
 
 

 الرياضيات القسم:    العلوم والدراسات اإلنسانية ة:لكلي
 الرياضيات التطبيقية ماجستير في

 

 

 

 المستوي األول

 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. 

 اسم المقرر
نوع 
 المقرر

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 E عربي
نظري 

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

  المعادالت التفاضلية Math 620 ريض 620
Differential 

Equations 
 2 1 2 اجبارى

 التحليل المركب Math 629 ريض 629
Complex 

Analysis 
 2 1 2 اجبارى

 2 1 2 اجبارى Linear Algebra الجبر الخطي Math 632 ريض 632

 التحليل العددي Math 633 ريض 633
Numerical 

Analysis 
 2 1 2 اجبارى

 أساليب البحث العلمي Math 610 ريض 610
Research 

Methodology 
 2 0 2 اجبارى

 10 4 10 المجموع

 ثانيالمستوي ال

 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. 

 اسم المقرر
نوع 
 المقرر

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 E عربي
نظري 

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

 2 1 2 اجبارى Fluid Dynamics ديناميكا الموائع Math 611 ريض 611
 Math 626 ريض626

 الجبر الخطي العددي
Numerical 

Linear Algebra 

 اجبارى
2 1 2 

 Math 615 ريض 615
المعادالت التفاضلية 

 (I)الجزئيه 

Partial 

Differential 

Equations (I) 

 اجبارى

2 1 2 

عديد الطيات  Math 634 ريض 634
 التفاضلي

Differential 

Manifolds 

 اجبارى
2 1 2 

 8 4 8    المجموع

 ثالثالمستوي ال

 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. 

 اسم المقرر
نوع 
 المقرر

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 E عربي
نظري 

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

 2 1 2 اجبارى Heat Transfer الحرارةانتقال   Math 617 ريض 617



 

 

 
 المقررات االختيارية

 (1الكم) اميكانيك Math 619 ريض 619
Quantum 

Mechanics (I) 

 اجبارى
2 1 2 

 Math 614 ريض 614
المعادالت التفاضللللللية 

 الجزئيه التطبيقيه 

Applied Partial 

Differential 

Equations 

 اجبارى

2 1 2 

 Math 635 ريض 635
 هندسة عديد الطيات

Geometry of  

Manifolds 

 اجبارى
2 1 2 

 8 4 8    المجموع

 رابعالمستوي ال

 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. 

 اسم المقرر
نوع 
 المقرر

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 E عربي
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)) 

معتمد 
(Total) 

 Elective 1  2 1 2  1مقرر اختيارى   
 Elective 2  2 1 2  2مقرر اختيارى   
 4 0 4 615ريض  Reserch Project مشروع بحث Math 699 ريض 699

 8 2 8    المجموع

 الرقم /الرمز
CODE/ 

NO. 

نوع  اسم المقرر
 المقرر

المتطلب 
 السابق
 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 عربي
E  نظري

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

 Math 616 ريض616
المعللادالت التفللاضلللللللليللة 

 (IIالجزئيه)

Partial 

Differential 

Equations (II) 

 اختيارى

Math 615 

2 1 2 

 Math 612 ريض 612
 نظرية االضطراب

Perturbation 

Theory 
 2 1 2  اختيارى

 ريض 613

Math 613 
حسلللللللللللاب اللمللتلل لليللرات 

 والتحكم األمثل

Calculus of 

Variations 

and optimal 

Control 

 2 1 2  اختيارى

 Math 618 ريض 618
 ميكانيكا المواد الصلبة

Solid 

Mechanics 
 اختيارى

Math 620 
Math 633 2 1 2 

 Math 622 ريض 622
 (IIالكم) اميكانيك

Quantume 

Mechanics II 
 2 1 2  اختيارى

  Math 627 ريض 627
الللللحلللللللللول الللللعللللدديللللة 

 للمعادالت التفاضلية

Numerical 

Solutions of 

Ordinary 

 2 1 2  اختيارى



 

 

Differential 

Equations 

 Math 628 ريض 628

الللللحلللللللللول الللللعللللدديللللة 
 للمعادالت التكاملية

Numerical 

Solutions of 

Integral 

Equations 

 اختيارى
Math 620 
Math 633 2 1 2 

 ريض 630 
Math 630 نظرية التقريب 

Approximatio

n Theory 
 2 1 2  اختيارى

 ريض 636
Math 636 

هندسللللللللة عديد الطيات 
 الجزئية

Geometry of 

Submanifolds 
 2 1 2  اختيارى

 ريض 637
Math 637 نظرية الجهد 

Potential 

Theory 
 2 1 2  اختيارى

 ريض 640
Math 640 حساب المصفوفات 

Matrix 

Computation 
 2 1 2  اختيارى

 توصيف المقررات( 25:)

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 
األهداف ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري، والبعد  .1

 الوجداني.
 الموضوعات. .2
 وسائل التقويم. .3
 

Course description should include the following three 
elements: 

1.ILO’s that include: cognitive dimension, Skills dimension and 
emotional dimension 

2Topics. 
3.Assessment methods. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 أساليب البحث العلمي ريض  610

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective is to prepare the students gain awareness about review of scientific literature, identify scientific 
problem and associated research methods and writing scientific reports thus prepare them undertake independent 

research in their field of interest on completion of the Program 

 :. األهداف1
 إثبات القدرة على اختيار األساليب المناسبة للبحث األهداف والغايات•
 فهم قيود أساليب بحث معينة• 
 تطوير المهارات في تحليل البيانات النوعية والكمية  وكيفية العرض• 
 تطوير مهارات التفكير النقدي المتقدمة• 
 إظهار مهارات الكتابة المحسنة.• 
 على أهمية البحث.التعرف • 
 القدرة على تمييز بيان الغرض،  سؤال بحث أو فرضية ، وهدف بحثي.• 
 مناقشة أنواع تصميم الدراسة.• 
 إظهار أساليب أخذ العينات.• 
 التفريق بين السببية وعدم وجود عالقة سببية• 
 حدد العينة المناسبة للبحث.• 
 التمييز بين أساليب وتقنيات جمع البيانات.• 
 إجراء البحوث العلمية على نحو فعال.• 
 استخدام أساليب التفكير النقدي في حل مشاكل البحث العلمي.• 
 استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات المتاحة.• 

 . المحتوي2
 –خطوات إجراء البحث العلمي  –نظرية إحصائية  –أنواع البحث العلمي : عملية  –مقدمة في أساليب البحث ودور البحث العلمي في مختلف المجاالت 

إستراتيجية  –عينات من األساليب السابقة في موضوع البحث العلمي –تطور اإلطار النظري للبحث   -أهداف وفروض البحث العلمي  –المسح األدبي 
 كتابة البحث العلمي.  -بحوث العلمية أخالقيات إجراء ال -اعتماد أسلوب للبحث العلمي واختياره   –منهجية إجراء البحث العلمي  –البحث العلمي 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 



 

 
 

 2 hours Research Methodology Math 610 

 The main objective is to prepare the students gain awareness about review of scientific literature, identify scientific 
problem and associated research methods and writing scientific reports thus prepare them undertake independent 
research in their field of interest on completion of the Program 
1. Objectives/ILO: 

• Demonstrate the ability to choose methods appropriate to research aims and objectives 

• Understand the limitations of particular research methods 

• Develop skills in qualitative and quantitative data analysis and presentation 

• Develop advanced critical thinking skills 

• Demonstrate enhanced writing skills. 

 Recognize the importance of research. 

 Able to distinguish a purpose statement, a research question or hypothesis, and a research objective. 

 Discuss types of study design.  

 Demonstrate the sampling methods. 

  Differentiate between causal and no causal association 

 Select the proper sample for the research. 

 Discriminate between data collection methods and techniques. 

 Conduct scientific research effectively. 

 Use critical thinking methods in solving scientific research problems. 

 Use available IT resources. 

2. Content: 

Introduction to research and the role of research in various fields. 

Types of Research – Experimental, Theoretical, Statistical (Survey) - The research process - Conducting a critical review 

of the literature - Development of research questions and objectives - Development of a theoretical framework - Sampling 

techniques - Decisions in developing a research design and research strategy - (eg. Case study, action research) - Research 

methodologies (eg. qualitative, quantitative, ethnography) - Research techniques (methods and analysis) - Ethical issues 

in doing research - Writing a comprehensive research proposal 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر ورقم المـقرررمز 

ريض Quantum Mechanics I 2 620 ريض  619  

ف المقرر
صي

تو
 

The main purpose is to make students gain knowledge about various concepts of 

Quantum mechanics such as wave functions, representation of operators, perturbations, 

oscillators etc., and their associated theories and results. 

 : االهداف .1
 فهم أساس للتطور التاريخي ، والفلسفات ومفاهيم ميكانيكا الكم القدرةعلي• 
 فهم معنى وظائف الموجات وتقنيات تطبيعها.• 
 وطرق تطبيقها في مشاكل مختلفة. المؤثراتجميع أنواع تمثيل معرفة • 
 اكتساب المعرفة والمهارة لحل مشكلة ذرة الهيدروجين باستخدام ميكانيكا الكم.•
 وتطبيقاتها. للمؤثراتاكتساب المعرفة حول التحوالت الوحدية ، وظيفة دلتا ديراك ، تمثيل المصفوفة • 
 الكروية وإضافة الزخم الزاوي وما إلى ذلك.فهم مفهوم مش ل الزخم الزاوي وتمثيلها في اإلحداثيات • 
 ثالثية االبعاد.الحصول على نظرة لحل معادلة موجة شرودنجر • 

 المحتوي .2
المتذبذب  –الدالة الموجية والطاقة فى معادلة شرودنجر وتطبيقاتها   - مبدأعدم الدقه لهيزنبرج –الوصف االحتمالي لنظرية الكم  –فروض نظرية الكم 

 العزم الزاوي في ميكانيكا الكم ––الفراغات االتجاهيه –ذرة الهليوم  -ذرة الهيدروجين –ميكانيكا الكم التوافقي في 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 620 2 hours Quantum Mechanics I Math 619 



 

 

1. Objectives:  The main purpose is to make students gain knowledge about various concepts of Quantum 

mechanics such as wave functions, representation of operators, perturbations, oscillators etc., and their 

associated theories and results. 

ILO: 

On completion of the course, the students will 

• have a basic understanding of the historical development, philosophies and conceptsof 

quantum mechanics 

• understand the meaning of wave functions and the techniques of normalizing them. 

• be knowing all types of representations of operators and ways to apply them in different 

problems. 

• Gain knowledge and skill to solve the hydrogen atom problem by using quantum mechanics. 

• Learn about time independent degenerate and non degenerate perturbations and to apply them 

in harmonic oscillator.  

• gain knowledge about unitary transformations, dirac delta function, matrix representation of 

operators and their applications. 

• Understand concept on angular momentum operator and their representation in spherical 

coordinates and addition of angular momentum etc. 

• Get an insight to solve Schrodinger wave equation in three dimensions 

2. Content: 
Foundations of Quantum Mechanics and its mathematical tools. Energy Spectra for some molecules. – 

Hiesenberg uncertainty principle - Wave Mechanics and Schrödinger equation and its applications – simple 

harmonic oscillation – hydrogen atom – helium atom  - vector spaces- angular momentum in Q. M.  
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 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  Quantum Mechanics II 2  ريض622  

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To provide students better understanding about some advanced 

concepts of quantum mechanics such as time-independent perturbation theory and its 

applications, slater determinant,Born  approximation techniques etc. 
 األهداف: .1

 فهم مفهوم نظرية االضطراب الزمني المستقل وتطبيقاته في فهم ظواهر الفيزياء• 

 اكتساب المعرفة حول نظرية االضطراب المعتمد على الوقت وتطبيقاتها التي تنطوي على مشاكل انتثار بسيطة• 

 معامالت أينشتاين. التعرف علي• 

 .رلعرضي لالنتشاا لقسموا لتناثرا سعة بيمكنها بسهولة حسا، و ين مختلفينرطاإ معرفة بالتناثرفي• 

 .موجة كمحدد سليتر دالة العلى كتابة طاقة كاملة والقدرة •

 .اكتساب الوعي حول مفهوم تقريب بورن •

 .استخدم تقنية تقريب بورن لحل المشاكل الفيزيائية لنظرية الكم •

 في سياق الوضع الجديد للمقرر عدة مكونات  تكامل•

 في موضوع معينتقديمي القدرة على تقديم عرض  •

 القدرة على إجراء البحوث وتطوير نماذج رياضية باستخدام نظرية الكم •

 . المحتوي2

 ميكانيكا الكم النسبيه –تقريب بورن  –نظرية االضطرابات الزمنيه –ابات الغير زمنيه نظرية االضطر –نظرية التشتت 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Quantum Mechanics II Math 622 



 
1- Objectives: To provide students better understanding about some advanced concepts of quantum 

mechanics such as time-independent perturbation theory and its applications, slater determinant,Born  

approximation techniques etc. 

