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 أولويات البحث العلمي لقسم الرياضيات 
 أولويات القسم(.)المواضيع البحثية التي تعتبر من 

 

 

 أوال: بالنسبت لمشاريع التخزج لطلبت قسم الزياضياث.

 مجاالث البحج نسبت البحج العلمي

40% 
، انصؼٕثبد انزٙ رٕاخّ رذسٚس انشٚبضٛبد، ثُبء ٔرطٕٚش رشثٕ٘ )رذسٚس انشٚبضٛبد

 .(يُبْح انشٚبضٛبد، ربسٚخ ٔفهسفخ ٔطجٛؼخ انشٚبضٛبد، رطجٛمبد رذسٚسٛخ

60% 

 )ثحثّ ٔرطجٛمٛخ ٔاإلحصبء ٔرطجٛمبد انشٚبضٛبد فٙ انؼهٕو األخشٖ(رخصصٙ 

انًٕاضٛغ انزٙ نٓب ػاللخ فٙ انًدبالد انًٕخٕدح فٙ يُٓح انشٚبضٛبد فٙ انًشحهخ  30%

 انثبَٕٚخ يثال انزفبضم ٔانزكبيم ٔاندجش انخطٙ ٔانُٓذسخ انزحهٛهٛخ ٔ...........

 ٚخصص نًمشساد انفصٕل انًزمذيخ انخبصخ ثبنمسى. 30%

 

 انيا:بالنسبت ألبحاث األساتذة بقسم الزياضياث:ح

 مجاالث البحج نسبت البحج العلمي

30% 

فٙ يدبل انشٚبضٛبد انجحثخ )خجش يدشد، رحهٛم حمٛمٙ، يؼبدالد رفبضهٛخ ػبدٚخ، 

انزحهٛم انذانٙ، اندجش انخطٙ يؼبدالد رفبضهٛخ خضئٛخ، َظشٚخ األػذاد، انذٔال انخبصخ، 

.)....... 

30% 
فٙ يدبل انشٚبضٛبد انزطجٛمٛخ )انزحهٛم انًشكت ٔرطجٛمبرّ، انزحهٛم انؼذد٘، 

 انذُٚبيٛكب.......(

10% 

ٔرطجٛك يجبدئّ فٙ انؼهٕو انزطجٛمٛخ ٔاإلَسبَٛخ  فٙ يدبل اإلحصبء )اإلحصبء انٕصفٙ

نًُزخخ اإلحصبئٛخ ٔرطجٛمبرٓب فٙ انًسبئم انؼًهٛخ، ا االحزًبالدَظشٚخ ، ٔانزشثٕٚخ 

 االحزًبنٛخانزٕصٚؼبد ٔرطجٛمبرٓب فٙ انزُجؤ ٔارخبر انمشاس، اإلحصبء انشٚبضٙ كزطجٛك 

 ٔاسزخذايٓب فٙ انزطجٛمبد اإلحصبئٛخ. 

20% 
فٙ يدبل رذسٚس انشٚبضٛبد )رطجٛك اسزشارٛدٛبد انزذسٚس، دساسخ اردبْبد، ركُٕنٕخٛب 

 انزؼهٛى(

10% 
فٙ يدبل رطجٛمبد انشٚبضٛبد فٙ انؼهٕو األخشٖ )انفٛضٚبء، االلزصبد، انؼهٕو انًبنٛخ، 

)......... 

 

 



لقسم الرياضيات  الخطط التدريبية وورش العمل  

2022/2022 

 

ًٔٚكٍ رهخٛص ْزِ انذٔساد ٔانزٙ رشًم كال  خانمبدي نهسُخ انذساسٛخُٚضيغ انمسى ٔٚخطظ نؼًم دٔساد رذسٚجٛخ 

 يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ثبنمسى ٔطهجخ انمسى ػهٗ حذ سٕاء. 

 الخطت التدريبيت / ورش العمل ث
 المستهدفىن

 بالتعاون مع
 طلبت أعضاء ه ث

1 
دٔسح فٙ ثشَبيح انًبرالة 

MATLAB 
  أ. أسًبء األحٕل ػضٕ ِ د ثبنمسى 

 أ. َدى انذٍٚ انفزحهٙ ػضٕ ِ د ثبنمسى  SPSS دٔسح انزحهٛم اإلحصبئٙ  2

 لسى انهغخ اإلَدهٛضٚخ   دٔسح رؼهى انهغخ اإلَدهٛضٚخ 3

4 
ٔسشخ ػًم نفزح حسبثبد ػهٗ 

 يٕالغ انزٕاصم األكبدًٚٙ
  

يكزت انجحٕس ٔاالسزشبساد 

 ٔانزذسٚت

 

ٔسشخ ػًم حٕل رٕصٛف 

 انًمشساد انذساسٛخ ٔانجشَبيح

 انزؼهًٛٙ

  ٌػضٕ ِ د ثبنمسى أ. فٕصٚخ انحصب 

5 
اسزخذاو رمُٛبد انحبسٕة فٙ 

 رذسٚس انشٚبضٛبد
  أ. فٕصٚخ انحصبٌ ػضٕ ِ د ثبنمسى 

6 
شبيهخ  رذسٚجٛخدٔسح 

 يبٚكشٔسٕفذ أٔفٛس
  لسى انحبسٕة 

7 
اندبيؼٙ  انجشٚذ االنكزشَٔٙ

 ٔأًْٛزّ
  

 يكزت انًؼهٕيبد ٔانزٕثٛك 

 أسبيخأ ْذٖ + أ. 

   يششٔع انزخشج ٔطشق كزبثزّ 8
أػضبء ِ د  د. سثٛؼخ + أ. فٕصٚخ

 ثبنمسى

 يُسك انجحٕس ٔاالسزشبساد ثبنمسى   يششٔع انزخشج رٕثٛك 9

 

 

  


