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0301901 Methods of Applied Mathematics 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Boundary value problems for ordinary and partial differential equations, 

integral transforms, Volterra and Fredholm equations, variational methods, 

asymptotic methods, distribution theory. 

 

 

0301902 Ordinary Differential Equations 

Prerequisite: (0301901)  

3 Credit Hrs. 

 Existence and uniqueness, Poincare-Bendxion theory, stability theory of linear 

and almost linear systems, periodic solutions and generalized solutions of 

ordinary differential equations, nonlinear equations and stability. 

 

 

0301903 Partial Differential Equations 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
General theory of first-order equations, the Cauchy problem, second-order 

equations: characteristics and normal forms, equations of mathematical physics, 

advanced techniques of solutions. 

 

 

0301904 Advanced Methods of Applied Mathematics  

Prerequisite: (0301901) 

3 Credit Hrs. 

 Singular integral equations, nonlinear integral equations, nonlinear PDE’s and 

systems, some of the advanced techniques: perturbation methods, variational 

methods, Weiner-Hopf technique, inverse scattering. 

 

 

0301905 Dynamical Systems   3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Fundamental concepts, extensive survey of examples, equivalence and 

classification of dynamical systems, principal classes of asymptotic invariants, 

circle maps, chaos. 

 

 

0301911 Functional Analysis 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Banach and Hilbert spaces, Hahn-Banach, closed graph, open mapping, and 

uniform boundedness theorems, duality and weak topologies, convexity, Kerin-

Milman theorem, elements of the spectral theory for bounded operators on 

Hilbert space, compact operators, spectral theorem for compact normal 

operators, Banach algebras, fixed point theorems. 

 

 

0301912 Operator Theory    

Prerequisite: (0301911) 

3 Credit Hrs. 

 Basic facts about operators on Hiblert space, spectral theorem for normal 

operators, shift operators, commutators and derivations, subnormal and 

hyponormal operators, operators in Schatten classes, Algebra of operators. 

 

 

 

 

 



0301913 Analysis of Operators                                                  

Prerequisite: (0301911) 

3 Credit Hrs. 

 Singular values of compact operators, unitarily invariant norms, norm 

ideals, operator monotone functions, operator inequalities and norm 

inequalities, commutator inequalities, perturbation inequalities, 

operator approximation. 

 

 

0301914 Geometry of Banach Spaces 

Prerequisite: (0301911) 

3 Credit Hrs. 

 Reflexive Banach spaces, separable Banach spaces, uniformly convex 

spaces, strict convexity and smoothness, Gateaux-differentiability of 

the norm, extreme, exposed and smooth points, best approximation in 

Banach spaces. 

 

 

0301915 Complex Analysis  3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Selected topics from the theory of entire functions, harmonic and 

subharmonic functions, geometric function theory, Hardy spaces, 

functions of several complex variables. 

 

 

0301921 Matrix Analysis 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Majorization, eigenvalue and singular value inequalities, symmetric 

norms, spectral radius inequalities, numerical range , numerical radius 

inequalities, commutator estimates, arithmetic-geometric mean 

inequalities,  Schwarz inequalities, perturbation of matrix functions. 

 

 

0301931 Mathematical Statistics  3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Theory of point estimation: unbiasedness, equivariance, resampling: 

bootstrap and Jackknife estimates, large sample theory, asymptotic 

optimality, theory of testing statistical hypotheses, the decision 

problem, uniformly most powerful tests, unbiasedness, invariance, 

minimax principles. 

                                          

 

0301932 Probability Theory 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Infinite divisible laws, matingales, ergodic theory, Markov chains, 

Brownian motion, renewal theorem, invariance theorem. 

 

 

0301933 Information Theory 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Functional   equations,  classification   of   information    measures,  

survey of well known measures, required properties of information 

measures, axiomatic approach to characterizations of entropies, 

extensions of entropies to the  continuous case, relationship measures, 

sufficient partitions and efficiency, maximum-entropy models, Akaiki 

information criterion and model selection, Kullback-Leibler 

divergence and testing statistical models. 