ILO: 

On completion of the course, the students will 

 understand the concept of time–independent perturbation theory and its applications in understanding physics 

phenomena 

 acquire knowledge about time-dependent perturbation theory and its applications involving simple scattering 

problems 

 be knowing about the Einstein’s coefficients. 

 know about scattering in two different frames and can easily calculate scattering amplitude and scattering cross 

section. 

 Be able to write total energy and wave function as Slater determinant for system of identical fermions 

 gain awareness about the Born approximation concept 

 Use the Born approximation technique to solve physical problems of Quantum theory 

 integrate several components of the course in the context of a new situation 

 be able to make presentation in a given topic 

 be able to perform research and develop mathematical models using quantum theory 

2. Content: 

Scattering Theory – time independent perturbation theory - time dependent perturbation theory- Born approximation- 

relativistic Q. M. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 نظرية االضطراب  ريض612 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To provide the students adequate knwoledge about asymptotic exapnasions and Light Hill 
coordinate techqnique in solving problems and to make presentation in selected topics 

 :األهداف 
 الحصول على معرفة دقيقة حول التوسعات المفلترة• 
 حل مشاكل االضطراب العادية باستخدام التوسعات المفلترة• 
 .متعددةموازين الالمتوترة وطريقةال يتهيللالحصول على فهم واضح حول تقنية • 
 الفيزيائيةتطبيق األساليب المتعلمة في حل المشكالت • 
 ، ميكانيكا الكم الخ الم ناطيسيةهيدروديناميكية ال،  الموائعالعثور على تطبيقات بسيطة لميكانيكا • 
 في موضوع معين تقديمي تقديم عرض• 
 .متابعة البحث في المجاالت ذات الصلة• 
 
 . المحتوي: 2

متعددة موازين الال وطريقة المتوترة يتهيلمحاورل–ةيقتالالم مقاربالمفكوكات  وتشمل الطرق المستخدمة - العادية ضطراباالل سائوم - مقاربالمفكوكات 
 التحكم األمثلنظرية و-ميكانيكا الكم ونطيسية االم و -ع وائمال ميكانيكا تطبيقات في -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Perturbation Theory 612 Math 

1. Objectives/: To provide the students adequate knwoledge about asymptotic exapnasions 

and Light Hill coordinate techqnique in solving problems and to make presentation in 

selected topics 
ILO: 

At the end of the course, the students shall be able to 

 get a thorough knowledge about asymptotic expansions  

 solve regular perturbation problems using asymptotic expansions 

 get a clear understanding about Light hill’s Strained coordinate technique and the method of multiple scale 

 Apply the learnt techniques in solving physical problems 

 Find simple applications to fluid mechanics, magneto hydrodynamics, Quantum mechanics etc. 
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 Make presentation in a given topic 

 Pursue research in related areas / fields 

2. Content: 

Asymptotic expansions, Regular perturbation problems, Methods used include matched asymptotic expansions, Light 

hill’s Strained coordinate technique and the method of multiple scale, Applications to problems in fluid Mechanics, 

Magneto hydrodynamics and Quantum Mechanics - and optimal control theory 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ريض 620 2 ديناميكا الموائع ريض 611

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To prepare the students get better understading about various concepts and theories of fluid 
dynamics and find simple analytical solutions of various types fluid flow including Boundary Layer flow 

 :. األهداف1
 .والنظريات المرتبطة بها  الموائعاكتساب المعرفة حول مختلف المفاهيم األساسية لتدفق • 
 .مختلف القوانين الفيزيائية للحفظ مثل الكتلة والزخم والطاقة وتطبيقها في حركة السوائلفهم • 
 غير قابل للض ط الموائعفهم مفهوم تدفق • 
 لتدفق غير قابل للض ط Navier Stokeفهم وتطبيق معادالت • 

 على اشتقاق المعادالت لتدفق غير قابل للض ط القدرة• 
 الموائعليلية بسيطة لتدفق على إيجاد حلول تح القدرة• 
 الطبقات الحديةفهم النظريات ومفهوم تدفق • 
 الطبقات الحديةعلى صياغة مشكلة رياضية على تدفق  القدرة• 
 حول موضوع معين تقديمي على تقديم عرض القدرة• 
 الموائعإجراء البحوث وتصميم النماذج باستخدام قيود مختلفة على تدفق • 

 . المحتوي: 2
التدفق حول  - الطبقات الجدارية  - سللتوكس -يرمعادالت نافي-لالنضلل اط  ةالمعادلة األسللاسللية لتدفق الموائع ال ير قابل -لديناميكا الموائع  يم األسللاسلليةالمفاه

 .االجسام الم مورة

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 620  2 hours Fluid Dynamics Math611  

1. Objectives: To prepare the students get better understading about various concepts and 

theories of fluid dynamics and find simple analytical solutions of various types fluid flow 

including Boundary Layer flow 
ILO: 

On successful completion of the course, the student shall be able to: 

• Acquire knowledge on various basic concepts of fluid flow and associated theories there on 

• Understand the various physical laws on conservation such as mass, momentum, energy and apply the same in 

motion of fluids 

• Understand the concept of incompressible flow of fluids 

• Understand and apply the Navier Stoke equations for incompressible flow 

• Able to derive the equations for incompressible flow 

• Able to find simple analytical solutions of fluid flow 

• Understand the theories and concept of Boundary Layer flow  

• Able to formulate mathematical problem on immersed flow and Boundary layer flow 

• Able to make presentation on a given topic  

• Conduct research and design models using various constraints on fluid flow 

2. Content: 

Fundamental concepts. Basic equation for incompressible flow. Navier-Stokes equations. Boundary Layer. Flow about an 

immersed body. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 حساب المتغيرات والتحكم األمثل ريض 613

ف المقرر
صي

تو
 

The main obtective : To provide various theories and concpets of Optimal Control and prepare the students solve 
mathematical problems using variational approach 

 

 :. األهداف1
 اكتساب المعرفة حول الحساب التاريخي للنظرية ، الرموز القياسية والصيغ البسيطة• 

 .calculus of variationsصياغة مشاكل بسيطة في • 

 وما إلى ذلك. االعظماكتساب القدرة على استخدام التقنيات التحليلية لحساب التفاضل والتكامل ، والبرمجة الديناميكية والمبدأ • 
 تطبيق نظرية وتقنيات حساب التفاضل والتكامل والتحكم األمثل لحل بعض مشاكل التحكم.• 
 ، ماير ولجرانج صياغة الخ بلوزاالمعرفة الرياضية في نمذجة مشاكل التحكم األمثل األمثل مثل  تجميع• 

 الحد األقصى في حل المشاكل الرياضية Pontryaginعلى تطبيق النهج المت ير للتحكم األمثل ، مبدأ القدرة• 

 حول موضوع معين تقديمي تقديم عرض• 
 . المحتوي: 2
. القصلللوى كافيةال شلللروطالالثاني و مت يرجاكوبي وموضلللوعات ذات الصللللة. ال-مقيدة . معادالت أويلر. معادلة هاملتوناللقصلللوى ال اللدوالعامة  مت يراتال
 الديناميكية.، البرمجة بونترايجينالحد األقصى  مبدأ، اقتراب المت يرات للتحكم األمثل ، ماير، وصي ة الغرانج، بولزا، سائل لمالتحكم األمثل با تشكيلال
 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Calculus of Variations and Optimal control Math 513 

1. Objectives :  To provide various theories and concpets of Optimal Control and prepare 

the students solve mathematical problems using variational approach 

ILO: 
Upon completion of the subject, students will be able to: 

 acquire knowledge about historical account for the theory, standard notations and simple formulations 

 Formulate simple problems in calculus of variations. 

 Gain ability to use Analytical techniques of Calculus of variations, dynamic programming and the maximum 

principle etc. 

 Apply theory and techniques of calculus of variations and optimal control to solve certain control problems. 

 Synthesize mathematical knowledge in modeling simple optimal control problems such as Bolza, Mayer and 

Lagrange Formulation etc. 

 Be able to  apply Variational Approach to Optimal Control, Pontryagin Maximum Principle in solving 

mathematical problems 

 Make presentation on a given topic  

2. Content: 

General variations of a functional constrained extrema. Euler equations. Hamilton-Jacobi equation and related topics. The 

second variation and sufficient conditions for an extremum. Formation of optimal control Problems, Bolza, Mayer and 

Lagrange Formulation, Variational Approach to Optimal Control, Pontryagin Maximum Principal, Dynamic 

programming. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 المعادالت التفاضلية  ريض  620



 

 
 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To make the students aware of Stability Theory, Poincare’s Theory etc and solve differential 
equations including Sturm-Liouville Boundary Problems using various techniques 

 :. األهداف1
 .فهم المفهوم األساسي لنظرية االستقرار• 

 .للنظم ثنائية األبعاد Poincareاكتساب المعرفة حول نظرية • 

 تعلم كيف يتم استخدام المعادالت التفاضلية لدراسة المشاكل الجسدية المختلفة وصياغتها.• 
 .Poincareصياغة المشاكل التي تنطوي على المعادالت التفاضلية لتحليل نظرية • 

 .الحصول على حلول لعدة فئات مهمة من المعادالت التفاضلية •

 Sturm-Liouvilleفهم مشكلة حدود • 

 الخطية.وتحليل استقرار الخطية وغير  S- Lالبحث عن حل مشكلة حدود • 

 .على تقديم عروض / ندوة حول موضوع معين القدرة• 
 . المحتوي: 2

 ليوفياللحدوديه -إلستقرار، نظرية بونكير للنظم ذات البعد الثاني ، مسائل شتيرمالوجود والتفرد لحلول النظم الخطيه، نظرية ا

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours  Differential Equations Math 620 

1. Objectives: To make the students aware of Stability Theory, Poincare’s Theory etc and 

solve differential equations including Sturm-Liouville Boundary Problems using various 

techniques  

ILO: 
Upon completion of this course, the student will be able to: 

• Understand the basic concept of Stability Theory 

• Acquire knowledge about the Poincare's theory for two dimensional systems 

• Learn how the differential equations are used to study various physical problems and formulate the same. 

• Formulate problems involving differential equations to analyse Poincare theory 

• Obtain solutions of several important classes of differential equations  

• Understand the Sturm-Liouville boundary problem  

• Find the solution of S- L boundary problem and analyze stability of linear and non-linearsystems 

• Able to make presentations / seminar on a given topic 

2. Content: 

Existence and uniqueness of solutions of linear systems. Stability theory. Poincare's theory for two dimensional 

systems. Sturm-Liouville boundary problems. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ريض 626  ريض 632 2 الجبر الخطي العددي 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : Prepare the students solve various types of Linear Algebraic Problems using matrix 
factorization, iterative methods, QR methods, Single value decomposition techniques etc. 

