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 وصف البرنامج االكاديمي 
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9.  

 األكاديمي اهداف البرنامج 

 التطلع المستمر نحو التفوق المعرفي في التعليم والبحث العلمي. .1

اكتساب المهارات العلمية والعملية من خالل كيفية قدرة الطالب على جمع المعلومات و .2

 مشاريع التخرج. 

 تأهيل الطلبة للدراسات العليا في مجال الرياضيات.  .3

 اعداد المالكات العلمية المتخصصة في برنامج الدراسات العليا والتفاعل مع العلوم األخرى.  .4

 مدرسين في مديرية التربية. كتأهيل الطلبة  .5

 تشجيع البحث العلمي وتحسين المهارات النقاشية لدى الطالب . .6



 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم   -أ
 

البرهان والتحليل الفردي كأساس وفهم في    في العلمية يلم الطالب بعلوم الرياضيات واستخدام الطرقان  .1

 البحث والدراسة. 

 استخدام أساليب تحليلية وعددية لحل أي مشكلة وإيجاد الحل األمثل. .2

 مستوى الطالب في مجال التخصص العام والدقيق في الرياضيات . رفع  .3

  -ب 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع
 تعليم الطالب كيف يكون قادرا على التفكير المنطقي . .1
 تعليم الطالب على التحليل وتوظيف مفردات المنهج المقرر .  .2
 في مجال تخصصه . تطوير القدرة الذهنية والذاتية للطالب في التخصص حيث يعد جزء مهم  .3
 اكساب الطالب مهارات التواصل واستخدام تقنيات التعليم الحديثة بفعالية . .4

 
 

  

 طرائق التعلمي والتعل 

 محاضرات نظري وعملي وتطبيقي .1
 .   data showالتدريس المدعوم بالحاسب االلكتروني وعرض الموضوع بال  .2
 تكليف الطالب ببعض البحوث .  .3

 
 

 طرائق التقيمي 
 

 االختبارات اليومية , الشهرية . .1

 البحوث العلمية . .2

 الحلقات النقاشية . .3

 تقييم الطالب داخل القاعة الدراسية من خالل الحضور اليومي . .4

 

   -ج
 

 مهارات التفكير 
مهارات اساسية لالتصال والتواصل عن طريق ) النشاطات الرياضية , االرشاد التربوي , المؤتمرات  .1

 الخاصة بالكلية , الندوات الخاصة بالقسم , السيمينارات لمناقشة بحوث الطلبة (.

ناء  تعليم الطالب كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص من خالل ب .2
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 طرائق التعلمي والتعل 

  

 احملارضات ، التجارب العلمي ، التطبيقات ، الواجبات املزنلية ، واملناقشات العلمية . 
 

 طرائق التقيمي  

 امتحانات، واجبات يومية، مناقشات، تقارير مختبرية، مشروع تخرج.  
 

 

  -د 

 

  المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(

  

 طرائق التعلمي والتعل 

  

 احملارضات ، والتجارب العلمية ، والتطبيقات ، والواجبات املزنلية ، واملناقشات العلمية . 
 

  

 طرائق التقيمي 

 مناقشات، تقارير مختبرية، مشروع تخرج. امتحانات، واجبات يومية،  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 اسم المقرر او المساق  رمز المقرر او المساق المستوى / السنة 
 الساعات المعتمدة 

 النظري  العملي

 

 

 

 السنة ااالولى

CCSM101 ( 1تفاضل وتكامل)   3 

CCSM103 ( 1مبادئ اإلحصاء )  3 

CCSM104 2 2 برمجة 

MATH101 ( 1أسس الرياضيات )   3 

MATH103 3  طرائق رياضية 

UOMC100 2  اللغة العربية 

UOMC102  2 2 الحاسوب 

UOMC103  2  حقوق وحريات 

UOMC101 ( 1اللغة اإلنكليزية )   3 

UOMC104  2  اخالقيات المهنة 

CCSM102 ( 2تفاضل وتكامل )  3 



CCSM105  1 2 تطبيقات حاسوبية 

CCSM106  2 2 تقانة المعلومات 

MATH102 ( 2أسس الرياضيات )  3 

MATH104 ( 1جبر خطي )  3 

 

 

 

 السنة الثانية

 

UOMC201 ( 2اللغة اإلنكليزية)  2 

UOMC251 2  اختياري جامعة 

CCSM251  2  اختياري كلية 

MATH201 3  المعادالت التفاضلية االعتيادية 

MATH203  3  ( 1وتكامل متقدم )تفاضل 

MATH205  3  جبر الزمر 

MATH207 3  احتمالية 

UOMC252 2  اختياري جامعة 

CCSM207 ( 1تحليل عددي ) 2 2 

CCSM252 2  اختياري كلية 

MATH202 3  معادالت تفاضلية جزئية 

MATH204 ( 2تفاضل وتكامل متقدم )  3 

MATH206  3  جبر الحلقات 

 

 

 

 

 السنة الثالثة

MATH301 ( 1تحليل رياضي )  3 

MATH303 ( 1إحصاء رياضي )  3 

MATH305 ( 1نمذجة رياضية)  3 

MASTH351  3  اختياري قسم 

MATH353  3  اختياري قسم 

UOMC301 ( 3إنكليزي )  2 

CCSM352 2  اختياري كلية 

MATH302 ( 2تحليل رياضي )  3 

MATH304  3  المعادالت التفاضليةنظرية 

MATH306  3  بحوث عمليات 

MATH352  3  اختياري قسم 

MATH354  3  اختياري قسم 

 

 

 

 

 السنة الرابعة 

UOMC401 ( 3إنكليزي )  2 

MATH401 ( 1تحليل عقدي )  3 

MATH403 ( 1تبولوجي )  3 

MATH405 ( 1تحليل دالي )  3 

MATH407 ( 1امثلية)  3 

MATH354  3  اختياري قسم 

MATH402 ( 2تحليل عقدي )  3 

MATH404 ( 2تبولوجي )  3 

MATH406 ( 2تحليل دالي )  3 

MATH408 ( 2مشروع تخرج)  2 

MATH452  3  اختياري قسم 

MATH454  3  اختياري قسم 



 

 

 

 وحدة   140بكالوريوس في علوم الرياضيات/  الشهادات والساعات المعتمدة

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 

 صفي نشاط ال 

 ( حاق بالكلية او المعهد وضع االنظمة المتعلقة بااللتمعيار القبول ) .13

 

 دليل الطالب للقبول المركزي المعد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 



 مخطط مهارات المنهج 

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات 

 

السنة /  

 المستوى

 

 رمز المقرر 

 

 اسم المقرر 

 

اساسي ام  

 اختياري 

 

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الخاصة بالموضوع 

 

 مهارات التفكير 

المهارات العامة والمنقولة )او( االخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  

 الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 

 

 

 

 

السنة  

 االولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCSM101 ( 1تفاضل وتكامل )  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM103 ( 1مبادئ اإلحصاء ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM104 برمجة √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH101  ( 1أسس الرياضيات)  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH103  طرائق رياضية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

UOMC100  اللغة العربية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

UOMC102  الحاسوب √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

UOMC103  حقوق وحريات √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

UOMC101 ( 1اللغة اإلنكليزية )  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

UOMC104  اخالقيات المهنة √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM102 ( 2تفاضل وتكامل ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM105  تطبيقات حاسوبية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM106  تقانة المعلومات √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH102  ( 2أسس الرياضيات) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH104 ( 1جبر خطي ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     



 

السنة /  

 المستوى

 

 رمز المقرر 

 

 اسم المقرر 

 

اساسي ام  

 اختياري

 مهارات التفكير بالموضوع المهارات الخاصة  المعرفة والفهم 

المهارات العامة والمنقولة )او(  

االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 

السنة  

 الثانية 

UOMC201 ( 2اللغة اإلنكليزية ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

UOMC251  جامعة اختياري √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM251  اختياري كلية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH201 
المعادالت التفاضلية  

 االعتيادية 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH203 ( 1تفاضل وتكامل متقدم ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH205 جبر الزمر √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH207  احتمالية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

UOMC252  اختياري جامعة √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM207 ( 1تحليل عددي ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM252  اختياري كلية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH202  تفاضلية جزئية معادالت √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH204 ( 2تفاضل وتكامل متقدم ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

 MATH206  جبر الحلقات √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
السنة /  
 المستوى

 
 رمز المقرر 

 
 اسم المقرر 

 
اساسي ام  
 اختياري

 مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع  المعرفة والفهم 
المهارات العامة والمنقولة )او(  
االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 

 

 

السنة  

 الثالثة 

MATH301 ( 1تحليل رياضي ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH303 ( 1إحصاء رياضي) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH305 ( 1نمذجة رياضية ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MASTH351  اختياري قسم √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH353  اختياري قسم √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

UOMC301 ( 3إنكليزي ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

CCSM352  اختياري كلية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH302 ( 2تحليل رياضي ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH304  نظرية المعادالت التفاضلية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH306  بحوث عمليات √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH352  اختياري قسم √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH354  اختياري قسم √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
السنة /  
 المستوى

 
 رمز المقرر 

 
 اسم المقرر 

 
اساسي ام  
 اختياري

 مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع  المعرفة والفهم 
المهارات العامة والمنقولة )او(  
االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

السنة  

 الرابعة 

UOMC401 ( 3إنكليزي) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH401 ( 1تحليل عقدي) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH403 ( 1تبولوجي) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH405 ( 1تحليل دالي) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH407 ( 1امثلية) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH354  اختياري قسم √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH402 ( 2تحليل عقدي) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH404 ( 2تبولوجي) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH406 ( 2تحليل دالي) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH408 ( 2مشروع تخرج ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH452  اختياري قسم √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

MATH454  اختياري قسم √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

                   

 



  

  

  

  

  

  

 

 أھداف المادة

 )maple(ان یفھم الطالب استخدام الحاسبة وبرنامج نظام المابل  -
 ان یفھم الطالب اھمیة تطبیق نظام المابل في الریاضیات -
 معرفة االوامر في المابل لحل الدوال الریاضیة -
 معرفة ایجاد الحلول للمعادالت باستخدام المابل -
 وفاتتطبیق االوامرفي المابل على المصف -

 التفاصیل االساسیة للمادة

حساب دوال ، تعریف الدوال الریاضیة في المابل، العملیات الحسابیة في المابل
حل المعادالت ، الدوال النسبیة  واالسیة والمثلثیة والمتشعبة، كثیرات الحدود

، االشتقاق الضمني، التفاضل والتكامل، النھایات، والمتباینات الریاضیة
  . االحصاء، المحددات، العملیات على المصفوفات، ء المصفوفاتانشا، المجموع

 الكتب المنھجیة
Frank Garvan, " The Maple Book",Champan & Hall/CRC  
press company, New York,2002. 

 المصادرالخارجیة
Martha L. Abell and James P. Braselton," Maple with 
Example", Elsevier Academic press publications,2005.  

