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 رقم الخطة الدراسية الرياضيات القسم  العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكلية
  تاريخ االعتماد 36 عدد المواد الدراسية (  1028-1029)   

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 يوجد ال ) 1(تفاضل وتكامل  3 0101101

 ةفي خطة العلوم األساسي
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 01101101 )2(تفاضل وتكامل  3 0101102

األسية واللوغاريتمية والمثلثية والمثلثية العكسية والزائدية واالقترانات الزائدية العكسية ومشتقاتها  االقتراناتو العكسية، االقترانات 
المعتلة، تطبيقات التكامل )المساحات، الحجوم، أطوال المنحنيات، المساحة السطحية(، مقدمة في  التكامالتتكامل، وتكامالتها، طرق ال

 .متسلسالتالمتتاليات وال
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 01101101 لطلبة الهندسة )2تفاضل وتكامل ) 3 0101104
تها كسية، واالقترانات األسية واللوغاريتمية والمثلثية والمثلثية العكسية والزائدية واالقترانات الزائدية العكسية ومشتقانات العاالقترا
المعتلة، تطبيقات التكامل )المساحات، الحجوم، أطوال المنحنيات، المساحة السطحية(، مقدمة في  التكامالتالتكامل، تها، طرق مالوتكا

 .والمتسلسالت المتتاليات
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ال يوجد احصاء و احتماالت 3 0101140
مجتمع والعينة، التوزيعات التكرارية، مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، مقاييس االلتواء والتفرطع، إلحصاء، الا مقدمة في

ار، مبادئ االحتماالت، قوانين جمع وضرب االحتماالت، االحتمال التام، قانون بييز، المتغيرات العشوائية، التوزيعات االرتباط واالنحد

 المتصلة.و المنفصلة
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101102  3تفاضل وتكامل  3 0101201

المشييتقات  قترانييات لات المتريييري  او اكثيير تجهييات   الخطييول والمسييتويات   االلفضيياء ثالثييي االبعيياد  الممواضيييه هييلم المييادة تشييمل ا
 يقاتها  ضاعفه وتطبلمكامالت االجزئيه وتطبيقاتها   الت

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101104 لطلبة الهندسة 3تفاضل وتكامل  3 0101205

ت قا   المشييتمواضيييه هييلم المييادة تشييمل الفضيياء ثالثييي االبعيياد  المتجهييات   الخطييول والمسييتويات   االقترانييات لات المتريييري  او اكثيير 
 وتطبيقاتها   التكامالت المضاعفه وتطبيقاتها  الجزئيه 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ال يوجد أسس الرياضيات 3 0101112

تيزي على لضرب الكار مجموعات، االمنطق )مدخل الى رموز المنطق وروابط الجمل(، المجموعات، العمليات على المجموعات، عائلة ال
ية العمليات الثنائ ، معكوس االقترانات،االقترانات ، العمليات علىالعالقات الترتيبية، االقترانات ، عالقات التكافؤ،العالقاتالمجموعات، 

 ، المجموعات النهائية والالنهائية، المجموعات القابلة للعد على المجموعات، ربط المجموعات
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية تمدةعات المععدد السا ةرقم الماد
 0101211 نظرية العدد 3 0101212

، األعداد األولية، النظرية األساسية األصررترك األعظم، المضاعف المشترك خواص األعداد الصحيحة، خوارزمية القسمة، القاسم المش
 ما، نظرية ويلسو ، المعادالت الديوفانتينية نظرية فير  ي الصينية،الخطي، نظرية الباق التطابق، التطابقفي الحساب، 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101101 1جبر خطي  3 0101221

قليدية، الفضاءات تجهات االا المعادالت الخطية وطرق حلها، فضاء المنظام مصفوفات مرتبطة ب، المصفوفات والعمليات عليها، المحددات
 القيم والمتجهات اللاتية، كثير الحدود المميز  ،، الرتبة، المؤثرات الخطيةالبعدالجزئية، 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عتمدةعدد الساعات الم رقم المادة
 ال يوجد الهندسة االقليدية 3 0101231

الزوايا، المثلثات  ،المستقيم والمستوى في الفضاء ،قيمة واألشعةلقطه المستالبينية، امسلمة المسافة وقياسها، مسلمة المسطرة 
مثلثات متساوية األضالع،  ،مسلمة تطابق المثلثات ،ال الهندسيةالعالمات والرموز في األشك استعمال ،مفهوم التطابق ،والمضلعات