 :. األهداف1
معرفة على حل أنظمة كبيرة من المعادالت الخطية باستخدام عامل المصفوفة المباشرة ، والطرق العددية التكرارية ، وبرامج الكمبيوتر مع فهم و القدرة• 

 المفاهيم الرياضية األساسية.
 تطبيق ، توسيع وتعميم الطرق العددية الرئيسية• 
 فهم أنواع مختلفة من أساليب التكرار وطرق التوصيف• 
 فهم األساس النظري لألساليب المباشرة والمتكررة لحل أنظمة المعادالت الخطية• 
 معرفة كيفية اختيار الطرق العددية المناسبة لحل مشكلة جبرية خطية معينة• 
 طرق التكراريةال و التحليل على حل المعادالت الخطية باستخدام  القدرة• 
 مستقل بشكلالمميزة على حل مشاكل القيمة  القدرة• 
 فهم مفاهيم وتقنيات التكرار العكسي• 

 و متوالية شتورمQRعلى تطبيق طريقة  القدرة• 

 / ندوة في موضوع معين تقديمي على تقديم عرض القدرة• 
 إليجاد حلول عددية الماتالبالقدرة على استخدام األدوات / الحزم الرياضية ذات الصلة مثل • 



 

 

 قق من رموز لحل المشاكل في الجبر الخطي عدديا.القدرة على تنفيذ واختبار والتح• 
 فهم تحليل القيمة المفردة وكيفية استخدامها لتحليل البيانات• 
 
 . المحتوي: 2

 -  SQR -طرائق جاكوبي،جاوس سللللللايدل(التحسللللللين المتكرر، التحليل المتعامد  -تحليل الخطأ -التحليل الحذف و طريقة–الحل المباشللللللرللمعادالت الخطية 

وطرائق   -التكرار العكسلللى –ية( مسلللائل القيم المميزة للمصلللفوفةة طريقة القوى تشللليبيشللليف شلللبه التكرارريجات المترافقة الشلللروط المسلللبقة، طرائق التد

 تحليل القيم الشاذة، QRشتورم وطريقة  وهاوس هولدر،متواليةجاكوبي، جيفينز 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 632 2 hours Numerical Linear Algebra Math 626  

1. Objectives: Prepare the students solve various types of Linear Algebraic Problems using 

matrix factorization, iterative methods, QR methods, Single value decomposition 

techniques etc. 

ILO: 
At the end of the course, the student shall be : 

• Able to solve large systems of linear equations using direct matrix factorization, iterative numerical 

methods, and computer software with the understanding and knowledge of the underlying mathematical 

concepts. 

• Apply, extend and generalize the main numerical methods 

• Understand various types of iteration methods and factorization methods 

• Understand the theoretical basis for direct and iterative methods for solving linear systems of equations 

• Know how to choose appropriate numerical methods to solve a particular linear algebra problem 

• Able to solve linear equations using factorization and iterative methods 
• Able to solve Matrix Eigen value problems independently 

• Understand the concepts of Power Method and inverse iteration techniques 

• Able to apply QR Method and singular value decompotion techniqeus 

• Able to make a presentation / seminar in a given topic 

• Able to use related mathematical soft wares / packages such as Matlab to find numerical solutions 

•  Be able to implement, test and validate codes to solve problems in linear algebra numerically. 

• Understand the singular value decomposition and how to use it for data analysis 

2. Content: 

Direct solution of linear equations: Elimination and Factorization method, Ill-conditioning, Iterative refinement, 

Orthogonal Factorizations: (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, Conjugate Gradients, Pre-conditioning, Chebyshev semi-iteration 

methods). Matrix Eigenvalue Problems: Power method and inverse iteration, Jacobi, Givens and Householder methods, 

Sturm Sequence and QR method, Singular value decomposition. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 Math 615 2 التطبيقية الجزئيةالمعادالت التفاضلية  ريض614   

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : Prepare the sudents formulate mathematical models involving PDEs and solve problems 
involving Green’s function and find applications of Elliptical Differential Operators etc. 

 :. األهداف1
 فيزيائية.لمشاكل المعادالت التفاضلية الجزئية صياغة نماذج رياضية تنطوي على • 
 المعادالت الخطية من الدرجة األولى والنظام الثانيتحديد • 
 ، والمعادالت الحرارية المعادلة الموجية،  الفيزيائيةو التي تنطوي عليمعادلة البالسعلى حل مختلف المشاكل  القدرة• 
 دالة جرينفهم مفهوم • 
 دالة جرينتحليل وحل المشاكل التي تنطوي على • 
 المؤثر الناقص.فهم مفهوم • 
 في الفضاء هيلبرت المؤثر التفاضلي الناقصيالبحث عن التطبيقات باستخدام • 
 أو عرض تقديمي في موضوع معين سيميناربعمل  القيام • 
 المعادالت التفاضلية الجزئيةإجراء البحوث وتصميم النماذج الرياضية التي تنطوي على •
 . المحتوي: 2



 

 

س ، المعادلة الموجية ، معادلة لمسللائل الفيزيائية ، المعادالت الخطية من الرتبة الثانية وتصللنيفها ) معادلة البالدراسللة المعادالت التفاضلللية الجزئية كنماذج ل
 الحرارة ( ، طرق الحل ، دالة غرين، التحليل الطيفى للمؤثرات التفاضلية الناقصيةفى فراغات هيلبرت

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math615 2 hours Applied Partial Differential Equations Math614 

1. Objectives:  Prepare the sudents formulate mathematical models involving PDEs and solve problems involving 

Green’s function and find applications of Elliptical Differential Operators etc. 

ILO: 

At the end of the course, the student shall be able to: 

• Formulate mathematical models involving PDEs for physical problems 

• Identify Linear Equations of first order and Second order 

• Able to solve various physical problems involving Laplace Equation, Wave Equation, heat-equations 

• Understand the concept of Green’s function 

• Analyse and solve problems involving Green’s function 

• Understand the concept of elliptical operators  

• Find applications using Elliptical differential operators in Hilbert space 

• Make a seminar or presentation in a given topic 

• Perform research and design mathematical models involving PDEs 

2. Content: 

Partial Differential Equations as mathematical models of physical problems. Linear second order equations and their 

classification (Laplace's equation, wave equation, heat- equation). Methods of solution Green's function. Special analysis 

of elliptic differential operators in a Hilbert space. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ريض620 2 1المعادالت التفاضلية الجزئية  ريض615    

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To provide the students with various concepts of PDEs such as space distribution, tempered 
distribution and fourier transforms. Sobolve spaces etc and train the students prepare presentation on selected 
topics. 

 :. األهداف1
 اكتساب المعرفة حول المشتقات الضعيفة• 
 بولوجيا المرتبطة بهاتعلى تحديد مساحة التوزيعات وال القدرة• 
 الثنين من التوزيعات الضرب االلتفافيفهم مفهوم • 
 للمعادالت الخطية دانيةالوجاكتساب المعرفة وتطبيق نظرية • 
 فضاءالتوزيعات تحديد• 
 فضاءالتوزيعاتفهم خصائص • 
 فضاءالتوزيعاتاكتساب المعرفة حول تحويل فورييه تعمل على • 

 sobolevاكتساب المعرفة حول مسافات • 
 على تقديم عرض حول موضوع معين القدرة• 
 ية وإيجاد الحلول التحليلية هناكالمعادالت التفاضلية الجزئ على صياغة النماذج الرياضية التي تنطوي على القدرة• 
 . المحتوي: 2

الختبارد واالفضلللللاء
 0

 C
الخطية ذات  للمعادالتالوجود  نظرية–التوزيعات اثنين من ناتج ضلللللرب - هاالخاصلللللة ببولوجيا توال التوزيعات فضلللللاء - 

 .فضاءاتسوبوليف - وتحويالت فورييه التوزيعات فضاء–الثابتة المعامالت
 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 620 2 hours Partial Differential Equations I Math615 



 

 

1. Objectives:  To provide the students with various concepts of PDEs such as space 

distribution, tempered distribution and fourier transforms. Sobolve spaces etc and train 

the students prepare presentation on selected topics. 
ILO: 

At the end of the course, the student shall  
• Acquire knowledge about weak derivatives 
• Able to define space of distributions and their associated topologies 
• Understand the concept of convolution product of two distributions 
• Acquire knowledge and apply the existence theorem for linear equations 
• Define a Tempered Distribution 
• Understand the properties of tempered distribution 
• Acquire knowledge about the Fourier transform acting on Tempered distribution 
• Acquire knowledge about sobolev spaces 
• Able to make presentation on a given topic 
• Able to formulate mathematical models involving partial differential equations and find analytical solutions 

there on 

2. Content:The space of test functions
 0

 C
. The space of distributions and its topology. The convolution product of 

two distributions. Existence theorem for linear equations with constant coefficients. The space of tempered distributions 
and Fourier transforms. Sobolev spaces. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 2 Math 615 (IIالمعادالت التفاضلية الجزئية ) ريض  616

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To make the students understand various types of PDEs and solutions of the same and their 
applications, thus preparing the students undertake resarch in Applied PDEs 

 :. األهداف1
 المعادالت المكافئة ، الناقصية والمعادالت الزائديةالحصول على فهم شامل على أنواع مختلفة من المعادالت التفاضلية الجزئية  مثل • 
 وصف أهمية المعادالت التفاضلية الجزئية والعالقة بين المعادالت التفاضلية الجزئية والعلوم األخرى في حل مشكالت المجتمع• 
 اكتساب المعرفة حول حل المعادالت التفاضلية الجزئية  تحت شروط الحدود المختلفة• 
 المعادالت مكافئة ،  والقطع الزائدي -هارات في حل أنواع مختلفة من المعادالت التفاضلية الجزئية  إظهار الم• 
 اختتام الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات األساسية المتعلقة بالمعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة الثانية• 
 الفيزيائية والعلوم والهندسة. تطبيق المفاهيم المكتسبة في مجاالت أخرى مثل العلوم• 
 تقديم عرض حول موضوع معين• 
 إجراء بحث في موضوع معين من العلوم الفيزيائية وصياغة نماذج رياضية تشمل المعادالت التفاضلية الجزئية • 

 . المحتوي2
–الشروط الحدية ألنواع مختلفة من حلولال وتفرد وجود –ية الناقصاألساسية للمعادالت  اتسمال مع التركيز على الجزئية التفاضلية معادالتال نظريةتعامل 
 زائد.وال مكافئال قطعالناقصية ذات الللمعادالت  تمثيلية  نماذج مناقشة

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 615 2 hours Partial Differential Equations (II) Math 616 

1. Objectives:  To make the students understand various types of PDEs and solutions of the 

same and their applications, thus preparing the students undertake resarch in Applied 

PDEs. 
ILO: 

At the end of the course, the student will be able to 

 Get a thorough understanding on different types of PDEs such as parabolic,  elliptic and hyperbolic equations 

 Describe the importance of partial differential equations and the relation between partial differential equations 

and other sciences in solving Society problems 

 Acquire knowledge about the solution of PDEs under different boundary conditions C
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 Demonstrate skills in solving various types of PDEs – parabolic, elliptic, and hyperbolic equations 

 Conclude the essential facts, concepts, principles and theories relating to the linear second order partial 

differential equations 

 Apply the learned concepts in other areas such as physical, sciences and engineering. 

 Make presentation on a given topic 

 Undertake research in a given topic of physical science and formulate mathematical models involving PDEs 

2. Content: 
Treatment of the Theory of partial differential equations with emphasis on the fundamental features of elliptic equations. 

Existence and uniqueness of solutions for various types of boundary conditions. Discussion of representative examples of 

elliptic, parabolic and hyperbolic equations. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ريض611  2 انتقال الحرارة ريض617  

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To help the student acquire knowledge about Heat transfer and their associated theories such 
as Boundary Layer Flow, Laminar Flow, Turbulant Flow, Convective mass transfer, thermal energy systems and 
process etc. 

