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 أهداف قسم الرياضيات 
البنية المنطقية  الرياضية وفهمتمكين الطالب من إدراك وفهم المفاهيم  -

 للرياضيات وتنمية قدرته على النقد والتعليل والتحليل والتركيب والمقارنة.

اكتساب الطالب المهارات في إجراء العمليات باستخدام وسائل متنوعة بفهم  -
 ودقة وكفاءة.

تعليم الطالب لغة الرياضيات وخصائصها والدور الذي تلعبه الرموز في  -
 دقة والوضوح .إكتساب لغة الرياضيات ال

 تشجيع الطالب على تنمية االتجاهات االيجابية نحو الرياضيات -

تزويد الطالب بالتطبيقات العملية بالرياضيات لتساعده على فهم وإدراك الدور  -
 الذي تلعبه المادة في تنمية المجتمعات .

 إكساب الطالب المعرفة الرياضية التي تمكنه من مواصلة دراسته . -

 القدرة على حل المشاكل .إكتساب الطالب  -

 توجيه الطالب نحو االبداع والتشجيع على االبتكار سعيًا الكتشاف الموهوبين. -

حتوى منهج الرياضيات لمرحلة التعليم تمكين الطالب من استيعاب م -
 المتوسط.

إكساب الطالب االتجاهات والتطورات الحديثة لمناهج الرياضيات في مرحلة  -
 التعليم المتوسط .

 السليمة لتعليم وتعلم الرياضيات .تمكين الطالب من استخدام الطرق  -

ليم الطالب على نقاط الضعف والقوة في المنهج الدراسي لمرحلة التعتعريف  -
 المتوسط لتمكينه من عالج الضعف وتنمية القوة .
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 المقررات السنوية 
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 السنة االولى

عدد  اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 6 2+2 1رياضة عامة  110رض 1

 4 2 هندسة تحليلية  111رض 2

 4 2 جبر خطي  112رض 3

 5 2 واالحتماالت  مبادئ اإلحصاء علمي 114م ع  4

 4 2 اللغة العربية  101م ع  5

 4 2 الدراسات القرآنية 102م ع  6

 4 2 الثقافة السياسية 103م ع  7

 4 2 علم النفس العام 104م ع  8

 4 2 اللغة اإلنجليزية 105م ع  9

 4 1+2 مبادئ حاسوب وبرمجة علمي 115م ع  10

 4 2 مدخل إلى التربية 106م ع  11

 47 22 موع المج
 

 السنة الثانية 

عدد  اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 6 2 2رياضة عامة  220رض 1

 4 2 أسس رياضيات  221رض 2

 6 2 المعادالت التفاضلية العادية 222رض 3

 4 2 1الميكانيكا  223رض 4

 4 2 هندسة فضائية 224رض 5

 4 2 1رياضة مدرسية  225رض 6

 2 1 علم النفس التربوي 210ع  م 7

 4 2 أسس المناهج 211م ع  8

 2 1 طرق التدريس العامة  212م ع  9

 4 2 مناهج البحث العلمي  213م ع  10

 40 20 المجموع 
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 السنة الثالثة 

عدد  اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 4 2 1التحليل الحقيقي 330رض 1

 6 2 1ليل المركب التح 331رض 2

 4 2 1الجبرد المجرد 332رض 3

 4 2 التحليل المتجهي  333رض 4

 4 2 2الميكانيكا 334رض 5

 4 2 إحصاء رياضي 245رض 6

 4 2 2رياضة مدرسية 246رض 7

 2 1 االرشاد والتوجيه التربوي 335م ع  8

 4 2 طرق التدريس والتطبيقات الخاصة 321م ع  9

 2 1 النمو علم نفس 322م ع  10

 4 2 الوسائل التعليمية 324م ع  11

 40 20 المجموع 
 

 

 السنة الرابعة 

عدد  اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 6 3 معادالت تفاضلية جزئية وتكاملية 440رض 1

 4 2 2تحليل حقيق  441رض 2

 4 2 2تحليل مركب  442رض 3

 4 2 2جبر مجرد  443رض 4

 4 2 التحليل العددي  445رض 5

 4 2 3رياضة مدرسية  455رض 6

 4 2 مشروع التخرج 449م ع  7

 4 2 التقويم والقياس 430م ع  8

 4 2 التربية العملية  432م ع  9

 36 18 المجموع 
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  مفردات المواد
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 6 2+2 1رياضة عامة  110رض

 
 –الحقيقيااة و خواصااها الجبرياااة   منظوماااة ااعااداد –المجموعااات و العمليااات عليهااا 

العالقااات و الاادواا د الاادواا والمعرفااة عليهااا   –المتباينات و الفتاارات و القاايم المطلوبااة 
الدواا القياسية و  –الدواا الحدودية و جذورها   -فردية الدواا الزوجية و الدواا ال -

ات د )التعرياااااف  النهايااااا  –الااااادواا المثلثياااااة و المتطباااااات المثلثياااااة  –الكساااااور الجزئياااااة 
 –النهاياااااات مااااان جهاااااة واحااااادة  –بعاااااب المبرهناااااات علاااااى الااااادواليات  –الرياضاااااي   

خااااواد الاااادواا االسااااتمرارية ت االتصاااااات د  –الرأسااااية والفقيااااة   -الخطااااوط التقاربيااااة 
 –القااانوا العااام للتفاضاال الاادواا المثلثيااة  –التفاضاال د تالمشااتقة ااولااىت  –المسااتمرة 

المثلثسااة العكسااية و تفاضااالتها -لاادواا ااسااية و اللومار ميااة  ا –تطبيقات  التفاضاال 
 –التكامل د التكاماال المحاادود لريماااا  ت المبرهنااة ااساساايةت التكاماال مياار المحاادود  –

 –التعويضااااات المثلثيااااة  –الكسااااور الجزئيااااة  –التجزئااااة  –طاااارق التكاماااال )التعااااويب 
 قواعد االختزاا  

 الحجوم  –القوس طوا  –)المساحة تطبيقات التكامل  -
 

 المراجع 
خاصااة  –د. عبد هللا دوش  -د. حسن الزعداني –أسس التحليل الرياضي  .1

 جامع الجيل الغربي.   –

 –التفاضاال و التكاماال جااز.ا . د. أحمااد هااب الاارين ج د . رمضاااا جهيمااة  .2
 جامعة التحدي.  

