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متطلب سابق
عدد الوحدات
عنوان المقـــــرر
رمز ورقم المـقرر
ريض323أو مايعادلھا
3
الجبر المجرد 1
ريض 601
أوالً :وصف المقرر:يعتبر ھذا المقرر مقدمة لدراسة الجبر التجريدي ،فقد أعد لكي يغطي المفاھيم األساسية لمناھج الجبر التجريدي وترسيخ ما بھا من
أفكارفي ذھن الطالب ،مما يمكنه من استخدام مفاھيم المنطق الرياضيفي براھين النظريات األساسيةوالتي من خاللھا يمكن االنطالق بسھولھلدراسة
المقررات الجبرية األكثر عمقا ً .
ثانيا ً :أھداف المقرر
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يكون :
ً
 -1ملما بالمفاھيم األساسية لمناھج الجبر التجريدي وقادرا على التعامل مع المفاھيم التجريدية والقيام بالبراھين الرياضية .
 -2مستوعبا البنى الجبرية وفروضھا.
 -3مستوعباأن الجبر ھو أساس الرياضيات النظرية التي تدرس االبنى الجبرية الھامة مثل الزمر والحلقات والحقول وغيرھا.
ثالثا ً :مفردات المقرر
الزمر ،الزمر الجزئية ،شبكة الزمر الجزئية ،المجموعات المشاركة والزمر الجزئية الناظمية ،زمرة خارج القسمة ،التشاكالت ،التماثالت والمبرھنات
المتعلقة ذات العالقة.الحلقات ،الحلقات الجزئية ،المثاليات ،التشاكل الحلقي ،حلقات القسمة ،حلقات كثيرات الحدود ،معيار قابلية التحليل.الحقول ،امتدادات
الحقل ،االمتدات الجبرية ،اإلغالق الجبري و المبرھنة األساسية في الجبر.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1. I. N. Herstein, Topics in Algebra, John Wiley and Sons, 2006
2. J.B. Farleigh, A first course in abstract algebra, Wesley Publishing Co. London, 7th edition, 2003.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1.D. Dummit and R. Foote, Abstract Algebra, John Wiley & Sons, 3rd edition, 2004.
2. Thomas W. Hungerford, Algebra, Springer, 2003.

متطلب سابق
عدد الوحدات
عنوان المقـــــرر
رمز ورقم المـقرر
ريض315أو مايعادلھا
3
تحليل حقيقي 1
ريض 602
أوالً :وصف المقرر :التحليل الحقيقي ھو الجزء من الرياضيات الذي يھتم بدراسة االعداد الحقيقية وفكرة المجموعات والدوال والنھايات  .التحليل
الحقيقي أصبح من المواضيع التي تدرس العلوم الطبيعية واالجتماعية والھندسية واالقتصاد وعلوم الحاسب  .ھذا المقرر يھتم بالمفاھيم االساسية في
التحليل الحقيقي ففيه تتم دراسة الدوال في المتغير الحقيقي ويغطي المفاھيم األساسية في التحليل الحقيقي مثل  :األعداد الحقيقية  ،المتتابعات  ،االتصال،
االشتقاق ،تكامل ريمان -ستلجس  ،متتابعات ومتسلسالت الدوال .
ثانيا ً :أھداف المقرر:
بعد االنتھاء من ھذا المقرر بنجاح يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على :
 -1وصف الخصائص الرئيسية لألعداد الحقيقية.
 -2فھم النھايات وكيف تستخدم في دراسة المتتابعات والمتسلسالت واالشتقاق.
 -3تطبيق خصائص المتتابعات لحل المسائل ذات الصلة.
 -4تحليل اتصال الدوال والتمييز بين االتصال واالتصال المنتظم.
 -5تكوين اثباتات دقيقة للنتائج االساسية في التحليل الحقيقي
 -6التمييز بين التقارب النقطي والتقارب المنتظم.
 -7تطبيق خصائص تكامل ريمان –ستلجس لتحديد الدوال القابلة للتكامل
ثالثا ً :مفردات المقرر
االعداد الحقيقية  ،المجموعات المنتھية والمعدودة والغير قابلة للعد ،متتابعات ومتسلسالت االعداد ،النھايات واالتصال للدوال  ،االشتقاق ،تكامل
ريمان – ستلجيس ،الدوال في عدة متغيرات.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
Walter Rudin ,’’Principle of Mathematical Analysis’’; Third Edition, McGraw –Hill.Inc.ISBN1976

1-

خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- R.G. Bartle and D.G. Sherbert,’’ Introduction to Real Analysis’’, , 3rd Edition.JohnWiley and Sons, 2000
2- Richard R. Goldberg,’’Methods of Real Analysis ‘’,3rd Edition,John Wiley and Sons .Inc. 1976.

عنوان المقـــــرر

عدد الوحدات

متطلب سابق

رمز ورقم المـقرر
3
تحليل مركب
ريض 603
أوالً :وصف المقرر :التحليل المركب احد فروع التحليل الرياضي يدرس الدوال ذات المتغيرات المركبة  ،للتحليل المركب تطبيقات واسعة في
مجاالت مختلفة منھا  :الھندسة ،الفيزياء ،المعادالت التفاضلية ونظرية العدد .يركز ھذا المقرر بشكل رئيسي على دراسة الدوال التحليلية وخواصھا
االساسية .المواضيع التي يشملھا ھذا المقرر :نظام االعداد المركبة  ،النھايات ،التفاضل ،الدوال التحليلية ،تحويالت موبيس ،التكامل الخطي ،نظرية
كوشي ،معادلة كوشي لحساب التكامل و نظرية تيلور.
ثانيا ً :أھداف المقرر:
يتوقع من الطالببعد دراستة ھذا المقرر ان يكون قادرا على:
ريض314أو مايعادلھا

-1
-2
-3
-4
-5
-6

أثبات النتائج االساسية للدوال التحليلية.
تطبيقنظرية كوشي لحساب التكامالت الخطية.
التعبير عن الدوال التحليلية بصيغة متسلسالت القوى.
ايجاد المرافق التوافقي للدوال التوافقية.
تطبيق معادلة كوشي – ريمان في المسائل المتعلقة بالدوال التفاضلية للمتغير المركب.
تطبيقخواص تحويالت موييس في التطبيقات و المسائل المتعلقة بالدوال التحليلية.

ثالثا ً :مفردات المقرر
االعداد المركبة  ،حقل االعداد المركبة كفضاء متري  ،التوبولوجي في فضاء االعداد المركبة ،الدوال التحليلية ،متسلسالت القوى  ،الدوال التحليلية،
التحويالت،التكامل ،اصفار الدوال التحليلية،صيغة كوشي للتكامل ،الشق الھوموتوبي لنظرية كوشي للمناطق المترابطة ترابطا بسيطا .حساب
االصفار ،نظرية الراسم المفتوح  ،نظرية كورس
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- Jerrold E. Marsden and Michael J. Hoffman ,’’Basic Complex Analysis’’, third edition, W.H Freeman,
New York, 1999.
خامسا ً :المراجـع المســاعد
John B. Conway ,’’Function of one Complex Variable’’, Second edition, Springer, New York, 1978.
Richard A. Silverman ,’’Introductory Complex Analysis’’,ISBN, New York, Dover Publications, 1967.
B. Choudhary,Wiley Eastern ,’’Elements of Complex Analysis’’ Ltd., New Delhi, 1993.

