وصف المساقات لدرجة الماجستير في قسم الرياضيات – جامعة الحسين بن طالل

*********************************************
: 0306200

نظرية المعادالت التفاضلية ()0
وجو وتوردوولوت او اتالت اووفوضلتالت دفووواتفرتوجو وتوردوولوت او اتلتف وويتالت اووفوضلتالت دفووواتفرت
وج وتوردلوت ا اتالت افوضلتالت دفواتفتالتخطتيتذاللتالتلربيتنت.ت
الع ووفوت ا و اتالت اووفوضلتالت دفووواتفتعاوووتالضر وولالنتوالتيوولوالتالضة االمتوويرتالضتف وويتالت و ايرت
ت فتوووتوالضر لالتووفلتالت افمووا رتالضو و لال ييتتالتف وويتالتخطتوويتواتوولتالتخطتوويتتفليوويتو و
(اللي يتتتب ت ف)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3وفعفلتما ا ت)ت.ت

:0302602
تت
تت
تت

نظرية المعادالت التفاضلية ()2
الضتف يتاتلتالتخطتفرت(تالتنفلييتالت حاتيت):تالضتف يتاتلتالتخطتيت(تالتنفلييتالتي تتيت)ت
الضتف يتاتلتالتخطتيت(تتفلييتالت دلعت Bifurcationت)تتتتت
(الت طابتالت فةق:ت0302105ت)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3وفعفلتما ا ت)ت

ت

:0302603
تت
تت

معادالت تفاضلية جزئية ()1
تفلييتالت افوضلتالضهاتجتيتوم الوتعتذاللتعالريتومافتجيترحاتاتيتتهـفت.تت
(الت طابتالت فةق:ت.)0302105تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت.ت

0302611ت:

نظرية القياس والتكامل()1ت
الت تفستالتخف جيرتالت ج عفلتالت فةايتتا تفستورتوفستتتبتو رتالضر لالتوفلتالت فةاويتتا توفس0تركفمووت
تتبتوو ترتركفموووتالضر وولالنتاتوولتالت ووفتبرتركفموووتتتبتوو تالتاووف رتالت ووف اتفوويتالت تووفسرتالض وو ف ت
P
والت كفمووورتال و ف تالضر لالتووفلتالت رتليووفرتال و ف تالت كفمووورتالضر ووفاتالت طاووقت.تفضووفتاللت Lترت
(ت3توفعفلتما ا )ت.ت
م بفينفلته تا تومتنك ي كيرتالت ف اتوخفصتيتالت ف ت.ت تتتت

ت
:0302612ت

تحليل داليت(تالخ تف يتتطابيتالتلوفتف)ت
التدضفتاللتالت نف يرتفضفتاللتةنفخرتفضفتاللتالتضلاتالتاالخايرتفضوفتاللتهابوللرتالتنفليوفلت
الضوفوووتيتفوويتالتدضووفتاللتالت نف وويتوفضووفتاللتهابووللرتتفليوويتةنووفختتان طوويتالت فة وويرتالتوو ت
الت ؤثلاللتالتخطتيتفيتالتدضفتاللتالت نف يت.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا )ت.ت

ت

ت
:0302613ت

ت
:0302611

تحليل مركب()1ت(تالخ تف يتتطابيتالتلوفتف)ت
الضر لالتووفلتالته ت م فتوويتوالت تلوم فتوويتعاوووتمجووفضلتفوويتالت و لرتالضر لالتووفلتالت الف توويت
ورحتتالت الف تيرتتفلييتك يرتتفلييتالتبفريرتمبالتالت اال تالتزالويرتمبالتلر وترت يتمطا ويترت
مبالتالضتاكفسترتم ا اللتالضر لالتفلتالته ت م فتيتوالت تلوم فتيتوري وتمدك كوفلتروفيا ت
(ت3توفعفلتما ا )ت.ت
وت النت.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تحليل مركب ()2
تفلييتالت ت و وميتوالضو لال تالت حاتاويرتالضوولتالتافويويتموقاتالضر لالتوفلتالت حاتاتويرتالتنفليويت
الضر لالتتوويتتلي ووفنرتتفليوويتةتكووف ورتالت ضوولوةفلتالتالتهفمتوويرتالضر لالتووفلتالتكاتوويرتالضر لالتووفلت
الضهاتجتويرتم وةتيتويليكتويرتالر ولالنتجوليقارتالضر لالتوفلتالت طفة تويرتم امويتالتووتووط ت ي وفنرت
الضر لالتفلتةاا تم غتلاللتملكبيت.ت
(تالت طابتالت فةق:ت)0302153تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت

:0302611ت

نظرية القياس والتكامل ()2ت
م اميتفيتالت تفستوالت كفموت:تفضفتاللتالت تفسرتالضر لالتفلتالت فةايتتا تفسرتالت كفماللرتالت تفست

و تفضفتالل Lp

رتالت تفستالتخف جيترتتفلييتالت اورتركفموت

ذوتالض ف رتتفلييت الوونت-تتتك
تبت -و تا ت رتولاتالت تفوفلت.ت
(تالت طابتالت فةق:ت)0302155ت.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت.تت
ت
موضوعات مختارة في التحليل الدالي
:0302616
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الوتعتمخ ف تفيتالت حاتوتالتاالتي.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت.ت
:0302621

تحليل عدديت
و تالت افوضل تاتل تالتخطتير تالضو ك فا تور ليب تالتحاوويفلر تالو ك فا تضكلالتجر تالتدلورفلت
ير تفلورفل تالو ك فا تهتلمتر تالت دفوو توالت كفمو تالتااوير تالت افوضل تالت دفواتيت
الت
الضع تفوييرتم ةتيتالت ت يتالضة االمتيرت وتالت افوضلتالت دفواتيتالتجزمتيت.تتت(ت3توفعفلتما ا )ت.ت

:0306230

نظرية االحتماالت
الت رعتالتليفويتوالضر لالنتالت تاتتاازو رتالت زيافلتالتيلالتيتالت ي لكيرتالضو التتيتوالت رعت
التليفوي ترالضر لالتفل تالت تز ر تالتنهفيفل توالت ف ا تر تتفليي تالتنهفيي تالت لكزيير تةاض تت فمجت
تفليفلتالت ف ا.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت

:0306236

االحصاء الرياضي
تفلييتالت زيافلتالت نفمتيتوالت ااوهرتالتكدفييتالإل فمتيتوالت اا مفرتيتفيتالتاتنفلرتخ فمصت
الت ايل تالتن طير تالل تالت ايلر تر ايلالل تالتد ل تر تالخ بف تالتدلوتفلر تتفليي تالتدلوتفلت
الض فمتي.ت
(تالت طابتالت فةق:ت)0302135رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا ).ت

:0306233

االحصاء الالمعلمي
تالض فتالل تالت لربي تمده مهف تور زياهف تر تالت ايلالل تالتن طتي توالتد ل تر ت قا تالت طفة ف ترت
التاي المتيرتالضخ بف اللتالتالماا تيتتاتنفتوال اهتوعتن تقارتالضخ بف اللتات()Kتمقاتالت ج افلرت
الخ بف تالضو التتي.تت
(الت طابتالت فةق:ت)0302135رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا ).ت

:0306233

المتسلسالت الزمنية
ت الضو لال ييرتالتن فذج تالض فتتيتتا الوو تالتزمنتيتالت ل تواتلتالت ل ت( ت AR, MA,
)ARMA, ARIMAرتمنهجتيت Box- Jenkinsترترلووتالت التتاا اتفلتالت لهترتالت حاتوت
التطتديت.تت
(الت طابتالت فةق:ت)0302135رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا ).ت

:0306233

موضوعات مختارة في االحصاء واالحتماالت
يتفيتالض فتتوالض
و الويتم و عفلتم خ

تت

تت

فضلتي الفقتعاتهفتالت م.تت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا ).
:0302611
تت