أ .  –د . كماااا أبوديااة  –المبااادا ااساسااية للرياضاايات . د . الاازوام دلااه  .3
 المركز القومي للبحوث و الدراسات العلمية .  –بد المطلب عمر ع
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 4 2 هندسة تحليلية  111رض

  
 
ادحاادا يات القطبيااة  –)الكارتيزيااة   –مااات ادحدا يااة د ادحاادا يات الديكارتيااة و المنظ 
ادحدا يات)الاادوراا و ادزاحااة  تغياار منظومااات  –التحويل ماان أحاادهما إلااى ا خاار  –
خااواد  –تحلياال المتجهااات  –جباار المتجهااات  –د ادزاحااة  و المتجااه  المتجهااات –

 –تطبيقااات المحاال الهندسااي  –العمليات الجبريااة علااى المتجهااات و معانيهااا الهندسااية 
 )تمثيل المنحنيات و المنحنيات القطبية    

بعد نقطة عاان خااط  -الصور المختلفة لمعادلة خط مستقيم   –الخط المستقيم  -
ظومااات المسااتقيمات )المتزاويااة ع المتعاماادة ع المتقاطعااة فااي من  -  -مسااتقيم 
بعاااب مظااااهر سااالوك  -المتبانياااات الخطياااة  - ناااائي المساااتقيمات  –نقطاااة  

 د التما ل ع المماس ع الناظم ع الخطوط المقارنة . -المنحنيات 
خااواد  –القطااع المكااافا و الناااقل  و الزائااد  –القطوع المخروطيااة د الاادائرة  -

بياا معادلااة تربيعيااة فااي متغياارين  –المتباينات التربيعية  –خروطية القطوع الم
. 

 
 
 

 المراجع 
 

 دار الحكمة –د. جمعة سويس جد . أحمد عبد المتعاا  –الهندسة التحليلية   .1

 جامعة الفاتن . –د . أحمد الفرماني  -د . علي عوين  –الهندسة التحليلية   .2
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 4 2 جبر خطي  112رض

 
ريف أساساااية  فاااي المصااافوفات ع بعاااب أناااواع  المصااافوفات ع المصااافوفات د تعاااا

 –مصااافو ية جماااع و ضااارب المصااافوفات ع  ضااارب مصااافوفة فاااي عااادد ع محاااورة 
إيجاااااد   –المصااافوفات ميااار الشاااا ة  –التحاااويالت ااولياااة و المصااافوفات ااولياااة 

 معكوس مصفوفة . -مقلوب مصفوفة مير شا ة  
خااواد  –باسااتخدام مفهااوم التبااادا لمحااددات د تعريااف المحاادد لمصاافوفة مربعااة 

 –اساااااتخدام المحاااااددات فاااااي إيجااااااد مقلاااااوب مصااااافوفة ميااااار شاااااا ة   -المحاااااددات 
الشااكل الصاافي المميزلمصااففوفة و  –التكافؤ في المصاافوفات  –معكوس مصفوفة 

 رتبة المصفوفة  –الشكل المختزا لمصفوفة 
ت منظااااوم المعاااااادالت الخطيااااة د إيجااااااد مجموعااااة حلاااااوا منظومااااات المعاااااادال -

الخطية ع دراسااة الشااروط الضاارورية  و الكا يااة كااي تكااوا منظومااة المعااادالت 
 –الفضااااء المتجهاااي  –الحااال العاااام للمعاااادالت الخطياااة المتجانساااة  –متوافقاااة 

 -االسااتقالا الخطااي واالرتباااط الخطااي -التراكيب الخطيااة   –الفضاء الجزئي 
) بااالنظر إلاايهم  ااساااس  و االسااتقالا و ارتباااط أعماادة  أو صاافوف مصاافو ية
فضاااء الحلااوا  –كعناصر فااي فضاااء متجهااي   و عالقااة  لااف برتبااة مصاافوفة 

الحدوديااة التااي  –حاادوديات المصاافوفات  –لمنظومة معادالت خطية متجانسااة 
 –الحدوديااة الصااغرية  –الحدودية المميزة لمصفوفة مربعة  –متغيرها مصفوفة 

 مبرهنة كيلي هملتوا  
المصااااافوفات  –لمصااااافوفة و اساااااتقاللها الخطاااااي  القااااايم الذاتياااااة و المتجهاااااات -

 –المصفوفات المتشابهة مع مصاافوفة قطريااة  -المتشابهة مع مصفوفة مثلثية 
 تطبيقات على الصيغ التربيعية  

 المراجع 
 

 ديواا المطبوعات الجزائرية  –)مترجم  هوارد انتوا  –الجبر الخطي 
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 5 2 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت  علمي 114م ع 

 
التوزيااات التكريريااة د تنظاايم البيانااات ع الجااداوا التكراريااة  ع جااداوا التكاارارات النساابية  

 و جداوا التوزيع التكراري  التراكمي )المتجمع  ع تمثيل للتوزيعات  التكرارية بيانيا .
مقياس النزعة اللمركزية ع المتوسط الحسابي ع الوسيط ع المنواا ع المتوسااط الهندسااي 

 لتوافقي للربيعات و العشيرات و المئينات  ع المتوسط ا
التبااااين ع االنحاااارف المعيااااري ع  مقيااااس التشاااتم د المااادى ع االنحاااراف ع المتوساااط ع

 معامل االختالف نمقاييس االلتواء ع مقاييس التفرطن .
االرتباط و االنحدار د معادلة االنحدار البسيط ع معامل االرتباط العزمااي )بيرسااوا  ع 

 )سبيرماا باط الرتبي معامل االرت 
المفااااااهيم ااساساااااية لالحتمااااااالت د التجرباااااة العشاااااوائية ع فضااااااء العيناااااة ع التباااااادا و 

واالستقالا ع قااوانين الجمااع والضاارب التوافيق ع تعريف االحتماا ع االحتماا الشرطي 
 متغيرات العشوائية . ع لالحتماالت 

واع المتغيرات العشوائية )المنفصاالة المتغيرات العشوائية د مفهوم المتغير العشوائي ع ان 
 والمتصلة و دواا التوزيعات االحتمالية للتمغيرات العشوائيةع  

العاااازوم د تعربااااف التوقااااع الرياضااااي و التباااااين ع تعربااااف العاااازوم ع  خااااواد التوقاااااع 
 الرياضي )خاصية الجمع و الضرب  . 

تربيااع و يااع كلااي ع التوزيااع الطبيعااي ع توز التوزيات الخاصة د  ات الحين ع بواسااوا ع 
 توزيع .