 

 

0301934 Reliability Theory 

Prerequisite: (0301931) 

3 Credit Hrs. 

 Coherent  systems,  reliability  of coherent   systems,  classes  of 

distributions of importance in reliability theory IFR, IFRA, NBU, 

NBUE, DMRL, and their dual classes, shock models, stress-strength 

models, preservation of life distribution classes under reliability 

operations, multivariate exponential  distributions, maintenance 

policies, replace-ment models, some inference problems in reliability 

theory, limit distributions of coherent system life. 

 

 

 



0301935 Stochastic Processes  

Prerequisite: None. 

3 Credit Hrs. 

 Definitions and terminology, classification, Markov chains  (discrete 

and continuous Markov chains), renewal process, martingales, 

Brownian motion, branching processes, stationary processes, queueing 

theory, applications. 

 

 

0301941 Theory of Groups and Fields 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Further study of group theory: group actions, t, solvable, and nilpotent 

groups, splitting field of a polynomial, the Galois group, fundamental 

theorem of Galois theory; the general equation of the nth degree, finite 

ordered fields, real closed field. 

 

 

0301942 Commutative Algebra 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Review of modules over commutative rings, chain conditions, 

projective and flat modules, localizations, domains and ideal theory, 

integral extensions, valuation rings. 

 

 

0301943 Algebraic Graph Theory 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Review of basics in graph theory, matrices and graph theory, 

characteristic polynomial, chromatic polynomials, automorphism 

groups, symmetry and regularity of groups, graph enumerations, Polya 

theorem. 

 

 

0301944 Number Theory 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: (0301941) 
Algebraic integer numbers, integers closure Galois fields extensions, 

Dedekind, rings, completeness, quadratic fields, cyclic fields. 

 

 

0301961 Topology         3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Quotient spaces and quotient mappings, function spaces, 

compactifications, Stone-Čech compactification, perfect mappings, 

Lindelof spaces, countably compact spaces, pseudocompact spaces 

and sequentially compact spaces, real compact spaces, paracompact 

spaces, countably paracompact spaces, weakly and strongly 

paracompact spaces.  

 

 

0301962 Point Set Topology                                                        

Prerequisite: (0301961) 

3 Credit Hrs. 

 [a,b]-compact   spaces,   spaces   related   to   normal   spaces,   

expandable   spaces, generalizations of paracompact spaces and 

related spaces, product theorems, metrization theorems. 

 

 

0301963 Algebraic Topology   3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
The homotopy relations, the fundamental group, covering spaces, 

foundamental group of a covering space foundamental group an orbit 

space, lefting theorems Seifert-Van Kampen theorem, homology 

theory. 

 

 

0301981 Special Topics in Mathematics 3 Credit Hrs. 

 Prerequisite: None. 
Topics to be chosen from various fields of mathematics.  

 

     



 الرياضياتبرنامج: ال

 الدكتوراهالدرجة الممنوحة: 

 

 

  وادـمالف ــوص
 

ساعات معتمدة 0 طرق الرياضيات التطبيقية 3030030  
 ال يوجد.المتطلب السابق:  

مساال الحدية ااملددالتاالعادلحدتلع اامل حدال حاامل لحدكيااي ،دلحدكالمدحاام لحدالتاالعادلحدكالمدحااملماا ل

ل. لنظر ملحدكيز تلدحدكقلربحمللفيدكرحل فر ةهيدم لطرقلحدكغحرحدل لطرقلحداليلذحةطرحزل

 

 

 عاديةالتفاضلية المعادالت ال 3031030

 (3031031: )المتطلب السابق

ساعات معتمدة 0  

شاههلحألنظالاملحدخطحام للحألنظالامبنةكس  لتايحز لل- لنظر ملبي نالريللحديال  حةحنحكه جــيعل 

 حديدااي لحدالتالالااملددالتاالعادلحدك للاادحملحدتلع اام لحدالتاالعادل حاارللدة ر اامحدخطحاامل حديدااي لح

لحدخطحمل تيحزحنهل.

