًُ ”Schroder-Bernstein“بريْؾتني - َرب١ٖٓ ؽضٚرص - ”Cantor“َرب١ٖٓ ناْتٛص 

 .يًُذُٛعات دٝز٠ ايرتتٝب” Zermelo“، َبزأ طصًًَٛ ”Zorn“االختٝاص، َرب١ٖٓ طٚصٕ 

 

( عاعات َعتُز3٠)ايضٜاعٝات املاي١ٝ  0401271

 Financial Mathematics (0401102): املتطًب ايغابل 

ايزفعات ايغ١ٜٛٓ ايبغٝط١، ارتضِ ايبغٝط، ايفا٥ز٠ املضنب١ ٚارتضِ املضنب،  ٚ ايفا٥ز٠ ايبغٝط١

 ايغُإ ٚايتكاعز ٚايتاَني ،ايغٓزات ٚتكُٝٝٗاأْٛاع أخض٣ َٔ ايزفعات ايغ١ٜٛٓ، ايكضٚض ٚآي١ٝ رفعٗا، 

 .ع٢ً اذتٝا٠

 

( عاعات َعتُز3٠)اقرتاْات خاص١ ٚحتًٌٝ فٛص١ٜٝ  0401272

 Special Functions and Fourier  Analysis  0401201): املتطًب ايغابل 

 (0401203و
َتغًغالت فٛصٜٝ٘ ، حتٜٛالت فٛص١ٜٝ ، اقرتاْات بٝتا ، اقرتاْات داَا ، سًٍٛ املعارالت ايتفاع١ًٝ سٍٛ 

، اقرتْات بغٌ ايعا١َ ، اقرتاْات دتٓزص ، حتٌٜٛ البالؼ ، حتٌٜٛ البالؼ (اقرتاْات بغٌ )ايٓكاط املٓفضر٠ 

 .ايعهغٞ ، سٌ املعارالت ايتفاع١ًٝ عٔ طضٜل حتٜٛالت البالؼ

 

( عاعات َعتُز3٠) (1)ايتشًٌٝ اذتكٝكٞ  0401301

 Real Analysis (1) 0401102):املتطًب ايغابل 

 (0401251و
ْعاّ األعزار اذتكٝك١ٝ ٚخٛاصٗا، تكاصب املتتايٝات ْٚعضٜاتٗا، َتتايٝات نٛؽ٢، ْٗاٜات االقرتاْات 

 .ٚبعض ايٓعضٜات املتعًك١ بٗا، االقرتاْات املتض١ً، االتضاٍ املٓتعِ، االقرتاْات ايٛتري١ٜ ٚايعهغ١ٝ
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 ( عاعات َعتُز3٠) (1)ايتشًٌٝ املضنب  0401303

 Complex Analysis (1) (0401202) :املتطًب ايغابل 

صميإ، االقرتاْات ايتٛافك١ٝ، االقرتاْات االٚي١ٝ - االعزار املضنب١، االقرتاْات ايتش١ًًٝٝ، َعارالت نٛؽٞ

االقرتإ االعٞ، االقرتإ ايًٛغاصٜتُٞ، االقرتاْات املجًج١ٝ، ايتهاٌَ، صٝػ١ نٛؽٞ يًتهاٌَ، : 

. املتغًغالت املضنب١، َتغًغالت تاًٜٛص، َتغاع١ً يٛصْت

 

( عاعات َعتُز3٠) (1)املعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥  0401304

 Partial Differential Equations(1) ( 0401272):املتطًب ايغابل

يف بعز ، بعزٜٔ ٚثالث١  (االْتؾاص )َعاري١ اذتضاص٠ . َكز١َ َٚكاصْ٘ َع املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ

ايضٝػ١  )َعاري١ املٛد٘ يف بعز ، بعزٜٔ ٚثالث١ ابعار، تضٓٝف املعارالت ايتفاعًٝــ١ . ابعار

. ْعاّ َٔ املعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥. (ايكا١ْْٝٛ

 

( عاعات َعتُز3٠) (1)ايضٜاعٝات اإلنتٛاص١ٜ  0401312

 Actuarial Mathematics (1) املتطًب ايغابل :

 (0401271و0401331)
تٛطٜعات ايبكا٤، دزاٍٚ ايفٓا٤، تكزٜض ْغب١ ايفٓا٤ اآل١ْٝ، طضم : تٛطٜعات اذتٝا٠ ٚدزاٍٚ اذتٝا٠

تأَٝٓات اذتٝا٠ . ايتكزٜض إلدظا٤ َٔ األعُاص، قٛاْني ايفٓا٤، دزاٍٚ اذتٝا٠ املدتاص٠، صَٛط خاص١