المعاينااااة د مفهااااوم العينااااة ع طاااارق العينااااات ع توزيااااع متوسااااط العينااااة ع  نظيااااة النهايااااة 
توزيااع الفاارق بااين المتوسااطين و النساابتين )ماان الناحيااة المركزية ع توزيع نسبة العينة ع 

 التطبيقية  .
سااااط المجتمااااع ع  التقااااديرات د المفاااااهيم ااساسااااية للتقاااادير النقطااااي ع فتاااارات الثقااااة لمتو 

فتااارات الثقاااة للفااارق باااين المتوساااطين ع فتااارات الثقاااة للنسااابة ع والفااارق باااين النسااابتين و 
 فترات الثقة للتباينات .  
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اختياااار الفرضااايات د اختياااار الفرضااايات لمتوساااط المجتماااع ع والفااارق باااين المتوساااطين 
 لمجتمعين ع و اختيارات النسبة و الفرق بين النسبتين لمجتمعين .  
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 4 1+2 مبادئ حاسوب وبرمجة علمي 115م ع 

 
لمحاااااة عاماااااة د مقدماااااة ا تعرياااااف الحاساااااوب ا طرياااااق عمااااال الحاساااااوب ا  خصاااااائل 

 الحاسوب ا تطبيقات الحاسوب ا أجياا الحاسوب .
 –الاااذاكرة الرئيساااية  –أجهااازة ادخاااراج  –مكوناااات الحاساااوب العادياااة ا أجهااازة اددخااااا 

 نظام عمل الحاسوب . –ية وحدة المعالجة المركز  –التخزين ادضافي 
الباااارامج  –مكونااااات الحاسااااوب البرمجيااااة  د المفاااااهيم ااساسااااية  عاااان علاااام التشااااغيل 

 التطبيقية و لغات البرمجة .
 –النظااام الثماااني  –النظااام الثنااائي  –اانظمة العدديااة د التحوياال ماان نظااام إلااى .خاار 

 .النظام السادس عشر 
شاااجرة الملفاااات   –الداخلياااة و الخارجياااة د ااوامااار  DOSمقدماااة عااان نظاااام التشاااغيل 

لتهيئااة القاارد  FORMATااماار  –العرض الملفااات  DIRاامر   -على القرد 
ااماار  –لالنتقاااا ماان دلياال إلااى  .خاار   CDااماار  –لتكااوين  دلياال  MDااماار  –

COPY  عااارض الملفاااات بواساااطة  اامااار  –لنسااال الملفااااتTYPE –  إلغااااء ملاااف
دنشاااء أماار بااين دلياال  PATHااماار  -  DRل باااامر إلغاااء دلياا  – DELباااامر 
 و.خر .

 .  BASICالبرمجة بلغة  -
أواماار اددخاااا  –التعااابير المنطقيااة  –التعااابير الحسااابية  –الثواباام و المتغياارات  -

الااتحكم فااي   -حماال التخصاايل  –  OPERATORSالمااؤ رات ) -ادخااراج  و 
 – ات البعاااد الواحاااد المنظوماااات   -  - NEXT  FORدورة  –ساااير التنفياااذ 

 المنظومات  ات البعدين  .  
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 6 2 2رياضة عامة  220رض

 
  -المجموعات النقطية  فس المستوى ادقلياادي  –الجوارات  –الدواا ببضعة متغيرات 

 -تاالتصاااات  االسااتمرارية   –النهايااات  –مجموعات ف فضاءات إقليدية برتبة أعلى 
  -المشاااتقة االتجاهياااة  -مشاااتقة الكلياااة تالكاملاااةت  قاعااادة اليليلاااة ال –التفاضااال الجزئاااي 

التكاااااامالت  -التكاااااامالت الساااااطحية   –التكاااااامالت الخطياااااة  –التكامااااال  –اليعقاااااوبي 
 –تسلسااالت متتاليااات و م –التكاماال المتكاارر  –التحويالت تحم ادشااارة  –الحجمية 

ادحاادا يات  –متسلسااالت القااوى  –اختبااارات  التقااارب  –التقااارب  –ااعداد الحقيقية 
 –ادحااادا يات المنحنياااة  المتعادماااة  –ادحااادا يات االساااطوائية  –المعمماااة المتعاقااادة 

 التحويالت الفعلية  المتعادمة .
 
 

 المراجع 
 

جامعااة  –د . عبد هللا دوش  –د . حسين الزعداني  –أسس التحليل الرياضي  .1
 الجيل الغربي .

جامعااة  –رمضاااا جهيمااة  –ن د . أحمد هب الااري  -التفاضل والتكامل جز.ا   .2
 التحدي .  

د . أحمااااد عبااااد  –د جمعااااة  سااااويس  –التفاضاااال    -الحسااااباا )الجاااازء ااوا .3
 دار الحكمة .  –المتعاا 
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 4 2 أسس رياضيات  221رض

 
 

العملياااات أو الاااروابط  –مفااااهيم أساسااايةد الثوابااام والمتغيااارات و ااشاااكاا و القضاااايا 
جااادوا  –راباااط الوصااال   -راباااط الفصااال  –كباااة القضاااية المر  –النفاااي   -المنطقياااة 
القضااية  –مباادأ التنويااه  –القضااية الصااادقة  منطقيااا ع و الخاطئااةة منطقيااا  –الصدق 

و المتكاااافا الااانفب و المعكاااوس  –تبسااايط قضاااايا  –الشااارطة المزدوجاااة  –الشااارطية 
 –ع مباااادأ التااااويب  العكسااااي للقضااااية ع الاااارط الضااااروري والكااااافي ع مباااادأ االسااااتبداا

ممات ع الجملة المفتوحة  ع الدواا المنطقيااة  ع المكماام الشااامل و مكماام الوجااود ع المك
المتغيرات المقيدة و المتغيرات الحرة ع العالقااة بااين المكممااات و العمليااات المنطقيااة ع 
الحجاااة المنطقياااة ع الحجاااة الصاااائبة  ع الحجاااة الخاطئاااة ع قواعاااد االساااتدالا ع طااارق 

شااااار والبرهااااااا الشاااااكلي بواساااااطة قواعاااااد االساااااتدالا  لبرهااااااا رياضاااااي ع البرهااااااا المبا
المكنوات ااساسااية  –اانظمة الرياضية المجردة  –برهانعدمصحة حجة بمثاا مضاد 

 –التوافااااق و االكتماااااا  لمجموعااااة مساااالمات  –مجاااارد االسااااتقرلية اي نظااااام رياضااااي 
 نمااااو ج لنظااااام –مساااالمات بياااااا و االسااااتنتاج الرياضااااي  –نظااااام ااعااااداد الطبيعيااااة 

عناصاارها و طاارق تعيينهااا ع  –المجموعااات  د مفهااوم المجموعااة   -هندسااي صااغير 
المجموعااات الجزئيةجمجموعااة القااوي  )العائلااة  و المجموعااات  –االحتااواء  –االنتماااء 
االتحااااد و التقااااطع و  –عملياااات علاااى المجموعاااات  –متمماااة المجموعاااة  –الشااااملة 

 –العالقااة و الاادواا   -المجموعااات جباار  –لمجموعااة المفهرسااة   -الفاارق التناااظري 
العالقاااات ع العالقاااات العاكساااة  –الجاااداء الاااديكارتي لمجماااوعتين  –الثنائياااات المرتباااة 

ع والمتما لااااة ع و االنتقاليااااة ع عالقااااة التكااااافؤ ع صاااافوف التكااااافؤ ع مجموعااااة القساااامة 
ابلياااة ع الااادواا الفو ياااة واددخالياااة  ع الااادواا التق –النطااااق و المااادى  –مفهاااوم الدالاااة 

