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 الماجستير فيالخطة الدراسية لبرنامج 

 الرياضياتتخصص 
 

 ــ الجهة المقدمة للبرنامج :

  الرياضياتــ قسم  العلومكلية 

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

                           : الرياضياتبرنامج اسم البرنامج. 

                 : الرياضيات ماجستير "مسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

يننن هذا نننرنانج ا نننة اانجحدةننندانج تةنننلياجفلانلنننةاانجافصنننةابنننرانجلة انننةااتنجعنننةلايا  ننناناا لفننن انج افنننصذانجانننةجراا نننذا
 ةاتالا ناشاتطانج  تلاجطف دانجلانلةاانجافصةابنرانجحدةندااإجىاتا ةإلضةبد  نا.ا26/8/1417  ةايخاا3/6/1417

اي تلباعفىانج   لذ:انج تةلي

اهنرنانجخعتصا.جنج لذااهنال  ةةنانج ةايايانجرياصالا صةزلن -1
اأتنجلة انةاااإةنل صكتنانج   نلذاةةعنحاعفنىالالندانج كنةجتايت ابنرا خعنصانجايةضنصةاا ننااأن -2

 نننانةننلانجلة اننةاانج ا نناحا هننةاتصة ننلاشنناتطانج  ننتلانج ةننلليابننرانج ننةل ينااأتنجكفصننةاانجلنناتلصدا
 نجثةجثداعشاياتنجخة لداعشايا نانجحدةدانج تةلياجفلانلةاانجافصةابرانجلة اةاا.

أناصكنتنا نلانل ننةزال صنقانج  نااناانج ةننلليابنراخطنندانج كنةجتايت انجةةجصنداج لننذانجايةضنصةاا لة انندا -3
نج  نااناااإك نةل نةاصاةلجهنةااأتتعفىانج   لذانجنرياجنذاي هنرا نرهانج  نااناا ةاصاةلجهةااأتنج فكابصعلا

نج    صداترجكا لةعةاا ك يفصدا  نلانج نلفابنرانج ا نة اا  نةاي  نلا نقانج نةليانجثة  نداعشنايا ننانجحدةندا
 نج تةلياجفلانلةاانجافصةابرانجلة اةا.

ن  ةننةنانج  ننتلانجننرياص ل ننقاالننة أيث نناا  ك ننقات  لا ننقابننراعفننتذانجايةضننصةااعفننىااأنعفننىانج   ننلذا -4
 نج لذا  ةاي  لا قانج ةليانجخة لداعشايا نانجحدةدانج تةلياجفلانلةاانجافصةابرانجلة اةا.
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 ــ الخطة الدراسية :

( على الطالب بعد انتهائه من مقررات البرنامج أن ينهي الرياضياتللحصول على درجة الماجستير في )تخصص 

 نجاح ما يلي :

(ا24نجايةضصةاانج ط ص صدا)اأتت  ةانجايةضصةاانج ة داانإلل ةايدتنةليا نا ل تع رانج  طف ةاااإ هةف .1
 تةليالانلصدا.

 أةلانالخ صةاينانج ةجيينا:اإ هةف .2

 تةليا نانج  ااناانالخ صةايدا،اتصش اطا تنب دانج شاحاا16اتن  هةف  ااناا  ةلات ةثااإ هةف
 يخ ةاهانجطةجبات لف انج لذاعفىاكلا  ااانألكةلص ر

 (اتةلناالانلصد.8نجالةجدا)اإ هةف 

 

نالخ  ةاانجشة لابراثحثا ناباتعانجايةضصةاات رانج ةفيلاتنجل ااتنج تبتجتلراجفطف داانل صةز .3
تنج اةلالاانج  ةضفصداتنج ةفيلانجاللياتنجطاقانجايةضصداجفطف داانج ة دنج  خععينابرانجايةضصةاا

انج  خععينابرانجايةضصةاانج ط ص صدا.
 

 

 مطلوبة للحصول على الدرجة سنتان على األقل .المدة ال مدة البرنامج :
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 : الرياضيات ماجستير برنامج مقررات

 الدراسية الوحدات المقرر اسم المقرر رمز
 3 1جبر مجرد  0217631

 3 1التحليل الحقيقي  0217641
 3 2جبر مجرد  0217632

 3 2التحليل الحقيقي  0217642

 3 1التحليل المركب  0217643
 3 التوبولوجي 0217660

 3 1تحليل عددي  0217601
 3 2التحليل المركب  0217644

 8 الرسالة 0217700

 

 الثانيالخطة المقترحة لدراسة الطالب في المسار 
 الدراسية الوحدات المقرر اسم المقرر رمز

 3 1جبر مجرد  0217631

 3 1التحليل الحقيقي  0217641
 3 2جبر مجرد  0217632

 3 2التحليل الحقيقي  0217642
 3 1التحليل المركب  0217643

 3 التوبولوجي 0217660

 3 1تحليل عددي  0217601
 3 2التحليل المركب  0217644

 4 مسائل القيم الحديه 0217615
 4 الحلقات والمديوالت 0217635

 4 1المنطق الرياضي  0217621

 4 موضوعات خاصة في الرياضيات 0217695

 3 مقال وبحث 0217600

 

 
 

 


