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توصٌؾ الممررات باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة لطالب المرحلة 

 الجامعٌة األولى فً كلٌة العلوم بجامعة حماه .
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 Liner Algebra (1) (1) الجبر الخطً

 For first year students االولىلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

المعادالت الخطٌة وطرق  ٌهدؾ الممرر إلى تعرٌؾ الطالب بأنظمة

حلها  اضافة إلى التعرؾ على المصفوفات والعملٌات علٌها ثم 

 الفضاءات الشعاعٌة وبعض التطبٌمات الهندسٌة.

 

This course aims to teach students liner 

equations and its solution ways ,besides to 

knowing about matrixes and doing operations 

upon them and radial spaces and some of 

Geometric application. 

 

 Liner Algebra (2) (2) الجبر الخطً

 For first year students لطالب السنة االولى

 Course description المقررتوصٌف 

ٌهدؾ الممرر إلى تعرٌؾ الطالب بالمؤثرات الخطٌة والمٌم الذاتٌة 
لتحوٌل خطً والمتجهات الذاتٌة  اضافة إلى تمطٌر مصفوفة 

والتعرؾ على الصٌػ التربٌعٌة وفضاءات الجداءات الداخلٌة  
والعملٌات علٌها ثم الفضاءات الشعاعٌة وبعض التطبٌمات 

 .الهندسٌة

This course aims to teach students liner  
effectives and self-values to transfer into linear 
and  self-vector besides to  diametric matrixes 
and knowing about quadratic formulas and the 
spaces of internal multiplication. 

                                                                                           

  Principles of Computers مبادئ عمل الحواسٌب

 For first year students لطالب السنة االولى

 Course description توصٌف المقرر

 ٌهدؾ الممرر إلى تعرٌؾ الطالب بالحاسوب ومكوناته العتادٌة
وتعامله مع أجهزة الوسط الخارجً من أجهزة الدخل  الصلبة

والخرج والذاكرة, وٌحتوي الممرر على تعارٌؾ ومبادئ عمل 
كثٌر من األجهزة التً ٌتعامل معها الطالب وٌحتاجها فً الكلٌة 

 وحٌاته المهنٌة.
 

The course aims at introducing the student  to 
the computer and its components, and dealing 
with external devices from the devices of 
income, output and memory, and the course 
contains definitions and principles of the work 
of many of the devices that the student deals 
with and needs in college and his career. 

                        
 

 Analysis (1)  (1) التحلٌل

 For first year students لطالب السنة االولى

 Course description توصٌف المقرر

على الطالب فً السنة الجامعٌة األولى ان ٌعرؾ بعض 
مجموعة األعداد  المفاهٌم الرٌاضٌة األساسٌة والمهمة مثل :

الحمٌمٌة , المتتالٌات والسالسل العددٌة , الدوال الحمٌمٌة بمتؽٌر 
/ . وهو ضروري 1واحد .هذه المفاهٌم ٌؽطٌها ممرر التحلٌل /

/ 3/  والتحلٌل /2أٌضاً لممررات أخرى , مثل  التحلٌل /
 والتحلٌل العمدي .

The student in the first year must know basic and 
important concepts  in mathematics: the set of 
real numbers, numerical  sequences and series  
functions of one real  variable  etc . The  course 
Analysis /1/ covers the notations . 
 It's also useful for  the courses : Analysis /2/, 
Analysis /3/ and complex Analysis . 
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 Analysis (2)  (2) التحلٌل

 For first year students لطالب السنة االولى

 Course description توصٌف المقرر

تزوٌد الطالب بمفاهٌم  التكامل ؼٌر إلى  ٌهدؾ هذا الممرر
المحدد والتكامل المحدد وتطبٌمات التكامل المحدد ومن ثم 
 التعرؾ على الدوال بعدة متؽٌرات والتكامالت الثنائٌة والثالثٌة 

This course aims to throw students Indefinite 
Integral, Definite Integral and function of 
variables, Double integrals and integrals Triple  

 

