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( البكالوريوس)للدرجة الجامعية األولى  مـــــوادالوصــــــف   

خطـــة الرياضيـــات    

 

 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

 

تفاضل وتكامل   3032030
(0)

 (ساعات 0)                                                                          

 
  االشتتةاق المتمه   تقاعتدة اللللتلة  االتقتاااتات (تقواعد االشتةاق ) تقتاااات  الههايات واالتاا،  المتتةة اال 

وتقواعتد  التكامتل  اللوغاريتمية واألسية واالتقتاااتات الككلتية  تيليتل االتقتاااتات ورستمها  تطبيةتات المتتتةة 

 .لهظاية األساسية ف  حلاب التكامل  االتكامل
 

ضل وتكامل تفا 3032032 
(2)

 (ساعات 0)                                                                           

 
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

التكامتتل بتتاأل،زال  التكامتتل بتتالتكوي  ( الملتتاحة  اليمتتوط  ا تتوا، المهيهيتتات ) تطبيةتتات التكامتتل الميتتدود 

اي  التكامل بالكلور المزئية  التكامتل المكتتل  المتتاليتات  المتلللتخت ارتبتار المتلللتخت  متلللتخت الدائ

 .  الةوى اظاية تايلا
 

 ( ساعات 0)                                                                          اظاية الممموعات 3032030 

 

 ـ                                                           : طلبة بالمفاهيم التالية تهدف هذه المادة إلى تزويد ال

االتقتاااات الممموعتتتتتتتتتتات المهتهيتتتتتتتتتتة وغيتتتتتتتتتتا  المهطتتتتتتتتتته  اق الباهات الممموعات الكختقتتتتتتتتتتات 

 .رالمهتهية الممموعات الةابلة للكد وغيا الةابلة للكد األعداد االصلية والكمليات عليها  مللمة االرتيا
 

تفاضل وتكامل  3032230 
(0)

 (                                                         ساعات 0)                                                                           
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

لمخاو ية  تدويا المياور   المتمهات فت  الفمتال  المتاب الهةطت  للمتمهتات  اإلحداثيات الةطبية   الةطوع ا

 .الماب التةا ك   اإلسةا   الملتويات ف  الفمال  االتقتاات المتمه  
 

 (    ساعات 0)                                                                  التفاضل والتكامل المتةدط 7303223
 ـ : المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية تهدف هذه 

المتتةات المزئية  االتقتاااات ذات المتغياين أو اكثا  التكامخت الثهائيتة والثخثيتة  التفاضتل والتكامتل لليةتو، 

 .المتمهة 
 

مكادالت تفاضلية عادية  3032230
(0)

 (ساعات 0)                                                               
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية  

مكتتادالت تفاضتتلية متتن الاتبتتة األولتتى  تطبيةتتات  مكتتادالت تفاضتتلية رطيتتة متتن الاتتت  الكاليتتة حتتل المكتتادالت 

 3التفاضلية الخطية باستخداط سخسل الةوى  تيويل البخس مكادلة كوش  ايلا 
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 (ساعات 0)                           بادئ ف  اإلحاال واالحتماالت                             م 3032000
- :تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

تيديد المتكلة المااد دراستها   تاق ،ميتا البيااتات وتاتميم االستتبيات  أاتواع الكيهتات تبويت  البيااتات فت   

 اليلاب   الوسيط المهوا،  : ئية تمثيل البيااات ف  رسوط بيااية  مةاييس الهزعة الماكزية الوسط،داو، إحاا

 

المتتتدى  االايتتتااف :مةتتتاييس التتتتت . لتتة والبيااتتتات الختتاطوالُابيكتتات  الُكتتتتياات  والم يهتتات للبيااتتتات الممد

 الفمال الكيه   : االحتماالت. اطالمتوسط  التباين واالايااف المكياري للبيااات الممدولة والبيااات الخ

 

اليادث  تقواعد االحتماالت  االحتما، التا    اظاية بيز  استةخ، اليوادث  المتغياات الكتوائية  التوزيكات 

 االحتمالية  التوتقا والتباين  االتقتاات المولد للكزوط  التوزيا المهتظم  توزيا ذو اليدين  توزيا بواسن  

 

توزيا الطبيك     االرتبا  و االايدار الخط   البليط بك  التطبيةات باستخداط الياسوب التوزيا الههدس   ال