رفعات اذتٝا٠ . املزفٛع١ اآل١ْٝ ٚ ايغ١ٜٛٓ، أْٛاع عكٛر ايتأَني، ايتأَٝٓات املتػري٠، رٚاٍ ايتدفٝف

أالقغاط . ايغ١ٜٛٓ، عكٛر ايتأَني اجملضر٠، ايزفعات املتض١ً، ايزفعات ايغ١ٜٛٓ ٚايزفعات املتهضص٠

 .ايتأ١َٝٓٝ

 

( عاعات َعتُز3٠) (2)ايضٜاعٝات اإلنتٛاص١ٜ  0401313

 Actuarial Mathematics (2) (0401312): املتطًب ايغابل 

ع٢ً  املتض١ً ٚاملٓفض١ً ٚايفٛا٥ز إلدظا٤ َٔ ايغ١ٓ، تٛطٜع ارتطض ايهأَ: فٛا٥ز ايتأَني احملذٛط٠

 االقرتاْات املتعزر٠، ساي١ ايتاَني املؾرتن١ ٚساي١ آخض. ْعض١ٜ ٖاتٓزٚصف عٓٛات ايتأَني،

 . مناسز اذتٝا٠ غري املغتك١ً، تأَٝٓات ٚايفٛا٥ز ايغ١ٜٛٓ، ساالت إفرتاع١ٝ خاص١ يف ايفٓا٤. ؽرتىّ

 .املتػري٠ ٚايجابت١ يًُذُٛعات ايباق١ٝ، مناسز اذتٝا٠ املتعزر٠- مناسز ايتٓاقط املتعزر٠

 

( عاعات َعتُز3٠) ايضٜاعٝات ايزميٛغضاف١ٝ 0401314

 Mathematics of Demography (0401332): املتطًب ايغابل 

 ستزر٠، ألعُاصايٓغب ارتاّ، ايٓغب : سغابات ايفٓا٤ ٚايبكا٤. َضارصٖا، جتُٝعٗا ٚ األخطا٤:ايبٝاْات

َُعزي١  اجملتُعات املغتكض٠، اجملُٛع١ . بٓا٤ دزاٍٚ اذتٝا٠ َٔ ايتعزار ايغهاْٞ. َكاٜٝػ 

 . أعاعٝات، ْغب١ ايُٓٛ، اجملتُع ؽب٘ ايجابت: اجملتُع ايجابت. ايباق١ٝ، صعِ يهغػ، تطبٝكات

. ٚعط ايتعزار ُٚبعز ايتعزار، َٓش٢ٓ يٛدٝغتو، طضٜك١ املضنبات: االعكاطات ايغها١ْٝ

 .إعتدزاّ بٝاْات ايتعزار ايغهاْٞ

 

( عاعات َعتُز3٠) (1)ايتشًٌٝ ايعزرٟ  0401321

 Numerical analysis (1) (0401241):املتطًب ايغابل 

األخطا٤ اذتغاب١ٝ َٚضارصٖا، سًٍٛ املعارالت غري ارتط١ٝ مبتػري ٚاسز، سًٍٛ أْع١ُ املعارالت 

ارتط١ٝ، ايطضم املباؽض٠، ايطضم ايتتابع١ٝ، االعتهُاٍ ايزاخًٞ، أْع١ُ املعارالت غري ارتط١ٝ، 

 .تطبٝكات ساعٛب١ٝ. ايتكضٜب باعتعُاٍ اجملُٛع األر٢ْ يًُضبعات
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( عاعات َعتُز3٠)  اإلستُاالتْعض١ٜ 0401331

 Probability Theory (0401102): املتطًب ايغابل 

اجملُٛعات ٚطضم ايعز، ايتذضب١ ايعؾٛا١ٝ٥، فغا٤ ايعٝٓات، االستُاٍ ٚقٛاعز٠، ْعض١ٜ بٝظ 

“Bayes’” ،ّٚاملتػريات ايعؾٛا١ٝ٥ ٚايتٛطٜعات االستُاي١ٝ، ايعظّٚ، ايتٛقع، االقرتإ املٛيز يًعظ ،

سات اذتزٜٔ، سات اذتزٜٔ ايغايب، اهلٓزعٞ، ) مناسز َٔ ايتٛطٜعات االستُاي١ٝ املٓفض١ً ٚاملتض١ً

تضبٝع، بٝتا، باصتٛ، ايطبٝعٞ ايًٛغاصمثٞ، داَا، -اهلٓزعٞ ايظا٥ز، بٛاعٕٛ، املٓتعِ، األعٞ، ناٟ

تكضٜب تٛطٜع سٟ اذتزٜٔ يتٛطٜع بٛاعٕٛ  (F، ٚتٛطٜع t، تٛطٜع ايتٛطٜع ايطبٝعٞ، ٚاٜبٌ

“Poisson”تكضٜب ايتٛطٜع ايطبٝعٞ يتٛطٜع سٟ اذتزٜٔ، ايتشٛالت ملتػري عؾٛا٥ٞ ٚاسز ،. 

