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 MATH 601وصف مضاق  
 

 (1) نظرية المعادالت التفاضلية العادية وتطبيقاتها اصى انًضاق: MATH 601 سيز انًضاق وسلًه:

 االنجليزيةنغت حذسيش انًضاق:  ---انًخطهب انضابك نهًضاق: 

 3انضاعاث انًعخًذة:  صنة أولًيضخىي انًضاق: 

 

 وصف المضاق 
 

َظًت َظًت انخطيت. َظشيت االحزاٌ ألونً. انُظشيت انعايت نألانخطيت يٍ انذسجت األَظًت انًعادالث انعاديت  أحم 

انًعادالث انخطيت. َظشيت وجىد حم ووحذاَيخت نُظاو يٍ انًعادالث انعاديت غيش انخطيت يع وجىد يخغيشاث وششوط 

 اَظًت انًعادالث غيش انخطيت.ابخذائيت.  ححىيم االَظًت انعاديت غيش انخطيت انً خطيت حىل َماط االحزاٌ. احزاٌ 

  َظًت انعاديت غيش انخطيت. ًَارج انخعايش وًَارج االفخشاس.طشيمت نيابىَىف نذساصت احزاٌ األ

 

 أهذاف المضاق 
 

 ونً وححىيهها نًصفىفاث.َظًت انخطيت نهًعادالث انخفاضهيت انخطيت يٍ انذسجت األحعشيف األ 

 صيتانخفاضهيت انخطيت باصخخذاو انًؤثشاث األَظًت انًعادالث اثباث انُظشيت انعايت أل. 

  ًعادالث انخفاضهيت انخطيت في انًضخىينَظًت األانحاالث انًخخهفت فهى. 

  وحخيهيتأانخي حخظًٍ ليًا راحيت يخكشسة ونً األَظًت انًعادالث انخفاضهيت انخطيت يٍ انذسجت أانًمذسة عهً حم. 

  ًانًعادالث انخفاضهيت انخطيتَظًت أحعهى كيفيت حطبيك َظشيت االحزاٌ عه. 

 ث يعايالث يخغيشة َظًت انخفاضهيت انعاديت غيش انخطيت ارا كاَج رااثباث انُظشيت انعايت  نىجىد حم ووحذاَيخه نأل

 .وششوط ابخذائيت

  وحعشيف انخذفك الَظًت انًعادالث انخفاضهيت انعاديت و انخعشف عهً يعشفت كيفيت ايجاد انفخشاث انمصىي نىجىد حم

 .شيت يجاالث االحزاٌ وغيش االحزاٌ وَظشيت هاسحًاٌ ولشوبًاٌَظ

 َظًت انخفاضهيت انعاديت غيش انخطيت يٍ خالل الخشاَاث نيابىَىففهى االحزاٌ نأل. 

 

 مخرجات المضاق
 

 عهً: لادسا انطانب يكىٌ بُجاحانًضاق  اهز يٍ االَخهاء عُذ

  و حخيهيتأظًت انًعادالث انخفاضهيت انخطيت انعاديت انخي نها ليًا راحيت يخكشسة َأحم. 

  ًَظًت انًعادالث انخفاضهيت انعاديت انخطيتأحطبيك َظشياث االحزاٌ عه. 

 في انًضخىي َظًت انًعادالث انخفاضهيت انعاديت انخطيتانخعايم يع انحاالث انًخخهفت أل. 

  ٌانخطيتانًعادالث انخفاضهيت انعاديت غيشَظًت ألايجاد يجاالث االحزاٌ ويجاالث عذو االحزا. 

 َظًت انًعادالث انخفاضهيت انعاديت غيش انخطيت باصخخذاو الخشاَاث نيابىَىفاثباث االحزاٌ أل. 

 غيش انخطيت كيفيت ححىيم اَظًت انًعادالث انخفاضهيت انعاديت. 

 

 محتىي المضاق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

 Uncoupled linear systems  and diagonalization 2 1 

 Exponential of Operators 2 1 

 The Fundamental Theorem for linear systems 2 1 

 Linear systems in the plane 2 1 

 Complex Eigenvalues 2 1 

 Multiple Eigenvalues 2 1 

 Stability Theorem  

 Non-homogeneous Linear Systems 
2 1 

 Some Preliminary Concepts and Definitions 2 1 

 The Fundamental Existence-Uniqueness Theorem 

 Dependence on ICs and Parameters 
2 1 
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 The Maximal Interval of Existence 

 The flow Defined by a Differential Equations 
2 1 

 Linearization 

 Stable Manifold Theorem 
2 1 

 The Hartman-Grobman Theorem 

 Stability and Liapunov Functions 
2 1 

 Saddles, Nodes, Foci and Centers 

 Nonhyperbolic Critical Points in the plane 
2 1 

 Pre-Predators and Coexistence Models 2 1 

 

 

 التعلم والتقييم اصتراتيجيات 

 

 

 الكتاب المقرر والمراجغ
 

Year Publisher Author Title 

2008 Springer Lawrence Perko Differential Equations and Dynamical Systems 

2014 Springer 
Hubbard, John H. 

West, Beverly H. 

Differential Equations,  A  Dynamical  

System Approach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نىع

 التقىيم

أدوات 

 القياس

ظًت انًعادالث انخفاضهيت انخطيت انعاديت انخي نها ليًا أَحم 

 و حخيهيت.أراحيت يخكشسة 
 يحاضشاث

حًاسيٍ 

 ويُالشاث

واجباث 

 بيخيت

ايخحاٌ 

 َهائي

انًعادالث انخفاضهيت َظًت أحطبيك َظشياث االحزاٌ عهً 

 انعاديت انخطيت.
 يحاضشاث

حًاسيٍ 

 ويُالشاث

واجباث 

 بيخيت

ايخحاٌ 

 َهائي

َظًت انًعادالث انخفاضهيت انخعايم يع انحاالث انًخخهفت أل

 انعاديت انخطيت في انًضخىي.
 يحاضشاث

حًاسيٍ 

 ويُالشاث

واجباث 

 بيخيت

ايخحاٌ 

 َهائي

َظًت االحزاٌ ألايجاد يجاالث االحزاٌ ويجاالث عذو 

 انًعادالث انخفاضهيت انعاديت غيشانخطيت.
 يحاضشاث

حًاسيٍ 

 ويُالشاث

واجباث 

 بيخيت

ايخحاٌ 

 َهائي

َظًت انًعادالث انخفاضهيت انعاديت غيش انخطيت اثباث االحزاٌ أل

 باصخخذاو الخشاَاث نيابىَىف.
 يحاضشاث

حًاسيٍ 

 ويُالشاث

واجباث 

 بيخيت

ايخحاٌ 

 َهائي

 يحاضشاث اَظًت انًعادالث انخفاضهيت انعاديت غيش انخطيت.كيفيت ححىيم 
حًاسيٍ 

 ويُالشاث

واجباث 

 بيخيت

ايخحاٌ 

 َهائي
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 MATH 697وصف مساق  
 

 قي الرياضيات مىاضيع مختارة : اصم المضاق MATH 697 : رمز المضاق ورقمه

 االنجليزية:  لغة تدريش المضاق ساعات معتمدة 9انهاء بنجاح :  المتطلب الضابق للمضاق

 3:  الضاعات المعتمدة ثانيةسنة :  مضتىي المضاق

 

 وصف المساق
 

المضاقات التي يطرحها  محتىي مه ضمهكىن تعلً ان ال المضاق  مدرسيختارها في الرياضيات  معينةمىاضيع 

  .قضمال
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 MATH 676      هساق وصف
 

 نظرية الرسوم التطبيقية  :الوضاق اصن  MATH 676   :ورلوه الوضاق رهز

 االنجليزية: الوضاق تذرَش لغح  MATH 641:للوضاق الضاتك الوتطلة

 3: الوؼتوذج الضاػاخ ثانية سنة: الوضاق هضتىي

 

 هساق وصف
 

الوفاهُن الوتٌىػح فٍ ًظزَح الزصىم وَتضوي : الزصىهاخ، َهذف هذا الوضاق الً تؼزَف الطلثح توجوىػح هي 

الزصىهاخ الوتزاتطح، تؼض الزصىهاخ الخاصح هثل )الوضاراخ، الحلماخ، الؼجالخ، التاهح، الوٌتظوح، .... 

الخ(، كوا َتضوي درجاخ الزؤوس وهتتالُاتها، هصفىفاخ التجاور والىلىع، الزصىم الوتشاكله، االشجار، 

(، تؼض dual graphح هٌجز، الزصىهاخ االوَلزَح والهاهلتىًُح الوضتىَح وثٌائٍ الزصن )التزاتط، ًظزَ

الؼولُاخ ػلً الزصىهاخ هثل االتحاد والجوغ وتؼض أًىاع الضزب هثل الكارتُزٌ والوثاشز والمىٌ، التلىَي 

 للزصىهاخ وَشول تلىَي الزؤوس واألضالع والخزائط، أػذاد راهزٌ والزصىهاخ االػظوُح.

 

 الوساق اهداف
 

 .تعرٌف الطلبة بالعدٌد من المفاهٌم والتعارٌف األساسٌة فً نظرٌة الرسوم 
 . تعرٌف الطلبة ببعض الصفوف )األطٌاف( المختلفة من الرسومات 
 .تعرٌف الطلبة ببعض العملٌات على الرسومات مثل االتحاد والجمع وبعض أنواع الضرب 
 المسائل )النظرٌات( البسٌطة وبعض المسائل ذات المستوى  تنمٌة قدرة الطالب على حل )برهان( بعض

 األعلى فً نظرٌة الرسوم.
  تعرٌف الطلبة بأعداد رامزي والرسومات االعظمٌة مع تعرٌفهم ببعض المسائل غٌر المحلوله فً هذه

 المواضٌع.
 

 الوساق هخرجات
 

 االًتهاء هي هذا الوضاق تٌجاح َكىى الطالة لادرا ػلً: ػٌذ

  فهماً للتعارٌف والمفاهٌم والنظرٌات األساسٌة فً نظرٌة الرسوم. ٌظهرأن 
  ،تصنٌف الرسومات حسب صفوفها أو أطٌافها مثالً مستوٌة، غٌر مستوٌة، مترابطة، أوٌلرٌه، هاملتوثٌة

 الخ..... تامة، منتظمة،
 الرسومات  إٌجاد درجات الرؤوس، مصفوفات التجاور والوقوع، مقدار الترابط وٌظهر قدرة على تلوٌن

 وإٌجاد ثنائً الرسم.
 .إٌجاد أعداد رامزي لبعض الرسومات البسٌطة 
  ٌقدم حلوالً )براهٌناً( لبعض المسائل البسٌطة )النظرٌات( وبعض المسائل والنظرٌات األصعب فً أن

 نظرٌة الرسوم.

 

 الوراجع و الكتب
 

Title Author Publisher Year 

Introduction to graph theory 
Gary Chartrand  and 

Ping Zhang 
McGraw Hill 2005 

Introduction to graph theory Douglas B. West Prentice Hall 2001 

Introduction to graph theory By Robin J. Wilson Prentice Hall 2010 
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 الوساق هحتوى
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

Weeks 

Chapter 1 

Introduction to graphs, Degrees 

Basic definitions and examples, connected graphs, classes of 

graphs, degrees of vertices, regular graphs and degree sequences 

8 4 

Chapter 2  

Isomorphic Graphs, Trees 

Definitions and basic properties. Isomorphism as a relation. 

Basic definitions and examples. Bridges and spanning trees. 

6 3 

Chapter 3 

Connectivity and Traversability 
Definitions and basic theory, cut vertices, Eulerian graphs, 

Hamiltonian graphs. 

4 2 

Chapter 4 

Planarity and duality 

Planar graphs, Basic definitions, Examples and basic properties 

and dual graphs. 

4 2 

Chapter 5 

Coloring  

Definition and Basic Theory, vertex coloring, edge coloring and 

the 4- color theorem. 

4 2 

Chapter 6  

Ramsey Numbers and Extremal Graphs 

The basic theory of Ramsey numbers, and Turans Theorem 

4 2 

 

 استراتيحيات التدريس و التقيين
 

 تقيين  الوخرجات
نشاطات 

 التعلن

استراتيحيات 

 التدريس
 التقيين

أن ٌظهر فهماً للتعارٌف والمفاهٌم 
 والنظرٌات األساسٌة فً نظرٌة الرسوم.

اهتحاًاخ 

 جواختثاراخ لصُز

توارَي 

 وًماشاخ

الوحاضزاخ, 

 والذراصح الذاتُح

اهتحاًاخ 

 ًهائُح

أطٌافها تصنٌف الرسومات حسب صفوفها أو
مستوٌة، غٌر مستوٌة، مترابطة،  مثل:

 الخ..... ٌة، تامة، منتظمة،نأوٌلرٌه، هاملتو

اهتحاًاخ 

 اختثاراخ لصُزجو

توارَي 

 وًماشاخ

الوحاضزاخ, 

 والذراصح الذاتُح

اهتحاًاخ 

 ًهائُح

الرؤوس، مصفوفات التجاور إٌجاد درجات 
والوقوع، مقدار الترابط وٌظهر قدرة على 

 تلوٌن الرسومات وإٌجاد ثنائً الرسم.

اهتحاًاخ 

 جاختثاراخ لصُزو

توارَي 

 ًماشاخو

الوحاضزاخ, 

 الذراصح الذاتُحو

اهتحاًاخ 

 ًهائُح

إٌجاد أعداد رامزي لبعض الرسومات 
 البسٌطة

اهتحاًاخ 

 جاختثاراخ لصُزو

توارَي 

 ًماشاخو

الوحاضزاخ, 

 الذراصح الذاتُحو

اهتحاًاخ 

 ًهائُح

ٌقدم حلوالً )براهٌناً( لبعض المسائل أن 
البسٌطة )النظرٌات( وبعض المسائل 

 والنظرٌات األصعب فً نظرٌة الرسوم.

اهتحاًاخ 

 جاختثاراخ لصُزو

توارَي 

 وًماشاخ

الوحاضزاخ, 

 الذراصح الذاتُحو

اهتحاًاخ 

 ًهائُح
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 MATH 672   ف مضاقوص
 

  (2)طرق رياضية متقذمة : اسى انًساق  MATH 672  : سيز انًساق وسلًه

 االنجليزية:  نغت تذسَس انًساق ---:  انًتطهب انسابك نهًساق

 3:  انساعاث انًعتًذة صنة ثانية:  يستىي انًساق

 

  وصف المضاق
 

(QR, SVD) ,انًصفىفاث ( ، تـحهُمDefiniteness)انجبش انخطٍ انعذدٌ ، وضىح انًصفىفاث  TLL  LU,  يع

انبشيجت انتشبُعُت، األيثهُت بعض انتطبُماث، األيثهُت انًمُذة وكُفُت تًُُزها، األيثهُت انًمُذة خطُا، انبشيجت انخطُت، 

شتمت انثاَُت، انطشق غُش انًمُذة غُش انخطُت  األيثهُت غُش انًمُذة وطشق حهها، طشق انًشتمت األونً، طشق انً

  .انًعتًذة عهً انًشتمت، انبشيجت غُش انخطُت، طشَمت التشاٌ انجزاء

 

 أهذاف المضاق
  

 فهى وضىح انًصفىفاث وطشق تحهُهها انًختهفت. 

 .استعًال طشق تحهُم انًصفىفاث انًختهفت فٍ حم يسائم راث طبُعت تطبُمُت 

  نطشق انًختهفت نحهها.عهً يسائم األيثهُت انًمُذة وتعهى اانتعشف 

 . انتعشف عهً يسائم األيثهُت غُشانًمُذة وتعهى انطشق انًختهفت نحهها 

  ٍَادسان يفهىو انبشيجت انخطُت وانبشيجت غُش انخطُت وانتعشف عهً انطشق انًختهفت نحم انًسائم فٍ هز

 .انًىضىعٍُ

 يثم نحم يسائم األيثهُت بشكم عاو.تعهى كُفُت انًماسَت بٍُ انطشق انًختهفت ويهاساث تحذَذ انطشَمت األ 

 

 مخرجات المضاق
 

 ايتالن انفهى انجُذ نطشق تحهُم انًصفىفاث انًختهفت وطشق استعًانها. 

  انتعشف عهً يسائم األيثهُت انًمُذة وتعهى انطشق انًختهفت نحهها. 

  انتعشف عهً يسائم األيثهُت غُش انًمُذة وتعهى انطشق انًختهفت نحهها 

  ًُُز وتصُُف يسائم األيثهُت وتحذَذ انطشَمت انًُاسبت نحهها.فهى كُفُت ت 

  عهً انتعايم يع يسائم يختهفت راث انطبُعت انتطبُمُت يٍ انىالعانمذسة. 

 

 محتوى المضاق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Numerical Linear Algebra 

- Quick review of undergraduate numerical linear algebra 

- Matrix definiteness 

- Matrix factorization. LU, LLT, QR, SVD 

- Some applications 

8 4 

Constrained Optimization 

- Characterization 

- Linearly constrained optimization, LP, QP 

- Nonlinearly constrained optimization 

8 4 

Unconstrained Optimization 

- Characterization  

- First derivative methods 

- Second derivative methods 

- Nonderivative methods 

8 4 

Nonlinear Programming 

- The penalty function method 

- The barrier function methods 
6 3 
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 اصتراتيجيات التعلم والتقييم 
 

 

 الكتاب المقرر والمراجع
 

 اصم الكتاب اصم المؤلف اصم الناشر صنة النشر

1021 

 

John Hopkins 

University Press 

G. Golub and  

C. Van Loan 
Matrix Computations 

1000 
 

John Wiley 
 

R. Fletcher Practical Methods of Optimization 

1982 
Emerald 

Publishing 

P. Gill and  

W. Murray 
Practical Optimization 

2007 
Pearson 

Education 
Hamdy Taha Operations Research: An Introduction 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم
 قياسأدوات ال

 يحاضشاث فهى تحهُم انًصفىفاث وكُفُت استعًانها
تًاسٍَ 

 ويُالشاث

يشاسَع بحث 

 ووظائف 
 ايتحاٌ َهائٍ

فهى انطشق انًختهفت نحم يسائم األيثهُت 

 انًمُذة .
 يحاضشاث

تًاسٍَ 

 ويُالشاث

يشاسَع بحث 

 ووظائف
 ايتحاٌ َهائٍ

فهى انطشق انًختهفت نحم يسائم األيثهُت 

 غُشانًمُذة .
 حاضشاثي

تًاسٍَ 

 ويُالشاث

يشاسَع بحث 

 ووظائف
 ايتحاٌ َهائٍ

انمذسة عهً تصُُف يسائم األيثهُت 

 انًختهفت وتحذَذ انطشَمت انًُاسبت نحهها
 يحاضشاث

تًاسٍَ 

 ويُالشاث

يشاسَع بحث 

 ووظائف
 ايتحاٌ َهائٍ

انمذسة عهً حم يسائم يختهفت راث 

 طبُعت تطبُمُت وحُاتُت
 يحاضشاث

تًاسٍَ 

 اثويُالش

يشاسَع بحث 

 ووظائف
 ايتحاٌ َهائٍ
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 MATH 671وصف مضاق 
 

  (1)طرق رياضية متقذمة : اصى انًضاق MATH 671 : ريز انًضاق ٔرلًّ

 االنجليزية:  نغح تدريش انًضاق  ---ق : انًتطهة انضاتك نهًضا

 3:  انضاعاخ انًعتًدج صنة ثانية:  يضتٕٖ انًضاق

 

 وصف المضاق
 

ٔتعض  حتانًعادالخ انتكايهي حتعض انًفاْيى انًزتثط، حي، تصُيف انًعادالخ انتكايهحانًعادالخ انتكايهي في حيمدي

يٍ انُٕع  حانتكايهيالس ٔيحٕل فزيدْٕنى(، يعادالخ فٕنتيزا ت)يثم يحٕل ال حتانًعادالخ انتكايهي حانًحٕالخ انًزتثط

يٍ انُٕع  حانتكايهي ، يعزفح يعادالخ فزيدْٕنىحعهٗ َٕاج انًعادن حعئُل ٔانُٕع انثاَي ٔطزق حهٓا ضًٍ شزٔط ياأل

، تعض تطثيماخ انًعادالخ حانتكايهي حعهٗ َٕاج انًعادنٓ حٔل ٔانُٕع انثاَي ٔطزق حهٓا ضًٍ شزٔط يعيُٓاأل

 .حزياخ حٕل ٔجٕد انحم نهًعادالخ انتكايهئفي انًيكاَيكا، تعض انُظ حنحيٕيٓفي انًجتًعاخ ا حانتكايهي

 

 أهذاف المضاق
 

 يتعزف انطانة تصُيفٓاأٔ حانتكايهيفٕٓو انًعادالخ ٌ يتعزف انطانة عهٗ يأ ٌ . 

 حٌ يحٕل تعض انًضائم انعًهيأٔ  حانتكايهيتانًعادالخ  حانًزتثط حاخ انعًهيمتعض  انتطثيعهٗ عزف انطانة تي ٌأ 

 .حنٗ يعادالخ تكايهيإ

 ًطزائك حهٓا ضعهٗ ٌ يتعزف أٔل ٔانثاَي ٔيٍ انُٕع األ حانتكايهييعادالخ فٕنتيزا غهٗ يتعزف انطانة  ٌأ ٍ

  .ٔيٍ ثى يتًكٍ يٍ حهٓا  حعهٗ َٕاج انًعادن جشزٔط يحدد

 ضًٍ شزٔط طزائك عهٗ ٌ يتعزف أٔل ٔانثاَي ٔاأليٍ انُٕع  حانتكايهييعادالخ فزيدْٕنى عهٗ يتعزف انطانة  ٌأ

 ٔ يٍ ثى يتًكٍ يٍ حهٓا.  حعهٗ َٕاج انًعادن جيحدد

 حانتكايهيحم نهًعادالخ يتعزف انطانة ٔيثزٍْ تعض انُظزياخ انتي تضًٍ ٔجٕد ان ٌأ. 

 

 مخرجات المضاق
 

 لادراً عهٗ تُجاح يكٌٕ انطانةا انًضاق عُد االَتٓاء يٍ ْذ

  ٔل ٔانثاَيانُٕع األيٍ  حنحم يعادالخ فٕنتيزا انتكايهي جتعددٔاصتيعاب ٔتطثيك طزق يفٓى. 

 ٔل ٔانثاَيانُٕع األيٍ  حنحم يعادالخ فزيدْٕنى انتكايهيج فٓى ٔاصتيعاب ٔتطثيك طزق يتعدد. 

 حنٗ يعادالخ تكايهيإ حًَذجح تعض انًضائم انٕالعي. 

 ْحنهًعادالخ انتكايهي حنحم تانُضثتٕجٕد ا حتعض انُظزياخ انًتعهم ُحتز. 

 

 محتوى المضاق
 

 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Chapter 1 Introduction to Integral Equations 

1.1- Various Problems as Integral Equations 

1.2- Classifications of Integral Equations 

1.3- Some Important Identities and Basic Definitions 

1.4- Fourier and Laplace Transforms 

6 3 

Chapter 2 Modeling of Problems as Integral Equation 

2.1- Population Dynamics 

2.3- Mechanics Problem 

2.4- Initial Value Problem Reduced to Voltera Integral Equation 

2.5- Boundary value Problems Reduced to Fredholm Integral  

        Equation 

6 3 

Chapter 3  Voltera Integral Equations 

3.1- Voltera Equation of the Second Kind. 

3.2- Voltera Equation of the First Kind 

6 3 
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 اصتراتيجيات التعلم والتقييم 

 

 الكتاب المقرر والمراجع
 

Year Publisher Author Title 

9111 
Wiley-

Interscience 
A. Jerri 

An Introduction to integral Equations 

with Applications. 

2011 Springer 
Abdul-Majid 

Wazwaz 

Linear and nonlinear Integral Equations: 

Methods and Applications. 

2007 WITpress M. Rahman Integral Equations and their applications 

2015 
World 

Scientifi 

Abdul-Majid 

Wazwaz 
A First Course in integral Equations 

 

 

 

 

 

 

Chapter 5 Fredholm Integral Equations 

5.1- Fredholm Integral Equation with Degenerate Kernel 

5.2- Fredholm Integral Equation with Symmetric Kernel 

5.3- Fredholm Integral Equation of Second Kind 

5.4- Fredholm Integral Equation of First Kind 

8 4 

Chapter 6 Existence of the Solution of the Integral Equations 

6.1- Preliminaries 

6.2- Fixed Point Theorem of Banach Space  

2 1 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

م تطثيك طزق يتعددِ نحفٓى ٔاصتيعاب ٔ

ٔل يٍ انُٕع  األ حيعادالخ فٕنتيزا انتكايهي

 ٔانثاَي.

 يحاضزاخ
تًاريٍ 

 ٔيُالشاخ

ايتحاَاخ شٓزيح ٔٔظائف 

 ٔايتحاَاخ لصيزِ

ايتحاٌ 

 َٓائي

فٓى ٔاصتيعاب ٔ تطثيك طزق يتعددِ نحم 

ٔل يٍ انُٕع األ حيعادالخ فزيدْٕنى انتكايهي

 ٔانثاَي.

 يحاضزاخ
تًاريٍ 

 ٔيُالشاخ

ٔظائف ايتحاَاخ شٓزيح ٔ

 ٔايتحاَاخ لصيزِ

ايتحاٌ 

 َٓائي

نٗ يعادالخ إ حًَذجح تعض انًضائم انٕالعي

 .حتكايهي
 يحاضزاخ

تًاريٍ 

 ٔيُالشاخ

ايتحاَاخ شٓزيح ٔٔظائف 

 ٔايتحاَاخ لصيزِ

ايتحاٌ 

 َٓائي

تٕجٕد انحم  حتعض انُظزياخ انًتعهم ُحتزْ

 .حنهًعادالخ انتكايهي حتانُضث
 يحاضزاخ

تًاريٍ 

 ٔيُالشاخ

اَاخ شٓزيح ٔٔظائف ايتح

 ٔايتحاَاخ لصيزِ

ايتحاٌ 

 َٓائي



1 

 

 MATH 665وصف لمضاق 
 

 نظربة البعذ : اسم المساق MATH 665: سمز المساق وسلمه

 االنجليزية:  لغت تذسَس المساق MATH 661:  المتطلب السابك للمساق

 3:  الساعاث المعتمذة صنة ثانية:  مستىي المساق

 

 وصف المضاق
 

ُش، البعذ االستفشائٍ الكبُش، البعذ الغطائٍ للفضاء ، البعذ االستمشائٍ الظغXالىىبىلىجٍ  البعذ االستمشائٍ للفضاء

 ،ش، خىاص اساسُت والشبط بُه البعذ االستمشائٍ الظغُش، البعذ االستفشائٍ الكبX((Lebesgueُ التبىلىحٍُ 

بعذ التشاص، الفضاءاث راث البعذ الظفشٌ، بعض الىتائج ، الفضاءاث الجزئُت، جٍوالبعذ الغطائٍ للفضاء التبىلى

 ذاء، االتحاد واالطاق فٍ وظشَت البعذ.فٍ الج

 

 أهذاف المضاق
 

 الىىبىلىجٍ  دساست  البعذ االستمشائٍ للفضاءX 

  والكبُش البعذ االستمشائٍ الظغُشدساست 

   البعذ الغطائٍ للفضاء التبىلىحٍُ دساست X((Lebesgue 

  خىاص اساسُت والشبط بُه البعذ االستمشائٍ الظغُش دساست 

   الكبُش،و البعذ الغطائٍ للفضاء التبىلىحٍُشائٍ مالبعذ االست الظغُش، شائٍمستالبعذ االدساست 

  الفضاءاث الجزئُتدساست 

  بعذ التشاصدساست 

   الفضاءاث راث البعذ الظفشٌدساست 

  بعض الىتائج فٍ الجذاء دساست 

   االتحاد واالطاق فٍ وظشَت البعذدساَست 

 

 مخرجات المضاق
 

 لادساً علً:  بىجاح َكىن الطالبساق ا المعىذ االوتهاء مه هز

 الىىبىلىجٍ  تعلم البعذ االستمشائٍ للفضاءX. 

  والكبُش البعذ االستمشائٍ الظغُشالتعامل مع. 

  البعذ الغطائٍ للفضاء التبىلىحٍُ التعامل مع X((Lebesgue. 

 والبعذ الغطائٍ  ائٍ الكبُش،شمالبعذ ، البعذ االست ساسُت والشبط بُه البعذ االستمشائٍ الظغُشظائض األخفهم ال

 . للفضاء التبىلىحٍُ

  الفضاءاث الجزئُتالتعامل مع. 

   بعذ التشاصالتعامل مع. 

 الفضاءاث راث البعذ الظفشٌلتعامل مع ا. 

 بعض الىتائج فٍ الجذاءلتعامل مع ا. 

 االتحاد واالطاق فٍ وظشَت البعذ لتعامل معا. 

 

 

 الكتاب المقرر والمراجغ
 

Year Publisher Author Title 

1968 Princeton University  
Witold, Wallman, 

and Hurewicz 
Dimension Theory 

2008 
Princeton 

Mathematical Series 
Malcolm 

Standard Treatise on Classical 

Dimension Theory 
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 محتوى المضا ق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

 Inductive dimension of topological space X 4 2 

 Small inductive dimension ind(X) 4 2 

 Large inductive dimension lnd(X) 4 2 

 Lebesgue covering dimension of a topological space X 4 2 

 Basic properties and the connection between ind, lnd, and dim 4 2 

 Subspaces 2 1 

 Dimension of compactifications 2 1 

 Strongly zero-dimensional spaces 2 1 

 Some results on products 2 1 

 Unions and sums in dimension theory 2 1 

 

 

 اصتراتيجيات التعلم والتقييم

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

عامل مع البعذ االستمشائٍ لذَه المذسة علً الت 

 .الىىبىلىجٍ للفضاء
 محاضشاث

تماسَه 

 ومىالشاث

امتحاواث شهشَت ووظائف 

 وامتحاواث سشَعت

امتحان 

 وهائٍ

البعذ االستمشائٍ لذَه المذسة علً التعامل مع   .

 .الظغُش والكبُش
 محاضشاث

تماسَه 

 ومىالشاث

امتحاواث شهشَت ووظائف 

 وامتحاواث سشَعت

امتحان 

 ٍوهائ

البعذ الغطائٍ لذَه المذسة علً التعامل مع 

 .X((Lebesgue للفضاء التبىلىحٍُ 
 محاضشاث

تماسَه 

 ومىالشاث

امتحاواث شهشَت ووظائف 

 وامتحاواث سشَعت

امتحان 

 وهائٍ

خىاص اساسُت لذَه المذسة علً التعامل مع 

 ش.والشبط بُه البعذ االستمشائٍ الظغُ
 محاضشاث

تماسَه 

 ومىالشاث

واث شهشَت ووظائف امتحا

 وامتحاواث سشَعت

امتحان 

 وهائٍ

البعذ الفضاءاث لذَه المذسة علً التعامل مع 

 .الجزئُت و بعذ التشاص
 محاضشاث

تماسَه 

 ومىالشاث

امتحاواث شهشَت ووظائف 

 وامتحاواث سشَعت

امتحان 

 وهائٍ

البعذ الفضاءاث لذَه المذسة علً التعامل مع 

 .راث البعذ الظفشٌ
 محاضشاث

ماسَه ت

 ومىالشاث

امتحاواث شهشَت ووظائف 

 وامتحاواث سشَعت

امتحان 

 وهائٍ

بعض الىتائج فٍ لذَه المذسة علً التعامل مع 

 .الجذاء
 محاضشاث

تماسَه 

 ومىالشاث

امتحاواث شهشَت ووظائف 

 وامتحاواث سشَعت

امتحان 

 وهائٍ

االتحاد واالطاق لذَه المذسة علً التعامل مع 

 .فٍ وظشَت البعذ
 شاثمحاض

تماسَه 

 ومىالشاث

امتحاواث شهشَت ووظائف 

 وامتحاواث سشَعت

امتحان 

 وهائٍ
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 MATH 664مضاق ف وص
 

 (2) جبريةالتبولوجيا ال :اسم انمساق MATH 664 :رمش انمساق ورلمه

 االنجليزية:  نغح تدريس انمساق  MATH 663 : انمتطهة انساتك نهمساق

 3:  انساعاخ انمعتمدج صنة ثانية:  مستىي انمساق

 

 وصف المضاق
 

 ود،ىزستي -زجثيهىإمسهماخ ، CWمزكثاخ  هىمىنىجيمجزدج، ، انمزكثاخ انمثسطح انانهىمىنىجي انمفزدانمشيد حىل 

سيهثز، صيغح  -زجثيهى، مثزهىح إتطثيماخ في وظزيح انىمطح انثاتتح، وظزيح انىمطح انثاتتح نهفشيتشتىيىكاريح،  ثىيىيح

 ح، حساتاخ وتطثيماخ.هىمىنىجيكىانح، انحهماخ هىمىنىجيكىان انشمزكىييث، تهييف، 

 

 أهذاف المضاق
 

 انهىمىنىجي انمفزد فهمن. 

 تمديم انمزكثاخ انمثسطح انمجزدج.ن 

 كثاخ هىمىنىجي نمزحساب اننCW. 

 ثىيىيح تىيىكاريح ود وىزستي -زجثيهىإفهم مسهماخ ن. 

 عطا  تطثيماخ حىل وظزيح انىمطح انثاتتح.إل 

 سيهثز -زجثيهى، ومثزهىح إنفشيتشمثزهىح مثم  ثزهان تعض انىظزياخن. 

 ح.هىمىنىجيكىانح وانحهماخ نىجيهىمىكىتمديم انشمز انن 

 ح.هىمىنىجيكىتعض انشمز انحساب ن 

 

 مخرجات المضاق
 

 االوتها  مه هذا انمساق تىجاح يكىن انطانة لادرا عهً: عىد

 ج.انمفزدح انهىمىنىجي انشمز فهم 

 .تمديم انمزكثاخ انمثسطح انمجزدج 

  حساب انهىمىنىجي نمزكثاخCW. 

 ىيىيح تىيىكاريح.ستيىزود و ث -فهم مسهماخ إيهىثزج 

 .إعطا  تطثيماخ حىل وظزيح انىمطح انثاتتح 

 سيهثز. -، ومثزهىح إيهىثزجنهىمطح انثاتتح تزهان تعض انىظزياخ مثم مثزهىح نفشيتش 

 .تمديم انشمز انكىهىمىنىجيح وانحهماخ انكىهىمىنىجيح 

 حهىمىنىجيكىحساب تعض انشمز  ان. 

 

 

 محتوى المضاق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

More about Singular Homology 
 

- Simplicial complexes 

- Some definitions. 

- Simplicial approximation. 

- Simplicial homology. 

- Comparison with singular homology   

8 4 

  CW-complexes   
 

- Quotient spaces. 

- CW-complexes.  

6 3 
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  اصتراتيجيات التعلم والتقييم

 

 والمراجعالكتاب المقرر
 

 اصم الكتاب اصم المؤلف اصم الناشر صنة النشر

2000 Prentice Hall J. R. Munkres Topology 

2005 john Wiley S. Stahl 
Introduction of Topology 

 and geometry 

1988 Springer-Verlag J. Rotman 
An Introduction to Algebraic 

Topology 

 

 

Main Theorems 
 

- Eilenberg - Steenrod axioms. 

- Poincare's duality. 

- Lefschetz fixed point theorem. 

- Eilenberg – Zilber Theorem 

- Kunneth formula 

10 5 

Cohomology 
 

- Error! Not a valid link.. 

- Applications. 

6 3 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

فهم انهىمىنىجي انمفزد ومسهمح 

 انهمىتىتي.
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح 

ووظائف وامتحاواخ 

 سزيعح

امتحان 

 وهائي

تمديم انمزكثاخ انمثسطح انمجزدج 

 انهىمىنىجي انمثسط.و
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح 

ووظائف وامتحاواخ 

 سزيعح

امتحان 

 وهائي

 محاضزاخ .CWكثاخ حساب انهىمىنىجي نمز
تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح 

ووظائف وامتحاواخ 

 سزيعح

امتحان 

 وهائي

ثىيىيح ود وىزستي -زجثيهىإفهم مسهماخ 

 .تىيىكاريح

 

 محاضزاخ
تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح 

ووظائف وامتحاواخ 

 سزيعح

امتحان 

 وهائي

مطح إعطا  تطثيماخ حىل وظزيح انى

 انثاتتح.
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح 

ووظائف وامتحاواخ 

 سزيعح

امتحان 

 وهائي

، نفشيتش نهىمطح انثاتتحمثزهىح تزهان 

 .سيهثز -زجثيهىومثزهىح إ
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح 

ووظائف وامتحاواخ 

 سزيعح

امتحان 

 وهائي

ماخ ح وانحههىمىنىجيكىتمديم انشمز ان

 ح.هىمىنىجيكىان
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح 

ووظائف وامتحاواخ 

 سزيعح

امتحان 

 وهائي

 محاضزاخ حهىمىنىجيكىحساب تعض انشمز  ان
تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح 

ووظائف وامتحاواخ 

 سزيعح

امتحان 

 وهائي
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 MATH 663وصف مضاق 
 

  جبريةالتبولوجيا ال  :اسى انًساق  MATH 663   :ريش انًساق ورلًه

 االنجليزيةنغح تذريس انًساق:   --- : انًتطهة انساتك نهًساق

 3انساعاخ انًعتًذج:  صنة ثانيةيستىي انًساق: 

 

 وصف المضاق
 

انهىيىنىجي سطىح، تطثيماخ، شيز األساسيح نثعض انانانغطائيح،  انفضاءاخ انشيزج األساسيح،انهًىتىتي،  َظزيـح

 انًختشل، انهىيىنىجيج، انًفزد حانهىيىنىجي انشيزضثىطح، انهىيىنىجي انً: يسهًح انهًىتىتي ، يتتاتعاخ انًفزد

 .CWيزكثاخ سطىح، انًزكثاخ انًثسطح، انهىيىنىجي نثعض ان فيتىريس، -يايـز اخيتتاتع

 

 أهذاف المضاق
 

 نهًىتىتيتمذيى يفهىو ا. 

 هعذيذ يٍ انسطىح وانًُحُياخحساب انشيزج االساسيه ن. 

 إعطاء تعض انتطثيماخ حىل انسطىح 

 تمذيى انهىيىنىجي انًفزد 

  انهًىتىتيفهى يسهًح. 

 يثزهُح هيزوسش ،تزهاٌ تعض انًثزهُاخ يثم. 

  انًختشل انهىيىنىجيضثىطح ويتتاتعاخ انهىيىنىجي انًفهى 

 حساب انهىيىنىجي نثعض انسطىح. 

 

 مخرجات المضاق
 

 االَتهاء يٍ هذا انًساق تُجاح يكىٌ انطانة لادرا عهً: عُذ

 يون، انشيزج االساسيح وسيزج انهًىتىتي األ، انًستىي انًثمىبتعزيف انهًىتىتي، هًىتىتي انًسار. 

 .حساب انشيزج االساسيه نهعذيذ يٍ انسطىح وانًُحُياخ يع تعض انتطثيماخ 

 تمذيى انهىيىنىجي انًفزد. 

 .فهى يسهًح انهًىتىتي 

 .إيجاد يتتاتعاخ انهىيىنىجي انًضثىطح وانهىيىنىجي انًختشل نهسطىح 

 فيتىريس. -تطثيك يتتاتعاخ يايـز 

  تمذيى يزكثاخCW . 

 

 محتوى المضاق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

The Fundamental Group 

- Introduction, the fundamental groupoid.   
4 2 

  Functors   

- The Functor 1.  
2 1 

Covering Spaces 

- Covering map, local homeomorphism, torus, figure eight space. 
4 2 

More about the Fundamental Group 
- The first fundamental group of some surfaces. 

- Applications. 

4 2 

Singular Homology 

- The singular complex. 

- Homology Functors. 

- Homotopy axiom. 

- The Hurewicz theorem.  

6 3 



2 

 

 

Exact Sequences 

- The category Comp 

- Exact homology sequences. 

- Reduced homology. 

6 3 

Applications 

- Mayer-Vietoris sequences. 

- Homology of some surfaces. 

- Simplicial complexes. 

- CW-complexes. 

4 2 

 

  اصتراتيجيات التعلم والتقييم 
 

 

 وامراجعالكتاب المقرر
 

 

 اصم الكتاب اصم المؤلف اصم الناشر صنة النشر

1988 Springer-Verlag  J. Rotman  An Introduction to Algebraic Topology  

2005 john Wiley S. Stahl Introduction of Topology and geometry 

2000 Prentice Hall J. R. Munkres Topology 

 

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

تعزيف انهًىتىتي ، هًىتىتي انًسار ، انًستىي 

انًثمىب ، انشيزج االساسيح وسيزج انهًىتىتي 

 االونً.

 يحاضزاخ
تًاريٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزيح ووظائف 

 حوايتحاَاخ سزيع

ايتحاٌ 

 َهائي

حساب انشيزج االساسيه نهعذيذ يٍ انسطىح 

 يع تعض انتطثيماخ. وانًُحُياخ
 يحاضزاخ

تًاريٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

 يحاضزاخ تمذيى انهىيىنىجي انًفزد
تًاريٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزيعح

ايتحاٌ 

 يَهائ

 يحاضزاخ .انهًىتىتيفهى يسهًح 
تًاريٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

ضثىطح إيجاد يتتاتعاخ انهىيىنىجي انً

 انًختشل نهسطىح. انهىيىنىجيو
 يحاضزاخ

تًاريٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

 يحاضزاخ فيتىريس. -يـزيا اختطثيك يتتاتع
تًاريٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

 يحاضزاخ .CWتمذيى يزكثاخ 
تًاريٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزيعح

ايتحاٌ 

 َهائي
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 MATH 662وصف مضاق 
 

 (2) ةالعامه المتقذمالتبولوجيا  : اصم انمضاق MATH 662 : رمز انمضاق ورلمً

 االنجليزية:  نغح تذرَش انمضاق  MATH 661 : انمتطهة انضاتك نهمضاق

 3:  انضاػاخ انمؼتمذج  ثانية صنة:  مضتىي انمضاق

 

 وصف المضاق
 

وظرَاخ فٍ كىن انفضاء مترَا: وظرَح  ،تشُخ-هً ترطُض صتىنترطُض انفضاءاخ انتثىنىجُح مغ انتركُز ػ

َىرَضىن، وظرَح صتىن فٍ تطاتك خاطتٍ شثً انتراص وانمُاصُح انكامهح، وظرَح انُكضاوذروف َىرَضىن، وظرَح 

: انفضاءاخ انمتىاصمح ،َىغ، انفضاءاخ انمتىافُح وفضاءاخ مىر، وظرَح تىغ خظىص فضاءاخ مىر-صمُروىف-واغاتا

خ، كىن ، ػمهُاخ ػهً انفضاءاخ انمتىاصمح، االتظال انمتىاصك، تىضُك انفضاءاجُا متىاصمح، غطاء متىاصكتثىنى

فضاءاخ  ،نمتىاصمح انكامهح وػمهُح انتكمُمانفضاءاخ انمتىاصمح تامح انمذودَح، انفضاءاخ ا ،انفضاءاخ انمتىاصمح مترَح

انمفتىح، االتظال انمتضاوٌ، -ترٌ انمتىاصك، تىتىنىجُا انتراصانم هً انىماط، انتمارب انمتىاصك.االلتران: انتمارب ػ

 .راس فاتر شت-وتراص فضاءاخ االلتران، وظرَح صتىن

 

  أهذاف المضاق
 

 تشُخ.-تشكُم ترطُض صتىن 

 .ًَطُاغح مجمىػح مه انىظرَاخ انمتؼهمً تانفضاءاخ انمتر 

 .ًتشكُم انفضاءاخ انمتىاصم 

 .تشكُم فضاءاخ االلتران 

 راصح تثىنىجُا انتمارب ػهً انىماط.د و تشكُم 

  دراصح تثىنىجُا انتمارب انمتىاصمً.و تشكُم 

 .ًدرصح تؼض انؼمهُاخ ػهً انفضاءاخ انمتىاصم 

 

 مخرجات المضاق
 

 :هاء مه انمضاق تىجاح َكىن انطانةػىذ االوت

 .نذًَ انمذرج ػهً انتؼامم مغ انفضاءاخ  انتثىنىجًُ انمترَح 

  ًح.رَف وانىظرَاخ الَجاد انؼاللاخ تُه انفضاءاخ انتثىنىجُتطثُك انتؼالادراً ػه 

 ج مه انتثىنىجُاخ.ذًَ انمذرج ػهً انتؼامم مغ اوىاع جذَذن 

  ًنفضاءاخ محذدج.إَجاد اوطاف لادراً ػه 

 ًجإَجاد انؼاللاخ تُه فضاءاخ محذد.لادراً ػه. 

  ًإَجاد اوماط مختهفً مه انتثىنىجُاخ.لادراً ػه 

  ًؼمم تشكم مضتمم او مغ جماػاخ.اناظهارلادراً ػه 

 

 

 والمراجعالكتاب المقرر
 

 اصم الكتاب اصم المؤلف اصم الناشر صنة النشر

1989 Heldermann Verlag Ryszarad Engelking General Topology 

1970 
Addison-Wesley 

Publishing Company 
Stephen Willard General Topology 

1978 
Holt, Rinehart and 

Winston 

L. A. Steen, 

 J. A. Seebach. Jr 

Counterexamples in 

Topology 
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 محتوى المضاق

 

 اصتراتيجيات التعليم والتقييم

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Compact spaces 

- Compactifications 

- Stone-Cech compactification.  Neighborhood systems 

2 1 

Metrization spaces  

- Metrizabillity Urysohn’s metrization theorem, Full normality and 

Stone’s coincidence theorem, 

- Alexandroff-Urysohn metrization theorem, Nagata smirnov 

metrization theorem,  

- Bing’s metrization theorem of Moore spaces, Moore metrization 

theorem 

8 4 

Uniform spaces 

- Uniform spaces, Uniform topology, 

- Uniform covers, Operations on Uniform spaces, Uniform 

continuity, Uniformization,  

- Metrizablity of Uniform spaces, Totally bounded and complete  

- Uniform spaces, completion 

10 5 

Function spaces 

- Function spaces, pointwise convergence.  

- Uniform convergence. 

- Uniform metric, compact open topology. 

- Equicontinuity and compactness of spaces of functions. 

- The stone-Weierstrass theorem. 

10 5 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

انمذري ػهً انتؼامم مغ نذًَ 

 انفضاءاخ انتثىنىجًُ انمترَح.
 تمارَه ومىالشاخ محاضراخ

امتحاواخ شهرَح ووظائف 

 وامتحاواخ صرَؼح

امتحان 

 وهائٍ

تطثُك انتؼارَف وانىظرَاخ الَجاد 

 انؼاللاخ تُه انفضاءاخ انتثىنىجًُ
 تمارَه ومىالشاخ محاضراخ

امتحاواخ شهرَح ووظائف 

 وامتحاواخ صرَؼح

تحان ام

 وهائٍ

نذًَ انمذرج ػهً انتؼامم مغ اوىاع 

 جذَذج مه انتثىنىجُاخ
 تمارَه ومىالشاخ محاضراخ

امتحاواخ شهرَح ووظائف 

 وامتحاواخ صرَؼح

امتحان 

 وهائٍ

 تمارَه ومىالشاخ محاضراخ إَجاد اوطاف نفضاءاخ محذدج
امتحاواخ شهرَح ووظائف 

 وامتحاواخ صرَؼح

امتحان 

 وهائٍ

 تمارَه ومىالشاخ محاضراخ اخ تُه فضاءاخ محذديإَجاد انؼالل
امتحاواخ شهرَح ووظائف 

 وامتحاواخ صرَؼح

امتحان 

 وهائٍ

 تمارَه ومىالشاخ محاضراخ إَجاد اوماط مختهفً مه انتثىنىجُاخ
امتحاواخ شهرَح ووظائف 

 وامتحاواخ صرَؼح

امتحان 

 وهائٍ

اظهار انمذري ػهً انؼمم تشكم 

 مضتمم او مغ جماػاخ
 --- --- تمارَه ومىالشاخ ضراخمحا
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 MATH 661وصف مضاق 
 

 (1) ةالمتقذمة العامالتبولوجيا  : اسن الوساق MATH 661 : رهز الوساق ّرلوَ

 االنجليزية:  لغح تذرٗس الوساق  --- : الوتطلة الساتك للوساق

 3:  الساعاخ الوعتوذج اولي  صنة:  هستْٓ الوساق

 

 وصف المضاق

الظٌذّق، تْتْلْج٘ا الٌسثَ٘ ّالفضاءاخ الٌاتجَ عي عاللاخ  هفاُ٘ن أساس٘ح، فضاء الجذاء، جذاء تكٌْ٘ف، جذاء

تكافؤٗح هحذدٍ، التمارب تالفضاءاخ التثْلْجَ٘، الوتتال٘اخ، الشثكاخ،ّالفالتر، الوزٗذ هي هسلواخ الفظل، ًظرٗح 

جْى، ًظرٗح ْٗرٗسْى، ًظرٗح ت٘تر، هراجعح علٔ الفضاءاخ الوتراطَ،فضاءاخ لٌذلْف، الفضاءاخ الوتراطَ 

ْضع٘ا، هذخل الٔ الفضاءاخ شثَ الوتراطح، الفضاءاخ الوترٗح ّالوترٗح التاهَ، توام الفضاءاخ الوترٗح، ًظرٗح ه

 ت٘ر.

 

 أهذاف المضاق

  َتخظائض غطائ٘ح.دراسح فضاءاخ هعرف 

 .اًشاء ّدراسح جذاء تكٌْ٘ف 

 .ٔاختثار هسلواخ الفظل الٕ تْتْلْج٘ا هعط 

 .اًشاء شثكاخ ّفالتر 

 لفضاءاخ الوترَٗ.دراسح الجذاء ا 

 .ٍدراسح طْر ّالظْر الوعاكسَ لفضاءاخ هحذد 

 

 مخرجات المضاق

 :ِاء هي الوساق تٌجاح ٗكْى الطالةعٌذ االًت

 علٔ التعاهل هع الفضاءاخ التثْلْجَ٘ الوترٗح. جلذَٗ المذر 

 ّشثَ الوتراطَ. هحل٘اعلٔ التعاهل هع الفضاءاخ الوتراطَ، الوتراطَ  جلذٗح المذر 

 تطث٘ك التعارٗف ّالٌظرٗاخ الٗجاد العاللاخ ت٘ي الفضاءاخ التثْلْج٘ح.لٔ لادراً ع 

 علٔ التعاهل هع فضاءاخ الجذاء. جلذٗح المذر 

  ٔتطث٘ك هفاُ٘ن الخْاص التثْلْجَ٘، الْراثَ٘ ّالجذائ٘ح لحل تعض الوسائل التثْلْج٘حلادراً عل 

  ٔإٗجاد ًظرٗاخ "أّطاف" لفضاءاخ هحذدجلادراً عل 

 علٔ التو٘ز ت٘ي الوجوْعاخ الوٌتِ٘ح هحل٘ا ّالوٌتِ٘ح ًمط٘ا ّالوتمطعح. جلذَٗ المذر 

 

 والمراجع الكتاب المقرر

 اصم الكتاب اصم المؤلف اصم الناشر صنة النشر

1970 Addison-Wesley  Stephen Willard General Topology 

1989 Heldermann Verlg Ryszarad Engelking General Topology 

1978 
Holt, Rinehart and 

Winston 

L.A Steen, 

J. A. Seebach. Jr. 
Counterexamples in Topology 
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 محتوى المضاق
 

 

 

 التعلم والتقييم اصتراتيجيات

 

 

 

 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Topological Spaces 

- A quick revision of the basic concepts 
-  Neighborhood systems 

4 2 

New Spaces from Old  

- General product spaces, Tychonoff topology, box topology. 

- Quotient topology and identification spaces 

6 3 

Convergence 

- Sequences and convergence in first countable spaces, Inadequacy 

of sequences. 

- Nets and filters 

4 2 

- Separation and Countability 

- More on separation axioms, Jone’s Lemma, Urysohn’s Lemma, 

Tietze theorem.  

- More on countability axioms. 

4 2 

Compactness 

- Covering properties, compact spaces. 

- Countably compact spaces. 

- Sequentially compact spaces, Lindeloff spaces,  

- Local compact spaces. 

- Paracompact spaces. 

8 4 

Metrizable Spaces 

- Metric spaces, product of metrizable spaces. 

- Complete metric spaces and completions, the Baire theorem. 

4 2 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

عاهل هع الفضاءاخ لذَٗ المذرٍ علٔ الت

 التثْلْجَ٘ الوترٗح.
 هحاضراخ

توارٗي 

 ّهٌالشاخ

اهتحاًاخ شِرٗح ّّظائف 

 ّاهتحاًاخ سرٗعح

اهتحاى 

 ًِائٖ

لذٗح المذرٍ علٔ التعاهل هع الفضاءاخ 

 .الوتراطَ، الوتراطَ هحل٘ا ّشثَ الوتراطَ
 هحاضراخ

توارٗي 

 ّهٌالشاخ

اهتحاًاخ شِرٗح ّّظائف 

 ّاهتحاًاخ سرٗعح

ى اهتحا

 ًِائٖ

تطث٘ك التعارٗف ّالٌظرٗاخ الٗجاد العاللاخ 

 ت٘ي الفضاءاخ التثْلْج٘ح.
 هحاضراخ

توارٗي 

 ّهٌالشاخ

اهتحاًاخ شِرٗح ّّظائف 

 ّاهتحاًاخ سرٗعح

اهتحاى 

 ًِائٖ

 هحاضراخ لذٗح المذرٍ علٔ التعاهل هع فضاءاخ الجذاء.
توارٗي 

 ّهٌالشاخ

اهتحاًاخ شِرٗح ّّظائف 

 ّاهتحاًاخ سرٗعح

هتحاى ا

 ًِائٖ

تطث٘ك هفاُ٘ن الخْاص التثْلْجَ٘، الْراثَ٘ 

 ّالجذائ٘ح لحل تعض الوسائل التثْلْج٘ح
 هحاضراخ

توارٗي 

 ّهٌالشاخ

اهتحاًاخ شِرٗح ّّظائف 

 ّاهتحاًاخ سرٗعح

اهتحاى 

 ًِائٖ

 هحاضراخ إٗجاد ًظرٗاخ "أّطاف" لفضاءاخ هحذدج
توارٗي 

 ّهٌالشاخ

اهتحاًاخ شِرٗح ّّظائف 

 خ سرٗعحّاهتحاًا

اهتحاى 

 ًِائٖ

لذَٗ المذرٍ علٔ التو٘ز ت٘ي الوجوْعاخ 

 الوٌتِ٘ح هحل٘ا ّالوٌتِ٘ح ًمط٘ا ّالوتمطعح..
 هحاضراخ

توارٗي 

 ّهٌالشاخ

اهتحاًاخ شِرٗح ّّظائف 

 ّاهتحاًاخ سرٗعح

اهتحاى 

 ًِائٖ
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 MATH 652وصف مساق 
 

 وتطبيقاتها الضبابية المجمىعات : اسى انًساق MATH 652:  ريز انًساق ورلًه

 االنجليزية:  نغح تدريس انًساق ---:  انًتطهة انساتك نهًساق

 3:  انساعاخ انًعتًدج سنة ثانية:  يستىي انًساق

 

 وصف المساق 
 

انتًديد،  يثدأعًهياخ عهً انًجًىعاخ انضثاتيح، َظزياخ انتحهيم، بناء المجموعات الضبابية، ثاتيح، ضانًجًىعاخ ان

 .االرلاو انضثاتيح، انحساب انضثاتي، َظزيح انتًكيٍ، انضثاتيح في انتكايالخ، تطثيماخ في عًهياخ انثحىث

 

 أهداف المساق
 

  ضثاتيح. اندراسح انًجًىعح 

 .دراسح تُاء انًجًىعاخ انضثاتيح 

 ًىعح انضثاتيح.دراسح انعًهياخ عهً انًج 

 .دراسح  َظزياخ انتحهيم 

 .دراسح يثدأ انتًديد 

 .دراسح أالرلاو انضثاتيح 

 .دراسح انحساب انضثاتي 

 َظزيح انتًكيٍ . دراسح 

 .دراسح  انضثاتيح في انتكايالخ 

 . تطثيماخ في تحىث انعًهياخ 

 

 مخرجات المساق
 

 االَتهاء يٍ هذا انًساق تُجاح يكىٌ انطانة لادرا عهً: عُد

 ضثاتيح يجًىعاخ َشاءا 

 ضثاتيح يجًىعح عهً انعًهياخ فهى. 

 فهى يثزهُح انتحهيم. 

 يثدأ انتىسعح في انًجًىعاخ انضثاتيح فهى. 

 االعداد انضثاتيح. فهى 

 انضثاتي انحساب فهى. 

 االحتًال َظزيح فهى. 

 خيثدأانضثاتيح في انتكايال فهى. 

 تحىث انعًهياخ. في ضثاتيحان اخًجًىعان يفاهيى تطثيك 

 

 الكتاب المقرر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

Year Publisher Author Title 

2010 
World 

Scientific 

Wang, Zhenyuan, 

Rong Yang, and 

Kwong-Sak Leung 

Fuzzy Set Theory and its Applications 

2001 
Kluwer 

Academic 
H. J. Zimmermann Fuzzy Set Theory and its Applications 
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 قمحتىي المسا
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

 Fuzzy Sets 2 1 

 Constructing Fuzzy Sets 2 1 

 Operations on Fuzzy Sets 2 1 

 Decomposition Theorems 2 1 

 Extension Principle 2 1 

 Fuzzy Numbers 2 1 

 Fuzzy Arithmetic 2 1 

 Possibility Theory 2 1 

 Fuzzification in Integration 4 2 

 Applications in Operations Reasearch 8 4 

 

 

 استراتيحيات التدريس و التقييم
 

 نشاطات التعلم تقييم  المخرجات
استراتيحيات 

 التدريس
 التقييم

 .ضثاتيح يجًىعاخ َشاءا
ايتحاَاخ 

 جواختثاراخ لصيز
 تًاريٍ وَماشاخ

انًحاضزاخ, 

 واندراسح انذاتيح

ايتحاَاخ 

 َهائيح

 يجًىعح عهً ًهياخانع فهى

 .ضثاتيح

ايتحاَاخ 

 اختثاراخ لصيزجو
 تًاريٍ وَماشاخ

انًحاضزاخ, 

 واندراسح انذاتيح

ايتحاَاخ 

 َهائيح

 .فهى يثزهُح انتحهيم
ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصيزو
 َماشاختًاريٍ و

انًحاضزاخ, 

 اندراسح انذاتيحو

ايتحاَاخ 

 َهائيح

يثدأ انتىسعح في انًجًىعاخ  فهى

 .انضثاتيح

يتحاَاخ ا

 جاختثاراخ لصيزو
 َماشاختًاريٍ و

انًحاضزاخ, 

 اندراسح انذاتيحو

ايتحاَاخ 

 َهائيح

 االعداد انضثاتيح. فهى
ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصيزو
 تًاريٍ وَماشاخ

انًحاضزاخ, 

 اندراسح انذاتيحو

ايتحاَاخ 

 َهائيح

 .انضثاتي انحساب فهى
ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصيزو
 َماشاختًاريٍ و

ضزاخ, انًحا

 اندراسح انذاتيحو

ايتحاَاخ 

 َهائيح

 .االحتًال َظزيح فهى
ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصيزو
 تًاريٍ وَماشاخ

انًحاضزاخ, 

 اندراسح انذاتيحو

ايتحاَاخ 

 َهائيح

 .يثدأانضثاتيح في انتكايالخ فهى
ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصيزو
 تًاريٍ وَماشاخ

انًحاضزاخ, 

 اندراسح انذاتيحو

ايتحاَاخ 

ئيحَها  

 ضثاتيحان اخًجًىعان يفاهيى تطثيك

 تحىث انعًهياخ. في

ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصيزو
 تًاريٍ وَماشاخ

انًحاضزاخ, 

 اندراسح انذاتيحو

ايتحاَاخ 

 َهائيح
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  MATH 649وصف مضاق  
 

 نظرية االػذاد المتقذمة والتشفير اطى انًظاق:  MATH 649 ريش انًظاق ورلًه :

 االنجليزيةنغت تذريض انًظاق:  MATH 641انًتطهب انظابك نهًظاق: 

 3انظاعاث انًعتًذة:  ثانيةصنة يظتىي انًظاق: 

 

 وصف المضاق 
 

لاَىٌ انتطابماث انتزبيعيت،  ،انًُتهيت انحمىل انتطابماث، ،ألهيذص خىارسييت ،في انًجاالث انتكايهيت  انمظًتلابهيت 

انخىارسييت  ،RSA انعًىيي، بانًفتاح انتشفيز يصفىفاث انتشفيز، بظيطت،ان انتزييش َظى بعض ،يعانتبادنيت انتزبي

 انًظتًزة، انكظىر طزق، عىايمان إنًنهتحهيم  فيزياطزيمت  رو، طزيمت ،انًشيفت األعذاد األونيت انحميبت، انًتمطعت،

 .اإلههيهجيت انًُحُياث

 

 أهذاف المضاق 
 

 األعذاد األونيتاث واختبار انصحيحت األعذاد طزق تحهيم عهً انبانط تعزيف. 

 يعلاَىٌ انتبادنيت انتزبيوانتطابماث انتزبيعيت،  فهى. 

 بظيطتان انتزييش َظى بعضعهً   انطانب تعزيف. 

 اإلههيهجيت انًُحُياث عهً انطانب تعزيف. 

 انخىارسييت انًتمطعت.و انعاو انًفتاحعهً شيفزة  انطانب تعزيف 

 

 مخرجات المضاق
 

 لادراعهً: انطانب يكىٌ بُجاحانًظاق  اهذ يٍ االَتهاء عُذ

 وبىالرد بىالردوطزيمت  روطزيمت  يثم األعذاد تحهيموخىارسيياث  طزق بعض فهى  p -1. 

  يعلاَىٌ انتبادنيت انتزبيوانتطابماث انتزبيعيت، فهى. 

  انتشفيز فهو انتشفيزعًهياث اجزاء. 

  اث االونيتاختباروانتحهيم و انتزييش، في اإلههيهجيت انًُحُياث أهًيتادران. 

 

 التؼلم والتقييم اصتراتيجيات 

 

 الكتاب المقرر والمراجغ
 

Year Publisher Author Title 

2000 Springer Neal Koblitz 
A Course in Number Theory and 

Cryptography 

2009 CRC Press Mollin  
Advanced Number Theory with 

Applications 

 

 

 

 مخرجات التؼلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التؼلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

طزق وخىارسيياث تحهيم األعذاد  بعض فهى

- p  وبىالرد بىالردوطزيمت  روطزيمت  يثم

1. 

 يحاضزاث
تًاريٍ 

 ويُالشاث

ايتحاَاث شهزيت ووظائف 

 وايتحاَاث طزيعت

ايتحاٌ 

 َهائي

لاَىٌ انتبادنيت فهى انتطابماث انتزبيعيت، و

 .يعانتزبي
 يحاضزاث

تًاريٍ 

 ويُالشاث

ايتحاَاث شهزيت ووظائف 

 طزيعتوايتحاَاث 

ايتحاٌ 

 َهائي

 يحاضزاث  .وفه انتشفيز انتشفيزاجزاء عًهياث 
تًاريٍ 

 ويُالشاث

ايتحاَاث شهزيت ووظائف 

 وايتحاَاث طزيعت

ايتحاٌ 

 َهائي

 انتزييش، في اإلههيهجيت انًُحُياث أهًيتادران 

 .اث االونيتاختباروانتحهيم و
 يحاضزاث

تًاريٍ 

 ويُالشاث

ايتحاَاث شهزيت ووظائف 

 وايتحاَاث طزيعت

ايتحاٌ 

 َهائي
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 محتوى المضاق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Some Basic Topics in Number Theory 

- Divisibility, Euclidean algorithm and congruences 
4 2 

Finite Fields and Quadratic Residues 

- Finite fields 

- Quadratic residues  and reciprocity 

4 2 

Cryptography 

- Some simple cryptosystems  

- Enciphering matrices 

4 2 

Public Key 

- Public key cryptography 

- RSA 

- Discrete log  

- Knapsack  

6 3 

Primality and Factoring 

- Pseudoprims 

- The rho method 

- Fermat factorization 

- The continued fraction methods 

- The quadratic sieve method 

6 3 

 Elliptic Curves 

- Elliptic curves and cryptography 

- Elliptic curves and primality test 

- Elliptic curves and factoring 

6 3 
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 MATH 648وصف هضاق  

 

 جبر خطي هتقذماسى انًساق : MATH 648سيض انًساق وسلًه :

 االنجليزيةنغح تذسَس انًساق:  ---انًتطهة انساتك نهًساق: 

 3انساعاخ انًعتًذج:  ثانيةصنة يستىي انًساق: 

 

 وصف الوضاق 

 انحذودكثُش  ،غُش انًتغُشج انجضئُح انفضاءاخ وانًصفىفاخ، انخطُح انتحىَالخ ،انفضاءاخ انثُائُح انًتجهاخ، فضاء

االلتشاَاخ ثُائُح انخطُح  ،خاصُح انمطشَح نهًصفىفح ،صُغح جىسداٌ االعتُادَحو هايُهتىٌ،-كُهٍ يثشهُح ًًُض،ان

 ، انتحىالخوانىحذوَح اإللهُذَحانفضاءاخ  سُهفستش، يعُاس  .انخىاسصيُح الغشاَج، خىاسصيُح انتشتُعُحوااللتشاَاخ 

انتشاكالخ االساسُح نهضشب  ،انضشب انتُسىسٌ ،انزاتُح انًشافمح الخَانتحى. انىحذوَح الخَوانتحى جًتعايذان

 انتُسىسٌ.

 

 أهذاف الوضاق 

  المتغيرةغُش  انجضئُح انفضاءاخ وانًصفىفاخ، انخطُح انتحىَالخ ،انفضاءاخ انثُائُح ًفاهُىت انةانطتعشَف. 

 انخطُح هتحىَالختعشَف انطانة تانصُغ االساسُح ن. 

 ٍُانخطٍ انجثش تمُُاخ يجال فٍ انًهاساخ يٍ انًضَذ اكتساب يٍانطانة  تًك. 

 ٍُانخطٍ انجثش تاستخذاو انًسائم راخ انصهح  حم عهً تهلذس تطىَش يٍانطانة  تًك. 

 انًُطمُح انثشاهٍُ دساسح خالل يٍنذي انطانة  وانُمذٌ انًجشد انتفكُش تطىَش. 

 

 هخرجات الوضاق

 لادساعهً: انطانة َكىٌ تُجاحانًساق  اهز يٍ االَتهاء عُذ

 انخطٍ هتحىَمن غُش انُتغُشج انجضئُح انفضاءاخ حساب. 

 انخطٍ هتحىَمانصُغ االساسُح ن حساب. 

 .حم يسأنح انًصفىفح انمطشَح انًتعايذج نهًصفىفح انتًاثهُح 

  شثه وظائف انتشتُعُح،االلتشاَاخ ثُائُح انخطُح وااللتشاَاخ ، انخطُح انتحىَالخ ،انفضاءاخ انثُائُح يفاهُىادسان 

 .انًتعايذج الخَانتحى انثاَُح، انذسجح ويٍ خطُه

  جثشَح اخشي.  يجاالخانشَاضُح فٍ استُعاب انُتائج فٍ هز انًساق يٍ أجم  انىاسدجاستخذاو انًفاهُى وانًصطهحاخ 

 

 التعلن والتقيين اصتراتيجيات

 

 هخرجات التعلن
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلن

 نوع

 التقوين

أدوات 

 القياس

 غُش انُتغُشج انجضئُح انفضاءاخ حساب

 .انخطٍ هتحىَمن
 يحاضشاخ

تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سشَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ

 يحاضشاخ .انخطٍ هتحىَمانصُغ االساسُح ن حساب
تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سشَعح

 ايتحاٌ

 َهائٍ

حم يسأنح انًصفىفح انمطشَح انًتعايذج 

 نهًصفىفح انتًاثهُح.
 يحاضشاخ

تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سشَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ

 انتحىَالخ ،انفضاءاخ انثُائُح يفاهُىادسان 

، االلتشاَاخ ثُائُح انخطُح وااللتشاَاخ انخطُح

 انذسجح ويٍ خطُه شثه وظائف انتشتُعُح،

 .انًتعايذج الخَانتحى انثاَُح،

 يحاضشاخ
تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سشَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ

فٍ  انىاسدجاستخذاو انًفاهُى وانًصطهحاخ 

استُعاب انُتائج هز انًساق يٍ أجم 

 يجاالخ جثشَح اخشي.انشَاضُح فٍ 

 يحاضشاخ
تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ووظائف ايتحاَاخ شهشَح 

 وايتحاَاخ سشَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ
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 هحتوى الوضاق

Topics # of lectures # of weeks 

- Vector spaces, Subspaces, Factor spaces, and 

Isomorphisms 
4 2 

- Dual spaces, Direct Sums 2 1 

- Bases and dimensions 2 1 

- Linear transformations and matrices 

- Change of matrix of linear transformation 
2 

1 

- Invariant subspaces, Characteristic polynomial 

- Hamilton-Calay's theorem 
4 

2 

- Root decomposition. 

- Jordan normal form. 
2 

1 

- Minimal polynomials, Diagonalizability 2 1 

- Multilinear transformations 

- Orthogonal complement 
2 

1 

- Bilinear and quadratic functions 

- Lagrange algorithm; Sylvester criterion 
2 1 

- Euclidian and Unitary spaces 

- Orthogonal and unitary transformations; Self adjoint 

transformations 

2 2 

- Multilinear functions and tensor products 

- Canonical isomorphisms of tensor products 

- Tensor algebra of vector spaces  

2 2 

 

 الكتاب الوقرر والوراجع

 اصن الكتاب اصن الوؤلف اصن الناشر صنة النشر

2005 Springer Steven Roman Advanced Linear Algebra 

1997 
Gordon and 

Breach 

Alexei I. Kostrikin and 

Yuri I. Manin 
Linear Algebra and Geometry 
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 MATH 647وصف مضاق  
 

 الهنذصة الجبرية  اسى انًساق :     MATH 647  :ريز انًساق ورلًه

 االنجليزيةنغح تذرَس انًساق:    MATH 641:  قانًتطهة انساتك نهًسا

 3انساعاخ انًعتًذج:  صنة ثانيةيستىي انًساق: 

 

 وصف المضاق 

َىثز  حهماخجزوتُز، االًَذجح االعتُادَح،  لىاعذ تزتُة انحذودَاخ انًفزدج، طزق انمسًح، ،انُىَعاخ انتآنفُحانًثانُاخ و

  ، انتشاكالخ وانحهماخ االحذاثُح، االلتزاَاخ انُسة،انزيزٌ حسابان تزَايجتخثُزجز،   يعُار جزوتُز، لىاعذ وجىد

 يثزهُح األصفاراالسماطُح.  االسماطُح.األونُح، انتحهُم األونٍ، انُىَعاخ  انُىَعاخيثزهُح األصفار نههثزخ، 

 

 أهذاف المضاق 
 

 َحُىثزان حهماختان اعاللتهتُاٌ و ،األونٍ نهُىَعاخ انتآنفُح مُتحهنه انزئُسُح انُتائجتعض  تطثُك. 

 انثسُطحيثهح األنهتحهُم يٍ خالل  حانماته غُزيكىَاتها األساسُح  إنًانُىَعح  مُتحه. 

 نهًثانُاخ  األونٍ مُتحهنه انزئُسُح انُتائجتعض  تطثُك. 

 .فهى وتطثُك لىاعذ جزوتُز عهً انحذودَاخ واستخذاو يعُار تخثُزجز 

  ٍُاألونٍ نهُىَعاخ اِنفُح. انهُذسٍ األونٍ نهًثانُاخ وانتحهُم انجثزٌ  انتحهٍتُاٌ انعاللح ت 

  تها.  انًتعهمحاالساسُح  انًفاهُى,فهى صُغ يختهفح نًثزهُح االصفار نههثزخ 

 

 مخرجات المضاق
 

 لادراعهً: انطانة َكىٌ تُجاحانًساق  اهذ يٍ االَتهاء عُذ

 جثزَحان نههُذسح األساسُح هًفاهُىوادران ن تعزَف. 

 نهتحهُم انماتم غُزَىَعاخ  ،َىَعاخ تآنفُح: انًفاهُى فهى. 

 هُهثزخيثزهُح األصفار ن يكىَاخ فهى. 

 تخثُز ويعُار جزوتُز لىاعذ يفاهُى وتحهُم تعزَف. 

 جزوتُز لىاعذ تاستخذاو انًعادالخ يٍ انخطُح غُز أَظًح حم. 

 

 محتىي المضاق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

 Ideals and Affine varieties 1 1 

 Monomial Orders, Division Procedure, Gröbner bases, Normal 

Forms 
2 1 

 Noetherian Rings, Existence of Gröbner bases 2 1 

 Buchberger's criterion, Symbolic computation software 2 1 

 Morphisms and coordinate rings 1 1 

 Rational Maps, Rational and unirational varieties 2 1 

 Elimination Theory  and Images of rational maps 1 1 

 Nullstellensatz 2 1 

 Irreducible Varieties 2 1 

 Primary Decomposition 2 1 

 Projective space, homogeneous polynomials 2 1 

 Projective varieties, Projective Nullstellensatz 2 1 

 Morphisms, rational maps 2 1 
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 الكتاب المقرر والمراجع
 

Year Publisher Author Title 

2007 Springer B. Hassett 
 Introduction to Algebraic 

Geometry  

1992 
Springer-

Verlag 

David Cox, John Little, 

and Donal O’Shea 

Ideals, Varieties, and 

Algorithms 

 

 التعلم والتقييم اصتراتيجيات 

 مخرجات التعلم

اصتراتيجيا

 ت

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نىع

 التقىيم

أدوات 

 القياس

 نههُذسح األساسُح هًفاهُىوادران ن تعزَف

 .جثزَحان
 يحاضزاخ

تًارٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ

 غُزَىَعاخ  ،َىَعاخ تآنفُح: انًفاهُى فهى

 .نهتحهُم انماتم
 يحاضزاخ

تًارٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ

 يحاضزاخ هُهثزخيثزهُح األصفار ن يكىَاخ فهى
تًارٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ

 ويعُار جزوتُز لىاعذ يفاهُى وتحهُم تعزَف

 .تخثُز
 يحاضزاخ

تًارٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ

 انًعادالخ يٍ انخطُح غُز أَظًح حم

 .جزوتُز لىاعذ تاستخذاو
 يحاضزاخ

تًارٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهزَح ووظائف 

 وايتحاَاخ سزَعح

ايتحاٌ 

 َهائٍ
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 MATH 646وصف مضاق  
 

 ـل الزمـريتمثمقذمة في  اطم انمظاق : MATH 646رمش انمظاق ورقمه :

 االنجليزيةنغح تذريض انمظاق:  MATH 641انمتطهة انظاتق نهمظاق: 

 3انظاعاخ انمعتمذج:  صنة ثانيةمظتىي انمظاق: 

 

 وصف المضاق 

. نالختشال انقاتم غيز انتمثيم تصىيف. انمميش نهشمز وظزيح. ماشكه وظزيح. انمىديىالخ. انشمز. انتمثيم انخطي نهشمز

 فىرييه، تحىيمانشمز انتثذيهيح انمىتهيح.  تمثيممثزهىح فزوتيىيىص انتثادنيح. . . انتمثيم انمقيذ وانمظتىثطشىرمثزهىح 

. زوظايذيت وظزيح. دقانصا تمثيمنه مىتز قىي. انصادق تمثيمسمزج يىج. ان سمز انتثاديم: تمثيم. فىرييه اوعكاص صيغح

 . فزوتيىىص - ددكيىذ جمحذد ميتحه

 

 أهذاف المضاق 

 نهشمز انمىتهيح انخطي انتمثيم دراطح، 

 وظزيح انتمثيم خالل مهنهشمز  جيذ فهم انطالب إلعطاء. 

  انشمز غيز انقاتم نهتحهيم. مثزهىح شىر تمثيمت تعزيف انطالب. 

  مميشاخ انشمز. مىتظمان تمثيمانو ،تمثزهىح ماشكه تعزيف انطالب. 

  سمز انتثاديمو ،ثىائيح انظطىحسمز كىاتيزويىن،تمثيم سمز. 

 فىرييه اوعكاص صيغح فىرييه، تحىيم. انشمز انتثذيهيح انمىتهيح دراطح. 

 

 مخرجات المضاق

 قادراعهً: انطانة يكىن تىجاحانمظاق اهذ مه عىذاالوتهاء

 انمىتهيه نعذد مه انشمزنالختشال  حغيز قاته تىاء تمثيالخ. 

  انمتعهقح تىظزيح تمثيم انشمز.األطاطيح تزهىح انىظزياخ 

  انمىتهيهنهمميش نهشمز تطثيق عالقاخ انتعامذ. 

  مجاالخ أخزي. في انمظائمطزق تمثيم انشمزنثعض تطثيق 

 

 التعلم والتقييم اصتراتيجيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

نالختشال نعذد مه  حتىاء تمثيالخ غيز قاته

 ح.انشمز انمىتهي
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىاقشاخ

امتحاواخ شهزيح ووظائف 

 وامتحاواخ طزيعح

امتحان 

 وهائي

انمتعهقح تىظزيح األطاطيح تزهىح انىظزياخ 

 تمثيم انشمز.
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىاقشاخ

امتحاواخ شهزيح ووظائف 

 وامتحاواخ طزيعح

امتحان 

 وهائي

نهمميش نهشمز تطثيق عالقاخ انتعامذ 

 .انمىتهيه
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىاقشاخ

امتحاواخ شهزيح ووظائف 

 وامتحاواخ طزيعح

امتحان 

 وهائي

انمظائم في طزق تمثيم انشمزنثعض تطثيق 

 مجاالخ أخزي.
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىاقشاخ

امتحاواخ شهزيح ووظائف 

 وامتحاواخ طزيعح

امتحان 

 وهائي
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 محتوى المضاق

Topics # of lectures # of weeks 

 Groups. Linear representations of groups. 2 1 

 Modules. Maschke’s theorem. 4 2 

 Orthogonality relations for characters.  

 Properties of characters. Class functions. 

 Orthogonality relations of characters. 

 The character table. 

6 3 

 Irreducible and indecomposable representations.  

 Schur’s lemma. 

 Restricted and induced representations.  

 Frobenius reciprocity. 

4 2 

 Tensor products of vector spaces.  

 Tensor products of representations.  
4 2 

 Representations of finite abelian groups. 

 Fourier transform, Fourier’s inversion formula. 
2 1 

 Representations of the symmetric group: Young 

subgroups. 
2 1 

 Faithful representations. Tensor powers of a faithful 

representation. 

 Burnside's theorem. Decomposition of the Dedekind-

Frobenius determinant. 

4 2 

 

 

 الكتاب المقرر والمراجع

 اصم الكتاب اصم المؤلف اصم الناشر صنة النشر

2005 Springer 
William Fulton 

and Joe Harris 

Representation Theory: 

a First Course 

1977 Springer Jean-Pierre Serre 
Linear Representations 

of Finite Groups 
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 MATH 645وصف مضاق  
 

 نظرية االػذاد الجبرية اطم انمظاق:      MATH 645رمش انمظاق ورلمه:

 االنجليزيةنغح تدريض انمظاق:  ---انمتطهة انظاتك نهمظاق: 

 3انظاعاخ انمعتمدج:  صنة ثانيةمظتىي انمظاق: 

 

 وصف المضاق
  

 ،انصحيحح مىاعدانو انجثزيح األعدادمجاالخ ديديكىد، انمجاالخ انتكامهيح، مجاالخ الهيدص، انمجاالخ انىىثزيح، 

، انجثزيح األعداد لىحم فيانياخ انمثاالعداد االونيح وأعداد انىحدج، ، انجثزيح األعدادتحهيم حمىل األعداد انجثزيح، 

 انجثزيح، سمزج انصف نهمثانياخ. تىطعح انحمىل، وحداويح انتحهيم في وظزيح انمثانياخ. انحمىل انتزتيعيح. انتمييماخ

 

 أهذاف المضاق 
 

 عداد انجثزيحفي وظزيح األ  األطاطيح تعزيف انطانة تانمفاهيم. 

 تحهيم االعداد انجثزيح كيفيح معزفح . 

  انجثزيح انىاحديح ي االعداد انجثزيح االونيح واالعدادمفهىمإدران. 

 حظاب انمميش نالعداد انجثزيح. 

 

 مخرجات المضاق
 

 عهً: لادرا انطانة يكىن انمظاق تىجاح اهذ مه عىداالوتهاء

 صحيححان عداداأل مه وحهماتها انجثزيح حمىل األعداد انجثزيح مه عددن انمياطيح األمثهح وتحهيم وصفو تعزيف. 

  هااتتطثيمتعض و تىظزيح األعداد انجثزيحانمتعهمح  األطاطيح انىظزياخفهم. 

  سمزج انىحدج، انممياص وانثز وانمميش نهمثاني.صفىف انمثانياخ،  ،انياخانمثفهم وادران تعض انمفاهيم مثم 

  معادالخ ديىفاوتايه. تطثيماخاجزاء انحظاتاخ انجثزيح نثعض  

 

 محتوى المضاق
 

Topics # of lectures # of weeks 

 Integral domains 2 1 

 Euclidean domains 2 1 

 Noetherian domains 2 1 

 Elements integral over a domain 2 1 

 Algebraic extensions over a field 2 1 

 Algebraic number fields 4 2 

 Integral bases 2 1 

 Dedekind domains 2 1 

 Norms of ideals 2 1 

 Factoring primes in a number field 2 1 

 Units in real quadratic fields 2 1 

 Ideal class group 2 1 

 

 الكتاب المقرر والمراجغ
 

Year Publisher Author Title 

2004 
Cambridge 

Press 

Saban Alaca 

Kenneth Williams 
Introductory Algebraic Number Theory 

1986 GTM Serge Lang Algebraic Number Theory 
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 التؼلم والتقييم اصتراتيجيات 

 

 

 مخرجات التؼلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التؼلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

 عددن انمياطيح األمثهح وتحهيم وصفو تعزيف

 مه وحهماتها انجثزيح حمىل األعداد انجثزيح مه

 .صحيححان عداداأل

 محاضزاخ
تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح ووظائف 

 وامتحاواخ طزيعح

امتحان 

 وهائي

انمتعهمح تىظزيح األعداد  األطاطيح انىظزياخفهم 

 .هااتتطثيمتعض و انجثزيح
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح ووظائف 

 وامتحاواخ طزيعح

امتحان 

 وهائي

 ،انياخانمثفهم وادران تعض انمفاهيم مثم 

صفىف انمثانياخ، سمزج انىحدج، انممياص وانثز 

 وانمميش نهمثاني.

 محاضزاخ
تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح ووظائف 

 وامتحاواخ طزيعح

امتحان 

 وهائي

 تطثيماخاجزاء انحظاتاخ انجثزيح نثعض 

 معادالخ ديىفاوتايه.
 محاضزاخ

تماريه 

 ومىالشاخ

امتحاواخ شهزيح ووظائف 

 وامتحاواخ طزيعح

امتحان 

 وهائي
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 MATH 644وصف مضاق  
 

 الجبر الهمىلىجي  اسن الوسبق : MATH 644 رهز الوسبق ورلوه :

 االنجليزيةلغخ تدرَس الوسبق:  ---الوتطلت السبثك للوسبق: 

 3السبعبد الوعتودح:  ثانيةصنة هستىي الوسبق: 

 

 وصف المضاق 

د، التشبوالد الحلمُخ، الوىدَىالد الحزح واالسمبطُخ والوتجبٌَخ، الفئبد والمزًبد، الوعمداد، الزهز الحلمبد والوىدَىال

 .(Tor, Ext)، الضزة التٌسىرٌ، التفىُه، المزًبد Hom (A, B)الهوىلىجُخ والىىهوىلىجُخ، 

 

 أهذاف المضاق 

 الحلمُخ، الوىدَىالد الحزح واالسمبطُخ  لحلمبد والوىدَىالد، التشبوالدل األسبسُخ تعزَف الطبلت ثبلوفبهُن

 والوتجبٌَخ، الفئبد والمزًبد، الوعمداد.

 الزهز الهوىلىجُخ والىىهوىلىجُخ،   هفهىم إدرانHom (A, B).الضزة التٌسىرٌ، التفىُه ، 

 المزًبد  فهن(Tor, Ext). 

 

 مخرجات المضاق

 علً: لبدرا الطبلت َىىى ثٌجبحالوسبق  اهذ هي االًتهبء عٌد

  للحلمبد والوىدَىالد، التشبوالد الحلمُخ، الوىدَىالد الحزح واالسمبطُخ والوتجبٌَخ، التعبهل هع الوفبهُن األسبسُخ

 ، الضزة التٌسىرٌ، التفىُه.Hom (A, B)الفئبد والمزًبد، الوعمداد، الزهز الهوىلىجُخ والىىهوىلىجُخ، 

  المزًبد تطجُك(Tor, Ext). 

 

 محتىي المضاق

Topics 
#of 

lectures 

# of 

weeks 

 Rings and modules 2 1 

 Homomorphisms 2 1 

 Free modules 2 1 

 Projective modules 2 1 

 Injective modules 2 1 

 Categories and functors 2 1 

 Complexes 2 1 

 Homology groups 2 1 

 Co-Homology groups 2 1 

 Hom(A, B) 2 1 

 Tensor products 2 1 

 Resolutions 2 1 

 The functor (Ext) 2 1 

 The functor (Tor) 2 1 
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 التعلم والتقييم اصتراتيجيات 

 

 الكتاب المقرر والمراجع

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نىع

 التقىيم

أدوات 

 القياس

التعبهل هع الوفبهُن األسبسُخ للحلمبد 

والوىدَىالد، التشبوالد الحلمُخ، الوىدَىالد 

الحزح واالسمبطُخ والوتجبٌَخ، الفئبد 

والمزًبد، الوعمداد، الزهز الهوىلىجُخ 

، الضزة Hom (A, B)والىىهوىلىجُخ، 

 التٌسىرٌ، التفىُه.

 هحبضزاد
توبرَي 

 وهٌبلشبد

اهتحبًبد شهزَخ ووظبئف 

 واهتحبًبد سزَعخ

اهتحبى 

 ًهبئٍ

 هحبضزاد .(Tor, Ext)المزًبد تطجُك 
توبرَي 

 وهٌبلشبد

اهتحبًبد شهزَخ ووظبئف 

 واهتحبًبد سزَعخ

اهتحبى 

 ًهبئٍ

Year Publisher Author Title 

1994 
Cambridge 

University 
C. A. Weibel 

An Introduction to 

Homological Algebra 

1956 Princeton University 
H. Cartan and S. 

Eilenberg 
Homological Algebra 
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 MATH 643وصف مضاق  
 

 (3الجبر الحذيث )  اسن الوساق : MATH 643 رهز الوساق ورلوه :

 االنجليزيةلغت تدريس الوساق:  ---الوتطلب السابك للوساق: 

 3الساعاث الوعتودة:  ثانيةصنة هستىي الوساق: 

 

 وصف المضاق 

التىسع التىاهلي للحلماث، الوجوىعاث الجبزيت،  الحلماث والوىديىالث الٌىثزيت، الحلماث والوىديىالث االرتيٌيت،

ىاياها، هيزهٌت االصفار لهلبزث، جذر الحلمت، الحلماث شبه هبزهٌت الماعدة لهلبزث، التفىيه االبتدائي، هبزهٌت ً

 ارتيي، الحلمياث والتشاوالث علً الحلمياث.-البسيطت، حلمت الزهزة، ًظزيت هاش، هبزهٌت ودربيزى

 

 أهذاف المضاق 

 للحلماث والوىديىالث الٌىثزيت، الحلماث والوىديىالث االرتيٌيت، التىسع  األساسيت عزيف الطالب بالوفاهينت

 التىاهلي للحلماث، الوجوىعاث الجبزيت.

 جذر الحلمت، الحلماث شبه البسيطت، حلمت الزهزة، التفىيه االبتدائي. هفهىم إدران 

 ارتيي.-هيزهٌت االصفار لهلبزث، ًظزيت هاش، هبزهٌت ودربيزىهبزهٌت الماعدة لهلبزث، هبزهٌت ًىاياها،  فهن 

 

 مخرجات المضاق

 علً: لادرا الطالب يىىى بٌجاحالوساق  اهذ هي االًتهاء عٌد

  التعاهل هع الوفاهين األساسيت للحلماث والوىديىالث الٌىثزيت، الحلماث والوىديىالث االرتيٌيت، التىسع التىاهلي

 الجبزيت، جذر الحلمت، الحلماث شبه البسيطت، حلمت الزهزة، التفىيه االبتدائي.للحلماث، الوجوىعاث 

  تطبيك ول هي هبزهٌت الماعدة لهلبزث، هبزهٌت ًىاياها، هيزهٌت االصفار لهلبزث، ًظزيت هاش، هبزهٌت

 ارتيي.-ودربيزى

 

 محتوى المضاق

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

 Noetherian rings and modules 2 1 

 Artinian rings and modules 2 1 

 Hilbert’s basis theorem for polynomial rings for power series rings 2 1 

 Primary decomposition 2 1 

 Nakayama’s lemma 2 1 

 Localization 2 1 

 Integral extensions of rings 2 1 

 Algebraic sets 2 1 

 Hilbert’s Nullstellensatz 2 1 

 Noether’s normalization theorem 2 1 

 Radicals 2 1 

 Semi-simple rings 2 1 

 Group rings and Masche’s theorem 2 1 

 Wedderburn-Artin theorem, Modules, Homomorphism of modules 2 1 
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 التعلم والتقييم اصتراتيجيات 

 

 

 

 الكتاب المقرر والمراجع

 مخرجات التعلم

اصتراتيجيا

 ت

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

التعاهل هع الوفاهين األساسيت للحلماث 

والوىديىالث الٌىثزيت، الحلماث 

والوىديىالث االرتيٌيت، التىسع التىاهلي 

للحلماث، الوجوىعاث الجبزيت، جذر 

الحلمت، الحلماث شبه البسيطت، حلمت 

 الزهزة، التفىيه االبتدائي.

 هحاضزاث
تواريي 

 وهٌالشاث

شهزيت ووظائف اهتحاًاث 

 واهتحاًاث سزيعت

اهتحاى 

 ًهائي

تطبيك ول هي هبزهٌت الماعدة لهلبزث، 

هبزهٌت ًىاياها، هيزهٌت االصفار 

-لهلبزث، ًظزيت هاش، هبزهٌت ودربيزى

 ارتيي.

 هحاضزاث
تواريي 

 وهٌالشاث

اهتحاًاث شهزيت ووظائف 

 واهتحاًاث سزيعت

اهتحاى 

 ًهائي

Year Publisher Author Title 

1995 Springer-Verlag D. Eisenbud Commutative Algebra 

1969 Addison-Wesley 
M. F. Atiyah and I. 

G. Macdonald 

Introduction to 

Commutative Algebra 
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 MATH 642      مساق وصف
 

 (2حديث )الالجبر   :انًساق اسى  MATH 642   :ورلًه انًساق ريش

 االنجليزية: انًساق تذرَس نغح  MATH 641:نهًساق انساتك انًتطهة

 3: انًؼتًذج انساػاخ ثانية سنة: انًساق يستىي

 

 مساق وصف
 

ؼاخ انجثزَح ُانماتهح نهحم. تىسُؼاخ انحمىل: انتىس. انسهسالخ انؼادَح وانشيز Anانشيز انثسُطح وانشيزج 

ُح. االَغالق انجثزٌ. انتىسؼاخ االػتُادَح. االَغالق االػتُادٌ. انتىسؼاخ انماتهح نهفصم. يوانتىسُؼاخ انًتسا

تشاكالخ انحمىل. سيزج جانىا نهتىسؼح. سيزج جانىا نكثُزج حذود. انًثزهُح االساسُح نُظزَح جانىا. وتطثُماخ: 

تهُح انحهىل تاستخذاو انجذور، االَشاء تاستخذاو انًسطزج وانفزجار. انحمىل انًُتهُح. انتىسؼاخ انًتسايُح لا

 انًجزدج. يثزهُح نىروث.

 

 المساق اهداف
 

 فٍ َظزَح انشيز. انطانة سَادج يؼزفح 

 .فهى تىسُؼاخ انحمىل 

 نهحمىل. حانذاتُ نتشاكالخفهى ا 

  نحمم انتىسغ انًُاظز انحمىل انجشئُح يجًىػح ونشيزج جانىا انشيز انجشئُح يجًىػح  تٍُانتثادنُح فهى انؼاللح

 نشيزج جانىا.

 فهى تؼض تطثُماخ َظزَح جانىا . 

  انًُتهُحانحمىل ودراسح تؼض فهى . 

 

 المساق مخرجات
 

 االَتهاء يٍ هذا انًساق تُجاح َكىٌ انطانة لادرا ػهً: ػُذ

  يىضىع تىسؼح انحمىلفهى. 

  نتىسؼاخ حمىل يؼُُح حانذاتُ نتشاكالخاحساب. 

 األساسُح نُظزَح جانىا. وادران نحُثُاخ انًثزهُح فهى 

 .انتؼايم يغ تؼض انتطثُماخ نُظزَح جانىا 

  انحمىل انًُتهُحإثثاخ وفهى أساسُاخ. 

 

 المراجع و الكتب
 

Year Publisher Author Title 

2004 John Wiley 
David Dummit and 

Richard Foote 
Abstract Algebra 

1993 Brooks/ Cole I. M. Isaacs Algebra 

1972 The University of Chicago Irving Kaplansky Fields and Rings 
 

 

 

 المساق محتوى
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

- Simple groups and simplicity of . 2 1 

- Normal series and solvable groups 2 1 

- Field extensions: Algebraic and transcendental extensions 3 1.5 

- Algebraic closure. Separable extensions. 2 1 

- Normal extensions and normal closure. Splitting fields 3 1.5 

- Field automorphisims, The Galois group of an extension. 3 1.5 
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- The Galois group of a polynomial. 3 1.5 

- The fundamental theorem of Galois Theory. 3 1.5 

- Applications: Solvability by radicals, ruler and compass 

constructions. 
2 1 

- Finite fields. 3 1.5 

- Purely transcendental extensions 2 1 

 
 

 استراتيحيات التدريس و التقييم
 

 تقييم  المخرجات
نشاطات 

 التعلم
 التقييم استراتيحيات التدريس

 يىضىع تىسؼح انحمىلفهى 
ايتحاَاخ 

 جواختثاراخ لصُز

تًارٍَ 

 وَماشاخ

انًحاضزاخ, وانذراسح 

 انذاتُح

ايتحاَاخ 

 َهائُح

 حانذاتُ نتشاكالخاحساب 

 .نتىسؼاخ حمىل يؼُُح

ايتحاَاخ 

 اختثاراخ لصُزجو

تًارٍَ 

 وَماشاخ

انًحاضزاخ, وانذراسح 

 انذاتُح

ايتحاَاخ 

 َهائُح

 وادران نحُثُاخ انًثزهُح فهى

 األساسُح نُظزَح جانىا.

ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصُزو

تًارٍَ 

 َماشاخو

انذراسح انًحاضزاخ, و

 انذاتُح

ايتحاَاخ 

 َهائُح

انتؼايم يغ تؼض انتطثُماخ 

 نُظزَح جانىا.

ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصُزو

تًارٍَ 

 َماشاخو

انذراسح انًحاضزاخ, و

 انذاتُح

ايتحاَاخ 

 َهائُح

انحمىل إثثاخ وفهى أساسُاخ 

 .انًُتهُح

ايتحاَاخ 

 جاختثاراخ لصُزو

تًارٍَ 

 وَماشاخ

انذراسح انًحاضزاخ, و

 انذاتُح

ايتحاَاخ 

 َهائُح
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  MATH 641وصف مساق 
 

 (1)حديث الجبر ال  :اسم المساق  MATH 641   سمض المساق وسلمه:

 االنجليزيةلغح تذسيس المساق:   --- المتطلة الساتك للمساق :

 3الساػاخ المؼتمذج:  أولًسىح مستىي المساق: 

 

 وصف المساق
 

للضمش التثذيليح المىتهيح التىليذ. تصىيف الضمش ، صمش التشاكالخ. المثشهىح األساسيح سايلى مثشهىاخ .فؼل الضمش

الحلماخ، التشاكالخ ػلً  .راخ المىي الصفشيحالضمش الماتلح للحل، صمش  راخ الشتة الصغيشج، الضمش الثسيطح.

. التحليل وحيذج لمجاالخ المثاليح الشئيسيح، المجاالخالليذيح. اإل ، المجاالخالمجاالخ الكاملح الحلماخ،

 الضشب المثاشش في المىديىالخ. التشاكالخ ػلً المىديىالخ. المىديىالخ الجضئيح، المىديىالخ.

 

 اهداف المساق
 

 الضمش خىاصيفهم  أن. 

 ػلً الضمش وتؼميماتها. يفهم وظشياخ التشاكل ان 

 ػلً الضمش.يفهم  وظشياخ سايلى انيفهم فؼل الضمش و ان 

 ح.الضمش الثسيطخىاص يفهم  ان 

 ح للحل والضمش راخ المىج الصفشيحيفهم الضمش الماتل ان. 

 الضمش الحشج و تمثيلها يفهم خىاص ان. 

 لمجاالخ المثاليح الشئيسيح، المجاالخالليذيح. اإل ، المجاالخالمجاالخ الكاملح ،يفهم الحلماخ و المجاالخ ان 

 التحليل وحيذج

 الضشب المثاشش في المىديىالخ.المىديىالخ. المىديىالخ الجضئيح،  يفهم ان 

 

 مخرجات المساق
 

 االوتهاء مه هزا المساق تىجاح يكىن الطالة لادسا ػلً: ػىذ

 للضمش المهمح الخصائض مغ التؼامل. 

 مجمىػح ػلً صمشج ػمل فهم. 

 سايلى. ىظشياخت  المتؼلمح الحساتاخ اجشاء 

 للضمش التثذيليح المىتهيح التىليذ األساسيح الىظشيح فهم. 

 راخ المىج الصفشيحالماتلح للحل والضمش  مفاهيم فهم. 

 لمجاالخ المثاليح الشئيسيح، الليذيح. اإل ، المجاالخالمجاالخ الكاملح: حلماخال مه مهمح أوىاع تؼض مغ التؼامل

 .التحليل وحيذج المجاالخ

  المىديىالخ الحشج. .تؼض خىاص المىديىالخ فهم 

 

 اساليب التدريس و تقييمها
 

 تقييم المخرجات
نشاطات 

 التعلم

اساليب 

 لتدريسا
 التقييم

 .للضمش المهمح الخصائض مغ التؼامل
امتحاواخ واختثاساخ 

 لصيشج

 تماسيه 

 ووماشاخ

 المحاضشاخ, 

 والذساسح الزاتيح

امتحاواخ 

 وهائيح

 .مجمىػح ػلً صمشج ػمل فهم
امتحاواخ واختثاساخ 

 لصيشج

 تماسيه 

 ووماشاخ

 المحاضشاخ, 

 والذساسح الزاتيح

امتحاواخ 

 وهائيح

 ىظشياخت  المتؼلمح الحساتاخ اجشاء

 سايلى.

امتحاواخ واختثاساخ 

 لصيشج

 تماسيه 

 ووماشاخ

 المحاضشاخ, 

 والذساسح الزاتيح

امتحاواخ 

 وهائيح

للضمش التثذيليح  األساسيح الىظشيح فهم

 .المىتهيح التىليذ

امتحاواخ واختثاساخ 

 لصيشج

 تماسيه 

 ووماشاخ

 المحاضشاخ, 

 والذساسح الزاتيح

امتحاواخ 

 هائيحو

الماتلح للحل والضمش راخ المىج  مفاهيم فهم

 .الصفشيح

امتحاواخ واختثاساخ 

 لصيشج

 تماسيه 

 ووماشاخ

 المحاضشاخ, 

 والذساسح الزاتيح

امتحاواخ 

 وهائيح
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 مه مهمح أوىاع تؼض مغ التؼامل

 ، المجاالخالمجاالخ الكاملح: حلماخال

لمجاالخ المثاليح الشئيسيح، الليذيح. اإل

 التحليل وحيذج المجاالخ

امتحاواخ واختثاساخ 

 لصيشج

 تماسيه 

 ووماشاخ

 المحاضشاخ, 

 والذساسح الزاتيح

امتحاواخ 

 وهائيح

 .تؼض خىاص المىديىالخ فهم

 المىديىالخ الحشج.

امتحاواخ واختثاساخ 

 لصيشج

 تماسيه 

 ووماشاخ

 المحاضشاخ, 

 والذساسح الزاتيح

امتحاواخ 

 وهائيح

 

 محتىي المساق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

 Review of elementary group theory: groups, subgroups, 

homomorphisms, quotient groups, Lagrange’s theorem  
2 1 

 Group actions. 4 2 

 Sylow theorems 2 1 

 Group of Automorphisims 2 1 

 The fundamental theorem of finitely generated abelian groups 3 1.5 

 Classification of groups of small orders. 3 1.5 

 Euclidean domains, P.I.D's, and UFD's 3 1.5 

 Modules, Submodules. 3 1.5 

 Homomorphisms of modules. 2 1 

 Direct sum of modules  2 1 

 Free modules. 2 1 

 

 الكتب و المراجع
 

Year Publisher Author Title 

2004 John Wiley  David Dummit and Richard Foote Abstract Algebra 

2000 Springer-Verlag. Thomas W. Hungerford Algebra 
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 MATH 623وصف مضاق 
 

 نظرية التقرية : اسى انًساق MATH 623 : ريز انًساق ٔرلًّ

 االنجليزية:  نغح تذرٚس انًساق ----:  انًتطهة انساتك نهًساق

 3:  انساعاخ انًعتًذج صنة ثانية:  يستٕٖ انًساق

 

 وصف المضاق

ٔانذٔال انًثهثٛح، انتمزٚة األفضم أ االيثم،  انذذٔدانعايح، االستٛفاء تًتعذد  أٔ االستمزاء انذاخهٙ يسأنح االستٛفاء

 انتكزارٚح فٙ انًعٛار األلصٗ، األسانٛة انضزب انذاخهٙ، االسماطاخ، أفضم تمزٚة فضاءاخ فٙ تمزٚة أفضم

 .عذج يتغٛزاخ فٙ انتمزٚة نهًعادالخ غٛز انخطٛح،

 

 أهذاف المضاق

 

 .فٓى يسأنح االستٛفاء تسٛالٓا انعاو 

 ٚة األيثم فٙ فضاءاخ انضزب انذاخهٙ.يفٕٓو انتمز 

  ٙانٓهثزتٛح. ٔفٙ انفضاءاخإٚجاد انتمزٚة األيثم تانُسثح نهًعٛار االلص 

 .انتعزف عهٗ انطزق انتكزارٚح نذم يعادالخ غز خطٛح 

 .كٛفٛح تمزٚة التزاَاخ تأكثز يٍ يتغٛز 

 

 مخرجات المضاق

 

 

 تُجاح ٚكٌٕ انطانة:ا انًساق عُذ االَتٓاء يٍ ْذ

 انًثهثٛح ٔكذنك انذٔالتاستخذاو انذٔال كثٛزج انذذٔد انشزائخ تُاء  عهٗ لادرا. 

  ًِفٕٓو انتمزٚة األيثم ٔشزٔط انتٕاجذ ٔانٕدذاَٛح.تيعزفح عُذ 

 ٗإٚجاد انتمزٚة األيثم يٍ خالل االسماط انعًٕد٘. لادرا عه 

 ٗتطثٛك انطزق انتكزارٚح نذم يُظٕيح يعادالخ غٛز خطٛح. لادرا عه 

 ٗانطزق انًختهفح نتمزٚة دٔال تأكثز يٍ يتغٛز. يعزفح  لادرا عه  

 

 محتوى المضاق

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Review of Functional Analysis 

- Linear Spaces 

- Normed Spaces 

- Inner Product Spaces 

-  Spaces 

- Operators 

- Continuous Linear Operators 

- Linear Functionals 

- Weak Convergence and Weak Compactness 

6 2 

Approximation Theory 

- Interpolation theory 

- Best Approximation 

- Best Approximation in Inner product spaces, Projection on 

closed convex sets 

- Orthogonal Polynomials 

18 6 



2 

 

- Projection Operators 

- Uniform Error Bounds 

Nonlinear Equations and Their Solution by Iteration 
- The Banach Fixed-Point Theorem 

- Applications to Iterative Methods  

- Differential Calculus for Nonlinear Operators 

- Newton’s Method 

15 5 

Multivariable Polynomial Approximation 
- Notation and the Best Approximation Results  

- Orthogonal Polynomials 

6 2 

 

 اصتراتيجيات التعلم والتقييم 

 

 الكتاب المقرر والمراجغ

 اصم الكتاب اصم المؤلف اصم الناشر صنة النشر

0220 Springer 
Kendall Atkison and 

Weimin Han 

Theoretical Numerical Analysis: A 

functional analysis framework 

1979 Dover Peter Linz 
Theoretical Numerical Analysis: An 

introduction to advanced techniques 

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم
 أدوات القياس

انشزائخ تاستخذاو انذٔال تُاء  لادرا عهٗ

 كثٛزج انذذٔد ٔكذنك انذٔال انًثهثٛح
 يذاضزاخ

تًارٍٚ 

 ٔيُالشاخ

ٓزٚح ٔٔظائف ايتذاَاخ ش

 ٔايتذاَاخ سزٚعح
 ايتذاٌ َٓائٙ

يعزفح يفٕٓو انتمزٚة األيثم عُذِ 

  ٔشزٔط انتٕاجذ ٔانٕدذاَٛح 
 يذاضزاخ

تًارٍٚ 

 ٔيُالشاخ

ايتذاَاخ شٓزٚح ٔٔظائف 

 ٔايتذاَاخ سزٚعح
 ايتذاٌ َٓائٙ

إٚجاد انتمزٚة األيثم يٍ   لادرا عهٗ

  خالل االسماط انعًٕد٘
 يذاضزاخ

تًارٍٚ 

 خٔيُالشا

ايتذاَاخ شٓزٚح ٔٔظائف 

 ٔايتذاَاخ سزٚعح
 ايتذاٌ َٓائٙ

تطثٛك انطزق انتكزارٚح نذم  لادرا عهٗ

  يُظٕيح يعادالخ غٛز خطٛح
 يذاضزاخ

تًارٍٚ 

 ٔيُالشاخ

ايتذاَاخ شٓزٚح ٔٔظائف 

 ٔايتذاَاخ سزٚعح
 ايتذاٌ َٓائٙ

انطزق انًختهفح نتمزٚة يعزفح  لادرا عهٗ

 دٔال تأكثز يٍ يتغٛز
 يذاضزاخ

تًارٍٚ 

 ٔيُالشاخ

ايتذاَاخ شٓزٚح ٔٔظائف 

 ٔايتذاَاخ سزٚعح
 ايتذاٌ َٓائٙ
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 MATH 621وصف هضاق 

 

 تحليل عذدً هتقذم : اسُ اٌّساق MATH 621 : رِز اٌّساق ورلّه

 االنجليزية:  ٌغت حذرَس اٌّساق ---:  اٌّخطٍب اٌسابك ٌٍّساق

 3:  اٌساػاث اٌّؼخّذة صنة اولي:  ِسخىي اٌّساق

 

 وصف الوضاق
 

اٌذٍىي اٌؼذدَت ٌٍّؼادالث اٌخفاضٍُت  ،خطُت اٌذٍىي اٌؼذدَت ٌّٕظىِت ِؼادالث غُز ،اٌخمزَب باسخخذاَ اٌشزائخ

 ٌؼذدَت ٌّسائً اٌمُُ اٌذذَت.اٌذٍىي ا ،اٌجزئُت

 

 أهذاف الوضاق
 

  بُٓ أٔىاع اٌشزائخ اٌّشهىرة. وفهُ اٌفزولاثوُفُت بٕاء اٌخمزَب باسخخذاَ وثُز اٌذذود اٌّخمطغ 

 اٌشزائخ اٌطبُؼُت اٌخىؼُبُت. 

  ًٍجزئُت ػذدَا ِثً طزق اٌفزولاث اٌثابخت واٌؼٕاصز اٌ دالث اٌخفاضٍُتاٌطزق اٌّخخٍفت ٌذً اٌّؼااٌخؼزف ػ

 اٌثابخت ودراست اٌثباث اٌؼذدٌ إٌّىط بها. 

  ًٍاٌطزق اٌؼذدَت اٌّخخٍفت ٌذً ِسائً اٌمُُ اٌذذَت. اٌخؼزف ػ 

 .إدران ِفهىَ إٌمطت اٌثابخت ٌّٕظىِت ِؼادالث غُز خطُت وِسائً اٌىدذأُت واٌىجىد اٌّخؼٍمت بها 

 ٌخؼزف ػًٍ اٌطزق اٌّشهىرة ٌخمزَب اٌذٍىي ٌٕظُ اٌّؼادالث اٌغُز خطُت وسٍىوها اٌخماربٍ.ا 

 

 هخرجات الوضاق
 

 بٕجاح َىىْ اٌطاٌب لادرا ػًٍ:ا اٌّساق ػٕذ االٔخهاء ِٓ هذ

 واٌخُُّز بُٕها. ػًٍ بٕاء اٌشزائخ ِٓ اٌذرجت األوًٌ واٌذرجت اٌثأُت ووذٌه اٌشزائخ اٌطبُؼُت اٌخىؼُبُت 

 شخماق وحطبُك طزق اٌفزولاث واٌؼٕاصز اٌثابخت ٌذً اٌّؼادالث اٌخفاضٍُت اٌجزئُت وِذذودَت وً ِٕها.ا 

 .حطبُك طزَمت اٌمذف واٌفزق اٌثابج ٌذً ِسائً اٌمُُ اٌذذَت 

  فهُ إٌظزَاث األساسُت ألثباث اٌىدذأُت واٌىجىد ٌٍمُُ اٌثابخت ٌّسائً فٍ أوثز ِٓ ِخغُزو وذٌه حطبُك

 .خىزارَت اٌثابختاٌطزَمت اٌ

 .حطبُك طزق ُٔىحٓ واالٔذذار اٌشذَذ ٌذً ٔظُ اٌّؼادالث اٌغُز خطُت 

 

 هحتوى الوضاق
 

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Approximation by Spline Functions 

- First-Degree and Second-Degree Splines 

- Natural Cubic Splines 

- B-Splines: Interpolation and Approximation 

6 3 

Numerical Solutions of Nonlinear Systems of Equations 

- Fixed Points for Functions of Several Variables 

- Newton’s Method 

- Quasi-Newton Methods 

- Steepest Descent Techniques 

- Homotopy and Continuation Methods 

8 4 

Numerical Solutions to Partial Differential Equations 

- Elliptic Partial Differential Equations  

- Parabolic Partial Differential Equations 

- Hyperbolic Partial Differential Equations 

- An Introduction to the Finite-Element Method 

8 4 
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Boundary-Value Problems for Ordinary Differential Equations  

- The Linear Shooting Method 

- The Shooting Method for Nonlinear Problems 

- Finite-Difference Methods for Linear Problems 

- Finite-Difference Methods for Nonlinear Problems 

- The Rayleigh-Ritz Method 

8 4 

 

 اصتراتيجيات التعلن والتقيين 

 

 

 الكتاب الوقرر والوراجع
 

 اصن الكتاب اصن الوؤلف اصن الناشر صنة النشر

1022 Brooks Cole 
Richard L. Burden and 

J. Douglas Faires 
Numerical Analysis 

1021 Brooks Cole 
Ward Cheney and 

David Kincaid 

Numerical Mathematics 

and Computing 

 

 هخرجات التعلن
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلن

 نوع

 التقوين

أدوات 

 القياس

اٌشزائخ ِٓ اٌذرجت اٌمذرة ػًٍ بٕاء 

األوًٌ واٌذرجت اٌثأُت ووذٌه اٌشزائخ 

 اٌطبُؼُت اٌخىؼُبُت واٌخُُّز بُٕها

 ِذاضزاث
حّارَٓ 

 وِٕالشاث

اِخذأاث شهزَت ووظائف 

 واِخذأاث سزَؼت

اِخذاْ 

 ٔهائٍ

اشخماق وحطبُك طزق اٌفزولاث 

واٌؼٕاصز اٌثابخت ٌذً اٌّؼادالث 

 ِٕها اٌخفاضٍُت اٌجزئُت وِذذودَت وً

 ِذاضزاث
حّارَٓ 

 وِٕالشاث

اِخذأاث شهزَت ووظائف 

 واِخذأاث سزَؼت

اِخذاْ 

 ٔهائٍ

حطبُك طزَمت اٌمذف واٌفزق اٌثابج ٌذً 

 اٌذذَتِسائً اٌمُُ 
 ِذاضزاث

حّارَٓ 

 وِٕالشاث

شهزَت ووظائف  اِخذأاث

 واِخذأاث سزَؼت

اِخذاْ 

 ٔهائٍ

اٌمذرة فهُ إٌظزَاث األساسُت ألثباث 

اٌىدذأُت واٌىجىد ٌٍمُُ اٌثابخت ٌّسائً 

فٍ أوثز ِٓ ِخغُزو وذٌه حطبُك 

 اٌطزَمت اٌخىزارَت اٌثابخت

 ِذاضزاث
حّارَٓ 

 وِٕالشاث

اِخذأاث شهزَت ووظائف 

 واِخذأاث سزَؼت

اِخذاْ 

 ٔهائٍ

طزق ُٔىحٓ واالٔذذار اٌشذَذ حطبُك 

 ٌذً ٔظُ اٌّؼادالث اٌغُز خطُت
 ِذاضزاث

حّارَٓ 

 وِٕالشاث

اِخذأاث شهزَت ووظائف 

 واِخذأاث سزَؼت

اِخذاْ 

 ٔهائٍ
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 MATH 618ضاق موصف 
 

 االقترانيفي التحليل تقرية نظرية ال  :اسى انًسبق   MATH 618 : ريز انًسبق ورلًه

 االنجليزية:  نغخ تذرَس انًسبق ------:  انًتطهت انسبثك نهًسبق

 3:  انسبعبد انًعتًذح صنة ثانية:  يستىي انًسبق

 

 وصف المضاق

فضم تمزَت، تفزد أفضم تمزَت، تىصُف أفضم تمزَت يٍ انفضبءاد انًجًىعبد انًحذثخ، أفضم تمزَت، وجىد أ

انجزئُخ. تىصُف أفضم تمزَت فٍ فضبءاد انضزة انذاخهٍ. ثعض انفئبد يٍ أنفضبءاد انجزئُخ انخطُخ انًمزثخ. 

اإلسمبطبد انًتزَخ. .  انجزئُخ تشُجشُفانتمزَت األفضم انمىَخ. فضبءاد عُبصز فضبءاد انمسًخ. انتمزَت و

زاَبد انًتجهخ يثم فضبءاد تص االستًزارَخ نإلسمبطبد انًتزَخ. أفضم تمزَت فٍ ثعض فضبءاد اإللخصبئ

 .وفضبءاد ,(  اإللتزاَبد انًتصهخ 

 

 أهذاف المضاق

 ا  وتفزد ا  دراسخ يفهىو أفضم تمزَت فٍ  فضبءاد ثُبخ ، وجىد. 

 ُخ انًمزثختمذَى أَىاع يختهفخ يٍ انفضبءاد انجزئ. 

 .دراسخ ثعض انفئبد يٍ انفضبءاد انجزئُخ انخطُخ انًمزثخ 

 .انتحمُك فٍ خصبئص عُبصز انتمزَت األفضم انفزَذح انمىَخ 

 .دراسخ يفهىو فضبءاد تشُجُشُف انجزئُخ  وخصبئصهب انزئُسُخ 

 .دراسخ يفهىو اإلسمبطبد انًتزَخ وخصبئص استًزارَتهب 

 انًمزثخ فٍ فضبءاد اإللتزاَبد انًتجهخ يثم فضبءاد اإللتزاَبد انًتصهخ  دراسخ ثعض أَىاع انفضبءاد انجزئُخ

 .وفضبءاد ,(  

  ثخ.ًمزان انفضبءاد انجزئُختًُز ثعض أَىاع 

 

 مخرجات المضاق

 االَتهبء يٍ هذا انًسبق ثُجبح َكىٌ انطبنت لبدرا عهً: عُذ

 َُز، انىجىد وانتفزدفهى يفهىو أفضم تمزَت فٍ يختهف انًعب. 

  ٌانتفزَك ثٍُ أَىاع يختهفخ يٍ أفضم انتمزَجبد فٍ فضبءاد ثُبخ،  يثم تمزَت تشُجشُف، انتمزَت األفضم انمى

 .انًتفزد

 .تىصُف ثعض يٍ فضبءاد ثُبخ  يٍ خالل أفضم تمزَت 

 فهى خصبئص االستًزارَخ وشجه االستًزارَخ نإلسمبطبد انًتزَخ. 

 األفضم  فٍ فضبءاد اإللتزاَبد انًتصهخ  فهى أفضم خصبئص انتمزَت 

  فهى خصبئص انتمزَت األفضم تمزَت نجعض انفضبءاد انجزئُخ نفضبءاد. 

 

 المضاق   محتوى

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Chapter 1 Characterization of Elements of Best Approximation 
 

- 1.1 Existence of elements of best approximation 

- 1.2 Some classes of proximinal linear subspaces 

- 1.3 Normed linear spaces in which all closed subspaces are 

      Proximinal 

- 1.4 Proximinality in quotient spaces 

- 1.5 Very non- proximinal  linear subspaces 

8 4 



2 

 

 

Chapter  2  Uniqueness of Elements of Best Approximations 
 

- 2.1 Characterization of Cheybshev and semi-Cheybshev subspaces 

- 2.2  Existence of Cheybshev and semi-Cheybshev subspaces 

- 2.3  Cheybshev and semi-Cheybshev  subspaces and quotient spaces 

- 2.4 Strong unique elements of best approximations and Cheybshev  

      subspaces. 

8 4 

Chapter 3  Metric Projections 

- 3.1 The mapping 𝛑a metric projections 

- 3.2 Continuity of metric projections 

- 3.3 Weak-continuity of metric projections 

- 3.4 Lipschitzian metric projections 

- 3.5 Semi-continuity and continuity of set valued metric projections 

- 3.6 Continuous selections and linear selection for set valued metric  

      projections 

8 4 

Chapter 4  Best Approximation in Vector 

Valued Function Spaces 

- 4.1 Best approximation in space of continuous bounded                 

       functions on a compact set 

- 4.2 Best approximation in  ,  

4 2 

 

 الكتاب المقرر والمراجغ

Year Publisher Author Title 

1974 J. W. Arrowsmith ltd Ivan Singer 
The Theory of Best Approximation and 

Functional Analysis 

1997 John Wilely Ivan Singer Abstract and Convex Analysis 

 

 اصتراتيجيات التعلم والتقييم

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم
 التقويم نوع

أدوات 

 القياس

فهى يفهىو أفضم تمزَت فٍ يختهف انًعبَُز، 

 انىجىد وانتفزد.
 يحبضزاد

تًبرٍَ 

 دويُبلشب

ايتحبَبد شهزَخ ووظبئف 

 وايتحبَبد سزَعخ

ايتحبٌ 

 َهبئٍ

انتفزَك ثٍُ أَىاع يختهفخ يٍ أفضم 

انتمزَجبد فٍ فضبءاد ثُبخ،  يثم تمزَت 

 تشُجشُف، انتمزَت األفضم انمىٌ انًتفزد.

 يحبضزاد
تًبرٍَ 

 ويُبلشبد

ايتحبَبد شهزَخ ووظبئف 

 وايتحبَبد سزَعخ

ايتحبٌ 

 َهبئٍ

اد ثُبخ  يٍ خالل تىصُف ثعض يٍ فضبء

 أفضم تمزَت.
 يحبضزاد

تًبرٍَ 

 ويُبلشبد

ايتحبَبد شهزَخ ووظبئف 

 وايتحبَبد سزَعخ

ايتحبٌ 

 َهبئٍ

فهى خصبئص االستًزارَخ وشجه 

 االستًزارَخ نإلسمبطبد انًتزَخ.
 يحبضزاد

تًبرٍَ 

 ويُبلشبد

ايتحبَبد شهزَخ ووظبئف 

 وايتحبَبد سزَعخ

ايتحبٌ 

 َهبئٍ

تمزَت األفضم  فٍ فهى أفضم خصبئص ان

 فضبءاد اإللتزاَبد انًتصهخ 
 يحبضزاد

تًبرٍَ 

 ويُبلشبد

ايتحبَبد شهزَخ ووظبئف 

 وايتحبَبد سزَعخ

ايتحبٌ 

 َهبئٍ

فهى خصبئص انتمزَت األفضم تمزَت نجعض 

 .انفضبءاد انجزئُخ نفضبءاد 
 يحبضزاد

تًبرٍَ 

 ويُبلشبد

ايتحبَبد شهزَخ ووظبئف 

 خوايتحبَبد سزَع

ايتحبٌ 

 َهبئٍ
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 MATH 617وصف مضاق  
 

 التحليل التوافقي المجرد اسم المساق : MATH 617 زمز المساق وزلمه :

 االنجليزيةلغح تدزَس المساق:  ---المتطلة الساتك للمساق: 

 3الساعاخ المعتمدج:    صنة ثانيةمستىي المساق: 

 

 وصف المضاق 

تحىَل فىزَس علً الفضاء االللُدٌ  .االللُدٌ ذو الثعد الىىوٍمتسلسالخ فىزَس. الفضاءاخ االلتساوُح علً الفضاء 

  ح. تطثُماخ. الزمس التىتىلىجُح. أساسُاخ وظسَح التمثُل. الزمس المضغىط تعضو حذو الثعد الىىوٍ. مىاضُع اضافُ

 

 أهذاف المضاق 

  متسلسالخ فىزَس و تطثُماتها.تمدَم 

  و تعض تطثُماته. الثعد الىىوٍتمدَم تحىَل فىزَس علً الفضاء االللُدٌ ذو 

 تعمُم و فهم التحلُل التىافمٍ تطسَمح مجسدج علً الزمس التىتىلىجُح. 

  أساسُاخ وظسَح التمثُل و الزمس المضغىطح المطلىتح فٍ التحلُل التىافمٍ.فهم و استُعاب 

 

 مخرجات المضاق

 علً: لادزا الطالة َكىن تىجاحالمساق  اهر مه وتهاءاإل عىد

  استُعاب متسلسالخ فىزَس و تحىَل فىزَس علً الفضاء االللُدٌ ذو الثعد الىىوٍفهم و. 

  التحلُل التىافمٍ مه الفضاء االللُدٌ ذو الثعد الىىوٍ إلً الزمس التىتىلىجُح العامح.وتعمُم تعض أفكاز  زتظ 

 محلُا المضغىطح للمجمىعاخ التمثُل وظسَح أساسُاخ فهم. 

 

 محتوى المضاق

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Fourier Series 4 2 

Functions spaces on  n-dimensional Euclidean space 4 2 

The Fourier Transform on n-dimensional Euclidean space 4 2 

Further Topics and Applications 4 2 

Topological Groups  4 2 

Basic Representation Theory 4 2 

Compact Groups 4 2 

 

 الكتاب المقرر والمراجع

 اصم الكتاب اصم المؤلف اصم الناشر صنة النشر

2014 
Drexville 

Publishing 

Raymond C. Fabec 

Gestur  Olafsson 

Noncommutative Harmonic 

Analysis, an Introduction 

1995 CRC Press Gerald B. Folland 
A Course in Abstract  

Harmonic Analysis 
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 التعلم والتقييم اصتراتيجيات 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم
 أدوات القياس

فهم و استُعاب متسلسالخ فىزَس و تحىَل 

 فىزَس علً الفضاء االللُدٌ ذو الثعد الىىوٍ.
 امتحان وهائٍ واجثاخ تُتُح تمازَه ومىالشاخ محاضساخ

التىافمٍ مه وتعمُم تعض أفكاز التحلُل  زتظ 

الفضاء االللُدٌ ذو الثعد الىىوٍ إلً الزمس 

 التىتىلىجُح العامح.

 امتحان وهائٍ واجثاخ تُتُح تمازَه ومىالشاخ محاضساخ

 للمجمىعاخ التمثُل وظسَح أساسُاخ فهم

 .محلُا المضغىطح
 امتحان وهائٍ واجثاخ تُتُح تمازَه ومىالشاخ محاضساخ



1 

 

   MATH 616  وصف مضاق

 

 نظرية المؤثرات :اصم انمضاق   MATH 616 : سمز انمضاق َسلمً

 االنجليزية:  نغح تذسيش انمضاق ----:  انمتطهة انضاتك نهمضاق

 3:  انضاػاخ انمؼتمذج ماجضتير:  مضتُِ انمضاق

 

 وصف المضاق

شاص في انفضاءاخ انخطيح انمؼياسيح، فظم جثش تىاخ، مؼكُس انؼىظش، انطيف لاتهيح انحم نهمؤثش انخطي انمت

خظائض  ،وظشياخ مه وُع فشدٌُنم ،مؼادالخ انمؤثشاخ ،انمذِ َخظائض انطيف نهمؤثش انخطي انمتشاص

تمثيم  ،ػائهح انطيف ،اإلصماط َانمؤثشاخ ،انمؤثشاخ انمُجثح ،انطيف نهمؤثشاخ انخطيح انمحذَدج انمتشاطح راتيا

انمؤثشاخ انخطيح انغيش  ،انمتظهح تمذد وظشيح انطيف نإللتشاواخ ،َدج انمتشاطح راتياانطيف نهمؤثشاخ انخطيح انمحذ

انمؤثشاخ انماتهح  ،انمؤثشاخ انخطيح انمغهمح ،انتماثم َانتشاتظ انزاتي نهمؤثشاخ ،محذَدج َمؤثشاخ ٌهثشخ انمتشاتطح

حانح مؤثشاخ انمُلغ  ،انحانح ،انكم في ميكاويكا حصاصيأفكاس أ ،مؤثشاخ انضشب َمؤثشاخ اإلشتماق ،نهغهك َغهمٍا

مؼادنح ششَدوغش انمشتثطح  ،مؼادنح ششَدوغش انمضتمهح ػه انزمه, مؤثش ٌمهتُن ،مثذأ ٌيشصثيشؽ ،مؤثشاخ انزخم

 . تانزمه

 

 أهذاف المضاق

 دساصح وظشيح جثش تىااخ. 

 راتيح  ،انمشافمح ،اطحدساصح ػميمح ألوُاع مختهفح مه انمؤثشاخ انخطيح في فضاءاخ تىاخ، انمؤثشاخ انمتش

 انمؤثشاخ انخطيح انمغهمح َانمؤثشاخ انماتهح نهغهك َغهمٍا.   ،انمؤثشاخ انمتماثهح  ،انمؤثشاخ انمُجثح ،انتشاتظ

 .دساصح انطيف نهمؤثشاخ انمتشاطح  في انفضاءاخ انمؼياسيح 

 .إدخال فكشج انمؤثشاخ انخطيح انغيش محذَدج في انفضاءاخ انمؼياسيح 

  مؤثشاخ انضشب َمؤثشاخ اإلشتماق.تمذيم  فكشج 

  فشيذٌُنم. شثاي وظشياخ أ، انمؤثشاخدساصح وُع مه مؼادالخ 

 

 مخرجات المضاق

 االوتٍاء مه ٌزا انمضاق تىجاح يكُن انطانة لادسا ػهّ: ػىذ

 فٍم وظشيح انمؤثشاخ انخطيح َانتمييز تيه أوُاع مختهفح مه انمؤثشاخ. 

 ُاع انمؤثشاخ انمتشاطح.حضاب انطيف َوظف لطشانطيف  تؼض أو 

 .فٍم تؼمك وظشيح انطيفيح نهمؤثشاخ انخطيح َإثثاخ خظائض مؼيىح 

 مثم وظشيح وُع فشيذٌُنم. فٍم َتحهيم تؼض انىظشياخ انمؼشَفح 

 .فٍم وظشيح انمؤثشاخ انغيش محذَدج، انمؤثشاخ انمغهمح، َانمؤثشاخ انماتهح نهغهك َخظائظٍا انشئيضيح 

 مؤثشاخ انضشب َمؤثشاخمه انمؤثشاخ، انمؤثشاخ انمُجثح، اإلصماطاخ،  دساصح َتحهيم ػائالخ خاطح 

 اإلشتماق.

 

 الكتاب المقرر والمراجغ
 

Year Publisher Author Title 

1981 Marcel Dekker Vasile I. Introduction to Linear Operators 

1989 John Wiley  E. Kreyszig 
Introductory Functional Analysis  

with Applications 
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 المضاق   محتوى

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Chapter 1  Spectral Theory of Linear Operators in 

Normed Spaces 

- 1.1 Spectral Theory in Finite Dimensional Normed Spaces. 

- 1.2 Basic Concepts Lebesgue Outer Measure. 

- 1.3 Spectral Properties of Bounded Linear Operators. 

- 1.4 Further Properties of Resolvent and Spectrum. 

- 1.5 Use of Complex Analysis in Spectral Theory. 

- 1.6 Banach Algebras. 

- 1.7 Further Properties of Banach Algebras. 

6 3 

Chapter 2  Compact Linear Operators on Normed 

Spaces and Their Spectrum 

- 2.1 Compact Linear Operators on Normed Spaces. 

- 2.2 Further Properties of Compact Linear Operators. 

- 2.3 Spectral  Properties of Compact Linear Operators on 

      Normed Spaces. 

- 2.4 Further Spectral Properties of Compact Linear Operators. 

- 2.5 Operators Equations Involving Compact Linear Operators. 

- 2.6 Further Theorems of Fredholm Type. 

- 2.7 Fredholm Alternative. 

6 3 

Chapter 3  Spectral Theory of Bounded Self-Adjoint 

Linear Operators 

- 3.1 Spectral Properties of Bounded Self-Adjoint Linea Operators. 

- 3.2 Further Spectral Properties of Bounded Self-Adjoint Linear  

      Operators. 

- 3.3 Positive Operators. 

- 3.4 Square Roots of a Positive Operator. 

- 3.5 Projection Operators. 

- 3.6 Further Properties of Projections. 

6 3 

Chapter 4  Unbounded Linear Operators in Hilbert Space 

- 4.1 Unbounded Linear Operators and their Hilbert-Adjoint     

      Operators. 

- 4.2 Hilbert-Adjoint Operators, Symmetric and Self-Adjoint 

      Linear Operators. 

- 4.3 Closed Linear Operators and Closures. 

- 4.4 Spectral Properties of Self-Adjoint Linear Operators. 

- 4.5 Spectral Representation of Unitary Operators. 

- 4.6 Spectral Representation of Self-Adjoint Linear Operators. 

- 4.7 Multiplication Operator and Differentiation Operator. 

6 3 

Chapter 5  Unbounded Linear Operators in 

Quantum Mechanics 

- 5.1 Basic Ideas. States, Observables, Position Operator. 

- 5.2 Momentum Operator. Heisenberg Uncertainty Principle. 

4 2 
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 اصتراتيجيات التعلم والتقييم

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

نتمييز تيه فٍم وظشيح انمؤثشاخ انخطيح َا

 أوُاع مختهفح مه انمؤثشاخ.
 محاضشاخ

تماسيه 

 َمىالشاخ

امتحاواخ شٍشيح ََظائف 

 َامتحاواخ صشيؼح

امتحان 

 وٍائي

حضاب انطيف َوظف لطشانطيف  تؼض 

 أوُاع انمؤثشاخ انمتشاطح.
 محاضشاخ

تماسيه 

 َمىالشاخ

امتحاواخ شٍشيح ََظائف 

 َامتحاواخ صشيؼح

امتحان 

 وٍائي

يح انطيفيح نهمؤثشاخ انخطيح فٍم تؼمك وظش

 َإثثاخ خظائض مؼيىح.
 محاضشاخ

تماسيه 

 َمىالشاخ

امتحاواخ شٍشيح ََظائف 

 َامتحاواخ صشيؼح

امتحان 

 وٍائي

مثم  فٍم َتحهيم تؼض انىظشياخ انمؼشَفح

 وظشيح وُع فشيذٌُنم.
 محاضشاخ

تماسيه 

 َمىالشاخ

امتحاواخ شٍشيح ََظائف 

 َامتحاواخ صشيؼح

امتحان 

 وٍائي

فٍم وظشيح انمؤثشاخ انغيش محذَدج، انمؤثشاخ 

انمغهمح، َانمؤثشاخ انماتهح نهغهك َخظائظٍا 

 انشئيضيح.

 محاضشاخ
تماسيه 

 َمىالشاخ

امتحاواخ شٍشيح ََظائف 

 َامتحاواخ صشيؼح

امتحان 

 وٍائي

دساصح َتحهيم ػائالخ خاطح مه انمؤثشاخ، 

مؤثشاخ انمؤثشاخ انمُجثح، اإلصماطاخ، 

 اإلشتماق. خانضشب َمؤثشا

 محاضشاخ
تماسيه 

 َمىالشاخ

امتحاواخ شٍشيح ََظائف 

 َامتحاواخ صشيؼح

امتحان 

 وٍائي
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 MATH 613وصف مضاق 
 

 1التحليل العقذً   اعُ اٌّغاق   MATH 613 : سِض اٌّغاق وسلّه

 االنجليزية:  ٌغح ذذسَظ اٌّغاق -----: اٌّرطٍة اٌغاتك ٌٍّغاق

 3:  اٌغاعاخ اٌّعرّذج صنة أولي:  ِغرىي اٌّغاق

 

 وصف المضاق

ذىاِالخ سَّاْ  ،ذحىَالخ ِىتُىط ،ٌرحٍٍُُحاإللرشأاخ ا ،ذّذد اٌّغرىي وذّثٍُه ،اٌخطىط وأصاف اٌّغرىَاخ

 ،ٔظشَح وىشٍ وصُغح اٌرىاًِ ،فهشط إٌّحًٕ اٌّغٍك ،اصفاس اإللرشأاخ اٌرحٍٍُُح ،اٌرىاِالخ اٌخطُح ،عٍرٍُرُض

 ،ٔظشَح جىسعاخ ،ٔظشَح اإللرشأاخ اٌّفرىحح ،عذد األصفاس ،ٌٕظشَح وىشٍ واٌرشاتط اٌثغُط صُغح اٌهّىذىتٍ

ٔظشَح الصً لُّح  ،حغاب اٌرىاِالخ اٌّحذودج ِثذأ اٌّمذاس اٌضاوٌ ،ٔظشَح اٌثىالٍ، اإلذصايذصُٕف ٔماط عذَ 

 ذّهُذَح شىاسص. ،ِطٍمح

 

 أهذاف المضاق

  سَّاْ. تاعرخذاَ وشجإدخاي ِفهىَ اٌّغرىي اٌعمذٌ اٌّىعع وذّثٍُه 

  دساعح ذطىس اٌإللرشأاخ راخ اٌّرغُشاخ اٌعمذَح 

 ُح فٍ اٌرحًٍُ اٌعمذٌ، ٔظشَح وىشٍ، صُغح واوشٍ ٌٍرىاًِ تّا فٍ رٌه ٔغخح اٌرحمُك فٍ إٌظشَاخ اٌشئُغ

 اٌهّىذىتٍ، ِثذأ ألصً لُّح ِطٍمح و ٔظشَح ٌُىفًُ تّا فٍ رٌه اٌثشاهُٓ.

  ٔظشَح وىشٍ جىسعاخ وتعض اٌرطثُماخاٌّفرىح اإللرشاْاٌرحمُك فٍ ٔظشَح ،. 

 ٌعمذٌ، اٌخطٍ  و اٌحمُمٍ.اعرخذاَ ٔظشَح اٌثىالٍ ٌحغاب اٌرىاًِ عًٍ حذ عىاء ا 

  ،اعرخذاَ اٌّفاهُُ األعاعُح ٌٍرحًٍُ اٌعمذٌ، واإللرشأاخ اٌرىافمُح واٌّطاتمح، وعٍغٍح ذاٍَىس وٌىسأد، اٌّطاتمح

 والرشأاخ اٌُّشَّىفه

 ذحًٍُ األصفاسس واالعّذج إللرشأاخ ُِشوِىسفُه وذصُٕف اٌرفشد 

 .دساعح ِفهىَ ذحىالخ ِىتُىط 

 

 مخرجات المضاق

 االٔرهاء ِٓ هزا اٌّغاق تٕجاح َىىْ اٌطاٌة لادسا عًٍ: ٕذع

 صُغح واوشٍ ٌٍرىاًِ تّا فٍ رٌه  ،إثثاخ تعض إٌظشَاخ األعاعُح حىي اإللرشأاخ اٌرحٍٍُُح، عًٍ عثًُ اٌّثاي

 ٔغخح اٌهّىذىتٍ.

 إللرشاْ.ٌِثً ٔظشَح  سَّاْ  َحذحذَذ وفهُ جىأة أعّك ِٓ اٌّرغُشاخ اٌعمذ 

  عٍغٍح ذاٍَىس وٌىسأد الشرماق خصائص اٌرحٍٍُُح ووالرشأاخ ُِشوِىسفُه . اعرخذاَ ِفىىن 

 .ذطثُك أعاٌُة اٌرحًٍُ اٌعمذٌ ٌحغاب اٌرىاِالخ اٌحمُمُح اٌّحذودج 

 .ششح ٔظشَح اإللرشأاخ اٌرحٍٍُُح وإثثاخ أهُ إٌظشَاخ 

 .فهُ ذحىًَ ِىتُىط ٌإللرشأاخ وتعض ِٓ خصائصها اٌشئُغُح 

 

 المضاق   محتوى

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Chapter 1  Conformality 

- 1.1 Arcs and Closed Curves 

- 1.2 Analytic Functions in Region 

- 1.3 Conformal Mapping 

4 2 

Chapter 2  Fundamental Theorems 

- 2.1 Line Integrals 

- 2.2 Rectifiable Arcs 

- 2.3 Line Integrals as Functions of Arcs 

- 2.4 Cauchy's Theorem for a Rectangle 

6 3 



2 

 

- 2.5  Cauchy's Theorem for a Circular Disk 

Chapter 3  Cauchy's Integral Formula 

- 3.1 The Index of a point with Respect to a Closed Curve 

- 3.2 The Integral Formula 

- 3.3 Higher Derivatives 

2 1 

Chapter 4  Local Properties of  Analytic Functions 

- 4.1 Removable Singularities. Taylor's Theorem 

- 4.2 Zeros and Poles 

- 4.3 The Local Mapping 

- 4.4 The Maximum Principle 

4 2 

Chapter 5  The General Form of Cauchy's Theorem 

- 5.1 Chains and Cycles 

- 5.2 Simple Connectivity 

- 5.3 Exact Differentials in Simply Connected Regions 

- 5.4 Multiply Connected Regions. 

2 1 

Chapter 6  The Calculus of Residues 

- 6.1 The Residue Theorem 

- 6.2  The Argument Principle 

- 6.3 Evaluation of Definite Integrals 

6 3 

Chapter 7  Harmonic Functions 

- 7.1 Definition and Basic Properties 

- 7.2 The Mean-Value Property 

- 7.3 Poisson's Formula 

- 7.4 Schwarz's Theorem 

4 2 

 

 اصتراتيجيات التعلم والتقييم

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

إثثاخ تعض إٌظشَاخ األعاعُح حىي 

 خ اٌرحٍٍُُح، عًٍ عثًُ اٌّثاي،اإللرشأا

صُغح واوشٍ ٌٍرىاًِ تّا فٍ رٌه ٔغخح 

 اٌهّىذىتٍ.

 ِحاضشاخ
ذّاسَٓ 

 وِٕالشاخ

اِرحأاخ شهشَح ووظائف 

 واِرحأاخ عشَعح

اِرحاْ 

 ٔهائٍ

ذحذَذ وفهُ جىأة أعّك ِٓ اٌّرغُشاخ 

 ِثً ٔظشَح  سَّاْ ٌإللرشاْ. َحاٌعمذ
 ِحاضشاخ

ذّاسَٓ 

 وِٕالشاخ

هشَح ووظائف اِرحأاخ ش

 واِرحأاخ عشَعح

اِرحاْ 

 ٔهائٍ

اعرخذاَ ِفىىن  عٍغٍح ذاٍَىس وٌىسأد 

الشرماق خصائص اٌرحٍٍُُح ووالرشأاخ 

 ُِشوِىسفُه .

 ِحاضشاخ
ذّاسَٓ 

 وِٕالشاخ

اِرحأاخ شهشَح ووظائف 

 واِرحأاخ عشَعح

اِرحاْ 

 ٔهائٍ

ذطثُك أعاٌُة اٌرحًٍُ اٌعمذٌ ٌحغاب 

 ٌّحذودج.اٌرىاِالخ اٌحمُمُح ا
 ِحاضشاخ

ذّاسَٓ 

 وِٕالشاخ

اِرحأاخ شهشَح ووظائف 

 واِرحأاخ عشَعه

اِرحاْ 

 ٔهائٍ

ششح ٔظشَح اإللرشأاخ اٌرحٍٍُُح وإثثاخ 

 أهُ إٌظشَاخ.
 ِحاضشاخ

ذّاسَٓ 

 وِٕالشاخ

اِرحأاخ شهشَح ووظائف 

 واِرحأاخ  عشَعه

اِرحاْ 

 ٔهائٍ

فهُ ذحىًَ ِىتُىط ٌإللرشأاخ وتعض 

 ا اٌشئُغُح.ِٓ خصائصه
 ِحاضشاخ

ذّاسَٓ 

 وِٕالشاخ

اِرحأاخ شهشَح ووظائف 

 واِرحأاخ  عشَعه

اِرحاْ 

 ٔهائٍ
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 الكتاب المقرر والمراجع

Year Publisher Author Title 

1953 McGraw- Hill Book Lars, V. Ahlfors,  Complex Analysis 

1973 Springer Verlag John B. Conway 
Functions of One Complex 

Variable 
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   MATH 612  وصف مضاق الذراصية

 

 (1) التحليل اإلقتراني  اسى انًساق   MATH 612 : ضيز انًساق وضلًه

 االنجليزية:  نغح تسضيس انًساق ----:  انًتطهة انساتك نهًساق

 3:  انساعاخ انًعتًسج صنة ثانية:  يستىي انًساق

 

 وصف المضاق

انفضاءاخ انًعياضيح يُتهيح  ،انضطب وانمسًح في انفضاءاخ انًعياضيح( ،انفضاءاخ انًعياضيح وفضاءاخ تُاخ )انتتاو

 ،فضاءاخ انضطب انساذهي ،انًحسوزيح واالتصال نهسوال انرطيح انفضاءاخ انثُائيح ،االتعاز وانفضاءاخ انجزئيح

شاتيح  ،طافمحيؤثطاخ ههثطخ انً ،تًثيم انسوال في فضاءاخ ههثطخ ،فضاءاخ ههثطخ )انًجًىعاخ انًعياضيح انًتعايسج

 ،اإللتطاَاخ انرطيح انًحسوزج في فضاءاخ  ،ههاٌ تُاخ يثطهُح ،انًؤثطاخ انًعياضيح( ،انتطاتط األحازيح

َظطيح انطسىو   ،انًؤثطاخ انرطيح انًغهمح ،اإللتطاٌ انًفتىح يثطهُح َظطيح انًحسوزيح انًُتظًح ،انفضاءاخ انًُعكسح

طيح انطيف في انفضاءاخ يثازئ اساسيح في َظ ،ح انثاتتح وتطثيماتها في انًعازالخ انتكايهيحتُاخ نهُمط يثطهُح ،انًغهمح

 ،هىنىيىضفي نهًؤثطاخ ،َظطيح َالم انطيف نكثيطاخ انحسوز ،ذصائص انطيف نهًؤثطاخ انرطيح انًحسوزج ،انًعياضيح

 . صيغح َصف لطط انطيف

 

 هذاف المضاقأ

 وانمسًح نهفضاءاخ انًعياضيح، وذصائصها   ضاءاخ تُاخ، فضاءاخ انضطبتمسيى تعطيف نهفضاءاخ انًعياضيح، ف

 انطئيسيح، وإعطاء أيثهح عهً انفضاءاخ انًعياضيح شاخ األتعاز انًحسوزج واناليتُاهيح.

  إزذال تعطيف انًؤثطاخ انرطيح، وااللتطاَاخ انرطيح عهً انفضاءاخ انًعياضيح وذصائصها، انحسوز، اإلتصال

 اند.

   ح وإعطاء أيثهح.انثُائيطج  انفضاءاخ تطىيط فك 

 .تمسيى تعطيف فضاءاخ انضطب  انساذهيي، وفضاءاخ هيهثطخ وذصائصها انطئيسيح 

 هثطخ وتًثيم اإللتطاَاخ  انرطيح.هح وانًعياضيح انًتعايسج  في فضاءاخ يتمسيى فكطج يجًىعاخ انًعياض  

  انًطافمح, شاتيح انتطاتط واألحازيح.  ههثطختمسيى عسج أَىاع يٍ انًؤثطاخ انرطيح انًحسزيٍ عهً فضاءاخ 

  ,َظطيح هاٌ تاَاخ، َظطيح انًؤثطاخ انرطيح انًغهمح َظطيح اإللتطاٌ -تمسيى انُظطياخ انًعطوفح في انتحهيم انساني

 انًفتىح وتعض يٍ تطثيماتها.

 نحسوز.إعطاء فكطج عٍ انرصائص انطيفيح نهًؤثطاخ انرطيح وَظطيح َالم انطيف نهمتطاَاخ كثيطج ا 

 

 مخرجات المضاق

 االَتهاء يٍ هصا انًساق تُجاح يكىٌ انطانة لازضا عهً: عُس

 وذصائصها انطئيسيح. وفضاءاخ تُاخاخ انًعياضيح فضاءفهى تعض انًفاهيى انجسيسج ان 

 .انتفطيك تيٍ انفضاءاخ انًعياضيح شاخ األتعاز انًحسوزج واناليتُاهيح 

 خ انرطيح عهً انفضاءاخ انًعياضيح وضتطها تانثُائياخفهى فكطج انًؤثطاخ انرطيح واإللتطاَا. 

  ،فهى تُيح فضاءاخ انضطب انساذهي وانتًييز تيٍ أَىاع يرتهفح يٍ انًؤثطاخ انرطيح عهً فضاءاخ ههثطخ

 شاتيح انتطاتط واألحازيح. ،انًطافمح

 ُاخ وتطثيماتها.تاٌ هفهى إصساضاخ يرتهفح يٍ َظطيح ه 

 وفح في انتحهيم انساني َظطيح اإللتطاٌ انًفتىح، َظطيح انًؤثطاخ انرطيح انًغهمح  فهى فكطج تعض انُظطياخ انًعط

 َظطيح انُمطح ثاتتح وتعض تطثيماتها.

 .تكىيٍ فكطج عٍ انرصائص انطيفيح نهًؤثطاخ انرطيح انًحسوزج 
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 المضاق   محتوى

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Chapter 1  Metric Spaces 

- 1.4 Convergence, Cauchy Sequence, Completeness 

- 1.5 Examples. Completeness Proofs. 

- 1.6 Completion of Metric spaces 

4 2 

 Chapter 2  Normed Spaces. Banach Spaces 

- 2.1 Vector Space. 

- 2.1 Normed Space. Banach Space. 

- 2.3 Further Properties of Normed Spaces. 

- 2.4 Finite Dimensional Normed Spaces and Subspaces. 

2.5 Compactness and Finite Dimension. 

- 2.6 Linear Operators. 

- 2.7 Bounded and Continuous Linear Operators. 

2.8 Linear Functionals. 

- 2.9 Linear Operators and Functionals on Finite Dimensional  

      Spaces. 

- 2.10 Normed Spaces of Operators. Dual Space. 

6 3 

Chapter 3  Inner Product Spaces. Hilbert Spaces 

- 3.1 Inner Product Spaces. Hilbert Space. 

- 3.2 Further Properties of Inner Product Spaces. 

- 3.3 Orthogonal Complements and Direct Sums. 

- 3.4 Orthogonal Sets and Sequences. 

- 3.6 Total Orthonormal Sets and Sequences. 

- 3.8 Representation of Functionals on Hilbert Spaces. 

- 3.9 Hilbert-Adjoint Operator. 

- 3.10 Self-Adjoint, Unitary and Normal Operators. 

4 2 

Chapter 4  Fundamental Theorems for 

 Normed and Banach Spaces 

- 4.2 Hahn-Banach Theorem. 

- 4.3 Hahn-Banach Theorem for Complex Vector Spaces and  

       Normed Spaces. 

- 4.5 Adjoint Operator. 

- 4.6 Reflexive Spaces. 

- 4.7 Category Theorem. Uniform Boundedness Theorem. 

- 4.8 Strong and Weak Convergences. 

- 4.9 Convergence of Sequences of Operators and Functionals. 

- 4.12 Open Mapping Theorem. 

- 4.13 Closed Linear Operators. Closed Graph Theorem. 

6 3 

Chapter 5  Further Applications: 

 Banach Fixed Point Theorem 

- 5.1 Banach Fixed Point Theorem. 

- 5.4 Application of Banach's Theorem to Integral Equations. 

4 2 

Chapter 7  Spectral Theory of Linear Operators 

in Normed Spaces 

- 7.1 Spectral Theory in Finite Dimensional Normed Spaces. 

- 7.2 Spectral Properties of Bounded Linear Operators. 

4 2 
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 اصتراتيجيات التعلم والتقييم

 

 الكتاب المقرر والمراجع 

Year Publisher Author Title 

1989 John Wiley E. Kreysziy 
Introductory Functional Analysis 

with Application 

1989 McGraw- Hill A. H. Siddiqi 
Functional Analysis with 

Application 

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 تذريشال

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

فهى تعض انًفاهيى انجسيسج انفضاءاخ 

انًعياضيح وفضاءاخ تُاخ وذصائصها 

 انطئيسيح.

 يحاضطاخ
تًاضيٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهطيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سطيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

انتفطيك تيٍ انفضاءاخ انًعياضيح شاخ 

 ُاهيح.األتعاز انًحسوزج واناليت
 يحاضطاخ

تًاضيٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهطيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سطيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

فهى فكطج انًؤثطاخ انرطيح واإللتطاَاخ 

انرطيح عهً انفضاءاخ انًعياضيح وضتطها 

 .تانثُائياخ

 يحاضطاخ
تًاضيٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهطيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سطيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

اءاخ انضطب انساذهي فهى تُيح فض

وانتًييز تيٍ أَىاع يرتهفح يٍ انًؤثطاخ 

 ،انرطيح عهً فضاءاخ ههثطخ، انًطافمح

 شاتيح انتطاتط واألحازيح.

 يحاضطاخ
تًاضيٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهطيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سطيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

فهى إصساضاخ يرتهفح يٍ َظطيح ههاٌ 

 تُاخ وتطثيماتها.
 يحاضطاخ

ٍ تًاضي

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهطيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سطيعح

ايتحاٌ 

 َهائي

فهى فكطج تعض انُظطياخ انًعطوفح في 

انتحهيم انساني َظطيح اإللتطاٌ انًفتىح، 

َظطيح انًؤثطاخ انرطيح انًغهمح  َظطيح 

 .انُمطح ثاتتح وتعض تطثيماتها

 يحاضطاخ
تًاضيٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهطيح ووظائف 

 خ سطيعحوايتحاَا

ايتحاٌ 

 َهائي

تكىيٍ فكطج عٍ انرصائص انطيفيح 

 نهًؤثطاخ انرطيح انًحسوزج.
 يحاضطاخ

تًاضيٍ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهطيح ووظائف 

 وايتحاَاخ سطيعح

ايتحاٌ 

 َهائي
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 MATH 611  ف مضاق الذراصيةوص
 

 (1) نظرية القياس والتكامل  اصى انًضاق   MATH 611 : سيز انًضاق وسلًه

 االنجليزية:  نغح تذسَش انًضاق ------:  انًتطهة انضاتك نهًضاق

 3:  انضاػاخ انًؼتًذج صنة أولي:  يضتىي انًضاق

 

 وصف المضاق

 ،تًُُز يجًىػاخ نُثُغ انمُاصُح ،يجًىػاخ نُثُغ وتىسَم انمُاصُح ،اخلُاس نُثُغ انخاسجٍ كتؼًُى نهطىل وانفتش

 ،التشاَاخ انذسجح ،اإللتشاَاخ انماتهح نهمُاس وخصائصها ،انًجًىػاخ راخ انمُاس انصفشٌ ،انًجًىػاخ انغُش لُاصُح

تكايم نُثُغ  ،انتماسب فٍ انمُاس ،يتتانُح اإللتشاَاخ ،التشاَاخ تىسَم انمُاصُح ،اإللتشاَاخ انثضُطح ،انًًُزجاإللتشاَاخ 

انتكايالخ  ،تكايم نُثُغ انؼاو ،تكايم اإللتشاَاخ انمُاصُح انًىجثح ،نُثُغ وسًَاٌ الخيماسَح تكاي ،لتشاَاخ انًحذودجنإل

 .فضاءاخ  ،اإللتشاَاخ انًتصهح انًطهمح ،اشتماق انتكايم ،اإللتشاَاخ يحذودج انتغُش ،انتفاضم وانتكايم ،انًؼتهح

 

 هذاف المضاقأ

  يُالشح يفهىو انجثش وσ انخاسجٍ. ؼشَف انمُاسانجثش نهتحضُش نت. 

  غ، لُاس تىسَم نُثُأٌ َكىٌ لادسا ػهً انتفكُش تؼًك فٍ انتحهُم انشَاضٍ، وفهى َظشَح انمُاس انخاسجٍ، لُاس

 واإللتشاَاخ انمُاصُح.

 ُغ  ويماسَتها.تىصُغ َظشَح انتكايم يٍ تكايم سًَاٌ انً تكايم نُث 

 َغ.نُثُتكايم تخ انمُاصُح وستطها اتمذَى أَىاع يختهفح يٍ انتماسب نًتتانُح يٍ اإللتشا 

 إللتشاَاخ انًتصهح انًطهمح. اإدخال يفهىو اإلشتماق، واإللتشاَاخ يحذودج انتغُش و 

  تكىٍَ فكشج ػٍ َىع يٍ فضاءاخ اإللتشاَاخ انًتجهح  " فضاءاخ." 

 

 المضاق مخرجات

 االَتهاء يٍ هزا انًضاق تُجاح َكىٌ انطانة لادسا ػهً: ػُذ

 سًَاٌ فهى تؼشَف لُاس نُثُغ وتكايم نُثُغ  كايتذاد نتكايم. 

 انتماسب فٍ انمُاس نًتتانُح نإللتشاَاخ انمُاصُح وستطها تانتكايم. ،انتماسب انُمطٍ، فهى تؼشَف انتماسب انًُتظى 

  غ فٍ انتماسبنُثُ يثشهُحفاتى،  تًهُذَحانُظشَاخ انشهُشج،  ثؼضن انثشاهٍُ وانتطثُماخفهى. 

 واإللتشاَاخ يحذودج انتغُش شتماقالفهى تؼاسَف اإللتشاَاخ انًتصهح انًطهمح  وستطها تاإللتشاَاخ انماتهح ن. 

 وتؼض خصائصها.   فهى تُُح فضاءاخ 

 

 الكتاب المقرر والمراجغ

Year Publisher Author Title 

1968 Prentice-Hall. H. L. Royden Real Analysis 

1988 Addison- Wesley A. Torchinsky Real variables 
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 المضاق   محتوى

Topics 
# of 

lectures 

# of 

weeks 

Chapter 2  Lebesgue Measure 

- 2.1 Introduction. 

- 2.2 Lebesgue Outer Measure. 

- 2.3 The σ-Algebra of Lebesgue Measurable Sets. 

- 2.4 Outer and Inner Approximation of Lebesgue Measurable  

      Sets. 

- 2.5 Countable Additivity, Continuity, and the Borel-Cantelli  

      Lemma. 

- 2.6 Non-measurable Sets. 

- 2.7 The Cantor Set and the Cantor-Lebesgue Function. 

6 3 

 Chapter 3  Lebesgue Measurable Functions 

- 3.1 Sums, Products, and Compositions. 

- 3.2 Sequential Pointwise Limits and Simple Approximation. 

- 3.3 Littlewood's Three Principles, Egoroff's Theorems, and  

      Lusin's Theorem. 

4 2 

Chapter 4  Lebesgue Integration 

- 4.1 The Riemann Integral. 

- 4.2 The Lebesgue Integral of a Bounded Measurable Function  

       over a Set of Finite Measure. 

- 4.3 The Lebesgue Integral of a Measurable Nonnegative  

       Function. 

- 4.4 The general Lebesgue Integral. 

- 4.5 Countable Additivity and Continuity of Integration. 

- 4.6 Uniform Integrability: The Vitali Convergence Theorem. 

4 2 

Chapter 5  Lebesgue Integration: Further Topics 

- 5.1 Uniform Integrability and Tightness: A General Vitali  

      Convergence theorem. 

- 5.2 Convergence in Measure. 

- 5.3 Characterizations of Riemann and Lebesgue Integrability. 

4 2 

Chapter 6  Differentiation and Integration 

- 6.1 Continuity of Monotone Functions. 

- 6.2 Differentiability of Monotone Functions: Lebesgue's    

      Theorem. 

- 6.3 Functions of Bounded Variation: Jordan's Theorem. 

- 6.4 Absolutely Continuous Functions. 

- 6.5 Integrating Derivatives: Differentiating Indefinite Integrals. 

- 6.6 Convex Functions. 

6 3 

Chapter 7  The -spaces: Completeness and Approximation 

- 7.1 Normed Linear Spaces. 

- 7.2 The Inequalities of Young, Holder, and Minkowski. 

- 7.3 - space is Complete: The Risez-Fischer Theorem. 

- 7.4 Approximation and Reparability. 

4 2 
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 اصتراتيجيات التعلم والتقييم

 

 

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم
 أدوات القياس

تؼشَف لُاس نُثُغ وتكايم نُثُغ   فهى

 كايتذاد نتكايم سًَاٌ.
 يحاضشاخ

تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ صشَؼح
 ايتحاٌ َهائٍ

فهى تؼشَف انتماسب انًُتظى، انتماسب 

انُمطٍ، انتماسب فٍ انمُاس نًتتانُح 

 نإللتشاَاخ انمُاصُح وستطها تانتكايم.

 يحاضشاخ
تًاسٍَ 

 لشاخويُا

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ صشَؼح
 ايتحاٌ َهائٍ

فهى انثشاهٍُ وانتطثُماخ نثؼض 

انُظشَاخ انشهُشج، تًهُذَح فاتى، 

 يثشهُح نُثُغ فٍ انتماسب.

 يحاضشاخ
تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ صشَؼح
 ايتحاٌ َهائٍ

ستط أَىاع يختهفح يٍ انشَاضُاخ 

 هُكم فضاءاخ نذساصح 
 يحاضشاخ

تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ صشَؼح
 ايتحاٌ َهائٍ

فهى تؼاسَف اإللتشاَاخ انًتصهح 

انًطهمح  وستطها تاإللتشاَاخ انماتهح 

 نالشتماق واإللتشاَاخ يحذودج انتغُش.

 يحاضشاخ
تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 َاخ صشَؼحوايتحا
 ايتحاٌ َهائٍ

وتؼض    فهى تُُح فضاءاخ

 خصائصها.
 يحاضشاخ

تًاسٍَ 

 ويُالشاخ

ايتحاَاخ شهشَح ووظائف 

 وايتحاَاخ صشَؼح
 ايتحاٌ َهائٍ
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   MATH 603 مضاقف وص
 

 (1) ةجزئيال ةتفاضليالمعادالت الاسى انًساق :  MATH 603ريز انًساق ٔرلًّ : 

 االنجليزيةنغح تذرٚس انًساق :  ---انًتطهة انساتك نهًساق : 

 3انساعاخ انًعتًذج :  صنة ثانيةيستٕٖ انًساق : 

 

 وصف المضاق
 

ٔنٗ، األ حيٍ انذرج  حانجزئٛ ح، تصُٛف انًعادالخ انتفاضهٛحانجزئٛ حانتفاضهٛٔنٗ فٙ انًعادالخ نهًادج األ حعاي حيزاجع

ظاْزج  االَتشار ، حٔغٛز خطٛ حٔشثّ خطٛ حخطٛح جزئٛ حجم حم يعادالخ تفاضهٛأيٍ  جاستخذاو طزٚمح انحهٕل انًًٛز

 حنهًعادالخ انتفاضهٛ حهٕل انتمارتٛنًٓا، انح حنًعادنح فٛشز ٔيعادنح تٛزلز ٔانحهٕل انتمارتٛ حٔرد انفعم، انحهٕل انًزتحه

 ٔيعادالخ انتطٕر ٔاالرتماء. حانجزئٛ

 

  أهذاف المضاق
 

 ٔنٗ.األ حيٍ انذرج حانجزئٛ حٚصُف انطانة انًعادالخ انتفاضهٛ  أٌ •

 ٔنٗ.  األ حيٍ انذرج حجزئٛ حجم حم يعادالخ تفاضهٛأيٍ  جٚتًكٍ انطانة يٍ استخذاو طزٚمح انحهٕل انًًٛز أٌ •

 حنثعض انًعادالخ انتفاضهٛ حٚتعزف عهٗ انحهٕل انًزتحه أٌتشار ٔرد انفعم ٔأَٚتعزف انطانة عهٗ ظاْزج  أٌ •

ٚتعزف تعض انحهٕل انتمارتّٛ نثعض انًعادالخ  أٌتشار ٔرد انفعم عهٗ انتزتٛة ٔأَانجزئّٛ انتٙ تحٕ٘ حذ٘ 

 تشار ٔرد انفعم.أَانتٙ تحٕ٘ حذ٘ 

 .حانجزئٛ حنثعض انًعادالخ انتفاضهٛ حانحهٕل انتمارتٛ عهٗ ٚتعزف انطانة أٌ •

 يعادالخ انتطٕر ٔاالرتماء.  عهٗ ٚتعزف انطانة أٌ •

 

 مخرجات المضاق
 

 لادراً عهٗ تُجاح ٚكٌٕ انطانةا انًساق عُذ االَتٓاء يٍ ْذ

 ٔنٗ.اال حيٍ انذرج  حانجزئٛ حفٓى ٔاستٛعاب ٔ تطثٛك تعض  انطزق  نحم تعض انًعادالخ انتفاضهٛ •

 .حانجزئٛ حٔاثثاخ ٔجٕدْا نثعض انًعادالخ انتفاضهٛ حفٓى ٔاستٛعاب يعُٗ انحهٕل انًزتحه •

 .حانجزئٛ حهٕل انًعادالخ انتفاضهٛٔتطثٛمٓا نتمزٚة تعض ح حفٓى يعُٗ انحهٕل انتمارتٛ •

 فٓى  تعض يعادالخ انتطٕر ٔ االرتماء. •

 

 محتوى المضاق
 

  

Topics 
# of 

lectures 
# of weeks 

First Order, Quasi-linear Equations and Method of 

Characteristic 

 Introduction. 

 The classification of First Order Equations. 

 The construction of first order equations. 

 The geometrical interpretation of first order equations. 

 The method of characteristics and general solution. 

6 3 
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 الكتاب المقرر والمراجع
 

Year Publisher Author Title 

2102 Birkhauser Lokenath Debnath 
Nonlinear Partial differential Equations for 

Scientists and Engineers 

2008 Wiley David Logan 
An Introduction to Nonlinear Partial  Differential 

Equations 

2007 Birkhauser Tyn Myint-U 
Linear Partial Differential equations for scientist 

and engineers 

2015 Springer David Logan Applied Partial Differential Equations. 

 

 

 

 

 

 

First Order Nonlinear Equations and Their Applications 

 Introduction. 

 The Generalized method of characteristics. 

 Complete integrals of certain special nonlinear equations 

 The Hamilton-Jacobi equation and its applications. 

 Applications of nonlinear optics. 

6 3 

Nonlinear Diffusion-Reaction Phenomena 

 Introduction. 

 Burgers Equation and the plane wave equation. 

 Traveling wave solution of the Burger's equation. 

 The exact solution of the Burger's equation. 

 The asymptotic behavior of the Burger's equation. 

 The N-wave solution. 

 Burger's Initial and Boundary value problems. 

 Fisher equation and diffusion-reaction process. 

 Traveling wave solution and stability analysis. 

 Perturbation solution of the Fisher equation. 

 Method of similarity solutions of diffusion equations. 

 Nonlinear reaction-diffusion equations. 

8 4 

Asymptotic Methods and Nonlinear Evolution Equations 

 Introduction 

 The reductive perturbation method and quasi linear hyperbolic 

systems. 

 Quasi-linear dissipative systems. 

 Weakly nonlinear dispersive systems and Korteweg-de Vries 

equation. 

 Strongly nonlinear dispersive systems and the NLS equation. 

 The perturbation method of Ostrovsky and Pelinovsky. 

 The method of multiple scales. 

 Asymptotic expansion and method of multiple scales. 

 Derivation of the NLS equation and Davey-Stewartson evolution 

equations. 

8 4 
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 اصتراتيجيات التعلم والتقييم 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم
 اصتراتيجيات

 التذريش

 أنشطة

 التعلم

 نوع

 التقويم

أدوات 

 القياس

فٓى ٔ استٛعاب ٔ تطثٛك تعض  انطزق  

نحم تعض انًعادالخ انتفاضهّٛ انجزئّٛ  

 يٍ انذرجّ االٔنٗ.

 يحاضزاخ
تًارٍٚ 

 ٔيُالشاخ

ايتحاَاخ شٓزٚح ٔٔظائف 

 ٔايتحاَاخ لصٛزِ

ايتحاٌ 

 َٓائٙ

فٓى ٔ استٛعاب يعُٗ انحهٕل انًزتحهّ ٔ 

اثثاخ ٔجٕدْا نثعض انًعادالخ انتفاضهّٛ 

 انجزئّٛ.

 يحاضزاخ
تًارٍٚ ٔ 

 يُالشّ

ايتحاَاخ شٓزٚح ٔٔظائف 

 ٔايتحاَاخ لصٛزِ

ايتحاٌ 

 َٓائٙ

فٓى يعُٗ انحهٕل انتمارتّٛ ٔ تطثٛمٓا 

نتمزٚة تعض حهٕل انًعادالخ انتفاضهّٛ 

 انجزئّٛ .

 يحاضزاخ
تًارٍٚ ٔ 

 يُالشّ

ايتحاَاخ شٓزٚح ٔٔظائف 

 ٔايتحاَاخ لصٛزِ

ايتحاٌ 

 َٓائٙ

 يحاضزاخ فٓى  تعض يعادالخ انتطٕر ٔ االرتماء.
تًارٍٚ ٔ 

 يُالشّ

ايتحاَاخ شٓزٚح ٔٔظائف 

 ٔايتحاَاخ لصٛزِ

ايتحاٌ 

 َٓائٙ


