دليل بكالوريوس العلوم يف الريـاضـيات

مـقـدمــة
يقدم قسم الرياضيات واإلصحاا الربامج التالية :البكالوريوس يف الرياضيات ،البكالوريوس يف اإلصحاا  ،البكالوريوس يف العلوم االكتوارية
والرياضيات املالية ،املاجستري يف اإلصحاا التطبيقي ،املاجستري يف الرياضيات ،الدكتوراة يف الرياضيات.
كما يتوىل القسم تدريس مواد الرياضيات ملرصحليت البكالوريوس والدراسات العليا لكليات اجلامعة املختلفة ــ كلية العلوم ،وكلية علوم وهندسة
احلاس الآلي ،وكلية اهلندسة ،وكلية تااميم البيئة ،وكلية اإلدارة الاناعية.

الـرؤيـة
تتمثل رؤية القسم يف املساهمة يف املعرفة البشرية على مستوى عالٍ وأن يكون معرتف به دولياً بالتميز يف التدريس والبحوث واخلدمة.

مهمة برنامج بكالوريوس الرياضيات
مهمة برنامج بكالوريوس الرياضيات يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن هي جتهيز ررجي رياضيات أكفا مبعرفة رياضية متميزة متكنهم من تلبية
اصحتياجات اململكة للمجاالت ذات الالة.

األهداف:
أهداف برنامج البكالوريوس يف الرياضيات يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن هي:
 .1حتسني قدرة الطالب على الكتابة والتفسري رياضياً.
 .2متكني الطالب من االستفادة من املعارف واملهارات الرياضية واستخدامها حلل املشكالت ووضع مناذج ملشاكل احلياة العملية.
 .3إعداد الطالب للنجاح يف:
(أ)

دراساتهم العليا.

(ب) وظائف التعليم والاناعة.

املخرجات التعليمية للربنامـج
بنهاية برنامج درجة البكالوريوس يف الرياضيات ،وللتدليل على فهمه للمفاهيم الرياضية ،ينبغي أن يكون الطال قادراً على:
(أ)

شرح املنطق الرياضي

(ب) اثبات صحة أو رطأ التعابري الرياضية
(ج) حتليل التعابري الرياضية والفيزيائية منطقياً
(د)

تطبيق الرياضيات لنمذجة وصحل مشاكل احلياة العملية

(ه)

توسيع وتعميق املعرفة الرياضية باستقاللية

(و)

التواصل الفعال مع األررين
1
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(ز)

التارف مهنياً وأرالقياً

(ح) مواصلة الدراسات العليا يف الرياضيات واجملاالت ذات الالة
(ط) استخدام املهارات التحليلية حلل املشكالت
(ي) استخدم الربامج احلوسبية الرياضية/اإلصحاائية حلل املشكالت.
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متطلبات درجة البكالوريوس يف الرياضيات
يتمكن الطال من إنها منهاج بكالوريوس العلوم يف الرياضيات بعد اكمال  121ساعة معتمدة موزعة كالتالي:

(أ) متطلبات عامة ( 11ساعة معتمدة)
اجملال
مهارات اتاال

املادة
اجنليزي 212

عدد الساعات
9

د ا ع 301 ،201 ،101
صحاس آلي

ع.ح.م  101أو  102أو 103

3

العلوم االجتماعية

مادتني من مواد الدراسات العامة ــ عام

1

مواد اسالمية وعربية

د ا ع 322 ،212 ،111

1

اللغة اإلجنليزية

اجنليزي 102 ،101

1

الرياضيات

رياضيات 202 ،201 ،102 ،101

12

العلوم الطبيعية

كيميا 101

12

فيزيا 102 ،101
علوم طبيعية ارتيارية

مادة واصحدة من جماالت الكيميا أو الفيزيا أو

3

البيلوجي أو اجليولوجيا أو اجليوفيزيا
الرتبية البدنية

تربية بدنية 102 ،101

2
11

(ب) متطلبات عامة ( 32ساعة معتمدة)
مقدمة يف اجملموعات والبنا

رياضيات 210

3

مقدمة يف اجلرب اخلطي

رياضيات 222

3

اجلرب احلديث 1

رياضيات 323

3

طرق يف الرياضيات التطبيقية 1

رياضيات 333

3

تفاضل وتكامل متقدم 1

رياضيات 321

3

مقدمة يف احلساب العددى

رياضيات 371

3

تفاضل وتكامل متقدم 2

رياضيات 221

3
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مقدمة يف املتغريات املركبة

