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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 إكتساب  -
 دقة والوضوح .لغة الرياضيات ال

 تشجيع الطالب على تنمية االتجاهات االيجابية نحو الرياضيات -

دراك الدور  - تزويد الطالب بالتطبيقات العملية بالرياضيات لتساعده على فهم وا 
 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. -

إكساب الطالب إتجاهات وعادات المجتمع الجماهيري الجديد من حيث  -
الموضوعيه في التفكير والدقة في التغيير والقدرة على التنظيم والعمل الهادف 

. 

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

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 .

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 
 –الحقيقية و خواصهههههههههههههههها الجبرية   منظومة األعداد –المجموعات و العمليات عليها 

العالقات و الدوال : الدوال والمعرفة عليها   –المتباينات و الفترات و القيم المطلوبة 
الدوال القياسههية و  –الدوال الحدودية و جذورها   -فردية الدوال الزوجية و الدوال ال -

ات : )التعريف  النهههايهه –الههدوال المثلثيههة و المتطبههات المثلثيههة  –الكسهههههههههههههههور الجزئيههة 
الخطوط  –النهايات من جهة واحدة  –بعض المبرهنات على الدواليات  –الرياضي ( 

 –خواص الدوال المسههههتمرة االسههههتمرارية ت االتصههههالت :  –الرأسههههية والفقية   -التقاربية 
تطبيقات   –القانون العام للتفاضهههههههههل الدوال المثلثية  –التفاضهههههههههل : تالمشهههههههههتقة األولىت 

التكامل  –المثلثسههة العكسههية و تفاضههالتها -لدوال األسههية و اللورارثمية  ا –التفاضههل 
طرق  –: التكامل المحدود لريمان  ت المبرهنة األسهههههههههههههههاسهههههههههههههههيةت التكامل رير المحدود 

قواعد  –التعويضهههههههههههههات المثلثية  –الكسهههههههههههههور الجزئية  –التجزئة  –التكامل )التعويض 
 االختزال (

 الحجوم( –القوس طول  –)المساحة تطبيقات التكامل  -
 

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

 جامع الجيل الغربي.  –

 –التفاضهههههل و التكامل جزدن . د. أحمد هب الري    د . رمضهههههان جهيمة  .2
 جامعة التحدي. 

أ .  –د . كمال أبودية  –المبادئ األسههههاسههههية للرياضههههيات . د . الزوام دله  .3
 المركز القومي للبحوث و الدراسات العلمية .  –بد المطلب عمر ع
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 4 2 هندسة تحليلية  111رض

  
 
اإلحداثيات القطبية  –)الكارتيزية(  –مات اإلحداثية : اإلحداثيات الديكارتية و المنظ 
اإلحداثيات)الدوران و اإلزاحة( تغير منظومات  –التحويل من أحدهما إلى اآلخر  –
خواص  –تحليههل المتجهههات  –جبر المتجهههات  –: اإلزاحههة  و المتجههه  المتجهههات –

 –تطبيقات المحل الهندسههههي  –العمليات الجبرية على المتجهات و معانيها الهندسههههية 
 )تمثيل المنحنيات و المنحنيات القطبية ( 

بعد نقطة عن خط  -الصههور المختلفة لمعادلة خط مسههتقيم   –الخط المسههتقيم  -
ظومات المسهههههههتقيمات )المتزاوية ا المتعامدة ا المتقاطعة في من -  -مسهههههههتقيم 
بعض مظاهر سههههههههههههلوك  -المتبانيات الخطية  -ثنائي المسههههههههههههتقيمات  –نقطة( 

 : التماثل ا المماس ا الناظم ا الخطوط المقارنة . -المنحنيات 
خواص  –القطع المكافئ و الناقص  و الزائد  –القطوع المخروطية : الدائرة  -

بيان معادلة تربيعية في متغيرين  –المتباينات التربيعية  –خروطية القطوع الم
. 

 
 
 

 المراجع 
 

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

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

 
ريف أسههههاسههههية  في المصههههفوفات ا بعض أنواع  المصههههفوفات ا المصههههفوفات : تعا

 –مصهههههفوفية جمع و ضهههههرب المصهههههفوفات ا  ضهههههرب مصهههههفوفة في عدد ا محورة 
إيجاد   –المصهههههههههفوفات رير الشهههههههههاذة  –التحويالت األولية و المصهههههههههفوفات األولية 

 معكوس مصفوفة . -مقلوب مصفوفة رير شاذة  
خواص  –باسهههههههههتخدام مفهوم التبادل لمحددات : تعريف المحدد لمصهههههههههفوفة مربعة 

معكوس  –استخدام المحددات في إيجاد مقلوب مصفوفة رير شاذة   -المحددات 
الشهههكل الصهههفي المميزلمصهههففوفة و الشهههكل  –التكافؤ في المصهههفوفات  –مصهههفوفة 

 رتبة المصفوفة  –المختزل لمصفوفة 
ت منظوم المعههههادالت الخطيههههة : إيجههههاد مجموعههههة حلول منظومههههات المعههههادال -

الخطية ا دراسهههة الشهههروط الضهههرورية  و الكافية كي تكون منظومة المعادالت 
 –الفضههههههههههاء المتجهي  –الحل العام للمعادالت الخطية المتجانسههههههههههة  –متوافقة 

 -االسهههتقالل الخطي واالرتباط الخطي -التراكيب الخطية   –الفضهههاء الجزئي 
) بالنظر إليهم  األسهههاس  و االسهههتقالل و ارتباط أعمدة  أو صهههفوف مصهههفوفية
فضهههاء الحلول  –كعناصهههر في فضهههاء متجهي(  و عالقة ذلك برتبة مصهههفوفة 