 ( استخداط اليزط اإلحاائية ) 
 

 (ساعات 0)                                                                        تيليل حةية          3303220
 ـ : المفاهيم التالية تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة ب 

   اصتغا حتد أعلتى و اكبتا حتد اداتى   راصتية R   الخاائص المباية  التاتي   الكما،  لـ Rاألعداد اليةيةية 

تةارب  المتتاليات الوتيايه  اظايتة التةتارب الوتيايته  ارتبتار كوشت   لأررميدس  متتاليات األعداد اليةيةية  

تقتتتاات   اظايتتات فتت  الههايتتات  االتقتاااتتات المتاتتله االتاتتا، المهتتتظم  فياشتتتااس  اهايتتة اال –اظايتتة بلزااتتو 

 .  تقاعدة لوبيتا،  اظاية تايلوريهاالتقتاااات الككلية والوتيايه االشتةاق  اظاية رو،  اظاية الةيمة الوسط

 

 ساعات 0)                                                 اظاية االحتماالت                            3032202 
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

 3الفمتتال الكيهتت   اليتتدث  فاضتتيات االحتمتتا،  تقواعتتد االحتمتتا،  االحتمتتا، المتتتاو  واالستتتةخ،  اظايتتة بيتتز

اات الكتتتوائية المتغيتتاات الكتتتوائية  تكايفهتتا  المتغيتتاات الكتتتوائية المهفاتتله وتوزيكهتتا االحتمتتال   المتغيتت

التوتقا الاياضت   الكتزوط  الوستط والتبتاين  االتقتتاات  3المتالة وكثافتها االحتمال   اتقتاات التوزيا االحتمال 

امتتاذم متتن التوزيكتتات المهفاتتله  توزيتتا بااتتول  وتوزيتتا ذو اليتتدين  3المولتتد للكتتزوط ومتبايهتتة شيبيتتتي  

امتتاذم متتن التوزيكتتات  3والتوزيتتا فتتوق الههدستت  التوزيتتا الههدستت  وذو اليتتدين اللتتال   توزيتتا بواستتوت

التوزيكتات متكتددة  3المتالة  التوزيا المهتظم  التوزيتا اسست   توزيتا ،امتا  توزيتا بيتتا والتوزيتا الطبيكت 

اتقتاااتتات التوزيكتتات  3المتغيتتاات  التوزيكتتات الثهائيتتة المهفاتتله والمتاتتلة واتقتااااتهتتا وكثافتهتتا االحتماليتتة 

الكتزوط التتا ية  التوتقتا  3وزيكات التا ية واالستةخ،  الكزوط  والتبتاين المتتتاو واالرتبتا  الت 3المتكددة 

 3والتباين التا   
 

اإلحاال الاياض   3032000
(0                                                        )                                                    

 (ساعات 0) 
 ـ : هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية  تهدف

و ايةتتة االتقتتتاات المولتتد  توزيتتا اتقتاااتتات المتغيتتاات الكتتتوائية   ايةتتة التوزيتتا التااكمتت    ايةتتة التيويتتل

توزيكات الكيهات  توزيا الوسط  تقااوت األعداد الكبياة واظاية الههاية الماكزية وتوزيتا مابتا كتاي    للكزوط 

 ايةتة : التةتديا الهةطت    تاق التةتديا 3والهظايات المتكله بهتا  اإلحاتالات الماتبتة  F وتوزيا  tا وتوزي

  راائص التةتدياات  عتدط التييتز  متوستط مابتا الخطتف  الكفتالة   (MLE)الكزوط  و ايةة االمكات االعمم

فتتتاة الثةتتة  فتتتاات ثةتتة : تتتاةالتةتتديا بف.   االتلتتاق  الكفايتتة( MVUE) التةتتديا غيتتا المتييتتز ذو أتقتتل تبتتاين 

أاواع : ارتبار الفاضيات 3ألوسا  وتبايهات التوزيا الطبيك  من ممتما واحد ومن ممتمكين  فتاة ثةة للهل 

الخطف  المهطةة اليا،ة  تقوة االرتبار  اظاية ايمات بياستوت  ارتبتار التبة األر،ييتة وتطبيةتات علتى ارتبتار 