 Principles of Probability and Statistics مبادئ االحتمال و االحصاء  

 For first year students لطالب السنة االولى

 Course description توصٌف المقرر

تمكٌن الطالب من االحاطة ببعض إلى  ٌهدؾ هذا الممرر
االساسٌة فً االحتماالت واالحصاء )الفضاء االحتمالً  المبادئ

المتؽٌرات العشوائٌة وتوزٌعاتها المنمطعة والمستمرة , التولع  -
الرٌاضً وتطبٌماته, أهمٌة علم االحصاء وتبوٌب وعرض 
البٌانات االحصائٌة , مماٌٌس النزعة المركزٌة ومماٌٌس 

 .التشتت

This course aims at acquainting students with 
some basic  principles of probability and statistics 
( probability space ,Random variables , discrete 
and continuous distributions ,mathematical 
Expectation, importance of statistics ,data 
tabulation –presentation, central tendency 
measures and measures of variation )    

 

 Programming Languages لغات البرمجة

 For first year students لطالب السنة االولى

 Course description توصٌف المقرر

ٌؽطً هذا الممرر مواضٌع )الخوارزمٌات, المخططات 
لؽات  التدفمٌة, األوامر, الدوال, أنواع وهٌاكل البٌانات( فً

 على: الممرر خالل هذا من الطالب  البرمجة الوظٌفٌة. ٌحصل

 األساسٌة التعرؾ على المفاهٌم واألوامر واآللٌات 
 البرمجة باسكال. المستخدمة فً لؽة

  الخبرة العملٌة والنظرٌة فً كتابة وتنفٌذ الخوارزمٌات
 والبرامج بلؽة باسكال.

The topics of this course cover the( algorithms, 
flow charts, commands, functions, data types and 
structures ) in functional programming languages.  
This course provides the student to obtain: 

 The basic concepts, commands and 
mechanisms used in Pascal language. 

 The practical and theoretical experience in 
writing, implementing algorithms and 
programs in Pascal. 

 

 Programming and Algorithms البرمجة و الخوارزمٌات

 For first year students لطالب السنة االولى

 Course description توصٌف المقرر

ٌؽطً هذا الممرر مواضٌع )األوامر األساسٌة, أنواع 
وهٌاكل البٌانات المتنوعة, الدوال, المؤشرات, الملفات( 

 . ++Cفً لؽة البرمجة 
 على: الممرر خالل هذا من الطالب  ٌحصل

 األساسٌة التعرؾ على المفاهٌم واألوامر واآللٌات 
 .++Cلؽة البرمجة  المستخدمة فً

  الخبرة العملٌة والنظرٌة فً كتابة و تنفٌذ البرامج
 .++Cبلؽة 

The topics of this course cover the( basic commands, 
data types, functions, deferent data structures, 
pointers, files ) in  C++ programming language.  
This course provides the student to obtain: 

 The basic concepts, commands and mechanisms 
used in C++ programming language.  

 The practical and theoretical experience in writing 
and implementing C++ programs. 
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 Analytical Geometry الهندسة التحلٌلٌة

 For first year students لطالب السنة االولى

 Course description المقررتوصٌف 

ٌهدؾ الى تعرٌؾ الطالب بالجمل اإلحداثٌة ومنالشة المستمٌم 
فً المستوي و الفضاء و التعرؾ على المستوي فً الفضاء و 

طرق كتابة معادالته و طرق تطبٌك ذلن فً بمٌة فروع 
 الرٌاضٌات.

  This course aims to teach the student with the 
coordinated sentences and discussing the 
straight line in the equal and space ,and to 
recognize the straight line in space and the ways 
in writing equations, the ways of applications in 
the other Feld's of mathematics . 

 

 Topology (1) (1) طبولوجٌا

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر لدراسة الفضاءات المترٌة  والفضاءات 
المترٌة الجزئٌة والعملٌات فً الفضاءات المترٌة من تمارب 

واستمرار توابع , تتم التعرؾ على خصائص الفضاءات 
/ 4اد التحلٌل /المتراصة والمترابطة . وٌعتبر أرضٌة لوٌة لمو

 / .2/ والطبولوجٌا /5والتحلٌل /

The aim of this course is the study of  the 
concepts : metric  spaces and metric subspaces 
and convergence of sequences and continuous 
functions  in metric  spaces. The course contains 
the concepts  of compact and connected spaces. 
This helps the student to study other courses  as 
Analysis /4/ , Analysis /5/ and Topology /2/  . 