 

( عاعات َعتُز3٠)حتًٌٝ اإلضتزاص   0401332

 Regression Analysis  (0401331): املتطًب ايغابل 

تهٜٛٔ ايُٓٛسز، إختٝاص َتػريات ايُٓٛسز، حتًٌٝ ايٓتا٥ر ٚايتعًٝل عًٝٗا، أإلضتزاص ارتطٞ 

 ٚ  نفا٠٤ ايُٓٛسزٚايتشكل َٔأالخطا٤  (ايبٛاقٞ)، حتًٌٝ ايبغٝط، أإلضتزاص ارتطٞ املتعزر

فضعٝات ايُٓٛسز، أإلضتزاص ايًٛدغيت، حتًٌٝ ايتبأٜ، تطبٝل ع٢ً إسز٣ ايرباَر أإلسضا١ٝ٥ َجٌ 

SAS ،MINITAB ،EXCEL أو SPSS. 
 

( عاعات َعتُز3٠) (1)ادترب اجملضر 0401342

 Abstract Algebra (1)  (0401251): املتطًب ايغابل 

ايٓعاّ ادتربٟ ٚايعًُٝات ايجٓا١ٝ٥، ؽب٘ ايظَض٠، ايظَض٠، ايظَض٠ ادتظ١ٝ٥، َرب١ٖٓ الغضاْر 

“Lagrange” ايظَض٠ ادتظ١ٝ٥ ايغ١ٜٛ، طَض٠ ايكغ١ُ، طَض٠ ايتبارٌٜ، ايتؾانٌ ايظَضٟ، َربٖٓات ،

 ”.Sylow“، َربٖٓات عًٝٛ Pايتُاثٌ، ايظَض٠ املٓت١ٝٗ ايتٛيز، ايظَض٠ َٔ صتب١ 

 

( عاعات َعتُز3٠) ْعض١ٜ ايضعّٛ 0401343

 Graph Theory  0401241: )املتطًب ايغابل 

 (0401251و
متجًٝٗا ٚرصدتٗا، املغاص ٚايبشح، األؽذاص، األؽذاص املتذ١ٗ، األؽذاص ايجٓا١ٝ٥، ايؾبهات، : ايضعّٛ

، ”Euler“ٚصعِ اًٜٚض ” Hamilton“َغأي١ ادتضٜإ، املغاصات املػًك١ ٚايزٚا٥ض، صعِ ٖاًَتٕٛ

 .، َغأي١ ايتًٜٛٔ ايضباعٞ(matching)َغأي١ ايتٛافل 

 

( عاعات َعتُز3٠)ايعزر ْعض١ٜ  0401344

 Number Theory  (0401251:)املتطًب ايغابل 

، َرب١ٖٓ فريَات ”Euler“األعزار ايطبٝع١ٝ، ايتطابكات، صفٛف ايبٛاقٞ، َرب١ٖٓ أًٜٚض 

“Fermat” ايبٛاقٞ ايرتبٝع١ٝ، َعارالت رٜٛفاْتٛؼ ،“DeFantus”اقرتاْات ْعض١ٜ عزر١ٜ ،. 

 

( عاعات َعتُز3٠) تاصٜذ ايضٜاعٝات 0401351

 History of Mathematics  َغت٣ٛ ) :املتطًب ايغابل

 (ايغ١ٓ ايجايج١

رصاع١ تطٛص ايضٜاعٝات تاصخيًٝا، اذتغاص٠ املضض١ٜ، ايباب١ًٝ، اإلغضٜك١ٝ، ايْٝٛاْٝـ١، اهل١ًٝٓٝٝ، 

اهلٓزٜـ١، ايض١ٝٓٝ، اإلعال١َٝ، األٚصٚب١ٝ اذتزٜج١، سٝح ٜتِ ايرتنٝظ ع٢ً تطٛص َفاِٖٝ 

صٜاع١ٝ َع١ٓٝ يف زتاالت اهلٓزع١ ٚاذتغاب ٚادترب ٚاملجًجات ٚغريٖا، ٚبزاٜات ايضٜاعٝات 

اذتزٜج١ َجٌ ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ ٚاهلٓزع١ ايتش١ًًٝٝ ْٚعض١ٜ ايعزر َٚا إىل سيو، ٚإعطا٤ 