 تقدیرات وتقسیم الدرجات

 النھائي السعي امتحانات قصیرة  منتصف الفصل

٥٠ ٥٠ ١٥ ٣٥ 

  

  ساعتان عملي+ ساعتان نظري : عدد الساعات 

  وحدات ٣: عدد الوحدات 

  الریاضیاتقسم : أماكن المحاضرات

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 
  الریاضیاتقسم 

  الثالثة :المرحلة
   )١(ریاضیات حاسوبیة  :المادة

  عبدالغفور محمد امین خضر :التدریسياسم 

  اعداستاذ مس :اللقب العلمي

  دكتوراه :ھل العلميالمؤ

  :البرید االلكتروني
abdulghafor_rozbayani@yahoo.com  

 



 

  المفردات حسب االسابیع 

 المالحظات المادة العملیة المادة النظریة التاریخ االسبوع

   العملیات الحسابیة في المابل 17/3/2020 االول

   تعریف الدوال الریاضیة في المابل 24/3/2020 الثاني

   حساب دوال كثیرات الحدود 31/3/2020 الثالث

 7/4/2020 الرابع
الدوال النسبیة  واالسیة والمثلثیة 

  والمتشعبة
  

   ادالت والمتباینات الریاضیةحل المع 14/4/2020 الخامس

    النھایات 21/4/2020 السادس

   التفاضل والتكامل 28/4/2020 السابع

   االشتقاق الضمني 5/5/2020 الثامن

   انشاء المصفوفات/ المجموع 12/5/2020 التاسع

   المحددات /العملیات على المصفوفات 19/5/2020 العاشر

   ءاإلحصا 26/5/2020 الحادي عشر

     الثاني عشر

     الثالث عشر

     الرابع عشر

 

 



  

  

  

  

  

  

 

 أھداف المادة

 )maple(ان یفھم الطالب استخدام الحاسبة وبرنامج نظام المابل  -
 ان یفھم الطالب اھمیة تطبیق نظام المابل في الریاضیات -
 معرفة االوامر في المابل لحل الدوال الریاضیة -
 معرفة ایجاد الحلول للمعادالت باستخدام المابل -
 وفاتتطبیق االوامرفي المابل على المصف -
 معرفة رسم الدوال في المابل -
 البرمجة في المابل -

 التفاصیل االساسیة للمادة

رسم المنحنیات ، اجراء حسابات باستخدام الدوال االسیة، برنامج المابل
حساب تفاضل ، الحسابات الرمزیة، حساب النھایات للدوال بمتغیرین، والسطوح

حل المعادالت ، غاضلیةحل المعادالت الت، وتتكامل بعض الدوال بمتغیرین
حساب القیم ، حساب المحددات، اجراء حسابات على المصفوفات، الجبریة

الدوال والجمل الشرطیة ، البرمجة في نظام المابل ، الممیزة والمتجھات الممیزة
  .االحصاء ، والدارات

 الكتب المنھجیة
Frank Garvan, " The Maple Book",Champan & Hall/CRC  
press company, New York,2002. 

 المصادرالخارجیة
Martha L. Abell and James P. Braselton," Maple with 
Example", Elsevier Academic press publications,2005.  

 تقدیرات وتقسیم الدرجات

 النھائي السعي امتحانات قصیرة  منتصف الفصل

٥٠ ٥٠ ١٥ ٣٥ 

  

  ن عمليساعتا+ ساعتان نظري : عدد الساعات 

  وحدات ٣: عدد الوحدات 

  قسم الریاضیات: أماكن المحاضرات

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 
  الریاضیاتقسم 

  ةالرابع :المرحلة
   )٢(ریاضیات حاسوبیة  :المادة

  عبدالغفور محمد امین خضر :التدریسياسم 

  استاذ مساعد :اللقب العلمي

  دكتوراه :ھل العلميالمؤ

  :د االلكترونيالبری
abdulghafor_rozbayani@yahoo.com  

 



 

  المفردات حسب االسابیع 

 المالحظات المادة العملیة المادة النظریة التاریخ االسبوع

   برنامج المابل ١/١٠/٢٠١٩ االول

   اجراء حسابات باستخدام الدوال االسیة ٨/١٠/٢٠١٩ الثاني

   رسم المنحنیات والسطوح ١٥/١٠/٢٠١٩ الثالث

    حساب النھایات للدوال بمتغیرین ٢٢/١٠/٢٠١٩ الرابع

   الحسابات الرمزیة ٢٩/١٠/٢٠١٩ الخامس

 ٥/١١/٢٠١٩ السادس
حساب تفاضل وتتكامل بعض الدوال 

  بمتغیرین
  

   حل المعادالت التغاضلیة ١٢/١١/٢٠١٩ السابع

   حل المعادالت الجبریة ١٩/١١/٢٠١٩ الثامن

   اجراء حسابات على المصفوفات ٢٦/١١/٢٠١٩ التاسع

   حساب المحددات ٣/١٢/٢٠١٩ العاشر

   حساب القیم الممیزة والمتجھات الممیزة ١٠/١٢/٢٠١٩ الحادي عشر

 ١٧/١٢/٢٠١٩ الثاني عشر
الدوال والجمل ، البرمجة في نظام المابل 

 الشرطیة والدارات
  

   ءاالحصا ٢١/١٢/٢٠١٩ الثالث عشر

     الرابع عشر
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To give the students an idea about the wide use of
transformation in the different branches of sciences, especially
in applied mathematics and physics ...ect_

S-lLdt

The subject consists of three main chapters , first one specified
to the Laplace transform, the second to the Fourier and the
third is specified to Z-transform_

SJUII V-.LU.VI Jj*alfcll

Ladis, D. Kovach, “Advanced Engineering mathematics”, Addison
Wesley publishing com.1982. A .NJHI . .“.<11

1- Dennis G. Zill and Michael R. Cullen, “Differential Equations
with Boundary-Value Problems”, 7th-Edition, Brooks / Cole,
Cengage Learning, 2009.

2- Mark A. Pinsky, “Introduction to Fourier and wavelets”, Thomson
Learning, 2002.

3- Edward Wegman, “Time series analysis: theory, Data analysis and
computation”, Edward Wegman, 1991..

4- R.D. Stuart, “An introduction to Fourier analysis”, john Wiley &
sons, Inc, New York, 1961.
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To give the students an idea about the wide use of Fluid mechanics in
the different branches of sciences, especially in applied mathematics
and physics ...ect_ SJUJ! «_AIJA)

The subject consists of four chapters , first one specified to the
introduction and basic definitions , the second to the mathematical
modeling of fluid motion ,the third one to the Boundary layer and the
fourth is specified to Solution of fluid problems.

SJUU

Fluid Mechanics,Victor L.Streeter,E.Benjamin Wylie

1- Fluid dynamics,W.F.Hughes& A.J.Brighton, 1961
2- Fluid Mechanics ,R.K.Rajput,S. Chand,2008 AJAjLaJl jJlyoJl
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 أهداف المادة
اكتساب الطالب لمفهوم العبارات والمنطق الرياضي وطرق التعامل معها جبريا 

 وتوضيح مفهوم المجاميع والعالقات والدوال.

 والدواليحتوي هذا الفصل على تعاريف ومبرهنات للمجموعة والعالقات  للمادة األساسية التفاصيل

 المنهجية الكتب

 مقدمة في أسس الرياضيات /د.عادل غسان و د.باسل عطا /جامعة بغداد .-1

 أسس الرياضيات /د.هادي جابر و د.رياض شاكر ونادر جورج/جامعة البصرة-2

3-Element of set Theory – Herbert –university of cali 

fornia 

 المصادرالخارجية
Introduction to modern abstract algebra by D.M.Burton 

Addison – Wesley 1967 

 تقديرات وتقسيم الدرجات

 النهائي السعي امتحانات قصيرة منتصف الفصل

30% 10% 40% 60% 

 

 4: عدد الساعات 

 3: عدد الوحدات 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات / قسم الرياضياتأماكن المحاضرات: 

 

  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 علوم الحاسوب والرياضياتكلية 

 الرياضياتقسم 

 االولى  المرحلة:

  (1أسس الرياضيات ) المادة:

 رائدة داؤد محمود لتدريسي:ااسم 

 أستاذ اللقب العلمي:

 علوم رياضياتدكتوراه  :هل العلميؤالم

 :االلكترونيالبريد 

raida.1961@uomosul.edu.iq 

 

 



 المفردات حسب االسابيع 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   المجموعة والعمليات على المجموعة 6/11/2112 االول

   العبارات , العبارات المركبة 11/11/2112 الثاني

 21/11/2112 الثالث
العبارات الشرطية والعبارات ثنائية 

 الشرط
  

 22/11/2112 الرابع
 تحصيل الحاصل , التناقضات 

 %11امتحان يومي من 
  

   العبارات المسورة صيغ المحجاجات 1/12/2112 الخامس

   الحاصل الديكارتي , الزوج المرتب 9/12/2112 السادس

   مبرهنات وخواص الحاصل الديكارتي 12/12/2112 السابع

 12/12/2112 الثامن
 العالقات 

 %11 امتحان يومي من
  

   العالقات التكافؤية 22/12/2112 التاسع

 31/12/2112 العاشر
 صفوف التكافؤ

 %31امتحان نصف الفصل االول من 
  

   الدوال 2/1/2119 الحادي عشر

   الدوال 12/1/2119 الثاني عشر

   امتحانات نهاية الفصل االول  الثالث عشر

   امتحانات نهاية الفصل االول  الرابع عشر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 أهداف المادة
العدد األساس واالعداد الطبيعة واالعداد الصحيحة اكتساب الطالب لمفهوم 

 واالعداد النسبية واالعداد المركبة والرمز

 للمادة األساسية التفاصيل
للعدد األساس وخوارزمية القسمة يحتوي هذا الفصل على تعاريف ومبرهنات 

 ومبرهنة ديموفر والمبرهنة األساسية في الجبر

 المنهجية الكتب

 مقدمة في أسس الرياضيات /د.عادل غسان و د.باسل عطا /جامعة بغداد .-1

 أسس الرياضيات /د.هادي جابر و د.رياض شاكر ونادر جورج/جامعة البصرة-2

3-Element of set Theory – Herbert –university of cali 

fornia 

 المصادرالخارجية
Introduction to modern abstract algebra by D.M.Burton 

Addison – Wesley 1967 

 تقديرات وتقسيم الدرجات

 النهائي السعي امتحانات قصيرة منتصف الفصل

30% 10% 40% 60% 

 

 4: عدد الساعات 

 3: عدد الوحدات 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات / قسم الرياضياتأماكن المحاضرات: 

 

  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 علوم الحاسوب والرياضياتكلية 

 الرياضياتقسم 

 االولى المرحلة:

  (2أسس الرياضيات ) المادة:

 رائدة داؤد محمود لتدريسي:ااسم 

 أستاذ اللقب العلمي:

 علوم رياضياتدكتوراه  :هل العلميؤالم

 :االلكترونيالبريد 

raida.1961@uomosul.edu.iq 

 



 المفردات حسب االسابيع 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   العدد االساس 22/2/2019 االول

   مبرهنة كنتور مع تطبيقاتها 3/3/2019 الثاني

 الثالث
 االعداد الطبيعية  10/3/2019

 %10امتحان يومي من 
  

   االعداد الصحيحة 19/3/2019 الرابع

 الخامس
االعداد النسبية +خوارزمية القسمة مع  22/3/2019

 تطبيقاتها
  

   %10االعداد المركبة امتحان يومي من  31/3/2019 السادس

   %30امتحان نصف الكورس الثاني من  7/2/2019 السابع

   التمثيل القطبي لألعداد المركبة 11/2/2019 الثامن

   مبرهنة ديموفر 21/2/2019 التاسع

   المبرهنة األساسية في الجبر 22/2/2019 العاشر

   مقدمة في نظرية الزمر 1/1/2019 الحادي عشر

   الزمرة الجزئية 12/1/2019 الثاني عشر

   %10امتحان يومي من  19/1/2019 الثالث عشر

   الثانيامتحانات نهاية الفصل  29/1/2019 الرابع عشر

 

 



  

  

  

  

  

  

 

  أھداف المادة

 حل انظمة من المعادالت الخطیة  .١
اعطاء الطالب خبرة في التعامل مع المصفوفات بانواعھا واجراء  .٢

 مختلف العملیات علیھا
  تعرف الطالب على حل نظام المعادالت الخطیة باستخدام المحددات .٣

