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 مواصفات مقرر: نظرية األعداد

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

 
 اسم المقرر

Course Title 
 نظرية األعداد

 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

 
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل الثاني –المستوى الثالث   

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 أسس الرياضيات

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 بحتة–رياضيات 

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 اللغة العربية

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. عمر عبدالعزيز العبسي

 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

 

ii. وصف المقررCourse Description: 

الرياضاااايات ال وتة وهر ةظرية يقدم هذا المقرر المفاهيم والنظريات األساااااسااااية في فر  موم من فرو  

كما يوتم هذا  بعاا،  خا ، باألعداد الئااويوة األعداد، والذي يوتم بدراسااة خئاااألع األعداد بعاا،  عام، و

و واساااااتتدام تقنيات ةظرية األعداد في بع  المقرر بإكسااااااال الهالال موارات ح  المعااااا،الت الرياضاااااية 

ويوتري المقرر على المراضاايا التالية: بابلية القساامة، القاساام المعااتر  األك ر، الم اااع  الته يقات العملية.

المعااااتر  األ ااااار، األعداد األولية وخرا ااااوا، وتولي  األعداد الئااااويوة يلى عراملوا األولية، المعاد ت 

هابقات وخرا ااااوا وته يقاتوا، بع  النظريات التا ااااة في التهابقات والدوال العددية الديرفنتية التهية، الت

 وخرا وا.

 

 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
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i. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : بعداالنتهاءمندراسةالمقررسوفيكونالطالبقادراعلىأن

a1– 
عظم، الم اع  المعتر  أليظور فوماً عميقاً لمفاهيم ةظرية األعداد منوابابلية القسمة، القاسم المعتر  ا

 . ار، األعداد األولية والمؤلفة، التهابقات والتهابقات التهيةوالدالة العدديةألا

a2– 
لو  المساأل  الرياضية والوياتية وكيفية يعرح النظريات الرياضية والهرق المتتلفة المتعلقة بالمقرر  

 ته يقوا.

b1– .يه ق المفاهيم األساسية في ةظرية األعداد إلث ات العديد من النظريات والمساأل  الرياضية 

c1-  لو  المعاك  في متتل  المجا ت.في ةظرية األعداد   و النظريات الرياضية المفاهيم يستتدم 

d1– .ًيجيد ييئال األف،ار الرياضية بع،  واضح ومنهقي شفوياً وكتابيا 

d2– .يعم  ب،فاءة بع،  فردي أو كجزء من فريق لو  المساأل  المتعلقة بالمقرر 

 

 

 

 

 

 

 

iii. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes( 

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 

a1– 

ً لمفاهيم ةظرية األعداد منوابابلية  ً عميقا يظور فوما

عظم، الم اع  ألالقسمة، القاسم المعتر  ا

 ار، األعداد األولية والمؤلفة، التهابقات ألالمعتركا

 .والتهابقات التهيةوالدالة العددية

A1 

يظور التريج فوماً عميقاً للنظريات 

الرياضية األساسية والنظام 

 الرياضي.

a2– 
يعرح النظريات الرياضية والهرق المتتلفة المتعلقة 

 بالمقرر  لو  المساأل  الرياضيةوالوياتيةوكيفية ته يقوا.
A2 

يعرح الم ادئ والنظريات الرياضية 

 والربط بين النظرية والته يق.

b1– 
يه ق المفاهيم األساسية في ةظرية األعداد إلث ات العديد 

 من النظريات والمساأل  الرياضية.
B1 

يول  التركيب العام للنظام الرياضي 

 و يستتدم المنهق في تف،يره.

c1- 
في ةظرية   و النظريات الرياضية المفاهيم يستتدم 

 لو  المعاك  في متتل  المجا ت.األعداد 
C4 

يه ق المعرفة الرياضية في الوياة 

 العملية.