 .أ١ُٖٝ خاص١ يًضٜاعٝات ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ َٛعٛعات ٚأؽداصًا، ٚأثضٖا يف ايٓٗغ١ األٚصٚب١ٝ

 

 

 

( عاعات َعتُز3٠) (1)ايتبٛيٛدٝــــا  0401361
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 Topology(1)  (0401251) :املتطًب ايغابل 

ايفغا٤ات ايتبٛيٛد١ٝ، اجملُٛعات املفتٛس١ ٚاجملُٛعات املػًك١، اإلغالم، راخٌ ٚسز١ٜ 

اجملُٛع١، ْكاط ايتذُع ٚزتُٛعاتٗا، ايفغا٤ ايٓغيب ٚايفغا٤ ادتظ٥ٞ، ايكٛاعز، ايكٛاعز ادتظ١ٝ٥، 

ايكٛاعز احمل١ًٝ، ايفغا٤ات اييت حتكل املعزٚر١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ، دزا٤ عزر َٓت٘ َٔ ايفغا٤ات 

  ، ايتبٛيٛدٝــ١، االتضــاٍ، االقرتاْات املفتٛس١ ٚاملػًك١، اهلََٛٝٛٛصفظّ، َغًُات ايفضٌ 

 ،   ،  ، .٤٤ 

 

( عاعات َعتُز3٠) اهلٓزع١ ايتفاع١ًٝ 0401364

 Geometry Differential               املتطًب ايغابل: 

 (0401361و0401202)
ايغضب ايزاخًٞ ٚاالجتاٖٞ، تٛدٝ٘ ايكٛاعز، املٓشٓٝات املع١ًُٝ، املٓشٓٝات املٓتع١ُ، طٍٛ ايكٛؼ ، 

، تفاع١ً االقرتاْات ، ايغطٛح املٓتع١ُ، ايٓكاط ”Frenet“االضتٓا٤ ٚااليتٛا٤ ، صٝؼ فض١ٜٝٓ 

اذتضد١ ، تػري املعًُٝات ، االقرتاْات ايكاب١ً يًتفاعٌ ع٢ً ايغطٛح ، ايضٝؼ األعاع١ٝ األٚىل 

، ايغطٛح املكٝغ١ ، ايغطٛح املغت١ٜٛ ”Gauss“ٚايجا١ْٝ ، تٛدٝ٘ ايغطٛح ، اقرتإ غاٚؼ 

 .ٚايظا٥ز١ٜ ٚايٓاقض١ٝ ، ايضٝؼ ايتفاع١ًٝ 

 

( عاعات َعتُز3٠) اهلٓزع١ اإلقًٝز١ٜ ٚايالإقًٝز١ٜ 0401365

 Euclidean and non-Euclidean 

Geometry 

 (0401251) :املتطًب ايغابل 

، َغًُات ًٖربت ”Euclid“ب١ٝٓ املغًُات، اهلٓزع١ املٓت١ٝٗ، عٝٛب ٖٓزع١ إقًٝزؼ 

“Hilbert ” يًٗٓزع١ اإلقًٝز١ٜ ، ٖٓزعات الإقًٝز١ٜ َع رصاع١ تفض١ًٝٝ يًٗٓزع١ املغت١ٜٛ

 .ايظا٥ز١ٜ 

 

( عاعات َعتُز3٠) ايربزت١ ارتط١ٝ ْٚعض١ٜ األيعاب 0401384

 Linear Programming and Game 

Theory 

 (0401241):املتطًب ايغابل 

منٛسز ايربزت١ ارتط١ٝ، ايطضٜك١ املبغط١، ايطضٜك١ املبغط١ باملضفٛفات، ارتٛاصط١َٝ ايجٓا١ٝ٥ 

يًطضٜك١ املبغط١، ايربزت١ ارتط١ٝ يف األعزار ايضشٝش١، ايربزت١ ايزٜٓاَه١ٝ، َغأي١ ايٓكٌ، 

 .، تطبٝكات ساعٛب١ٝ”Nash“ْعض١ٜ األيعاب، ْعض١ٜ املٓافع، َغًُات ْاش 

 

( عاعات َعتُز3٠) (2)ايتشًٌٝ اذتكٝكٞ  0401401

 Real Analysis (2)  (0401301): املتطًب ايغابل 

االؽتكام ، ْعض١ٜ ايك١ُٝ املتٛعط١ ، تهاٌَ صميإ، ايٓعض١ٜ االعاع١ٝ يف ايتهاٌَ ، َتتاي١ٝ 

االقرتاْات، ايتكاصب ايٓكطٞ ٚايتكاصب املٓتعِ، االقرتاْات االع١ٝ ٚايًٛغاصمت١ٝ ٚاملجًج١ٝ، املتغًغالت 