رياضيات 222

3

مقدمة يف التوبولوجي

رياضيات 223

3

صحلقات دراسية يف الرياضيات

رياضيات 290

1

مقدمة يف اإلصحاا

اصحاا 201

3

مادة واصحدة من

رياضيات  221أو إصحاا 301

3
32

(ج) متطلبات عامة ( 22ساعة معتمدة)
 .1متطلبات ارتيارية من الرياضيات ( 12ساعة معتمدة)
إكمال  12ساعة معتمدة على أن تكون  1ساعات على األقل خمتارة من مواد إصحدى اجملموعات الثالث التالية:
الرياضيات البحتة:

رياضيات ،227 ،222 ،223 ،323 ،322 ،310
217 ،213 ،221 ،237 ،232 ،232 ،233

الرياضيات التطبيقية والتحليل العددي:

رياضيات ،272 ،271 ،237 ،232 ،232 ،233
272 ،272

العلوم اإلكتوارية واإلصحاا :

إكتواري 282 ،381 ،201
إصحاا ،212 ،312 ،322 ،310 ،302 ،301
210 ،220 ،232 ،230 ،211

 .2متطلبات ارتيارية صحرة ( 12ساعة معتمدة):
إكمال  12ساعة معتمدة متطلبات ارتيارية صحرة وج ارتيار املواد اليت تستويف الشروط أدناه:
.1

ارتيار مادتني على األقل من املواد اليت حتمل رقما يساوي او أكرب من

1

300
.2

ارتيار مادتني على األقل من غري مواد الرياضيات

1

(د) التدري الايفي
التدري الايفي

رياضيات 399

جمموع الساعات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس يف علوم الرياضيات
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منهاج بكالوريوس العلوم يف الرياضيات
الفصل األول
اجملال
اجنليزي
اجنليزي
رياضيات
حتضريي
حتضريي
تربية بدنية

الرقم
001
002
001
001
003
001

السنة التحضريية
املادة

حماضرة

خمترب

االجنليزية التحضريية 1
االجنليزية التحضريية 2
الرياضيات التحضريية 1
علوم طبيعية
مهارات دراسية جامعية
الرتبية البدنية التحضريية 1

اجملموع

ساعة

اجملال

12
3

1

2

2

0

2

0

2

1

0

2

1

20

10

11

3

2

2

3

0

3

2

3

3

2

0

2

0

2

1

3

3

2

12

12

19

3

0

3

2

0

2

3

0

3

3

0

3

2

2

3

13

2

12

2

0

2

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

12

0

12

2

0

2

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

الرقم

اجنليزي

2

2

الفصل الثاني

اجنليزي

2

رياضيات
حتضريي
هندسة ميكانيكية
تربية بدنية

003
002
002
002
002
002

املادة

حماضرة

خمترب

االجنليزية التحضريية 3
االجنليزية التحضريية 2
الرياضيات التحضريية 2
علوم صحاس آلي
تقنيات هندسية
الرتبية البدنية التحضريية 2

اجملموع

ساعة
2

12

2

3

1

2

0

2

1

0

2

1

0

2

1

18

12

12

2

السنة األوىل
كيميا
اجنليزي
صحاس آلي
رياضيات
تربية بدنية
فيزيا

101
101
10x
101
101
101

الكيميا العامة 1
مقدمة يف املهارات اللغوية
برجمة احلاس الآلي
تفاضل وتكامل 1
تربية بدنية 1
الفيزيا العامة 1

اجملموع

علوم ارتياري
فيزيا
رياضيات
اجنليزي
داع
تربية بدنية

xxx
102
102
102
111
102

علوم ارتياري
الفيزيا العامة 2
تفاضل وتكامل 2
مهارات التقارير األكادميية
االميان وآثاره
تربية بدنية 2

اجملموع

x

x

3

3

3

2

2

0

2

3

0

3

2

0

2

0

2

1

x

x
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السنة الثانية
اجنليزي
داع
رياضيات
رياضيات
إصحاا

212
212
201
210
201

االتاال األكادميي واملهين
أرالق املهنة
تفاضل وتكامل 3
مقدمة يف اجملموعات والبنا
مقدمة يف اإلصحاا

اجملموع

دراسات عامة
داع
رياضيات
رياضيات
رياضيات

xxx
101
202
222
323

دراسات عامة ارتيارية
النحو الوظيفي
مبادئ املعادالت التفاضلية
مقدمة يف اجلرب اخلطي
اجلرب احلديث 1

اجملموع

3

0

3

2

0

2

3

0

3

3

0

3

3

0

3

12

0

12

السنة الثالثة
داع
رياضيات
رياضيات
رياضيات
xxx

322
333
321
371
xxx

صحقوق االنسان يف االسالم
طرق يف الرياضيات التطبيقية 1
تفاضل وتكامل متقدم 1
مقدمة يف احلساب العددي
مادة ارتيارية صحرة 1