الجااااداء الااااديكارتي معكااااوس الدالااااة ع الاااادواا التركيبيااااة ع الجااااداء الااااديكارتي المعماااام ع 
لجماعااااة ماااان المجموعااااات و خواصااااه عدالااااة االختيااااار ع مساااالمة االختيااااارع اسااااتخدام 
الجااااداء الااااديكارتي لغاااارض صااااور متكافئااااة لمساااالمة االختيااااار ع تكااااافؤ المجموعااااات د 
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ات المنتهيااااة و مياااار المنتهيااااة و خواصااااها ع تعربااااف التكااااافؤ و خواصااااه ع  المجموعاااا 
 -المجموعااات القابلااة للعااد ع المجموعااات مياار القابلااة للعااد ع مبرهنااة كااانتور برشااين 

 البسيط  –)الرتيب الخطي التام  رتيب الجزئي العاكس دمرتبةالمجموعة ال
 -العمصاار ااصااغر  –الترتيب الحساان و الترتيااب القاموسااي  –القطعة  –السلسلة – 

أصااغر حااد علااوي  –الحااد ااكباار  –العنصر ااكباار  –أهظم حد أدنى  –د اادنى الح 
 توطئة زورا . –ستروف  –المبدأ ااكبر  –برهنة الترتيب الحاسم  –
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 6 2 المعادالت التفاضلية العادية 222رض

 
المعااادالت التفاضاالية ماان الرتبااة ااولااى  –تعريفااات أوليااة د منشااا المعادلااة التفاضاالية 

المعااادالت الخطيااة  –المعااادالت التامااة  –المعااادالت المتجانسااة   -المتغياارات فصاال 
المعاااادالت التفاضااالية الخطياااة مااان رتباااة  –المساااارات المتعامااادة  –معادلاااة برناااوللي  –

المعاااادالت الخطياااة  ات المعاااامالت  –االرتبااااط الخطاااي  –تخفااايب الرتباااة  –أعلاااى 
طريقااة المااؤ رات  –طريقة تغاير الوسطاء   -طريقة المعادالت مير المعينة  –الثابتة 

فتاارة تعريااف  –مبرهنااة وجااود و وحدانيااة الحاال  –كوشااي  –معادلااة لوبااار  –العكسااية 
منظومااااااة  –المعلقااااااات و الحلااااااوا االنفراديااااااة  –المعااااااادالت مياااااار الخطيااااااة  –الحاااااال 

باادوا مبرهنااة وجااود و وحدانيااة الحاال للمنظومااة اااااااااااا )  -المعااادالت التفاضاالية الخطيااة 
حااال منظوماااة المعاااادالت التفاضااالية  –الحااال العاااام  –المصااافوفة ااساساااية  –برهااااا  

حل المعادالت الخطيااة ماان التربااة الثانيااة فااي صااورة  –الخطية  ات المعادالت الثابتة 
 –منزومااة اسااتيرم  –النقطااة العاديااة و المقااة االنفراديااة النظاميااة   -متسلسالت القااوى 

معادلاااة  –معادلاااة ليجنااادر  -معادلاااة بسااال   –الهندساااية  المعاااادالت فاااوق   -لبوفيااال 
 الجير .

 
 المراجع 

 
 

د . أبااو  –د . خليفة الهااادي  –دج توفيق الوالتي  –المعادلة التفاضلية العادية  .1
 جامعة الجيل الغربي . –عجيلة حسن 

د  –د . الفيتااوري  عماار  –تجمااة منياار ناصااف  –المعادلااة التفاضاالية ااوليااة  .2
 أحمد الفرماني ؛ جامعة الفاتن .   –محمد يوسف 

 



17 

 

 
 4 2 1الميكانيكا  223رض

 
 

عاازم متجااه حااوا   -عاازم متجااه حااوا نقطااة  –تطبيااق جباار المتجهااات فااي االسااتاتيكا 
محصاالة القااوى   –سااكوا الجساايمات فااي المسااتوىج مجموعااة القااوى المسااتوية  –محور 

 –شاااروط االتااازاا  –يم اتااازاا الجسااا  –القاااوى المتوازياااة  –المتلقياااة فاااي نقطاااة القاااوى  -
تعريااف القااوة فااي الفضاااء الثال ااي بمعلوميااة المقاادار  –القوى الفضائية في  ال ة أبعاااد 

 –االزدواجااات فااي الفضاااء  –مجموعااة القااوى المتلقيااة  –و نقطتين على خااط عملهمااا 
 –قااوة ولولبيااة  –اختاازاا مجموعااة القااوى  –مبرهنااة فااارنيوا  –عزم االزدواج المحصل 

مركااز  –االحتكاك  –د ردود الفعل  -م الجاس في المستوى و في الفضاء اتزاا الجس
مركااز الكتاال المساااحات و الحجااوم   -بالتكامل  –بالتقسيم الكتل د تعيين مركز الكتل 

عاااازوم القصااااور الااااذاتي د العاااازم الثاااااني للمساااااحات و  –قاعاااادة باباااااس  –و ااطاااواا 
مبرهناااااة المحااااااور  –القطباااااي عااااازم القصاااااور  –إيجااااااد الحجاااااوم بالتكامااااال  –الحجاااااوم 
مباااادأ  –الشااااغل االفتراضااااي د شااااغل القااااوة  –العاااازوم الرئيسااااية والمركزيااااة  –المتوازيااااة 

 الشغل االفتراضي و نطبيقاته .
 
 
 
 

 المراجع 
 

 الميكانيكا )الجزء ااوا   د . أحمد عبد المتعاا . .1

 ) د . علي عوين  –مؤسسة فينوس للنشر ع القاهرة  – 1ج  –الميكانيكا  .2
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 4 2 هندسة فضائية 224رض

 
الهندسااااااة المتجهيااااااة د منظومااااااة ادحاااااادا يات )الديكارتيااااااة و ااسااااااطوانية و الكرويااااااة  

المتجهااااات د جباااار المتجهااااات تطبيقااااات علااااى  –التحوياااال ماااان أحاااادهما إلااااى ااخاااارى 
ااسااطوانية الدائريااة القائمااة  –السااطوح الدورانيااة  –المسااتقيم و المسااتوي  –المتجهااات 

بعااب مظاااهر ساالوك  –السااطوح الدورانيااة بوجااه عااام  -الكااوة  –الاادائري  المخااروط –
السااااطوح التربيعياااة و الثااااور  -الممااااس  –المساااتوي  –الناااااظم  –التما ااال  –الساااطوح 

 الشكل التربيعي في  الث متغيرات . –القانونية لمعادالتها 
 –الساااارعة و المماااااس  –التمثياااال البااااارامتري  –طااااوا القااااوس  –المنحنيااااات الفرا يااااة 
المعادلاااااااة الطبيعيااااااة للمنحناااااااى  –قاااااااوانين فرينيااااااة  –االلتااااااواء  –العجلااااااة و االنحنااااااااء 
سااطوح  –المجاااالت القياسااية و االتجاهيااة د المجاااا القياسااي   -المنحنيات المسااتوية 

