
                                                                        
                                              

 

 الرياضياتفي  لمنح درجة الماجستيرالخطة الدراسية 

 

 

 فٖ شاهعة العلْم ّالحكٌْلْش٘ا األردً٘ة شزٗطة ها ٗلٖ: هي كل٘ة الدراطات العل٘ا الزٗاض٘اتجوٌط درشة الواشظح٘ز فٖ 

 

 الحق٘د بالشزّط الوٌظْص علِ٘ا فٖ جعل٘وات بزًاهس الواشظح٘ز فٖ الصاهعة الظادرة      .1

 م .8/8/4002( بحارٗخ 294/4002عي هصلض العوداء بقزار رقن )            

 

 -ي:( طاعة هعحودة بٌصاض فٖ أظد الوظارٗي الحال42٘٘اجوام ) .2

 

 -مسار الرسالة ويشمل : -أوالً:
 

 -( ساعة معتمدة وهي:11متطلبات إجبارية ويخصص لها ) .1

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 3 طرق متقدمة في الرياضيات التطبيقية 107ر

 3 (7التحليل الحقيقي ) 101ر

 3 (7التحليل العددي ) 127ر

 3 نظرية االحتماالت 137ر

 3 (7ر المجرد )الجب 147ر

 7 ندوه 197ر

 
 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية:9متطلبات إختيارية يخصص لها ) .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 3 التحليل المركب 107ر

 3 (2التحليل الحقيقي ) 109ر

 3 (2التحليل العددي ) 122ر

 3 صاء تطبيقياالح 132ر

 3 االحصاء الرياضي 133ر

 3 الجبر المجرد 142ر

 3 التوبولوجي 167ر

 3 البرمجية الخطي 117ر

 3 هالمحاكاة المتقطع 111ر

 3 موضوعات متقدمة في الرياضيات 192ر

 3 موضوعات متقدمة في االحصاء 193ر

 3 موضوعات متقدمة في بحوث العمليات 194ر

 3 دراسات مستقلة 195ر

 
 
 
 
 



 ( ساعات معتمدة.9)(: ويخصص لها 999)ر تقديم رسالةإعداد و .3

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 9 رسالة ماجستير أ 199ر

 6 رسالة ماجستير ب199ر

 3 رسالة ماجستير ج199ر

 صفر رسالة ماجستير د199ر

 
 

 -مسار االمتحان الشامل: -ثاوياً:
 -مذة وهي:( ساعت معت25متطلباث إجباريت ويخصص لها ) .1

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 3 طرق متقدمة في الرياضيات التطبيقية 107ر

 3 (7التحليل الحقيقي ) 101ر

 3 المركبالتحليل  107ر

 3 (7التحليل العددي) 127ر

 3 نظرية االحتماالت 137ر

 3 (7) الجبر المجرد 147ر

 3 التوبولوجي 167ر

 3 ةيالبرمجية الخط 117ر

 7 ندوة 197ر

 صفر امتحان شامل 197ر

 
 -( ساعت معتمذة يختارها الطالب مه بيه المساقاث التاليت:9متطلباث إختياريت ويخصص لها ) .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 3 (2التحليل الحقيقي ) 109ر

 3 ( 2التحليل العددي ) 122ر

 3 االحصاء التطبيقي 132ر

 3 صاء الرياضياالح 133ر

 3 (2الجبر المجرد ) 142ر

 3 المحاكاة المتقطعة 111ر

 3 موضوعات متقدمة في الرياضيات 192ر

 3 موضوعات متقدمة في االحصاء 193ر

 3 موضوعات متقدمة في بحوث العمليات 194ر

 3 دراسات مستقلة 195ر

 

 

 

 .فما فىق 85بمعذل  اإلختياريتباث االجباريت والمقرر شريطت اتمام المتطل( 897اجتياز اإلمتحان الشامل )ر .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 مساقاثالوصف 
 
 ساعاث معتمذة( 3)  :طرق متقذمت في الرياضياث التطبيقيت 801ر

هقدهااَا الحعْٗااى الاأ هعاااد ت جحاضاال٘ةا ظلااْم هعاااد ت جكاهل٘ااةا هطزٌُااات فزدُااْلنا طااز  ظااى  -الوعاااد ت الحكاهل٘ااة :

: هحغ٘زات اإلقحزاً٘اتا هعادلة أّٗلزا اقحزاً٘ات فٖ أكرز هي هحغ٘زا هظألة ق٘وة الطاز  غ٘زاتعاد ت جكاهل٘ة. ظظطاى الوحه