اجملموع

داع
رياضيات

201
221

الكتابة املوضوعية
تفاضل وتكامل متقدم 2

رياضيات

xxx

رياضيات شبه ارتيارية

رياضيات

xxx

رياضيات ارتيارية 1

xxx

xxx

مادة ارتيارية صحرة 2

اجملموع
رياضيات

399

تدري صيفي

2

0

2

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

12

0

12

0

0

2

السنة الرابعة
داع
رياضيات

301
222

مهارات االتاال اللغوي
مقدمة يف املتغريات املركبة

رياضيات

xxx

رياضيات ارتيارية 2

رياضيات

xxx

رياضيات ارتيارية 3

xxx

xxx
اجملموع

مادة ارتيارية صحرة 3

12

0

دراسات عامة
رياضيات
رياضيات

xxx
223
290

مقدمة يف التوبولوجي
صحلقات دراسية يف الرياضيات

رياضيات

xxx

رياضيات ارتيارية 2

xxx

xxx

مادة ارتيارية صحرة 2

اجملموع

12
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5

xxx

3

0

3

3

0

3

1

0

1

3

0

3

3

0

3

13

0
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مواد الرياضيات
رياضيات حتضريية 1

رياضيات 001

()4- 1- 3

مبادئ يف اجلرب .ومقدمة حلساب التفاضل والتكامل .واإلعداد للتعامل مع الرياضيات بدقة.

رياضيات حتضريية 2

رياضيات 002

()4- 1- 3

مبادئ يف اجلرب وصحسابات املثلثات .واهلندسية التحليلية .ومقدمة حلساب التفاضل والتكامل .واإلعداد للتعامل مع الرياضيات بدقة.
متطلب :رياضيات  001أو ما يعادهلا.

حساب التفاضل والتكامل 1

رياضيات 101

()4- 0- 4

نهايات واتاال دوال املتغري الواصحد .القابلية للتفاضل .طرق التفاضل .التفاضل الضمين .النهايات العظمى والاغرى احمللية .ارتباري املشتقة األوىل
والثانية .التقعر ونقط ااالنقالب .رسم املنحنيات .تطبيقات على النهايات العظمى والاغرى احمللية .نظرية القيمة املتوسطة وتطبيقاتها.
متطلب  :الرياضيات التحضريية  001و  002أو ما يعادهلا.

حساب التفاضل والتكامل 2

رياضيات 102

()4- 0- 4

التكامل احملدود والغري حمدود لدوال املتغري الواصحد .النظرية األساسية حلساب التفاضل والتكامل .طرق التكامل .الدوال الزائدة .تطبيقات التكامل
احملدود على املساصحة ،واحلجم ،وطول القوس ومساصحة السطح الدوراني .التكامل املعتل .املتتاليات واملتسلسالت وارتبارات التقارب بالتكامل
وباملقارنة وبالنسبة وارتبارات اجلذر .متسلسالت القوى .متسلسالت تايلور وماكلورين.
متطلب :رياضيات .101

رياضيات 105

سابقاً ()131

الرياضيات احملدودة

()3- 0- 3

املعادالت واملرتاجحات اخلطية .نظم املعادالت اخلطية .املافوفات .مقدمة للربجمة اخلطية .طرق العد ،التباديل والتوافيق .االصحتماالت لعينات
حمدودة .مبادئ أساسية يف اإلصحاا وبعض مواضيع الرياضيات املالية.
متطلب :الرياضيات التحضريية  001و  002أو ما يعادهلا.
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رياضيات 106

التفاضل والتكامل التطبيقي

سابقاً ()132

()3- 0- 3

املشتقة .قواعد التفاضل .مشتقة الدوال اللوغاريتمية واألسية واملثلثية .التفاضالت .مناذج للنمو والتناقص .التكامل احملدود وغري احملدود .طرق
التكامل .تكامل الدوال اللوغاريتمية واألسية واملثلثية .جداول التكامل .املساصحة حتت منحنى وبني منحنيني .دوال املتغريات املتعددة .املشتقة اجلزئية
وتطبيقاتها.
متطلب :الرياضيات التحضريية  001و  002أو ما يعادهلا.