  للمادةالتفاصیل االساسیة 
كیفیة حل منظومة المعادالت الخطیة وكذلك معرفة الطالب بالمصفوفات 

  وانواعھا والمحددات واستخدامھا في حل منظومة المعادالت

  الكتب المنھجیة

،  ١٩٨٥طرق ریاضیة ، ریاض شاكر نعوم واخرون ، الطبعة االولى  .١
 العراق/ جامعة البصرة 

بیرنارد كولمان ، ترجمة عادل مقدمة في الجبر الخطي مع تطبیقات ،  .٢
، جامعة  ١٩٩٠غسان نعوم وباسل عطا الھاشمي ، الطبعة االولى  

 العراق/ بغداد 
  ١٩٨٨العراق  –الجبر الخطي ، جورج ضایف السبتي ، جامعة البصرة  .٣

    المصادر الخارجیة

  تقدیرات وتقسیم الدرجات

  النھائي  السعي  امتحانات قصیرة  منتصف الفصل

٦٠  %٤٠  %١٠  %٣٠%  

  

  )مناقشة  ١+ نظري  ٤( ساعة  ٥: عدد الساعات 

  ٣: عدد الوحدات 

  قسم الریاضیات :أماكن المحاضرات

  

   

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 
  الریاضیاتقسم 

  االولى: المرحلة
 الفصل االول/ طرق ریاضیة متنوعة : المادة

  

  منال أدریس/شیماء حاتم/ فرح حازم محمد : لتدریسيااسم 

  مدرس: اللقب العلمي

  ماجستیر: ھل العلميؤالم

: البرید االلكتروني
farahhazem1980@yahoo.com 

 



  المفردات حسب االسابیع 

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      منظومة المعادالت الخطیة  ٣/١١/٢٠١٩  االول

      الجبریة على المصفوفةالعملیات   ١٠/١١/٢٠١٩  الثاني

      مدور المصفوفة  ١٧/١١/٢٠١٩  الثالث

      امتحان یومي  ٢٤/١١/٢٠١٩  الرابع

      اضراب  ١/١٢/٢٠١٩  الخامس

      انعكاس المصفوفة واالمثلة علیھا  ٨/١٢/٢٠١٩  السادس

      جوردان/طریقة حذف كاوس  ١٥/١٢/٢٠١٩  السابع

      المحددات وخواصھا   ٢٢/١٢/٢٠١٩  الثامن

      طریقة العوامل المتممة  ٢٩/١٢/٢٠١٩  التاسع

  ٥/١/٢٠٢٠  العاشر
طریقة ایجاد المعكوس باستخدام العوامل 

  المرافقة
    

     امتحان یومي  ١٢/١/٢٠٢٠  الحادي عشر

     امتحان نصف الكورس االول    الثاني عشر

          الثالث عشر

          الرابع عشر

 

 



  

  

  

  

  

 

  أھداف المادة

التطابق  –قابلیة القسمة .. تھدف نظریة االعداد لتعریف الطالب لمفاھیم  .١
 قانون التربیع العكسي  –الخطي 

یھدف الى تعریف الطالب بمبرھنة فیرمان ومبرھنة ولسون ورواسب  .٢
  القوى والدوال الحسابیة ومعادالت دایوفاتتن

  االساسیة للمادةالتفاصیل 
ة بھا وكذلك التعرف على قتعریف الطالب على قابلیة القسمة والمبرھنات المتعل

خوارزمیة القسمة وكیفیة إیجاد القاسم المشترك األعظم وكذلك التعرف على 
  .االعداد األولیة والمبرھنات المتعلقة بھا 

  الكتب المنھجیة

1- William Stein, " Elementary Number Theory: 
Primes, Congruences, and Secrets "       
November 16, 2011. 

2- Victor Shoup, " A Computational Introduction to 
Number Theory and Algebra " , ( Version 2 ), 
2008 

  المصادر الخارجیة

1- " An Introductary Cours in Elementary Number 
Theory " ; Wissam Raji. 

2- " Elementry Number Theory " Jim Hefferon , 
University of South Florida , 2002 , dec . 

3- " Numer Theory " ; Z . I Borevich and I . R 
Shafarerich , NewYork , 1966 . 

4- " Elementary Number Theory with Applications 
"��� edition ; Thomaskoshy , 2007 . 

  تقدیرات وتقسیم الدرجات

  النھائي  السعي  امتحانات قصیرة  منتصف الفصل

٦٠  %٤٠  %١٠  %٣٠%  

  

  )مناقشة  ١+ نظري  ٣( ساعة  ٤ : عدد الساعات 

  ٣: عدد الوحدات 

  تعلیم الكتروني/ قسم الریاضیات :أماكن المحاضرات

 

 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 
  الریاضیاتقسم 

  الثالثة: المرحلة
 الفصل الثاني/ نظریة االعداد : المادة

  

  فرح حازم محمد: لتدریسيااسم 

  مدرس: اللقب العلمي

  ماجستیر: ھل العلميؤالم

: البرید االلكتروني
farahhazem1980@yahoo.com 

 



  المفردات حسب االسابیع 

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      قابلیة القسمة  ١٧/٣/٢٠٢٠  االول

      قاعدة االستقراء الریاضي  ٢٤/٣/٢٠٢٠  الثاني

      مبرھنات اساسیة  ٣١/٣/٢٠٢٠  الثالث

      خوارزمیة القسمة  ٧/٤/٢٠٢٠  الرابع

      القاسم المشترك االعظم  ١٤/٤/٢٠٢٠  الخامس

      مبرھنات اساسیة  ٢١/٤/٢٠٢٠  السادس

      مناقشة  ٢٨/٤/٢٠٢٠  السابع

      العدد االولي النسبي  ٥/٥/٢٠٢٠  الثامن

      االعداد االولیة  ١٢/٥/٢٠٢٠  التاسع

      مبرھنات اساسیة  ١٩/٥/٢٠٢٠  العاشر

     مراجعة  ٢٦/٥/٢٠٢٠  الحادي عشر

         الثاني عشر

          الثالث عشر

          الرابع عشر

          

  

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

 

  أھداف المادة

 . االحتمالیةفاھیم األساسیة لموضوع متوضیحال. ١

 .على مبرھنھ بیز واالحتمالیة  الشرطیةتعرف ال. ٢

التوزیعات المتقطعة ومعرفھ كیفیھ ایجاد التوقع تعرف على ال .٣
 .والتباین   

التوزیعات المستمرة ومعرفھ كیفیھ ایجاد التوقع تعرف على ال. ٤
  .والتباین ودراسة المبرھنات علیھا 

دراسة دالھ كثافھ االحتمال وكتلھ االحتمال ودالھ كثافھ االحتمال  -٥
  .  المشتركة

  التفاصیل االساسیة للمادة

 وتعاریف اساسیة لموضوع االحتمالیة، دراسھ مبرھنھ بیز مقدمة
وكذلك التعرف على التوزیعات المتقطعة ) واالحتمالیة الشرطیة 

وانواعھا ودراسة امثلھ علیھا مع مبرھنات للتوقع والتباین وایضا 
التعرف على التوزیعات المستمرة والى من اھمھا ھو التوزیع 

وكذلك ایجاد   تولید الطبیعي والطبیعي القیاسي مع امثلھ علیھا 
حتمال للتوزیعات والتعرف على دالھ كثافھ العزوم ودالھ تولید اال

االحتمال ودالھ كتلھ االحتمال ودالھ كثافھ االحتمال المشتركة مع امثلھ 
  .  متنوعھ

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 
  الریاضیاتقسم 

  الثانیة:المرحلة
   االحتمالیة المادة

  ثروت سعید ھمسھ. د :لتدریسيااسم 

  استاذ مساعد:اللقب العلمي

  :ھل العلميؤالم

البرید 
:االلكتروني

Hamsathrot@uomosul.edu.iq  



  الكتب المنھجیة

  
  
  
  
  
  
  

  االحتمالیة واالحصاء" باسل یونس ذنون   
  
  
  

  مصادر عدیده في االنترنیت  المصادرالخارجیة

  تقدیرات وتقسیم الدرجات

  النھائي  السعي  امتحانات قصیرة  الفصلمنتصف 

٦٠  ٤٠  ٢٠  ٢٠  

  

  ٤: عدد الساعات 

  ٣: عدد الوحدات 

  كلیھ علوم الحاسوب والریاضیات قسم الریاضیات  :أماكن المحاضرات

  

   



  المفردات حسب االسابیع 

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      )امثلھ+تعاریف (العشوائیة المتغیرات   ٢٠١٩\١٠\١  االول

      امثلھ عن االحتمالیھ  ٢٠١٩\١٠\٨  الثاني

      امثلھ+االحتمالیة  الشرطیھ+مبرھنھ بیز   ٢٠١٩\١٠\١٥  الثالث

      مبرھنات+توزیع ذي الحدین   ٢٠١٩\١٠\٢٢  الرابع

      امثلھ+مبرھنات+توزیع بواسون   ٢٠١٩\١٠\٢٩  الخامس

      توزیع كاما  ٢٠١٩\١١\٥  السادس

      مبرھنات+امثلھ +توزیع الطبیعي   ٢٠١٩\١١\١٢  السابع

  ٢٠١٩\١٢\٩  الثامن

امثلھ +توزیع الطبیعي  القیاسي

  مبرھنات+

    

      مبرھنات+توزیع برنولي   ٢٠١٩\١٢\١٦  التاسع

      توزیع المنتظم+توزیع االسي   ٢٠١٩\١٢\٢٣  العاشر

     )امثلھ+تعاریف (دالھ كثافھ االحتمال   ٢٠١٩\١٢\٣٠  الحادي عشر

     )امثلھ+تعاریف (دالھ كتلھ االحتمال   ٢٠٢٠\١\٥  الثاني عشر

  ٢٠٢٠\١\١٣  الثالث عشر

تطبیق +تعاریف (دالھ تولید العزوم  

  )الدالة على التوزیعات  

    



  ٢٠٢٠\١\٢٠  الرابع عشر

مبرھنات (دالھ كثافھ االحتمال المشتركھ 

  )امثلھ+

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 أهذاف انًادج

ٌهذف تذرٌس انطانب نًادة انتحهٍم انعذدي انى يعرفته نهطرائق انعذدٌت نحم 

يسأنت يا قذ ٌصعب اٌجاد انحم نها تحهٍهٍا يع دراسته نحم ايثهت وتحهٍم االخطاء 

نهحهىل انتقرٌبٍت نهطرائق انعذدٌت اٌضا. تعهٍى انطانب كٍفٍت كتابت انخىارزيٍاث 

 عًهٍا MatLabذاو نغت نتهك انطرائق انعذدٌت وبريجتها باستخ

 نهًادج االضاضٍح انتفاصٍم

Error sources, solutions of nonlinear equations(Bisection, 

False position, secant, Newton-Raphson, Fixed point and 

Aitken methods),numerical solutions of linear systems(direct 

methods and iterative methods), interpolation methods 

 انًُهجٍح انكتة
  يبادئ انتحهٍم انعذدي تأنٍف د.عهً دمحم صذٌق وابتساو كًال انذٌن

(6891) 

 انًصادرانخارجٍح

1-Numerical Methods Using MatLab, fourth edition, John     

H.M. and Kurtis D.F.(2004) 

2-Numerical Analysis, Puma Chanadra Biswal(2008) 

 

 تقذٌراخ وتقطٍى انذرجاخ

 انُهائً انطؼً ايتحاَاخ قصٍرج يُتصف انفصم

35 15 50 50 

 

 )ػًهً(2)َظري(+2: ػذد انطاػاخ 

 3: ػذد انىحذاخ 

 google class room + google meetانكترونٍت باستخذاو أياكٍ انًحاضراخ: 

 

  

 وزارج انتؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً

 جايؼح انًىصم

 ػهىو انحاضىب وانرٌاضٍاخكهٍح 

 انرٌاضٍاخقطى 

 انًرحهح:انثاٍَح

  1انًادج:انتحهٍم انؼذدي

     نتذرٌطً: د.اخالص ضؼذهللا احًذااضى 

 رغذ ػثذ انؼسٌس يصطفىو.و. ، ضىزاٌ حطٍ دمحم و.