 .ايالْٗا١ٝ٥، ايتكاصب املطًل ٚغري املطًل ٚاختباصاتُٗا َتغًغالت االقرتاْات

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (2)ايتشًٌٝ املضنب  0401402

 Complex Analysis(2)    (0401302): املتطًب ايغابل 

ْعض١ٜ ايبٛاقٞ ، سغاب ايبٛاقٞ عٓز األقطاب ، سغاب ايتهاَالت  املعت١ً ٚايتهاَالت احملزٚرٙ  

،  ، ايتهاٌَ ع٢ً قطع ايفضع ، متجٌٝ االقرتاْات ارتط١ٝ ، اقرتإ  املتغ١ُٓ اقرتاْات 

 ، اذتفاظ ع٢ً ايظٚاٜا، املضافل  ايتشٜٛالت ارتط١ٝ ايٓغب١ٝ ، حتٌٜٛ االقرتاْات

 .ايتٛافكٞ، حتٜٛالت االقرتاْات ايتٛافك١ٝ

 

 

( عاعات َعتُز3٠) (2)املعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ  0401403

 Ordinary Differential Equations (2)  (0401203): املتطًب ايغابل 
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ْعض١ٜ ايٛدٛر ٚايٛسزا١ْٝ، ْعض١ٜ اْع١ُ املعارالت ايتفاع١ًٝ، َغت٣ٛ ايطٛص يألْع١ُ ارتط١ٝ 

 .ايشات١ٝ، اعتكضاص سًٍٛ األْع١ُ ارتط١ٝ  ٚايالخط١ٝ 

 

( عاعات َعتُز3٠) (2) املعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥ 0401404

 Partial  Differential Equations (2)  (0401304): املتطًب ايغابل 

، سًٍٛ املعارالت ايالخط١ٝ َٔ ايضتب١  (َغأي١ نٛؽٞ )سًٍٛ املعارالت ارتط١ٝ َٔ ايضتب١ األٚىل 

، املعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥ ارتط١ٝ َٔ ايضتب  (اذتًٍٛ ايتا١َ ، ارتاص١ املٓفضر٠ ٚايعا١َ)األٚىل 

  .املعارالت ايتفاع١ًٝ ارتط١ٝ َٔ ايضتب١ ايجا١ْٝ مبعاَالت َتػري٠. ايعًٝا سات املعاَالت ايجابت١ 

 

( عاعات َعتُز3٠) ايتشًٌٝ اإلقرتاْٞ 0401405

 Functional Analysis  (0401301): املتطًب ايغابل 

املؤثضات ارتط١ٝ احملزٚر٠ ، .ايفغا٤ات ارتط١ٝ ، ايفغا٤ات ايكٝاع١ٝ ٚفغا٤ات باْاخ ٚبعض االَجً٘ 

. ايكٝاعات املتهاف١٦ ، ايفغا٤ات سات االبعار احملزٚر٠ ٚايرتاظ، ايفغا٤ات ايجٓا١ٝ٥ ٚبعض األَج١ً 

 .املتذٗات املتعاَزٙ. فغا٤ات ًٖربت ٚعالقتٗا بفغا٤ات باْاخ 

 

( عاعات َعتُز3٠) ْعض١ٜ ارتطٛص٠ 0401411

 Risk Theory  (0401331): املتطًب ايغابل 

تعضٜف، ايتٛقع، ايتبأٜ ٚاستُاالت املتػري ايعؾٛا٥ٞ : ايتٛطٜعات ايتهضاص١ٜ اإلستُاي١ٝ

 تٛطٜعات ارتغاص٠، مناسز ارتطٛص٠ االسار١ٜ ٚايتذُٝع١ٝ، ْعض١ٜ املكاَض٠، اعار٠ .ايتهضاصٟ

 . احملانا٠اقغاط ايتأَني، االقتطاعات،ايتأَني، 

 

( عاعات َعتُز3٠) ايُٓاسز االنتٛاص١ٜ 0401412

 Actuarial Modeling  (0401331): املتطًب ايغابل 

تٛطٜع : صٜاعٝات مناسز ايبكا٤. أختٝاصٖا، ايتذُٝع١ٝ، تضُِٝ ايزصاع١: مناسز ايبكا٤ اإلنتٛاص١ٜ

تكزٜض تٛطٜع ايبكا٤ َٔ . ايعُض املغتكبًٞ، تٛطٜعات ايبكا٤ املع١ًُٝ، حتٛالت املتػريات ايعؾٛا١ٝ٥

سغاب .  باعتدزاّ ايطضم املع١ًُٝتكزٜض تٛطٜع ايبكا٤ َٔ ايبٝاْات املكطٛع١: ايعٝٓات ايها١ًَ