حساب التفاضل والتكامل 3

رياضيات 201

()3- 0- 3

اإلصحداثيات القطبية ،املنحنيات القطبية ،املساصحة باستخدام اإلصحداثيات القطبية .املتجهات ،املستيقمات واملستويات واألسطح .اإلصحداثيات
األسطوانية والكروية .دوال يف متغريين ويف ثالثة متغريات .النهايات واالتاال .املشتقات اجلزئية واملشتقات املوجهة .النهايات العظمى والاغرى
للدوال يف متغريين .التكامل الثنائي .التكامل الثنائي يف اإلصحداثيات األسطوانية والكروية.
متطلب :رياضيات .102

مبادئ املعادالت التفاضلية

رياضيات 202

()3- 0- 3

املعادالت التفاضلية ذات الرتبة األوىل .املعادالت التفاضلية املتجانسة ذات املعامالت الثابتة .طرق املعامالت الغري حمددة ،وتقليل الرتبة ،وتبديل
البارمرتات .معادلة كوشي وأويلر .احللول باستعمال املتسلسالت .نظم املعادالت التفاضلية اخلطية .تطبيقات.
متطلب :رياضيات .102

رياضيات 202

سابقاً ()260

مقدمة يف املعادالت التفاضلية واجلرب اخلطي

()3- 0- 3

نظم املعادالت اخلطية .رتبة املافوفة ــ القيم الذاتية واملتجهات الذاتية .فضا ات متجهة ،فضا ات جزئية ،األساس والبعد .مافوفة املعكوس.
املافوفات املتشابهة .مافوفات قابلة لإلقطار .القوال

القطرية ومافوفات جوردن .املعادالت التفاضلية ذات الرتبة األوىل (فال املتغريات

واملعادالت التامة) .املعادالت التفاضلية املتجانسة ذات املعامالت الثابتة .رونسكي ،املعادالت التفاضلية الغري متجانسة .طرق املعامالت الغري حمددة
وطريقة تغيري البارمرتات .نظم املعادالت التفاضلية املتجانسة وغري متجانسة.
متطلب :رياضيات .102
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رياضيات 210

سابقاً ()232

مقدمة يف اجملموعات والبناء

()3- 0- 3

املنطق البدائي .طرق الربهان .نظرية اجملموعة .العالقات والدوال .اجملموعات احملدودة والغري حمدودة .عالقات التكافؤ .النظرية األساسية يف احلساب.
مبدأ الرتتي  .الزمر ،والزمر اجلزئية ،وزمر التماثل ،والزمر الدائرية ورتبة العنار ،والتطبيقات واجملموعات املااصحبة ونظرية الجرانج.
ملحوظة :هذا املقرر ال يُعتمد مع ع.ح.م .223
متطلب :رياضيات .102

رياضيات 225

سابقاً ()220

مقدمة يف اجلرب اخلطي

()3- 0- 3

املافوفات ونظم املعادالت اخلطية .الفضا ات املوجهة والفضا ات اجلزئية .االستقالل اخلطي .األساس والبعد .فضا ات الضرب الدارلى .عملية
جرام مشيت .التحويالت اخلطية .واحملددات .األقطار .صور الدرجة الثانية احلقيقية.
متطلب :رياضيات .102

رياضيات 302

رياضيات للهندسة

()3- 0- 3

التحليل املتجهه ويشمل احلقول املتجهه .التدرج ،التباعد ،االلتوا  .التكامل اخلطي والسطحي .نظرية جاوس وستوكس .مقدمة للمتغريات املركبة.
فضا ات موجهة وفضا ات جزئية .االستقالل اخلطي ،األساس والبعد .صحل املعادالت اخلطية .التعامد .القيم الذاتية واملتجهات الذاتية .تطبيقات
على نظم املعادالت التفاضلية.
ملحوظة :هذا املقرر ال يُعتمد مع رياضيات  222أو .333
متطلب :رياضيات .201

رياضيات 310

املنطق ونظرية الزمر

()3- 0- 3

منطق ال قضايا .صحساب التفاضل والتكامل املسند من املرتبة األوىل .الاواب والنماذج .سالمة ومتام منطق القضايا .االستنتاج الرياضي .مناذج
النظريات .التفسريات .مربهنات السالمة والتمام للمنطق ذي املرتبة األوىل .مربهنة الرتاص .مناذج غري قياسية .النظرية غري الاورية للمجموعات.
موضوعات زيرميلو فرانكل .الرتتيبات اجليدة واألعداد الرتتيبية .األعداد الرتتيبية كاف صحقيقي .صحساب األعداد الرتتيبية .االستقرا املوغل
واالرتداد .األصالنية .متتاليات غودشتاين.
متطل  :رياضيات .210
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رياضيات 315