 يطاػذ رانؼهًً: أضتاانهقة 

 : دكتىراِهم انؼهًًؤانً

  :انثرٌذ االنكتروًَ

drekhlass - alrawi@uomosul.edu.iq           

                               

mailto:alrawi@uomosul.edu.iq


 انًفرداخ حطة االضاتٍغ 

 انًادج انؼًهٍح انُظرٌحانًادج  انتارٌخ االضثىع
انًالحظا

 خ

 17/3/2020 االول
Introduction in numerical analysis and 

define rounding and chopped  

A review of the language 

MatLab 

 

 

 24/3/2020 انثاًَ
Define the absolute error and relative 

error with solving an example  

 A review of the language 

MatLab 
 

 31/3/2020 انثانث

Error sources and errors in 

calculations(addition,  

subtraction, multiplication and 

division) and solve examples 

A review of the language 

MatLab 
 

 7/4/2020 انراتغ

Define the root of the equation and 

determination of roots positions  with 

solving examples  

Write program of errors in 

calculations 
 

 14/4/2020 انخايص

Numerical methods to solve nonlinear 

equation , Bisection method and 

solving an example and write algorithm  

Write program of 

determination of roots 

positions   

 

 21/4/2020 انطادش

Derivative of  the approximation root 

of  False position method with solving  

examples and write algorithm   

Write program of Bisection 

method 
 

 28/4/2020 انطاتغ

Derivative of  the approximation root 

of Secant method with solving an 

example and write algorithm   

Write program of False 

position method  
 

 5/5/2020 انثايٍ

Derivative of  the approximation root 

of Newton-Raphson method and solve 

examples and write algorithm     

Write program of Secant 

method 
 

 12/5/2020 انتاضغ
Special cases of  Newton-Raphson 

method and solve examples 

Write program of Newton -

Raphson method 
 

 19/5/2020 انؼاشر
Fixed point method with solving 

several examples and write algorithm   

Write program of Special 

cases Newton-Raphson 

method 

 

انحادي 

 ػشر
26/5/2020 

Aitken method with solving examples 

and write properities 

Write program of Fixed 

point 
 

انثاًَ 

 ػشر
16/5/2019 

Teach students how to use the edmodo 

platform and take a pilot test on the 

edmodo platform  

   

 

 



  
  
  
  
  
  
 

  أهداف المادة

يهدف تدريس الطالب لمادة التحليل العددي الى معرفته للطرائق العددية لحل 
مسألة ما قد يصعب ايجاد الحل لها تحليليا مع دراسته لحل امثلة وتحليل االخطاء 
للحلول التقريبية للطرائق العددية ايضا. تعليم الطالب كيفية كتابة الخوارزميات 

  عمليا MatLabدام لغة لتلك الطرائق العددية وبرمجتها باستخ

  للمادة االساسية التفاصيل
حل المعادالت طرائق التكامل العددي, التقريب بطريقة التربيعات الصغرى, 

  التفاضلية االعتيادية من الرتبة االولى مع مناقشة الخطأ ورتب الطرائق العددية.

  المنهجية الكتب
  وابتسام كمال الدين مبادئ التحليل العددي تأليف د.علي دمحم صديق

)1986(  

  المصادرالخارجية

1-Numerical Methods Using MatLab, fourth edition, John     
H.M. and Kurtis D.F.(2004)  
2-Numerical Analysis, Puma Chanadra Biswal(2008) 

 

  تقديرات وتقسيم الدرجات

  النهائي  السعي  امتحانات قصيرة  منتصف الفصل

35 15 50 50 

  

  (عملي)2(نظري)+2: عدد الساعات 

  3: عدد الوحدات 

  الرياضياتقسم  - جامعة الموصل أماكن المحاضرات: 

  

   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الموصل

 علوم الحاسوب والرياضياتكلية 
 الرياضياتقسم 

 الثالثةالمرحلة:
  2التحليل العدديالمادة:

     د.اخالص سعدهللا احمد, لتدريسي:ااسم 
   رغد عبد العزيز مصطفىم.م.،   .براءة محموددم.

 استاذ مساعداللقب العلمي:
 دكتوراه :هل العلميؤالم

 ekhlass70@yahoo.com:االلكترونيالبريد 
 



  المفردات حسب االسابيع 

  المالحظات  المادة العملية  المادة النظرية  التاريخ  االسبوع

 1/10/2019  االول
Numerical integration –derivative 
of  Trapezoidal rule with solving 
an example and write algorithm  

A review of the 
language MatLab 
 

 

 8/10/2019  الثاني

Derivative of  Simpson's rule with 
a study of error analysis and 
solving an example and write 
algorithm 
  

 A review of the 
language MatLab 

 

 15/10/2019  الثالث

Midpoint Method with solving an 
example with write a duty-
solving example 
 

Write program of 
Trapezoidal rule   

 

 22/10/2019  الرابع
Romberg method and solving an 
example and write algorithm 

Write program of 
Simpson's rule   

 

 29/10/2019  الخامس
Closed Newton-Cotes methods 
with a daily exam 

Write program of 
Romberg method 

 

 5/11/2019  السادس
Gauss-Legendre with solving 
different examples 

daily exam using 
computer 

 

 12/11/2019  السابع

Least square approximation: 
derivative of  linear 
approximation and solving an 
example 

Solving examples by 
programs 

 

 9/12/2019  الثامن

Nonlinear approximation for x 
and for constants and exponential 
approximation with solving 
several examples 
 

Write algorithm of 
Least square 
approximation 

 

 16/12/2019  التاسع

Derivative of explicit Euler's 
method with order of error and 
solving an example with a daily 
exam 

daily exam using 
computer 

 

 23/12/2019  العاشر

Derivative of implicit Euler's 
method with order of error and 
solving examples and write 
algorithm   

Write algorithm and 
program of explicit 
Euler's method 

 

الحادي 
  عشر

30/12/2019 
Taylor series method and solving 
examples and write algorithm   

Write program of 
implicit Euler's 
method  

 



الثاني 
  عشر

5/1/2020 Mid - course exam  Mid - course exam  

الثالث 
  عشر

13/1/2020 
Fourth order Runge-Kutta 
method and solving examples and 
write algorithm   

Write program of 
Fourth order Runge-
Kutta method 

 

 الرابع
  عشر

20/1/2020 Optional daily exam 
Optional daily exam 
using computer 

 

 



 

 

 

 

 
 

أهداف 

 المادة

 .التعرف على المفاهيم األساسية للمشتقة وكيفية إيجادها باستخدام التعريف وتطبيقاتها -

 وخواصه.التعرف على تكامل ريمان للدوال وكيفية إيجادها باستخدام التعريف  -

 استبدال الغايات مع التكامل.التعرف على متتابعات الدوال وتقاربها النقطي والمنتظم وكيفية  -

 معرف قياس المجموعات الجزئية من مجموعة األعداد الحقيقية. -

 التعرف على الدوال القابلة للقياس وخواصها -

 .واهم خصائصه التعرف على تكامل ريمان -

 .واهم خصائصه ومقارنته مع تكامل ريمان ليبيكالتعرف على تكامل  -

 التفاصيل

 االساسية

 للمادة

قانون ، مبرهنة القيمة المتوسطة، مبرهنة رول، فضاء الدوال القابلة لالشتقاق، المشتقة، االشتقاق

، أمثلة، تعريف، تكامل ريمان، مبرهنة تايلر ،blancmange functionدالة قطع الحلوى ، لوبيتال

بعض ، المجموعات المهملة، الدوال الرتيبة وتكامل ريمان، الدوال المستمرة وتكامل ريمان

تكامل ، مبرهنة لبيك في التكامل الريماني، ات المهمة حول المجموعات المهملةائص والمبرهنالخص

، أطوال الفترات المفتوحة المقيدة، القياس ،موجب وغير متباين، رتيب، ريمان كتحويل خطي

المجموعات المقيدة ، القياس الخارجي للمجموعات المقيدة، أطوال المجموعات المفتوحة المقيدة

الدوال القابلة ، لمقيدةاقياس المجموعات غير ، مثال على مجموعة غير قابلة للقياس ، بلة للقياسالقا

، تعريف تكامل لبيك مع بعض األمثلة، بعض نقاط الضعف لتكامل ريمان، تكامل لبيك، للقياس

 الدوال المطلقة االستمرارية. ، الدوال المقيدة التغاير، بعض خواص تكامل لبيك

 الكتب

 المنهجية

 .الطبعة األولى 1986العراق  -جامعة بغداد ،"مقدمة في التحليل الرياضي" ،عادل غسان نعوم (1)

دار األول في النشر والتوزيع األردن  ،مقدمة في التحليل الحقيقي"" ن،أنوار بدرانة وآخرو (2)

1992. 

 المصادر

 الخارجية

(1) Apostol, T.M., “Mathematical Analysis”, 2nd, 1974, London. 

(2) Ash, R.B., ”Real analysis and probability”, 1972, New York. 

(3) Royden, H.L., ”Real Analysis”, 1988, London. 

تقديرات 

وتقسيم 

 الدرجات

 النهائي السعي امتحانات قصيرة منتصف الفصل

% 30 % 10 % 40 % 60 

 4: عدد الساعات 

 3: عدد الوحدات 

 جامعة الموصل –قسم الرياضيات أماكن المحاضرات: 
  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 علوم الحاسوب والرياضياتكلية 

 الرياضياتقسم 

 الثالثة المرحلة:

  (2)تحليل رياضي  المادة:

 براءة محمود سليمان لتدريسي:ااسم 

 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه :هل العلميؤالم

  :البريد االلكتروني
barah_mahmood82@uomosul.edu.iq 

 



المفردات حسب االسابيع    

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

 2020/03/17 االول
فضاء الدوال القابلة ، المشتقة، االشتقاق

 .لالشتقاق
  

   .مبرهنة القيمة المتوسطة، مبرهنة رول 2020/03/21 الثاني

 2020/03/28 الثالث
دالة قطع الحلوى ، قانون لوبيتال

blancmange function، مبرهنة تايلر. 
  

