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 آلية العلوم

 قسم الرياضيات
 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في الرياضيات

 مسار الرسالة 
    

 
  :المتقدم للقبول في هذا البرنامجيشترط في : اوال 

  .ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الرياضيات .١
  . وفق قرارات مجلس التعليم العالياألجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .٢

  
 :المتطلبات االتية مسار الرسالة بعد أتمام/  تمنح درجة الماجستير في الرياضيات :  ثانيا 
  .2011لسنة ) 3(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  .١
  .دراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم .٢
 :  موزعة آما يأتيفيهاوالنجاح ) ٦٠٠(دة من مستوى ساعة معتم) ٢٤(دراسة ما ال يقل عن  .٣

  
 :وهيساعة معتمدة )  ١٥(ويخصص لها  ةاريـمساقات إجب  -أ 

   
 

رمز ورقم 
  المساق

الساعات   اسم المساق
  المعتمدة

الفصل الذي 
  يطرح به

  االول  ٣  )١(القياس والتكامل نظرية   ٦١١ر 
  الثاني  ٣  التحليل العـددي المتقدم  ٦٢١ر 
  االول  ٣  )١(ر  الحديث الجب  ٦٤١ر 

  االول  ٣  )١( التبولوجيا العامة المتقدمة  ٦٦١ر 
  الثاني  ٣  نظرية الرسوم التطبيقية  ٦٧٦ر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



٢

  :التالية يختارها الطالب من ساعات معتمدة) ٩(ويخصص لهامساقات اختيارية   -ب 
  

رقم رمز و
  المساق

  
الساعات   اســم المســـاق

 المعتمدة
طلب المت

  السابق
    ٣  )١ (تطبيقاتهانظرية المعادالت التفاضلية العادية و  ٦٠١ر 
    3  )2 (تطبيقاتهانظرية المعادالت التفاضلية العادية و   ٦٠٢ر 
    ٣  )١(المعادالت التفاضلية الجزئية   ٦٠٣ر 
    3  )2(المعادالت التفاضلية الجزئية   4٦٠ر 
    ٣  )١(قتراني االتحليل ال  ٦١٢ر 
    ٣  )١( لتحليل المرآبا  ٦١٣   ر
    3  )2( التحليل المرآب  ٦١٤   ر
    3  )2(القياس والتكامل نظرية    ٦١٥   ر

    ٣  نظرية المؤثرات  ٦١٦ر 
    ٣  التحليل التوافقي المجرد  ٦١٧ر 
    ٣  نظرية التقريب  ٦٢٣ر 
    ٣  )٢(الجبــر الحديث   ٦٤٢ر 
    ٣  )٣(الجبــر الحديث   ٦٤٣ر 
    ٣  الجبر الهمولوجي  ٦٤٤ر 
    ٣  نظرية األعداد الجبرية  ٦٤٥ر 
  ٦٤١ ر  ٣  ـل الزمـريمقدمة في تمث  ٦٤٦ر 
  ٦٤٣ ر  ٣  الهنـدسـة الجبريــة  ٦٤٧ر 
    ٣  )٢( التبولوجيا العامة المتقدمة  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  )2(طرق رياضية متقدمة   ٦٧٢ر 
    ٣   نظرية المرونة  ٦٧٣ر 
    ٣  مواضيع متقدمة في الميكانيكا  ٦٧٤ر 
    ٣  الحدوديات المتعامدة  ٦٧٥ر 
    ٣  مقدمة في بحوث العمليات  ٦٧٧ر 
    ٣  قي مختارة في التحليل الحقييعضامو  ٦٩١ر 
    ٣   مختارة في التحليل المرآبيعضامو  ٦٩٢ر 
    ٣   مختارة في الجبريعضامو  ٦٩٣ر 
    ٣   مختارة في التبولوجيايعضامو  ٦٩٤ر 
    ٣   مختارة في الرياضيات التطبيقيةيعضامو  ٦٩٥ر 
    ٣   مختارة في التحليل االقترانييعضامو  ٦٩٦ر 

 
الة الماجستير     .٤ شتها   بامتحان   والنجاح  )٦٩٩ر(إعداد رس ا     .  مناق دة    ٩ويخصص له   ويظهر  .ساعات معتم

   :آما يليمساق الرسالة ألغراض التسجيل 
                                           

  
  الرقم

رمز ورقم 
  المساق

  
  اسم المســـاق

عدد 
  الساعات

  ٠  الرسالة  أ ٦٩٩ ر  ٠١
  ٣  الرسالة ب ٦٩٩ ر  ٠٢
  ٦  الرسالة   ج٦٩٩ ر  ٠٣
د٦٩٩ ر  ٠٤   ٩   الرسالة 

  
  