 .الفاضيات
 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 ،با رط  3032230
(0)

 (ساعات 0)                                                                                
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

اظاط المكادالت الخطية   اق حل المكادالت الخطية  المافوفات  المٌيددات  الفمتال المتمته فت  البكتد الثتاا  

ث  الماب غيا المتمه  الماب المتمته  الفمتال المتمته الكتاط  الفمتالات المزئيتة  االستتةخ، الخطت    والثال

 3(،ااط سمث)األساس والبكد  األساس التكامد  عمليات 
 

،با مماد  3032032
(0)

 (ساعات 0)                                                                                
 ـ : دف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية ته 

اظايتتة ال،تتااا  رمتتز الةلتتمة الكمليتتات الثهائيتتة   الزمتتا   الزمتتا المزئيتتة   زمتتا التبتتديخت  الزمتتا الدوريتتة  

 . التتاكل االتقتاااات الميافظة
 

 (ساعات 0)                           ههدسة اتقليديه وغيا اتقليديه                                    3032230
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية  

  (التطابه  التتابه التكافؤ  االشكا، الههدستيه وراائاتها)الههدسة االتقليديه 3البهال الاياض  اظاط المللمات

ه المهطةتت  للههدستته الختقليديتته تقاعتتدة الههدستتة الميايتتده التطاب3(الزائديتته والهاتقاتتيه 3الههدستته الختقليديتته

 3التيويل 
 

بيوث عمليات  3032030 
(0)

 (ساعات 0)                                                                         
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية  

لاياضتتتتية  الكهاصتتتا األساستتتتية لهمتتتوذم الباممتتتتة تتتتاريح بيتتتوث الكمليتتتتات  الباممتتتة الخطيتتتتة والباممتتتة ا

 الخطية الاياغة الاياضية الكامة للباممة الخطية التكل الةااوا  والتكل الةياس  لمتكلة الباممة 

( اللتتميلكس)الطايةتتة البياايتتة  الطايةتتة المبايتتة :الخطيتتة اليلو، األساستتية  حتتل امتتوذم الباممتتة الخطيتتة

 3الكبياة  ايةة الماحلتين  ايةة اللميلكس الثهائية  Mايةة  ايةة اللميلكس الكادية  :وتتمل

الثهائية ف  الباممة الخطية  رطوات تيويل الملالة األوليتة التى :حاالت راصة عهد التطبيه  ايةة اللميكلس

استية تيليتل اليل3الملالة الثهائية وبالككس  حل الملالة الثهائية  الكختقة بين حلو، الملالة األولية والثهائية 

 3والتيليل المكلم  اموذم الهةل وأشكاله المختلفة   اموذم التخاص   الباممة الخطية الكددية الاييية
 

مكادالت تفاضلية عاديه  3032030
(2)

 (ساعات 0)                                                                
 ـ : ية تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التال

أاظمة المكادالت التفاضلية الخطيه  أاظمتة المكتادالت  التخ زمهيتة فت  بكتدين  اظايتة الو،تود والتفتاد  ملتائل 

 .الةيم اليديه  الدوا، الدورية  مكادالت تفاضلية غيا رطية واالستةاار
 

 (ساعات 0)                      مكادالت تفاضليه ،زئيه                                              3032030
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

مةدمه فت  المكتادالت التفاضتليه المزئيته وتاتهيفاتها وحلولهتا  متلللتخت تكتامخت فتوريا  مكادلته اليتااره  

 3( مكادلة البخس ) مكادله المو،ه  المكادله الكامهه 
 

تيليل ماك  3032002
(0)

 ( ساعات0)                                                                              
- :تهدف المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية

الكتتتتدد الماكتتتت   الاتتتتفات المبايتتتتة  الةتتتتوى والمتتتتذور االتقتاااات التيليليتتتتة االتاتتتتا،   المتتتتتتةة مكادلتتتتتا 

التطبيه باستخداتم االتقتاااات األولية التكامل الماك  مباههة كوش  كورستا كوش  ريمات االتقتاااات االولية  

حلتاب  سيغتا كوش  التكامليتين  اظاية ليوفيل المتلللخت   متلللتلة تتايلور متلللتلة لوراات   الاواست  

 .   الاوات الاواس   االتقطاب  تطبيةات
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تيليل عددي  3032220
(0)

