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نبذة عن الكلية
ـزءا
صــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة بإنشــاء كليــة للعلــوم بفــرع جامعــة الملــك ســعود بالقصيــم بتاريــخ  12محــرم 1418هــــ ،لتكــون لبنــة أخــرى فــي صــرح التعليــم العالــي وجـ ً
مــن منظومــة المدينــة الجامعيــة بالقصيــم ،وقــد بــدأت الدراســة فــي كليــة العلــوم فــي العــام الجامعــي 1419 / 1418هــــ ،وتــم تخريــج اول دفعــة مــن طالبهــا فــي العــام الجامعــي
1423/1422هــــ وكانــت الكليــة تضــم مــن بيــن اقســامها قســم الحاســب اآللــي ،وقســم اإلحيــاء الدقيقــة ،حتــى صــدرت الموافقــة الســامية بإنشــاء جامعــة القصيــم ،فأصبــح
هــذان القســمان نــواة لكليتيــن مســتقلتين .وفــي نفــس الوقــت صــدرت الموافقــة الســامية لفتــح قســم للكيميــاء بكليــة العلــوم.
يبلــغ العــدد اإلجمالــي لطــاب وطالبــات الكليــة فــي حــدود  4000طالــب وطالبــة ،هــذا إلــى جانــب عــدد  130عضــو هيئــة تدريــس (ذكــور وإنــاث (مــن مــدارس بحثيــة متنوعــة،
موزعيــن علــى خمــس برامــج أكاديميــة هــي :الرياضيــات ،الفيزيــاء ،الكيميــاء ،واألحيــاء ،باإلضافــة إلــى اإلحصــاء وبحــوث العمليــات .كمــا يوجــد  10برامــج ماجســتير (برنامــج ماجســتير
الرياضيــات  4،ماجســتير كيميــاء  4،برامــج ماجســتير فيزيــاء وماجســتير العلــوم فــي األحيــاء) ومركزيــن بحثييــن ،هــذا إلــى جانــب مجلــة علميــة متخصصــة ومحكمــة فــي العلــوم
الطبيعيــة والرياضيــات والتــي صــدر منهــا حتــى اآلن  18عــدد .وتشــير بيانــات الكليــة أن نســبة الطالــب إلــى عضــو هيئــة التدريــس تقريبـ ًـا فــي حــدود1 31:
ولقــد حرصــت الكليــة علــى االرتقــاء فــي تقديــم تعليــم نوعــي لطالبهــا مــن خــال وضــع الخطــط الدراســية ،كمــا هــو متطلــب فــي هيئــة االعتمــاد األكاديمــي الدولــي وقــد حصلــت
خمســة برامــج بالكليــة علــى االعتمــاد الدولــي مــن الهيئــة األلمانيــة  ASSINلمــدة خمســة ســنوات تنتهــي فــي 2018/9/30م ،والبرامــج المعتمــدة دوليــا هــي بكالوريــوس
الرياضيــات وبكالوريــوس الكيميــاء وبكالوريــوس الفيزيــاء وبكالوريــوس اإلحيــاء وماجســتير الرياضيــات البحتــة .كمــا أن لديهــا المختبــرات المجهــزة تجهيـ ً
ـزا عاليـ ًـا تضــم اخــر التقنيــات
الحديثــة ،التــي وفرتهــا حكومتنــا الرشــيدة ايدهــا اللــه ،وهــذا يحفزنــا للعمــل علــى تحقيــق المزيــد مــن التقــدم والرقــي .وتتولــى الكليــة البحــث والنشــر العلمــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس العنايــة والرعايــة فعملــت علــى افتتــاح مركــز أبحــاث كليــة العلــوم فــي شــطري الطــاب والطالبــات يقــوم بدعــم المشــاريع البحثيــة خدمــة للجامعــة والمجتمــع والمعرفــة.
كمــا يوجــد فــي الكليــة وحــدة لضمــان الجــودة تهتــم بإجــراءات التطويــر المســتمر ،وإجــراءات االعتمــاد األكاديمــي ،وكذلــك وحــدة لشــؤون الطــاب تقــوم بمســاعدة الطلبــة فــي
عمليــة التســجيل والتوجيــه واإلرشــاد ،ووحــدة لتقنيــة المعلومــات ووحــدة للخريجيــن ووحــدة للعالقــات العامــة واإلعــام هــذا إضافــة إلــى وجــود لجــان ثقافيــة واجتماعيــة ورياضيــة،
ونــادي طالبــي ومجلــس استشــاري طالبــي تســاهم فــي تدعيــم األنشــطة الالمنهجيــة لطــاب وطالبــات الكليــة والتطويــر الدائــم للكليــة.
والكليــة لــن تالــو جهـ ً
ـدا فــي العنايــة بطالبهــا وطالباتهــا فهــم الثــروة الحقيقيــة لألمــم وهــم العقــول المفكــرة المبتكــرة ،التــي تســتثمر ثــروات وخيــرات الوطــن ،لتقييــم قواعــد
متينــة لمســتقبل مشــرق ونهضــة فــي كل منحــى مــن مناحــي الحيــاة.