   .أمثلة، تعريف، تكامل ريمان 2020/04/04 الرابع

 2020/04/11 الخامس
الدوال ، الدوال المستمرة وتكامل ريمان

 .الرتيبة وتكامل ريمان
  

 2020/04/18 السادس

الخصائص بعض ، المجموعات المهملة

والمبرهنات المهمة حول المجموعات 

 .المهملة

  

 2020/04/25 السابع

تكامل ، مبرهنة لبيك في التكامل الريماني

موجب وغير ، رتيب، ريمان كتحويل خطي

 .متباين

  

 2020/05/02 الثامن

 ،أطوال الفترات المفتوحة المقيدة، القياس

القياس ، أطوال المجموعات المفتوحة المقيدة

 .الخارجي للمجموعات المقيدة

  

 2020/05/09 التاسع
مثال على ، المجموعات المقيدة القابلة للقياس

 .مجموعة غير قابلة للقياس
  

 2020/05/16 العاشر
الدوال القابلة ، لمقيدةاقياس المجموعات غير 

 .للقياس
  

 2020/05/23 الحادي عشر
بعض نقاط الضعف لتكامل ، تكامل لبيك

 .تعريف تكامل لبيك مع بعض األمثلة ،ريمان
  

 2020/05/30 الثاني عشر
الدوال المقيدة ، بعض خواص تكامل لبيك

 الدوال المطلقة االستمرارية.، التغاير
  

 

 



  

  

  

  

  

  

 

  أھداف المادة
استخدام اساسیات البرمجة بشكل حر من خالل استخدام الدوال الجاھزة في یستطیع الطالب 

  البرمجیة ++cالموجودة في لغة  برامجھ الخاصةكتابة 

  التفاصیالالساسیةللمادة
االنسیابیة ثم  الخوارزمیات والمخططاتمقدمة تعریفیة عن الحاسوب وأجزاءه باإلضافة الى 

كیفیة تعریف الثوابت والمتغیرات واجراء العملیات الحسابیة والمنطقیة باالضافة الى توضیح 
 ++cكیفیة استخدام الجمل الشرطیة والتكراریة الخاصة بلغة 

 Deitel andDeitel, C++ :How to program ,pearson Education,2017  الكتبالمنھجیة

  اسماعیل علي احمد  وھاني عبد الرحمن: ++cلغة البرمجة باستخدام كتاب   المصادرالخارجیة

  تقدیرات وتقسیم الدرجات

  النھائي  السعي  امتحانات قصیرة  منتصف الفصل

٥٠  ٥٠  ١٥  ٣٥  

  

  ساعتین عملي +ساعتین نظري :عدد الساعات 

  ٢: عدد الوحدات 

  قسم الریاضیات: أماكن المحاضرات

  

   

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 
  الریاضیاتقسم 

  االولى:المرحلة
   البرمجة:المادة

  سوزان حسن+انعام غانم سعید :لتدریسيااسم 

  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر علوم حاسبات:ھل العلميؤالم

  enaamghanim@uomosul.edu.iq:البرید االلكتروني

 



  المفردات حسب االسابیع 

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

  مقدمة تعریفیة عن الحاسوب وأجزاءه+الفصليالمنھاج  ٢٠١٩\١١\٣  االول
التعرف على ذلك 

    عملیا

  الخوارزمیات  ٢٠١٩\١١\١٠  الثاني
التعرف على ذلك 

   عملیا

  وامثلتھا المخططات االنسیابیة  ٢٠١٩\١١\١٧  الثالث
التعرف على ذلك 

   عملیا

    تطبیق ذلك عملیا  البرمجیة ++cاساسیات بناء الجملة ودالالت لغة   ٢٠١٩\١١\٢٤  الرابع

  ایعازات االدخال واإلخراج  ٢٠١٩\١٢\١  الخامس
 تطبیق ذلك عملیا

  

  المتغیرات  وانواعھا  ٢٠١٩\١٢\٨  السادس
 تطبیق ذلك عملیا

  

  وجمل التعیینالتعابیر  ٢٠١٩\١٢\١٥  السابع
 تطبیق ذلك عملیا

  

  العملیاتالحسابیةوالمنطقیةوالعالئقیة ٢٠١٩\١٢\٢٢  الثامن
 تطبیق ذلك عملیا

  

  الجمل الشرطیة ٢٠١٩\١٢\٢٩  التاسع
 تطبیق ذلك عملیا

  

  جمل التكرار ٢٠١٩\١\٥  العاشر
 تطبیق ذلك عملیا

  

 تمثیل االعداد الرقمیة ٢٠١٩\١\١٢  الحادي عشر
 عملیاتطبیق ذلك 

  

 امتحان نصف الكورس االول ٢٠١٩\١\  الثاني عشر
 تطبیق ذلك عملیا

  

  البیانات الحرفیة ٢٠١٩\\  الثالث عشر
 تطبیق ذلك عملیا

  

  الدوال  ٢٠١٩\\  الرابع عشر
 تطبیق ذلك عملیا

  

  

 



  

  

  

  

  

  

 

  أھداف المادة

 التعرف على المفاھیم االساسیة لحساب التفاضل والتكامل. 
  التعرف على اتصال الدوال وعالقتھا بالنھایات وكیفیة ایجاد نھایات

 .الدوال واسلوب حلھا
 التعرف على قابلیة اشتقاق الدوال المختلفة وعالقتھ باالستمراریة. 
 معرفة تطبیقات التفاضل والتكامل في مختلف العلوم. 
 القدرة على استخدام التفاضل والتكامل في حل المعضالت الریاضیاتیة.  

    التفاصیالالساسیةللمادة

  الكتبالمنھجیة

1-Thomas. G.B, Calculus and Analytic Geometry, 4th, 
1984. 
2-Durfee. W.H, Calculus and Analytic Geometry, New 
Yourk, 1971. 

  المصادرالخارجیة
1-Dovermann. K.H, Applied Calculus, math215, 1999. 
2- Tomas, Calculus, 1990. 
3-Anton, Bivens and Davis, Calculus, 7th Ed., 2002.  

  تقدیرات وتقسیم الدرجات

  النھائي  السعي  امتحانات قصیرة  منتصف الفصل

30  10  40  60  

  

  1+3: عدد الساعات 

  3: عدد الوحدات 

  الریاضیات : أماكن المحاضرات

  

   

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 
  الریاضیاتقسم 

  االولى:المرحلة
   التفاضل والتكامل :المادة

  غادة مؤید رشید النعیمي. د:لتدریسيااسم 

  استاذ مساعد:اللقب العلمي

  دكتوراه :ھل العلميؤالم

:اللكترونياالبرید
drghadaalnaemi@uomosul.edu.iq   

 



  المفردات حسب االسابیع 

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      االعداد الحقیقیة وخواصھا 1/11/2019  االول

      الدوال الحقیقیة ومخططاتھا  8/11/2019  الثاني

      مفھوم الغایات وتعریفھا الریاضي ومبرھناتھا  15/11/2019  الثالث

      قاعدة لوبیتال واستخداماتھا  22/11/2019  الرابع

  29/11/2019  الخامس
�الغایات من الصیغة 

�

�
,
�

�
,∞ وكیفیة  �	∞−

  التعامل معھا
    

  5/12/2019  السادس
وتعریفھا الریاضي  مفھوم االستمراریة

  ومبرھناتھا
    

      االشتقاق ومبرھنة على مفھوم االشتقاق  12/12/2019  السابع

  19/12/2019  الثامن
المشتقات ذات الرتب العلیا واالشتقاق الضمني 

  وقاعدة السلسلة
    

      مبرھنة رول ومبرھنة القیمة الوسطى   26/12/2019  التاسع

  7/1/2020  العاشر
تعریف التكامل غیر المحدد والتكامل المحدد 

  والمبرھنة االساسیة في التكامل وخواصھما
    

     امتحان نصف الكورس  14/1/2020  الحادي عشر

  21/12/2020  الثاني عشر
، مشتقاتھا، غایاتھا(الدوال المتسامیة 

 )تكامالتھا
    

  29/12/2020  الثالث عشر
  طرق التكامل 

  التكامل بالتعویض -١
    

      التكامل بالتجزئة  -٢  4/1/2020  الرابع عشر

الخامس 
  عشر

11/1/2020 

التكامل الدوال المثلثیة المرفوعة  -٣
 )( sin & cosلقوى

 التكامل الدوال المثلثیة المرفوعة لقوى  -٤
)tan & sec(  

    

 

 



  

  

  

  

  

  

 

  أھداف المادة

 تكملة موضوع طرق التكامل. 

 على المتتابعات وطرق اختبار تقاربھا التعرف. 

  موضوع المتسلسالت وطرق اختبار التقارب لھاالتعرف على. 

 التعرف على متسلسالت تیلر ومكلورین وتطبیقاتھا. 

  ایجاد المساحة وطول منحیاتھازالتعرف على الدوال القطبیة وكیفیة  

    التفاصیل االساسیة للمادة

  الكتب المنھجیة

1.Thomas. G. B., Calculus and Analytic Geometry, 4th , 1984. 

2.Durfee. W.H, Calculus and Analytic Geometric, New York, 
1971. 

  المصادرالخارجیة

1.Dovermann. K.H., Applied Calculus, math215, 1999. 

2.Tomas, Calculus, 1990. 

3. Anton, Bivens, Davis, Calculus, 7th Edi�on, 2002. 

  تقدیرات وتقسیم الدرجات

  النھائي  السعي  امتحانات قصیرة  منتصف الفصل

٦٠  ٤٠  ١٠  ٣٠  

  

  ١+٣: عدد الساعات 

  ٣: عدد الوحدات 

  قسم الریاضیات: أماكن المحاضرات

  

   

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 
  الریاضیاتقسم 

  االولى:المرحلة
   تكاملوالستفاضل ال:المادة

  غادة مؤید النعیمي.د:لتدریسيااسم 

  ستاذ مساعدأ:اللقب العلمي

 هالدكتورا:ھل العلميؤالم

:اللكترونياالبرید
drghadaalnaemi@uomosul.edu.iq   

  



  المفردات حسب االسابیع 

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

  17/3/2020  االول
 sinالتكامل الدوال المثلثیة المرفوعة لقوى

& cos )(  
    

  3/2020/  24  الثاني
 التكامل الدوال المثلثیة المرفوعة لقوى 

)tan & sec      

  ٣/4/٢٠20  الثالث
  تجزئة الكسورالتكامل بطریقة  

    

  ١٠/4/٢٠20  الرابع
  التكامل بطریقة التعویضات مثلیة

    

  ١٧/4/٢٠20  الخامس

��√التكامل من نوع  + �
�

  

  )مقیدة، التقارب، اطرادیة( المتتابعات 
    

  ٢٥/4/٢٠20  السادس
  )مقیدة، التقارب، اطرادیة( المتتابعات 

    

  ١/٥/٢٠20  السابع

المتسلسلة (المتسلسالت الالنهائیة المعروفة 

      وكیفیة اختبارها) الهندسیة

  ٨/٥/٢٠20  الثامن
  وكیفیة اختبارها) pسلسلة مت(

    

  ١٤/٤/٢٠20  التاسع

  طرق اختبار المتسلسالت الالنهائیة

 اختبار المقارنة - ١
    

  ٢٢/٤/٢٠20  العاشر
 اختبار التكامل  - ٢

    

  ٢٩/٤/٢٠20  الحادي عشر
  اختبار النسبة  - ٣

    

  ٦/٥/٢٠20  الثاني عشر
 اختبار الجذر  - ٤

    

  ١٣/٥/٢٠١٨  الثالث عشر
 )اختبارها( المتسلسالت المتناوبة 

    

  ٢٠/٥/٢٠٢٠  الرابع عشر
  التقارب المطلق

    

 خامسال
  عشر

٣١/٥/٢٠٢٠  
  التقارب المشروط

    

 



وزارة التعلیم العالي والبحث 

  العلمي

  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 

  الریاضیات:قسم

 االولى: المرحلة

  تقانة المعلومات: اسم المادة 

  

  ھنادي داؤد سلیم.م.م : اسمالمحاضر

 مدرس : اللقبالعلمي

 ماجستیر: المؤھاللعلمي

البرید 

 hanadidawood@uomosul.edu.iq:ترونيكاالل

تكنولوجیا  اولتقانة المعلوماتتھدف ھذه المادة إلى تعریف الطالب بالمفاھیم األساسیة   أھداف المادة

دراسة، تصمیم، تطویر، تفعیل، دعم أو تسییر أنظمة المعلومات و ) IT(المعلومات 

، بشكل خاص تطبیقات وعتاد الحواسیب التي تعتمد على

بیقات البرمجیة لتحویل، المعلومات باستخدام الحواسیب والتط تقنیة تھتم الحاسوب،

  .تخزین، حمایة، معالجة، إرسال، واالسترجاع اآلمن للمعلومات

 مفاھیم اساسیة في تكنولوجیا المعلومات: مقدمة -١  التفاصیالالساسیةللمادة
 معدات الحاسوب -٢
 الذاكرة والتخزین واالداء -٣
 البرمجیات -٤
 تراسل البیانات وشبكات الحاسوب -٥
  الحاسوب في حیاتنا الیومیة -٦

  الكتبالمنھجیة
1- Information Technology: An Introduction for Today’s Digital World. 