متطلب سابق
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3
تحليل عددي
ريض 604
ريض 419أو مايعادلھا
أوالً :وصف المقرر  :التحليل العددي يھتم بحلول المسائل الرياضية التي اليمكن الوصول اليھا بالطرق التحليلية،وذلكبانشاء وتحليل وتنفيذ
الخوارزميات لحساب الحل العددي للمسائل الرياضية  ،منھا حلول االنظمة الرياضية ،تقريب الدوال ،حلول معادالت تفاضلية عادية و جزئية ،ايجاد
الحلول العددية للتفاضل والتكامل ،كما يقدم الطرق المناسبة لحل مسائل القيم الحدية واستقرار وتقارب الحلول  ،والتي تدخل فى التطبيقات العلمية
المختلفة.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1يعرف االنظمة الخطية وغير الخطية والطرق العددية المختلفة
 -2يميز بين الطرق العددية المختلفة .
 -3يصيغ الطرق المناسبة لتقريب الحلول العددية
 -4يطبق الطرق المناسبة لحل المسائل الرياضية ويثبت استقرار وتقارب ھذه الطرق
 -5يستكشف بعض الطرق العددية الجديدة التي لھا مجاالت بحثية مستقبلية
ثالثا ً :مفردات المقرر:
االنظمة الخطية وغير الخطية  ،الطرق التكرارية  ،االستيفاء  ،تقريب الحلول  ،تقدير الخطأ  ،توفيق البيانات  ،التفاضل العددي والتكامل العددي ،
الحلول العددية لمسائل القيم الحدية  ,استقرار وتقارب الحلول  ،طريقة الفروق المنتھية  ،طريقة العناصر المنتھية
رابعا ً :المراجع األساسيّة:

خامسا ً :المراجـع المســاعدة:

1- Richard Burden and J.DougiasFaires,”Numerical Anlysis” , Brooks/Cole, Cengage
Learning, 2011

1- AlfioQuarteroni ,Riccardo Sacco and Fausto Saleri, 'Numerical Mathematics ' Springer, 2007.

متطلب سابق
عدد الوحدات
عنوان المقـــــرر
رمز ورقم المـقرر
3
نظرية المعادالت التفاضلية
ريض 605
ريض 352أو مايعادلھا
أوالً :وصف المقرر:نظرية المعادالت التفاضلية تھتم بدراسة النظريات االساسية للمعادالت التفاضلية من حيث انواعھا وحلولھا .كذلك دراسة وجود
ووحدانية واستقرار ھذه الحلول وايضا تفسيرالمعادالت في الحاالت التطبيقيه وعالقتھا في البحوث المستقبلية .
ثانيا ً :أھداف المقرر
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1يتعرف على مختلف النظريات االساسية للمعادالت التفاضلية.
 -2يحل نظم المعادالت التفاضلية .المختلفة
 -3يثبت الوجود والتفرد لحلول المعادالت التفاضلية.
 -4يفسر الخصائص النوعية لحلول نظم المعادالت التفاضلية.
ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
نظم المعادالت التفاضلية  ،برھان وجود ووحدانية الحلول ،النقاطالشاذة،السلوكالتقاربيلحلواللنظم،القيمالحديةوالمتجھاتالحدية،طرقريتزوراللي،طريقة
ليبنوف الثانية  ،نظريةاالضطرابات،نظريةشتورمليوفيل
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1‐ R. Kent Nagle, E. B. Saff, A. D. Snider, Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value
Problems, Pearson Addison-Wesley 2008.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Wolfgang Walter, Ordinary Differential Equations, (Translated by Russel Thompson), Springer 1998.

متطلب سابق
عدد الوحدات
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3
االحصاء الرياضي 1
ريض 606
أوالً :وصف المقرر:مقرر اإلحصاء الرياضي  1ھو مدخل أولي وأساسي في اإلحصاء الرياضي ويغطي موضوعات أساسية ورئيسية في نظرية
االحتمال و مقدمة في نظرية العينات وتوزيعاتھا ويعد مدخال متطلبا لدراسة نظريتي التقدير وإختبارات الفرضيات وتطبيقاتھا ،كمايوفر ھذا المقرر
مدخال متينا لمقررات متقدمة في اإلحصاء الرياضي والنظرية اإلحصائية.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أنيتقن مايلي :
 -1فھم األسس والمفاھيم والنظرياتاإلحتمالية التي تبنى عليھاالنظريةاإلحصائية
 -2معرفة المتغيرات العشوائيةوترتيبھا وتوزيعاتھا وتطبيقاتھا .
 -3تعلم التوزيعات الشرطية  ،تحويالت المتغيرات العشوائية ومفاھيم تقارب التوزيعات اإلحصائيه
 -4تعلم أساليب وتقنيات العينة وتوزيعاتھا وتطبيقاتھا
 -5القدرة علي جمع البيانات والعيناتوتحليل المشاكل بطريقة نقدية
-6

القدرة علي أخذ موادمتقدمة في اإلحصاء الرياضي

ي:
ثالثا ً :مفردات المقرر ):أ ( الجانب النظر ّ
فرضيات االحتمال ،االحتمال الشرطي ،نظرية باييز ،االستقالل ،المتغيرات العشوائية ،دوال التوزيع ،العزوم ،الدوال المميزة ،تحويالت البالس
والدوال المولدة للعزوم ،دوال المتغيرات العشوائية  ،المتجھات العشوائية وتوزيعاتھا ،تقارب التوزيعات ،قوانين األعداد الكبيرة ،نظرية النھاية
المركية ،العينات العشوائية ،العينات وتوزيعاتھا ،عزوم العينات وتوزيعاتھا ،اإلحصاءات الترتيبية وتوزيعاتھا.
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:
تطبيقات علي الحاسوب وإستخدام برامج حاسوبية مثل  Minitabأو  Rأو MATLABأو أي برنامج أو لغة برمجة أخرى
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- R. V. Hogg and Allen T. Craig ,’’Introduction to Mathematical Statistics’’, Mcmillan, 1978, 1995
2- R.V. Hogg, J. Mckean and A.T. Craig ,’’Introduction to Mathematical Statistics’’,Prentice Hall, 2005
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- V.K. Rohatgi, ’’Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics’’Wiley, 1976

متطلب سابق
عدد الوحدات
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رمز ورقم المـقرر
ريض 352
3
نظرية االحتماالت 1
ريض 607
أوالً :وصف المقرر :مقرر نظرية االحتماالت  1ھو مقرر أولي وأساسي في االحتمال ونظرية القياس حيث يوفر مقدمة رياضية دقيقة وشاملة
لنظريات وطرق االحتمال وتطوير ھذه المفاھيم في ضوء نظريات القياس  ،كما تعد محتويات ھذا المقررمتطلبا أساسيا ليس ققط في التحليل العشوئي
واالحتمالي التجريدي ولكن أيضا في مختلف المجاالت التطبيقية األخرى مثل نظريات العشوئية والطوابير والموثوقيه والرياضيات المالية.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يتقن مايلي :
 -1تعلم البنية الرياضية لنظرية االحتماالت والقياس .
 -2معرفة التحويالت والمؤثرات االحتمالية
 -3فھم تقارب التوزيعات ونظريات النھاية األساسية والعالقة بينھما.
 -4ربط مفاھيم التوقع و التوقع الشرطي بنظرية  Martingaleوتطبيقاتھا العملية.
 -5تطوير المسائل االحتمالية والتعمق الرياضي في مھارات حل المسائل النظرية.
 -6القدرة على أخذ مواد متقدمة في االحتمال التجريدي والتطبيقي
ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
أسس نظرية االحتماالت ،مفاھيم نظريات االحتمال في ضوء نظرية اقياس)الفراغ االحتمالي ،المتغير العشوائي ،دوال التوزيع( ،بناء الفراغات
االحتمالية ،بناء المقاييس االحتمالية ،الدوال القابلة للقياسوالمتغيرات العشوائية وتوزيعاتھا ،االستقالل ،متباينة كولمقروف ،قوانين  0و ،1نظريات بولي
كانتلي ،التكامل والتوقع ،أنواع التقارب والعالقات بينھما ،قوانين األعداد الكبيرة وجمع المتغيرات العشوائية المستقلة ،التقارب في التوزيع ،الدوال
المميزة ،نظرية النھاية المركزية ،التقارب الضعيف للمقاييس االحتمالية ،التوقع الشرطي ،نظرية .Martingale
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:تطبيقات بإستخدام البرامج الحاسوبية مثل  MATLABأو R
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- Patrick Billingsely.’’Probability and Measure, , 2nd edition’’, Wiley1986, 1995.
2- Richard Durrett ,’’Probability: Theory and Example’’, Wadsworth and Brooks/Cole, ca , 1995

خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Allan Gut .’’Probability : A graduate Course’’, Springer , 2007

2- Sidney Resnick ,’’Probability Path’’, Birkhauser, 1999.
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متطلب سابق
 601ريض

رمز ورقم المـقرر
 620ريض
أوالً :وصف المقرر:
يعد ھذا المقررامتدادا للمفاھيم الجبرية التي تعلمھا الطالب في مقرر جبر تجريدي  1والتي سيوظفھا لدراسة الزمر اإلبدالية ) النظرية األساسية للزمر
اإلبدالية( وكذلك الجمع المباشر للزمر وكذلك دراسة نظريات سيلو وتطبيقاتھا وكذلك دراسة نظرية جوردان ھولدر والزمر القابلة للحل مما يؤھلنا
بسھولة لدراسة الخواص األساسية للحلقات و الخاصيةاإلبدالية ) حلقات كثيرات الحدود -الحقول و إمتدادتھا -نبذة مختصرة عن نظرية جالوا(.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يكون :
 .1مستوعباأن الجبر التجريدي ھو أساس للرياضيات النظرية التي تدرس االبنٮالجبرية الھامة مثل الزمر والحلقات والحقول وغيرھا.
 . .2مستوعبا البنى الجبرية وفروضھا.
 . 3قادراً على تطوير قدرته على التفكير المنطقي و االيجابي و تنمية مھارته للتعامل مع البراھين المجردة
ثالثا ً :مفردات المقرر:
نظرية الزمرة :نظريات سيلو  ,تطبيقات على نظريات سيلو,الجداءاتالمباشرة ,النظرية األساسية للزمر اإلبدالية والمولدة بمجموعة منتھية ,نظرية جور
دان -ھولدر،الزمر القابلة للحل.نظرية الحلقة  :وحيدة التحليل على حلقات كثيرات الحدود والحلقات التامة الرئيسة.نظرية الحقل  :نظرية جالوا،قابلية حل
المعادالت بالجذور.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1. I. N. Herstein,’’ Topics in Algebra’’, John Wiley and Sons, 2006.
2. J.B. Farleigh, ‘’A first course in abstract algebra’’, Wesley Publishing Co. London, 7th edition, 2003.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1.D. Dummit and R. Foote,’’ Abstract Algebra’’, John Wiley & Sons, 3rd edition, 2004.
2. Thomas W. Hungerford,’’ Algebra’’, Springer, 2003.

عنوان المقـــــرر
نظرية االعداد

عدد الوحدات
3

متطلب سابق
ريض 601

رمز ورقم المـقرر
ريض 621
أوالً :وصف المقرر:
نظرية األعداد،والتي تٌعنى بدراسة األعداد الصحيحة ،واحدة من أقدم فروع الرياضيات الجميلة بنظرياتھا االنيقة وبأنماطھا المختلقة ،والتي ما زالت
تشكل مجاال ثريا و متجددا للبحث في خصائصھا ،تتحدى أكبر عقول الرياضيين منذ القدم لتقديم البراھين على حل بعض مسائلھا المفتوحة الى يومنا
ھذا .لذلك تم تصميم ھذا المقرر ليكون مقدمة لنظرية االعداد من جانب ومن جانب اخر ليكون مناسبا للطالب المھتمين بتطوير مھارتھم الرياضية ،و
معززا لفھمھم لدراسة خواص االعداد الصحيحة بعمق أكبر.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يكون قادرا على أن:
.1يحلل ويفسر البنية الجبرية لألعداد الصحيحة من خصائصھا االولية.
 .2يكتب براھين رياضية واضحة ودقيقة للمبرھنات المتعلقة باألعداد الصحيحة.
 .3يطبق معارفه النظرية في نظرية االعداد للتعامل مع المسائل الرياضية التطبيقية وأمن الكمبيوتر
 .4يستكشف بعض المسائل البحثية الحالية المفتوحة في نظرية االعداد.
ثالثا ً :مفردات المقرر:
القواسم ،المضاعف المشترك األصغر ،المعادالت الديوفنتيه ألخطية ،األعداد االولية .حلول التطابقات ،نظرية الباقي الصينية ،الخواص األساسية
للتطابقات ،نظام الرواسب ،نظام الرواسب المختزل ودالة أويلر،Φتطابقات كثيرة الحدود ،الجذور البدائية ،التطابقات من الدرجة الثانية ،نظرية االعداد
من وجھة جبرية .زمرة البواقي التربيعية ،رمز لحندر ،التعاكس الثنائي ،البواقي التربيعية قياس قوة عدد اولي.الدوااللحسابية ،تعريف الدوال الحسابية
مع أمثلة االعداد التامة ،الدوال الحسابية الضربية ،صيغة موبياس للتعاكس مع بعض التطبيقات ،خواص دالة موبياس ،ضرب دريخلت ،المعادالت
الديوفنتية ،استخدام التطابقات في حل المعادالت الديوفنتية ،ثالثيات فيثاغورس ،طريقة فيرما غير المنتھية التناقص وحدسه .بعض التطبيقات في
الرياضيات التطبيقة وأمن الكمبيوتر.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
Ivan Niven, Herbert S. Zuckerman, and Hugh L. Montgomery.’’ An Introduction to Theory of Numbers’’.
John Wiley, 1991

1-

خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Kenth Rosen. Elementary Number Theory and its Applications Pearson, 2011

عنوان المقـــــرر
مواضيع في الجبر

رمز ورقم المـقرر
ريض 622
وصف المقرر:
يناقش ھذا المقرر مواضيع متقدمة في الجبر .قد تختلف الموضوعات في ھذا المقرر من سنة الى اخرى.

عنوان المقـــــرر
تحليل حقيقي 2

عدد الوحدات
3

متطلب سابق
ريض 601

عدد الوحدات
3

متطلب سابق
ريض 602

رمز ورقم المـقرر
ريض 630
أوالً :وصف المقرر:
نظرية القياس تدرس مفھوم المقياس وھو المفھوم المعمم للطول والمساحة والحجم  .ومن االمثلة الحقيقية والمھمة ھو مقياس جوردان ومقياس ليبيج
ومثال آخر ھو مقياس بوريل والمقياس االحتمالي والمقياس المركب ومقياس ھار .يمكن تطبيق مفھوم المقياس في كثير من فروع الرياضيات على
سبيل المثال في نظرية االحتماالت  .ھذا المقرر يركز على بنية مقياس ليبيج على خط االعداد الحقيقية وعلى الدوال القابلة للقياس كما يركز على
التكامل بالنسبة الى مقياس ليبيج  .كما يقدم نظرية التقارب الرتيبة ونظرية فاتو .
ثانيا ً :أھداف المقرر:
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يكون قادرا على :
 -1تعلم النظريات األساسية واثباتھا بشكل صحيح.
 -2فھم مفاھيم المجموعة القابلة للقياس وكيفية استخدامھا في التكامل.
 -3بناء براھينرياضية دقيقة للنتائج األساسية في نظرية القياس.
 -4تطبيق نظرية التقارب الرتيب في حساب التكامالت.
 -5حساب تكامل ليبيج لبعض الدوال.
ثالثا ً :مفردات المقرر:
جبر المجموعات  ،الجبر  ، المقياس  ،المجموعات المقاسة  ،الدوال المقاسة  ،قياس ليبييج ،تكامل ريمان  ،تكامل ليبييج ،تكامل ليبييج للدوال
المحدودة والمقاسة على مجموعة ذات قياس نھائي  ،تكامل ليبييج للدوال المقاسة وغير السالبة  ،تكامل ليبييجالعام،مقارنة تكامل ريمان وتكامل ليبييج .
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- H.L.Royden and P.M.Fitzpatrick,’’ Real Analysis’’, Fourth Edition ;Prentice Hall,2010
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Gerald .B. Folland ,’’Real Analysis -Modern techniques and their Applications’’, Second Edition,John
Wiley & Sons, 2013.
2- Walter Rudin ,’’Real and complex analysis’’, Third Edition ,McGraw-Hill, 1987.