ل

 

ساعات معتمدة 0 المعادالت التفاضلية الجزئية 3031030  

 ال يوجد.المتطلب السابق:  
التاالعادلحد لمسااةدملكيشاا ل لحأل داا حدرتهااملحدك للاادحملحدال حااملماا لدالتاالعادلدحدنظر ااملحدتلماامل

طارقلل.حدر للاحمحد حل ال للفا لحدالالحلحدل حدصحغلحدقحلسحم لمتلعادل:حدرتهملحدثلنحمم للحدال حم

لم.حالمكقةم

ل

 

 طرق متقدمة في الرياضيات التطبيقية 3031030

 (3031031المتطلب السابق: )

ساعات معتمدة 0  

ل حاامل حاارلحدالتاالعادلحدكالمدحااملحدالن اارعةل لحدالتاالعادلحدكالمدحاامل حاارلحدخطحاامل لحدالتاالعادلحدا 

ل.هـيب لحدكشكتلحدتاس ل-فل نرتقنحملحدخطحمل لبتضلحدطرقلحدالكقةمم:لحدرج ل  لحدكغحرل ل

ل

 

ساعات معتمدة 0 األنظمة الديناميكية 3031030  

 ال يوجد.المتطلب السابق:  
المفاهيم األساسية، أمثلة متعددة على األنظمة الخطية، توافق وتصنيف األنظمة الديناميكية، 

 .الرئيسية للتغيرات التقاربية، تحويالت الدائرة، التشوشالصفوف 

 

 

ساعات معتمدة 0 التحليل الدالي 3031011  

 ال يوجد.المتطلب السابق:  
مهااة ل لحدكطهحاا لحدال كااي  لحدهحاال لحدالغداا  لبناالللل-هاال لللدفضاال حدلبنااللل هدهااردل لنظر اا

نظر املكارح  ل مدالال ل لصنل ارللني مل حدكهيداحلدلحدضتح م لحدكياةبل ثحدالية ع ملحدالنكظم لحد

نظر ملحدطحفلددالؤثرحدلحدالية عةلصد لفضل لهدهاردل لحدالاؤثرحدلحدالكرح ام لنظر املحدطحافل

ل.حدالكرح مل حدالتكةدمل لجهر لدلبنلل لنظر لدلحدنقطملحدثلبكملددالؤثرحد

ل

 

 نظرية المؤثرات 3031010

     (3031011: )المتطلب السابق

ساعات معتمدة 0  

حي لحدالؤثرحدلصد لفضل لهدهرد لنظر ملحدطحفلددالؤثرحدلحدالتكةدم لمؤثرحدللم سلسححقل  ل 

 حدالهااة ادل حاشااكقل،لدل لحدالااؤثرحدلتيااتلحدالتكةداامل حدالااؤثرحدل،دحدااملحاصكااةح ل للحإلزححاام

ل.مؤثرحدل  نلفلشلت  لجهرلحدالؤثرحد

ل

 

 تحليل المؤثرات   3030000

(3031011: )المتطلب السابق  

ساعات معتمدة 0  

 لحدالثلدحلدلحدالتحرة لع ح للدقحملحدالن رعةلددالؤثرحدلحدالكرح م لحدالتل حرلحد،مكغحرةل حة لح 

ل.حدالؤثرحدلحدرتهمل لمكهل نلدلحدالهة اد لمكهل نلدلحدرج ل  لتقر بلحدالؤثرحد  
 

 

 

ساعات معتمدة 0 هندسة فضاءات بناخ   3031010  

 رقم الخّطة 0/00 30 5332 د



 (3031011: )المتطلب السابق

 لفضاال حدلبناالللحدقلبدااملدد صااا لحد ضاال حدلمنكظالااملفضاال حدلبناالللحانتلكسااحمل 

حدكيااةب لحدكيااةب لحدقطتاا ل حدال،ساام لت للااالجلتااملددالتحاالر لحدنقاالطلحدالكطرفاام ل

لل.ف لفضل حدلبنلللحألفضاحدنقلطلحدالتر لم لحدنقلطلحدالدسل  لحدكقر بل
ل

 

ساعات معتمدة 0 التحليل المركب 3031010  
 ال يوجد.المتطلب السابق:  

خكااالرلمااا لنظر اااملحداااة ح لحدشااالمدم لحداااة ح لحدكيحفقحااامل حداااة ح لتياااتلميحلاااح لت

حدكيحفقحاام لنظر ااملحدااة ح لحدهنةسااحم لفضاال حدلهاالرعي لع ح لحدالكغحاارحدلحدتقة اامل

ل.حدالكتةعة
 

 

ساعات معتمدة 0 تحليل المصفوفات 3031001  
 ال يوجد.المتطلب السابق:  