جبـــر مجرد ()1ت
التزملرتالتزملتالتحل رتالتزملتالتحل تالت بفوتتيرتالتزمل تالت نفوةيتلت0ت
تفليفل توفيا تورطبت فل تعاتهف تالتزمل تالتب تطير تالتزمل تالت بفوتتي تذالل تالت تاالل تالت ن هتيرت
التحا فل تالتكفماي تالضراتايير تالت ف فل تالت فتتي تالتلمت تير تالتحا فل تالتكفماي تالت حاتاتير تالتح ارت
ر وتافل تالتح ا تر ت ا تالت دكتكر تالتح ا تالت ن هتي تزمل تالضور م فلمفل تعاو تر وافلت
التح ا.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )تت
ت
ت

:0302612
ت

جبـــر مجرد ()2
التح و ارتالت وووتافلتالتجبليوويتوالت وووتافلرتتفليوويتجووفت الرت و اتالت دكتووكرتالت وووتافلتالت فةاوويت
تالتد فارت اتجفت الت0ت
(تالت طابتالت فةقت:ت0302135تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )تت

:0302616
ت

مقدمة في تمثيل الزمـــر
م اموويتفوويتر توووتالتزموولتالت ن هتوويرتر توووتالتزموولتةزموولتربوواياللتوةزموولتم وود ففلرترفةاتوويت
الت تاللتتا جزميرتالت تاللتالت كففئيرتالت تزرتعالروفلتالت افموارتجواواتالت توزاللرترطبت وفلت
الت تاللتالت خاميرتتفلييتفلوةتنصتفيتالت تزاللتالت خا يت0ت
(الت طابتالت فةق:ت)0302135تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت

تت

تت
ت
:0302610
تت
ت
:0302616
تت
ت
:0302611ت

ت
:0302612

تت
ت
ت
:0302616ت
ت

الهندسة الجبرية
الت غتووولاللتالت يتدتووويترتتفليووويتهابوووللتال وفووووتيتالتخ وووفمصتالت حاتوووفتتا نحنتوووفلتالت ووو ييرت
الت غتلاللتالضو فالتيترتتفلييتةتزولرتتفلييت ي فنت وك.ت
(الت طابتالت فةق:ت)0302035تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت
موضوعات مختارة في الجبر المجرد
م الوووتعتمخ ووف تفوويتالتنفليوويتالتافموويتتازموولرتتفليوويتر توووتالتزموولرتتفليوويتجووفت الرتتفليوويت
الت يكتاللرتتفلييتالضعاالوتالتجبلييت0ت
(الت طابتالت فةق:ت)0302135تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا )ت
تبولوجيا عامة ()1ت
ملالجايتوليايتتا دفهتمتالضوفووتيرتتفوف تالتجو ال اللرتفضوفتاللتالتجواالتت:ترب ت جتوفترتخ تو فرت
رب ت جتفتالت ناو رترب ت جتفتالت يتوفضفتاللتالت طفةق0تالضر لالاتفيتالتدضفتاللتالت ب ت جتويرت
الت فتتفلتوالو خاالمهفتفيتفضفتاللتالتااتموقاتالتنو عتالضوارتالتيوبكفلرتالت زيواتموقاتالتن وفمجت و ات
ةاهتفلتالتد وت:تتفلييتج تزرتتفلييتي ي نرتتفلييترت تزتماا مفلتالووففتيتعوقاتةواهتفلت
التاا0تخ الصتالتغطفتاللت:تالتدضفتاللتالت لالصيرتفضفتاللتمااوو تالت لالصتفضفتاللتم لالصيت
ر فةاتوووففرتفضوووفتاللتم لالصووويتم وووواتففرتالت لصوووتصتةن طووويتوال وووا رتالتدضوووفتاللتالت ضوووفميرت
التدضووفتاللتالت ليوويرتجوواالتتالتدضووفتاللتالت ليوويرتالتدضووفتاللتالت ليوويتالتكفماوويرتع اتوويتالت ك تووورت
تفليويتةتوولرتمبوفولتتفوويتالته ر ةتويرتالتزموول تالضوفووتيرتفضووفتاللتالتغطوفترتالتزموول تالضوفوووتيت
تااالمل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت
تبولوجيا عامة ()2ت
رلصتصتالتدضفتاللتالت ب ت جتفتمعتالت لكتزتعاوترلصتصتو ن-ريتخت0رفةاتيتالت تز:تتفلييت
والت تفووووووووووووووووتيت
ي ي نتفيتالت تلرتتفلييتو نتفيترطفةقتخفص يت بفتالت لالصتت
التكفمايرتتفلييتالتتك وفتا وف-ي ي و نرتتفليويتتفافيوف-وو تلت ف-ينو رتالتدضوفتاللتالت نففتويت
وفضووفتاللتموو رتتفليوويتةنوو تةخ وو صتفضووفتاللتموو 0تالتدضووفتاللتالت نفووو ي:ترب ت جتووفت
م نفوو يرتاطووفتاللتم نفوو يرتع اتووفلتعاوووتالتدضووفتاللتالت نفوو يرتالضر ووفاتالت نفوووقرترن ووتقت
التدضفتاللرتك نتالتدضفتاللتالت نفو يتم ليي0تالتدضفتاللتالت نفو يترفمويتالتحاوويويرتالتدضوفتاللت
كفمايتالضر ف توع اتيتالت ك توت0فضفتاللتالضر ولالن:تالت وف اتعاووتالتن وفالرتالت وف اتالت نفووقرت
الت وووليتالت نفووووقرترب ت جتوووفتالت ووولالص-الت د ووو رتالضر وووفاتالت وووفويرتورووولالصتفضوووفتاللت
الضر وولالنرتتفليوويتو و ن-فووفيلت و لالسترتمبووفولتتفوويتالةاووفوتالتدضووفتاللتالت ب ت جتووي:تالر لالتووفلت
الضةافوت dim , Ind, indترتالةافوتالتدضفتاللتالت ليي0ت
(تالت طابتالت فةق:ت)0302105تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ت3توفعفلتما ا )ت
نظرية الرسومات
التلو تالتخطتي تالت لربي .تالتلو تالتخطتي تالتغتل تملربير تمج عي تالتحاوثر تمج عي تالت طعرت
التجليفنتالضو فرتكيتتتالضعفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا )ت.ت

:0302610ت

بحوث عمليات ()1
م امفتتا نتفلتالتليفوتفتفيتةحو ثتالتا اتوفلرتم الووتعتموقاتتفليويتالت ليوبتالت دولر ورتتفليويت
التلو مفلرتتفلييتالتيبكفلرتالتبلمجفتالتخطتفتواتلتالتخطتفرتتفليويتالت ليوبتالت كفوو تكيرت
تفلييتالت د فرتتفلييتالت خزيقارتتفلييتالت لال رتوتفليويتالت فوفهلت.تتت(3تووفعفلتما وا )ت.
تت

:0306262

موضوعات مختارة في الرياضيات التطبيقية
م الوتعتمخ ف تمقات اتالتليفوتفلتالت طبت تيتكنفلييتالت ذةذاتوالت حاتوتالت ي يييرتالت حاتوت
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا )ت.ت
التااويرتوالت حكمتفيتالتا جيتالت

:0302616

موضوعات مختارة في التبولوجيا
م و عفلتمخ ف تفيتالت ب ت جيتم و:تالتدضفتاللتالت لالصيتمقاتالتن طتنرت رتالتدضفتاللت وبفت
الت لالصيرتتفلييتالتباارتتفلييتالتن طيتالت فة يت
(الت طابتالت فةق:ت)0302105تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3توفعفلتما ا ).ت

تت
:0302603ت

االمتحان الشامل تتت

(صفر ساعة معتمدة).

:0302661

الرسالــــة

(  6ساعات معتمدة).