d1– 
يجيد ييئال األف،ار الرياضية بع،  واضح ومنهقي 

 شفوياً وكتابياً.
D1 

يترا   بفاعلية في مجمرعة لو  

 المعاك  والمساأل  المهروحة.
d2– 

يعم  ب،فاءة بع،  فردي أو كجزء من فريق لو  المساأل  

 المتعلقة بالمقرر.
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 مترجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقريممراءمة 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 :مراءمة مترجات تعلم المقرر )المعارف والفوم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقريمأو : 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مترجات المقرر/ المعرفة والفوم
KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 يستراتيجيةالتدريس
TeachingStrategies 

 التقريماستراتيجية 
AssessmentStrategies 

a1- 

منوا بابلية يظور فوماً عميقاً لمفاهيم ةظرية األعداد 

عظم، الم اع  ألالقسمة، القاسم المعتر  ا

 ار، األعداد األولية والمؤلفة، ألالمعتر  ا

 التهابقات والتهابقات التهية والدالة العددية.

الورار  -المواضرة التفاعلية 

التعلم  -ح  المع،الت  -والمنابعة 

 الذاتي. 

-الت،ليفات والراج ات 

 -اخت ارات بئيرة 

اخت ار  -ي اخت ار ةئف

 ةواألي

a2– 

يعرح النظريات الرياضية والهرق المتتلفة 

المتعلقة بالمقرر  لو  المساأل  الرياضية والوياتية 

 وكيفية ته يقوا.

الورار - المواضرة التفاعلية

التعلم -ح  المع،الت -والمنابعة 

 الذاتي.

-الت،ليفات والراج ات 

 -اخت ارات بئيرة 

اخت ار  -اخت ار ةئفي 

 ةواألي
 

 ثاةيا:مراءمةمترجات تعلم المقرر)الموارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقريم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 مترجات المقرر/ الموارات الذهنية
IntellectualSkillsCILOs 

 يستراتيجيةالتدريس
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقريم
Assessment 

Strategies 

b1- 
يه ق المفاهيم األساسية في ةظرية األعداد إلث ات 

 العديد من النظريات والمساأل  الرياضية.

الورار  -المواااضااااااارة التفاااعليااة 

ح   -العئاا  الذهني -والمنابعااة 

 التعلم الذاتي. -المع،الت 

-الت،ليفات والراج ات 

 -اخت ارات بئيرة 

اخت ار  -اخت ار ةئفي 

 ةواألي
 

 :مراءمةمترجات تعلم المقرر)الموارات المونية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقريمثالثا:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 الموارات المونية والعمليةمترجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 يستراتيجيةالتدريس
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقريم
AssessmentStrategies 

c1- 

في   و النظريات الرياضية المفاهيم يستتدم 

لو  المعاك  في متتل  ةظرية األعداد 

 المجا ت.

الورار - المواضرة التفاعلية

-ح  المع،الت -والمنابعة 

 التعلم الذاتي.

اخت ارات -الت،ليفات والراج ات 

اخت ار  -اخت ارةئفي  -بئيرة 

 ةواألي

 

 رابعا: مراءمة مترجات تعلم المقرر )الموارات العامة( باستراتيجيةالتدريس والتقريم:
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 
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 مترجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 يستراتيجيةالتدريس
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقريم
AssessmentStrategies 

d1- 
يجيد ييئال األف،ار الرياضية بع،  واضح 

 ومنهقي شفوياً وكتابياً.

المع،الت  ح  -الورار والمنابعة 

 الذاتي.التعلم  -
 –الت،ليفات والراج ات

المالحظة الم اشرة أثناء 

اخت ارات -المواضرة 

 -اخت ار ةئفي  -بئيرة 

 اخت ار ةواألي

d2– 
يعم  ب،فاءة بع،  فردي أو كجزء من فريق لو  

 المساأل  المتعلقة بالمقرر.