سابقاً ()305

تطوير الرياضيات

()3- 0- 3

تاريخ العد .مساهمات املاريني والبابلني واهلنود والعرب .اجلرب :مبا يف ذلك إسهامات اخلوارزمي وابن قرة .اهلندسة؛ املساصحات والتقري
وأعمال الطوسي على مسلمات إقليدس .التحليل :التفاضل والتكامل ومساهمات نيوتن ولبينز وجاوس .فكرة النهاية ومساهمات كوشي
والبالس .مقدمة لبعض املسائل املشهورة وغري احمللولة إىل الآن.
متطل  :رياضيات  102أو .101

رياضيات 323

سابقاً ()345

اجلرب احلديث 1

()3- 0- 3

مراجعة سريعة ملا مت دراسته يف نظرية الزمر لتشمل نظرية الجرانج .الزمر اجلزئية الطبيعية ،زمر العوامل ،هومومورفيزم الزمر ،النظرية األساسية
للزمر األبيليه احملدودة .أمثلة واخلواص األساسية للمجاالت الاحيحة واحلقول .املثالية وصحلقات العوامل ،هومومورفيزم احللقات .كثريات
احلدود ،وحتليل كثريات احلدود املعرفة على صحقل ،صحلقات العوامل لكثريات احلدود املعرفة على صحقل .التحليل األوصحد وجماالت املثالية الرئيسية.
متطل  :رياضيات  210أو (ع.ح.م  223و .)222

رياضيات 325

سابقاً ()355

اجلرب اخلطي

()3- 0- 3

نظرية الفضا ات املتجهة والتحويالت اخلطية .اجلمع املباشر .فضا ات الضرب الدارلي .الفضا املزدوج .صور ثنائية اخلطية .كثريات احلدود
واملافوفات .تثليث املافوفات والتحويالت اخلطية .نظرية هاميلتون ـ كايلي.
متطل  :رياضيات .222

رياضيات 333

سابقاً ()301

طرق يف الرياضيات التطبيقية 1

()3- 0- 3

دوال راصة .دوال بسل وكثريات صحدود ليجندر .التحليل املتجه ويشمل احلقول املتجهة ،والتباعد ،وااللتوا والتكامل اخلطي والسطحي،
ونظريات جرين وجاوس وستوكس .نظرية ستورم وليوفيل .حتويالت البالس .متسلسالت وحتويالت فورير .مقدمة يف املعادالت التفاضلية اجلزئية
واملسائل ذات القيمة احلدية يف اإلصحداثيات املستطيلة ،واألسطوانية والكروية.
متطل  :رياضيات  201و (رياضيات  202أو .)208
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رياضيات 341

سابقاً ()311

التفاضل والتكامل املتقدم 1

()3- 0- 3

نظام األعداد احلقيقية .االتاال والنهايات .االتاال املتماثل .دوال املتغري الواصحد القابلة لالشتقاق .تعريف وتواجد ورواص تكامل رميان .النظرية
األساسية للتفاضل والتكامل .املتتابعات واملتسلسالت احلقيقية.
متطل  :رياضيات  210أو ع.ح.م .223

رياضيات 353

سابقاً ()330

اهلندسة األقليدية والغري أقليدية

()3- 0- 3

اهلندسة األقليدية والغري أقليدية التقليدية .متثيل املافوفة للتحويالت يف الفضا الثالثي .تساوي القياس .زمر التحويالت والتناظر .التحويالت
التشابهية والتآلفية.
متطل  :رياضيات .210

رياضيات 371

مقدمة يف احلساب العددي

سابقاً ()321

()3- 0- 3

حتليل التقري  .صحل املعادالت غري اخلطية .استكمال كثريات احلدود .التكامل والتفاضل العددي .صحلول نظم املعادالت اخلطية .صحلول املعادالت
التفاضلية ذات القيم األولية أواحلدية.
ملحوظة :هذا املقرر ال يُعتمد مع هندسة النظم .301
متطل  :رياضيات  210و ع.ح.م  101أو  102أو .103

رياضيات 372

سابقاً ()322

األساليب الكمية لإلكتواريني

()3- 0- 3

اخلوارزميات .الطريقة البسيطة واملرتافقة؛ الربجمة اخلطية والرتبيعية .صحل املعادالت غري اخلطية .الفروق احملدودة .الشرائط التكعيبية .مناذج املخاطر
الفردية؛ جداول احلياة .احلسابات العشرية وحتليل اخلطأ .االستكمال .استكمال كثريات احلدود .التكامل والتفاضل العددي .تركي البيانات .صحلول
نظم املعادالت اخلطية .صحلول املعادالت التفاضلية ذات القيم األولية أواحلدية.
ملحوظة :هذا املقرر ال يُعتمد مع رياضيات  371وهندسة النظم .301
متطل  :رياضيات  210وع.ح.م  102أو .103
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تدريب صيفي