المتطابقااات   -البااالس   -رمااز نااايال  –لدوراا ا –التباعد  –التدرج  –تساوي القيمة 
مقدمة في نظريااة السااطوح  د السااطن البساايط  –المتجهة المحتوية  على رمز البالس 

 –إعطااااء الساااطن تحليلياااا  –الساااطن المناااتظم  –الساااطن العاااام  –الساااطن ااولاااي  –
المسااااتوى  –النقاااااط الخاصااااة علااااى السااااطن المنااااتظم  –التثاااايالت البارامتريااااة للسااااطن 

مالف عائلة السااطوح  –تالمس المنحنى و السطن  –المماسي و المستوى  العمودي 
 –مسااااااحة الساااااطن  –طاااااوا المنحناااااى علاااااى الساااااطن  –علاااااى باااااارامترين للمعامااااادة  

النظرياااات التكاملياااة فاااي التحليااال المتجهاااي د نظرياااة التباعاااد ع نظرياااة جااارين ع نظرياااة 
معااااادالت  –رومامناطيسااااية تطبيااااق ماااان النظريااااة الكه -سااااتوكس ع نظريااااة االنتقاااااا 

 ماكسويل  من الميكانيكا .
 
 

 المراجع 
 دار الحكمة .   –د . جمعة سويسي ؛ د . أحمد عبد المتعاا  –الهندسة التحليلية 
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 4 2 1رياضة مدرسية  225رض

 
 

لمرحلاااةالتعليم المتوساااط و  لاااف بدارساااة  يهااادف هاااذا المقااارر  إلاااى مسااااعدة الدارساااين 
 الموضوعات المقررة في التعليم المتوسط من خالا دي ف العناصر ااساسية 

 دراسة المعايير ااساسية للكتاب المدرسي ؛ -
 دراسة تحليلية نقدية لموضوعات الكتب ع و يشتمل على د -

 دراسة المادة الرياضية دراسة تفصيلية ؛ –أ 
 دراسة طرق العرض لهذه المواضيع في ضوء المعايير السابقة ؛ –ب 
 مل وسائل االيضاح الالزمة لتقديم هذه المواضيع بالصورة المناسبةالبحث و ع –ج 
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 4 2 1التحليل الحقيقي 330رض

 
الفضاءات ادقليدية نونية البعد )تتم دراسة المفاهيم المختلفة المتعلقة بهااذه الفضاااءات 

 ENالفتاارة فااي  –التنظاايم ادقلياادي  –تعريفات ) النقطة  –بشكل موجز و لكن دقيق  
 الحداء السلمي ....   –ل التركيبات الخطية د مث 

 –خااواد النهايااات  –النهايااات  –التقااارب  –. تعريفااات  ENمتتاليات الاانقط فااي  -
المجموعااات  – ENتوبولوجيااا  – ENوجود النهايات )معيااار كوشااي للتقااارب فااي 

 –إمالقااات مجموعااة  –المجموعات الداخلية  –المجموعات المغلقة   -المفتوحة  
 –المجموعااااااااات الكثيفااااااااة  –المجموعااااااااات المتراصااااااااة  –ات المحاااااااادودة المجموعاااااااا 

 -  س شاااااترامبرهناااااة االساااااتحراج )مبرهناااااة بوزانوفااااااير  –المجموعاااااات المترابطاااااة 
تعريفاااااات  – ENمتسلساااااالت نقاااااط  –المبرهناااااة النقطياااااة )مبرهناااااة هااااااين بوريااااال  

المتسلساااالت  –معياااار أبااال للتقاااارب   -معياااار كوشاااي للمتسلساااالت   -التقاااارب 
  -معياااار النسااابة  –معياااار المقارناااة   -  المتسلساااالت العددياااة –لتمقارباااة مطلقاااا ا

 معيار اللوماريتم ... الل  -معيار الجذر متسلسة  المقارنة لريماا  
 تدرس هنا المفاهيم التاليةبتفصيل وعمق و تجريد    ENالدواا المعرفة   -

تعريااف  -  ENفااي  ريااف الاادواا الحقيقيااة د القيمااة المعرفااة علااى المجموعاااتعت  -
 ENتساااوي دالتااين فااي   –المفاااهيم المتعلقااة بااذلف  مثاال نطاااق دالااة و ماادى دالااة 

ع تمدياااد  EIع الااادواا الموجباااة و الساااالبة  فاااي  EN)و المقارناااة باااين دالتاااين  فاااي 
و تقييد و تحديد دالة ع التركيبات الخطية للدواا بجااداء الاادواا  ع النساابة بااين دالة 

الااااادواا  -واا ااجااااازاء الموجباااااة و الساااااالبة للاااااد –ا المركباااااة الااااادوا –الااااادالتين   
 أصفار دالة . – EIالدواا المحدودة علويا و سفليا في  – ENالمحدودة  

شااارط ضاااروريو كاااافي لوجاااود النهاياااات  –نهاياااات  ااايم الااادواا د تعااااريف مختلفاااة  -
 ....الل  

ادحاادا يات حااواد الاادواا المسااتمرة مااثال المركبااات أو  ENالاادواا المسااتمرة فااي  -
مبرهتااة االسااتمرارية  للاادواا  –بااين )اااااااااااااا   d(x,a)ع دالااة المسااافة  ENلنقطااة فااي 
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)التركياااز عااان أنهاااا  ENالااادواا المساااتمرة فاااي مجموعاااة مترابطاااة فاااي   -المركباااة  
  ENمبرهنااة القيمااة المتوسااطة فااي  –  ENلمبرهنااة القيمااة المتوسااطة  فااي تعماايم 

 –دودياااة الااادواا المساااتمرة فاااي المجموعاااات متراصاااة مبرهناااة مح  –مبرهناااة روز  -
تمديااد دالااة  معينااة فااي   -الاادواا المسااتمرة المعرفااة علااى المجموعااات المتراصااة  

 . ENمجموعة جزئية في 

 
 

 المراجع
 

   Robert Bartheعناصر التحليل الحقيقي 
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 6 2 1التحليل المركب  331رض

 
العمليااات الجبريااة علااى ااعااداد المركبااة  – ااعداد المركبة د منظومة ااعداد المركبة

 , Arg)الزاويااة الرئيسااية ) –التمثياال القطبااي لدعااداد المركبااة  –المسااتوى المركااب  –

Z (  و الزاوية العامة(Arg , Z  المرفااق المركااب  –صيغة دي موافر  –للعد المركب
مقيااااس و زاوياااة حاصااال الضااارب و  –للمجماااوع و حاصااال ضااارب  و نتاااائج القسااامة 