عدد الوحدات
3

عنوان المقـــــرر
توبولوجي

متطلب سابق
ريض 602

رمز ورقم المـقرر
ريض 631
أوالً :وصف المقرر:
التوبولوجى ھو الدراسة المجردة للمفاھيم الرياضية فى موضع أو مكان ما بغض النظر عن الطبيعة أو المفردات الھندسية لھذا الموضع .ولھذا صمم ھذا
المقرر لدراسة المفاھيم التوبولوجيةوخصائصھا والعالقات بينھا التي تنمى مھارات الباحث الرياضية وتزيده عمقا في الفھم والتحليل.
ثانيا ً :أھداف المقرر:
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يكون قادرا على :
 -1يحلل ويفسر المفاھيم التوبولوجية وخواصھا العامة.
 -2يستطيع الربط بين المفاھيم التوبولوجية المختلفة.
 -3يتفھم قيمة التوبولوجى من بين فروع الرياضيات البحتة
 -4االستفادة من دراسة التوبولوجٮفى بعض التطبيقات الملموسة.
 -5التعرف علٮالمسائل البحثية التي يمكن أن يدرسھا في مستقبله كباحث في التوبولوجى.
ثالثا ً :مفردات المقرر:
الفضاءات التوبولوجية ،أنظمة الجوار،الدوال المتصلة والتكافؤ التوبولوجي ،مسلمات اإلنفصال العليا،اإلرتباط بأنواعه المختلفة ،الفضاءات المحكمة
بأنواعھا المختلفة ،الفضاء المتري ،فضاء حاصل الضرب ،فضاء خارج القسمة.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:

1- AkosCsazar, General Topology, Adm. Hilger LTD, Bristol, 1978
1- M. A. Armstrong, Basic Topology, Springer, 1983

عنوان المقـــــرر
تحليل دالي

عدد الوحدات
3

متطلب سابق
ريض 602

رمز ورقم المـقرر
ريض 632
أوالً :وصف المقرر:
يعتبر مقرر التحليل الدالي من المقررات المتقدمة في التحليل الرياضي حيث أن ھناك الكثير من المفاھيم و النظريات التي تم دراستھا في التفاضل
والتكامل والتحليل الحقيقي و التحليل المركب والتي يمكن أن يتم تعميمھا ودراستھا بنظرة شمولية .
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر آن يتعرف على مايلي:
 -1مفھوم الفضاء المتري وتقارب وتباعد المتتابعات في ھذا الفضاء.
 -2الفرق بين الفضاء المتري الكامل والغير كامل وعلى الفضاء المعياري والفضاء المتري وفضاء باناخ.
 -3التوبولوجي في الفضاء المعياري المولد باستخدام المعيار .
 .1الفضاءات ذات الضرب الداخلي والنظريات األساسية الخاصة بھا وفضاء ھلبرت.
 .2بعض المسائل المفتوحة.

ثالثا ً :مفردات المقرر:
الفضاءات المتريه :الفضاء المتري  ،الدوال المتصلة والتقارب في الفضاءات المترية  ،الفضاءات المترية التامة  ،التبولوجي المولد بالمترية
.الفضاءات المعيارية  :الفضاء الخطي  ،الفضاء الجزئي  ،الفضاء المعياري  ،العالقة بين الفضاءات المترية والمعيارية ،فضاء باناخ  ،الدوال
المتصلةوالتقارب في الفضاءات المعيارية ،التبولوجي المولد بالمعيار .الضرب الداخلي  :الفضاءات ذات الضرب الداخلي  ،فضاء ھلبرت .
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- E.Kreyzing ,’’Introduction to Functional Analysis with Applications’’, John Wiley and Sons, 1989.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
E.Kreyzing,’’A Course in Functional Analysis’’, 2th ed ., Springer, Berlin,(1990).
)C.Goffman and G.Pedrick ,’’First Course in Functional Analysis’’, Prentice-Hall, (1974
E.B.V.Limaye ,’’Functional Analysis’’, 2th ed., New Age International, New Delhi, (1996).
A. Taylor and Delay,’’ Introduction to Functional Analysis’’, Wiley, New York, (1980).
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عنوان المقـــــرر
مواضيع في التحليل

رمز ورقم المـقرر
ريض 633
وصف المقرر:
يناقش ھذا المقرر مواضيع متقدمة فيالتحليل .قد تختلف الموضوعات في ھذا المقرر من سنة الى اخرى.

عدد الوحدات
3

متطلب سابق
ريض 602

متطلب سابق
عدد الوحدات
عنوان المقـــــرر
رمز ورقم المـقرر
ريض 604
3
طرق عددية للمعادالت التفاضلية العادية
ريض 640
أوالً :وصف المقرر  :يھتم ھذا المقرر بالطرق العددية المختلفه لحل المعادالت التفاضلية العادية والتي اليمكن الوصول الى حلولھا بطرق المعادالت
التفاضلية التحليلية  ،الطرق التي تدرس في ھذا المقرر تستخدم اليجاد الحل التقريبي وحساب الخطأ ودقته وبالتالي حل التطبيقات الرياضية المتعلقه
بالمعادالت التفاضلية العادية فى المجاالت المختلفه.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1يتعرف على مفھوم الطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية العادية .
 -2يميز بين الطرق العددية لحل المعادلة التفاضلية العادية .
 -3يختار الطريقه المناسبة لحل المعادلة التفاضلية العادية .
 -4يطبق الطرق المناسبة لحل المسائل الرياضية ويثبت استقرار وتقارب ھذه الطرق العددية.
 -5يستنتج افضلية الطرق العددية وامكانية استخدامھا لحل المعادالت التفاضلية العادية فى المجاالت المختلفه.
ثالثا ً :مفردات المقرر:
طرقالخطوةالواحدة،طرقرنج كوتا،طرقالخطواتالمتعددة،طرقاستعمااللمكتشفوالمصحح،دراسةثباتالحلول ،
درجةمآاللحلواللتقريبيةللحلواللحقيقية،مسائاللقيمةالحدية.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- Griffith and Higham,’’Numerical Methods for Ordinary Differential Equations’’,Springer ,2010.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Richard Burden and J.DougiasFaires,”Numerical Anlysis, Brooks/Cole Cengage Learning, 2011
2- AlfioQuarteroni ,Riccardo Sacco and Fausto Saleri, 'Numerical Mathematics ' Springer, 2007