 Chapman and Hall/CRC; 1st edition,2013 

 .Information Technology: An Introduction for Today’s Digital World -1  المصادرالخارجیة

 Chapman and Hall/CRC; 1st edition,2013 

  النھائي  السعي   العملي  النظري  وتقسیم الدرجاتتقدیرات 

١٠  ٤٠  50  50  

  

  عملي) ٢( +نظري  )  ٢( : عدد الساعات 

  وحدات ) ٤( : عدد الوحدات 

 Google Classroomو   Google Meetباستخدام : أماكن المحاضرات

  

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9


  

  :لثانياالكورس / األسابیعالمفردات حسب 

Theoretical Date The Week 

مفاھیم اساسیة في تكنولوجیا المعلومات: مقدمة  ١  ١٧/٣/٢٠٢٠ 

 ٢  ٢٤/٣/٢٠٢٠ معدات الحاسوب

 الذاكرة والتخزین واالداء
 

٣  ٣١/٣/٢٠٢٠ 

 البرمجیات
 

٤  ٢/٤/٢٠٢٠ 

 ٥  ٩/٤/٢٠٢٠ تراسل البیانات وشبكات الحاسوب

 ٦  ١٦/٤/٢٠٢٠ الحاسوب في حیاتنا الیومیة

االنترنتسبب استخدام التكنولوجیا و   ٧  ٢٣/٤/٢٠٢٠ 

The unit system ٨  ٣٠/٤/٢٠٢٠ 

Serial Port ٩  ٥/٥/٢٠٢٠ 

Parallel Port ١٠  ١٢/٥/٢٠٢٠ 

 ١١  ١٩/٥/٢٠٢٠ وحدة المعالجة المركزیة

 ١٢  ٢٦/٥/٢٠٢٠ العالقة بین البرامج والمكونات المادیة للجھاز

 ١٣  ٢٨/٥/٢٠٢٠  االنترنت واالنترانت واالكسترانت

االكترونيالبرید   ١٤  ٣١/٥/٢٠٢٠ 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 علوم الحاسوب والرياضياتكلية 

 الرياضيات :قسم

 الثانية المرحلة:

  

 احمد انتصار غثيث : المحاضر اسم

 مدرس : العلمي اللقب

 دكتوراه: العلمي المؤهل

 :ترونيكالبريد االل

ahmed_entesar84@uomousl.edu.iq 

 أهداف المادة

تاريخ الرياضيات وكيف تدء معرفة اكتساب الطالة  - أ 

 .العد والحساب

 معرفة علماء الرياضيات.  - ب

 اصول تدريس الرياضيات.  - ت

 التفاصيل األساسية للمادة

 الشظري  
الفلدفف  ااشكفليلتيا الفلدف ت  افر الراي فتيا ي الراي ففتيا ي 
أهست  الراي فتيا ي افراا الراي فتيا ي يفيتاو ياففت الفرفر الراي فر ي 
مديت التفرير الراي ر ) مراحل يافت الفرفر الراي فر: ر تاي فتيا مفي 
قبل إقليدس ي تاي تيا إقليدس ي تاي فتيا الرفرو االسدفلسي  ي أ مف  

يا السريصففر. أ أاااا اشففيف الفرففر الراي ففرر الحففدس السثففل ي الراي ففت
أاا. الخرفب  ي أهست  الحدس ي السشاف  أاا. التيفي  ي أهستف  السشاف  
ي انتسيف اليزت  الراي فت  ا انتسفيف اليزفت  الرلستف  ي امادففمييت  ) 
أاا. اشخفففرا،: ي الرلسفففيا ا)التففف  ) ال،مررافففيا: ي اليزفففي ي ا)التففف  ي 

مففففي تل السشدسففف  اأنفاسفففي ي الحدفففيو اييتاخففف  ي  اتاسففف  الرتينفففيا ي
السجسفايا الردا   ا)سيست  ي التربيفر اف  ا)افداا ادملف  ا)سفيس ي 
الرد اشد قدميف السرراي  ي الرد اشفد قفدميف الرفراقيي  ي الحدفيو اشفد 
الررو ي الرسلتيا الحدفيات  اشفد السرفراي  ي الرسلتفيا الحدفيات  اشفد 

اشغرا  ي السشدسف  اييتاخسفي ي السشدسف  اشفد  البياليي  ي الحديو اشد
قفففدميف الرفففراقيي  ي السشدسففف  اشفففد قفففدميف السرفففراي  ي السشدسففف  اشفففد 
الررو ي السشدس  اشفد امغراف  ي الجبفر  اييتاخف  ي الجبفر اشفد قفدميف 
الرففراقيي  ي الجبففر اشففد قففدميف السرففراي  ي الجبففر اشففد الرففرو ي الجبففر 

 اشد اشغرا  أ
 

 



 المنهجيةالكتب 
 الدف  الرلل ا مشا  البحث الرلسر أ يألتف أأاأ سلتل حد  الرتبرأ -1 

 مفجز ييتاو الراي تيا أ يألتف هيكل احسد الاتيت ا  حيى ابد سريدأ -2

 الخارجية المصادر

 نفابغ السيف الررو االسدلسي  ار الراي تيا ر يألتف الر ابد هللا الداياأ -1 

 الراي تيا ر يألتف الر ابد هللا الداياأإسسيم السيف السدلسي  ار  -2
 البحث ا  الحل ر يرجس  أحسد سلتل سريدانأ -3
 أصفل يدتاس الراي تيار يألتف الدكتفت. نظل  حد  احسدأ -4

1- The Foundations of Mathematics :  Raymond L. 
Wilder. 

 تقديرات وتقسيم الدرجات

 نصف الكورس يومي
االمتحان  السعي

 النهائي
 النهائيةالدرجة 

01 01 

 

01 

 

01 011 

 

 2ر ادا الديايا 

 2ر ادا الفحداا 

  قسم الرياضيات /كلية علوم الحاسوب والرياضيات  /جامعة الموصل : أماكن المحاضرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  األسابيعالمفردات حسب 

 الس،حظيا السيا. الرسلت  السيا. الشظرا  التيتاو ا)سبفا

ااشكليلتيا الفلد ت  ار الفلدف   2022/02/21 امال
 الراي تيا

  

الراي تيا ي أهست  الراي تيا ي اراا  2020/02/28 الثينر
 الراي تيا

  

 2020/03/07 الثيلث
مديت  يييتاو يافت الفرر الراي ر

التفرير الراي ر ) مراحل يافت الفرر 
 الراي ر: ر تاي تيا مي قبل إقليدس

  

 2020/03/14 الرابع
إقليدس ي تاي تيا الررو ي تاي تيا 

االسدلسي  ي أ م  السثل ي الراي تيا 
 السريصر.

  

   امتحان يومي  2020/03/21 الخيمس

 2020/03/28 الدياس
أاااا اشيف الفرر الراي رر الحدس أاا. 
الخرفب  ي أهست  الحدس ي السشا  أاا. 
التيي  ي أهست  السشا  ي انتسيف اليزت  
 الراي ت  ا انتسيف اليزت  الرلست  ي 

  

 2020/04/04 الديبع

امادفمييت  ) أاا. اشخرا،: ي الرلسيا 
, ا)الت  ) ال،مررايا: ي اليزي ي ا)الت 

مفاهيم الهندسة  , الكياناتدراسة 
 وأنوعها

  

 2020/04/11 الثيم 

الحديو اييتاخ  ي السجسفايا الردا   
ا)سيست  ي التربير ا  ا)اداا ادمل  
ا)سيس ي الرد اشد قدميف السرراي  ي 

 الرد اشد قدميف الرراقيي  ي 

  



 2020/04/18 التيسع

الرسلتيا ي الحديو اشد الررو  
السرراي  ي الرسلتيا الحديات  اشد 

الحديات  اشد البياليي  ي الحديو اشد 
 اشغرا 

  

   امتحان نصف الكورس 2020/04/25 الريكر

 2020/05/02 الحياي اذر

السشدس  اييتاخسي ي السشدسف  اشفد قفدميف 

الرففففففففراقيي  ي السشدسفففففففف  اشففففففففد قفففففففففدميف 

 السرراي  

  

 2020/05/09 الثينر اذر
السشدس  اشد السشدس  اشد الررو ي 

امغرا  ي الجبر  اييتاخ  ي الجبر اشد 
 قدميف الرراقيي  ي

  

 2020/05/16 الثيلث اذر
الجبر اشد قدميف السرراي  ي الجبر اشد 

 الررو ي الجبر اشد اشغرا 
  

   امتحان يومي  2020/05/23 الرابع اذر

الخيمس 
 اذر

   اممتحين الشسيئر  

 

 

 



وزارة التعلیم العالي والبحث 

  العلمي

  جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة 

  الریاضیات:قسم

 االولى: المرحلة

 Principles of: اسم المادة 

Sta�s�cs 1 

 

  

  

  ھنادي داؤد سلیم.م.م : اسمالمحاضر

 مدرس : اللقبالعلمي

 ماجستیر: المؤھاللعلمي

البرید 

 hanadidawood@uomosul.edu.iq:ترونيكاالل

  أھداف المادة

في علم والقوانین االحصائیة ھدفھذه المادةإلىتعریف الطالب بالمفاھیم األساسیة ت

وكیفیة تطبیق ھذه القوانین على الواقع في تفسیر  اإلحصاء بنوعیھ الوصفي والتحلیلي

النتائج للدراسات واالبحاث في كافة میادین الحیاة باالضافة الى كیفیة حل المشاكل التي 

  تتعلق بھذه الدراسات واالبحاث

  التفاصیالالساسیةللمادة

الرموز ، خطوات البحث العلمي ،اھمیتھ مفاھیم عامة (االحصاء : مقدمة -١
 االحصائیة

 طرق جمع البیانات وانواعھا -٢
 )اھمیتھا وانواعھا(التوزیعات التكراریة  -٣
 )شكال والرسوم البیانیة وخصائصھااال(اسالیب عرض البیانات  -٤
 للبیانات المبوبة وغیر المبوبة مقاییس النزعة المركزیة -٥

  مقاییس النزعة المركزیةخصائص  -٦

  الكتبالمنھجیة

 مبادئ اإلحصاء -١
 أمیر حنا ھرمز،المشھداني محمود . د: تألیف

 المدخل الى االحصاء  -٢
 خاشع محمود الراوي. تألٌف د

  

  المصادرالخارجیة

1- Allan G. Bluman ,Elementary Statistics-A Step by Step 
Approach 

2- PREM S. MANN, INTRODUCTORY STATISTICS 
3- Stephen Kokoska, Introductory Statistics 

  تقدیرات وتقسیم الدرجات
  النھائي  السعي   العملي  النظري

١٠  ٤٠  50  50  

  

  عملي) ٢( +نظري  )  ٢( : عدد الساعات 

  وحدات ) ٤( : عدد الوحدات 



  الریاضیاتفي قسم  في القاعات الدراسیة: أماكن المحاضرات

  

  

  :االولالكورس / األسابیعالمفردات حسب 

Theoretical Date The Week 

Introduction: Definition and importance of statistics   ١  ٥/١١/٢٠١٩ 

Statistical method in scientific research 
Statistical Notation 
Types of statistics 