الٌِائٖ الرابحة لعادة اقحزاً٘ااتا اقحزاً٘اات هعحوادة علأ الوشاحقات العل٘ااا هظاائى هحغ٘ازات إات شازّط حضااف٘ةا العاى العاام 

ة لوعااد ت أّٗلازا جعْٗاى لاٖ شٌادر ّالحعاْٗات القاًًْ٘اةا لوحغ٘ز اإلقحزاً٘اتا شزّط ف٘زطحزاص/ اردهاى.الظ٘غة القاًًْ٘

 ا ّهطزٌُة شاكْبٖ.قاعدة الحعى ا دًٔا قْاً٘ي العحظا هعادلة ُاهلحْى/ شاكْبٖ

 

 ساعاث معتمذة( 3)  : (1) التحليل الحقيقي 808ر

اطاا٘ةا اقحاازاى هق٘اااصا هقدهااةا هق٘اااص لْب٘ااقا الوق٘اااص الجااارشٖا هصوْعااات هق٘اطاا٘ة ّهق٘اااص لااْب٘سا هصوْعااات  ٘ااز هق٘

هطادئ ل٘حلّْد الراذةا جكاهاى رٗوااىا جكاهاى لاْب٘س إلقحازاى هعادّد علأ هصوْعاة إات هق٘ااص ًِاائٖا جكاهاى اقحازاى  ٘از 

 طالبا اقحزاً٘ات هعدبةا فضااءاتا هحطاٌٗلاث ُْلادر ّهٌكْطاكٖا الحقاارك ّاإلكحوااما الحقاارك فاٖ
P

L   ٖا ا قحازاى الجطا

الوعدّد علٔ فضاءات 
P

L. 

 

 ساعاث معتمذة( 3)   :التحليل المركب 807ر

اطااقاطات طااح٘زْٗ زاف٘ةا هحظلظااات القاآْا اإلقحزاًااات الحعل٘ل٘ااةا جعْٗااى هااْب٘ضا الحكاهااى الوزكاابا جور٘ااى اإلقحزاًااات 

حعل٘لاٖا الحعل٘ل٘ة بوحظلظات القْٓا الٌقاط الوٌحزدةا الطْاقٖا هطادأ الوحغ٘از الوظاحقىا هطزٌُاة الوق٘ااص األعلانا الحْاطاى ال

 قاعدة شْارس لإلًعكاصا هأخْإة شْارسا اإلقحزاًات الحْافق٘ة.

 

 ساعاث معتمذة( 3)  :(2التحليل الحقيقي) 809ر

( µّهق٘اص ًِائٖا اقحزاًات هق٘اطا٘ةا الحكاهاىا طاحْت) δا فضاءات هق٘اط٘ةا خْاطز الوق٘اصا ًِائٖ δشطز ، الصطز
P

L   ا

لجارشٖ ّالوق٘اط٘ةا جقلض الق٘اص الجارشٖا هطزٌُة ا هحاداءا هق٘ااص إّ اشاارةا اقحزاًات هعدبةا ه٘طاٌٗة شٌضا الوق٘اص ا

جحزٗا  ُاااُيا جحزٗاا  شااْرداىا اإلجظااام الوطلاا  للوقاااٗ٘ض ّالوق٘اااص إّ اإلشااارٍا هطزٌُااة رادّى ب٘كااْدٗنا جحزٗاا  لااْب٘سا 

 هشحقات الوق٘اص إّ اإلشارٍا فضاءات شدائ٘ةا هق٘اص شدائ٘ةا هطزٌُة فْبٌٖ٘.

 

 ساعاث معتمذة( 3)  :(1التحليل العذدي) 821ر

جقزٗب ا قحزاًاتا جكاهات عددٗاةا طاز  عددٗاة لعاى الوعااد ت الححاضال٘ة العادٗاة ّالصشئ٘اةا القا٘ن الوو٘اشة للوظاحْفاتا 

 هظألة شح٘زم للق٘ن الوو٘شة.

 

 ساعاث معتمذة( 3)  :(2التحليل العذدي) 822ر

طاحقزار جقاارك العلاْم. طزٗقة الحزّ  الوعدّدٍا الطْاقٖ الوْسًَّا اإل -ظلْم عددٗة للوعاد ت الححاضل٘ة الصشئ٘ة ّجشوى:

 هًْحٖ كارلْا ظلْم الوعاد ت الصشئ٘ة بطزٗقة القلقلة.ظلْم الوعاد ت الصشئ٘ة بطزٗقة 

 

 (تانمعتمذ اعتان)س  :االحصاء الحيىي )لطلبت التخصصاث الحياتيه( 830ر

جشااج٘ض ا خحطااارات ا الحْسٗعااات ا ظحوال٘ااةا الحقاادٗزا اخحطااار الحزضاا٘ات: هقارًااة ّطااط٘يا اطااحد  ت جحعلاا  بالٌظاابا 

 اطحد  ت جحعل  بالحطاٗيا جعل٘ى الحطاٗيا جعل٘ى الصداّم الحْافق٘ةا جعل٘ى ا ًعدار.