 (ساعات 0)                                                                              
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

إيمتتاد حلتتو، عدديتتة وبتتاألرص للملتتائل التتت  لتتيس لهتتا حتتل دتقيتته او متتن الاتتك  الياتتو، علتتى حتتل دتقيتته 

ل مكادالت بمتغيا واحد  االستكما، والتةايت  باستتخداط لها التكاف على حلاب الكمبيوتا وحلاب األرطال  ح

 3التفاضل والتكامل الكددي( ،با المافوفات الكددي)كثياات اليدود حل اظاط من المكادالت الخطية 
 

 
 

،با مماد  3032330
(2)

       

 (ساعات 0)                                                                                                               
والتكتاف علتى ( 0)تهدف هذه المادة إلى تمكين الطال  من ماا،كتة بكت  الهظايتات اللتابةة  فت  ،بتا ممتاد 

اليلةتتتات اليةتتتو،  اليلةتتتة االتقليديتتتة  زمتتتا الةلتتتمه  المثتتتال  األساستتت   المثتتتال  األكبتتتا   اليةتتتو، المهتهيتتتة  

 .متدادات اليلةية  االمتدادات المباية  االمتدادات اليلةية  در،ات اال
 

تبولو،   3032032
(0)

 (ساعات 0)                                                                                 
الفمالات التبولو،ية  الفمالات المزئية  الهةا  الدارلية والخار،يه واةا  اليدود لممموعة الهةا  المهكزلتة 

اعتتد  الةواعتتد المزئية المتتاب التتديكارت   االتقتاااتتات المتاتتلة  التتتتاكل   ملتتلمات الفال الفمتتالات  الةو

 3  فمالات ادية والمهتظمة  الفمالات المتايالمفاولةوالةابلة للكد ثهائياً الفمالات الك
 

 (ساعات 0)                       اق رياضية                                                          3032370
تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالت  متن التكتاف علتى اتقتاااتات بيتتا و،امتا  تيويلتة البتخس  تيويلتة فتوريا  

 .االتقتاااات راصة  تطبيةات 
 

تيليل عددي  3032320
(2)

 (ت ساعا0)                                                                             
 :تهدف هذه المادة تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

تمكين الطال  من ايماد تةايت  للمكتادالت التفاضتلية الكاديتة ذات الةتيم البدائيتة واليديتة  التكتاف علتى اظايتة 

التةايتت  فتت  التيليتتل الكتتددي  تةايتت  البيااتتات باستتتخداط كثيتتاات اليتتدود   تةايتت  الةتتيم والمتمهتتات المميتتزة 

 3،زئية عادية هلبية  إيماد حلو، تةايبية لمكادالت تفاضليهالوفات  تةاي  االتقتاااات باالتقتاااات للماف
 

 ( ساعات0)                                                     مبادئ الاياضيات التطبيةية           3032070

 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية  

تيليتتتل المتمهتتتات  المتمهتتته الموضتتتك   اللتتتاعه والتلتتتارع فتتت  اإلحتتتداثيات الديكاردتيتتته والةطبيتتتة 

واالستتطواايه والكاويتته  تقتتوااين ايتتوتن للياكتته   اتقتته الوضتتا والياكتته  التتدفا  تغيتتا الماذبيتته متتا 

يته فت  بكتدين االرتفاع   الياكه التوافةيه البليطه   الياكه المخمدة  الةوى الميافظته  الياكته التوافة

وثخثه أبكاد  الةوى الماكزية  تقوااين الملاحه والياكه ف  اليةتل الماكتزي  األفتخو فت  حةتل التابيتا 

الككلتت   تقتتوة المتتذب بتتين ،لتتمين  ميكاايكتتا الغتتااا   الميتتاور المكممتته  مكادلتته الغتتااا   تطبيةتتات 

 .تغياهاملتوت  تطبيةات حلاب  الاظايه هاملتوت  مبدأ هاملتوت  مكادالت 
 

 (ساعات 0)                         تاميم التمارب                                                     3032007

- :تهدف هذه المادة إلى تزويد  الطال  بالمفاهيم التالية

تاتتتميم التمتتتارب  اساستتتيات تاتتتميم التمتتتارب  تيليتتتل التبتتتاين واالحتتتادي والثهائ  التاتتتميم التتتتاط 