 

 Algebraic Structures (1) (1) البنى الجبرٌة

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

الممرر الى مساعدة الطالب على معرفة العملٌات ٌهدؾ هذا 
الثنائٌة الجبرٌة ودراسة بنى جبرٌة بعملٌة ثنائٌة واحدة مثل 

الزمرة وأن ٌعرؾ الطالب اساسٌات هذه البنٌة ودراسة الزمر 
 .المتماثلة وتطبٌماتها فً ممررات أخرى

This  course  aims  to help students to know  
Algebraic binary operations and study Algebraic 
structures  with one binary  operation  as group, 
and to know the  basics of this structure and 
study  isomorphing  groups and its applications in 
other courses . 

 

 Algebraic Structures (2) (2) البنى الجبرٌة

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر الى بنى جبرٌة بعملٌتٌن ثنائٌتٌن مثل الحلمات  
وبعض الحلمات الخاصة كالحمول وان ٌتعرؾ  على 

 .المثالٌات)االٌدٌاالت( فً الحلمة والحلمات المتماثلة  وتطبٌماتها

This  course  aims  to  study algebra structures 
with  two binary  operations as rings and some 
special rings as fields and to know ideals in the 
ring and  isomorphing  rings  with  applications in 
different fields . 
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 Numerical Analysis التحلٌل العددي

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر إلى تمكٌن الطالب من التعرؾ على 
 أنواع األخطاء ومصادرها . -  الموضوعات التالٌة:

 النمطة , التنصٌؾ قحلول المعادالت ؼٌر الخطٌة ) طر
 (.تحلٌل األخطاء للطرق التكرارٌة ,نٌوتن رافسون, الثابتة

  االستكمال  والتمرٌب بكثٌرات الحدود مع تحلٌل األخطاء
 الناتجة من هذا التمرٌب .

  التفاضل والتكامل العددٌان ومنالشة الدلة وتمدٌر األخطاء
 المرافمة لتلن الطرق .

This course aims to enable students to learn 
about the following topics: 

 Errors and Its Sources . 

 Solutions of  Nonlinear  Equations 
(Bisection– Fixed Point– Newton-Raphson– 
Error Analysis for Iterative Methods). 

 Interpolation . 

 Numerical Differentiation and Integration. 

 

 Vector Analysis تحلٌل المتجهات

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

والعملٌات    فً  المتجهاتٌهدؾ هذا الممرر الى دراسة:  
الموجه  التفاضلً المؤثر  –المتجهٌة  التوابع  -الجبرٌة علٌها 

 -النماط الشاذة على منحن –المنحنٌات    - المنحنٌة التكامالت -

, التموس وااللتفاؾ     فرٌنٌه   ثالثٌة  -المنحنٌات الفراؼٌة
 السطوح .ممدمة عن  –

This course aims to study Vectors in    -Basic 
properties of vectors- Vector Functions - 
Differential Vector Operator –curved integrals- 
curves – singular points on curves- Space 
Curves - Frenet frame TNB- Curvature and 
Torsion- an introduction to Surfaces. 

 

 Mechanics (1) (1المٌكانٌك )

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

المٌكانٌن الكالسٌكً والذي ٌهدؾ هذا الممرر الى دراسة: 
 الحركات الفراغ, بعض فً نمطة حركةٌتضمن )

العمل,  و المتجهات الفراغ, حمول فً لنمطة  الشهٌرة
 لموى(.ا  التحرٌن,  توازن فً األساسٌة المبادئ

This course aims to study: classical mechanics  
which contains (Motion of the point in the space- 
some of the famous motions in the space – the work 
and the Vector fields - Newton’s laws- Fundamental 
principle of movement- equilibrant force). 