متطلب سابق
عدد الوحدات
عنوان المقـــــرر
رمز ورقم المـقرر
ريض 604
3
طرق عددية للمعادالت التفاضلية الجزئية
ريض 641
أوالً :وصف المقرر  :يھتم ھذا المقرر بالطرق العددية المختلفه لحل المعادالت التفاضلية الجزئية والتي اليمكن الوصول الى حلولھا بالطرق التحليلية ،
الطرق التي تدرس في ھذا المقرر تستخدم اليجاد الحل التقريبي وحساب الخطأ ودقته وبالتالي حل التطبيقات الرياضية المتعلقه بالمعادالت التفاضلية
الجزئية فى المجاالت المختلفه.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1يتعرف على مفھوم الطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية الجزئية .
 -2يميز بين الطرق العددية المختارة لحل المعادلة التفاضلية الجزئية .
 -3يختار الطريقه المناسبة لحل المعادلة التفاضلية الجزئية .
 -4يطبق الطرق المناسبة لحل المسائل الرياضية ويثبت استقرار وتقارب ھذه الطرق العددية.
 -5يستنتج افضلية الطرق العددية وامكانية استخدامھا لحل المعادالت التفاضلية الجزئية فى المجاالت المختلفة.
ثالثا ً :مفردات المقرر:
طرقالفروقالمحدودةللمعادالتالناقصية،معالجةالشروطالحدية،الطرقالتكرارية،طرقاالسترخاءالدائمالمتتابع،الطرقالصريحةوالضمنيةللمعادالتالمكافئية،تحليل
الخطأ ،تحليل االستقرار والتقارب  ،طرقالميزاتللمعادالتالزائديةالشبھخطية.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- K. W. Morton and D. F. Mayers,’’Numerical Solution of Partial Differential Equations’’,Cambridge
University Press ,2005.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Richard Burden and J.DougiasFaires,”Numerical Anlysis, Brooks/Cole Cengage Learning 2011
2- AlfioQuarteroni ,Riccardo Sacco and Fausto Saleri, 'Numerical Mathematics ' Springer, 2007

متطلب سابق
عدد الوحدات
عنوان المقـــــرر
رمز ورقم المـقرر
نظرية التقريب
ريض 604
3
ريض 643
أوالً :وصف المقرر  :نظرية التقريب تھتم بافضل تقريب للدوال وتحليل الخطأ و يكتسب الطالب المھارات ألثبات )التقارب والوجود( للحلول
الرياضية  ،ويستخدمھا فى المسائل المختلفة الثباتوأستنتاج نظريات ونتائج رياضية مستقبلية .
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1يتعرف على مفھوم التقارب .
 -2يميز بين نظريات التقارب .
 -3يختار التقريب المناسب للمسألة الرياضية .
 -4يطبق النظريات المناسبة لحل المسائل الرياضية ويثبت استقرار وتقارب ھذه الحلول.
 -5يستنتج بعض النظريات التي تطبق فى الطرق العددية الجديدة فى المقررات االخرى والمستقبلية
ثالثا ً :مفردات المقرر:
كثيرات حدود شبشيف ،المتسلسالت ،نظرية ويرستراس للتقارب ،تقارب المشتقات  ،تقارب الدوال التحليلية  ،افضل تقريب ،افضل تقريب ألفضل
جوار ،التقريبباتغير الخطية  ،طريقة الطيف  ،افضل تقريب كسري  ،استيفاء الدوال الكسرية  ،التربيعات الصغرى
رابعا ً :المراجع األساس ّية:
1- L. Nick Trefethen ,’’ Approximation theory and approximation practice’’, Siam , June 2013
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Elliott Ward Cheney, Jr,’’ A course in approximation theory’’, MMS Chelsea, 2000
2- Michael J. D. Powell,’’Approximation theory and methods’’.Press of U. of Cambridge, 1996

متطلب سابق
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عنوان المقـــــرر
رمز ورقم المـقرر
ريض 604
3
األمثلية
ريض 643
أوالً :وصف المقرر :تعتبر المسائل في األمثليةھي ا لتطبيقات األكثرشيوعا في الرياضيات .والھدف الرئيسي من ھذا المقرر ھوتقديم طرق مختلفة
لحل مسائل في مجال البرمجة الخطية و غيرالخطية حيث سيكتسب الطالب من خالل ھذا المقرر المھارات العملية باإلضافةإلى المفاھيم النظريةلحل
المسائل في األمثلية بالطرق العددية.
ثانيا ً :أھداف المقرر :يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1يتعرف على المسائل في االمثلية وطريقة صياغتھا ،
 -2يحدد التتقنيات واالستراتيجيات الرياضية اليجاد الحل االمثل،
 -3يفسرحل مسألةاالمثلية،
 -4يحلآلثارتغيرالمسألةعلى الحل األمثل.
ثالثا ً :مفردات المقرر :
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
الشروط المثلى لمسالة بدون قيود ،الشروط المثلى لمسالة بدون قيود ومحدبة،طريقةنيوتن،األشكااللتربيعية،طريقة النزول الحاد،الشروطالمثلٮلمسالة
بقيود،أساليب اإلسقاط لمسائل بقيود على شكل متساويات ،أساليب اإلسقاط طرق باستخدام نسب جزائية ،طريقة الحاجز،طريقة التدرج الشرطي
،طريقة النقاط الداخلية لحل مسألة أمثليةخطية،تحلياللمجموعات المحدبة والدوال المحدبة،نظريةالمسالة المرافقة،األمثلية بطريقة
،Subgradientاألمثلية بطريقة .Semidefinite
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:
باستخدام برنامج ماتالب،أوماتيماتيكا او أي برامج أخرى.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- Wenyu Sun, Ya-Xiang Yua,’’ Optimization Theory and Methods: Nonlinear Programming’’, Springer.
(2010).
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1‐ David G. Luenberger, Yinyu Ye, ‘’Linear and Nonlinear Programming’’, International Series in Operations
Research & Management Science,Springer 2013
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المعادالت التفاضلية التكاملية
ريض 650
أوالً :وصف المقرر :يركز ھذا المقررعلى المفاھيم والتقنيات لحل المعادالت التكاملية من منظور الرياضيات التطبيقية:.فولتيرا ونظرية فريدوھلم،
نظرية ھيلبرت -شميت .طريقة وينر-ھوبف  .طريقة وينر-ھوبف  .موضوع ھيلبرت والمعادالت التكاملية من نوع كوشي .تم دراسة بعض النماذج
المأخوذة من ميكانيكا الموائع والصلبة و الصوتيات و الكم .
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1يتعرف على المعادالت التكاملية.
 -2يختار الطرق الرياضية المناسبة في دراسة المعادالت التكاملية.
 -3يحل المسائل المتعلقة بالمعادالت التكاملية.
 -4يستنتج بعض المعادالت التكاملية ذات التطبيقات المستقبلية .
ثالثا ً :مفردات المقرر:
المعادالت التكاملية وطريقة بيكارد الوجود والوحدانية – المعادالت الخطية المتجانسة وغير المتجانسة – معادالت فريدھولم -نظرية ھلبيرت -شميدت
– طرق التحويالت اليجاد الحلول للمعادالت التفاضلية التكاملية.وظائف دالة قرين ومشاكل القيمة الحدية ،عناصر نظرية فريدولم للمعادالت التكاملية ،
المعادالت التكاملية لوينر-ھوبف ،المعادالت التكاملية لفولتيرا ،المعادالت التكاملية الغير خطية.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- MichioMasujima, ‘’Applied Mathematical Methods in Theoretical Physics-Integral Equations and
Calculus of Variations’’, Wiley-Vch.Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Linear Integral Equations: Theory and Technique’’, Birkhauser, Boston, 1996
2- Stakgold, I.’’ Green's Functions and Boundary-value Problems’’. Wiley NY , 1998
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النمذجة الرياضية
ريض 651
أوالً :وصف المقرر:ھذاالمقرريشمل العديد من النماذج الرياضيةذاتمتغيرواحد،متعددالمتغيرات،حساباتاألمثلية .ويشملتطبيقاتعلٮأنظمة