رياضيات 333

()2- 0- 0

يتطل من الطال العمل يف أصحد املاانع ملدة مثانية أسابيع يف الايف السابق للفال الدراسي الذي يتوقع أن يتخرج فيه .كما يتطل من الطال
أن يقدم تقرير وحماضرة عن تدريبه الايفي وعن االستفادة اليت جناها من التدري  .للطال احلق يف أن يقوم مبزاولة حبث علمي أو أية نشاطات
أكادميية أررى رالل فرتة التدري .
متطل  :اجنليزي  212وأن يكون قد أنهى السنة الرابعة وموافقة القسم.

رياضيات 423

اجلرب احلديث 2

سابقاً ()450

()3- 0- 3

الزمر األبلية احملدودة واحملدودة املولد .الزمر احمللولة .الزمر املنتهية .نظرية سيلو .التحليل يف اجملاالت الاحيحة .اجملاالت املثلى الرئيسية .احلقول.
امتدادات احلقل .احلقول احملدودة .مقدمة لنظرية جالوا.
متطل  :رياضيات .323

رياضيات 424

اجلرب التطبيقي

سابقاً ()452

()3- 0- 3

جربيات بوىل .زمر التناظر يف البعد الثالث .طريقة بوليا ـ برنسايد للرتقيم .املونيد واألالت .مقدمة لنظرية الذاتيات .ترميز تاحيح اخلطأ.
متطل  :رياضيات .323

رياضيات 427

نظرية األعداد

سابقاً ()455

()3- 0- 3

القسمة واألعداد األولية .عالقات التطابق .اجلذور البدائية .تبادالت الدرجة الثانية .الدوال احلسابية .معادالت دايوفانتاين .تطبيقات (مثل:
الشيفرات أو التقري النسيب).
متطل  :رياضيات  210أو مستوى سنة رابعة رياضيات.

رياضيات 431

سابقاً ()460

نظرية املصفوفات التطبيقية

()3- 0- 3

مراجعة لنظرية املعادالت اخلطية .القيم الذاتية واملتجهات الذاتية .صيغة جوردان .الايغ اخلطية الثنائية وصيغ الدرجة الثانية .التحليل املافويف
للمعادالت التفاضلية .مبادئ التغيري ونظرية اإلقالق :نظرية كورانت مينيماكس ،مرتاجحات ويل ،ونظرية جريشجورن ،وإقالق الطيف .قياسات
املتجهة واملافوفة ،وعدد الشرطي ملافوفة.
متطل  :رياضيات  208أو  222أو .302
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رياضيات 433

سابقاً ()401

طرق يف الرياضيات التطبيقية 2

()3- 0- 3

مقدمة يف الفضا ات اخلطية وفضا ات هلربت .التقارب القوي والضعيف .أنظمة عمودية ومتعامدة .معادالت تكاملية :معادالت فريدهومل
وفولتريا .دالة جرين :فكرة التوزيعات ،رواص دالة جرين .مع أصحد املواضيع التالية :طرق تقاربية :طريقة البالس ،طرق االحندار ،نظرية
االقالق :االقالق العادي والغري عادي ،التحويالت التكاملية :فورير ،البالس ،ميلن وهانكل.
متطل  :رياضيات .333

رياضيات 434

سابقاً ()442

تفاضل وتـكامل التغريات والتحكم األمثل

()3- 0- 3

مقدمة لتفاضل وتكامل التغريات .الشروط الضرورية لكل من أويلر ـ الجرانج وال جاندر وجاكوبي .صياغة مسائل التحكم األمثل .صياغة بولزا
وماير والجرانج .التغريات والتحكم األمثل .مبدأ بونرتياجن للقيمة العظمى.
متطل  :رياضيات  202أو .208

رياضيات 435

سابقاً ()465

املعادالت التفاضلية العادية

()3- 0- 3

املعادالت التفاضلية العددية من الدرجة األوىل .مسائل القيم احلدية .الوجود والوصحدانية ،واالعتماد املستمر على البيانات األولية .األنظمة اخلطية
ذات املعامالت الثابتة .املافوفة األسية .السلوك التقاربي للنظم اخلطية واليت تكاد تكون رطية .النظم املستقلة يف بعدين .النقط احلرجة وتانيفاتها.
حتليل فضا الطور .مقدمة لنظرية ليابونوف لالستقرار.
متطل  :رياضيات  202ورياضيات  222أو رياضيات .208