  ٢  ١٢/١١/٢٠١٩ 

Data types and methods of collection   ٣  ١٩/١١/٢٠١٩ 

Types of Samples   ٤  ٢٦/١١/٢٠١٩ 

Frequency distributions (importance and types)   ٥  ٣/١٢/٢٠١٩ 

Presentation of data 
Frequency distribution (Tabular presentation) 

  ٦  ١٠/١٢/٢٠١٩ 

Cumulative distribution   ٧  ١٧/١٢/٢٠١٩ 

Graphical presentation ٨  ٢٤/١٢/٢٠١٩ 

Measures of Central tendency for ungrouped data ٩  ٣١/١٢/٢٠١٩ 

Measures of Central tendency for grouped data   ١٠  ٧/١/٢٠١٩ 

Properties of central tendency measures ١١  ١٤/١/٢٠١٩ 

Measures of dispersion (variation) for ungrouped data ١٢  ٢١/١/٢٠١٩ 

Measures of dispersion (variation) grouped data ١٣  ٢٨/١/٢٠١٩ 

Properties of dispersion measurements ١٤  ٣٠/١/٢٠١٩ 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والرياضياتكلية 

 الرياضيات :قسم

  الثالثةالمرحلة: 

 + فاضل حسين د. طالل : المحاضر اسم

  م.م. زينة فالح

 مدرس  : العلمي اللقب

 دكتوراه: العلمي المؤهل

 :ترونيكالبريد االل

talal.math@uomosul.edu.iq  

 : عدد الساعات 

 : عدد الوحدات 

 الموصلأماكن المحاضرات: 

 أهداف المادة

 اعطاء مقدمة عن النمذجة الرٌاضٌة  . . 1

 . ٌتعرف الطالب على كٌفٌة بناء نموذج رٌاضً .2

 . إدراك الطالب للنموذج الرٌاضً وذلك عن طرٌق اخذ أمثلة تطبٌقٌة واقعٌة .3

 . تعلم الطالب العدٌد من االٌعازات البرمجٌة للبرامج الحاسوبٌة.4

 .برمجة النماذج الرٌاضٌة باستخدام برامج حاسوبٌة متطورة. تعلم الطالب كٌفٌة 5

التفاصيل االساسية 

 للمادة

 مراحل بناء النموذج الرٌاضً، مقدمة عن  النموذج والنمذجة مع بعض التعارٌف األساسٌة 
الخطٌة من المرتبة  المعادلة الفرقٌة، نمذجة التغٌٌر بالمعادالت الفرقٌة، األخطاء العشوائٌة والتقرٌب،

  األنظمة الالخطٌة و األنظمة متعددة األبعاد، دراسة حاالت فً النمذجة الحتمٌة للتغٌٌر، األولى

 الكتب المنهجية

 لكتب المقرر : ا

 والنمذجة األول: األساسٌات ،  الجزءMATLABباستخدام  النمذجة الرياضية إلى َمدخل  -1

 الخٌاط، دار ابن األثٌر للطباعة والنشر، جامعة ذنون ٌونس باسل .د.المتقطعة، تألٌف أ

 .2112الموصل، 

الثانً: النمذجة المستمرة  ،  الجزءMATLABباستخدام  النمذجة الرياضية إلى َمدخل -2

الخٌاط، دار ابن األثٌر للطباعة والنشر،  ذنون ٌونس باسل .د.والنظم الحركٌة، تألٌف أ

 .2112الموصل،  جامعة

 الخارجية المصادر

Giordano, Weir Fox, "A First Course in Mathematical Modeling", Thomson 

Books, 2009 

 Frank R. Giordano; William P. Fox; Steven B. Horton'' A First Course in 

Mathematical Modeling, 5th Edition'', 2013 

تقديرات وتقسيم 

 الدرجات

 النهائي السعي امتحانات قصيرة منتصف الفصل

03% 03% 03% 
03% 



 المفردات حسب االسابيع 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

مقدمة عن  النموذج والنمذجة مع بعض  01/01/1108 االول

 التعارٌف األساسٌة

محاضرة عامة عن البرمجة بلغة 

 MATLABال 
 

 مراحل بناء النموذج الرٌاضً 06/01/1108 الثاني
محاضرة عامة عن البرمجة بلغة 

 MATLABال 
 

  برمجة االخطاء ومتسلسلة تاٌلور األخطاء العشوائٌة والتقرٌب 13/01/1108 الثالث

 20/01/1108 الرابع
 نمذجة التغٌٌر بالمعادالت الفرقٌة

 وبعض المفاهٌم األساسٌة

برمجة االخطاء ومتسلسلة 

 مكلورٌن
 

  برمجة المعادالت الفرقٌة المعادلة الفرقٌة الخطٌة من المرتبة األولى 6/00/1108 الخامس

  برمجة القروض دراسة حاالت فً النمذجة الحتمٌة للتغٌٌر 03/00/1108 السادس

  الشهرٌةبرمجة الفائدة  رهن البٌت 10/00/1108 السابع

  برمجة قانون نٌوتن قانون نٌوتن للتبرٌد 17/00/1108 الثامن

  امتحان عملً امتحان نصف الكورس 4/01/1108 التاسع

   حل أمثلة تطبٌقٌة عن النمذجة المتقطعة 01/01/1108 العاشر

  الالخطٌةظم برمجة الن األنظمة الالخطٌة و األنظمة متعددة األبعاد 08/01/1108 الحادي عشر

  برمجة معركة بحرٌة دراسة حالتٌن ألنظمة متعددة المتغٌرات 15/01/1108 الثاني عشر

 اٌجاد المتجه الثابت لالنظمة متعددة االبعاد 8/0/1111 الثالث عشر
األنظمة الالخطٌة و برمجة 

 األنظمة متعددة األبعاد
 

 الالخطٌة حلول أمثلة عن النمذجة   05/0/1111 الرابع عشر
برمجة انتشار مرض 

 معدي
 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

  علوم الحاسوب والرياضياتكلية 

 الرياضيات :قسم

  الثالثةالمرحلة: 

+ د.طالل فاضل حسين : المحاضر اسم

 م.م.زينة فالح 

 مدرس  : العلمي اللقب

 دكتوراه: العلمي المؤهل

 :ترونيكالبريد االل

talal.math@uomosul.edu.iq 

 : عدد الساعات 

 : عدد الوحدات 

 الموصلأماكن المحاضرات: 

 المادةأهداف 

 يتعرف الطالب على كيفية بناء نموذج رياضي . -1
 أن يتعرف الطالب على تطبيقات النمذجة الرياضية في الواقع ومنها نمذجة المجتمع. -2
 أن يتعرف على النمذجة االقتصادية ونمذجة النظم البيئية. -3
 .تعلم الطالب كيفية برمجة النماذج الرياضية باستخدام برامج حاسوبية متطورة -4

التفاصيل االساسية 

 للمادة

 بعض طرائق توليد األعداد العشوائية,  نمذجـة المحـاكاةطريقة المربعات الصغرى , 

إيجاد المصفوفة االنتقالية , النمذجة التصادفية للنظم الحركية,تكامل المونت كارلو ,

النظم  , نمذجة عدد السكان, دراسة تطبيقية على النمذجة الماركوفية, والتوزيع المتزن

 .ايجاد النقاط الثابتة وتصنيفها ,الحركية وتصنييفها

 الكتب المنهجية

 لكتب المقرر : ا

 والنمذجة األول: األساسيات ,  الجزءMATLABباستخدام  النمذجة الرياضية إلى َمدخل  -1

 الخياط, دار ابن األثير للطباعة والنشر, جامعة ذنون يونس باسل .د.المتقطعة, تأليف أ

 .2112الموصل, 

الثاني: النمذجة المستمرة  ,  الجزءMATLABباستخدام  النمذجة الرياضية إلى َمدخل -2

الخياط, دار ابن األثير للطباعة والنشر,  ذنون يونس باسل .د.والنظم الحركية, تأليف أ

 .2112الموصل,  جامعة

 الخارجية المصادر

Giordano, Weir Fox, "A First Course in Mathematical Modeling", Thomson 

Books, 2009 

 Frank R. Giordano; William P. Fox; Steven B. Horton'' A First Course in 

Mathematical Modeling, 5th Edition'', 2013 

تقديرات وتقسيم 

 الدرجات

 النهائي السعي امتحانات قصيرة منتصف الفصل

03% 03% 03% 
03% 



 

  المفردات حسب االسابيع 

 المالحظات  المادة النظرية التاريخ االسبوع

   مالئمة النموذج 71/3/0202 االول

   طريقة المربعات الصغرى 02/3/0202 الثاني

   اكاةـة المحـنمذج 37/3/0202 الثالث

   األعداد العشوائيةبعض طرائق توليد  5/2/0202 الرابع

   تكامل المونت كارلو   1/2/0202 الخامس

   النمذجة التصادفية لمنظم الحركية 72/2/0202 السادس

   إيجاد المصفوفة االنتقالية والتوزيع المتزن  07/2/0202 السابع

   دراسة تطبيقية عمى النمذجة الماركوفية 02/2/0202 الثامن

   وحمول اسئمةمناقشة  3/5/0202 التاسع

   نمذجة عدد السكان 5/5/0202 العاشر

 70/5/0202 الحادي عشر
دراسة توضيحية لنموذجي مالثوس 

 ونموذج  فيرهولست
  

 73/5/0202 الثاني عشر
حل مسائل متعمقة بعدد سكان العراق 

 وأمريكا
  

   النظم الحركية وتصنييفها 02/5/020 الثالث عشر

   ايجاد النقاط الثابتة وتصنيفها 0/2/0202 الرابع عشر
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 أھداف المادة

ـــات الجزئیـــــةو  البیانـــــات الموجهـــــةو  البیانـــــاتالتعـــــرف علـــــى   بعـــــض البیانـــــات و  البیانــ

المســـارات والـــدروب والـــدارات ، البیانـــات كمـــا یـــتم التعـــرف علـــى كـــال مـــن الخاصـــة، 

غمـــر و  ةالمســـتوی اتالبیانـــوعلـــى  الشـــجرة ،وعلـــى  المســـافة فـــي البیانـــاتو المتصـــلة 

تلــوین الـرؤوس ، تلـوین الحافــات ،  :علـى تلـوین البیانـات ، كمـا یـتم التعــرفالبیانـات 

 .تم أخذ بعض التطبیقات حول نظریة البیان وأخیرا . تلوین األوجه

 للمادة األساسیة التفاصیل

البیانـات ، البیانـات الموجهـة ، البیانـات الجزئیـة " : مفاهیم أساسیة في نظریـة البیـان 

المســــارات " : الــــدروب و الــــدارات "  .، بعــــض البیانــــات الخاصــــة ، غمــــر البیانــــات

." والدروب والدارات ، البیانات المتصلة، المجموعات القاطعة ، المسافة فـي البیانـات

البیان المستوي ": البیانات المستویة ." الشجرة ، بعض میزات األشجار " : األشجار 

تلـوین " نینیـة ، صیغة اویلر للبیانات المستویة ، الجنس والسمك وعدد التقـاطع ، األث

ــــات  ــــوین األوجــــه ، مبرهنــــة األلــــوان " : البیان ــــوین الحافــــات ، تل تلــــوین الــــرؤوس ، تل

ــات فــــي ": بعــــض التطبیقــــات حــــول نظریــــة البیــــان ." األربعــــة تقلیــــل حــــوادث التقاطعــ

المعامــل، اســتعمال التطــابق الشــجري فــي الكیمیــاء العضــویة، وســیلة تقیــیم ومراجعــة 

 .البرامج

 الكتب المنھجیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، " مقدمة في نظریة البیان " لي عزیز علي ، ع
  .١٩٨٣جامعة الموصل  –الجمھوریة العراقیة 

Chartrand , G.  and Lesniak , L.; (2016). Graphs and 
Digraphs,6th  ed.,Wadsworth and Brooks/Cole, California.  