رؤية الكلية:
ً
وطنيا في العلوم االساسية والبحث العلمي تُ سهم في بناء مجتمع المعرفة في ظل بيئة اكاديمية فعالة.
كلية متميزة
رسالة الكلية:
تهيئــة تعليــم جامعــي معتمـ ً
ـدا أكاديميـ ًـا للحصــول علــى مخرجــات ذات كفــاءة عاليــة فــي العلــوم االساســية والبحــث العلمــي تفــي باحتياجــات ســوق العمــل وتقديــم خدمــات
مجتمعيــة وأبحــاث تطبيقيــة متميــزة باإلضافــة الــى تنميــة مــوارد الكليــة ودعــم التمويــل الذاتــي بمــا يواكــب التغيــرات المحيطــة بالمجتمــع المحلــي وتفعيــل الشــراكة المحليــة
وذلــك باســتخدام أحــدث األســاليب اإلداريــة والعلميــة والتقنيــة والمعرفيــة.
أهداف الكلية:
تهدف كلية العلوم في االتي:
1 .تقديــم برامــج دراســية متطــورة فــي مجــات العلــوم األساســية المختلفــة قــادرة
علــى تزويــد المجتمــع بالكفــاءات العلميــة والكــوادر المتخصصــة المدربــة علــى
التقنيــات العلميــة الحديثــة والمؤهلــة للمنافســة فــي ســوق العمــل.

5 .المســاهمة فــي دعــم عمليــة التعليــم الجامعي وإيجــاد الروابط العلميــة واألكاديمية
مــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة وخارجهــا بمــا يخــدم اإلســتراتيجية
التنمويــة فــي القصيــم.

2 .إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة لبنــاء قاعــدة بحثيــة تكنولوجيــة تأخــذ متطلبــات
النهــوض بالمجتمــع وخدمتــه وحــل مشــاكله.

6 .تكريــس االســتخدام المثــل للتقــدم فــي اســتخدام تقنيــات المعلومــات فــي مجــال
التعليــم والتعلــم لتحســين مســتوى الخريــج.

3 .نشــر المعرفــة وتوفيرهــا فــي وســط الكليــة والمجتمــع والقيــام بأعمــال التأليــف
والترجمــة.

7 .المســاهمة فــي النمــو الذهنــي والنضــج الفكــري للكــوادر الســعودية المتخصصــة
وتأهيلهــا بالمهــارات التحليليــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز قدراتهــم علــى المشــاركة
الفعالــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة الشــاملة.