الحدودية التي  –حدوديات المصهههفوفات  –لمنظومة معادالت خطية متجانسهههة 
 –الحدودية الصغرية  –الحدودية المميزة لمصفوفة مربعة  –متغيرها مصفوفة 

 مبرهنة كيلي هملتون 
المصهههههههههههههفوفات  –لمصهههههههههههههفوفة و اسهههههههههههههتقاللها الخطي  القيم الذاتية و المتجهات -

 –المصفوفات المتشابهة مع مصفوفة قطرية  -المتشابهة مع مصفوفة مثلثية 
 تطبيقات على الصيغ التربيعية 

 المراجع 
 

 ديوان المطبوعات الجزائرية  –)مترجم( هوارد انتون  –الجبر الخطي 
  



10 

 

 5 2 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت  علمي 114م ع 

 
التوزيات التكريرية : تنظيم البيانات ا الجداول التكرارية  ا جداول التكرارات النسهههههههههههبية  

 و جداول التوزيع التكراري  التراكمي )المتجمع( ا تمثيل للتوزيعات  التكرارية بيانيا .
مقياس النزعة اللمركزية ا المتوسط الحسابي ا الوسيط ا المنوال ا المتوسط الهندسي 

 لتوافقي للربيعات و العشيرات و المئينات ا المتوسط ا
التباين ا االنحارف المعياري ا  مقياس التشهههههههههههتت : المدى ا االنحراف ا المتوسهههههههههههط ا
 معامل االختالف نمقاييس االلتواء ا مقاييس التفرط  .

االرتباط و االنحدار : معادلة االنحدار البسيط ا معامل االرتباط العزمي )بيرسون( ا 
 )سبيرمان(باط الرتبي معامل االرت

المفاهيم األسهههههههههاسهههههههههية لالحتماالت : التجربة العشهههههههههوائية ا فضهههههههههاء العينة ا التبادل و 
واالسهتقالل ا قوانين الجمع والضهرب التوافيق ا تعريف االحتمال ا االحتمال الشهرطي 

 متغيرات العشوائية . ا لالحتماالت 
واع المتغيرات العشوائية )المنفصلة المتغيرات العشوائية : مفهوم المتغير العشوائي ا ان

 والمتصلة(و دوال التوزيعات االحتمالية للتمغيرات العشوائيةا 
العزوم : تعربف التوقع الريههههاضهههههههههههههههي و التبههههاين ا تعربف العزوم ا  خواص التوقع 

 الرياضي )خاصية الجمع و الضرب( . 
تربيع و يع كلي ا التوزيع الطبيعي ا توز التوزيات الخاصهههة : ذات الحين ا بواسهههون ا 

 توزيع .
المعههاينههة : مفهوم العينههة ا طرق العينههات ا توزيع متوسهههههههههههههههط العينههة ا  نظيههة النهههايههة 

توزيع الفرق بين المتوسهههطين و النسهههبتين )من الناحية المركزية ا توزيع نسهههبة العينة ا 
 التطبيقية( .

سهههههههههههط المجتمع ا  التقديرات : المفاهيم األسهههههههههههاسهههههههههههية للتقدير النقطي ا فترات الثقة لمتو 
فترات الثقة للفرق بين المتوسهههههههههطين ا فترات الثقة للنسهههههههههبة ا والفرق بين النسهههههههههبتين و 

 فترات الثقة للتباينات . 
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اختيار الفرضهههههيات : اختيار الفرضهههههيات لمتوسهههههط المجتمع ا والفرق بين المتوسهههههطين 
 لمجتمعين ا و اختيارات النسبة و الفرق بين النسبتين لمجتمعين . 
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 4 1+2 مبادئ حاسوب وبرمجة علمي 115م ع 

 
لمحة عامة : مقدمة هههههههههههههههه تعريف الحاسوب هههههههههههههههه طريق عمل الحاسوب هههههههههههههههه  خصائص 

 الحاسوب ه تطبيقات الحاسوب ه أجيال الحاسوب .
 –الذاكرة الرئيسههية  –أجهزة اإلخراج  –مكونات الحاسههوب العادية ههههههههههههههههه أجهزة اإلدخال 

 نظام عمل الحاسوب . –ية وحدة المعالجة المركز  –التخزين اإلضافي 
البرامج  –مكونات الحاسهههههههههوب البرمجية  : المفاهيم األسهههههههههاسهههههههههية  عن علم التشهههههههههغيل 

 التطبيقية و لغات البرمجة .
 –النظام الثماني  –النظام الثنائي  –األنظمة العددية : التحويل من نظام إلى دخر 

 .النظام السادس عشر 
شهههههههههههجرة الملفات   –الداخلية و الخارجية : األوامر  DOSمقدمة عن نظام التشهههههههههههغيل 

لتهيئة القرص  FORMATاألمر  –العرض الملفات  DIRاألمر   -على القرص 
األمر  –لالنتقههال من دليههل إلى  دخر   CDاألمر  –لتكوين  دليههل  MDاألمر  –

COPY  عرض الملفات بواسهههههههههههطة  األمر  –لنسههههههههههه  الملفاتTYPE –  إلغاء ملف
إلنشهههههههههههههههاء أمر بين دليل  PATHاألمر  -  DRل باألمر إلغاء دلي – DELباألمر 
 ودخر .