ل حرلحدالكناالةرة لمكهل ناالدلنصاافلحإلكهاالر لمكهل ناالدلحدقااحملحدوحتحاامل حدالن اارعة لحدالتاا

حدقطااارلحدطح اااا  لحدالااااةتلحدتااااةعي لمكهل نااالدلنصاااافلحدقطاااارلحدتااااةعي لتقااااة رحدل

حدهنةساا  لمكهل ناالدلشاايحرز لرج اال للل-حدالهااة اد لمكهل ناالدلحديسااالحديساالب ل

لإ،كرحنلدلحدالص يفلد.
ل

 

ساعات معتمدة 0 اإلحصاء الرياضي 3031001  
 ال يوجد.المتطلب السابق:  

دكقة رلحدنقط :لصةملحدكيحل لتسل يلحدكهل   لتاي  لصحنلدلمكتاةعةلاحدهايدلنظر ملح

سرح ل ل حدالكلنل ف( لنظر ملحدتحنلدلحداهحرة لحألفضدحملحدكقلربحم.لنظر املحتكهالرل

حد رلااحلد:لمسااةدملحدقاارحرحد لحاتكهاالرحدلذحدلحدقاايةلحدتظالاا لحدالنكظالاام لصااةمل

لحدتظال .ل–لحدكيحل لمهة لصةملحدكغحر لمهة لحدقحالملحدصغرت
 

 

ساعات معتمدة 0 نظرية االحتماالت 3031000  

 ال يوجد.المتطلب السابق:  
ل،يحنح لحدقسالملحد،نهل حم لحألدتلبلحدتلعدم لحدنظر ملحارجيع م لس،ساالمالركيف 

لحديركملحدهرح نحم لنظر ملحدكاة ة ل صةملصةملحدكغحر.
 

 

ساعات معتمدة 0 نظرية المعلومات 3031000  

 ال يوجد.لب السابق: المتط 
المعادالت الداليه، تصنيف مقاييس المعلومات، مسح بمقاييس المعلومات 

الموضوعات  أسلوبالمعروفة، الخواص المرغوب فيها لمقاييس المعلومات، 
لتمييز مقاييس عدم االنتظام، تعميم مقاييس عدم االنتظام للتوزيعات المتصلة، 

، نماذج عدم العشوائية العظمى، محك والكفاءةمقاييس العالقات، التجزئة الكافية 
 .اكيكي الختيار النماذج، مقياس كولباك واليبلر واختيار النماذج

ل

 

 نظرية الموثوقية 3031000

 (3031001المتطلب السابق: )

 ساعات معتمدة 0

المتماسةةكة، صةةفوف التوزيعةةات المهمةةة فةةي  األنظمةةةالمتماسةةكة، موثوقيةةة  األنظمةةةل
بما فيها توزيعات زيادة معدل الفشل، وزيادة معةدل الفشةل المتوسةط،  نظرية الجودة

والجديد أفضل من المستخدم، والجديد  أفضل من المستخدم فةي التوقة ، ونظائرهةا، 
نماذج الصدمة، نماذج الضغط وقوة  التحمل، المحافظة على عةائالت توزية  الحيةاة 

متعةددة، خطةط الصةيانة، نمةاذج تحت تأثير عمليات الموثوقيةة، التوزيعةات االسةية ال
 ألنظمةةاالستبدال، بعض مسائل االستدالل في نظريةة الموثوقيةة، توزيعةات تقاربيةة 

 .الحياة المتماسكة
 

 

 العمليات العشوائية 3031000

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

ساعات معتمدة 0  

ن صادمل سلسحلدلحدطرقلحدتشيح حم لتصنحفلحدطرقلحدتشيح حم لصالدحالدلمالركيفلحدال 

 حدالكصدم لصالدحالدلحدكاة اة لحألدتالبلحدتلعدام لحديركاملحدهرح نحام لصالدحالدلحدكشات ب ل

ة لتطهحقلد. لنظر ملحدص يف لحدتالدحلدلحدالسكقر 
ل

 

 ساعات معتمدة 0 نظرية الزمر والحقول 3031001

 ال يوجد.المتطلب السابق: ل
لاالفحملفا لنظر ااملحدلمارل لتااةثحرحدلحدلمارل لنظر االدلسال ديل لحدلماارلإميلايصلدل