 :. األهداف1
 
 الحرارة األساسية )التوصيل والحمل الحراري واإلشعاع(. اكتساب المعرفة حول آليات نقل• 
 فهم النظريات والمفاهيم نقل الحرارة عن طريق التوصيل في المواد الصلبة لحالة ثابتة وعابرة.• 
 شعاع الحراري.أن تكون على علم بنقل الحرارة عن طريق الحمل الحراري في قنوات م لقة وعلى األسطح الخارجية ونقل الحرارة عن طريق اإل• 
 فهم مفهوم نقل كتلة الحمل الحراري.• 
 اكتساب المعرفة حول تدفق طبقة الحدود ، وتدفق رقائقي مضطرب.• 
 حساب نقل الحرارة عن طريق التوصيل والحمل الحراري واإلشعاع الحراري لحاالت عملية..• 
 من آليات نقل الحرارة مثل الحمل الحراري الطبيعي ، الحمل القسري إلخ. تحليل وحساب نقل الحرارة في النظم المعقدة التي تنطوي على العديد• 
 حساب نقل الكتلة عن طريق القياس لنقل الحرارة.• 
 اكتساب الكفاءة األساسية المتعلقة بدورات أخرى تنطوي على نظم وعمليات الطاقة الحرارية.• 
 المهارات في تحليل وحساب نقل الحرارة في مشاكل معقدة• 
 على تقديم عرض في موضوع معين القدرة• 
 على إجراء البحوث في المواضيع المتعلقة بمفاهيم نقل الحرارة القدرة• 
 . المحتوي2

االسلللللتقرارفى التوصللللليل الحرارى أحادى البعد، حاالت االسلللللتقرارفى التوصللللليل الحرارى متعدد األبعاد، حاالت عدم الثبات فى التوصللللليل  مقدمة ، حاالت
الحرارة  اسلليات الحمل الحرارى، العالقات التطبيقية والعملية فى انتقال الحرارة بالحمل القسللرى، انظمة انتقال الحرارة بالحمل الطبيعى، انتقالالحرارى، اسلل

 باالشعاع.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 611 2 hours Heat Transfer Math 617 

1. Objectives: To help the student acquire knowledge about Heat transfer and their 

associated theories such as Boundary Layer Flow, Laminar Flow, Turbulant Flow, 

Convective mass transfer, thermal energy systems and process etc. 
ILO: 
• Gain knowledge about the basic heat transfer mechanisms (conduction, convection and radiation).  

• Understand  the theories and concepts Heat transfer by conduction in solids for steady-state and transient 

conditions.  

• Be familiar with heat transfer by convection in closed conduits and on external surfaces and heat transfer by 

thermal radiation. 

• Understand the concept of  Convective mass transfer.   

• Gain knowledge about Boundary layer flow, laminar and turbulent flows. 

• Calculate heat transfer by conduction, convection and thermal radiation for practical situations. 

• Analyze and calculate heat transfer in complex systems involving several heat transfer mechanisms such as 

Natural convection, forced convection etc. 

•  Calculate mass transfer by analogy to heat transfer.  C
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• Gain basic competence related to other courses involving thermal energy systems and processes.  

• Skills in analyzing and calculating heat transfer in complex problems  

• Able to make presentation in a given topic 

• Able to conduct research in topics involving Heat Transfer concepts 

2. Content: 
Introduction, Steady-State Conduction-One Dimension, Steady-State conduction-Multiple Dimensions, Unsteady-State 

Conduction, Principlesof Convection, Empirical and Practical Relations or Forced-Convection Heat Transfer, Natural 

Convection Systems, Radiation Heat Transfer. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 2 ميكانيكا المواد الصلبة ريض618  
ريض615   

 ريض 633

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : to make the students gain knowledge about various mathematical formulations of Solid 
mechanics such as Stress, Strain, various types of structures, Hooke’s Law, Euler Bernoulli Law and use the same to 

solve physical problems. 
 :. األهداف1
 فهم المفاهيم األساسية لإلجهاد والتوتر• 
 فهم العالقة من خالل معادالت اإلجهاد اإلجهاد من أجل حل المشاكل للمواد الصلبة المرونة البسيطة الثالثية األبعاد• 
 حساب وتمثيل الرسوم البيانية اإلجهاد في القضبان والهياكل البسيطة• 
 حل المشاكل المتعلقة االنحناء النقي وغير منتظم من الحزم وغيرها من الهياكل البسيطة• 
 فهم مفهوم التواء وتمكن من حل المشاكل المتعلقة باألعمدة المعزولة• 
 فهم وتطبيق قانون هوك• 
 حل المعادالت الديناميكية والمتوازنة لحدود متينة متناسلة الحدود والظروف األولية• 
 الفيزيائيةقانون أويلر برنولي وتطبيقه على حل المشاكل  فهم• 

 Alryاشتقاق وظيفة الض ط من • 

 المعادلة الموجيةحل مشاكل • 
 تقديم عرض حول موضوع معين• 
 .إجراء البحوث في الميكانيكا واستنباط الصيغ الرياضية وإيجاد حل تحليلي لتطبيق النظريات المختلفة المستفادة• 
 . المحتوي2

–تحليل اإلجهاد واالنفعال  -خصائص المواد الصلبة التي تتعرض لإلجهادات والتشوهات نتيجة األحمال المختلفةة المشتقات في محاور اإلحداثيات المختلفة 
 معادلة االتزان –ممتد االجهاد –القوي السطحية والحجمية –معادلة االتصال  –أمثلة علي االنفعال  -التشوهات الص يرة 

برنولي  -معادلة أويلر –معادلة نافير -قانون هوك لألوساط المتجانسة   -عالقات اإلجهاد واالنفعال في المستوي  بعض األمثلة علي اإلجهاد   –إلجهاد مبدأ ا
 اجهاد ايرلي –

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 615 

Math 633 
2 hours Solid Mechanics Math 618 

1. Objectives: The main objective is to make the students gain knowledge about various 

mathematical formulations of Solid mechanics such as Stress, Strain, various types of 

structures, Hooke’s Law, Euler Bernoulli Law and use the same to solve physical 

problems. 

ILO: 
Uponsuccessful completion of this course students shall be able to: 

 Understand the fundamental concepts of stress and strain  

 Understand the relationship through the strain-stress equations in order to solve problems for simple 

tridimensional elastic solids 

 Calculate and represent the stress diagrams in bars and simple structures 

 Solve problems relating to pure and non-uniform bending of beams and other simple structures 

 Solve problems relating to tensional deformation of bars and other simple tri-dimensional structures 

 Understand the concept of buckling and be able to solve the problems related to isolated bars 

 understand and apply Hooke’s Law 

 solve equilibrium and dynamical equations for an isotropic elastic solid Boundary and initial conditions C
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 understand the Euler Bernoulli law and apply the same for solving physical problems 

 derive Alry’s stress function 

 solve wave equation problems 

 make presentation on a given topic 

 perform research in mechanics and derive mathematical formulations and find analytical solution applying 

various theories learnt 

2. Content: 
Elasticity Material time derivative. Analysis of stress and strain, Invariants, Infinitesimal deformation, Examples of strain. 
Equations of continuity, motion, momentum and compatibility. Body and surface forces, stress tensor, Equation of 
equilibrium, Transformation of coordinates, Principal stresses. Stress-strain relations in plane, Examples of stresses. 
Hooke’s law for Homogeneous and isotropic media. Equilibrium and dynamical equations for an isotropic elastic solid 
Boundary and initial conditions, Navier’s equation, Bending And Torsion: Bending of beams by terminal couples.  The 
Euler Bernoulli law. Equations for plane strain. Alry’s stress function. Plane stress, Torsion of circular and elliptical shaft 
and bars; Elastodynamics: One dimensional wave equation, Reflection and Transmission, Plane harmonic wave, Elastic 
body waves, Reflection of SV-waves, Reflection and refraction of P & 5 waves at a free surface, at the interface between 
slightly different media, energy balance for P- and S- waves.  

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ريض 632   2 الجبر الخطى 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : Become fully conversant with all basic concepts of Linear Algebra such as Linear Functionals, 
Linear Transformation, Vector Spaces and associated theorems and results and able to apply to solve mathematical 
problems. 

 :. األهداف1
 والمساحات المزدوجة الدالة الخطيةفهم مفهوم • 
 على النظريات المرتبطة بها اثباتعلى كتابة  القدرة• 
 .على تقديمه في شكل مصفوفة  القدرةفهم مفهوم التحول الخطي • 
 مخروطيعلى تمثيل التحول الخطي في شكل  القدرة• 
 المتجهة ممتد المتجهات للفضائاتفهم مفهوم • 
 .المقرروالنظريات في أجزاء الجبر الخطي كما هو موضح في محتوى على تقديم المفاهيم األساسية  القدرة• 
 من أجل حل المشكالت المطبقة المقرراستخدام المفاهيم والنظريات األساسية في أجزاء الجبر الخطي كما هو موضح في محتوى • 
 
 . المحتوي2

الصلللليغ متعددة  -صللللي ة جوردان والصلللليغ الدوريةالت الخطية، يحوثرات و التاألشللللكال القانونية للمؤالمزدوجة الخطية، المؤثر)الناقل( الخطى والفراغات 

 .للفراغات االتجاهية  tensorممتد االتجهات –وتحويالت الوحدة  طبيعيةالالت يالتحو -ية الهرميتالخطية و

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Linear Algebra Math 632 

1. Objectives : Become fully conversant with all basic concepts of Linear Algebra such as 

Linear Functionals, Linear Transformation, Vector Spaces and associated theorems and 

results and able to apply to solve mathematical problems. 
ILO: 

After completing the course students shall be able to: 

• Understand the concept of Linear Functional and Dual Spaces 

• Able to write proof for associated theorems 

• Understand the concept of Linear Transformation and able to present in matrix form (Both Real and  Complex 

including Unitary Matrices) 

• Able to represent Linear Transformation in canonical form 

• Understand the concept of tensor product of vector spaces 

• Able to present basic concepts and theorems within the parts of linear algebra as described by the course content. 

• Use basic concepts and theorems within the parts of linear algebra as described by the course content in order to 

solve applied problems C
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• Communicate with the help of mathematical terminology also in other contexts. 

2. Content: 
Linear functional and dual spaces, Canonical form of linear transformations, Jordan and rational forms, Multilinear forms, 
Hermitian, unitary and normal transformations, Tensor product of vector spaces. 

 سابقمتطلب  عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 التحليل العددي ريض633 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To prepare the students understand various concepts of Numerical Analysis and solve problems 
using various methods such as iterative techniques, chord method, newton method, Bairsou Technique etc. 

 

 :. األهداف1
 فهم مفاهيم قواعد المتجهات والمصفوفات• 
 البحث عن حل تكراري للمعادالت غير الخطية باستخدام تقنيات مختلفة• 
 تطبيق التكرار الثاني وأعلى من أجل المعادالت غير الخطية• 
 طريقة الموضع الزائف وطريقة دلتا دلتااكتساب مهارة لتطبيق تقنيات مختلفة مثل طريقة وتر ، طريقة نيوتن ، • 

 Bairsouفهم مبدأ ونظرية طريقة برنولي وتقنية • 
 .رافسون –نيوتن ، طريقة  secantأن تكون قادراً على إيجاد حل لنظام المعادالت غير الخطية باستخدام االستبدال ، طريقة • 

 . المحتوي2
التكرار -نيوتن-طرائق عددية لحل المعادالت ذات المت ير الواحد )الوضع الزائف -جهات والمصفوفاتمعايير المت -خطأ التقريب–حساب الفاصلة المتحركة 

 -حسللللاب  كثيرات الحدود و مشللللتقاتها –طرائق خاصللللة لحل كثيرات الحدود  0القاطع وايتكن تحليل الخطأ لهذه الطرائق ودراسللللة معدالت التقارب  -الدالي
نيوتنب الفروق المنتهية،  القاطع،  -ريقة برسللللللليو(. طرائق عددية لحل مجموعة من المعادالت ال ير خطيةة نيوتنط  -طريقة برنولى –شلللللللتورم متوالية 

 تحليل الخطأ والتقارب لهذه الطرائق .القاطعالموجبة بالتحديد، ،والنزوالاالنحداري

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Numerical Analysis Math 633 

1. Objectives :  To prepare the students understand various concepts of Numerical Analysis 

and solve problems using various methods such as iterative techniques, chord method, 

newton method, Bairsou Technique etc. 

ILO: 
After Completion of the course, the student shall: 

 

• Understand the concepts of norms of vectors and matrices 

• Find iterative solution of non-linear equations using various techniques 

• Apply second and higher order iterations for non linear equations 

• Acquire skill to apply various techniques such as the chord method, newton method, false position method and 

atikin’s delta square method 

• Understand the principle and theory of Bernoulli method and Bairsou’s technique  

• Be able to find solution of system of nonlinear equations using substitution, secant method, newton raphson 

method etc. 