 الخارجیة المصادر

[1]. Bondy, J.A. and Murty,  U.S.R.; (2008). Graph Theory, 
Library of Congress Control Number: 2007940370. 
[2]. Diestel , R. . (2005). Graph  Theory ,  Springer – Verlag 
Heidelberg , New York 2005. 
[3]. Douglas , B. W.; (2002). Introduction in Graph Theory , 
printed in India by Rashtriya printers.  
[4]. Fournier , J.C. ; (2009). Graph Theory and Applications, 
John Wiley & Sons, Inc. 111 River Street . USA. 
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  ثالث وحدات: عدد الوحدات                                      أربعة ساعات أسبوعیا: عدد الساعات 

  جامعة الموصل/ قسم الریاضیات  -كلیة علوم الحاسوب والریاضیات : أماكن المحاضرات

   األسابیعردات حسب المف

 المالحظات المادة العملیة المادة النظریة التاریخ األسبوع

 ١٨/٢/٢٠٢٠ األول
ـــــات  ــــــي البیانـــ ــــاهیم األساســــــــیة فــ ـــض المفــــ بعـــــ

 والبیانات الموجهة
  

   بعض البیانات الخاصة والبیانات الجزئیة  ٢٥/٢ الثاني

   غمر البیانات ٤/٣ الثالث

   والدارات المسارات والدروب ١١/٣ الرابع

   المجموعات القاطعةو  البیانات المتصلة ١٨/٣ الخامس

   المسافة في البیانات ٢٥/٣ السادس

   بعض میزات األشجار والشجرة  ١/٤ السابع

 ٨/٤ الثامن
ــــتوي ، صــــــیغة  ـــــان المســ ــــرالبیـ ــ ـــــات  أویل للبیانـ

 المستویة
  

   الجنس والسمك وعدد التقاطع ١٥/٤ التاسع

   ثنینیةاال ٢٢/٤ العاشر

   تلوین الحافات وتلوین الرؤوس  ٢٩/٤ الحادي عشر

   .مبرهنة األلوان األربعة وتلوین األوجه  ٦/٥ الثاني عشر

   تقلیل حوادث التقاطعات في المعامل ١٣/٥ الثالث عشر

 ٢٠/٥ الرابع عشر
ــــاء  ــــجري فــــــي الكیمیــ اســــــتعمال التطــــــابق الشــ

 العضویة
  

   ومراجعة البرامج وسیلة تقییم  ٢٧/٥  الخامس عشر

  



 

 

 

 

 

 

 أهداف المادة

التعرف على مفهوم الدالة في عدة متغيرات واالستمرارية و التفاضل الكلي والتقريب 

من المتغيرات والجاكوبيان ومشتقات دالة الدالة وقاعدة السلسلة   nوالتفاضل الكلي في 

 بصورة عامة والمستوي المماس والمشتقة االتجاهية والقيم القصوى 

التكامل الى دالة في عدة متغيرات وطرق ايجاده وتغير تعريف التكامل الثنائي وتعميم فكرة 

المتغيرات في التكامل الثنائي واالحداثيات القطبية وتطبيقات على التكامل الثنائي ) الحجم, 

 والمساحة, والكتلة ,والعزوم(

تعريف التكامل الثالثي ومناقشة النواحي االساسية للتكامل الثالثي وطرق ايجاده وتغير 

في التكامالت الثالثي وقد استخدمت االحداثيات االسطوانية والكروية في ايجاده المتغيرات 

 التكامل الثالثي والتطبيقات العملية .

تعريف التكامل الخطي ومناقشة الخواص االساسية لهذا التكامل والعناصر االساسية التي 

ل الخطي الى يعتمد عليها واستقاللية التكامل الخطي عن المسار وطرق اختزال التكام

 التكامالت المعتادة.

مناقشة بعض عناصر التفاضل والتكامل المتجهي حيث توضيح نظرية كرين والتفرق 

وستوكس وبعض استخدامات هذه النظريات حيث ان نظرية كرين تمثل العالقة بين التكامل 

 الخطي والتكامل الثنائي ,كذلك مناقشة التكامل السطحي ونظرية ستوكس.

 للمادة االساسية التفاصيل

الدوال متعددة المتغيرات , الغايات, االستمرارية, المشتقات الجزئية)قوانين السلسلة مع 

المبرهنات(,المستويات المماسة و المستقيمات العامودية على السطح, التفاضالت والتقريب ) 

اعفة ) القيم العظمى والصغرى(, القيم العظمى والصغرى)طرق اختبارها(, التكامالت المض

التكامالت الثنائية/ تغير ترتيب حدود التكامل(, تطبيقات التكامل الثنائي في حساب المساحات 

والحجوم, تطبيقات التكامل الثنائي )مبرهنة القيمة الوسطى للتكامالت الثنائية(,التكامالت 

ثي(, تعريف الثنائية باإلحداثيات القطبية , التكامالت الثالثية )ايجاد الحجم بالتكامل الثال

التكامل بالحداثيات االسطوانية والكروية, التكامل الخطي )تطبيقاته/ التكامل السطحي(, 

 التكامل السطحي في المستوي )مبرهنة كرين/تطبيقات مبرهنة كرين(

 المنهجية الكتب

1- Thomas G. B. , Calculus and Analytic Geometry, 4
th

, 1984. 

2- Durfee W.H., Calculus and Analytic Geometry, New York, 1971. 

3- Dovermann K. H. Applied  Calculus Math, 1999. 

 المصادرالخارجية
1- Thomas, Calculus, 12

th
,  2010. 

2- Thomas, Calculus, 11
th

,  2005 

 تقديرات وتقسيم الدرجات

 النهائي السعي امتحانات قصيرة منتصف الفصل

30 10 40 60 

 

 5: عدد الساعات 

 3: عدد الوحدات 

 جامعة الموصلأماكن المحاضرات: 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 علوم الحاسوب والرياضياتكلية 

 الرياضياتقسم 

 الثانية المرحلة:

  1تفاضل وتكامل متقدم  المادة:

 سعد فوزي جاسم العزاوي لتدريسي:ااسم 

 أحمد فاروق قاسم محمد +                     
 استاذ مساعد اللقب العلمي:

 دكتوراه :هل العلميؤالم

 :البريد االلكتروني
saad_alazawi@uomosul.edu.iq 

ahmednumerical@uomosul.edu.iq 

 

mailto:saad_alazawi@uomosul.edu.iq


 المفردات حسب االسابيع 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

4/10/2019-2 االول    عدم حضور الطلبة 

9/10/2019 الثاني  
الدوال متعددة المتغيرات مراجعة 

 عامة
  

10/2019/ الثالث    والدائرة واالسطوانةرسم القطوع  25-23

6/11/2019 الرابع    الغايات, االستمرارية 

13/11/2019-8 الخامس  
المشتقات الجزئية)قوانين السلسلة 

 مع المبرهنات(
  

27/11/2019-26 السادس  
المستويات المماسة و المستقيمات 

 العامودية على السطح
  

29/11/2019 السابع    امتحان قصير 

11/12/2019 الثامن  
القيم العظمى والصغرى)طرق 

 اختبارها(,
  

13/12/2019 التاسع  
التكامالت المضاعفة ) التكامالت 

 الثنائية/ تغير ترتيب حدود التكامل(
  

18/12/2019 العاشر    30امتحان نصف الكورس االول من  

19/12/2019 الحادي عشر    حل اسئلة االمتحان 

27/12/2019 الثاني عشر  
التكامالت الثنائية باإلحداثيات 

 القطبية
  

 31/12/2019 الثالث عشر
تطبيقات التكامل الثنائي في حساب 

 المساحات والحجوم
  

   عدد حضور الطلبة 3/1/2020 الرابع عشر

 امتحان نهاية الفصل االول 1/2020/                              

 



 

 

 

 

 

 

 أهداف المادة

القطبية ( الكتلة ,والعزوم  باالعتماد على التكامل الثنائي  )االحداثيات 

  باإلحداثيات االسطوانية والكروية (. والتكامالت والثالثي) الكتل والعزوم

مناقشة بعض  التباعد والدوران الجريان )نظرية التباعد ونظرية ستوكس(

عناصر التفاضل والتكامل المتجهي حيث توضيح نظرية كرين والتفرق 

وستوكس وبعض استخدامات هذه النظريات حيث ان نظرية كرين تمثل العالقة 

بين التكامل الخطي والتكامل الثنائي ,كذلك مناقشة التكامل السطحي ونظرية 

 ستوكس.

 للمادة االساسية التفاصيل

الثنائي في حساب العزةم والكتل, تطبيقات التكامل الثنائي  تطبيقات التكامل

)مبرهنة القيمة الوسطى للتكامالت الثنائية(,التكامالت الثنائية باإلحداثيات 

القطبية , التكامالت الثالثية )ايجاد االعزوم ومراكز الكتل بالتكامل الثالثي(, 

امل الخطي )تطبيقاته/ تعريف التكامل باإلحداثيات االسطوانية والكروية, التك

التكامل السطحي(, التكامل السطحي في المستوي )مبرهنة كرين/تطبيقات 

 مبرهنة كرين(

 المنهجية الكتب

1- Thomas G. B. , Calculus and Analytic Geometry, 4
th

, 

1984. 

2- Durfee W.H., Calculus and Analytic Geometry, New 

York, 1971. 

3- Dovermann K. H. Applied  Calculus Math, 1999. 

 المصادرالخارجية
1- Thomas, Calculus, 12

th
,  2010. 

2- Thomas, Calculus, 11
th

,  2005 

 تقديرات وتقسيم الدرجات

 النهائي السعي امتحانات قصيرة منتصف الفصل

30 10 40 60 

 

 4: عدد الساعات 

 3: عدد الوحدات 

 جامعة الموصلأماكن المحاضرات: 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 علوم الحاسوب والرياضياتكلية 

 الرياضياتقسم 

 الثانية المرحلة:

  2 فيزياء رياضية  المادة:

 سعد فوزي جاسم العزاوي لتدريسي:ااسم 

 أحمد فاروق قاسم محمد +                     
 استاذ مساعد اللقب العلمي:

 دكتوراه :هل العلميؤالم

 :البريد االلكتروني
saad_alazawi@uomosul.edu.iq 

ahmednumerical@uomosul.edu.iq 

mailto:saad_alazawi@uomosul.edu.iq


 المفردات حسب االسابيع 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

 االول
18/3/2020 

   مراجعة عامة

 الثاني
 الكتلة والعزوم االولى ومراكز الكتل 25-23/3/2020

 حل تمارين
  

 الثالث
30/3/2020 

   عزم القصور الذاتي ) العزوم الثانية(

 الرابع
1/4/2020 

   تمارينحل 

 الخامس
التكامالت الثالثية باإلحداثيات  6-8/4/2020

 االسطوانية الكروية
  

 السادس
الكتل والعزوم بالتكامالت الثنائية  13-15/4/2020

 والثالثية
  

 السابع
)باإلحداثيات القطبية,  الكتل والعزوم 22-20/4/2020

 االسطوانية والكروية (.
  

 الثامن
27/4/2020 

   قصيرامتحان 

 التاسع
5/5/2020 

   حل أسئلة االمتحان

 العاشر
12/5/2020 

    التدريب على اسئلة االمتحان

 الحادي عشر
19/5/2020 

   المساحة السطحيةو التكامل السطحي

 الثاني عشر
26/5/2020 

   عدم تواجد الطلبة

 الثالث عشر
 

   

 الرابع عشر
    

 الثاني امتحان نهاية الفصل 22/7/2020
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