ح  المع،الت  -الورار والمنابعة 

ت ادل الت رات بين -التعلم الذاتي  -

 .ال وث في اإلةترةت-الزمالء

الت،ليفات والراج ات 

 –)فردي وجماعي( 

المالحظة الم اشرة أثناء 

 المواضرة

 

iv.  موترى المقررمرضرعاتCourse Content 
 

 Theoretical Aspectأو : مرضرعات الجاةب النظري

 الربم

Order 

المرضرعات 

 الرأليسة/ الرحدات

Topic List / 

Units 

 التفئيليةالمرضرعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيا 

Number 

of Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رمرز 

مترجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 
األعداد 

 الئويوة

 .بابلية القسمة وخرا وا 

 .القاسم المشترك األعظم 
1 3 

a1, a2,b1, 

c1, d1,d2 

2 
 .خرارزمية يبليدس 

 .الم اع  المعتر  األ ار 
1 3 

a1, a2,b1, 

c1, d1,d2 

3 

 األعداد األولية 

 .األعداد األولية 

 .الم رهنة األساسية في الوساال 
1 3 

a1, a2,b1, 

c1, d1,d2 

4 

  ته يقات الم رهنة األساااااسااااية في

 الوساال.

 . طريقة فيرما للتولي 

1 3 
a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

5 
 .المعاد ت الديرفنتية التهية 

 ( 1اخت ار بئير.) 
1 3 

a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

6 

 التهابقات

 .التهابقات وخرا وا 

 .أةظمة الرواسب 
1 3 

a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

7 

 .التهابقات التهية 

  أةظمااة التهااابقااات التهيااة بمتاير

 واحد.

1 3 
a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

8  .3 1 ةظرية ال رابي الئينية 
a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

9 

 .م رهنة أويلر وته يقاتوا 

  ماا اارهااناااة فااياارماااا الئااااااااااارى

 وته يقاتوا.

1 3 
a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 
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10 

بع  

التهابقات 

 التا ة

 .م رهنة  ويلسرن 

 .ع،س م رهنة ويلسرن 
1 3 

a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

11 

بع  الدوال 

 العددية

 .مقدمة عن الدوال ال ربية 

   دالتي عااادد القراساااااام و مجمر

 القراسم.

 .األعداد التامة 

1 3 
a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

12 

 .دالة أويلر وخرا وا 

 .ياة مربياس للتعاكس  

 ( 2اخت ار بئير.) 

1 3 
a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

13 
بع  

المعاد ت 

الديرفنتية غير 

 التهية

 .3 1 ثالثيات فيثاغررث 
a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

14 
  بع  حاااا ت ةظرياااة  فيرماااا

 األخيرة.
1 3 

a1, a2,b1,  

c1, d1,d2 

عدد األسابيا والساعات الفعليةيجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 42  

 

   Practical Aspect ثاةيا:مرضرعات الجاةب العملي 

 الربم

Order 

 التجارال العملية/  تدري ات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيا

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رمرز 

مترجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1     

 يجمالي األسابيا والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس

 المحاضرةالتفاعليةLectures 

 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حاللمشكالت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects 

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباداللخبراتبينالزمالء 
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v. األةعهة والت،ليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 األةعهة/ الت،لي 

Assignments/ Tasks 

ةر  

الت،لي  
)فردي/ 

 تعاوةي(

الدرجة 

 المستوقة

Mark 

أس ر  

 التنفيذ

Week 

Due 

مترجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 
ت،الي  وواج ات في المراضيا الذي يوتريوا المقرر في 

 المواضرة.
 15 فردي

خالل 

 الفئ 

a1, 

a2,b1,  

c1, 

d1,d2 

2      

 === ==   Total Scoreيجمالي الدرجة 

 

 

 

 

 

 

vi. تقييمالتعلمLearning Assessment: 

 الربم

No. 