 .  BASICالبرمجة بلغة  -
أوامر اإلدخال  –التعابير المنطقية  –التعابير الحسههههههههههههههابية  –الثوابت و المتغيرات  -

التحكم في   -حمل التخصهههههههههيص  –( OPERATORSالمؤثرات ) -اإلخراج  و 
 –ذات البعهد الواحهد المنظومهات   -  - NEXT  FORدورة  –سهههههههههههههههير التنفيهذ 

 المنظومات ذات البعدين  . 
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 6 2 2رياضة عامة  220رض

 
  -المجموعات النقطية  فس المستوى اإلقليدي  –الجوارات  –الدوال ببضعة متغيرات 

 -تاالتصهالت  االسهتمرارية   –النهايات  –مجموعات ف فضهاءات إقليدية برتبة أعلى 
  -المشهههههههتقة االتجاهية  -مشهههههههتقة الكلية تالكاملةت  قاعدة اليليلة ال –التفاضهههههههل الجزئي 

التكههامالت  -التكههامالت السهههههههههههههههطحيههة   –التكههامالت الخطيههة  –التكههامههل  –اليعقوبي 
 –تسههلسههالت متتاليات و م –التكامل المتكرر  –التحويالت تحت اإلشههارة  –الحجمية 

اإلحداثيات  –متسهههههلسهههههالت القوى  –اختبارات  التقارب  –التقارب  –األعداد الحقيقية 
 –اإلحداثيات المنحنية  المتعادمة  –اإلحداثيات االسهههههههههههههههطوائية  –المعممة المتعاقدة 

 التحويالت الفعلية  المتعادمة .
 
 

 المراجع 
 

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

جامعة  –رمضههان جهيمة  –  د . أحمد هب الري -التفاضههل والتكامل جزدن   .2
 التحدي . 

د . أحمد عبد  –د جمعة  سهههههههههويس  –التفاضهههههههههل (  -الحسهههههههههبان )الجزء األول .3
 دار الحكمة .  –المتعال 
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 4 2 أسس رياضيات  221رض

 
 

العمليات أو الروابط  –مفاهيم أسههههههاسههههههية: الثوابت والمتغيرات و األشههههههكال و القضههههههايا 
جدول  –رابط الوصههههههههههل   -رابط الفصههههههههههل  –كبة القضههههههههههية المر  –النفي   -المنطقية 
القضهههية  –مبدأ التنويه  –القضهههية الصهههادقة  منطقيا ا و الخاطئةة منطقيا  –الصهههدق 

و المتكافئ النفض و المعكوس  –تبسههههههيط قضههههههايا  –الشههههههرطة المزدوجة  –الشههههههرطية 
 –ا مبدأ التويض  العكسهههههههههي للقضهههههههههية ا الرط الضهههههههههروري والكافي ا مبدأ االسهههههههههتبدال

ممات ا الجملة المفتوحة  ا الدوال المنطقية  ا المكمم الشههههههامل و مكمم الوجود ا المك
المتغيرات المقيدة و المتغيرات الحرة ا العالقة بين المكممات و العمليات المنطقية ا 
الحجة المنطقية ا الحجة الصههههههههههههههائبة  ا الحجة الخاطئة ا قواعد االسههههههههههههههتدالل ا طرق 

شهههههههههر والبرهان الشهههههههههكلي بواسهههههههههطة قواعد االسهههههههههتدالل  لبرهان رياضهههههههههي ا البرهان المبا
المكنوات األساسية  –األنظمة الرياضية المجردة  –برهانعدمصحة حجة بمثال مضاد 

نظام  –التوافق و االكتمال  لمجموعة مسلمات  –مجرد االستقرلية ألي نظام رياضي 
هندسههههههي  نموذج لنظام –مسههههههلمات بيان و االسههههههتنتاج الرياضههههههي  –األعداد الطبيعية 

 –عناصرها و طرق تعيينها ا االنتماء  –المجموعات  : مفهوم المجموعة   -صغير 
 –المجموعات الجزئية مجموعة القوي  )العائلة( و المجموعات الشههههههههههههاملة  –االحتواء 

االتحاد و التقاطع و الفرق التناظري  –عمليات على المجموعات  –متممة المجموعة 
الثنائيات المرتبة  –العالقة و الدوال   -المجموعات جبر  –لمجموعة المفهرسههههههههة   -
العالقههات ا العالقههات العههاكسههههههههههههههههة والمتمههاثلههة ا و  –الجههداء الههديكههارتي لمجموعتين  –

 –ا مفهوم الدالة االنتقالية ا عالقة التكافؤ ا صهههههههههههههفوف التكافؤ ا مجموعة القسهههههههههههههمة 
ابليههة ا معكوس الههدالههة ا الههدوال الفوقيههة واإلدخههاليههة  ا الههدوال التقهه –النطههاق و المههدى 

الجههههداء الههههديكههههارتي لجمههههاعههههة من الههههدوال التركيبيههههة ا الجههههداء الههههديكههههارتي المعمم ا 
المجموعات و خواصهههه ادالة االختيار ا مسهههلمة االختيارا اسهههتخدام الجداء الديكارتي 
لغرض صهههههههههههههههور متكافئة لمسهههههههههههههههلمة االختيار ا تكافؤ المجموعات : تعربف التكافؤ و 

ات المنتهية و رير المنتهية و خواصههههههههههها ا المجموعات القابلة خواصههههههههههه ا  المجموع
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 :مرتبةالمجموعة ال -للعد ا المجموعات رير القابلة للعد ا مبرهنة كانتور برشهههههههههههههههين 
 البسيط( –)الرتيب الخطي التام  رتيب الجزئي العاكس

 -العمصهر األصهغر  –الترتيب الحسهن و الترتيب القاموسهي  –القطعة  –السهلسهلة – 
أصهههغر حد علوي  –الحد األكبر  –العنصهههر األكبر  –أهظم حد أدنى  –د األدنى الح
 توطئة زورن . –ستروف  –المبدأ األكبر  –برهنة الترتيب الحاسم  –

  



16 

 

 6 2 المعادالت التفاضلية العادية 222رض

 
المعادالت التفاضهههههلية من الرتبة األولى  –تعريفات أولية : منشهههههع المعادلة التفاضهههههلية 