 
2. Content: 
Norms, Arithmetic, and well-posed computations (Norms of vectors and matrices, Floating-point arithmetic and rounding 

errors, Well-posed computations); Iterative solution of non- linear  

equations(Functional iterations for a single equation: error propagation, second and higher order iteration methods. 
Some explicit iteration procedures: The Chord method, Newton method, method of false position and Aitkin's delta 
square method, Special methods for polynomials: evaluation of polynomials and their derivatives, sturm sequence, 
Bernoulli's method, Bairsou's method); Solution of Systems of Nonlinear equations: Substitution, Secant and Newton 
Raphson method, Continuation methods. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 2 للمعادالت التكامليةالحلول العددية   ريض 628
ريض620  

ريض 633  

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective: To make the students aware about Integral Equation, their formulations and findin solutions and 
its application to mathematical physics. 

 

 :. األهداف1
 المعرفة حول المفاهيم األساسية للمعادالت التكامليةاكتساب • 
 الحصول على الوعي حول معادالت فريدهولم التكاملية• 
 حل معادالت فريدهولم التكاملية باستخدام تقنيات مختلفة مثل طريقة نيستروم ، طرق تكامل المنتج ، طرق العرض إلخ• 
 متكاملة التي تنطوي على معادالت المميزةحل مشاكل القيمة • 
 الحصول على فهم واضح لمعادالت فولتيرا التكاملية• 
 حل معادالت فولتيرا التكاملية باستخدام أساليب التربيع ، وسبلينج وتقنيات التجميع• 
 الحصول على الوعي حول تطبيق معادلة متكاملة لفيزياء الرياضيات• 
 حل المعادالت التكاملية الحدودية• 
 موضوع معين تقديم عرض تقديمي في• 
 متابعة البحث وحل المشكالت التي تنطوي على معادالت متكاملة• 

 . المحتوي2
القيم  مسائلاإلسقاط،  قوطرائ، الضربىالتكامل  طريقةولمة طريقة نيستروم، وهفريدلالمعادالت التكاملية .  مراجعة النظرية األساسية للمعادالت التكاملية

الفيزياء الرياضية.  فىوالتجميع. المعادالت التكاملية  االسبالينفولتراة التربيع، وطرقل. المعادالت التكاملية  ومنتظمة نوع األولمن الذاتية، للمعادالت 
 ذات القيم الحدية المعادالت التكاملية

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 620 

Math 633 
2 hours Numerical Solution of Integral Equations Math 628 

1. Objectives:  To make the students aware about Integral Equation, their formulations 

and findin solutions and its application to mathematical physics. 
ILO: 

At the end of the course, the students will be able to: 

 Gain knowledge about the fundamental concepts of Integral Equations 

 Get awareness about Fredholm integral equations 

 Solve Fredholm integral equations using various techniques such as Nystrom's method, product integration 

methods, projection methods etc 

 Solve eigen value problems involving integral equations 

 Get clear understanding about Volterra Integral Equations 

 Solve the Volterra Integral Equations using Quadrature, Spline methods and collocation techniques 

 Get awareness about the application of integral equation to mathematics physics 

 Solve boundary integral equations 

 Make a presentation in a given topic 

 Pursue research and solving problems involving integral equations 

2. Content: 
Review of basic theory of integral equations. Fredholm integral equations: Nystrom's method, product integration 

methods, projection methods, Eigenvalue problems, First Kind equation and regularization. Volterra Integral Equations: 

Quadrature, Spline methods and collocation. Integral equations of mathematical physics. Boundary Integral Equations. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 نظرية التقريب ريض 630



 

 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To make the students gain skills in the Concept of Approximation theory such as Polynomial 
Interpolation, Lagranges formula and its application etc., and able to apply the concepts in various types of physical 
problems. 

 :. األهداف1
 استكمال كثيرات الحدوداكتساب المعرفة حول • 
 الغرانج وتطبيقاتهااستكمال فهم مفهوم صي ة • 
 المشاكل الرياضيةنيوتن لحل استكمال القدرة على تطبيق طريقة • 
 .ردالقدرة على إعادة إنتاج النظريات وتطبيق النتائج المرتبطة بها على مشكلة التقريب ، ووجود أفضل شروط التقريب والتف• 
 والمساحة المعيارية الخ. القياسيةالقدرة على إيجاد تقريب في مساحات مختلفة مثل المساحات • 
 الحدود كثيرةللتقريبات اكتساب المعرفة حول التقارب الموحد • 
 القدرة على تطبيق تقنيات تقريبية مختلفة مثل تقريب المربعات الص رى وتقريب تشبيشيف وتقريب المنحنيات الخ.• 
 القدرة على تقديم عرض في موضوع معين• 

 . المحتوي2
يقة نيوتن لالسلللتكمال ، اسلللتكمال هيرميت ، مسلللائل التقريب دراسلللة  اسلللتكمال كثيرات الحدود ، صللليغ النجرانج ، الخطأ فى اسلللتكمال كثيرات الحدود ، طر

كثيرات الحدود ، ووجود أحسلللللللن تقريبات والوحدانية ، التقريب فى الفراى المترموالنظيمى ، وجود وحدانية الحل أ أهمية التحدب ، التفارب المنتظم لتقريب 
 طريق اقل مربع ، تقريب تشبيشيف ، التقريب االسبلينى

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Approximation Theory   Math630 

1. Objectives :  To make the students gain skills in the Concept of Approximation theory 

such as Polynomial Interpolation, Lagranges formula and its application etc., and able 

to apply the concepts in various types of physical problems. 
ILO: 

At the end of the course, the students shall : 

 gain knowledge about polynomial interpolation 

 understand the concept of Lagrange’s Interpolation formula and its applications 

 be able to apply newton’s interpolation method to solve mathematical problems 

 be able to reproduce the theories and apply associated results to approximation problem, and existence of best 

approximation and uniqueness conditions 

 be able to find approximation in various spaces such as metric spaces, normed space etc. 

 gain knowledge about uniform convergence  of polynomial approximations 

 be able to apply various approximation techniques such as Least Squares approximation, Chebyshev 

approximation, Spline approximation etc. 

 be able to make presentation in a given topic 

2. Content: 
Polynomial Interpolation: Lagrange interpolation formula, error in polynomial interpolation, Newton's interpolation 

method, Hermite interpolation. The approximation problem, existence of best approximation and uniqueness: 

approximation in a metric space, approximation in normed space, conditions for uniqueness of the best approximation, 

the uniform convergence of polynomial approximations, Least Squares approximation, Chebyshev approximation, Spline 

approximation. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 الحسابات المصفوفيه ريض 640



 

 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To make the students become complacent with Linear Systems and able to find various 
applications of Linear System; also gain awareness about various theorems such as Courant minimax theorem, 
Gershgorin’s theorems etc., and their applications 

 :. األهداف1
 الحصول على معرفة وافية عن النظم الخطية والنظريات المرتبطة بها• 
 طيةوالتربيعية لألنظمة الخالعالقاتالخطية الثنائية ،  عالقاتجوردان المخروطيةأن تكون قادرة على العثور على تطبيقات • 
 على إجراء تحليل مصفوفة من المعادالت التفاضلية القدرة• 
 المت يرة وتطبيقها على حل المشاكل الرياضية مفهوم المبادئ االلمام ب• 
 لحل المشاكل الرياضيةه على إنتاج نظرية الحد األدنى من كورانت وتطبيق القدرة• 
 الحصول على فهم واضح حول نظرية جيرش ورين وتطبيقاتها• 
 الحسابات الرياضية و حل وقواعد المصفوفة  معيار المتجهاتاكتساب المعرفة حول • 
 على الحصول على رقم الشرط للمصفوفة القدرة• 
 القدرة على تقديم عرض حول موضوع معين• 

 . المحتوي2
باسللتخدام تحليل المن الدرجة الثانية. الصلليغ شللبه خطيه والصلليغ ال. ةقانونيصللي ة جوردان الالخطية. القيم الذاتية والمتجهات الذاتية.  ةنظمنظرية االلمراجعة 

ضللللطرابات اال، Gershgorin، نظرية ىيلمتباينات و، اصلللل رقيمة كبيرة ية. مبادئ الت ييرية ونظرية االضللللطراب. نظرية لمعادالت التفاضللللللمصللللفوفة ال

 مصفوفة.الشرطى للعدد المصفوفة ذات الصلة، المتجه والومعايير  يهالطيف

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Matrix Computation Math 640 

1. Objectives:  To make the students become complacent with Linear Systems and able to 

find various applications of Linear System; also gain awareness about various theorems 

such as Courant minimax theorem, Gershgorin’s theorems etc., and their applications 
ILO: 

At the end of the course, the students shall : 

 get thorough knowledge about linear systems and its associated theories 

 be able to find applications of Jordan Canonical forms, Bilinear and Quadratic forms of Linear systems 

 be able to perform matrix analysis of differential equations 

 be thorough with the concept of variational principles and apply the same to solve mathematical problems 

 be able to reproduce Courant minimax theorem and apply the same to solve mathematical problems 

 get a clear understanding about the Gershgorin’s theorem and its applications 

 gain knowledge aboutvector norms and related matrix norms and make mathematical computations 

 be able to obtain the condition number of a matrix 

 be able to make presentation on a given topic 

2. Content: 
Review of the theory of linear systems. Eigenvalues and eigenvectors. The Jordan canonical form. Bilinear and quadratic 
forms. Matrix analysis of differential equations. Variational principles and perturbation theory; the Courant minimax 
theorem, Weyl’s inequalities, Gershgorin’s theorem, perturbations of the spectrum, vector norms and related matrix 
norms, the condition number of a matrix. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ريض 629 2 عديد الطيات التفاضلي ريض 634  

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To make students gain knowledge about manifolds and its types, whitney’s embedding 
theorem, Lie Group, differntial forms and its application etc 

 :. األهداف1
 عديد الطياتتحديد وإعطاء أمثلة من • 
 عديد الطياتاالملس و الفضاء المماسيفهم جيد للمفاهيم على • 
 يمكن أن تعمل مع عديدات الطيات الجزئية وتعرف نظرية التضمين في ويتني.• 
 .معرفة النتائج األساسية حول حقول المتجهات ، األقواس المنحنية ، والمنحنيات المتكاملة • 
 ن القيام بحسابات بأشكال تفاضلية وتوصيف المشتق الخارجييمك• 
 وتطبيقهاعديد الطيات فهم مفهوم التكامل على • 



 

 

 حة قصيرة حول موضوع مختار ذو صلةأطرو تقديم  •
 . المحتوي2

-tensorsممتد االتجاه التفاضلية،  الصيغ، اهيهتجحقول االالالظل وظل التمام، حزم -. دراسةة، وعديدات الطيات الجزئيةعلى عديد الطياتتعريف وأمثلة 

حزم االلياف الرئيسيه  -الصيغ التفاضلية ونظرية دى رهام -حقول والعمليات االتجاهيه لممتد االتجاه  -عديدات الطيات التفاضلية  .عديد الطياتكامل على الت
 -شرط ريمان -االسطح الجيوديسيه واالحداثيات المتعامده -تفاضالت الثابتهال  -مؤثر الوحدهلبيانكى -صي ة االنحناء وتكوين المعادالت -ومجموعات هولنومى

 نظرية شفارتز.  -فراغات االنحناء الثابت

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 629 2 hours Differentiable Manifolds   Math 634 

1. Objectives:  To make students gain knowledge about manifolds and its types, whitney’s 

embedding theorem, Lie Group, differntial forms and its application etc 
ILO: 

At the end of the course the student shall be able to : 

• Define and give examples of Manifolds 

• understand well the concepts smooth manifold, smooth map, and tangent space; 
• Can work with submanifolds and know Whitney's embedding theorem; 
• Know fundamental results about vector fields, Lie brackets, and integral curves, are familiar with the Lie 

algebra and exponential map of a Lie group; 
• Can do calculations with differential forms and characterize the exterior derivative 
• Understand the concept of integration on manifolds and apply the same 
• Will present, on a scientific level, a short thesis on a chosen topic of relevance 

2. Content: 
Definition and examples of manifolds, Sub manifolds, tangent and cotangent bundles, Vector fields, Differential forms, 

Tensors, Integration on manifolds. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ريض 634 2 هندسة عديد الطيات ريض 635  

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To prepare the students gain knowledge about advanced theoreis of differential manifolds 
such as Differential Forms, De-Rham Theory of cohomology and derive structural equations, Schurz theorem and its 
applications etc. 