 

 Differential Equation (1) (1المعادالت التفاضلٌة )

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر لدراسة المعادالت التفاضلٌة العادٌة , 
 الدرجة المعادالت التفاضلٌة من المرتبة االولى و

والوحدانٌة , المعادالت  الوجوداالولى , نظرٌة 
التفاضلٌة التامة , المعادالت التفاضلٌة من الرتبة االولى 

 أعلى )الحلول الشاذة(  درجة  و

This course aims to study ordinary differential Equation 
(first order and first degree, theory of Existence and 
uniqueness ,Exact differential Equations of first order 
and Higher Degree( Singular Solution) 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics
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 Differential Equation (2) (2المعادالت التفاضلٌة )

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

النظرٌة العامة للمعادالت  :دراسة ٌهدؾ هذا الممرر الى
المعادالت التفاضلٌة الخطٌة ذات المعامالت  -التفاضلٌة 

حل جمل  -حل المعادالت بطرٌمة المتسلسالت -الثابتة
المعادالت التفاضلٌة  -المعادالت التفاضلٌة الخطٌة

 الجزئٌة.

This course aims to study: the General theorem of 
differential equations- differential equations with 
constant coefficients and their Solutions by series 
methods- the Solutions of the system of linear 
differential equations- partial differential equations. 

 

 Analysis (3) (3التحلٌل )

 For second year students الثانٌةالب السنة لط

 Course description توصٌف المقرر

هدؾ الممرر تعرٌؾ الطالب بمتتالٌات وسالسل الدوال 
و كذلن بسالسل فورٌٌه التً تعتبر أساسا للتعرؾ على 

كما أن الممرر  النشر بسلسلة تاٌلور و سلسلة ماكلورٌن
 ( والتحلٌل العمدي.4مفٌد جدا لدراسة ممرر تحلٌل )

The aim of the course is the study of Sequences and 
series of function in one variable, which are necessary 
for studying the expansions in Taylor and McLaurin 
series. This course is basic for other courses as: 
Analysis(4) and complex Analysis. 

 

 Analysis (4) (4التحلٌل )

 For second year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ الممرر لدراسة الدوال الحمٌمٌة بعدة متؽٌرات مثل 
االستمرار , االشتماق بأنواعه الجزئً والكلً مع بعض 

 التطبٌمات . والممرر 
ٌعتبر أساسا مفٌدا لدراسة ممرر نظرٌة المٌاس والهندسة 

 التفاضلٌة.

In this course, the student studies the real functions in 
several variables: 
Continuity and derivatives (partial and total) with one 
applications. The course is useful for other courses as: 
measure theory and differential Geometry. 

 

 Mechanics (2) (2المٌكانٌك )

 For third year students الثانٌةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌتناول هذا الممرر دراسة حركة المجموعات المادٌة 
ٌهتم على وجه الخصوص بدراسة الحركة  .المتماسكة

االنسحابٌة, والحركة الدورانٌة حول محور ثابت, 
والحركة الدورانٌة حول نمطة ثابتة منها, الى جانب 

 دراسة  زواٌا أولر واستخدامها فً دراسة الحركة.
الى ذلن, ٌدرس الحركة المركبة )الحركة  باإلضافة

المكونة من تركٌب عدة حركات من الحركات آنفة 
 .3هذا الممرر الطالب للخوض فً المٌكانٌن  ٌهٌئ.الذكر(

It studies motion of the materials systems. Especially, 
It interests in Translation Motion, Rotation Motion 
around constant axis and Rotation Motion around 
constant point from it. Besides, It studies Auler  
angles and using their in  the motion study. 
In addition, It studies the motion that is consisted of 
many motions of  the precedent motions. It makes 
the student ready to introduce in Mechanic 3. 
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 Mechanics (3) (3المٌكانٌك )

 For third year students  الثالثة لطالب السنة

 Course description توصٌف المقرر

ٌتناول هذا الممرر دراسة الممادٌر الحركٌة للمجموعات 
المادٌة المتماسكة )العزم الحركً والطالة الحركٌة ( 

 .ونظرٌتً كوٌنػ األولى والثانٌة .
كما ٌدرس النظرٌات العامة فً تحرٌن المجموعة 

)نظرٌة الطالة الحركٌة ونظرٌة العزم  المادٌة المتماسكة
 . اسة الحركةالحركً(  وتطبٌماتهما فً در

It studies  the motional  quantum's   such as  moment 
of momentum, and  kinetic energy of the materials 
systems, as well as  Quing Theories . 
Besides, It studies the General Theories  in Dynamics  
of the materials systems (Moment of Momentum 
Theory and Kinetic Energy of materials Systems ) and 
their applications in the study of  the motions. 