المعادالت الخطية  –المعادالت التامة  –المعادالت المتجانسهههههة   -المتغيرات فصهههههل 
المعادالت التفاضههههههههههلية الخطية من رتبة  –المسههههههههههارات المتعامدة  –معادلة برنوللي  –

المعهههادالت الخطيهههة ذات المعهههامالت  –االرتبهههاط الخطي  –تخفيض الرتبهههة  –أعلى 
طريقة المؤثرات  –طريقة تغاير الوسهههطاء   -طريقة المعادالت رير المعينة  –الثابتة 

فترة تعريف  –مبرهنة وجود و وحدانية الحل  –كوشهههههههههي  –معادلة لوبار  –العكسهههههههههية 
منظومهههههة  –المعلقهههههات و الحلول االنفراديهههههة  –المعهههههادالت رير الخطيهههههة  –الحهههههل 

بدون مبرهنة وجود و وحدانية الحل للمنظومة هههههههههههههههههههههههههههههه )  -المعادالت التفاضلية الخطية 
حل منظومة المعادالت التفاضهههههلية  –الحل العام  –المصهههههفوفة األسهههههاسهههههية  –برهان( 

حل المعادالت الخطية من التربة الثانية في صهههههههورة  –الخطية ذات المعادالت الثابتة 
 –منزومة اسهههتيرم  –النقطة العادية و المقة االنفرادية النظامية   -متسهههلسهههالت القوى 

معادلة  –معادلة ليجندر  -معادلة بسهههههههههههههل   –الهندسهههههههههههههية  المعادالت فوق   -لبوفيل 
 الجير .

 
 المراجع 

 
 

د . أبو  –د . خليفة الهادي  –د  توفيق الوالتي  –المعادلة التفاضههلية العادية  .1
 جامعة الجيل الغربي . –عجيلة حسن 

د  –د . الفيتوري  عمر  –تجمة منير ناصههههههف  –المعادلة التفاضههههههلية األولية  .2
 أحمد الفرماني ؛ جامعة الفات  .  –محمد يوسف 
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 4 2 1الميكانيكا  223رض

 
 

عزم متجه حول   -عزم متجه حول نقطة  –تطبيق جبر المتجهات في االسهههههههههههههههتاتيكا 
محصههلة القوى   –سههكون الجسههيمات في المسههتوى  مجموعة القوى المسههتوية  –محور 

 –شههههههههههههروط االتزان  –يم اتزان الجسهههههههههههه –القوى المتوازية  –المتلقية في نقطة القوى  -
تعريف القوة في الفضهههههاء الثالثي بمعلومية المقدار  –القوى الفضهههههائية في ثالثة أبعاد 

 –االزدواجات في الفضهههههههههاء  –مجموعة القوى المتلقية  –و نقطتين على خط عملهما 
 –قوة ولولبية  –اختزال مجموعة القوى  –مبرهنة فارنيون  –عزم االزدواج المحصههههههههل 

مركز  –االحتكاك  –: ردود الفعل  -م الجاس في المستوى و في الفضاء اتزان الجس
مركز الكتل المسههاحات و الحجوم   -بالتكامل  –بالتقسههيم الكتل : تعيين مركز الكتل 

عزوم القصهههههههههههههههور الذاتي : العزم الثاني للمسهههههههههههههههاحات و  –قاعدة باباس  –و األطوال 
مبرهنة المحاور المتوازية  –القطبي عزم القصور  –إيجاد الحجوم بالتكامل  –الحجوم 

مبدأ الشههههههههغل  –الشههههههههغل االفتراضههههههههي : شههههههههغل القوة  –العزوم الرئيسههههههههية والمركزية  –
 االفتراضي و نطبيقاته .

 
 
 
 

 المراجع 
 

 الميكانيكا )الجزء األول(  د . أحمد عبد المتعال . .1

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

 
الهندسة المتجهية : منظومة اإلحداثيات )الديكارتية و األسطوانية و الكروية( التحويل 

 –المتجهههات : جبر المتجهههات تطبيقههات على المتجهههات  –من أحهدهمهها إلى األخرى 
 المخروط –األسههههطوانية الدائرية القائمة  –السههههطوح الدورانية  –المسههههتقيم و المسههههتوي 

 –بعض مظاهر سههههههلوك السههههههطوح  –السههههههطوح الدورانية بوجه عام  -الكوة  –الدائري 
السهههههههههههههههطوح التربيعية و الثور القانونية  -المماس  –المسهههههههههههههههتوي  –الناظم  –التماثل 

 الشكل التربيعي في ثالث متغيرات . –لمعادالتها 
 –السهههههههههههههههرعههة و الممههاس  –التمثيههل البههارامتري  –طول القوس  –المنحنيههات الفراريههة 
المعادلة الطبيعية للمنحنى المنحنيات  –قوانين فرينية  –االلتواء  –العجلة و االنحناء 

سههههههطوح تسههههههاوي  –المجاالت القياسههههههية و االتجاهية : المجال القياسههههههي   -المسههههههتوية 
المتطابقات المتجهة   -البالس   -رمز نايال  –لدوران ا –التباعد  –التدرج  –القيمة 

 –مقدمة في نظرية السهههههههههههطوح  : السهههههههههههط  البسهههههههههههيط  –المحتوية  على رمز البالس 
التثيالت  –إعطاء السط  تحليليا  –السط  المنتظم  –السط  العام  –السط  األولي 

المماسههههي و المسههههتوى  –النقاط الخاصههههة على السههههط  المنتظم  –البارامترية للسههههط  
رالف عائلة السهههههطوح للمعامدة   –تالمس المنحنى و السهههههط   –المسهههههتوى  العمودي 

النظريات التكاملية  –مساحة السط   –طول المنحنى على السط   –على بارامترين 
في التحليههل المتجهي : نظريههة التبههاعههد ا نظريههة جرين ا نظريههة سهههههههههههههههتوكس ا نظريههة 

معههادالت مههاكسهههههههههههههههويههل  من  –رومههارنههاطيسهههههههههههههههيههة تطبيق من النظريههة الكه -االنتقههال 
 الميكانيكا .