 :. األهداف1
 بجميع النظريات والمفاهيم األساسيةالطالب دراية •
 الممتداتالقدرة على اكتساب المعرفة حول حقول • 
 ضربالممتدات.القدرة على حساب • 
 الصيغ التفاضليةاكتساب مهارة إليجاد • 
 القدرة على فهم النماذج التفاضلية ودمجها• 
 رهام-ديالقدرة على تطبيق نتائج نظرية • 
 .أن يكون قادرا على استخالص هوية بيانكي األولى والثانية باستخدام مشتق خارجي • 
 .اكتساب المعرفة حول االنحناء• 
 العادية( ومفاهيمها األساسيةاكتساب المعرفة حول اإلحداثيات الطبيعية للجيوديسيا )إحداثيات ريمان • 
 Schurzتكون قادرة على إنتاج وتطبيق نظرية • 
 على تقديم عرض في موضوع معين القدرة• 
 مشتقة عديد الطياتاكتساب مهارة ألداء البحوث في المواضيع ذات الصلة في • 
 . المحتوي2

 -حزم االلياف الرئيسللليه ومجموعات هولنومى -الصللليغ التفاضللللية ونظرية دى رهام -حقول والعمليات االتجاهيه لممتد االتجاه  -عديدات الطيات التفاضللللية
فراغات االنحناء  -شلللرط ريمان -االسلللطح الجيوديسللليه واالحداثيات المتعامده -التفاضلللالت الثابته  -مؤثر الوحدهلبيانكى -صلللي ة االنحناء وتكوين المعادالت

 نظرية شفارتز. -الثابت

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 629 2 Geometry of Manifolds Math 635 



 

 

1. Objectives :  To prepare the students gain knowledge about advanced theoreis of 

differential manifolds such as Differential Forms, De-Rham Theory of cohomology and 

derive structural equations, Schurz theorem and its applications etc. 

ILO: 
At the end of the course, the student shall : 

• Be familiar with all basic theories and concepts Differential Manifolds 

• Be able to acquire knowledge about Tensor fields 

• Be able to compute Tensor Products and Wedge Products 

• Be acquiring skill to find exterior derivatives 

• Be able to understand Differential forms and Integrate the same 

• Be Familiar with De-Rham Theory of Cohomology 

• Be able to apply the results of De-Rham Theorem 

• Be familiar with curvature forms and derive cartan’s structural equations 

• Be able to derive the   first and second bianchi identity using exterior covariant derivative of torsion 

• Gain knowledge about curvature and geodesics 

• Be able to define Orthonormal frame  

• Acquire knowledge about normal coordinates of geodesics (Reimman Normal Coordinates) and their underlying 

concepts 

• Be able to reproduce and apply Schurz theorem 

• Able to make presentation in a given topic 

• Acquire skill to perform research in related topics in Differentiable Manifolds 

2. Content: 
Differentiable manifolds. Tensor fields and operations. Differential forms and de Rham's Theorem. Principal fiber bundles, 

holonomy groups. Curvature form and structural equations. Bianchi's identity. Covariant differentiation. Geodesics. 

normal coordinates. Riemannian connection. Spaces of constant curvature. Schurz Theorem. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 التحليل املركب ريض  629

ف المقرر
صي

تو
 

1. The main objective : The sutdents gain better understanding about various concepts of 

contemporary complex analysis and their applications in solving mathematical 

problems. 
 :. األهداف1

غير  الدوال، والتطبيقات شبه المطابقة ،  خاصة من الدوال التحليليةالمعاصر ، وال سيما في فضاءات  المركبفهم بعض موضوعات التحليل • 
 المتكافئة إلخ.

في مجاالت الرياضيات األخرى مثل التحليل التوافقي ، المعادالت  المركبأداء العمل المستقل في هذه المواضيع وخاصة استخدام أساليب التحليل • 
 التفاضلية ، إلخ.

 المعاصر في حل المشاكل الرياضية المركباكتساب المهارات لتطبيق تقنيات مختلفة من التحليل • 
 على المشاركة في المناقشات العلمية القدرة• 
 وتطبيقاته. المركبوالكالسيكي  المركبحليل إجراء البحوث على المستوى الدولي العالي في الت• 

 . المحتوي2
 .ة التكافؤالدوال التوافقية ،الصي ة العامة لنظرية كوشى، عائلة المنحنيات الطبيعية،  الراسم المحافظ، االتصال التحليلي ، نظرية الدوال احادي

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Complex Analysis Math629 



 

 

2. Objectives :  The sutdents gain better understanding about various concepts of 

contemporary complex analysis and their applications in solving mathematical 

problems. 
ILO: 

At the end of the course, the student shall be able to : 

• Understand some topics of contemporary complex analysis, in particular spaces of analytic functions, quasi-

conformal mappings, univalent functions etc. 

• Perform independent work in these topics and especially to use the methods of complex analysis in other areas 

of mathematics such as harmonic analysis, differential equations etc. 

• Acquire skills to apply various techniques of contemporary complex analysis in solving mathematical problems 

• Able to participate in scientific discussions 

• Conduct researches on high international level in contemporary and classical complex analysis and its 

applications. 

2. Content: 
Harmonic function, the general form of Cauchy's Theorem, Normal families, Conformal mapping. Analytic continuation, 

univalent function theory. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 نظرية الجهد ريض 637

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To make the students gain thorough knowledge about Potential Theory and associated 
concpets such as Harmonic and Subharmonic functions, classical Dirichlet problems and its solutions, super 
harmonic functions and their applications etc. 

 :. األهداف1
 وتطبيقاتها ةوالتناوبي ةالتوافقي الدوالفهم مفهوم •
 مسألة ديريليشية الكالسيكيةعلى حل  تكامل بوايزونالقدرةاكتساب المعرفة حول • 
 التوافقية بالدوالالتعاريف والمسلمات المتعلقة االلمام ب• 
 ريزلتفكيك  االقترانات التوافقيةعلى تطبيق نتائج نظرية تحليل  القدرة• 
 وتطبيقاتهاالتقارب لالقترانات التوافقية ظرية االلمام بن• 
 فضاء توافقيفي  ةالمعمميةمسألةديريليشية الكالسيكأن تكون قادرة على حل • 
 على تقديم عرض في موضوع معين القدرة• 
 

 . المحتوي2

، تكامل بوايزون، مسلللللألة ديريليشلللللية الكالسللللليكية، مسللللللمات تعرف  االقترانات التوافقية على الفضلللللاءات Rnاالقترانات التوافقية و التوافقية الجزئية على 

لجهد، نظرية ريز لتفكيك  االقترانات التوافقية جدا الموجبة، مجموعات بااليجاالسللتثناءية )مثالة المجموعات المتراصللة موضللعيا،االقترانات التوافقية جدا وا
توافقي، التدفق  القطبية والمجموعات التي سللعتها صللفر(، نظرية التقارب لالقترانات التوافقية جدا المرشللحة المتناقصللة، مسللألة ديريليشللية المعممة في فضللاء

 نظريات التوسعات التوافقية جدا  في  فضاء توافقي بدون جهد موجب.واستخدامه  في 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Potential Theory Math637 

1. Objectives :  To make the students gain thorough knowledge about Potential Theory and 

associated concpets such as Harmonic and Subharmonic functions, classical Dirichlet 

problems and its solutions, super harmonic functions and their applications etc. 
ILO: 

At the end of the course, the student shall: 

 

 Understand the concept of Harmonic and subharmonic functions and their applications 

 Gain knowledge about poission integral and able to solve Classical Dirichlet problem 

 Be thorough with various definitions and axioms relating to harmonic functions 

 Be able to apply the results of Reisz-decomposition theorem for positive super-harmonic functions 

 Be conversant with convergence theorem for decreasing filtered super-harmonic functions and its applications 

 Be able to solve Generalized Dirichlet problem in a harmonic space C
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 Have an understanding on theory of flux and its use 

 Able to make presentation in a given topic 

2. Content: 
Harmonic and sub harmonic functions in IRn. Poisson integral. Classical Dirichlet problem. Different sets of axioms 
defining harmonic functions on a locally compact space. Super harmonic functions and potentials. Reisz-decomposition 
theorem for positive super harmonic functions. Balayage. Exceptional sets (e.g. polar sets، sets of capacity Zero), a 
convergence theorem for decreasing filtered super harmonic functions. Generalized Dirichlet problem in a harmonic 
space. Flux and its use in some super harmonic extension theorems in a harmonic space without positive potentials.  

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 الحلول العددية للمعادالت التفاضلية ريض672

ف المقرر
صي

تو
 

1. The main objective : At the end of the course the students will be able to find numerical 

solution of ODE and error estimation using various techniques. 
 

 :. األهداف1
 المعادالت التفاضلية.بطرق مختلفة مثل طرق تايلور ، أويلر و أويلر المعدلة لحل مشاكل  الطالب دراية• 
 للخطأ القطعي.القدرة على حساب الحدود • 
 فهم مفهوم االستقرار المطلق والنسبي• 
 كوتا  -طرائق رونج لخطأ. ل، تقدير ميلن  طرائقالتنبؤوالتصحيحالطرق العددية المختلفة مثل المام الطالب ب• 
 ، والتأكد من استقرارهامن الرتبة الثانيةكوتا الكالسيكية  -رونج على اشتقاق طرق  القدرة • 
 ةديالقدرة على حل مشاكل القيمة الح• 
 طريقة العناصر المحدودة في حل المشاكل الرياضيةااللمام ب• 
 المعادالت التفاضلية في إيجاد حلول الت يرية، وطريقة التجميع وطريقة  طريقةالتصويب،يق تقنيات مختلفة مثل على تطب القدرة• 
 على تقديم عرض تقديمي لموضوع معين القدرة• 
 وتطبيقاتهاالمعادالت التفاضلية متابعة البحث في ساحة • 

 . المحتوي2

النظام واالتسللللللللاق ،  ،) وعدم االسلللللللتقرار الرتبة، التوافق،االتزان والتقارب( ةالخطوات المتعددة الخطيةطرائق . تيلور،أويلر، أويلرالمعدلة طرائق مقدمة

كوتا  -طرائق رونج لخطأ. ل، تقدير ميلن  طرائق التنبؤ والتصللحيح النسللبي، و المطلق تزان، للخطأ واال كلى القطعال لخطأا المحلي و لخطأحدود اوالتقارب، 

طريقة  الفرق محدود، و ة طريقةمسللللللائل الشللللللروط الحدية. كوتا، - من الرتبة الثانية اتزان طريقة رونجكوتا الكالسلللللليكية  -ونج طرائق رطرقة اشللللللتقاق 

 .الت يرية، وطريقة التجميع وطريقة  التصويب،

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 2 hours Numerical Solution of Ordinary Differential Equation    Math 672 

2. Objectives :  At the end of the course the students will be able to find numerical solution 

of ODE and error estimation using various techniques. 

ILO: 
At the end of the course, the student shall 

 Be aware of various methods such as Taylor, Euler and Modified Euler methods to solve ODE problems 

 Be able to compute bounds for local and global truncation error 

 Understand the concept of absolute and relative stability 

 Be thorough with various numerical methods such as Skob predictor-corrector methods, Milne's error estimate. 

Range-Kuta Methods 

 Be able to Derive classical RK methods of 2nd order, and ascertain their stability  

 Be able to solve boundary value problems 

 Be conversant with finite element method in solving mathematical problems 

 Able to apply various techniques such as shooting methods, collocation method and variational methods in 

finding solution of ODEs 

 Able to make presentation to a given topic 

 Pursue research in the arena of ODE and its applications C
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2. Content: 
Introduction: Taylor, Euler, and modified Euler methods. Linear Multistep Methods: Order, consistency, zero-stability, 

convergence, Bounds for local and global truncation error, Absolute and relative stability, Skob predictor-corrector 

methods, Milne's error estimate. Range-Kuta Methods: Derivation of classical RK methods of 2nd order, stability of RK 

methods. Boundary value problems: Finite difference methods, shooting methods, collocation method and variational 

methods.  

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرررمز ورقم 

 ريض620 2 األنظمة الديناميكية غير الخطية   ريض 641

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : The students will be fully conversant with nonlinear dynamical systems and able to perform 
various calculations such as periodic orbits and limit cycles, bifurcation diagrams etc. 