 –ماان ااعااداد و شااروط التساااوي  Oتااائج القساامة المتباينااة المثلثيااة و تعميمهااا علااى ن 
أقااااواس و   -المسااااتوى المركااااب يااااا توبولوج  -متباينااااة شااااوارتس   -يم  مبرهنااااة اسااااتر 

  النقاط الداخليااة و الحديااة  و نقاااط النهايااة  –مجموعات  النقاط  في المستوى المركب 
المجموعااات المترابطااة و  –المغلقااة و المحاادودة  المجموعااات المفتوحااة و  –لمجموعااة 

الاادواا  –النطاقات و المناااطق  أمثلااة و رسااوم تقريبيااة للمجموعااات  –بسيطة المترابط 
 W = f(z) الدالااة المركبااة كعالقااة رياضااية وحياادة القيمااة    -فااي المتغياار المركااب 

الدالااة المركبااة  اسااتمرار و قابليااة اشااتقاق  -معرفة على منطقة من المستوى المركب  
معااااادالت كوشااااي ريماااااا و الشااااروط  –تعريااااف النقطااااة الشااااا ة   -ع تحليليااااة الدالااااة 

الشاااروط الكا ياااة  –الضااارورية  لقابلياااة االشاااتقاق  فاااي الصااايغة الكارتيزياااة  و القطبياااة 
إحاادى  Dتحديااد دالااة تحليليااة  فااي نطاااق  –ديجاااد المشااتقة عنااد نقطااة و فااي نطاااق 

الدواا ااولية د الدالة ااسااية و خواصااها   –الدواا التوافقية  – Dمركباتها معطاه في 
بعااب  –العالقااة العامااة للقااوى  -الاادواا المثلثيااة والزائديااة   -الدالااة اللوماريثميااة    -

  -تصنيف النقاط الشااا ة   –و دوالها الفرعية  اامثلة  على العالقات  متعددة القيمة 
أمثلااة علااى التحااويالت  -و الدراسااة النظريااة لهااا  التحااويالت د التحااويالت المثلثيااة   

 المثلثية النمو جية .  
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  -المعكااوس  –العنصاار المحايااد  –صاافاتها  –د العمليااة الثانيااة   أساسااية مفاااهيم -

مقصاااور  –دراساااة وحدانياااة العنصااار المحاياااد و وحدانياااة المعكاااوس اي عنصااار 
جموعااااة جزئيااااة  و المجموعااااة الجزئيااااة المغلقااااة بالنساااابة العمليااااة الثنائيااااة  علااااى م

 –الزماااارة الجزئئيااااة و خواصااااها  -الزماااارة د تعريااااف  الزماااارة    -للعمليااااة الثنائيااااة 
المجموعااة المولاادة   -زمرة التبادا   -أمثلة على الزمر   -تقاطع الزمر الجزئية  

و اليساااااارية و المجموعاااااات المشااااااركة اليمينياااااة    -الزمااااارة الااااادوارة    -للزمااااارة  
 -)الناظمياااااة  الزمااااار الجزئياااااة االعتيادياااااة  -مبرهناااااة الجيااااار اناااااغ    -صااااافاتها  
التشاااكالت  Z/ Zn –زمااارة البراقاااي  –زمااارة القيماااة و أمثلاااة عليهاااا  –خواصاااها 

الجااداء المباشاار  –مبرهنيااات التشاااكل ااساسااية  –خواصااها   - الزمريااة د أنواعهااا
 –المنتهيااااات  –بناااااء الزماااار التبديليااااة  –ة الزماااار التبديلياااا   -الااااداخلي والخااااارجي 

خواصااها  –أنواعهااا  –المتسااليالت فااي الزماار  –زمرة و بعب صفاتها  Pتعريف لاا 
 مبرهنة سيلوف . – solvableالزمر المحولة  –

 
 
 

 المراجع 
 

 يرية للنشر .جماهدار ال –أ . مفتاح السيوي –الجبر المجرد  .1

 جامعة الفاتن .  -اخيم د . علي إبر   –مقدمة في الجبر المجرد  .2
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 –طااااوا القااااوس  –المتجهااااات الفرا يااااة  –المتجهااااات فااااي متغياااار واحااااد  –الاااادواا  -

االلتاااواء قاااوانين  –العجلاااة و االنحنااااء  –السااارعة و الممااااس  –التمثيااال الباااارامتري 
المجاااااااالت   -المعادلااااااة الطبيعيااااااة للمنحنااااااى و المنحنيااااااات  المسااااااتوية  –فرينيااااااة 

زماار  -التدرج  -سطوح تساوي القيمة  –المجاا القياسي  –القياسية و االتجاهية 
مقدنااة  –المتطابقااات المتجهيااة المحتويااة علااى زماار البااال  –الالبالسااياا  –البااال 

السااطل  –السااطن العااام  –السااطن ااولااي  –في نظرية السطوح د السطن البساايط 
النقاااااط  –للسااااطن  –لتمثاااايالت البارامتريااااة ا –إعطاااااء السااااطن تحليليااااا  –المنااااتظم 

 –المسااااتوى المماسااااي و المسااااتوى العمااااودي  -الخاصااااة علااااى السااااطن المنااااتظم  
المعتماادة علااى بااارامتر و  –مااالف عائلااة السااطوح  –تالمااس المنحنااى و السااطن 

التكااامالت السااطحية  –السااطن مساحة  –طوا المنحنى على السطن  –بارامترين 
النظرياااات التكاملياااة   –التكاااامالت الحجمياااة  -الت المنحنياااة التكاااام -و المنحنياااة 

نظرية اسااتوكس  نظريااة  –نظرية جرين  –نظرية التباعد  -في التحليل المتهجي  
 االنتقاا .
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 4 2 2الميكانيكا 334رض

 
السااارعة و العجلاااة فاااي المجموعاااات  –الحركاااة فاااي خاااط مساااتقيم  –ميكانيكاااا الجسااايم 

 –ساارعة الزاويااة  –و القطبيااة عو الطبيعيااة   الحركااة الدورانيااة ادحدا يااة )الكارتيزيااة ع 
قااانوا نيااوتن الثاااني  –ديناميكااا الجساايم  –الحركة التوافقيااة البساايطة   -العجلة الزاوي 

 –القااوة المركزيااة  –حل المعادلة عنااد إعطاااء صااور خاصااة للقااوة  –معادلة الحركة  –
طاقاااة  –الشاااغل   -كعبياااة الحركاااة   -معادلاااة بينيااة  -قااوانين كيلااار لحركاااة الكوكاااب  

الحركاااة  –القاااوى الدافعاااة و التصاااادم  -القاااوى المحافظاااة و طاقاااة الوضاااع  –الحركاااة 
ديناميكا الجسم الجاسي و مجموعة الجسيمات د الحركااة المسااتوية المتوازيااة  –المقيدة 