 
 

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

 
 

لمرحلةالتعليم المتوسههههههط و ذلك بدارسههههههة  يهدف هذا المقرر  إلى مسههههههاعدة الدارسههههههين 
 الموضوعات المقررة في التعليم المتوسط من خالل :ي ف العناصر األساسية 

 دراسة المعايير األساسية للكتاب المدرسي ؛ -
 دراسة تحليلية نقدية لموضوعات الكتب ا و يشتمل على : -

 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 اإلقليدية نونية البعد )تتم دراسة المفاهيم المختلفة المتعلقة بهذه الفضاءات 

 ENالفترة في  –التنظيم اإلقليدي  –تعريفات ) النقطة  –بشههههكل موجز و لكن دقيق( 
 الحداء السلمي ....  –ل التركيبات الخطية : مث

 –خواص النهايات  –النهايات  –التقارب  –. تعريفات  ENمتتاليات النقط في  -
المجموعات  – ENتوبولوجيا  – ENوجود النهايات )معيار كوشهههههههي للتقارب في 

 –إرالقات مجموعة  –المجموعات الداخلية  –المجموعات المغلقة   -المفتوحة  
 –المجموعههههات الكثيفههههة  –المجموعههههات المتراصههههههههههههههههههة  –ات المحههههدودة المجموعهههه

 -( س شهههههههههههههههترامبرهنة االسهههههههههههههههتحراج )مبرهنة بوزانوفاير  –المجموعات المترابطة 
تعريفات التقارب  – ENمتسلسالت نقط  –المبرهنة النقطية )مبرهنة هاين بوريل( 

لتمقاربة المتسههههلسههههالت ا –معيار أبل للتقارب   -معيار كوشههههي للمتسههههلسههههالت   -
معيار   -معيار النسههههههههبة  –معيار المقارنة   -  المتسههههههههلسههههههههالت العددية –مطلقا 

 معيار اللوراريتم ... ال   -الجذر متسلسة  المقارنة لريمان  
 تدرس هنا المفاهيم التاليةبتفصيل وعمق و تجريد   ENالدوال المعرفة   -

تعريف  -  ENفي  ريف الهههدوال الحقيقيهههة : القيمهههة المعرفهههة على المجموعهههاتعت -
 ENتسهههههههههههههاوي دالتين في   –المفاهيم المتعلقة بذلك  مثل نطاق دالة و مدى دالة 

ا تمديد دالة  EIا الدوال الموجبة و السالبة  في  EN)و المقارنة بين دالتين  في 
و تقييد و تحديد دالة ا التركيبات الخطية للدوال بجداء الدوال  ا النسهههههههههههههههبة بين 

الدوال المحدودة   -وال األجزاء الموجبة و السالبة للد –ل المركبة الدوا –الدالتين ( 
EN –  الدوال المحدودة علويا و سفليا فيEI – . أصفار دالة 

شهههههههههههههههرط ضهههههههههههههههروريو كافي لوجود النهايات  –نهايات قيم الدوال : تعاريف مختلفة  -
 ....ال  

اإلحداثيات حواص الدوال المسههههههههتمرة مثال المركبات أو  ENالدوال المسههههههههتمرة في  -
مبرهتة االستمرارية  للدوال  –بين )هههههههههههههههههههههههههه(  d(x,a)ا دالة المسافة  ENلنقطة في 
)التركيز عن أنها  ENالدوال المسهههههههههههههههتمرة في مجموعة مترابطة في   -المركبة  



21 

 

  ENمبرهنة القيمة المتوسهههههههطة في  –( ENلمبرهنة القيمة المتوسهههههههطة  في تعميم 
 –دودية الدوال المسهههههههههتمرة في المجموعات متراصهههههههههة مبرهنة مح –مبرهنة روز  -

تمديد دالة  معينة في   -الدوال المسههههههههتمرة المعرفة على المجموعات المتراصههههههههة  
 . ENمجموعة جزئية في 

 
 

 المراجع
 

  Robert Bartheعناصر التحليل الحقيقي 
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 6 2 1التحليل المركب  331رض

 
العمليات الجبرية على األعداد المركبة  – األعداد المركبة : منظومة األعداد المركبة

 Arg , Z)الزاوية الرئيسية ) –التمثيل القطبي لألعداد المركبة  –المستوى المركب  –
المرفق المركب  –صهههههههههههههيغة دي موافر  –للعد المركب  Arg , Z)و الزاوية العامة  )

مقياس و زاوية حاصهههههل الضهههههرب و  –للمجموع و حاصهههههل ضهههههرب  و نتائج القسهههههمة 
 –من األعداد و شهههههروط التسهههههاوي  Oتائج القسهههههمة المتباينة المثلثية و تعميمها على ن

أقواس و   -المسهههههههههههتوى المركب يا توبولوج -متباينة شهههههههههههوارتس   -يم  مبرهنة اسهههههههههههتر 
  النقاط الداخلية و الحدية  و نقاط النهاية  –مجموعات  النقاط  في المسهههههتوى المركب 

المجموعات المترابطة و  –المغلقة و المحدودة  المجموعات المفتوحة و –لمجموعة 
الدوال  –النطاقات و المناطق  أمثلة و رسهههوم تقريبية للمجموعات  –بسهههيطة المترابط 

 W = f(z) الدالة المركبة كعالقة رياضههههههههههههههية وحيدة القيمة    -في المتغير المركب 
الدالة المركبة  اسههتمرار و قابلية اشههتقاق  -معرفة على منطقة من المسههتوى المركب  