رياضيات 437

سابقاً ()470

املعادالت التفاضلية اجلزئية

()3- 0- 3

املعادالت شبه اخلطية من الدرجة األوىل .طريقة الجرانج واملميزات .تانيف املعادالت التفاضلية اجلزئية اخلطية من الرتبة الثانية .مراجعة خمتارة
ملبدأ فال املتغريات .صحل املعادلة املوجية يف بعد واصحد واملميزات .مسألة كوشي للمعادلة املوجية .معادلة البالس :مبدأ النهاية العظمى ،نظرية
الوصحدانية .دالة جرين .دالة نيومان .املعادلة احلرارية يف بعد واصحد.
متطل  :رياضيات .333
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تفاضل وتكامل املتقدم 2

رياضيات 441

()3- 0- 3

نظرية املتتابعات ومتسلسالت الدوال .الدوال احلقيقية املتعددة املتغري :النهاية ،االتاال ،االشتقاق .نظرية تايلور .القيم العظمى والاغرى،
مضاعفات الجرانج .الفكرة األساسية للتكامل يف حن .تغري املتغريات يف التكامالت املتعددة ،نظرية فبيين .نظريات الدالة الضمنية ودالة املعكوس.
تقارب وتباعد التكامالت املعتلة .االشتقاق حتت إشارة التكامل.
متطل  :رياضيات .321

رياضيات 443

سابقاً ()412

تفاضل وتكامل املتقدم 3

()3- 0- 3

دوال التغري احملدود .تكامل رميان ـ شتيجل .نظريات الدالة الضمنية ودالة املعكوس .مضاعفات الجرانج .تغيري املتغريات يف التكامالت املتعددة.
الدوال املتجهة واجملاالت على حن .التكامالت اخلطية والسطحية .نظرية جرين .نظرية التباعد .نظرية ستوكس.
متطل  :رياضيات .221

رياضيات 445

سابقاً ()430

مقدمة يف املتغريات املركبة

()3- 0- 3

نظرية الدوال التحليلية املركبة ،نظرية تكامل كوشي  ،تكامالت الكفاف ،متسلسالت لورانت ،نظرية البواقي وتطبيقاتها ،تقييم التكامالت
والسالسل احلقيقية واملعتلة ،املخططات االمتثالية.
متطل  :رياضيات .201

رياضيات 451

سابقاً ()440

اهلندسة التفاضلية

()3- 0- 3

املنحنيات يف الفضا األقليدي ذو الثالث أبعاد :إطار وصيغ فريما ،االحننا وااللتوا  ،واملعادالت الطبيعية .األسطح يف الفضا األقليدي ذو
الثالث أبعاد :مستوى املماس ،احلالة األساسية األوىل وتساوى القياس ،احلالة األساسية الثانية ،احننا ات طبيعية ورئيسية ،تقوسات جاوس
واملتوسطة ،واجليودسية .هندسة الكرة والقرص (مع مرتية بوانكاريه).
متطل  :رياضيات  208أو  222أو .302
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رياضيات 453

سابقاً ()421

مقدمة يف التوبوجلي

()3- 0- 3

الفضا ات التوبولوجية :أساس للتوبولوجي ،التوبولوجي املرت  .توبولوجي الفضا اجلزئي .اجملموعات املغلقة والنقاط النهائية .الدوال املتالة.
التوبولوجي املرتي .الفضا ات املتالة .الفضا ات املرتاصة .الرتاص بالنقطة النهائية .مسلمات القابلية للعد .مسلمات الفال .الفضا ات املرتية
الكاملة.
متطل  :رياضيات .321

التوافقيات

رياضيات 463

()3- 0- 3

تقنيات العد ،عالقات تكرارية ،الدوال املولدة ،مبدأ اإلدراج واإلقاا  ،مقدمة يف نظرية املخططات ،مواضيع خمتارة (مثل نظرية رامزي ،األمثلية
يف املخططات والشبكات ،التاميم التوافقي ،والطرق االصحتمالية).
متطل  :رياضيات .201

رياضيات 467

سابقاً ()425

نظرية املخططات

()3- 0- 3

املخططات واملخططات املوجهة .متتابعات الدرجة ،مسارات ،دورات ،رؤوس مقطوعة ،قوال  .خمططات وخمططات موجهة أويلرية .األشجار،
مافوفة الوقوع ،مافوفة مقطوعة ،مافوفة دائرية ،مافوفة اجلوار .عالقة التعامد .التحليل ،صيغة أويلر ،خمططات مستوية وغري مستوية.
نظرية منجر ،خمططات هاملتونية.
متطل  :رياضيات  208أو  222أو .302