 أةعهة التقييم 

Assessment Tasks 

ر   أس

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

ةس ة الدرجة يلى 

الدرجة 

 Proportionالنواألية

of Final 

Assessment 

 مترجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
 الت،ليفات والراج ات

Tasks and Assignments 

خالل 

 الفئ 
15 10% a1,a2,b1,c1,d1,d2 

 Quiz 5 7.5 5% a1,a2,b1,c1,d1,d2( 1كرز) 2

 اخت ار ةئ  الفئ  3

Midterm Exam 
9 30 20% a1,a2,b1,c1,d1,d2 

 Quiz 12 7.5 5% a1,a2,b1,c1,d1,d2( 2كرز) 4

5 
 اخت ار ةواية الفئ  )ةظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 60% a1,a2,b1,c1,d1,d2 

 Total  100 150 اإلجمالي%  

 

 كتابة المراجا للمقرر )اسم المؤل ، سنة النعر، اسم ال،تاال، دار النعر، بلد النعر(.:  Learning Resourcesمئادر التعلم
 

 )   تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s)المراجا الرأليسة .1
دار التريجين للنعاااار والترزيا، الممل،ة العربية اله عة الثاةية، ، مقدمة في ةظرية األعداد،2002فرزي الذكير، معروف سااااموان،•

 السعردية.

• Kenneth H. Rosen, 2011, Elementary Number Theory and its applications,Ed. 6, Addison-Wesley, 

USA. 
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 :Essential Referencesالمراجا المساةدة .2
• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمئادر اإلل،تروةية ومرابا اإلةترةت... .3

 https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-781-theory-of-numbers-spring-

2012/index.htm 

 http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/76771/18-781-spring-

2003/contents/index.htm 

 http://www.wikiwand.com/en/Number_theory 

 http://mathworld.wolfram.com/NumberTheory.html 

 

vii.  والسياسات المت عة في المقررال رابطCourse Policies 

 بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 2

للطالب حضممور المحاضممرة إذا تأخر لمدة ربع سمماعة لاال  مرات في الفصممل الدراسممير وإذا تأخر  يسمممح -

 ة عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررر وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.زياد

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 4

 يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها. -

 التكليفات عنالموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم  -

 : Cheatingالغش 5

 في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب. -

 صصة للتكليف.في حال ابوت قيام الطالببالغش أو النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخ -

 :Plagiarismاالنتحال 6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أخرى 7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-781-theory-of-numbers-spring-2012/index.htm
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-781-theory-of-numbers-spring-2012/index.htm
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/76771/18-781-spring-2003/contents/index.htm
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/76771/18-781-spring-2003/contents/index.htm
http://www.wikiwand.com/en/Number_theory
http://mathworld.wolfram.com/NumberTheory.html
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 ةظرية األعداد. :خهة مقرر
 

ii. معلرمات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 ا سم

Name .د. عمر ع دالعزيز الع سي 

الساعات الم،ت ية 

 )أس رعيا(
Office Hours 

 

 الم،ان وربم الوات 

Location&Telephone 

No. 

772 815 749 
 الس ت

SAT 

 األحد

SUN 

 ا ثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 التميس

THU 

 ال ريد اإلل،تروةي

E-mail 
Omaralabsi14@gmai.com       

 

iii.  معلرمات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 
 اسم المقرر
Course Title 

 ةظرية األعداد.

Number Theory 

 
 رمز المقرر وربمه

Course Code and Number 
 

mailto:Omaralabsi14@gmai.com
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 الساعات المعتمدة للمقرر

CreditHours 

 CreditHoursالساعات المعتمدة 
 المجمر 

Total مواضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

3 -- -- 3 

 
 المسترى والفئ  الدراسي

Study Level and Semester 
 المسترى الثالث الفئ  الدراسي الثاةي.

 المتهل ات السابقة للمقرر )ين وجدت( 
Pre-requisites  

 أسس الرياضيات.

– Co )ين وجدت(المتهل ات المئاح ة  

requisite 
  يرجد.