 نظريات ،مفهوم التوازي  ،حاالت التطابق األخرى للمثلثات ،ثاتت في المثلالمتباينا ،نظرية الزاوية الخارجية ،ي مثلثات متساوية الساق
نظريات تشابه  ،مفهوم التشابه ،عودة أخرى إلى المثلثات ،األخرى  الرباعيةاألشكال  ،متوازي األضالع ،توازي مستقيمي  ومسلمة التوازي 

 تكافؤ المضلعات،مساحة األشكال الرباعية،  المثلث،حة مسا مساحه،مسلمة الئمة الزاوية ونظرية فيثاغورس، قا تشابه المثلثات ،المثلثات
الدائرة، والمضلعات المحيطة بالدائرة، الدوائر  داخل المرسومةالمضلعات  مماسات الدائرة، ، أقواس الدائرة،في الدائرة مفاهيم أساسية

 أسطحهم  مهم ومساحةخرول وأحجاسمات، المنشور، الهرم ، األسطوانة، المالمتماسة والدوائر المتقاطعة، المج

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101112 +0101102 (1تحليل حقيقي ) 3 0101251

تتابعيات ، تطبيقات أصرر حدعلوي وأكبر حد سفلي، المتتابعيات العدديية، المRخواص األعداد الحقيقية، المتباينات، خاصية االكتمال في 
ات المتصييلة، االتصييال المنييتظم، اقترانييات ليبشييتز، المجموعييات نيي، نهاييية اقتييرا ، نقييط التجمييه، تمديييد مفهييوم نهاييية اقتييرا ، االقترازئييية، جال

 بوريل  –، المجموعات المتراصة، نظرية هاي   Rوحة والمرلقة في المفت
 

 بقطلب السامتال لدراسيةاسم المادة ا عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101101 (1تحليل عددي ) 3 0101101

ف، طريقية النقطية نصير واحد )طريقة التمقدمة في تمثيل األعداد واألخطاء وأنواعها ومصادرها، الحلول العددية للمعادالت غير الخطية بمتري
كيبيية، تقرييب االقترانيات بكثييرات الحيدود مي  لقسيمة التر المعدلية، اتكيرار الجيلور، طريقية نييوت   رافسو ، طريقة القياطه(،-الثابتة، طريقة نيوت 

ر، طريقييية )الطييرق المباشيييرةق طريقيية كراميي لحلييول العددييية لةنظمييية الخطيييةا(، طريقييية نيييوت   التعييديل اليييداخلي )طريقيية الجييران ،نييوع تييايلور، 
 ( لس سادة جاو طريق و وبيجاك ق طريقةالتتابعية الطرق غير المباشرةو جاوسالمصفوفة العكسية، طريقة 
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 or 0101104 0101102 (1)ة عادي معادالت تفاضلية 3 0101273

ه ضيليه الخطييه مي  الرتبيمواضيه هلم المادة تشمل المعادالت التفاضليه العاديه م  الرتبه االولى , انواعهيا وطيرق حلهيا   المعيادالت التفا
أويليير وطريقييه حلهييا, تحويييل  -المعييادالت التفاضييليه العاديييه الخطيييه ميي  الرتييب العليييا وطييرق حلهييا, معادلييه كوشييي االولييى و طييرق حلهييا,

 استخدامه في حل المسائل لات الشرول االوليه البالس و 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101221 (2)ي طجبر خ 3 0101322

اتييية، فضيياء الصييف، فضيياء العمييود والفضيياء الصييفري، الرتبيية والصييفرية، ترييير القاعييدة، القيييم والمتجهييات اللفضيياءات المتجهييات العاميية، 
صييييرة ييييل المصيييفوفات المتماثلييية إليييى التشيييابه المصيييفوفات وعمليييية التحوييييل إليييى الصييييرة القطريييية، المصيييفوفات القطريييية المتعاميييدة، تحو 

الت الخطية العامة، النيوام والميدى، معكيوس التحيويالت الخطيية، مصيفوفات التحيويالت الخطيية العامية، الصيية التربيعيية، ية، التحوير القط
 ة التربيعية إلى الصية القطرية، تصنيف الصية التربيعية، المنحنيات والسطوح تحويل الصي

 
 ابقمتطلب السلا الدراسيةاسم المادة  عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101212 1جبر مجرد  3 0101323