متطلب سابق
ريض 605

دينامكيةودراسةنماذجاحتمالية.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

يتعلمصياغةوتحلياللنماذجالرياضياتية
يفھمالنماذجالعشوائية
يطبيقمحاكاةمونتيكارلو
يحل مشاكل األمثلية حسابيا.
يحلل نماذجدينامكية
يحاكي النماذجباستخدامماتالب او مابل

ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
نماذج تمثيل المتغيرات )متغير واحد – عدة متغيرات( ،البرمجه الخطية  ،التمثيل المتقطع ،تحليل حالة السكون  ،االنظمة الديناميكية،انظمة
تغير الوقت ،تحليل النماذج الديناميكية  ،محاكاة االنظمة الديناميكية  ،نماذج االحتماالت المتقطعة والمتصلة ،النماذج االحصائية ،محاكاة
نظام مونت كارلو ،خاصية ماركوف  ،تتبع الجسيمات  ،نشر الكسور .
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:
محاكاةنماذج باستخدامماتالبأوبرنامجمابل.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- Mark M. Meerschaert,’’ Mathematical Modeling’’, 2nd edition, Elsevier, 2013
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Frank R. Giordano, William P. Fox, Steven B,’’ A First Course in Mathematical Modeling’’, 5th Edition,
Horton, 2014.
2- Amos Gilat,’’ MATLAB: An Introduction with Applications’’, 5th Ed., Wiley ,2014.
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رمز ورقم المـقرر
ريض 652
أوالً :وصف المقرر:
الھندسة التفاضلية ھي دراسة الخواص الھندسية للمنحنيات باستخدام التفاضل و التكامل و الجبر الخطي .للھندسة التفاضلية تطبيقات واسعة في
مجاالت العلوم وعلى وجه الخصوص الفيزياء ،العمارة  ،الھندسة و االقتصاد .ھذا المقرر يركز على الجوانب النظرية االساسية للمنحنيات ،السطوح
وعديد الطيات .من المواضيع التي يدرسھا ھذا المقرر :عديد الطيات التفاضلي ،المتجھات المماسية ،التقوس،عديدات طيات ريمان و عديدات طيات
ريمان الجزئية.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يكون قادرا على :
 -1اثبات النظريات االساسية في الھندسة التفاضلية.
 -2ايجاد مقدار تقوس منحنى.
 -3استخدام الھندسة التفاضلية في حل بعض المسائل في الحياة العملية.
ثالثا ً :مفردات المقرر:
تعريف وأمثلة لعديدات الطيات التفاضلي ،متجھات التماس ،الدوال االتجاھية ،الصيغ التفاضلية ونظرية ديرھامس ،الممتدات ،الھندسة الزاتية
والخارجية للسطوح في الفراغ الثالثي،انحناءجاويس ،عديد الطيات الريمانى،اتصاالتريمان،عديدات الطيات الجزئية من عديدات الطيات الريمانى
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- N. J. Hicks ,’’Notes on differential geometry’’, Van Nostrand Reinhold Company, 2007
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- U. C. De & A.A. Shaikh,’’ Differential geometry of manifolds’’, Ltd. Oxford, U.K., 2007.
2- M. P. do Carmo ,’’Differential geometry of curves and surfaces’’, Prentice-Hall, Inc.,
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وصف المقرر :يناقش ھذا المقرر مواضيع متقدمة فيالھندسة .قد تختلق الموضوعات في ھذا المقرر من سنة الى اخرى.
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اإلحصاء الرياضي 2
ريض 660
أوالً :وصف المقرر:مقرر اإلحصاء الرياضي  2ھو المقرر الثاني في النظرية اإلحصائية ومكمال لمقرر اإلحصاء الرياضي  1ويقدم نظريات وتقنيات
متقدمة في اإلحصاء الرياضي و يغطي موضوعات متقدة فينظريتي التقدير وإختبارات الفرضيات وكذلك نظرية القرار واإلحصاء
اإلستدالليالالمعلمي.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يتقن مايلي :
 -1معرفة مفاھيم متقدمة في نظرية االحتماالت واإلحصاء االستداللي
-2

تعلم أدوات وتقنيات وطرق التقدير وإختبار الفرضيات وتطبيقاتھا

 -3تطبيق طرق التحليل االستداللي
 -4تعلم النماذج الخطية  ،اإلنحدار وتحليل التباين والقدرة علي تطبيقھا
-5

فھم أساسياتو مفاھيم نظرية القرار وطرق التحليل الالمعلمي.

 -6القدرة علي أخذ مواد متقدمة في اإلحصاء الرياضي
ي:
ثالثا ً :مفردات المقرر ):أ ( الجانب النظر ّ
نظرية التقدير النقطي ،الخصائص الرياضية للمقدرات )عدم التحيز ،الكفاءة ،التماسك ،الكفاية ،تباين أقل ،نظرية راو بالكول ،متباينة راو كريمر ( ،
طرق التقدير :العزوم ،اإلمكان األكبر ،تقدير باييز وتقدير  ،Minimaxاإلحصاءات الكافية وإحصائية كافية الحد األدني ،إختبارات الفرضيات ،نظرية
ليمان-بيرسون الختبارات الفرضيات ،إختبارات قوية  ، UMP testsإختبارات قوية غير منحازة  ، tests UMPUإختبارات النسبة ،إختبارات غير
متحيزة وثابتة ،تقدير الفترة ،فترات الثقة ،الفرضيات الخطية ةتطبيقاتھا في اإلنحدار وتحليل التباين  ,نظرية القرار ،اإلحصائي الالمعلمي
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:تطبيقات متنوعة بإستخدام الحاسوب وبرامج إحصائية
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- John Freund ,’’Mathematical Statistics’’, Prentice Hall, 1992.
2- Casella and Berger ,’’Statistical Inference’’, 2001.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Lehmann ,’’Theory of Point Estimation’’, Wiley, 1983
Lehmann.’’Testing of Statistical Hypothesis’’, Wiley, 1986
Peter Bickel and K. Doksum ,’’Mathematical Statistics’’, Holden Day 1977
Ferguson ,’’Mathematical Statistics’’, Academic Press.
Sahai and Ageel ,’’ANOVA: Fixed, Random and Mixed Models’’, Springer 2001
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عنوان المقـــــرر
اإلنحدار وتحليل التجارب

عدد الوحدات
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أوالً :وصف المقرر:مقرر اإلنحدار وتحليل التجارب ھو مقرر أولي وأساسي في تحليل نماذج اإلنحدار وتصميم التجارب وتطبيقاتھا المختلفة حيث يقدم
تقنيات تسخدم فيتخطيط وتحليل وتصميم النماذج والتجارب اإلحصائيةفي مجاالت وقطاعات مختلفة )مثل الصناعة ،الزراعة ،التعليم  (..ويغطي
موضوعات ھامة في مبادىء تصميم التجارب و تحليل التباين والتي تعد جوانب ھامة في التحليل اإلحصائي التطبيقي ،ھذا باإلضافة إلي تصاميم
القطاعات العشوائية الكاملةوغير الكاملة وتصاميم التجارب العاملية ذات العامل الواحد أو متعددة العوامل.
ثانيا ً :أھداف المقرر:يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أنيتقن مايلي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

