
 

 2019/2010العام الجامعي: 

 مسار الرسالة: ماجستير رياضيات / خطة البرنامج

( ساعة موزعة على 33متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الرياضيات / مسار الرسالة )

 -: النحو التالي

 مواد إجبارية

 ( ساعة معتمدة15)

 عدد الساعات أسم المادة رقم المادة
 المعتمدة 

 المتطلب
 السابق

 ------ 3 (1نظرية المعادالت التفاضلية العادية) 0301701 

 ------- 3 (1نظرية القياس والتكامل) 0301711

 ------- 3 (1تحليل عددي) 0301721

 ------- 3 (1جبر مجرد) 0301741

 --------- 3 (1تبولوجيا عامة) 0301761

 

 

 مواد إختيارية
 ( ساعات معتمدة9)

 عدد الساعات أسم المادة المادةرقم 
 المعتمدة 

المتطلب 
 السابق

 ------- 3 معادالت تفاضلية جزئية 0301703 

موضوعات مختارة في المعادالت  0301709
 التفاضلية

3 ------- 

 ------- 3 تحليل دالي 0301712

 ------- 3 (1تحليل مركب) 0301713

 ------- 3 العدديموضوعات مختارة في التحليل  0301729

 ------- 3 (1إحصاء رياضي) 0301731

 ------ 3 (2جبر مجرد) 0301742

 ------ 3 موضوعات مختارة في الجبر المجرد 0301749

 ------- 3 موضوعات مختارة في التبولوجيا 0301769

 ------- 3 نظرية التقريب 0301775

 

 ( ساعات معتمدة على أن ينجح الطالب في امتحان مناقشتها. 9( بواقع ) 0301708إعداد الرسالة ) 

بت ذلك ( ساعات معتمدة ويث 9للعميد بناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية إعطاء الطالب مواد استدراكية بما ال يتجاوز ) 

    لب دراستها في السنة األولى.في كتاب القبول وعلى الطا

 

 

 

 



 2019/2010لجامعي: العام ا

 الشاملمسار : ماجستير رياضيات / خطة البرنامج

( ساعة موزعة على 33متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الرياضيات / مسار الرسالة )

 -النحو التالي :

 مواد إجبارية

 ( ساعة معتمدة24)

 عدد الساعات أسم المادة رقم المادة
 المعتمدة 

المتطلب 
 السابق

 ------ 3 (1نظرية المعادالت التفاضلية العادية) 0301701 

 -------- 3 (1معادالت تفاضلية جزئية) 0301703

 ------- 3 (1نظرية القياس والتكامل) 0301711

 -------- 3 تحليل دالي 0301712

 --------- 3 (1تحليل مركب) 0301713

 ------- 3 (1تحليل عددي) 0301721

 ------- 3 (1جبر مجرد) 0301741

 --------- 3 (1تبولوجيا عامة) 0301761

 

 

 مواد إختيارية
 ( ساعات معتمدة9)

 عدد الساعات أسم المادة رقم المادة
 المعتمدة 

المتطلب 
 السابق

موضوعات مختارة في المعادالت  0301709 
 التفاضلية

3 ------- 

 ------- 3 (2تحليل مركب) 0301714

 ------- 3 موضوعات مختارة في التحليل العددي 0301729

 ------- 3 (1إحصاء رياضي) 0301731

 ------- 3 نظرية االحتماالت 0301733

 ------ 3 (2جبر مجرد) 0301742

 ------ 3 موضوعات مختارة في الجبر المجرد 0301749

 ------- 3 موضوعات مختارة في التبولوجيا 0301769

 ------- 3 نظرية التقريب 0301775

 ------- 3 نظرية الرسومات 0301776

 

 ( بواقع صفر ساعة معتمدة . 0301705إجتياز االمتحان الشامل )

بت ذلك ( ساعات معتمدة ويث 9للعميد بناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية إعطاء الطالب مواد استدراكية بما ال يتجاوز ) 

 لب دراستها في السنة األولى.القبول وعلى الطافي كتاب 

 

 

 