حدقلبدااملدديااال حدلماارلحدالصااغرةل لحقااالحدكيدحااالداثحاارلحااة عل لزماارلجاالديحل لنظر اامل

 لحديقاي لحدالنكهحام لحديقاي لحدالرتهام لل لل لحدالتلعدملحدتلماملما لعرجامحألسلسحمجلديحل

ل.حديقي لحديقحقحملحدالغدقم

 

 

 

 ساعات معتمدة 0 تبديلي    الجبر ال 3031000



 ال يوجد: المتطلب السابق

مل حداليع ايادلمرحجتملحداليع يادلصد لحدقملحبةحدحم لشر طلحدسدسدمل لمالادلحدالسطيل

ماااالادلع ةكناااةل نظر اااملحدالثلدحااالدل لحدكيساااحتلدلحدصااايحيمل للل  حدكيلاااحل حاساااقلطحم

ل.حديدقلدلحدقحالحم

ل

 

 نظرية البيان الجبرية 3031000

 ال يوجد.: تطلب السابقالم

 ساعات معتمدة 0

مــرحجتملف لحسلسحلدلنظر ملحدهحل ل لحدالص يفلدل نظر ملحدهحل  لحدية ع لدل لحدالالحالة لل

ل.حة ع لدلحدكدي  ل نظر ملحدكشلكا لحدكنلةرل حنكظلملحدهحلنلدل لصةلحدهحل ل ل نظر ملبيدحل

ل

 

 ساعات معتمدة 0 نظرية األعداد 3031000

 (3031001)لسابق: المتطلب ال
حألصةحعلحدصيحيملحداهر م لحانغ،قلحدصيححل لتيسحتلدلحقي لجالديح لحدقالدلع ةكناةل ل

لحاككالل  لحدالالحلل حدالكخلدف لحديقي لحدكربحتحم لحديقي لحدة حره.

ل

 

 ساعات معتمدة 0 التبولوجيـــا 3031031

 ال يوجد.المتطلب السابق: ل
فضال حدلحا،كارح  لحدارا لحدارالبطر قاملساكي لفضل حدلحدقسالمل ح،كرحنالدلحدقساالم ل

 تشحك لحا،كرحنلدلحدكلمم لفضل حدلدنةديف لحد ضل حدلحدالكرح ملحدالتاة عة لحد ضال حدل

حدالكرح ااملحدلح  اامل لحد ضاال حدلحدالكرح ااملحدالككلدحااملل حد ضاال حدلحدالكرح ااملحديقحقحاام ل

 حدللاتح ملشاههلحد ضل حدلشههلحدالكرح م للحد ضل حدلشههلحدالكرح ملحدالتة عةل حد ضل

لحدكرحال ،ي ملشههلحدكرحا.

ل

 

 التبولوجيا النقطية 3031030

 (3031031المتطلب السابق: )

 ساعات معتمدة 0

حد ضاال حدلحدالكرح ااملماا لحداانالالا  ب(ل لحد ضاال حدلحدالرتهطااملبلد ضاال حدلحدنظلمحاامل لل

ضلحد ضاال حدلحدالالكااةةلشااههلحدالكرح اامل حد ضاال حدلحدالرتهطااملبهاال لنظر ااملحداااةح لدااهت

لحد ضل حدلحدكهيديج  لنظر لدلحدقحلس.

ل

 

 ساعات معتمدة 0 التبولوجيا الجبرية  3031030

 ال يوجد.المتطلب السابق: ل
لدد ضل حدل لحألسلسحم لحدلمر لحدنقطحم  لفضل حد لحألسلسحم  لحدلمرة لحدهرميتحم  حدت،،لد

لن لكلمه   ل فل  لسح حرد لنظر م لحدرف   لنظر لد لحدقسالم  ل حد ضل حد ظر ملحدكهيديجحم

لحدهيميديج .

ل

 

 ساعات معتمدة 0 موضوعات خاصة في الرياضيات 3031031

 ال يوجد.المتطلب السابق: ل
لميليصلدلمخكلرةلم لحقي لحدر للحلدلحدالخكد م.