املضزاق١ٝ ستزٚر٠ ايتػرياييت تتغُٔ املضزاق١ٝ  .، اختباص سغٔ املطابك١ايتكزٜضات َٔ ايعٝٓات

طضم بٝظ ايتذضٜب١ٝ . تطبٝل مناسز بًُإ ٚ بًُإ عرتب ٚ عالقتِٗ بُٓاسز بٝظ. ايها١ًَ ٚادتظ١ٝ٥

 .   تطبٝكات ساعٛب١ٝ .يف اذتاالت ايػري َع١ًُٝ ٚايؾب٘ َع١ًُٝ

 

( عاعات َعتُز3٠) (2) ايعًّٛ االنتٛاص١ٜ 0401413

 Actuarial Science (2)  (0401211): املتطًب ايغابل 

اذتٝا٠، ايطب١ٝ، : ايتعضف ع٢ً أعاعٝات ايكٛاعز اإلنتٛاص١ٜ املطبك١ ع٢ً ْعِ ايتأَني املايٞ يف

ايتعضف ع٢ً أغضاض ٖشٙ ايٓعِ، تضُِٝ . املُتًهات، ايزفعات ايغ١ٜٛٓ، ٚايغُإ اإلدتُاعٞ

ٚتطٜٛض خزَات ْعاّ ايتأَني املايٞ، َفّٗٛ َكا١َٚ اإلختٝاص ٚ عٛاٌَ تضٓٝف املداطض ٚتأثريات 

ت١ُٝٓ املعضف١ يف قٛاعز مماصع١ حتزٜز ايزفعات ٚايٓغب . األْعُ٘ ٚايكٛاْني ع٢ً ٖشٙ ايٓعِ

. تطبٝكات ساعٛب١ٝ. ٚمتٌٜٛ ٖشٙ ايٓعِ

 

 

 

 

 

 

 

( عاعات َعتُز3٠)يف ايعًّٛ اإلنتٛاص١ٜ  تطبٝكات اذتاعٛب 0401414

 Computer Applications in Actuarial  َغت٣ٛ ): املتطًب ايغابل
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Sciences ايغ١ٓ ايضابع١ )

، ختظٜٔ ٚأعرتداع املًفات، قضا٠٤ ايبٝاْات َٔ ًَفات SPSSتعضٜف املتػريات ٚأرخاهلا اىل ْعاّ 

أنغٌ تػٝري ٚحتٌٜٛ املتػريات، تًدٝط ايبٝاْات ٚدزٚيتٗا ٚ تفغري عًٛنٗا َٔ خالٍ ايكطع 

عضض ٚتفغري ايضعَٛات ايبٝا١ْٝ املدتض١ بزصاع١ . ايزا٥ض١ٜ، املغتطٝالت ٚعضض تٛطٜع ايبٝاْات

دٛر٠ املطابك١ . حتًٌٝ االضتزاص ٚايغالعٌ ايظ١َٝٓ، دزاٍٚ اذتٝا٠. ايعالقات بني أنجض َٔ َتػري

َع ايتٛطٜعات َجٌ سات اذتزٜٔ، بٛاعٕٛ، أألعٞ، ايطبٝعٞ، ايطبٝعٞ ايًٛغضمثٞ، باصتٛ، بض، ٚاٜبٌ، 

.  اعتدزاّ ايهُبٝٛتض يف سغاب االقغاط ايتأ١َٝٓٝ.داَا، ٚأِٖ تٛطٜعات اذتٝا٠

 

 (عاعات َعتُز3٠) صٜاعٝات ايتكاعز 0401415

 Pension Mathematics (0401312): املتطًب ايغابل 

ْعاّ . تكزِٜ ٚؽضح أِٖ طضم ايتٌُٜٛ اإلنتٛاص١ٜ املغتدز١َ يف تضُِٝ تهًف١ ايتكاعز ايبغٝط١

أٖزاف عا١َ ٚأغضاض . ٚصف ايفٛا٥ز ٚاملٓافع. تاصٜذ ٚفًغف١ ْعاّ ايتأَني. ايتأَني املايٞ يف األصرٕ

سغابات َٓافع ايغُإ ٚايتُٜٛالت بطضم شتتًف١ َجٌ طضٜك١ ايفٛا٥ز املغتشك١، بٝإ . ايتٌُٜٛ

 .َكز١َ اىل ايضبح ٚارتغاص٠. َفّٗٛ خطط ْعاّ ايتكاعز. ايتهًف١، ايطضم ايتذُٝع١ٝ

 