معادالت كوشههههههههههههي ريمان و الشههههههههههههروط  –تعريف النقطة الشههههههههههههاذة   -ا تحليلية الدالة 
الشهههههروط الكافية  –الضهههههرورية  لقابلية االشهههههتقاق  في الصهههههيغة الكارتيزية  و القطبية 

إحدى  Dتحديد دالة تحليلية  في نطاق  –إليجاد المشهههههههههههههههتقة عند نقطة و في نطاق 
الدوال األولية : الدالة األسههية و خواصههها   –الدوال التوافقية  – Dمركباتها معطاه في 

بعض  –العالقة العامة للقوى  -الدوال المثلثية والزائدية   -الدالة اللوراريثمية    -
  -تصههنيف النقاط الشههاذة   –و دوالها الفرعية  األمثلة  على العالقات  متعددة القيمة 

أمثلة على التحويالت  -و الدراسههههههههههههههة النظرية لها  التحويالت : التحويالت المثلثية   
 المثلثية النموذجية . 
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 4 2 1الجبرد المجرد 332رض

 
  -المعكوس  –العنصههههر المحايد  –صههههفاتها  –: العملية الثانية   أسههههاسههههية مفاهيم -

مقصههههههور  –دراسههههههة وحدانية العنصههههههر المحايد و وحدانية المعكوس ألي عنصههههههر 
جموعههة جزئيههة  و المجموعههة الجزئيههة المغلقههة بههالنسهههههههههههههههبههة العمليههة الثنههائيههة  على م

 –الزمرة الجزئئيههة و خواصهههههههههههههههههها  -الزمرة : تعريف  الزمرة    -للعمليههة الثنههائيههة 
المجموعة المولدة   -زمرة التبادل   -أمثلة على الزمر   -تقاطع الزمر الجزئية  

و اليسارية و صفاتها  المجموعات المشاركة اليمينية    -الزمرة الدوارة    -للزمرة  
زمرة  –خواصههها  -)الناظمية( الزمر الجزئية االعتيادية  -مبرهنة الجير انغ    -

  - التشهههههههههههههههكالت الزمرية : أنواعها Z/ Zn –زمرة البراقي  –القيمة و أمثلة عليها 
  -الجداء المباشههر الداخلي والخارجي  –مبرهنيات التشههاكل األسههاسههية  –خواصههها 

زمرة و بعض  Pتعريف لهههههههههههههههههه –المنتهيات  –بناء الزمر التبديلية  –ة الزمر التبديلي
الزمر المحولة  –خواصهههههههههههههههها  –أنواعها  –المتسهههههههههههههههليالت في الزمر  –صهههههههههههههههفاتها 
solvable – . مبرهنة سيلوف 

 
 
 

 المراجع 
 

 دار الجماهيرية للنشر . –أ . مفتاح السيوي –الجبر المجرد  .1

 جامعة الفات  .  -اخيم د . علي إبر   –مقدمة في الجبر المجرد  .2
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 4 2 التحليل المتجهي  333رض

 
 –طول القوس  –المتجهههههات الفراريههههة  –المتجهههههات في متغير واحههههد  –الههههدوال  -

االلتواء قوانين  –العجلة و االنحناء  –السهههههههههههههههرعة و المماس  –التمثيل البارامتري 
المجاالت القياسية   -المعادلة الطبيعية للمنحنى و المنحنيات  المستوية  –فرينية 

 –زمر البال  -التدرج  -سههطوح تسههاوي القيمة  –المجال القياسههي  –و االتجاهية 
مقدنة في نظرية  –المتطابقات المتجهية المحتوية على زمر البال  –الالبالسهههههيان 

 –السط  المنتظم  –السط  العام  –السط  األولي  –السطوح : السط  البسيط 
النقاط الخاصههههة على  –للسههههط   –لتمثيالت البارامترية ا –إعطاء السههههط  تحليليا 

تالمس المنحنى و  –المسههتوى المماسههي و المسههتوى العمودي  -السههط  المنتظم  
طول  –المعتمدة على بارامتر و بارامترين  –رالف عائلة السههههههههههطوح  –السههههههههههط  

 -التكامالت السههههههطحية و المنحنية  –السههههههط  مسههههههاحة  –المنحنى على السههههههط  
النظريههات التكههامليههة  في التحليههل  –التكههامالت الحجميههة  -الت المنحنيههة التكههام

 نظرية استوكس  نظرية االنتقال . –نظرية جرين  –نظرية التباعد  -المتهجي  
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 4 2 2الميكانيكا 334رض

 
السههههههههههرعة و العجلة في المجموعات  –الحركة في خط مسههههههههههتقيم  –ميكانيكا الجسههههههههههيم 

 –سههههههههههرعة الزاوية  –و القطبية او الطبيعية(  الحركة الدورانية اإلحداثية )الكارتيزية ا 
قانون نيوتن الثاني  –ديناميكا الجسهههههيم  –الحركة التوافقية البسهههههيطة   -العجلة الزاوي 

 –القوة المركزية  –حل المعادلة عند إعطاء صهههههور خاصهههههة للقوة  –معادلة الحركة  –
طاقة  –الشهههههههههههههههغل   -كعبية الحركة   -معادلة بينية  -قوانين كيلر لحركة الكوكب  

الحركة  –القوى الدافعة و التصههههههههههههادم  -القوى المحافظة و طاقة الوضههههههههههههع  –الحركة 
ديناميكا الجسم الجاسي و مجموعة الجسيمات : الحركة المستوية المتوازية  –المقيدة 

زوايا لوبار و الحركة حول  –الحركة حزل محور ثابت  -الحركة العامة للجسهههههههههههم   –
القوانين العامة للجسهههههههههههههههم و مجموعة  –ديناميكا الجسهههههههههههههههم الجاسهههههههههههههههي  -ة ثابتة  نثط