 

ال رةامج/ ال رامج التي يتم فيوا تدريس 

 Program (s) in which the course isالمقرر 

offered 
بوتة. –رياضيات   

 لاة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 العربية.

 م،ان تدريس المقرر 
Location of teaching the course 

 م نى القسم.

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

iv. وصف المقررCourse Description: 

يقدم هذا المقرر المفاهيم والنظريات األساااااسااااية في فر  موم من فرو  الرياضاااايات ال وتة وهر ةظرية 

كما يوتم هذا  بعاا،  خا ، باألعداد الئااويوة خئاااألع األعداد بعاا،  عام، واألعداد، والذي يوتم بدراسااة 

المقرر بإكسااااااال الهالال موارات ح  المعااااا،الت الرياضاااااية و واساااااتتدام تقنيات ةظرية األعداد في بع  

ويوتري المقرر على المراضاايا التالية: بابلية القساامة، القاساام المعااتر  األك ر، الم اااع   ية.الته يقات العمل

المعااااتر  األ ااااار، األعداد األولية وخرا ااااوا، وتولي  األعداد الئااااويوة يلى عراملوا األولية، المعاد ت 

هابقات والدوال العددية الديرفنتية التهية، التهابقات وخرا ااااوا وته يقاتوا، بع  النظريات التا ااااة في الت

 وخرا وا.

 

v. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : بعداالنتهاءمندراسةالمقررسوفيكونالطالبقادراعلىأن

a1– 
عظم، الم اع  المعتر  ألالقسمة، القاسم المعتر  ايظور فوماً عميقاً لمفاهيم ةظرية األعداد منوابابلية 

 . ار، األعداد األولية والمؤلفة، التهابقات والتهابقات التهيةوالدالة العدديةألا

a2– 
يعرح النظريات الرياضية والهرق المتتلفة المتعلقة بالمقرر  لو  المساأل  الرياضية والوياتية وكيفية 

 ته يقوا.

b1– سية في ةظرية األعداد إلث ات العديد من النظريات والمساأل  الرياضية.يه ق المفاهيم األسا 

c1-  لو  المعاك  في متتل  المجا ت.في ةظرية األعداد   و النظريات الرياضية المفاهيم يستتدم 

d1– .ًيجيد ييئال األف،ار الرياضية بع،  واضح ومنهقي شفوياً وكتابيا 

d2– .يعم  ب،فاءة بع،  فردي أو كجزء من فريق لو  المساأل  المتعلقة بالمقرر 

 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
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vi. المقرر موترىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالمرضرعات النظريةأو : 

 الربم
Order 

 الرحدات
)المرضرعات 

 (الرأليسة

Units 

 المرضرعات التفئيلية

Sub Topics 

 األس ر 
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
األعداد 

 الئويوة

 .بابلية القسمة وخرا وا 

 .القاسم المشترك األعظم 
1 3 

2 
 .خرارزمية يبليدس 

 .الم اع  المعتر  األ ار 
2 3 

3 

األعداد 

 األولية 

 .األعداد األولية 

 .الم رهنة األساسية في الوساال 
3 3 

4 
 .ته يقات الم رهنة األساسية في الوساال 

 . طريقة فيرما للتولي 
4 3 

5 
 .المعاد ت الديرفنتية التهية 

 ( 1اخت ار بئير.) 
5 3 

6 

 التهابقات

 .التهابقات وخرا وا 

 .أةظمة الرواسب 
6 3 

7 
 .التهابقات التهية 

 .أةظمة التهابقات التهية بمتاير واحد 
7 3 

8   3 8 ةظريةال رابي الئينية 

  9 اخت ار ةئ  الفئ . 9

بع   10

التهابقات 

 التا ة

 .م رهنة أويلر وته يقاتوا 

 .م رهنة فيرما الئارى وته يقاتوا 
10 3 

11 
 .م رهنة  ويلسرن 

 ع،س م رهنة ويلسرن.
11 3 

12 

بع  الدوال 

 العددية

 .مقدمة عن الدوال ال ربية 

 .دالة عدد القراسم 

 .دالة مجمر  القراسم 

 .األعداد التامة 

12 3 

13 

  أويلر وخرا وا.دالة 

 .ياة مربياس للتعاكس  

 (.2اخت ار بئير )