 (عاعات َعتُز3٠) (2) ايتشًٌٝ ايعزرٟ 0401421

 Numerical Analysis (2) (0401321):املتطًب ايغابل 

اذتغاب ايعزرٟ يًكِٝ املُٝظ٠ ٚاملتذٗات املُٝظ٠، ايتهاٌَ ايعزرٟ، ايتفاعٌ ايعزرٟ، سًٍٛ عزر١ٜ 

 .يًُعارالت ايتفاع١ًٝ ايعار١ٜ، سًٍٛ عزر١ٜ يًُعارالت ايتفاع١ًٝ ادتظ١ٝ٥، تطبٝكات ساعٛب١ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)تضُِٝ ٚحتًٌٝ ايتذاصب  0401432

 Experimental Design (0401233):املتطًب ايغابل 

تضُِٝ . ايُٓٛسز ايضٜاعٞ َٚهْٛات٘، منٛسز االضتزاص، منٛسز حتًٌٝ ايتبأٜ باجتاٙ ٚاسز ٚاجتاٖني

اهلزف ٚاالْٛاع ايض٥ٝغ١ٝ، تضُِٝ تاّ ايتعؾ١ٝ، تضُِٝ املضبعات نا١ًَ ايعؾٛا١ٝ٥، تضُِٝ :ايتذاصب

 .املضبع ايالتٝين، ايتشًٌٝ ايعاًَٞ

 

 (عاعات َعتُز3٠)  اإلسضا٤ ايضٜاعٞ 0401433

 Mathematical Statistics  (0401331):املتطًب ايغابل 

، ايتٛطٜعات االستُاي١ٝ اذتز١ٜ ٚايؾضط١ٝ ، اعتكالٍ املتػريات ايعؾٛا١ٝ٥، ايتٛطٜعات ايتكاصب١ٝ

 تكزٜض املعامل ، طضٜك١ ايعظّٚ، طضٜك١ .تٛطٜعات استُاي١ٝ ْاجت١ عٔ اقرتاْات يف َتػريات عؾٛا١ٝ٥

األصدش١ٝ، اضتٝاط ايتكزٜضات، اتغام ايتكزٜضات، املكزص غري املٓشاط سٚ ايتبأٜ األصػض، فرتات ايجك١، 

، االختباص املٓتعِ سٚ ايك٠ٛ ”Neyman-Pearson“اختباص ايفضعٝات، َرب١ٖٓ ُْٝإ ٚبريعـٕٛ 

 .ايعع٢ُ، اختباص ايٓغب١ االستُاي١ٝ

 

( عاعات َعتُز3٠) مناسز ايعًُٝات ايعؾٛا١ٝ٥ 0401434

 Stochastic Processes Models (0401331): املتطًب ايغابل 

َفاِٖٝ أعاع١ٝ، عالعٌ َاصنٛف ايظ١َٝٓ املٓفض١ً ٚاملتض١ً، ع١ًُٝ بٛاعٕٛ ٚايتٛطٜع األعٞ، 

 . احملانا٠، تطبٝكات إنتٛاص١ٜ’اذتضن١ ايربا١ْٝٚ

 

 

 

 

 

 

( عاعات َعتُز3٠) إسضا٤ ال َعًُٞ 0401436

 Nonparametric Statistic (0401433):املتطًب ايغابل 
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 .اختباصات تتعًل بع١ٓٝ ٚاسز٠ ٚبعٝٓتني، طضم ايتكزٜض، َكاٜٝػ ايعالقات، ٚحتًٌٝ ايتبأٜ

 

( عاعات َعتُز3٠)ايعٝٓات  0401437

 Sampling (0401233):املتطًب ايغابل 

َفاِٖٝ أعاع١ٝ يف املعا١ٜٓ، املعا١ٜٓ ايعؾٛا١ٝ٥ ايبغٝط١، املعا١ٜٓ ايعؾٛا١ٝ٥ ايطبك١ٝ، ايتكزٜض 

بايٓغب١، ايتكزٜض باالضتزاص، املعا١ٜٓ املٓتع١ُ، املعا١ٜٓ ايعٓكٛر١ٜ، املعا١ٜٓ املظرٚد١، تكزٜض سذِ 

 .ايع١ٓٝ

 

 (عاعات َعتُز3٠) حتًٌٝ ايغالعٌ ايظ١َٝٓ  0401438

 Time Series Analysis (0401331): املتطًب ايغابل 

 عًُٝات االضتزاص ايشاتٞ. ايُٓاسز ايظ١َٝٓ ارتط١ٝ، ايُٓاسز املغتكض٠، أالصتباط ايشاتٞ، املؾٞ ايعؾٛا٥ٞ

ايتٓبؤ، فرتات . االختباصات ايتؾدٝض١ٝ يًُٓاسز ايظ١َٝٓ. ايُٓاسز املدتًط١مناسز املعزالت املتشضن١، 