فھم طريقة المربعات الصغري وخصائصھا الرياضية
فھم معادلة اإلنحدار رياضيا وبيانيا
إستخدام جدول اإلنحدار لوصف العالقة بين المتغيرات
تعلم تحليل اإلنحدار ألكثر من متغير
فھم طرق تقدير معالم نموذج اإلنحداروإختبارات معامالته
فھم تحليل الخطأ والتنبؤ لمعالم اإلنحدار
معرفة فرضيات وتقنيات تحليل التباين وتطبيقاتھا
فھم أھمية التصاميم اإلحصائية لتجربة وفوائدھا والقدرة على إختيار وتطوير أنواع مختلفة من التصاميم

ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
طريقة المربعات الصغرى وخصائصھا ،االنحدار الخطي البسيط.االنحدارالخطيالمتعدد،طريقةالمصفوفات،تقدير معالم اإلنحدار ،إختبار معامالت
اإلنحدار ،التنبؤ وتحليل الترابط ،تحلياللخطأ و التنبؤات،نماذج االنحدارالخطيالمعمم  ،إنحدار كثير الحدود ،المتغيرات الوھمية ،بناء النموذج واختيار
المتغير ،انحدارغيرخطي،تقنيات ونماذج تحلياللتباين،ANOVAمفاھيموتصاميماحصائية وتطوير النماذج الخطية. ،تصاميم القطاعات العشوائية
الكاملة ،تصاميمالقطاعاتالعشوائية والغير عشوائية ،تصميمالمربعالالتيني ،النماذج الثابتة والعشوائية والمختلطة.تصميمالقطاعات الغيرمكتملة ،تصماميم
التجارب العاملية،2 2تصاميم التجارب العاملية 2 3تصميمالتجارب العامليةK2
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:
إستخدام مكثف للحاسب اآللي والبرامج الحاسوبية مثل  MATLABأو R
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- John O. Rawlings .’’Applied Linear Regression: A Research Tool’’, Wiley, 1988.
2- Montgomery D. C., John Wiley & Sons ,’’Design and Analysis of Experiments’’, New York, 2013.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Oehlert. G. W ,’’A First course in Design and Analysis of Experiments’’, University of Minnesota, 2010
2- Cox, D. R. and Ried, N ,’’The theory of the design of experiment’’, CHAPMAN & HALL / CRC, 2000
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تحليل السالسل الزمنية
ريض 662
أوالً :وصف المقرر:مقرر تحليل السالسل الزمنية ھو مقرر أولي وأساسي في نماذج السالسل الزمنية حيث يبحث في بنية ومكونات نماذج السالسل
الزمنية ويقدم نماذج متعددة للسالسل الزمنية مثل ،النماذج المستقرة)الثابتة( ،المترابطة ذاتيا )تلقائيا( ،المتوسطات المتحركة  ,MAوالنماذج الخليطة
 ،ARMAوالتحليل الطيفي وما إلى ذلك .تعد محتويات ھذا المقرر خليطا بين النظريات والتطبيقات العملية لنماذج السالسل الزمنية.
ثانيا ً :أھداف المقرر :يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يتقن مايلي:
 -1فھم البني الرياضية لنماذج السالسل الزمنية ومكوناتھا
-2
-3

فھم تطبيقات نماذج السالسل الزمنية الثابتة
فھم عمليات اإلنحدار الذاتي وطرق المتوسطات المتحركة

-4

توفيق وتقدير معامالت نماذج السالسل الزمنية مثل  ARMAوالنماذج ذات الصلة.

-5

تقدير التحليل الطيفي

-6

تعلم نماذج بوكس أند جينكز  ARIMAوطرق توفيقھا

-7

القدرة علي تحليل السالسل الزمنية في متغيرين

-8

القدرة علي النمذجة والمحاكاة بإستخدام برامجمثل  Rأو MINITAB

ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
مفاھيم أساسية،مكونات السالسل الزمنية:اإلتجاھات العامة ،طرق التمھيد،نماذج وأشكال السالسل الزمنية :العمليات الثابتة )المستقرة( ،المترابطة تلقائيا
)ذاتيا( ،االرتباط الذاتي الجزئي ،اإلنحدار الذاتي ،المتوسطات المتحركة  MAو العمليات الخليطة  . ARMAتوفيق نماذج  ARMAوالنماذج ذات
الصلة )تحديد وتقدير المعالم والتحقق منھا( ،التنبؤ،السالسل الزمنية الموسمية ،كثافة الطيف للعمليات المستقرة )الثابتة( ،تقدير كثافة الطيف ،طرق
التجزيءالضربي ،طريقة ويز وطريقة بوكس أند جينكز  ، ARIMAالسالسل الزمنية في متغيرين  ,مواضيع أخري متقدمة حسب مايسمح به الوقت،
تطبيقات حاسوبية
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:تطبيقات وتدريبات عملية علي بعض الظواھر الزمنية بإستخدام البرامج الحاسوبية
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- Chatfield C,’’The Analysis of times series’’, 4th edition, Dover, 1993.
2- Jonathan D. Cryer, ’’Time Series Analysis’’, Duxbury1986, 2008
G.E.P, Jenkins, G.M,’’ Time Series Analysis, Forecasting and Control’’, Box, Holden Day, 1976 -3
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- Fuller W,’’ Introduction to Statistical Time series’’, Wiley 1990,
2- R. Shumway and D. Stoffer,’’Times series analysis and its applications with R Examples’’, 2006.
3- Kandal&Ord, J.K.’’Time Series’, Kandal&Ord, J.K., 3rd edition, Wiley , 1990.
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رمز ورقم المـقرر
موضوعات في اإلحصاء الرياضي
ريض  & 606ريض 607
3
ريض 663
أوالً :وصف المقرر:يغطي ھذا المقرر موضوعات ھامة متقدمة في اإلحصاء الرياضي لم يتم التطرق لھا ويخدم كذلك إحتياجات تخصصية معينة ،كما
يوفر آداة تطوير إلستحداثمسارأو مقرر جديد في اإلحصاء الرياضي النظري وفروعه التطبيقية.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يتقن مايلي :
 -1تعلم مھارات متقدمة في اإلحصاء الرياضي.
-2

فرصة التنوع وتعلم مواضيع متقدمة أو مسارات جديدة في اإلحصاء الرياضي وتطبيقاته.
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إشباع إھتماماته التخصصية و البحثية

ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
محتوى ھذا المقرر متغير وغير مقيد.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
تحدد المراجع الحقا وفق التوصيف المعتمد للمقرر.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة-:
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3
نظرية االحتماالت 2
ريض 670
أوالً :وصف المقرر:مقرر نظرية االحتماالت  2ھو مقرر أساسي متقدم في نظرية االحتماالت التجريدية ويوفز فھما شامال لنظرية االحتماالت في
ضوء مفاھيم نظرية القياس والتحليل الحقيقي كما يغطي موضوعات متقدمة في نظريتي االحتمال والقياس وكذلك التحليل العشوائي وتعد محتويات ھذا
المقرر متطلبا أساسيا ليس فقط في التحليل االحتمالي المجرد ولكن أيضا في مجاالت تطبيقية أخري مثل العمليات العشوائية والرياضيات المالية
والفيزياء الرياضية
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يتقن مايلي :
 -1فھم البنية الرياضية لنظرية االحتماالت في ضوء نظرية القياس.
 -2تعلم نظريات ومفاھيمعمليات التحليل العشوائي والقدرة علي تطبيقھا
 -3التعمق وتنمية الفكر الرياضي في نظريات وبراھين نظريات االحتمال والقياس
-4