 

 Physics for  Mathematics الفٌزٌاء للرٌاضٌات

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هدا الممرر الى تنمٌة وصمل الحس الفٌزٌائً عند 
الطالب , حتى ٌتمكن من دراسة الظواهر الفٌزٌائٌة 

معتمدا على االستمراء الرٌاضً فً ربط النتائج التجرٌبٌة 
 الظواهر الفٌزٌائٌة.مع النظرٌات الدارسة لهده 

This course aims at developing and refining the 
physical sense of  the student , so that he can study 
physical phenomena, based on mathematical 
induction in linking experimental results with the 
studied theories of these physical phenomena. 

 

 Topology (2) (2) طبولوجٌا

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

 ٌدرس الطالب فً هذا الممرر الفضاءات الطبولوجٌة
والفضاءات الجزئٌة وفضاء المسمة والجداء . ثم ٌعمك 

دراسته كثٌراً فً الفضاءات المتراصة والفضاءات 
المترابطة , وبذلن ٌكون  حصل على معلومات جٌدة 

 فً مواد نظرٌة المٌاس والتحلٌل التابعً . تفٌده 

In this course the student studies some basic 
concepts in topology as: 
Topological spaces ,Topological subspaces ,Factor 
space and product  space. It deepens  the study in 
compact spaces. 
It also provide the student with new and useful 
information ,which simplify the study in other courses 
as: measure theory and functional analysis .  

  

 Mathematical Statistics االحصاء الرٌاضً

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

الى وصول الطالب الى طرق ٌهدؾ بشكل أساسً 
االستمراء اإلحصائً عبر أسالٌب سحب العٌنات وتحلٌلها 

و حسب أهم مماٌٌس النزعة المركزٌة انتماال الى بناء 
فترات الثمة واختبار الفرضٌات اإلحصائٌة و تحلٌل 

 التباٌن .

This course mainly aims to help the student to reach 
the ways of presumption statistic, throughout with 
drawing samples methods and analyzing them and 
calculating the most important measurements of 
central contest , then to build the periods of certainty 
and testing the statistic assumptions and analyzing 
the contrast among them. 
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 Theory of Probability نظرٌة االحتماالت

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر الى تزوٌد الطالب للتعرؾ على مفهوم 
االحتماالت ومفهوم المتؽٌرات العشوائٌة وتوزٌعاتها 
االحتمالٌة المنمطعة والمستمرة ومن ثم التوزٌعات 
االحتمالٌة المشتركة  والتوزٌعات الشرطٌة والتولع 

 الرٌاضً الشرطً .  

  This Course aims to teach concept of the 
probability, Random Variables, Discrete and 
continuous Distributions, Functions of Random 
variables, Joint Distribution and conditional 
Distributions, Conditional Expectations .                                            

 

 Functions of Bounded Variations التغٌرالدوال محدودة 

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ الممرر لتعرٌؾ الطالب بالدوال المحدودة التؽٌر 
وتكامل لٌبػ . وهذه المفاهٌم تعتبر  وتكامل ستٌلجٌس

أساسٌة لٌتمكن الطالب من دراسة نظرٌة المٌاس والتحلٌل 
 التابعً .

The course aims to teach students the concepts of: 
Functions of bounded variations, Stieltjes integral and 
Lebesgueꜞs integral, which are necessary for the 
courses: measure theory and functional analysis 

 

 Complex Analysis (1)  (1)التحلٌل العقدي

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر الى دراسة األعداد العمدٌة والعملٌات 
 –الدوال التحلٌلٌة   -الدوال العمدٌة  –الحسابٌة علٌها 
 –التكامالت  -الدوال األولٌة  -الدوال التوافمٌة

 المتسلسالت ,وتطبٌماتها.

This course aims to study: Complex Numbers and 
Their Properties - Complex Functions - Analytic 
Functions - Harmonic Functions-    Elementary 
Functions - Integrals- Series- Applications. 