 

 :. األهداف1

األفكار الرياضية األساسية ، ولكنها تركز على التطبيقات من العديد من المجاالت العلمية. كما  الكورسطي يغسوف 

التاليينبغي أن يكون الطالب قادرا على   

لالنظمة الديناميكية.واالستقرارحساب المدارات الدورية ودورات الحد •   

.حساب مخططات التشعب لعائالت األنظمة الديناميكية •  

واالستقرار الهيكلي. الهيموكلينكيةدي، الظواهر ئالزاالمانيفولد الالمتغيرحساب •  

يات السكان.كتحليل األنظمة الديناميكية من خالل التشعبات والتطبيق في بعض دينام•  
 . المحتوي2

 تفرد لحلول المعادالت التفاضلية العادية.و  جودو براهين•
 الخطية وغير الخطية ، والحلول البيانية ، والتشعبات ، والفوضى. المسائل أحادية البعد ومعادالت الفروقة الرواسم •   
 بيانية ، تشعبات.خطية ، حلول الخطية وغير المعادالت تفاضلية من الدرجة األولى )تدفقات أحادية البعد(ة معادالت ال•  
 النقاط الثابتة ، والحلول الدورية ، ودورات الحد. مقدمة لنظرية التشعب ، التشعبات المحلية و استقرار تدفقات ثنائية األبعادة مستوى الطور ، و•

 .للتدفق التدرجلينكيةو الهيموكالظواهر بندوكسنو -نظرية بوانكارية  ،ت و دوال ليبانوف. أدوات لدراسة السلوك العالمي للتدفقاالكلية
 دالئل ليبانوف و مقاطع بوانكارية و الجاذبات ال ريبه و الفوضي.تدفقات ثالثية األبعادة • 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 620 2 Nonlinear Dynamical Systems Math 641 

1. Objectives :  The students will be fully conversant with nonlinear dynamical systems and 

able to perform various calculations such as periodic orbits and limit cycles, bifurcation 

diagrams etc. 
ILO: 

On completion of the course, will give underlying mathematical ideas, but emphasize applications from many scientific 

fields. Also the student should be able to 

• Calculate periodic orbits and limit cycles and the stability of the dynamical systems; 

• Calculate bifurcation diagrams for families of dynamic systems; 

• Account for hyperbolicity, invariant, manifolds, homoclinic phenomena and structural stability;  

• Analyze dynamic systems via bifurcations and application in some population dynamics. 

2. Content: 

 Existence and uniqueness proofs for solutions to ordinary differential equations. 

 One-dimensional maps and difference equations: linear and nonlinear problems, graphical solutions, bifurcations, 

chaos. 

 First-order differential equations (one-dimensional flows): linear and nonlinear equations, graphical solutions, 

bifurcations. 

 Two-dimensional flows: phase plane, stability of fixed points, periodic solutions, and limit cycles. Introduction 

to bifurcation theory, local and global bifurcations. Tools for studying global behavior of flows: Lyapunov 

functions, Poincare-Bendixson Theorem, homoclinic phenomena, gradient of flows. 

 Three-dimensional flows: Lyapunov exponents, Poincare sections, strange attractors, chaos. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 رياضيات حيوية ريض 642
2 

 
 ريض620

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To prepare the students develop the skill in mathematical modelling for biological problems 
such as population models , epidemic models and find analytical solutions under various constraints 

 :األهداف .1

تطوير أساليب النمذجة المختلفة لمختلف الظواهر البيولوجية والفيزيولوجية. في نهاية الكورس ، سيقوم الكورسيقدم هذا 

 الطالب بتطوير المهارات التالية

 طرق النمذجة المختلفة لفهم والتقاط جوهر مجموعة واسعة من الظواهر البيولوجية.• 

 لنموذج األساسي: المحاكاة ، االتزان ، االستقرار ، االفتراضات ، تحليل الحساسية ، التحقق من الصحة.تحليل ا• 

 االوبئة.صياغة وحل النماذج الرياضية للتطور من حيث النماذج السكانية ونماذج • 
 بعض الطرق التحليلية والحسابية المستخدمة لدراسة الظواهر البيولوجية.• 

 . المحتوي2

النمذجة ، ومناقشة بعض النماذج لنمو البكتيريا ، وخاصة المعادلة اللوجيستية ، ونماذج المنافسة ، والكيموستات ، • 

 وتحليل االستقرار. االتزان والحاالت 

 الخطي. االستقراروتحليل  االتزان  االتح، )(Lotka-Volterraفولتيرا-نوع لوتكانماذج الفريسة من • 

وناقالت األمراض  SEIR، نموذج  SIS( ، نموذج SIRنموذج قابل للعدوى ، مصاب ومتعافى )وال ا،  االوبئة نمذجة • 

 .المتنقلة

 هكسلي -التذبذبات واإليقاعات في النظم البيولوجية ، التدفق في الخاليا العصبية ، نموذج هودجكين• 

(Hodgkin-Huxley model)وموجنا-ج، نموذج فيتزهو(Fitzhugh-Nagumo model)    > 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

Math 620 2 Mathematical biology Math 642 

1. Objectives:  To prepare the students develop the skill in mathematical modelling for 

biological problems such as population models , epidemic models and find analytical 

solutions under various constraints 
ILO: 

This course introduces different modeling approaches to various biological and physiological phenomena are developed. 

By the end of the course,  the student will develop the following skills  

• Different modeling approaches to understand and capture the essence of a wide variety of biological 
phenomena. 
•Basic model analysis: simulation, equilibria, stability, assumptions, sensitivity analysis, validation. 

• Formulate and solve mathematical models of evolution in terms of population models and Epidemic models 

• Some of the analytical and computational methods used to study biological phenomena.  
2. Content: 

 Modeling, discuss some models for the growth of bacteria, especially the logistic equation,  Competition models  
and the chemostat, steady states and stability analysis. 

 Lotka-Volterra Predator prey models, steady states and linearized stability analysis. 

 Epidemic modeling, Susceptible, infected and recovered (SIR) model, SIS model,SEIR model and Vector 
transmitted disease models. 

 Oscillations and rhythms in biological systems, Flow in neurons, Hodgkin-Huxley model, Fitzhugh-Nagumo 
model. C
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 2 الرياضيات المالية الحسابية ريض 643 
 ريض 620

 ريض 615 



 

 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : :  To make the students understand the concept of SDEs and their 

applications in financial domain 
 :األهداف .1

 اوتطبيقاته العشوائيةالمعادالت التفاضلية فهم مفهوم ( 1)

 اكسيل)ب( محاكاة تسعير األصول باستخدام 

 )ج( فهم مفهوم األسواق المالية والنظريات المرتبطة بها

 )د( اكتساب المعرفة حول التحوط

 في المجال المالي للمعادالت التفاضلية)ه( العثور على حلول رقمية من 

 )و( تقديم عرض بسيط حول موضوع معين

 . المحتوي2

  Itˆosو مبرهنة و تكامل  االنجراف ، االنتشار  -المعادالت التفاضلية العشوائية و عشوائيةال

المنتجات واألسواق المالية: مقدمة لألسواق المالية والمنتجات التي يتم تداولها فيها: األسهم ، المؤشرات ، العمالت 

 .األجنبية والسلع. عقود الخيارات واستراتيجيات المضاربة والتحوط

 

 .Finite Differenceباستخدام نظام  المعادالت التفاضلية للتسعيرالتمويل الحسابي: حل   

 

    

    

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MATH 615, Math 620 2 hours Computational Financial Mathematics  Math 643  
1. Objectives :  To make the students understand the concept of SDEs and their applications in financial 

domain 
ILO: At the end of the course the students shall be able to: 

(a) Understand the concept of SDEs and its applications 
(b)  Simulate Asset Pricing using Excel 
(c) Understand the concept of financial markets and associated theories 
(d)  Gain knowledge about hedging 
(e)  Find numerical solutions of PDEs in Financial Domain  
(f) Make simple presentation on a given topic 

2. Content: 
Stochastic Calculus:. Stochastic Differential Equations (SDEs) - drift, diffusion, Itˆos Lemma, Itˆo Integral and Itˆo 
Isometry. Simulating asset price SDEs in Excel. 
Financial Products and Markets:   Introduction to the financial markets and the products which are traded in 
them: Equities, indices, foreign exchange and commodities. Options contracts and strategies for speculation and 
hedging. 
 Computational Finance:  Solving the pricing PDEs numerically using Explicit Finite Difference Scheme.    
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ريض 615 2 التطبيقات المالية  للمعادالت التفاضلية الجزئية ريض 644 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To prepare the students apply the PDE for desiging models for Pricing 

Theory, Risk Analysis (Block-Scholes Problem) etc., and finding their solutions 
 :األهداف .1

 Black-Scholesلمشاكل  المعادالت التفاضلية الجزئية)أ( تطبيق 

 في نظرية التسعير المعادالت التفاضلية الجزئية)ب( تطبيق تقنيات 

 كارلو تقنيات التسعير )ج( اكتساب المعرفة في مونت

 Fatorو  CAPM)د( تصميم نماذج 

 )ه( اكتساب المعرفة عن نظرية التسعير التحكيمية

 )و( فهم مفهوم نماذج معدل معدل الفائدة العشوائية

 )ز( حل معادالت تسعير السندات



 

 

 . المحتوي2

 -ات غير المستمرة لتسعير خيارات السلع والعمالت. المدفوع .الجزئية التفاضليةبالك سكولز معادلة إطار بالك سكولز: 

تسعير باستخدام نهج : ثيتا ، دلتا ، غاما ، فيغا ورهو ودورهم في التحوط. الThe Greeksالخيارات الثنائية والرقمية. 

 .تقريب المعادالت التفاضليةمونتي كارلو و 

 

نماذج عامل النمو: نظرية التسعير الخاصة بنظرية  -( CAPMنظرية التسعير: نموذج تسعير األصول الرأسمالية )

Ross-Huberman (APT )-  النظرية األساسية لتسعير األصول. -استراتيجيات التحوط والتسعير من دون تحكيم 

 

منتجات الدخل الثابت: مقدمة لخصائص وخصائص منتجات الدخل الثابت. العائد والمدة والتحدب. منحنيات العائد 

 حلول معادلة تسعير السندات.وعدالت اآلجلة ؛ سندات كوبون صفر. نماذج معدل الفائدة العشوائية والم

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MATH 615 2 hours Financial Applications of PDE Math 644  
1. Objectives:  To prepare the students apply the PDE for desiging models for Pricing Theory, Risk Analysis 

(Block-Scholes Problem) etc., and finding their solutions 
 
ILO: At the end of the course the students will be able to : 

(a)  Apply PDEs for Black-Scholes Problems 
(b)  Apply the PDE techniques in pricing theory  
(c)  Gain knowledge in Monte Carlo Techniques of pricing 
(d)  Design CAPM  and Fator Models 
(e) Gain Knowledge about Arbitrage Pricing Theory 
(f) Understand the concept of Stochastic Intererst rate models 
(g)  Solve Bond Pricing Equations 

2. Content: 
 Black-Scholes framework:   Black-Scholes PDE. The PDE for pricing commodity and currency options. Discontinuous 
payoffs - Binary and Digital options. The Greeks: theta, delta, gamma, vega & rho and their role in hedging.   Pricing 
using Monte Carlo and PDE approach. 
Pricing Theory :  Capital Asset Pricing Model (CAPM) -Factor models: the Ross-Huberman arbitrage pricing theory 
(APT) - Hedging strategies and pricing by no-arbitrage - Fundamental Theorem of Asset Pricing. 
Fixed-Income Products:   Introduction to the properties and features of fixed income products; yield, duration & 
convexity; yield curves & forward rates; zero coupon bonds. Stochastic interest rate models; bond pricing PDE;  
popular models for the spot rate (Vasicek, CIR and Hull & White); solutions of the bond pricing equation. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ريض 620 2 االقتصاد الرياضي ريض 645 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To make the students gain awareness about Economical 

Applications of Mathematics using various theorems such as Implicit function theorem, 

Ehtoven Sufficiency theorem, Fixed Point Theorems Game theory etc., and their 

applications to Economic Problems 
 :األهداف .1

 وتطبيقاتها Enthoven Sufficiencyفهم مفاهيم نظرية • 
 وتطبيقاتها Envelopاكتساب المعرفة حول نظرية • 
 فهم تأثير ت ير السعر في األرباح وفائدة العمالء• 
 الحصول على وعي مفاهيم وتطبيقات توازن النقاط الثابتة إلى شروط التوازن• 
 األلعاباكتساب المعرفة حول نظرية • 
 القدرة على تطبيق مختلف مفاهيم نظرية األلعاب للنماذج االقتصادية لمختلف المواقف التنافسية• 

 البحث عن تطبيقات لنماذج نظرية اللعبة غير المتعاون وطرق مصفوفة• 
 . المحتوي2



 

 

I قنيات التحسين مع قيود المساواةت 

-Lagrangian - Arrowيقة االستبدال ، نظرة عامة على طريقة قات طرالنمذجة االختيارات المقيدة. المزيد من تطبي 

Enthoven Sufficiency Theorem 

II نظرية الدالة الضمنية: نظرية الدالة الضمنية وقواعد التفاضل ، نظرية األظرف. التطبيقات: كيف تؤثر األسعار .

