
 
 

 االحصاء الریاضيالمادة الدراسیة:                                                         جامعة دیالى            
 مناقشة ۲+نظري ۲عدد الساعات:                                                    كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 نكلیزیةااللغة التدریس:                         قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٦عدد الوحدات:                                                        ة          رابعالمرحلة ال

 

 

 

 

 الموضوع
 وغیر المتصلة. تحویل المتغیرات العشوائیة لالنواع المتصلة

الفترات العشوائیة، فترات الثقة لالوساط الحسابیة، فترت الثقة 
 للفروق بین االوساط الحسابیة، فترات الثقة للتباینات.

التقدیر بثقة، طرق التقدیر، االحصاء، الكمالیة، الوحدانیة، متباینة 
 وولد، كریمر، الكفاءة.

عدد معین من االختبارات والفرضیات االحصائیة، اختبار 
 الفرضیات، اختبار االحتمال النسبي، اختبار احسن الفرضیات.

  



 
 

 العامة التبلوجیا المادة الدراسیة:                                          جامعة دیالى            
 مناقشة۲نظري+ ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 النكلیزیةالغة التدریس:          قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٦عدد الوحدات:                                         ة          رابعالمرحلة ال

 

 

 

 الموضوع
الفضاء التبولوجي، االساس واالساس الجزئي، نظام الجوارات 

المفتوح، التبولوجي االنعم، التبولوجي االخشن، المجموعات 
 المشتقة.

التبولوجیة المشتقة من فضاءات معلومة، الفضاءات الفضاءات 
الجزئیة او المشتقة، فضاء الضرب وفضاء القسمة، االستمراریة 

 والتكافؤ التبولوجي، الدوال المفتوحة والمغلقة.
 بدیھیات الفصل.

الفضاء المرصوص، خواص الفضاء المرصوص وعالقة ھذه 
المشتقة في الفضاءات بالفضاءات الھاوزدورفیة والمجموعات 

الفضاء المرصوص، بدیھیات الفصل في الفضاء المرصوص 
 ومبرھنة تایكونوف.

الفضاءات المتصلة، مفھوم الفضاء المتصل والفضاءات المشتقة، 
 المركبات واالتصال الموضعي واالتصال المساري.

  



 العقدي التحلیل لمادة الدراسیة:ا                                          جامعة دیالى            
 مناقشة۲نظري+ ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 العربیةالتدریس:لغة           قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٦عدد الوحدات:                                         ة          رابعالمرحلة ال

 

 الموضوع
االعداد العقدیة، المستوى العقدي، االعداد العقدیة كحقل، االعداد 

العقدیة كفضاء متري، تبولوجي المستوى العقدي، المناطق 
 المضاعفة االتصال.البسیطة االتصال، المناطق 

ریمان وبعض -الدوال التحلیلیة، االشتقاق العددي، معادالت كوشي
تطبیقاتھا، بعض الدوال االولیة، تقارب المتسلسالت العقدیة 

 ومتسلسالت القوى.
التكامل العقدي، التكامل الخطي، تكامل الدوال التحلیلیة، مبرھنة 

 كوشي في التكامل.
قاعدة كوشي للتكامل، متسلسالت تایلور، تطبیقات مبرھنة كوشي، 

متسلسلة لوران، مبرھنة الرواسب، مبدأ القیمة العظمى، مبدأ 
 القیمة الصغرى، الدوال التحلیلیة.

التطبیقات الحافظة للزوایا، بعض الخواص االساسیة، صور 
 المناطق، التحویالت الخطیة.

  



 
 والقیاس التقویم لمادة الدراسیة:ا                                          جامعة دیالى            

 مناقشة۲نظري+ ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة
 العربیةلغة التدریس:          قسم الریاضیات                                        

 وحدات ٦عدد الوحدات:                                         ة          رابعالمرحلة ال

 

 

 الموضوع
نظرة عامة في التقویم والقیاس، االصول التاریخیة للتقویم 

 والقیاس.
،االختبارات التحصیلیة الخارطة االختباریة(جدول المواصفات)

القائمة على اساس اعطاء اإلجابة، االختبارات التحصیلیة القائمة 
 على اساس اختیار اإلجابة.