 

 Complex Analysis (2)  (2)التحلٌل العقدي

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

 نظرٌة الرواسب   :ٌهدؾ هذا الممرر الى دراسة
نشر  –حساب التكامالت المحددة والمعتلة   –تطبٌماتها و

الجداءات  –المٌرومورفٌة فً كسور بسٌطة الدوال 
 –التطبٌمات المحافظة  -الدوال األولرٌة –الالنهائٌة 

 شفارتز.  –تكامل كرٌستوفٌل 

This course aims to study: Residues Theorem - 
improper and definite integral. The expansion of 
meromorphic functions in simple fractions- Infinite 
product- Euler functions – Conformal Mappings - 
Schwarz–Christoffel integral 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Definite_integral
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 Algebraic Structures (3) (3) البنى الجبرٌة

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

الهدؾ الرئٌسً لهذا الممرر هو دراسة بنى جبرٌة مزودة 
بعملٌتٌن جبرٌتٌٌن  احداهما ثنائٌة واالخرى هً الضرب 

المودوالت  الخاصة  بعدد سلمً مثل المودوالت  وبعض 
مثل الفضاء المتجه ثم دراسة المودوالت المتماثلة 

 وتطبٌماتها فً مجاالت مختلفة.

The main  aim  of  this course is  to  study  algebraic  
structures  with two operations :  one of them  is 
binary as addition   and  the  other  is  scalar  multiple 
such  as  modules  and  some special l modules as 
Vector,  space ,then to study  isomorphing   modules 
and  applications  in  other fields . 

         

 Equations of Mathematical Physics المعادالت الرٌاضٌة الفٌزٌائٌة 

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌدرس هذا الممرر المعادالت التفاضلٌة من النمط الزائدي 
ٌعطً فكرة عن طرٌمة الموجات الذي المكافئ والنالصً 

المنتشرة ومسائل على مستمٌم الالنهائً وكٌفٌة حل 
المسائل دون شروط ابتدائٌة ودالة المصدر ثم نظرٌة 

 الجهد.

The course deals with the differential equations of 
hyperbolic ,elliplic and parabolic types.it gives the 
basic ideas of the waves  propagation and proplemo 
on an infinite line, and methods of solutions without 
initial conditions and source function and potential 
theory. 

 

   The Theory of Measures نظرٌة القٌاس

 For third year students الثالثةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

تعتبر نظرٌة المٌاس واحداً من أهم المفاهٌم الرٌاضٌة      
الحدٌثة , حٌث تدرس تعمٌم مفاهٌم الطول والمساحة 
والحجم وتعرض مفاهٌم مجردة حدٌثة تفٌد العدٌد من 

فروع الرٌاضٌات وخاصة نظرٌة التكامل . لذلن ٌتوجب 
على  دارس الرٌاضٌات  أن ٌتعرؾ على هذه المفاهٌم 

( 1لطالب فً دراسة التحلٌل التابعً )وهً مفٌدة ل
 ( .2والتحلٌل التابعً )

Theory of measures  is one of the modern  and 
important concepts of mathematics .it generalizes the 
concepts of length, area and volume . it also 
illustrates some new methods in many  branches  of 
mathematics  especially, the integral. The course is 
useful for studying  other courses as : Functional 
Analysis /1/ and    Functional Analysis /2/. 

 

 The Theory of Numbers نظرٌة األعداد

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

الهدؾ الرئٌسً  لهذا الممرر هو دراسة لابلٌة المسمة فً 
حلمة االعداد  الصحٌحة وتطبٌماتها المختلفة  كالتطابمات 
وحل المعادالت الدٌوفانثٌة ثم دراسة بعض انواع الدوال 

الحسابٌة وتطبٌماتها المختلفة فً نظرٌة االعداد وفً 
 المجاالت االخرى.

The  main goal  of  the  text  is to study   divisibility   
in the integer  numbers  and  it`s  applications  such  
as congruence’s  and  Deophant `s  equations  and  
to study some  kinds  of  the  arithmetic  functions  
with  applications  in the  theory  of numbers and 
other fields. 
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 The History of Mathematics تارٌخ الرٌاضٌات

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر إلى تعرٌؾ الطالب بمساهمات 
الرٌاضٌات فً تطور المجتمعات والولوؾ على الجهد 

بذله علماء الرٌاضٌات عبر التارٌخ حتى  الكبٌر الذي
 وصل علم الرٌاضٌات إلى شكله الحالً .