كتيه تاتتميم الةطاعتتات الكتتتوائية الكاملة تاتتميم المابتتا الختيهتت   المةاراتتات المتكتتددة التمتتارب الت

 3الكامليته تاميمات الةطا المهتةة والةطاعات المتتةة االدمام ف  التمارب الكامليه
 

3032002 
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       متلللخت زمهية 

 
 

 (ساعات 0)                                                                   

- :تهدف هذه المادة إلى تزويد  الطال  بالمفاهيم التالية

اللللتته الزمهيتتة ااواع اللخستتل الزمهيتتة  ماكبتتات اللللتتله الزمهيتتة االرتبا  التتذات  اتقتاات االرتبتتا  

اذم الخطيتتة الهمتت:التتذات  اتقتاات التغتتايا التتذات   االستتتةاارية الهماذم االحتماليتتة للمتلللتتخت الزمهيتتة

الهمتتاذم الخطيتتة غيتتا الملتتتةاة وتتتتمل الهمتتاذم   ARMA,MA,AR:الملتتتةاة وتتتتمل الهمتتاذم 

ARIMA(p,d,p); التيليتتل .التتتتخيص التةديا  االرتبتتار والتبتتول :،يهكتتز -مههميتتة امتتاذم بتتوكس

 3الطيف 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (ساعات 0)                                                                            0تيليل حةية   3303220
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية  

   اصتغا حتد أعلتى و اكبتا حتد اداتى   راصتية R   الخاائص المباية  التاتي   الكما،  لـ Rاألعداد اليةيةية 

ايه  اظايتة التةتارب الوتيايته  ارتبتار كوشت   تةارب  المتتاليات الوتيلأررميدس  متتاليات األعداد اليةيةية  

فياشتتتااس  اهايتتة االتقتتتاات   اظايتتات فتت  الههايتتات  االتقتاااتتات المتاتتله االتاتتا، المهتتتظم   –اظايتتة بلزااتتو 

 .  تقاعدة لوبيتا،  اظاية تايلوريهاالتقتاااات الككلية والوتيايه االشتةاق  اظاية رو،  اظاية الةيمة الوسط
 

 

                                                                                            (ساعات 0)                                                                              الكيهات اظاية 3032000

- :تهدف هذه المادة إلى تزويد  الطال  بالمفاهيم التالية

كيهات الخطوات االساسية لتاميم الكيهات  الكيهات الكتوائية  الكيهات غيا الكتوائية مميزات  ايةة ال

 المكايهتتتة الكتتتتوائية البلتتتيطة المكايهة الكتتتتوائية المهتظمتتتة  المكايهتتتة الكتتتتوائية الطبةيتتتة  المكايهتتتة 

 3 الةاتتدية المتكتتددة الماا،تتل  المكايهتتة الكتتتوائية الكهةوديتتة  المكايهتتة اليااتتية والمكايهة الكمدية

 3مكايهة الهل  والهل  المؤية لبك  مفادات المما التةدياات باستخداط  ايةة االايدار
 

،با رط   3032030
(2)

 (ساعات 0)                                                                                

ت الخطيتتة  التيويتتل إلتتى الماتتفوفات تهتتدف هتتذه المتتادة إلتتى تمكتتين الطالتت  متتن التكتتاف علتتى التيتتويخ

تطبيةتتات علتتى المكتتادالت .ماتتفوفات تقطايتتة عاموديتته التتتتابه  –الةطايتتة تتتتابه الماتتفوفات الةطايتتة 

المتمهتات الملتتةلة والكاموديتة  فمتالات . التفاضلية  الايغ التابيكيتة  ماتفوفات األعتداد الماكبتة  

 .لمافوفاتالمتمهات وأساساتها  الةيم والمتمهات المميزة ل
 

 (ساعات 0)                                                                               اظاية األعداد 3032030

 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

المكتتتادالت  -أعتتتداد فيامتتتا  -تقابليتتتة الةلتتتمة  -الطايةتتته االتقليديتتتة فتتت  إيمتتتاد الةاستتتم المتتتتتاو األعظتتتم 

اظايتة فيامتات   -اظايتة وللتن  -واظاية الباتق  الايهيه  الديوفااتية الخطية  أاظمة التطابةات الخطية 