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 الرياضياتالبرنامج: 

 الدكتوراهالدرجة الممنوحة: 

 

 

ة الدراسية ـالخط



 : أحكام وشروط عامة  : أوال
 راسات العليا.مج الداتلتزم هذه الخطة م  تعليمات اإلطار العام لبر. 1
 التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج:. 2

 ماجستير رياضيات    )أ(
 ماجستير إحصاء رياضي. )ب(

 

 : شروط خاصة ثانيا:  
 .ال يوجد

 

 اعة معتمدة موّزعة كما يلي:( س45تتكّون مواد هذه الخّطة من ) ثالثاً:
 

 ساعة معتمدة كما يلي:( 11): ةإجباري مواد  .1

المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المــــادة رقم المادة

 3331031 طرق الرياضيات التطبيقية 3 -

 3331011 التحليل الدالـــــي 3 -

 3331021 تحليل المصفوفـــات 3 -

 3331031 اإلحصاء الرياضـــي 3 -

 3331031 نظرية الزمـر والحقول 3 -

 3331031 التبولوجيـــــــا 3 -

 

 يتم اختيارها مما يلي:( ساعة معتمدة 01ختيارية: )إمواد  .2

المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المــــادة رقم المادة

 3331032 المعادالت التفاضلية العادية  3         3331031

 3331033 معادالت التفاضلية الجزئية  ال  3         -

 3331033 طرق متقدمة في الرياضيات التطبيقية 3         3331031

 3331030 األنظمة الديناميكية 3         -

 3331012 نظرية المؤثـرات 3         3331011

 3331013 تحليل المؤثـرات 3         3331011

 3331013 ناخهندسة فضاءت ب 3         3331011

 3331010 التحليـل المركـب  3         -

 3331032 نظرية االحتمـاالت 3 -

 3331033 نظرية المعلومـات 3 -

 3331033 نظرية الموثوقيـة 3 3331031

 3331030 العمليات العشوائية 3 -

 3331032 الجبر التبديلــــي 3 -

 3331033 نظرية البيان الجبرية 3         -

 3331033 نظريـــة األعداد 3         3331031

 3331032 التبولوجيــا النقطية 3         3331031

 3331033 التبولوجيـا الجبرية  3         -

 3331011 موضوعات خاصة في الرياضيات 3 -

  (.3331001)النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية  .3

 (.3331000)( ساعات معتمدة ورقمها 11رسالة جامعية ) .3

 رقم الخّطة 1/10 33 0330 د



 

Program: Mathematics 

Degree Offered: Doctorate. 

 

 

STUDY PLAN   
 

I. GENERAL RULES AND CONDITIONS:  

 

 1- This plan conforms to the regulations of the general frame of the Doctoral 

programs.  

2- Areas of specialty of admission in this program: 

- Holders of the Master degree of Science in: 

(a) Mathematics; 

(b) Mathematical Statistics. 

II. SPECIAL CONDITIONS: None. 

III. THE PLAN: Studying (54) Credit Hours as follows: 
 

1. Obligatory Courses (18 credit hours): 
Course No. Course Title Credit hrs. Pre-request 

0301901 Methods of Applied Mathematics 3  

0301911 Functional Analysis 3  

0301921 Matrix Analysis 3  

0301931 Mathematical Statistics 3  

0301941 Theory of Groups and Fields 3  

0301961 Topology 3  

 

2. Elective Courses: Studying (18 credit hours) from the following:  
Course No. Course Title Credit hrs. Pre-request 

0301902 Ordinary Differential Equations  3 0301901 

0301903 Partial Differential Equations 3 – 

0301904 Advanced Methods of Applied 

Mathematics 

3 0301901 

0301905 Dynamical Systems 3 – 

0301912 Operator Theory 3 0301911 

0301913 Analysis of Operators 3 0301911 

0301914 Geometry of Banach Spaces 3 0301911 

0301915 Complex Analysis 3 – 

0301932 Probability Theory 3 – 

0301933 Information Theory 3 – 

0301934 Reliability Theory 3 0301931 

0301935 Stochastic Processes 3 – 

0301942 Commutative Algebra 3 – 

0301943 Algebraic Graph Theory 3 – 

0301944 Number Theory 3 0301941 

0301962 Point Set Topology 3 0301961 

0301963 Algebraic Topology 3 – 

0301981 Special Topics in Mathematics 3 – 

 

3.  Passing the qualifying Exam (0301998). 

4.  Dissertation: (18) Credit hours (0301999). 

Plan Number 1/19 06 2005 D 