This course aims to teach the student mathematics 
ant it's contribution in developing societies and 
standing up on the great effort that mathematical 
scientists made throughout history until the 
mathematic science reached its current form. 

 

 Functional Analysis(1) (1التحلٌل التابعً )

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ الممرر لتعرٌؾ الطالب بالمفاهٌم األساسٌة للتحلٌل 
مفهوم الدالة الى مفهوم مؤثر أو دالً و التابعً الذي ٌعمم 

كذلن تعمٌم بعض المفاهٌم و دراستها فً الفضاءات 
الخطٌة المنتمة او الفضاءات التامة , مثل: المحدودٌة و 

 التراص وؼٌرها .وكذلن دراسة بعض التطبٌمات .

The aim of the course is to study the basic concepts 
of Functional Analysis, which generalizes the concept 
of a function to an operator or a functional defined on 
linear space. Some concepts are generalized as 
boundedness, compactness and applications. 

 

 Functional Analysis(2) (2التحلٌل التابعً )

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌدرس الممرر مواضٌع متمدمة فً التحلٌل التابعً مثل: 
النظرٌة الطٌفٌة مع بعض تطبٌماتها وكذلن المؤثرات ؼٌر 

المحدودة و دراسة متمدمة فً نظرٌة المؤثرات وخاصة 
المؤثرات التناظرٌة و المؤثرات المترافمة ذاتٌا مع بعض 

 ٌمات.التطب

The course studies advanced themes in functional 
analysis as: spectral theory with some applications. 
Also, unbounded operators are studied In particular, 
symmetric Operator and self-adjoin operations with 
application are considered. 

 

 Programming & Algorithms Advanced الخوارزمٌات  المتقدمةالبرمجة و 

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمفاهٌم األساسٌة  
التً تساعدهم على حل المسائل باستخدام تمنٌات تصمٌم 

تسد ,  الطرٌمة الشرهة, و  –فرق  الخوارزمٌات مثل :
البرمجة الدٌنامٌكٌة, وتحوٌل الخوارزمٌة  إلى شٌفرة 

. و كذلن دراسة بنى المعطٌات ++Cبرمجٌة بلؽة 
 األساسٌة و طرق حل العاللات العددٌة.

This course aims to teach students major concepts 
that help them in problem solving by using Algorithms 
design technique such as: Divide & Conquer, greedy 
method, and dynamic programming, as will as 
transform the algorithm into C++ program, and study 
elementary data structure, how to solve recursive 
relations.    
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 Mathematical Logic المنطق الرٌاضً

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌزود هذا الممرر الطالب بالمفاهٌم اآلتٌة : نظرٌة 
 –جبر بول  –مبادئ نظرٌة الشبكات  –المجموعات 

 تالبواباالتوابع المنطمٌة و كذلن  -العبارات المنطمٌة  
 المنطمٌة . تساعد هذه المفاهٌم فً تصمٌم درات منطمٌة.  

This course provides the students with elementary  
concepts that aim to design logical circuits : sets 
theory, principles of networks theory, Boolean 
Algebra, logical expressions, logical  functions, and 
logical gates .      

 

 The Theory of Graphs نظرٌة البٌان

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ الممرر إلى تزوٌد الطالب بمفهوم والتعارٌؾ 
األساسٌة  والعملٌات األساسٌة  فً البٌان  وطرق تمثٌل 
البٌان  وأسالٌب التنمل عبر البٌان و المركبات ثنائٌة 
الترابط,  باإلضافة إلى التعرٌؾ عن مفهوم األشجار 
المعممة والثنائٌة وأسالٌب التنمل عبرها.  و كذلن البٌانات 

لموجهة , بٌانات أولر و هاملتون , والبٌانات المستوٌة. ا
 لتطبٌك تلوٌن البٌان.   باإلضافة

This course aims to support student with elementary 
concepts , definitions , and operations of graphs as 
well as representing and travelling through graph. 
This course also aims to support students with 
generalized trees ,binary trees, directed graphs, 
planner graphs, and Hamilton graphs. Moreover, this 
course teaches students how to color graphs 
depending on common methods. 