 ، الزمر الجزئية ر، المرافقات ونظرية الجرانالزمر، الضرب المباشر للزم تشاكلالزمر والزمر الجزئية، الزمر الدائرية، زمر التباديل، 
  لىالنظامية، زمر خارج القسمة، االقترانات الحافظة على الزمر، نظرية التشاكل األو 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية ساعات المعتمدةال عدد دةالما رقم

 0101140+0101101 نظرية االحتماالت 3 0101341
بيز، التوزيه  المستقلة، نظريةدث واحلدث، قواعد االحتماالت، االحتمال الشرطي، اا، احتمال الحالحوادثنية، مقدمة، الفضاءات العي

، التوزيه الهامشي، التوزيه اتمترير متعددة الالمتصل، اقترا  الكثافة االحتمالية، التوزيعات المنفصل و  ير العشوائاالحتمالي، المتري
 .ه لات الحدي ، توزيه بواسو ، التوزيه الطبيعيوم، االقترا  المولد للعزوم، التوزيه المنتظم المنفصل، توزيالمشترك، القيمة المتوقعة، العز 

  العشوائية، المتريراتتوزيعات تحويالت 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية ساعات المعتمدةال عدد دةالما رقم

 0101341 احتماالت تطبيقية 3 0101343
 ضيرفي طور التح

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101111-0101101 (1تحليل عقدي ) 3 0101311

رانات تعاريف، الخصائص الجبرية، اإلحداثيات الكارتيزية، المتباينة المثلثية، اإلحداثيات القطبية، القوى والجلور، اقتركبة، األعداد الم
ريما  في الصية القطبية، االقترانات التحليلية،  -ريما ، معادلة كوشي -، النهايات، االتصال، االشتقاق، معادلة كوشيديرير العقتالم

وافقية، االقترانات األسية، االقترانات المثلثية، خصائص االقترانات المثلثية، االقترانات الزائدية وخصائصها، فروع االقترانات الت
صيرة كوشي  جورسا  -عقدية، خصائص االقترانات المثلثية العكسية، المنحنيات، تكامل المسار، نظرية كوشيال، األسس تلوغاريتماال

 .تحليليةللتكامل، مشتقة االقترانات ال
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 القسمموافقة  أساليب تدريس الرياضيات  3 0101311

لم المادة االساليب الحديثة في تدريس الرياضيات م  خالل التمييز بي  طرق التعلم التقليدية) السلوكية( وطرق التعلم الحديثة) ول هناتت
ي  ويعمل هلا المساق على تمك   (NCTM )البنائية(  وتتناول أيضا معايير تدريس الرياضيات المنبثقة ع  المجلس القومي االمريكي

 والية بناء االختبارات التحصيلية  ليومي والفصلي،يط التخطالطلبة م  ا

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101112 نظرية الرسوم 3 0101370

، درجيية العقييدة ، الوصييالت سييوم ق العقييد ، يم األساسييية فييي نظرييية الر ( ، المفيياهعالقييات المعيياودة و مبييدأ اإلدراج واالسييتثناءطييرق العييد )
التجيياور، الرسييوم الموجهيية ، الرسييوم غييير الموجهيية ، الرسييوم التاميية ، المسييارات، الييدورات ، الرسييوم المتصييلة ، مسييارات أويليير و مسييارات 

 شبكة تدفق األقصى للسار األقصر، خوارزميات الهاملتو  ، تمثيل الرسوم بالمصفوفات ، األشجار، تلوي  الرسوم ، خوارزمية الم
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0112120 (1نملجة رياضية ) 3 0101372

اضيه والمخصصة للمساعدة في عمل برام  لحل المسائل الرياضية  المو  MATLABيهدف هلا المساق الى اعطاء مقدمة ع  برمجية 
و المتريرات وأنواع البيانات و المصفوفات لات البعد الواحد  MATLABهة عمل شملق واجي هلا المساق تالتي سيتم تقديمها ف

ثالثية والمصفوفات متعددة األبعاد والنصوص البرمجية و الدوال و الرسم التخطيطي والمنحنيات والرسومات لات البعدي  والرسومات 
التكرار  أيضا يهدف هلا المساق الى تقديم بعض المواضيه  طية وجململ التحكم الشر ج لى جمل التحكم والتي تشملاألبعاد باالضافة ا

  MATLABالبرمجية المتقدمة والخاصة ببرمجية 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101103 معادالت تفاضلية جزئية 3 0101374