القدرة علي حل المسائل وتطوير طرق الحل

- -5القدرة علي أخذ مواد متقدمة في نظرية االحتمال والقياس والتحليل العشوائي
ي:
ثالثا ً :مفردات المقرر ):أ ( الجانب النظر ّ
التقارب ، Lpالتكامل الموحد ،نظرية ،Skorohodتقارب المتسلسالت ،نظريات الثالث متسلسالت ،قانون األعداد القوية،نظريات النھايات المركزية
للمتغيرات المستقلة والمتغيرات غير المتسقة ،سرعة التقارب ،قوانين االنحرافات الكبيرة ،قوانين اللوغارثمية ،التوزيعات المسقرة وال نھائية التقسيم،
نظرية  Martingaleوتطبيقاتھا ،المشي العشوائي وعمليات بواسون والحركة البراونية.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- Patrick Billingsely,’’ Probability and Measure’’, 2nd edition, , Wiley1986, 1995.
2- Richard Durrett,’’Probability: Theory and Example’’,Wadsworth and Brooks/Cole, Ca, 1991
3- Sidney Resnick ,’’Probability Path’’, Birkhauser, 1999
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
Sheldon Ross Second Course in Probability Theory,
Allan Gut ,’’A Graduate’’ Course in Probability, Springer.
Kai, Lai, Chung ,’’A course in Probability’’, 2nd Edition, Academic Press.
Howard Tucker ,’’A graduate course in Probability’’, Academic Press.
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أوالً :وصف المقرر :مقرر نظرية الموثوقية وإختبارات الحياة ھو مقرر تطبيقي يبحث في أنظمةالموثوقيةوالتوزيعات اإلحتمالية القائمة عليھا ويقدم
مقدمة أساسية وشاملة للمفاھيم والتعريفات األساسية في نظرية الموثوقية وإختبارات الحياة بما في ذلك الدوال مثل دالة الصالحية  ،دالة الخطر ،
معداللفشلوالفصول الغيربارامترية،واختبارالحياةالمسرعة،وتحلياللفشل ،استخدام االستدالالإلحصائي للبيانات الموثوقية ھذا باإلضافة لمواضيع أخري
ذات الصلة وتطبيقات حاسوبية متنوعة .
ثانيا ً :أھداف المقرر :يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن يتقن مايلي :
 -1فھم الخصائص الھيكلية لألنظمة المتجانسة
 -2تطبيق مفاھيم موثوقية األنظمة المتجانسة في موثوقية األنظمة.
 -3التعرف على التوزيعات االحتمالية في نظرية موثوقية النظام.
 -4تحديد فئات توزيعات الحياة التيتقوم على مفاھيم الشيخوخة وحدود دوال الموثوقية.
 -5تحليل توزيعات الحياة ذات متغيرين ومتعددة المتغيرات.
ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:خصائص المخاطر االھيكلية لألنظمةالمتجانسة –الدوال الھيكلية ،عمليات االتحاد  /تقاطعوتقاطع  /اتحاد،موثوقيةاالنظمة
) أ ( الجانب النظر ّ
المتجانسة .دوال موثوقيةنظمبمكوناتمستقلةأو غير مستقلة ،أسرالتوزيعاتاالحتماليةفينظريةموثوقيةالنظام ،توزيعاتالحياة المبينةعلٮمفاھيمالشيخوخة –
عائلةالتوزيعاتلنسبةالفشل المتزايدة )،(IFRلنسبةالفشل المتناقصة )،(DFRمتوسطنسبةالفشل المتزايدة ) ،(IFRAمتوسطنسبةالفشل المتناقصة
)،(DFRAالترتيب الجزئي لتوزيعات الحياة و المتباينات االحتمالية،توزيعات متعددةالمتغيرات لألنظمة معمكونات مرتبطة )غير مستقلة(
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:
تطبيقات متنوعة في نظرية الموثوقية لألنظمة المختلفة وكذلك تحليل ومحاكاة األنظمة والتوزيعات وذلك من خالل إستخدام  Rأو برنامج آخر.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- R. Barlow and F. Procshan. The Statistical Theory of Reliability and Life Testing, last version
2- Richard Barlow and F.Procshan ,’’Mathematical Theory of Reliability’’, Saim, 1996.
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- MavinRausand and ArnljotHoyland ,’’System Reliability Theory; Models, Statistical Methods and
Applications’’،, 2ndedition , John Wiley & Sons Inc Publications, 2004
2- Gnedenko, Igor Pavlov, Igor Ushakov,’’Statistical Reliability Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New
York, 1999
3- , Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy and VasiliyKrivtsov ,’’Reliability Engineering & Risk Analysis, A
practical guide’’, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2009.
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أوالً :وصف المقرر:

عدد الوحدات
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عنوان المقـــــرر
العمليات العشوائية

متطلب سابق
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مقرر العمليات العشوائية ھو مقرر أولي وأساسي في العمليات العشوائية التطبيقية حيث ال يتطلب مفاھيم في نظرية القياس وإنما يتطلب قدرا من
المعرفة في حساب التفاضل والتكامل ونظرية االحتماالت ويغطي ھذا المقرر أساسيات في العمليات العشوائية مع اإلشارة إلي تطبيقاتھا المتنوعة وقد
صمم ھذا المقرر للطالب الذين يحتاجون العمليات العشوائية دون الحاجة إلي نظرية القياس.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1فھم البني الرياضية والمفاھيم األساسية في العمليات العشواية
-2

فھم أنماط مختلفة من العمليات العشوائية وتطبيقاتھا المتنوعة

 -3القدرة علي فھم النظريات وطرق البرھان في العمليات العشوائية
 -4فھم أساسيات نظرية االحتمال ونماذج العمليات العشوائية وتطوير طرق حل المسائل
 -5القدرة علي دراسة مواد متقدمة في العمليات العشوائية
ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
المشي العشوائي ،المشي العشوائي كتقريب للحركة البراونيه ،سالسل ماركوف ،تصنيف حاالت سالسل ماركوف ،سالسل ماركوف المتقطعة ،سالسل
ماركوف المتصلة ،عمليات ماركوف ،عمليات بواسون ،عمليات بواسون المركبة ،عمليات الوالدة والوفاة ،معادالت كولموقروف األمامية والخلفية
وحلولولھا في بعض الحاالت الخاصة ،العمليات المستقرة ،المشي العشوائي العام ،عمليات اإلنتشار كنھايات لعمليات الوالدةوالوفاة ،تطبيقات متنوعة.
) ب ( الجانب العمل ّي )إن ُوجد (:تطبيقات متنوعة بإستخدم برامج مثل  Rأو Minitab
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
1- Sheldon Ross ,’’Stochastic Processes’’, Wiley, 1996
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:
1- S. Karlinand H. Taylor ,’’A First Course in Stochastic Procesees’’, Academic Press, 1975
2- Sidney Resnick ,’’Adventures of stochastic Process’’, Birkhauser, 1992
3- Cinlar, E ,’’Introduction to Stochastic Procesees’’, , Prentice Hall, 1975
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أوالً :وصف المقرر:
يغطي ھذا المقرر موضوعات ھامة و متقدمة في انظرية االحتماالت لم يتم التطرق لھا ويخدم كذلك إحتياجات تخصصية معينة ،كما يوفر آداة تطوير
إلستحداثمسارأو مقرر جديد في االحتمال النظري والتطبيقي.
ثانيا ً :أھداف المقرر :
يتوقع من الطالب بعد دراسته لھذا المقرر أن :
 -1تعلم مھارات متقدمة في نظرية االحتماالت وفروعھا
-2

فرصة التنوع وتعلم مواضيع متقدمة أو مسارات جديدة في االحتمال النظري وتطبيقاته
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إشباع إھتماماته التخصصية و البحثية

ثالثا ً :مفردات المقرر:
ي:
) أ ( الجانب النظر ّ
محتوى ھذا المقرر متغير وغير مقيد.
رابعا ً :المراجع األساسيّة:
تحدد المراجع الحقا وفق التوصيف المعتمد للمقرر أو المسار-
خامسا ً :المراجـع المســاعدة:

