
 
 آلية العلوم

 قسم الرياضيات
 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في الرياضيات

 مسار الشامل 
  

  :المتقدم للقبول في هذا البرنامجيشترط في : اوال 
  .ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الرياضيات .١
  .اجتياز متطلب اللغة األجنبية وفق قرارات مجلس التعليم العالي .٢

  
 :المتطلبات اآلتية مسار الشامل بعد أتمام/ نح درجة الماجستير في الرياضيات تم:   ثانيا 
  .2011لسنة ) 3(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  .١
  .دراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم .٢
 : والنجاح فيها موزعة آما يأتي) ٦٠٠(ن مستوى ساعة معتمدة م) ٣٣(دراسة ما ال يقل عن  .٣

   
  :وهي ساعة معتمدة )٢٤(  ويخصص لهااريةـمساقات إجب  -أ 

    
 

 الرقم
 

رقم رمز و
  المساق

 
الساعات  اســــم المســاق

  المعتمدة
الفصل الذي 
  يطرح به

  االول  ٣  )١ (تطبيقاتهانظرية المعادالت التفاضلية العادية و  ٦٠١ ر.١
  االول  ٣  )١( والتكامل ياسنظرية الق  ٦١١ ر.٢
  الثاني   ٣  )١( التحليل المرآب  ٦١٣ ر.٣
  الثاني  ٣  متقدمالعددي التحليل ال  ٦٢١ ر.٤
  االول  ٣  )١(الجبر  الحديث   ٦٤١ ر.٥
  االول  ٣  )١( التبولوجيا العامة المتقدمة  ٦٦١ ر.٦
  الثاني  ٣  )٣(الجبــر الحديث   ٦٤٣ر .٧
  نيالثا  ٣  نظرية الرسوم التطبيقية  ٦٧٦ر .٨

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا الطالب من المساقات      اتساع )  ٩( ويخصص لها    مساقات اختيارية    -ب  دة يختاره ة   معتم ى أن ال  التالي  عل
   .ات مواضيع مختارة ساعات من مساق ٦يكون من بينها أآثر من 

رقم رمز و
  المساق

 
 اســــم المســاق

الساعات 
  المعتمدة

المتطلب 
  السابق

    ٣  )٢ (وتطبيقاتهانظرية المعادالت التفاضلية العادية   ٦٠٢ر
    ٣  )١(المعادالت التفاضلية الجزئية   ٦٠٣ر 
    ٣  )٢(المعادالت التفاضلية الجزئية   ٦٠٤ر 
    ٣  المتقدمقتراني االتحليل ال  ٦١٢ر 
    ٣  )٢(التحليل المرآب   ٦١٤ر 
    ٣  )٢ (والتكاملنظرية القياس   ٦١٥ر 
    ٣  اتنظرية المؤثر  ٦١٦ر 
    ٣  التحليل التوافقي المجرد  ٦١٧ر 
    ٣  نظرية التقريب  ٦٢٣ر 
  ٦٤١ ر  ٣  )٢(الجبــر الحديث   ٦٤٢ر 
    ٣  الجبر الهمولوجي  ٦٤٤ر 
  ٦٤١ ر  ٣  نظرية األعداد الجبرية  ٦٤٥ر 
  ٦٤١ ر  ٣  ـل الزمـريمقدمة في تمث  ٦٤٦ر 
  ٦٤١ ر  ٣  الهنـدسـة الجبريــة  ٦٤٧ر 
    ٣  )١( مة المتقدمةالتبولوجيا العا  ٦٦٢ر 
    ٣  )نظرية الهموتوبي) ( ١(التبولوجيا الجبرية   ٦٦٣ر 
  ٦٦٣ر   ٣  )نظرية الهمولوجي) ( ٢(التبولوجيا الجبرية   ٦٦٤ر 
  ٦٦١ ر  ٣  نظرية البعد  ٦٦٥ر 
    ٣  )١(طرق رياضية متقدمة   ٦٧١ر 
    ٣  )٢(طرق رياضية متقدمة   ٦٧٢ر 
    ٣  نظرية المرونة  ٦٧٣ر 
    ٣   متقدمة في الميكانيكا المتصلةمواضيع  ٦٧٤ر 
    ٣  الحدوديات المتعامدة  ٦٧٥ر 
    ٣  مقدمة في بحوث العمليات  ٦٧٧ر 
    ٣   خاصة في التحليل الحقيقييعضامو  ٦٩١ر 
    ٣   خاصة في التحليل المرآبيعضامو  ٦٩٢ر 
    ٣   خاصة في الجبريعضامو  ٦٩٣ر 
    ٣   خاصة في التبولوجيايعضامو  ٦٩٤ر 
    ٣   خاصة في الرياضيات التطبيقيةعيضامو  ٦٩٥ر 
    ٣   خاصة في التحليل االقترانييعضامو  ٦٩٦ر 

 
  .ويحسب له صفر ساعة ألغراض التسجيل) ٦٩٨ر ( النجاح في االمتحان الشامل وفق التعليمات النافذة  .٤