رياضيات 471

التحليل العددي 1

()3- 0- 3

نظام النقطة العائمة احلسابي .حتليل التقري  .صحل األنظمة اجلربية اخلطية :طريقة جاوس للحذف وغريها ،صحالة النظام اخلطي وحتليل اخلطأ يف
طريقة جاوس للحذف ،التحسني بطريقة التكرار .طريقة املربعات الاغرى وطريقة القيم للتجزئة .مسائل القيمة الذاتية ملافوفة.
متطل  :رياضيات  371أو هندسة نظم .301
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رياضيات 472
تقري

التحليل العددي 2

الدوال :استكمال كثريات احلدود وغريها ،نظرية املربعات الاغرى .التقري

()3- 0- 3
املعدل .التفاضل .التكامل :القوانني األساسية واحملالة.

طريقة جاوس للدرجة الثانية ،تكامل رومربج ،الدرجة الثانية املعدلة .صحلول املعادالت التفاضلية العادية :طرق أويلر ،متسلسالت تايلور ورنج ـ
كتا ملسائل القيم األولية .نظم املعادالت التفاضلية العادية ذات رت أعلى .طرق التهديف والفرق احملدود والوضع املشرتك ملسائل القيم احملدودة.
املعادالت الالبة.
متطل  :رياضيات  371أو هندسة نظم .301

رياضيات 474

سابقاً ()420

الربجمة اخلطية والربجمة الغري خطية

()3- 0- 3

تكوين الربامج اخلطية .اخلاائص األساسية للربجمة اخلطية .طريقة السمبلكس .االزدواجية .شروط ضرورية وكافية للمسائل الغري مقيدة .اجاد
القيمة الاغرى للدوال احملدبة .طرق صحل املسائل غري املقيدة .متساوية ومرتاجحة القيم املثلى املقيدة .نظرية مضاري الجرانج .شروط كوهن ـ تكر.
طريقة حلل املسائل املقيدة.
متطل  :رياضيات .201

رياضيات 475

سابقاً ()425

املوجيات الصغرية وتطبيقاتها

()3- 0- 3

املوجات الاغرية .حتويالت املوجات الاغرية .التحويل املتقطع للموجات الاغرية .التحويل السريع للموجات الاغرية .حتليل وإعادة بنا املوجات.
تطبيقات على مسائل القيمة احملدودة ،البيانات املافوفة ... ،أخل.
متطل  :رياضيات  208أو  222أو هندسة كهربائية  207أو هندسة نظم .312

رياضيات 430

حلقات دراسية يف الرياضيات

()1- 0- 1

يعطي هذا املقرر جماالً لتبادل األفكار الرياضية بني الطالب وأعضا هيئة التدريس بإشراف مدرس هذا املقرر .صحيث يرت املدرس أو أعضا
آررون من هيئة التدريس أو الطالب حماضرات أو مناقشات صحول مواضيع أو مسائل ذات اهتمام عام .ومن املتوقع من الطالب عمل حبث يف
مسألة رياضية من ارتيارهم أو من ارتيار املدرس .ويتنهي املقرر بأن يعد كل طال تقريراً واصحد مكتوباً على األقل ألصحد املواضيع اليت خيتارها
لنفسه ،هذا التقرير يعكس بعض العمل املستقل للطال ويدل على مدى استيعابه لألفكار الرياضية املتعلقة باملوضوع .وبإمكان املدرس أن يسمح
للطال بأن يعمل مع أعضا هيئة التدريس لتحضري هذا التقرير.
متطل  :أي مقررين مما يلي :رياضيات  323أو  333أو  321أو .371
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دليل بكالوريوس العلوم يف الريـاضـيات
رياضيات 432

سابقاً ()433

مواضيع يف الرياضيات 1

()3- 1 ،0 ،3- 1

حمتويات متغرية .يسمح لطالب السنة الرابعة بدراسة موضوع متقدم يف الرياضيات مع أصحد أعضا هئية التدريس.
ملحوظة :ميكن إعادة التسجيل حبد أقاى  3ساعات معتمدة.
متطل  :مستوى السنة الرابعة وموافقة رئيس القسم بنا على توصية أصحد اعضا هئية التدريس.

رياضيات 433

مواضيع يف الرياضيات 2

حمتويات متغرية .يسمح لطالب السنة الرابعة بدراسة موضوع متقدم يف الرياضيات مع أصحد أعضا هئية التدريس.
ملحوظة :ميكن إعادة التسجيل حبد أقاى  3ساعات معتمدة.
متطل  :مستوى السنة الرابعة وموافقة رئيس القسم بنا على توصية أصحد اعضا هئية التدريس.
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