 لكين.المتغيرة على الشركات التي تعظيم الربحية وتعظيم االستفادة من المسته

IIIالتوازن العام ، نظرة عامة قصيرة . 

. وجود التوازن العام ، 'Walrasالمفاهيم الرياضية: ترتيب األفضليات الضعيف ، ومراسالت الطلب الزائدة ، وقانون   

 نقطة ثابتة للنقطة ثابتة ، نظرية الكاكوتاني للنظرية برويرز 

IVالقرارات المترابطة . 

مصفوفات اللعبة: إستراتيجية ، مكافأة ، ألعاب غير  -( مفاهيم أساسية ورياضيات لأللعاب 2)مقدمة لنظرية األلعاب 

 -متعاونة ، أفضل وظائف الرد. األلعاب المسماة: لعبة معضلة السجين ، ألعاب الربح الصفري ، ألعاب التنسيق ، إلخ. 

ة االحتكارية ، المنافسة السياسية ، البحث عن الريع. األلعاب االقتصادية مع اإلستراتيجية المستمرة: االحتكار ، المنافس

األفكار والمصطلحات الفنية: توازن ناش ، استراتيجيات نقية ، إستراتيجيات مختلطة ، توازن مثالي ثانوي. وجود تكافؤ 

ِّر كلثوم  -( Kakutani revisitedناش ) م تطبيقات نظرية ومصفوفات األلعاب غير المتعاونة -ُمقد   ُمستخد 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MATH 620 2 hours Mathematical Economics Math 645  

1. Objectives :  To make the students gain awareness about Economical Applications of 

Mathematics using various theorems such as Implicit function theorem, Ehtoven 

Sufficiency theorem, Fixed Point Theorems Game theory etc., and their applications to 

Economic Problems 
ILO: At the end of the course the students will be able to :  

 Understand the concepts of Ethoven Sufficiency Theorem and its applications 

 Gain knowledge about Envelop Theorem and its applications 

 Understand the impact of price change in profits and utility of customers 

 Get awareness about Equilibirium conceps and applications of Fixed Point Results to Equilibirium conditions 

 Gain knowledge about Game Theory  

 Able to apply various concepts of Game Theory for Economic models for various competitive situations 

 Find applications of Non-cooperative Game Theory Models and Matrix Methods 
2. Content: 
 I Techniques for Optimization with Equality Constraints 
 Modeling constrained choices.  more applications of the substitution method, an overview of the Lagrangian 
method - Arrow-Enthoven Sufficiency Theorem 
II. The Implicit Function Theorem: The Implicit Function Theorem and differentiation rule, the envelop theorem. 
Applications: how changing prices affect profit maximizing firms and utility maximizing consumers. 
III. General Equilibrium, a Short Overview  
 Mathematical Concepts: weak preference ordering, excess demand correspondence, Walras' law. Existance of 
a general equilibrium,  Browers fixed point theorem, Kakutani fixed point theorem  
IV. Interdependent Decisions:  

An Introduction to Game Theory  (2) Essential Concepts and Mathematics of Games - Representing 
interdependent choices with game matrices: strategy, payoff, non-cooperative games, best reply functions. Named 
games: prisoner's dilemma game, zero sum games, coordination games, etc. -  Economic games with strategy 
continua:  duopoly, monopolistic competition, political competition, rent seeking. Technical ideas and terms: Nash 
equilibrium, pure strategies, mixed strategies, subgame perfect equilibria.  Existance of Nash Equilibrium  (Kakutani 
revisited) –OLS Estimator – Applications of Non-cooperative Game Theory and Matrix Methods 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ريض 620 2 رياضيات متقطعة ريض 646



 

 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To train the students in designing algorithm, graph theory, 

structural induction. Lattices, Boolean Algebra and their application to Computer 

Architecture 
 :األهداف .1

 فهم مبادئ كتابة الخوارزميات• 
 الرياضي لصياغة الخوارزميات االستنتاججمع المعرفة وتطبيق مبادئ • 
 الهيكلي وتطبيقاته االستنتاجفهم مفهوم • 
 على حل المشاكل باستخدام العالقات المتكررة القدرة• 
 تطبيق المعرفة الرسم البياني ألنواع مختلفة من الحلول المثلى• 
 األشجار وتطبيقاتهاطريقة اكتساب المعرفة حول • 
 الشبكاتفهم مفهوم • 
 بوبات منطقيةوتطبيقه على تصميم الكمبيوتر باستخدام  البوليانفهم مفهوم الجبر • 

 ي. المحتو2

 و انواعهااألشجار  -أويلر ومسار هاميلتون  -الرسم البياني  -عالقات التكرار  -الهيكلي  االستنتاج -والترتيب  االستنتاجمبادئ  - الدوالالخوارزميات ونمو 

 .والبوابات المنطقية انالجبر البولي -الشبكات  -وتطبيقاتها 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MATH 620 2 hours Discrete Mathematics Math 646  
1. Objectives:  To train the students in designing algorithm, graph theory, structural 

induction. Lattices, Boolean Algebra and their application to Computer Architecture 
ILO: At the end of the course the students will be able to :  

 Understand the Principles of writing Algorithms 

 Gather knowledge and apply Mathematical Induction Principles to formulate algorithms 

 Understand the concept of structural induction and its applications 

 Able to solve problems using recursive relations 

 Apply the knowledge of graph for various types of optimal solutions 

 Gain knowledge about trees and their applications 

 Understand the concept of Lattices 

 Gain knowledge of Boolean Algebra and its application to Computer Design using Logic Gates 
2. Content: 
Algorithms and Growth of Functions – Induction and Ordering Principles – structural induction – recurrence relations 
– Graph – Euler and Hamiltonean Path – Trees, types and their Applications –Lattices – Boolean Algebra and Logic 
Gates  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ريض 627 2 الحلول العددية للمعادالت التفاضلية الجزئية ريض 647 

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To prepare the student find numerical solutions of PDEs using various techniques and error 
estimation suing Finite difference methods and their applciation to physical problems. 

 :األهداف .1
 .الظواهر الفيزيائية العديد من تصفالمعادالت التفاضلية الجزئيةالتى مجموعة مختارة من  استيعاب و فهم  •
 مع المعادالت التفاضلية الجزئية.الطرق العددية شائعة االستخدام  فىلالختالفات األساسية ، ونقاط القوة والضعف إدراك كامل  •

 .الحدية / األولية المرتبطة بها الشروطمع المعادالت التفاضلية الجزئيةلمختلف  المشهورةتطبيق طرق الحل العددية  •
 .في المكان والزمان القدرة على تقطيع المعادالت التفاضلية الجزئية •
 .دة والعناصر المحدودةوق المحدولطرق الفر يةاشتقاق تقديرات الخطأ القياس •
 ية الجزئية.المعادالت التفاضللمختلف  المشهورةطرق الحل العددية القدرة على إنشاء برامج تطبق  •
 .في تقارير المكتوبةالمستخلصة منها  طرق الحل والنتائج  تقديم و مناقشة  •
 المعادالت التفاضلية الجزئيةالمعطاة.د الطرق العددية المناسبة على أساس خصائص يحدت •

 . المحتوي2

 - للمعادالت التفاضلية الجزئية بأنواعها المختلفة/ الحدية  االبتدائيةمشكالت القيمة  -ق المحدودة الضمنية والفر أساليب - الصريحةق المحدودة والفر أساليب
 .ة فى المكان و الزماندوم المحدوالحج المحدودةوتقطيع العناصر  - فيه الخطأ والتحكم اتتقدير -العددية  الحلولاستقرار 



 

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MATH 627    2 hours Numerical solutions of partial differential equations Math 647  
1. Objectives:  To prepare the student find numerical solutions of PDEs using various 

techniques and error estimation suing Finite difference methods and their applciation to 

physical problems. 
ILO: At the end of the course the students will be able to :  

 Understanding a selection of PDEs describing physical phenomena 

 Give a detailed account for the principal differences, strengths and weaknesses of commonly used numerical 
methods for PDE 

 Apply common numerical solution methods for various PDEs with associated boundary/ initial conditions 

 Discretize PDEs in space and time 

 Derive standard error estimates for finite element and finite difference methods 

 Develop programming codes for common numerical discretization methods for PDEs 

 Present and critically discuss solution methods and results in written reports 

 Select appropriate numerical methods based on the characteristics of a PDE problems 
2. Content: 
Explicit Finite difference schemes- Implicit Finite difference schemes- Initial/boundary value problems for parabolic and 
hyperbolic PDEs-Boundary value problems for elliptic PDEs-Stability of numerical solutions- error estimation and control-
Finite element discretization-Finite volume discretization. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ريض 615 4 مشروع بحث  ريض 695

ف المقرر
صي

تو
 

The main objective : To prepare the student take up independent research in Mathematics on completion of the 
Program by making them undertake a guided research project in any area of mathematics of their interest. 

 :. األهداف1
 العلمية الملخصاتالقدرة على جمع المعلومات فيما يتعلق بموضوع رياضي معين أو مجال مرتبط من • 
 المعلومات المجمعةالقدرة على تقديم عرض من • 
 القدرة على صياغة مشكلة البحث على أساس المعرفة المكتسبة• 
 إجراء دراسة موجهة تحت إشراف مشرف• 
 حول تقدم العمل سيمينارعقد • 
 إعداد تقرير للدراسة• 
 المحكمين العلميينتقديم عرض حول النتائج والتقرير والدفاع عنه أمام لجنة • 

 . المحتوي2
حيث هذا البرنامج  األخير من في الفصل الدراسيالبحث   مشروعتمام إطلبات منح درجة الماجستير فى الرياضيات التطبيقية يلزم على الطالب مت إلستيفاء
على الطالب و. قبل القسم ومن ثم موافقة مجلس القسم من  له المخصص المشرف على المشروع بالتشاور مع لهذا المشروع موضوع ختياربا لطالبيقوم ا

سة مفصلة عن سي.وسيتم في نهايةتقديم تقرير من المشرف و بتوجيه المحدد هذا الموضوع القيام بدرا لجنة  من قبل المشروع النظر في تقرير الفصل الدرا
 محكمين تعين من مجلس القسم.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MATH 615 4 hours Research Project Math 695  



 

 

1. Objectives:  To prepare the student take up independent research in Mathematics on 

completion of the Program by making them undertake a guided research project in any 

area of mathematics of their interest. 
ILO: 

At the end of the course the student shall 

 Be able to collect information with regard to a given mathematical topic or associated area from scientific 

literature 

 Be able to make presentation from the gathered information 

 Be able to formulate a research problem based on the acquired knowledge 

 Perform guided study under the supervision of a supervisor 

 Make seminar about the progress of work 

 Prepare a report of study 

 Make a presentation on the findings and the report and defend before a committee of scholars 

2. Content: 
As a partial fulfillment for the award of degree of master in science in applied mathematics students are required to 
complete a research project. The student will have to make a detailed study of a topic allotted by the supervisor 
appointed by the department council and submit a project report. The report will be examined by a panel of examiners 
appointed by the department council. C
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