13 3 

بع   14

المعاد ت 

الديرفنتية غير 

 التهية

 .3 14 ثالثيات فيثاغررث 

 3 15 بع  حا ت ةظرية فرما األخيرة. 15
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  W16 (نظري) اختبارنهايةالفصل 16

 عدد األسابيا والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 42 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثاةيا:خهة تنفيذ الجاةب العملي 

 الربم
Order 

 الموام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األس ر 

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

    

 يجمالي األسابيا والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14  

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس

 المحاضرةالتفاعليةLectures 

 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حاللمشكالت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects 

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباداللخبراتبينالزمالء 

 

vi والت،ليفات.األةعهةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النعاط/ الت،لي 

Assignments 

ةر  

الت،لي  
)فردي/ 

 تعاوةي(

الدرجة 

 المستوقة

Mark 

أس ر  

 التنفيذ

Week 

Due 

1 
ت،الي  وواج ات في المراضيا الذي يوتريوا المقرر في 

 المواضرة.
 15 فردي

خالل 

 الفئ 

 Total Score 15  يجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقريمLearning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقريم

Assessment Method 

مرعد)أس ر ( 

 التقريم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الرزن 

 %النس ي

Proportion of 

Final 

Assessment 
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1 
 الت،ليفات والراج ات

Tasks and Assignments 
 %10 15 خالل الفئ 

 Quiz 5 7.5 5%( 1كرز) 2

3 
 اخت ار ةئ  الفئ 

Midterm Exam 
9 30 20% 

 Quiz 12 7.5 5%( 2كرز) 4

5 
 اخت ار ةواية الفئ  )ةظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 60% 

 Total  150 100%المجمر  

 

 .viii مئادر التعلمLearning Resources  :.)اسم المؤل ، سنة النعر، اسم ال،تاال، دار النعر، بلد النعر( 
 

 )   تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s)المراجا الرأليسة .4
الممل،ة العربية دار التريجين للنعاار والترزيا، اله عة الثاةية،  ، مقدمة في ةظرية األعداد،2002فرزي الذكير، معروف سااموان، •

 السعردية.

• Kenneth H. Rosen, 2011, Elementary Number Theory and its applications,Ed. 6, Addison-Wesley, 

USA. 

 :Essential Referencesالمراجا المساةدة .5
• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمئادر اإلل،تروةية ومرابا اإلةترةت... .6

 https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-781-theory-of-numbers-spring-

2012/index.htm 

 http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/76771/18-781-spring-

2003/contents/index.htm 

 http://www.wikiwand.com/en/Number_theory 

 http://mathworld.wolfram.com/NumberTheory.html 

 

ix. ال رابط والسياسات المت عة في المقررCourse Policies 

 بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضممور المحاضممرة إذا تأخر لمدة ربع سمماعة لاال  مرات في الفصممل الدراسممير وإذا تأخر  يسمممح -

 زيادة عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررر وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-781-theory-of-numbers-spring-2012/index.htm
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-781-theory-of-numbers-spring-2012/index.htm
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/76771/18-781-spring-2003/contents/index.htm
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/76771/18-781-spring-2003/contents/index.htm
http://www.wikiwand.com/en/Number_theory
http://mathworld.wolfram.com/NumberTheory.html
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 يفات وتسليمها.ل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفص -

 ليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عنالموعدالمحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تس -

 : Cheatingالغش 5

 ب.في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطال -

 في حال ابوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مال  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