 

 ساعاث معتمذة( 3) :وظريت االحتماالث 831ر

ء ا ظحواااالٖا الوحغ٘ااازات العشاااْائ٘ةا اقحزاًاااات الحْسٗااايا اقحااازاى الوحغ٘ااازات العشاااْائ٘ةا هظااالوات كْلواااْشزّ ا الحضاااا

كااًحلٖا ا قحزاًاات  -حظظاءات الحزج٘ابا القا٘ن الوحْقعاةا هحطاٌٗاات اإلظحوااما اإلطاحقاما الحْقاي الشازطٖا هطزٌُاة بْرٗاى

 طزٌُات الٌِاٗة الوزكشٗة.الوو٘شةا اًْاع الحقاركا قاًْى ا عداد الكط٘زة ) القْٕ ّالضع٘ف(ا ه

 

 ساعاث معتمذة( 3) :االحصاء التطبيقي 832ر

ا ًعدار الجطٖ )الطظ٘ظ ّالوحعدد( ا طحدام ا ظظائٖا جشاج٘ض فزضا٘ات ا ًعادارا الحصاارك أظادٗاة العاهاىا الحظااه٘ن 

الوجططاات الوححزعاة ّالوحظاالطَا العشْائ٘ة ّالكحى ّالوزبعات الاجٌ٘٘ةا الحصارك العْاهل٘ةا الحصاارك الوحداخلاةا جظااه٘ن 

 الٌواإز الرابحة ّالعشْائ٘ة ّالوجحلطَ.

 

 

 



 ساعاث معتمذة( 3)  :اإلحصاء الرياضي 833ر

راّ.  -جعْٗااى الوحغ٘اازات العشااْائ٘ةا اإلظظاااءات الكاف٘ااة ّالظااغزٓ الكاف٘ااةا ا كحوال٘ااةا الحقاادٗز الٌقطااٖا هحطابقااة كزاه٘ااز

بالعشّما طزٗقة اإلهكاى األعلنا خْاص الوعاإاة للحقادٗزات الووكٌاة  األطغزا الحقدٗز الحقدٗزات  ٘ز الوٌعاسة إات الحطاٗي

ب٘زطاْىا ا خحطاارات الوٌحلواة ا قآْا اخحطاارات  -العلؤا طزٗقة الوزبعات األدًٔا اخحطار الحزض٘ات اخحطاارات ً٘وااى

 الٌظطة الووكٌةا فحزات الرقة.

 

 (ساعاث معتمذة 3) :(1الجبر المجرد ) 841ر

الشهاز الحطدٗل٘اَا الشهاز العاازٍا  -ُْلادر -ًلزٗاة الشهازا سهازة الحطادٗاىا ًلزٗااات الحشااكىا ًلزٗاة طا٘لْا ًلزٗاة شااْرداى

 ًلزٗة العلقاتا شطز األهرل٘اتا الحعل٘ى الوححزدا ظلقات العدّدٗات.

 

 ساعاث معتمذة( 3) :(2الجبر المجرد ) 842ر

اإلطااقاط٘ةا الوْدٗااْ ت الوعاادّدة الحْل٘ااد الوعزفااة علاأ العقااْم ّسهاازة ًلزٗااة الوْدٗااْم ّفضاااء الوحصِاااتا الوْدٗااْ ت 

 شالْاااألعداد الصطزٗة ّالحظاعدٗةا العلقات  ٘ز الحطدٗل٘ةا شذر شاكْبظْى.

 

 ساعاث معتمذة( 3) :التىبىلىجي 861ر

هحزاطااة هعل٘ااةا هزاشعاة للوحاااُ٘ن األطاطاا٘ةا الحاازاص: فضااءات هحزاطااة هعاادّدةا فضاااءات هحزاطاة جحابع٘ااةا فضاااءات 

الحْبْلْش٘اا جزاص الٌقطة الْاظدةا هحزاطة هحزٗةا فضاءات هحزٗةا جْبْلْشٖ جشاٌْ٘ ا فضااءات هحزٗاة جاهاةا هظاارات 

 الوحصاًظةا الوصوْعة ا طاط٘ة للغطاءات الحضائ٘ة.