اعتدزاّ ايربزتٝات اإلسضا١ٝ٥ يف حتًٌٝ َتعزر . ايجك١، خضا٥ط ايتٓبؤ باعتدزاّ ايُٓاسز املدتًط١

 املتػريات

 

 (عاعات َعتُز3٠) حتًٌٝ َتعزر املتػريات  0401439

 Multivariate Analysis (0401433) :املتطًب ايغابل 

حتًٌٝ ايتبأٜ َتعزر املتػريات، ايتشًٌٝ ايتُٝٝظٟ، ايتشًٌٝ ايعاًَٞ، املضنبات ايض٥ٝغ١، ايتشًٌٝ 

ايكاْْٛٞ، ايتشًٌٝ ايعٓكٛرٟ، حتًٌٝ ايبٝاْات ايف١ٜٛ٦، اعتدزاّ ايربزتٝات االسضا١ٝ٥ يف حتًٌٝ َتعزر 

 .املتػريات

 

 (عاعات َعتُز3٠) (2)ادترب ارتطٞ  0401441

 Linear Algebra (2) (0401241) :املتطًب ايغابل 

 ٌٍ ايتشٜٛالت ارتط١ٝ ٚتػٝري قاعز٠ ايفغا٤ ، سكٌ خاصز ايكغ١ُ ، سًك١ االقرتاْات اذتزٚر١ٜ ع٢ً سك

ٍ٘ ، اذتزٚر١ٜ سات ايزصد١ األر٢ْ ، اذتزٚر١ٜ املُٝظ٠ ، ايفغا٤ات ايالَتػري٠ ، األقطاص ايتشٌٜٛ ارتطٞ  َٓت

 .، ايضٝػ١ ايكٝاع١ٝ ”Jordan“املٓعزّ ، ايضٝؼ ايكا١ْْٝٛ ، صٝػ١ دٛصرإ 

 

 (عاعات َعتُز3٠) (2)ادترب اجملضر  0401442

 Abstract Algebra (2) (0401342) :املتطًب ايغابل 

ذتًكـ١ ٚاذتًك١ ادتظ١ٝ٥، املجايٞ، سًك١ ايكغ١ُ، ايتؾانٌ اذتًكٞ، سًك١ االقرتاْـات اذتزٚر١ٜ، 

” Euclid“اجملاٍ، اجملاٍ سٚ املجايٝات اآلسار١ٜ ايتٛيـز، اجملـاالت سٚات ايتشًٌٝ ايٛسٝز، زتاٍ إقًٝزؼ 

 ”.Galois“َكز١َ يف ْعض١ٜ غايــٛا 

 

 (عاعات َعتُز3٠) (2)ايتبٛيٛدٝا  0401461

 Topology (2) (0401361) :املتطًب ايغابل 

ايفغا٤ات املرتابط١، املضنبات ٚاملضنبات املغاص١ٜ ، ايفغا٤ات املرتابط١ ستًًٝا ، ايفغا٤ات املرتاص١ ، 

ايفغا٤ات َعزٚر٠ ايرتاظ ، ايفغا٤ات املرتاص١ ستًًٝا ، ايفغا٤ات املرت١ٜ ، املتتايٝات يف ايفغا٤ات 

، ايفغا٤ات ”Urysohn“ايتبٛيٛد١ٝ ، فغا٤ات ايكغ١ُ ، ايفغا٤ات املٓتع١ُ متاًَا ، َرب١ٖٓ ٜٛصٜغٕٛ 

 .ؽب٘ املرتاص١ 

 

 

 

 

 

 (عاعات َعتُز3٠) تطبٝكات اذتاعٛب يف ايضٜاعٝات 0401473

 Computer Application in Mathematics َغت٣ٛ ايغ١ٓ ):املتطًب ايغابل
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 (ايضابع١

ُٖٛتٛبٞ املغاصات ، ُٖٛتٛبٞ االقرتاْات ، ايظَض٠ األعاع١ٝ ، ايفغا٤ات املرتابط١ ببغاط١، ايفغا٤ات 

Sايػطا١ٝ٥ ، ايظَض٠ األعاع١ٝ يـ 
1

S ٚيًُغت٣ٛ املجكٛب ٚ 
n

 ٚيًغطٛح ، االقرتاْات ادتٖٛض١ٜ ٚغري 

يًفضٌ ، َرب١ٖٓ دٛصرإ يًُٓشٓٝات ، ” Jordan“ادتٖٛض١ٜ ، ايٓٛع اهلُٛتٛبٞ ، َرب١ٖٓ دٛصرإ 

 .تضٓٝف ايفغا٤ات ايػطا١ٝ٥ ، تطبٝكات 

 