 

 Mathematical Modeling النمذجة الرٌاضٌة

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ٌهدؾ هذا الممرر إلى تعلٌم الطالب كٌفٌة تحدٌد و صٌاؼة 
المسائل الرٌاضٌة من خالل ربط الوالع بمعادالت 
رٌاضٌة و تحوٌلها إلى نموذج رٌاضً. بعد صٌاؼة 

افك والحصول المسألة ٌجب حل النموذج الرٌاضً المو
على الحلول األمثلٌة و فً النهاٌة ٌجب اختبار هذه 

 الحلول.

This course aims to teach students how to define real 
problems and formulate the corresponding 
Mathematical forms via formulating the equations. 
This form must give us the optimized solutions. 
Finally, we must test the results. 

 

 Theory of Differential Equations نظرٌة المعادالت التفاضلٌة

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

دراسة :  مبرهنة وجود ووحدانٌة  ٌهدؾ هذا الممرر الى
المعادالت التفاضلٌة الخطٌة العادٌة من الدرجة  -الحل

وباألخص معادالت لوجندر,  -الثانٌة فً الساحة العمدٌة
تشٌبٌتشٌؾ , بٌسل , الجٌر,  ومعادلة النواس التوافمٌة 

 .واٌجاد الحلول بطرٌك المتسلسالت -البسٌطة

This course aims to study :the Existence and 
Uniqueness Theorem - Second-order linear ordinary 
differential equations in the complex domain - 
especially Legendre, Chebyshev, Bessel, Laguerre 
and Simple harmonic oscillator equations - and finding  
solutions by  series method. 

 

http://www.math.ucsd.edu/~y1zhao/2013UCSDFallQuarterMath20D/Files/Section2.4.pdf
http://www.math.ucsd.edu/~y1zhao/2013UCSDFallQuarterMath20D/Files/Section2.4.pdf
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 Differential Geometry الهندسة التفاضلٌة 

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description توصٌف المقرر

ممدمة فً الهندسة اإلللٌدٌة ٌهدؾ هذا الممرر الى دراسة: 
الشكالن  التربٌعٌان األول  -السطوح  -وؼٌر اإلللٌدٌة 

المناحً والخطوط  -المنحنٌات على السطح  -والثانً 
التموسات  –التموس الوسطً   -المماربة. تموس ؼاوص

مبرهنة ؼاوص بونٌة  -دلٌل التموس  -والمناحً األساسٌة
 .لجٌودٌزٌاتا –السطوح ذات التموس الثابتة  –

This course aims to study: Introduction to Euclidean 
and non-Euclidean geometry - Surfaces - The First 
and second Fundamental Forms- Curves on 
Surfaces - Asymptotic directions and asymptotic 
lines. The Dupin indicatrix - The Gauss and Mean 
Curvatures -  Principal Curvatures and principle 
directions -   The Gauss-Bonnet Theorem- Surfaces 
of constant Gaussian curvature- Geodesics. 

 

 Integral Equation المعادالت التكاملٌة

 For fourth year students الرابعةلطالب السنة 

 Course description المقرر توصٌف

ٌهدؾ  هذا الممرر  الى تعرٌؾ الطالب بمفهوم المعادالت 
التكاملٌة,  وتشكٌلها , وٌهتم على وجه الخصوص 

 بمعادالت فولتٌرا التكاملٌة  وفرٌدهولم ومعادالت آبل.
وتطبٌماتها على المعادالت  كما ٌتناول تحوٌالت البالس

 التكاملٌة . وكذلن ٌهتم بحساب التحوالت.

This course aims to teach the student the Integral 
Equation, Intention, formation the Integral Equation, 
Especially, it focuses in Voltera Equation, Fredholm 
Equation and Abel Equation. 
Besides, It studies Laplace transforms and their 
applications on Integral Equation. In addition  it 
studies  The Transitions Calculation. 

                                                                       

 