 

 ساعاث معتمذة( 3): البرمجت الخطيت 881ر

ة الوطظاطةا اذٌائ٘اةا الطزٗقاة الوطظاطة الوٌقعاةا الطزهصاة الجط٘اة هظائى الطزهصة الجط٘ةا الطزٗقة الوطظطةا ٌُدطة الطزٗقا

 الوعلو٘ةا جعل٘ى العظاط٘ةا اإلضوعاما جطط٘قاتا الطزهصة الحزب٘ع٘ة.

 

 ساعاث معتمذة( 3)  :المحاكاة المتقطعت 888ر

اإلظحوال٘اة الودخلاةا جْل٘اد  ًواإز الوعاكاة ا طاط٘ةا هزاشعة للوحاُ٘ن ا طاط٘ة فٖ ا ظحوام ّا ظظااءا اخح٘اار الحْسٗعاات

 األرقام ّالوحغ٘زات العشْائ٘ةا جعل٘ى الوجزشاتا هقارًة جشك٘ات الوٌلْهات الطدٗلةا طز  اخحشام الحطاٗي.

 

 ساعت معتمذة()  :ةوذو 891ر

اد ٗحعلن الطالب فٖ ُذا الوظا  ك٘ف ٗكحب خطة بعد ّٗقْم كاى طالاب بحقادٗن ًادٍّ فاٖ هْاضا٘ي الزٗاضا٘ات ّإلا  باإلعحوا

 علٔ األّرا  العلو٘ة العدٗرة. 

 

 ساعاث معتمذة( 3)  :مىضىعاث متقذمت في الرياضياث 892ر

ُذا الوظا  إّ طط٘عة هزًَ ل٘قدم هْضْعات هحقدهة هجحلحة فٖ الزٗاض٘ات هرى الصطزا ّالحعل٘ى الزٗاضٖ ّالحعل٘ى العددٕ 

 ّالحْبْلْش٘ا ّالٌِدطات ّالوعاد ت الححاضل٘ة الحكاهل٘ة.

 

 ساعاث معتمذة( 3)   :مىضىعاث متقذمت في االحصاء 893ر

ُااذا الوظااا  إّ طط٘عااة هزًااة ل٘قاادم هْضااْعات هحقدهااة هجحلحااة فااٖ اإلظظاااء ّا ظحوااا ت هرااى الظاطااى الشهٌ٘ااة ّطااز  

 الوعاٌَٗ ّالعول٘ات العشْائ٘ة ّاخحطار الحزض٘ات.

 

 ساعاث معتمذة( 3)  :مىضىعاث متقذمت في بحىث العملياث 894ر

الوظا  إّ طط٘عة هزًاة ل٘قادم هْضاْعات هحقدهاة هجحلحاة فاٖ بعاْخ العول٘اات هراى ًلزٗاة األهرل٘اةا ّبزهص٘اة ا عاداد ُذا 

 الظع٘عة ّخْارسه٘ات الصٌ٘ات.

 

 ساعاث معتمذة( 3)  :دراساث مستقلت 895ر

 ُذا الوظا  إّ طط٘عة هزًة ل٘قدم هْاد هظحصدٍ فٖ فزّع الزٗاض٘ات الوجحلحة.

 ) صفر ساعت معتمذة(  :امتحان شامل 897ر

ٗحن فٖ ُذا الوظا  عقد اهحعاى ٗشحوى علٔ كى الوْاضا٘ي الحاٖ درطاِا الطالاب خاام بزًاهصاَ األكاادٗوٖ طاْاء كاًاث ُاذٍ 

الوْاض٘ي هطزّظة داخى الكل٘ة أّ خارشِا. ٗعقد ُذا ا هحعاى داخى كل٘ة العلْم/ قظن الزٗاضا٘ات ّ ٗشاز  عل٘اَ عادد هاي 

 ٖ الكل٘ة.األطاجذة الوحجظظ٘ي ف

 



 ساعاث معتمذة( 9)  رسالت الماجستير: 899ر 

ٗحن اخح٘ار هْضْع هي اشى حعداد أطزّظة جحظف باإلباداع ّٗشاز  علأ الطالاب عضاْ ُ٘راة جادرٗض ّاظاد أّ أكراز هاي 

اع رجطااة أطااحاإ هظاااعد علاأ األقااىا ّعلاأ الطالااب الق٘ااام باابشزاء بعااد الزطااالة بالوطاادأ األكااادٗوٖ الوظااحقى ّالدقااة ّاإلبااد

 ّالوٌِص٘ة العلو٘ة للطعد ّأى ٌٗاقش رطالحَ  أهام اللصٌة الوعٌ٘ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