   اظاية ايليا  التطابه واظايات ف  التطابه حل مكادالت تيتوي تطابةات
 

3032330 
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بيوث عمليات  
(2)

 (ساعات 0)                                                                          
- :تهدف هذه المادة إلى تزويد  الطال  بالمفاهيم التالية

 ايةة اللتميلكس المكدلتة   ايةتة المتغبتاات المةيدة  ايةتة تمزئتة :موضوعات متةدمة  ف  الباممة الخطية

اذ الةتتتاار  وااللكاب ،دولتتتة  الباممتتتة الهدفيه الباممتتته الديهاميكيتتته الهماذم االحتمالية اظايتتتة اتختتت 3الهمتتتوذم

اماذم المخزوت  عمليات الةتاار  (PERT) .واسلوب  (CPM)المتاوعات باستخداط  أسلوب الملار اليام

 3الماركوفيه اظاية صفوف االاتظار المياكاه الباممه غيا الخطيه
 

 (ساعات 0)                                                                           اظاية الاسومات 3032332
تهتتدف هتتذه المتتادة إلتتى تمكتتين الطالتت  متتن التكتتاف علتتى متتدرل إلتتى اظايتتة الاستتومات  الممتتاات  والملتتارات  

 .الكمليات على الاسومات  األشمار  واالرتبا   بيات يولا وهملتوت 
 

تيليل ماك  3032300 
(2)

 (ساعات 0)                                                                               
  االتاا، كاستوفل-يةاتها   تيويخت شوارتزاالتقتاااات الميافظه وتطب الميافظه  اظاية روشيه التيويخت  

 .التيليل 
 

 

 (ت ساعا0)                      تيليل دال                                                              3032302
الفمتتتتالات المتايتتتته  الفمتتتتالات الخطيتتتتة  الفمتتتتالات المكيارية فمتتتتالات بااتتتتا  المؤثاات الخطية التتتتدوا، 

 .مؤثا هلبوبالخطية فمالات الماب الدارل  فمالات هلبات المكمخت الكمودية والممموع المباشا  

 
 

 (                              ساعات 0)                                             (                         2)إحاال رياض   3032300
- :تهدف هذه المادة إلى تزويد  الطال  بالمفاهيم التالية 

 اإلحاتتتالات الكافيه عائلتتته التوزيكتتتات االستتتية إحاتتتالات الكافيه الكفايتتته والتمتتتاط اتقتاات االمكتتتات االعظتتتم 

التلتتاق عدط التييتتز  الكفالة التةتتديا غيتتا المتييتتز ذو اتقتتل التةتتديا بهةطه ا:مكلومتتات فيتتتا   ايتتة التةتتديا 

 ايةتتة اإلمكتات االعظتتم   ايةتة التبتتاين االتقل  ايةتة المابكتتات الاتتغاى  ايةة : تتاق التةتديا 3تباين الكفايتة

 3الكزوط  ايةة اتقل مابا كاي ممكن   ايةة االحتما، المككوس ُمةدر بتمات لمكلمة الموضا والةياس

الفاضيه االحاائية ارتبار الفاضيه االحاائية فاضية الكدط والفاضية البديلة  الخطتف متن : ارتبار الفاضيات

الهتتوع االو، والثاا  المهطةتتة اليا،ة ملتتتوى  المكهويتتة  تقتتوة االرتبتتار   االرتبتتارات المثلتتى  االرتبتتار االكثتتا 

  3بياسوت -ااوف  مباههة ايماتتقوه  االرتبار االكثا تقوه بااتظاط االرتبار المتلاسل ارتبار كولمكاوف سمي
 

توبولو،   3032330
(2)

 (ساعات 0)                                                                                
الفمتتالات الةابلتتة للكتتد احاديتتاً  الفمتتالات المتاابطتته   الفمتتالات المتاابطتته موضتتكياً  الفمتتالات المتااصتتة  

  3موضكياً   الفمالات المتااصة عددياً فمالات لهدلوف الفمالات المتايه الفمالات المتااصة
 

 (ساعات 0)                           موضوعات راصة ف  المبا                                   3032332
 .مدرس المادة تهدف هذه المادة إلى تمكين الطال  من التكاف على المفاهيم األساسية ف  المبا الت  يطاحها 

 