ة األولييى، معييادالت تفاضييلية جزئييية غييير خطييية فييي الرتبيية األولييى، معييادالت ميي  الرتبييية جزئييية خطييية ضييلاهيم أساسييية، معييادالت تفامفيي
البالس، حلول بعض المسائل الحديية و الحرارة، الموجه  التتفاضلية جزئية م  الرتبة الثانية ، تصنيف المعادالت التفاضلية الجزئية، معاد

 تفاضلية الجزئية في المعادالت ال
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية ةالمعتمد عدد الساعات دةمارقم ال

 0101323 (1)جبر مجرد  3 0101424
االقترانات الحافظة للحلقات، حلقات كثيرات الحدود، تحليل الحلقات، الحلقات الجزئية، مجال الساحة، حلقات خارج القسمة، المثاليات، 

، المجاالت لوات المثاليات الرئيسة، مجاالت الساحاتية القسمة في مجال مل، قابلالتحليل للعوا يةاختبار قابلية وعدم قابل كثيرات الحدود،
 التحليل الوحيد، التوسه الجبري للحقول 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101111 بولوجيو ت 3 0101431

ة، المجموعات المنرلقة ، توبولوجيا المتراكمال الداخلية، النقال الحدودية، النقال قة، النقلمفتوحة والمرلا ات التبولوجية، المجموعاتالفضاء
، الفضاء المتري، هوسدورف، التشاكل، فضاء المتصلة االقترانات االقترانات المتصلة،الفضاء الجزئي، القواعد والقواعد الجزئية،

 متراصة الفضاءات ال
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 المتطلب السابق ادة الدراسيةاسم الم ساعات المعتمدةالعدد  رقم المادة
 0101311 االحصاء الرياضي 3 0101112

طرق  التوزيه المنتظم، توزيه جاما، التوزيه األسي، توزيه كاي تربيه، توزيه بيتا، التقريب الطبيعي للتوزيه الثنائي، طرق اقترا  التوزيه،
، التقدير النقطي، التقدير  F، توزيه Tلوسط، المجتمه المنته، توزيه توزيه ا المولد للعزوم،  واحد، متحوال (، االقترا التحويل )متحول

سال، غيرالمنحاز، التقدير المتناسق، التقدير الكافي، طريقة العزوم، )طريقة األرجحية العظمى(، فترات الثقة ليق األوسال، الفروق بي  األو 
الفرضيات، اختبارات األوسال، للفروق بي  األوسال، وللتباينات،  ، اختباربي  التباينات سببي  النسب، التباي ، الن النسب، الفروق 

 وللنسب 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101441 االحصاء التطبيقي 3 0101443

  ال معلميةالخطي، اختبارات  حداراالن، ي التبا، تحليل هبيتر -كايالعينات، اختبارات تحليل البيانات االستكشافية، توزيه 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101111 (1تحليل حقيقي ) 3 0101313

لقيمية نظرية ا لمتوسطة، تعميما نظرية رول، نظرية القيمة االشتقاق، قواعد االشتقاق، قانو  السلسلة، القيم القصوى المحلية، االضطراد،
المتوسييطة، نظرييية القيميية الوسييطى للمشييتقة )داربييوكس(، نظرييية تييايلور، االقترانييات محييدودة الترييير، الترييير الكلييي وخواصييه، اقتييرا  الترييير 

 المجياميهالجميه ألويلير،   القترانيات  الدرجيية، قيانو ستلجز، التكامل باألجزاء، التكامل بيالتعويض، ا –الكلي، تكامل ريما ، تكامل ريما  
سيتلجز، التقيارب النقطيي والمنيتظم للمتتابعيات والمتسلسيالت االقترانيية، متسلسيالت  -العلوية والسفلية، شرل ريما ، وجوديية تكاميل، ريميا 

 القوى 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101313 اقترانيتحليل  3 0101411

متسلساتت فاي لل التقاارب وتقاارب كوةاية، الفضاء المتريي الجوار فالمغلقة و ات، المجموعالمفتوحة المجموعاترية، المت الفضاءات

الخطيااة،  الماارارات، لبعااد المن اايالفضاااءات المعياريااة  و ا، فضاااء بنااا ، الفضاااء المعياااري ، الفضاااء المتااري الكاماال، الفضاااء المتااري

هيلباارت،  فضاااءات، فضاااء الضارب الاادا لي، الفضاااء الانااائي، الاادوال الخطياة، الخطيااة لمااراراتاتصاال ا، المحاادودةالخطيااة  المارارات

