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 اسم المادة 
 

 ألمتقدمهالرياضيات 

 مقرر الفصل
 

 محاضرات خاصه بالتدريسي

 اهداف المادة 
 

ة ربط مفاهيم الرياضيات بالرياضيات وكيفي لب على منهجية الرياضيات المتقدمهطاتعريف ال
 المتقدمه

ودراسة المجموعه والعمليات على المجموعه ودراسة العالقات وانواعها والدوال وانواعها ثم 
الزمره وخواصها ومن ثم االنتقال الى مفهوم الدخول الى حقل االعداد الحقيقيه ودراسة 

لك تبصير الطالب بمفهوم التكامل \وك الغايهواالستمراريهوالمشتقهوعالاقةالمشتقهباالستمراريه
مفهوم المتتابعات والمتسلسالت وانواعها واختبارات التقارب والتكامل المضاعف ثم االنتقال الى 

ت التفاضليه ومعرةة طر  ايجاد الحلول لها واخيرا للمتسلسالت وتبصير الطالب بمفهوم المعادال
 دراسة المعادالت التفاضليه من الرتب العليا وبعض التطبيقات على المعادالت التفاضليه

 
 التفاصيل االساسية للمادة

 

 الفصل األول:العالقات والدوال

ل الثاني: حقل االعداد الحقيقيهفصال  

الغايهواالستمراريهالفصل الثالث:   

ل الرابع: التكامل والتكامل المضاعفالفص  

: المتتابعات والمتسلسالتالخامسالفصل    

دس:المعادالتالتفاضليهاالفصل الس  

فصل السابع: المعادالت التفاضليه من الرتب العلياال  

 الفصل الثامن : تطبيقات على المعادالت التفاضليه

 

 كتاب الرياضيات                 الكتب المنهجية 

 جمهوريةالعرا 

 وزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي

 العلمي مالتقوي جهازاالشراف

 جامعة ديالى أسم الجامعه: 

 االدارة واالقتصاد   أسم الكليه: 

 االحصاء أسم القسم: 

 هدى مهدي احمدأسم المحاضر: 

 مدرس مساعداللقب العلمي: 

 ماجستيرالمؤهل العلمي:

قسم االحصاء جامعة ديالى كلية االدارة مكان العمل: 
 واالقتصاد 
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 المصادر الخارجية 

 
1-Discrete Mathematical structures with Applications to computer 
Science by Term Blany Manohar 1975 
2-Introduction to Discrete Structures By preper Yeh.1973ate and 

 تقدير الفصل 
 
 
 

االمتحان  المختبرات الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي
 النهائي

 20 20 - 60 

 معلومات اضاةية 
 

وامتحانات  ينشهرييتكون من امتحانين درجة   20من والثاني الفصل الدراسي االول كال من 
 يومية وهنالك درجات على الحضور اليومي وحل الواجبات اليومية   

 

 bdfملف بصيغة لىشبكةاالنترنت االلكتروني الجامعة موقع على ستمارةاال تنشر
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العالقات \العالقات والدوال :المجموعه والعمليات على المجموعه  واجب بيتي

 وانواعها  

12-16/10  

ch1. 

1 

 حل بعض االمثلة الدوال وانواعها,   واجب بيتي

 

19-23/10 2 

 3 30/10-26 الداله الذاتيه ,الداله الثابته ,دالة المعكوس   واجب بيتي 

 4 6/11-2 االداله المتزايده والمتناقصه والداله الرتيبه  واجب بيتي 

 5 13/11-9 حل بعض االمثله  واجب بيتي 

 6 20/11-16 امتحان شهري   

 27/11-23 حقل االعداد الحقيقيه:الزمروخواص الزمره  واجب بيتي 

Ch2 

7 

 4/12-30 حل بعض االمثله   واجب بيتي 

ch2. 

8 

 9 11/12-7 الزمره االبداليه   واجب بيتي 

 10 18/12-14 خاصية ارخميدس  واجب بيتي 

 11 25/12-21    حل بعض التمارين    واجب بيتي 

 1/1-28 الثالث :الغايه واالستمرايه,تعريف الغايه واالستمراريهالفصل   واجب بيتي 

Ch3 

12 

 8/1-4 المشتقه,تعريف المشتقه,حل بعض االمثله  واجب بيتي 

 ch3. 

13 

 14 15/1-11 عالقة المشتقه باالستمراريه  واجب بيتي 

 15 22/1-18 حل بعض التمارين     واجب بيتي 

  16 29/1-25 القيمه الوسطىنظرية رول ونظرية   واجب بيتي 
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 17 19/2-15 التقريب باستخدام نظرية القيمه الوسطى   واجب بيتي 

        حل بعض التمارين    

 18 26/2-22 امتحان شهري  واجب بيتي 

 5/3-1 التكامل التكامل ا لمضاعف   واجب بيتي 

Ch4 

19 

 20 12/3-8 حل بعض االمثله  واجب بيتي 

 21 19/3-15 =  واجب بيتي 

المتتابعات والتسلسالت  :مفهوم التتابعات والمتسلسالت                          واجب بيتي 

                                       

22-26/3 

Ch5 

22 

 23 2/4-29 بعض المتسلسالت الشائعه)المتسلسله التلسكوبيه ,المتسلسله الهارمونيه(  واجب بيتي 

 24 9/4-5 : حل بعض التمارين   واجب بيتي 

 25 16/4-12 اختبارات التقارب للمتسلسلع العدديه  واجب بيتي 

 26 23/4-29 حل بعض التمارين    واجب بيتي 

 30/4-26 المعادالت التفاضليه   واجب بيتي 

ch6 

27 

 28 7/5-3 حل بعض االمثله  واجب بيتي 

 14/5-10 المعادالت التفاضليه من الرتب العليا  واجب بيتي 

Ch7 

29 

 30 21/5-17 حل بعض االمثله  واجب بيتي 

 28/5-24 تطبيقات على المعادالت التفاضليه   واجب بيتي 

Ch8 

31 
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