زوايااا لوبااار و الحركااة حااوا  –الحركااة حاازا محااور  اباام  -الحركة العامااة للجساام   –
القااااااوانين العامااااااة للجساااااام و مجموعااااااة  –ديناميكااااااا الجساااااام الجاسااااااي  -ة  ابتااااااة  نثطاااااا 

 حفظ طاقة الحركة . –حفظ كمية الحركة  –الجسيمات 
 
 

 المراجع
 

 مصراته ) د . علي عوين  –يرية جماهدار ال 2ج –الميكانيكا  .1

 ) د . علي عوين  ELGAمالطا  –الميكانيكا المتوسطة  دار الجا  .2
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 ساعات )نظري  3 ال ة وحدات دراسية   •

o   مراجعة  سربعة 
o   الخواد المتغير العشوائي 

o   الدالة المولدة للعزوم و االحتماا 

 عملية من العائلة المتقطعة  مبعب التوزيعات ال •

المنااواا و  –الدالة المولدة للعزوم و االحتماااا  –التباين  –التوقع  –)التعريف  •
 نقاط االنقالب 

o  وزيع المثلثي  الت 

o   التوزيع المنتظم 

o توزيع  نائي الحدين 

o  توزيع بواسوا 

o  التوزيع الهندسي 

o  توزيع  نائي الحدين السالب 

o  الهندسيالتوزيع الفوقي 

o   توزيع متعدد الحدود 

 بعب التوزيعات المعملية من العائلة المستمرة  •

و نقاط االنقااالب   المنواا –الدالة المولدة للعزوم  –و التباين  –التوقع  –التعريف 
 التركيبة الخطية  

o   التوزيع المنتظم 

o   التوزيع الطبيعي 

o  دالة كاما توزيع كاما 

o    التوزيع مربع كاي 

o  التوزيع ااسي 
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o   توزيع بيتا 

o توزيع متعدد الحدود الطبيعي 

 الدالة االحتمالية المشتركة  •

 الدالة االحتمالية الهامشية •

 الدالة االحتمالية المشروطة  •

 لمشروطالتوقع ا •

 التباين المشروط  •

 
  إحصاء رياضي

 
 ساعات نظري 3 الث وحدات دراسية  )

 
o  مدخل إلى نظرية التوزيعات 

 –المناااواا و نقااااط االنقاااالب  -الدالاااة المولااادة للعااازوم –التبااااين  –التوقاااع –)التعرياااف 
 التركيبة الخطية 

o   توزيع كوشي 

o توزيع البالس 

o توزيع ويبل 

o عشوائية  توزيع دواا من المتغيرات ال 

o  دالة الجمع 

o دالة الضرب 

o استنتاج بعب التوزيعات باستخدام د 

o  دالة التوزيع 

o   طريقة التحويل 

o طريقة استخدام الدالة المولدة للعزوم 

o                                                                                                              توزيعات المعاينة                                                    
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o  اشااااتقاق توزيااااع مربااااع كاااااي ماااان التوزيااااع الطبيعااااي المعياااااري ع خواصااااه و
 تطبيقاته  

o  اشتقاق توزيعstudent-t   خواصه و تطبيقاته 

o  اشتقاق توزيعF   خواصه و تطبيقاته 

o  تقريبات العينات  الكبيرة 

o االحصاءات المرتبة 

o   متباينة تشيبتشيف 

o الكبيرة )الضعيف و القوي  \قانوا ااعدا 

o نظرية الغاية المركزية 
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 6 3 معادالت تفاضلية جزئية وتكاملية 440رض

 
التعبياار عاان  بعااب  –منشااا المعااادالت التفاضاالية الجزئيااة د حاادف الاادواا االختياريااة 

 – حلااوا المعااادالت شاابه الخطيااة ماان الرتبااة ااولااى –الظااواهر الفيزيائيااة و الهندسااية 
معادلاااة بفااااف و حااال المعااااادالت مااان الرتباااة ااولاااى ميااار الخطيااااة  –مساااالة كوشاااي 

 )طريقة شاريم  طريقة جاكوني .
 –د حلاااوا المعاااادالت  ات المعاااامالت الثابتاااة المعاااادالت الخطياااة مااان الرتباااة الثانياااة 

طريقة ريماا لحل المعااادالت  –تصانيف المعادالت و اختزالها  إلى الصور القانونية 
معادلااة  الموجااة  –مسااالة شاارطي النقطتااين الحجيتااين –مسااالة القاايم الحديااة  –ائدية الز 
المعااادالت التكامليااة  –طؤيقااة الحاال بفصاال المتغياارات  –معادلااة البااالس  –الحرارة  –

عالقة الكعادالت التكامليااة بمسااالتي القاايم  –د تعريفات معادالت فريد هولم  و فولتير 
طريقااة ديكااارت للتقريااب  –ة منحلااة باا دالت تكامليااة  ات انو معااا –االبتدائية  و الحدية 
منظوماااة  -فرياااد عاااولم   –مبرهناااات  – ثم لحالاااة النوياااة المنحلاااةالمتتاااالي بوجاااه عاااام

مبرهنة هيلياارت شاايخنم   -مسالة القيم الذاتية  –اانوية المتما لة  –الدواا المتعامدة 
 المفردة .بعب المعادالت  التكاملية الالخطية  و المعادالت  –
 
 

 المراجع 
 

د . الفيتااوري عماار ع د ترجمة منياار ناصااف ع  –المعادالت التفاضلية ااولية  .1
 جامعة الفاتن . –. محمد يوسف ع  د . أحمد القرماني 

 . الفاتن جامعة – دلة الزوام.  د – الجزئية المعادالت .2

ي ع د . أحماااد عباااد المتعااااا ع محماااد الجزيااار  –الرياضاااة التطبيقياااة الجامعياااة  .3
 القاهرة  –مطابع فينوس 
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 4 2 2تحليل حقيق  441رض

 
مبرهناااة روا  –مبرهناااة الوساااطى  –مفااااهيم  –تعريفاااات  – ENمشاااتقات الااادواا فاااي 

 التفاضل للعالقات بين مفهوم االستمرارية و القابلية لالشتقاق .
خااااواد ادواا –د تعريفااااات و مفاااااهيم  Pفااااي المرتبااااة دواا قابلااااة لالشااااتقاق المسااااتمر 

 –صيغة عامة لتعبيرات االشااتقاق  – EN   حيث مجموعة مفتوحة في CPلمعرفة )ا
)التركيبااااات خطيااااة ع صاااايغة فيبنااااز ع صاااايغة ليبناااار المعممااااة....الل   صاااايغة تااااايلور 

 –مفاااااهيم عامااااة  – ENتحوياااال المتغياااارات فااااي عملياااات االشااااتقاق  فااااي  –المنتهياااة 
 EIالباادائيات فااي  – Fnواا فااي الاادباادائيات  –الصاايغة ااساسااية  لتحوياال المتغياارات 

التقااارب  –التقااارب المنااتظم لمتتاليااات الاادواا د التقااارب النقطااي  – fnالباادائيات فااي 
نظريااة التكاماال  –التقارب المنتظم للدواا القابلة لالشتقاق   -المنتظم للدواا المستمرة 

تهااا و تكامال ENالاادواا الدرجيااة فااي  –المجموعات  ات المقاييس الصغرى  ENفي 
الاااادواا  –التكاماااال معيااااار تااااونيللي لقابليااااة  –مبرهنااااة فااااوبيني  –مبرقااااارب الماااارجن  -

الباادائيات و التكااامالت علااى  –و تكامالتهااا  ENالقابلااة للتكاماال علااى مجموعااات فااي 
 Enاختزاا التكامالت على مجموعات فااي  –معايير قابلية التكامل  -  EIفترات في 

تحم إشارة  –التكامالت الوسيطة القابلة لالشتقاق  –تحويل المتغيرات في التكامالت 
 التكامل .