 حفظ طاقة الحركة . –حفظ كمية الحركة  –الجسيمات 
 
 

 المراجع
 

 مصراته ) د . علي عوين( –دار الجماهيرية  2ج –الميكانيكا  .1

 ) د . علي عوين( ELGAمالطا  –الميكانيكا المتوسطة  دار الجا  .2
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 4 2 اضيإحصاء ري 245رض

 
 ساعات )نظري( 3ثالثة وحدات دراسية   •

o  مراجعة  سربعة 
o  الخواص المتغير العشوائي 

o  الدالة المولدة للعزوم و االحتمال 

 عملية من العائلة المتقطعة مبعض التوزيعات ال •

المنوال و  –الدالة المولدة للعزوم و االحتمال  –التباين  –التوقع  –)التعريف  •
 نقاط االنقالب(

o وزيع المثلثي الت 

o  التوزيع المنتظم 

o توزيع ثنائي الحدين 

o  توزيع بواسون 

o  التوزيع الهندسي 

o  توزيع ثنائي الحدين السالب 

o  الهندسيالتوزيع الفوقي 

o  توزيع متعدد الحدود 

 بعض التوزيعات المعملية من العائلة المستمرة  •

و نقاط االنقالب   المنوال –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 األسي 

o  توزيع بيتا 
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o توزيع متعدد الحدود الطبيعي 

 الدالة االحتمالية المشتركة  •

 الدالة االحتمالية الهامشية •

 الدالة االحتمالية المشروطة  •

 لمشروطالتوقع ا •

 التباين المشروط  •

 
  إحصاء رياضي

 
 ساعات نظري(3ثالث وحدات دراسية  )

 
o  مدخل إلى نظرية التوزيعات 

 –المنوال و نقهههاط االنقالب  -الهههدالهههة المولهههدة للعزوم –التبهههاين  –التوقع –)التعريف 
 التركيبة الخطية(

o  توزيع كوشي 

o توزيع البالس 

o توزيع ويبل 

o عشوائية توزيع دوال من المتغيرات ال 

o  دالة الجمع 

o دالة الضرب 

o : استنتاج بعض التوزيعات باستخدام 

o  دالة التوزيع 

o  طريقة التحويل 

o طريقة استخدام الدالة المولدة للعزوم 

o                                                                                                              توزيعات المعاينة                                                   
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o  اشهههههههههههههههتقاق توزيع مربع كاي من التوزيع الطبيعي المعياري ا خواصهههههههههههههههه 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( \قانون األعدا 

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

 
التعبير عن  بعض  –منشههههههع المعادالت التفاضههههههلية الجزئية : حدف الدوال االختيارية 

 – حلول المعادالت شهههههههبه الخطية من الرتبة األولى –الظواهر الفيزيائية و الهندسهههههههية 
معادلة بفاف و حل المعادالت من الرتبة األولى رير الخطية  –مسهههههههههههههههعلة كوشهههههههههههههههي 

 )طريقة شاريت  طريقة جاكوني(.
 –: حلول المعههادالت ذات المعههامالت الثههابتههة المعههادالت الخطيههة من الرتبههة الثههانيههة 

طريقة ريمان لحل المعادالت  –تصانيف المعادالت و اختزالها  إلى الصور القانونية 
معادلة  الموجة  –مسههههالة شههههرطي النقطتين الحجيتين –مسههههالة القيم الحدية  –ائدية الز 
المعادالت التكاملية  –طؤيقة الحل بفصهههههههههل المتغيرات  –معادلة البالس  –الحرارة  –

عالقة الكعادالت التكاملية بمسههههعلتي القيم  –: تعريفات معادالت فريد هولم  و فولتير 
طريقة ديكارت للتقريب  –ة منحلة بدالت تكاملية ذات انو معا –االبتدائية  و الحدية 
منظومة الدوال  -فريد عولم   –مبرهنات  – ثم لحالة النوية المنحلةالمتتالي بوجه عام

 –مبرهنة هيليرت شهههههههههههيخنت   -مسهههههههههههالة القيم الذاتية  –األنوية المتماثلة  –المتعامدة 
 المفردة .بعض المعادالت  التكاملية الالخطية  و المعادالت 

 
 

 المراجع 
 

د . الفيتوري عمر ا د ترجمة منير ناصهههف ا  –المعادالت التفاضهههلية األولية  .1
 جامعة الفات  . –. محمد يوسف ا  د . أحمد القرماني 

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

ي ا د . أحمد عبد المتعال ا محمد الجزير  –الرياضهههههههههههههههة التطبيقية الجامعية  .3
 القاهرة  –مطابع فينوس 

  



30 

 

 4 2 2تحليل حقيق  441رض

 
مبرهنة رول  –مبرهنة الوسههههههههههههطى  –مفاهيم  –تعريفات  – ENمشههههههههههههتقات الدوال في 

 التفاضل للعالقات بين مفهوم االستمرارية و القابلية لالشتقاق .
خواص ادوال –: تعريفات و مفاهيم  Pفي المرتبة دوال قابلة لالشهههههههههههههتقاق المسهههههههههههههتمر 

 –صيغة عامة لتعبيرات االشتقاق  – EN(  حيث مجموعة مفتوحة في CPلمعرفة )ا
)التركيبات خطية ا صهههههههههيغة فيبنز ا صهههههههههيغة ليبنر المعممة....ال (  صهههههههههيغة تايلور 

 –مفههاهيم عههامههة  – ENتحويههل المتغيرات في عمليههات االشهههههههههههههههتقههاق  في  –المنتهيههة 
 EIالبدائيات في  – Fnوال في الدبدائيات  –الصههههيغة األسههههاسههههية  لتحويل المتغيرات 

التقههارب  –التقههارب المنتظم لمتتههاليههات الههدوال : التقههارب النقطي  – fnالبههدائيههات في 
نظرية التكامل  –التقارب المنتظم للدوال القابلة لالشههتقاق   -المنتظم للدوال المسههتمرة 

تها و تكامال ENالدوال الدرجية في  –المجموعات ذات المقاييس الصههههغرى  ENفي 
الدوال القابلة  –التكامل معيار تونيللي لقابلية  –مبرهنة فوبيني  –مبرقارب المرج   -

البدائيات و التكامالت على فترات  –و تكامالتها  ENللتكامل على مجموعات في 
 Enاختزال التكهههامالت على مجموعهههات في  –معهههايير قهههابليهههة التكهههامهههل  -  EIفي 

تحت 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

 
اختبار  -المتتاليات الحقيقية   –الدراسههههة النظرية  للمتسههههلسههههالت ذات الحدود المركبة 

مركبات  –التقارب المطلق  –ر النوني الجداختبار  –النسهههههههههههههههبية اختبار   -المقارنة 
التكامل المركب :   -متسهههلسهههلة القوى  – Pمتسهههلسهههلة  –المتسهههلسهههالت المركبة للدوال 

مبرهنة كوشههههي  –تعريف االتكامل المركب  –التمثيل الوسههههيطي لألقواس و المنحنيات 
ة المبرهن –مبرهنة الحلقة و تعميمها  –اسههههههههههههههتقاللية التكامل في المسههههههههههههههار  –للتكامل 

 –مبرعنة لوالت  –مبرهنة تايلور  –صههههههههيغة كوشههههههههي للتكامل  –األسههههههههاسههههههههية للتكامل 
 -للتقارب المنتظم لمتسههههههلسههههههلة اختبار ريرشههههههتراي  –التقارب المنتظم  –مبرهنة موريرا 

تطبيق على  –التفاضل حد بحد  –التكامل حد بحد   -استمرارية محموع متسلسالت 
النقاط المنعزلة من متسههههلسههههلة  –لبواقي( )ا –حسههههبان الرواسههههب  –متسههههلسههههالت القوى 

تكامل متسههههههههلسههههههههلة لورانت في منطقة تقاربها بحسههههههههاب  –مبرهنة لرواسههههههههب  –لورانت 
 التكامل الحقيقي المعتل باستخدام مبرهنة الرواسب .
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 4 2 2جبر مجرد  443رض

 
 –الحلقههات الجزئيههة   -خواص الحلقههات و أمثلههة عليههها  –الحلقههات :تعريف الحلقههة 

المثاليات :  –مميز حلقة أو الحقل  –تعريف الحقل  –يف المنطقة الصهههههههههههههههحيحة تعر 
المثاليات  –المجموعة المولدة لمثالية  -أنواع المثاليات  –العمليات على المثاليات 

التشهاكالت  – Z/Znمثل  –أمثلة عليها  –حلقات القسهم : خواصهها  –منتهية التوليد 
 قةالحل -سههههههههههههية حول التشههههههههههههاكالت الحلقية المبرهنات األسهههههههههههها–خواصههههههههههههها  –الحلقية 

مناطق  –حلقة الحدوديات  –حقل صحيحة  –حلقة المثاليات الرئيسية.  –الموضعية 
  -مميزية الحقول و بعض أنواعها و خواصههها   –الحلقات اإلقليدية  –التحليل الوحيد 

 الحقول المنتهية . 
 
 

 المرجع 
 

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

 
 

 االهداف 
 

يهدف هذا المقرر إلى مسهههاعدة  الدارسهههين  لمرحلة التعليم  المتوسهههط و ذلك بداراسهههة 
العناصههر األسههاسههية في الموضههوعات المقررة في السههنة األولى من تعليم المتوسههط من 

 خالل :
 دراسة المعايير األساسية للكتاب المدرسي ؛ .1

 يلية نقدية لموضوعات الكتاب المشار إليه أعاله  و تشتمل على :دراسة 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 بالصورة  •
 المناسبة 

 ) السنة األولى(  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

 
األخطاء    -الخطع المطلق و النسههههههههبي  –النقطة الثابتة و السههههههههالبة  مقدمة :  .1

 في الحسابات العددية ؛

طؤيقة نيوتن –طريقة التكرار  –حل المعادالت الجبرية  المعادالت الجبرية :  .2
حل نظام المعادالت  –طريقة منتصهههههههههف الفترة  –طؤيقة القاطع  –رافسهههههههههن  –

 رير الخطية ؛

 طريقة  - طريقة الحذف لجاوس – طريقة كرامر نظام المعادالت الخطية :  .3
 ؛  العكسية المصفوفة

ألخطاء في الفروق  –الفروق المقسهههههههههههههههمة  –الفروق  جداول  االستتتتتتتتت  ما  : .4
صههههههيغة نيوتن  –الفروق باالتجاه األمامي  –االسههههههتكمال و طرقه  –قسههههههمة الم

الفروق  –تعثير الخطع في اسههههههههههههتخدام جدول الفروق   -لالسههههههههههههتكمال األمامي 
طريقة تقسهههيم الفروق   -صهههيغة نيوتن لالسهههتكمال الخلفي   -باالتجاه الخلفي 

  –طريقة آلجرانج لالستكمال  -)الفروق المقسمة( 

التكامل   -طريقة ديكارت للتفاضهههههههل العددي    امل العددي :ال فاضتتتتتل   ال  .5
 فاعدة سيمسون(  -العددي )قاعدة شبه المنحرف

 –طريقة تايلور  –الحل العددي للمعادالت التفاضهههههههلية : مسهههههههائل القيم األولية  .6
مسهههائل القيم الحدية  –باشهههفورت  -كوتا( ددمز  -طريقة )دونج  –إيلر طريقة 
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