التحلیلي االحصائي لفقرات االختبار، مواصفات االختبار الجید، 
 تفسیر نتائج االختبار.

 وسائل التقویم الالاختباریة،اختبارات الذكاء والقدرات العقلیة.
 ات بناء االختبار.خطو

  



 
 العملیات بحوث ۲اختیاري  :المادة الدراسیة                                   جامعة دیالى            

 مناقشة ۲+نظري ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة
 العربیةلغة التدریس:          قسم الریاضیات                                        

 وحدات ٦عدد الوحدات:                                                  رابعةالمرحلة ال

 

 

 الموضوع
مقدمة في بحوث العملیات، الجذور التاریخیة لبحوث العملیات، 

مفھوم بحوث العملیات، خطوات تطبیق بحوث العملیات، تصنیف 
العملیات، التبسیط في نماذج بحوث النماذج، استخدامات بحوث 

 العملیات، حدود استخدام بحوث العملیات.
مقدمة في البرمجة الخطیة، مفھوم البرمجة الخطیة، مجاالت 
استخدام البرمجة الخطیة، طرق حل نماذج البرمجة الخطیة، 

الطریقة البیانیة (الرسم)، الطریقة الجبریة، طریقة السمبلكس، 
 مبلكس.النموذج الثنائي للس

نماذج النقل، طریقة الركن الشمالي الغربي، طریقة اقل كلفة، 
 طریقة فوجل، طریقة المسار المتعرج.

 مسألة التخصیص ، نماذج التخزین، نموذج االنتاج.
  



 
 

 العددیة السالسل تحلیل المادة الدراسیة:                                              جامعة دیالى            
 مناقشة۲نظري+ ۲عدد الساعات:                                            كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 عربیةلالغة التدریس:                 قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٦عدد الوحدات:                                                ة          رابعالمرحلة ال

 

 

 

 الموضوع
العملیات التصادفیة، استقراریة العملیات التصادفیة، مفھوم 

السلسلة الزمنیة، العملیة العشوائیة البحتة، دالة التغایر الذاتي، دالة 
 االرتباط الذاتي، عملیة االزعاج االبیض.

نماذج السالسل الزمنیة في الزمن المتقطع(الحل العام وشروط 
نماذج االنحدار الذاتي من  AR(1),AR(2),AR(P) ,االستقراریة)

وساط المتحركة نماذج اال MA(1),MA(2),MA(q)عدة رتب 
، نماذج االنحدار الذاتي ذو االوساط  ARMA(p,d)من عدة رتب 

نماذج االنحدار الذاتي ذو االوساط  ARMA(p,d,q)المتحركة 
 المتحركة المندمج ، العملیة التوافقیة والنموذج التوافقي.

نماذج السالسل الزمنیة في الزمن المتقطع (الحل العام وشروط 
نماذج االنحدار الذاتي من عدة رتب  AR(1),AR(2)االستقراریة)،

MA(1),MA(2) .نماذج االوساط المتحركة من عدة رتب 
التحلیل الطیفي للسالسل الزمنیة، مفھوم التحلیل الطیفي وسلسلة 

فوریھ، الطاقة الكلیة، القوة الكلیة، دالة قوة كثافة الطیف غیر 
اد دالة قوة المطبعة، دالة قوة كثافة الطیف المطبعة، طرق ایج

 كثافة الطیف المطبعة لنماذج السالسل الزمنیة.
التنبؤ ، مفھوم التنبؤ باستخدام نماذج السالسل الزمنیة، التنبؤ 

كولمكروف في التنبؤ، طرق  mالخطي،صیغة تباین المتنبئ 
ایجاد المتنبئ بالخطوة، ایجاد التنبئ وتباینھ لنماذج السالسل 

 بالخطوة المتقطع والمستمر. mالزمنیة في كل من الزمن 
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