 (ساعات 0)                                                           موضوعات راصة ف  التيليل 3032300
تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالت  متن التكتاف علتى المفتاهيم األساستية فت  موضتوع التيليتل التت  يطاحهتا 

 . مدرس المادة 
 

 (ساعات 0)                                           ت التفاضليةموضوعات راصة ف  المكادال 3032330
تهدف هذه المادة إلى تمكين الطال  من التكاف على المفاهيم األساسية ف  موضتوع المكتادالت التت   يطاحهتا 

 مدرس المادة 
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 (ساعات 0)                      اظاية الاسومات                                                      3330323
تهتتدف هتتذه المتتادة إلتتى تمكتتين الطالتت  متتن التكتتاف علتتى متتدرل إلتتى اظايتتة الاستتومات  الممتتاات  والملتتارات  

 .الكمليات على الاسومات  األشمار  واالرتبا   بيات يولا وهملتوت 
 

 

 (ساعات 0)                           مبادئ ف  اإلحاال واالحتماالت                              3032000
- :تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية 

تيديد المتكلة المااد دراستها   تاق ،ميتا البيااتات وتاتميم االستتبيات  أاتواع الكيهتات تبويت  البيااتات فت   

اليلاب   الوسيط المهوا،  : الوسط،داو، إحاائية تمثيل البيااات ف  رسوط بيااية  مةاييس الهزعة الماكزية 

المتتتدى  االايتتتااف :مةتتتاييس التتتتت . لتتة والبيااتتتات الختتاطوالُابيكتتات  الُكتتتتياات  والم يهتتات للبيااتتتات الممد

الفمتتال الكيهتت   : االحتمتتاالت. المتوستتط  التبتتاين واالايتتااف المكيتتاري للبيااتتات الممدولتتة والبيااتتات الختتاط

حتما، التا    اظاية بيز  استةخ، اليوادث  المتغياات الكتوائية  التوزيكات اليادث  تقواعد االحتماالت  اال

االحتماليتتة  التوتقتتا والتبتتاين  االتقتتتاات المولتتد للكتتزوط  التوزيتتا المهتتتظم  توزيتتا ذو اليتتدين  توزيتتا بواستتن  

باستخداط الياسوب  التوزيا الههدس   التوزيا الطبيك     االرتبا  و االايدار الخط   البليط بك  التطبيةات

 ( استخداط اليزط اإلحاائية ) 
 

 (ساعات 0)                                                                     (0) التيليل الاياض   3303200
تكامل ريمات الهظاية األساسية ف  التفاضل والتكامل االتقتاااات ميدودة التغيتا  تكامتل ريمتات ستتلمز مةياس 

R)مات الهظايتتات األساستتية لتكامتتل ريمتتات ستتتلمز  تبولو،يتتاري
r

R))  االشتتتةاق علتتى( 
r
n  المتتتتةات المزئيتتة

 3والمتتةات المتمهة  تقاعدة الللللة  الةيم الةاوى  
 

 (ساعات 0)                                                                      (2)التيليل الاياض  3303230
ت الكليا واللفلى لمتاليات األعداد اليةيةية المتلللخت الخاهائية  ارتبارات التةارب  التةارب المطلته  الههايا

التةارب التتا    المتاب الخاهائ  متتاليتات االتقتاااات التةتارب الهةطت  المهتظم تبتديل الههايات متلللتخت 

R التكامل على االتقتاااات متللللة الةوة 
r
n))3التكامخت المكتله اات   تبديل المتغي 

 

 (ساعات 0)                                                     الباممة الخطية واظاية األلكاب 3032332
مفهوط الباممة الخطية اموذم الباممة الخطية الاتياغة : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية

متكلة ( الطايةة البيااية والطايةة المباية)ة  اق حل اموذم الباممة الخطيةالاياضية الكامة للباممة الخطي

الهةتتتتل  التيليتتتتل التتتتتبك   سخستتتتل متتتتاركوف  اظايتتتتة األلكتتتتاب ذات المممتتتتوع الاتتتتفاي وغيتتتتا الاتتتتفاي 

الطايةتتتة البياايتتتة ليتتتل ماتتتفوفة األلكتتتاب متتتن (.المختلفتتتة) االستتتتااتيميات المفملة االستتتتااتيميات الماكبتتتة 