 .، نظريات النقطة الاابتة بنا -، نظرية هانزورن نتيجة ،النظام المتعامد، التعامد، لفضاءات الضرب الدا لي صائص أ رى 
 لسابقالمتطلب ا اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101103 دوال خاصة 3 0101411

 اتا، دالة بسل، كثير البالس، دالة جاما، دالة بيتا، العالقة التي تربط بي  دالتي جاما وبيتو ير يور ، تحويالت فبينصيقة فرو طر 
شيف يبتشي، و هرميت، لجير، جاكوبي ،حدود لجندر  

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية 1 رقم المادة
 0101311 تلعملية في تدريس الرياضياالتربية ا 3 0101411

تطوير مقدرة الطلبة فيي ادارة الررفية الصيفية، والسيماح لهيم بتقيديم عيروض عمليية مي  خيالل منحيى التعلييم المصيرر،  لمادة تتناول هلم ا 
مقييدرة الطلبيية فييي  فة الييى تطييويرر والتفيياوض بييي  الطلبيية حييول عروضييهم العملييية لييدروس فييي الرياضيييات، اضيياويتخلييل هييلم المييادة الحييوا

  يثة، واسترتيجيات التقويم الحقيقي، والية تطبيق للك عمليا امام زمالئهم في قاعة الدرسسترتيجيات التدريس الحدا استخدام
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 المتطلب السابق الدراسية اسم المادة عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101372 (2نملجة رياضية ) 3 0101471

رياضية مختلفة  مواضيه المساق الرئيسية هيق مطابقة الرياضية باستخدام طرق ة التعريف على موضوع النملجاول هلا المساق يتن
) النملجة  ، النملجة بالمعادالت التفاضلية االمنحنيات للبيانات، النملجة باستخدام البرمجة الرياضية، النملجة باستخدام الرسوم

في تطبيق بعض  MATLABة ستخدام للحزم البرمجيا ء التطبيقي (  سيكو  هناكفي مساق االحصا االحصائية يمك  أ   ترطى
 نمالج  ال

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101272 (2تحليل عددي ) 3 0101377

  

نحرف، طريقة سيمبسو  و مامل العددي )طريقة شبه اللتكاالمركزية(،  التفاضل العددي)صية الفروق المنتهية لنيوت ق لةمام، للخلف و
صية جاوس(، طرق عددية لحل معادالت تفاضلية عادية) طريقة أويلر، طريقة تايلور، و صية ران  كاتا(، حل منظومة معادالت 

 .لرتبة األولى، تطبيقات تشمل مسائل حدية، تحليل الخطأتفاضلية خطية م  ا

  

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 0101221 البرمجة الخطية و نظرية األلعاب 3 0101376

  

لخطية، النظريات س هيق مسائل البرمجة اهلا المساق يهدف الى تعريف الطالب بالبرمجة الخطية و تطبيقاتها  الموضوعات التي ستدر 
  ظرية األلعابألة التعيي ، نة النقل و مساسية، مسألاالزدواجية، تحليل الحسطريقة الصف البسيط، األساسية في البرمجة الخطية، 

 

 المتطلب السابق ةاسم المادة الدراسي عتمدةعدد الساعات الم رقم المادة
 0101374 رياضيات تطبيقية 3 0101475

 

 (،لوفيلي –ورم ألة ستعليا مه طرق الحل، مسائل القيم الحدية )مساالعتيادية م  المرتبة االولى وال التفاضليةمراجعة المعادالت 
ير، ير، معامالت فور يوريمتسلسالت فضلية ينيص لحل المعادالت التفاالقوى, طريقة فروب متسلسالتل المعادالت التفاضلية باستخدام ح

عادلة وم تزة و البالستار المهو األحلول معادلة  ير،ير، تطبيقات، متسلسالت الجيب وجيب التمام، تكامالت فور يسالت فوريتقارب متسل
ر يفوري متسلسالتطة ابوس  الحرارة  
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 ابقالمتطلب الس ادة الدراسيةاسم الم عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -------- مواضيع مختارة في الرياضيات 3 0101477

 موافقة القسم

 

 المتطلب السابق المادة الدراسيةاسم  عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
في ارياضيات ندوة بحث 3 0101475  ------ 

وافقة القسمم  

 

 

 ريخ االعتمادتا د.أمجد زريقات اعتمدت من قبل رئيس القسم
 

 