 
 
 
 

 المرجع  
 

  Robert Barthe –عناصر اتحليل الحقيقي 
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 4 2 2تحليل مركب  442رض

 
اختبااار  -المتتاليااات الحقيقيااة   –الدراسة النظريااة  للمتسلسااالت  ات الحاادود المركبااة 

مركباااات  –التقاااارب المطلاااق  –ر الناااوني الجاااداختباااار  –النسااابية اختباااار   -المقارناااة 
التكاماال المركااب د   -متسلساالة القااوى  – Pمتسلساالة  –المتسلسااالت المركبااة للاادواا 

مبرهنااة كوشااي  –تعريااف االتكاماال المركااب  –التمثيل الوسيطي لدقواس و المنحنيااات 
ة المبرهناااا  –مبرهنااااة الحلقاااة و تعميمهااااا  –اسااااتقاللية التكاماااال فاااي المسااااار  –للتكامااال 

 –مبرعنااااة لوالاااام  –مبرهنااااة تااااايلور  –صاااايغة كوشااااي للتكاماااال  –ااساسااااية للتكاماااال 
 -للتقااارب المنااتظم لمتسلساالة اختبااار ريرشااتراي  –التقااارب المنااتظم  –مبرهنااة مااوريرا 

تطبيااق علااى  –التفاضل حد بحد  –التكامل حد بحد   -استمرارية محموع متسلسالت 
النقااااط المنعزلاااة مااان متسلسااالة  –لباااواقي  )ا –حساااباا الرواساااب  –متسلساااالت القاااوى 

تكاماااال متسلساااالة لوراناااام فااااي منطقااااة تقاربهااااا بحساااااب  –مبرهنااااة لرواسااااب  –لوراناااام 
 التكامل الحقيقي المعتل باستخدام مبرهنة الرواسب .
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 –الحلقاااات الجزئياااة   -خاااواد الحلقاااات و أمثلاااة عليهاااا  –الحلقاااات دتعرياااف الحلقاااة 

المثاليااات د  –مميااز حلقااة أو الحقاال  –تعريااف الحقاال  –يااف المنطقااة الصااحيحة تعر 
المثاليااات  –المجموعااة المولاادة لمثاليااة  -أنااواع المثاليااات  –العمليااات علااى المثاليااات 

التشاااكالت  – Z/Znمثاال  –أمثلة عليهااا  –حلقات القسم د خواصها  –منتهية التوليد 
 قااااااةالحل -سااااااية حااااااوا التشاااااااكالت الحلقيااااااة المبرهنااااااات ااسا–خواصااااااها  –الحلقيااااااة 

 –حلقاااااة الحااااادوديات  –حقااااال صاااااحيحة  –حلقاااااة المثالياااااات الرئيساااااية.  –الموضاااااعية 
مميزياااة الحقاااوا و بعاااب أنواعهاااا و  –الحلقاااات ادقليدياااة  –منااااطق التحليااال الوحياااد 

 الحقوا المنتهية .    -خواصها  
 
 

 المرجع  
 

 . اتن جامعة الف –د علي ابراهيم  –الجبر المجرد 
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 4 2 3رياضة مدرسية  455رض

 
 

 االهداف 
 

يهاادف هااذا المقاارر إلااى مساااعدة  الدارسااين  لمرحلااة التعلاايم  المتوسااط و  لااف بداراسااة 
العناصر ااساسية في الموضوعات المقررة في الساانة ااولااى ماان تعلاايم المتوسااط ماان 

 خالا د
 دراسة المعايير ااساسية للكتاب المدرسي ؛ .1

 يلية نقدية لموضوعات الكتاب المشار إليه أعاله  و تشتمل على ددراسة تحل .2

 دراسة المادة الرياضية دراسة تفصيلية  •

 دراسة طريق العرض لهذه المواضيع في ضوء المغايير السابقة  •

البحث و عمل وسائل االيضاح الالزمة لتقديم هذه المواضيع بالصااورة  •
 المناسبة  

 ) السنة ااولى    1 –ميكانيكا  –تفاضل و تكامل  –هندسة  -جبر  
 )السنة الثانية  11 –ميكانيكا  –تفاضل و تكامل  –هندسة  –جبر 
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 4 2 التحليل العددي  445رض

 
ااخطاااء    -الخطااا المطلااق و النساابي  –النقطااة الثابتااة و السااالبة  مقدمةةة    .1

 في الحسابات العددية ؛

طؤيقااة نيااوتن –طريقااة التكاارار  –حل المعادالت الجبرية  المعادالت الجبرية    .2
حاال نظااام المعااادالت  –طريقااة منتصااف الفتاارة  –طؤيقااة القاااطع  –رافساان  –

 مير الخطية ؛

 طريقااة  - طريقااة الحااذف لجاااوس – طريقااة كراماار نظام المعادالت الخطية    .3
 ؛   العكسية المصفوفة

اخطااااااء فااااي الفاااااروق  –الفاااااروق المقساااامة  –الفااااروق  جااااداوا  االسةةةةل ما    .4
صااايغة نياااوتن  –الفاااروق باالتجااااه ااماااامي  –االساااتكماا و طرقاااه  –قسااامة الم

الفاااروق  –تاااا ير الخطاااا فاااي اساااتخدام جااادوا الفاااروق   -لالساااتكماا ااماااامي 
طريقااة تقساايم الفااروق   -صاايغة نيااوتن لالسااتكماا الخلفااي   -باالتجاه الخلفااي 

  –طريقة  جرانج لالستكماا  -)الفروق المقسمة  

التكاماال   -طريقااة ديكااارت للتفاضاال العااددي    امةةو العةةدد   اللفاضةةو و الل .5
 فاعدة سيمسوا    -العددي )قاعدة شبه المنحرف

 –طريقااة تااايلور  –الحاال العااددي للمعااادالت التفاضاالية د مسااائل القاايم ااوليااة  .6
مسااائل القاايم الحديااة  –باشاافورت  -كوتا  .دمز  -طريقة )دونج  –إيلر طريقة 

. 

 
 
 
 

 
 
 