باستخداط الباممتة   (MxN)الطايةة الكامة ليل مافوفة االلكاب من الماتبة Mx2)      .و (2XN)(الماتبة

اظم االاتظار اماذم صفوف االاتظار  الهظم األساسية لافوف ( اظاية االرتا،)اظاية صفوف االاتظار .الخطية

 .االاتظار  الهماذم الاياضية ألاظمة صفوف االاتظار
 

 (ساعات 0)                                                                             اق إحاائية  3032000
 تهدف المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية

التكاي  باإلحاال واستخداماته تكاي  الممتمتا والكيهتة   تاق ،متا البيااتات  اق تمثيتل وعتان البيااتات 

رية  مةاييس الهزعة الماكزية المةاييس المزي ية  مةاييس التتت  مةاييس باستخداط الاسوط والمداو، التكاا

الفمتتال الكيه   تتاق الكد تقواعتتد  -:االلتتتوال والتفا ا االرتبتتا  واالايتتدار الخط  تيليتتل التباين االحتمتتاالت

 التوتقتتا االحتماالت االحتمتتا، التتتا   اظاية بييتتز  المتغيتتاات الكتتتوائية المهفاتتلة والمتاتتلة واتقتااااتهتتا 

 3الاياض   التباين  بك  التوزيكات االحتمالية المهفالة والمتالة
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 (ساعات 0)                                                                            0تيليل حةية   3303220
 ـ : تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم التالية  

   اصتغا حتد أعلتى و اكبتا حتد اداتى   راصتية R   الخاائص المباية  التاتي   الكما،  لـ Rية األعداد اليةية

تةارب  المتتاليات الوتيايه  اظايتة التةتارب الوتيايته  ارتبتار كوشت   لأررميدس  متتاليات األعداد اليةيةية  

ات المتاتتله االتاتتا، المهتتتظم  فياشتتتااس  اهايتتة االتقتتتاات   اظايتتات فتت  الههايتتات  االتقتاااتت –اظايتتة بلزااتتو 

 .  تقاعدة لوبيتا،  اظاية تايلوريهاالتقتاااات الككلية والوتيايه االشتةاق  اظاية رو،  اظاية الةيمة الوسط

 
 

 (ساعات 0)                                                                         اإلحاال التطبية  3032203
- :ويد الطلبة بالمفاهيم التاليةتهدف المادة إلى تز

x)توزيا كاي (t)توزيا  
2
الوستط اليلتاب   الفتاق بتين :والتوزيتا الطبيكت   توزيكتات المكايهتة لتـ (f)توزيتا (

التةديا الهةط  و التةديا باستخداط فتاات . متوسطين  الهلبة والفاق بين البتين  التباين والهلبة بين تبايهين

االرتبتتتا  .المتوستتتطات الهلتتت   التبايهتتتات: هلتتت   التبايهتتتات ارتبتتتار الفاضتتتيات لتتتـالمتوستتتطات  ال -:الثةتتتة لتتتـ

 .واالايدار تيليل التباين اإلحاال غيا المكلم 
 

 

 

 

 (ساعات 0)                                         موضوعات راصة ف  اإلحاال واالحتماالت 3032303
بك  الموضتوعات الخاصتة فت  ممتا، اإلحاتال واالحتمتاالت  تهدف المادة إلى تمكين الطال  من التكاف على

 3الت  يطاحها مدرس المادة
 

 

 (ساعات 0)                                                                            متاوع التخام 3032330
يوث متن رتخ، تكايفته باألستس تهدف المادة إلى تزويد الطال  باألسس المكافية األزمة للةياط بالدراسات والب

الكلميتتة الستتتخاام المكلومتتة واستتتخدامها والتكتتاف علتتى الماا،تتا الكلميتتة المختلفتتة ورفتتد المااتت  الهظتتاي 

 .بالماا  التطبية  المكاف   كذلك من ا،ل أعداد الطال  لبااام  الدراسات الكليا

 

 

 (ساعات 0)                                                                           اظاية الاسومات 3330323
تهدف هذه المادة إلى تمكين الطال  من التكاف على مدرل إلى اظاية الاسومات  المماات  والملارات  

توالكمليات على الاسومات  األشمار  واالرتبا   بيات يولا وهملت
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