4 .تقديــم الخدمــة العلميــة والتجريبيــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وخدمــة
المجتمــع.
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نبذة عن قسم الرياضيات
تأســس القســم عــام  1418هـــ متزامنـ ًـا مــع إنشــاء كليــة العلــوم بالقصيــم  .وقــد تطــور القســم بســرعة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة بازديــاد أعضــاء هيئــة التدريــس مــع ازديــاد
عــدد طــاب القســم  .يقــوم القســم بتدريــس مقــررات الرياضيــات لطلبــة قســم الرياضيــات ولجميــع طلبــة األقســام األخــرى فــي كليــات الجامعــة.
كمــا يقــدم المشــورة اإلحصائيــة لمشــروعات البحــوث التطبيقيــة داخــل الكليــة وخارجهــا ســواء فــي مرحلــة التصميــم للبحــث أو فــي مرحلــة تحليــل البيانــات وتفســير النتائــج .وتــم
البــدء فــي برنامــج الدراســات العليــا لمرحلــة الماجســتير فــي الرياضيــات البحتــة منــذ أربعــة ســنوات .
رؤية القسم
االرتقــاء بمســتوى البرامــج التعليميــة والبحثيــة المعتمــدة أكاديميـ ًـا لمرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليــا فــي الرياضيــات لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل وتنميــة المجتمــع
المحلــي وتفعيــل الشــراكة المحليــة.
رسالة القسم
توفيــر خدمــة تعليميــة وبحثيــة متميــزة لمرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير فــي تخصــص الرياضيــات ممــا يتيــح لهــم الفرصــة علــى التعليــم القــادر علــى المنافســة فــي عهــد
العولمــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع مــع المحافظــة علــى قيمنــا اإلســامية.
أهداف القسم
1 .وضــع الخطــط الدراســية بمــا يتواكــب مــع متطلبــات إعــداد خريجيــن ذوي مهــارات
معرفيــة لخدمــة المجتمــع المحلــي.
2 .تخريــج كفــاءات علميــة وعمليــة لشــغل وظائــف التخصــص فــي القطاعيــن
الحكومــي والخــاص.
3 .االرتقــاء بالبحــث العلمــي فــي مجــال الرياضيــات ودراســة المشــاكل الرياضيــة
والقيــام باألبحــاث العلميــة إليجــاد الحلــول المناســبة لهــا ،والمشــاركة فــي
المؤتمــرات الوطنيــة والعالميــة.

4 .تزويد الطالب بالمفاهيم والمبادئ والنظريات الخاصة بالرياضيات واإلحصاء.
5 .ضمــان وجــود تحديــث مســتمر وكاف وجــاد للمعرفــة المرتبطــة بالموضوعــات
الرياضيــة واإلحصائيــة المعاصــرة.
6 .نشر ثقافة العمل كفريق بين الطالب وضرورة التكيف مع تغير المعلومات.
7 .التحول نحو التعليم اإللكتروني ودعم التقنيات الحديثة.

رؤية برنامج بكالوريوس الرياضيات
التميز في التعليم وتحقيق مخرجات نوعية في الرياضيات وتطبيقاتها  ،والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع والتنمية المستدامة.
رسالة برنامج بكالوريوس الرياضيات
توفيــر خدمــة تعليميــة متميــزة لمرحلــه البكالوريــوس فــي تخصــص الرياضيــات ممــا يتيــح لهــم الفرصــة علــى التعليــم القــادر علــى المنافســة فــي عهــد العولمــة واســتكمال
دراســتهم العليــا لتلبيــة احتياجــات المجتمــع.
أهداف برنامج بكالوريوس الرياضيات
1 .تزويــد الطلبــة بالمفاهيــم والمبــادئ والنظريــات األساســية فــي تخصــص
الرياضيــات.

4 .تزويــد الطلبــة بأســس العمــل الجماعــي وتطويــر الــذات وأخالقيــات العمــل وتحمــل
المســئولية الشــخصية واالجتماعية.

2 .تمكيــن الطلبــة مــن تطبيــق مهــارات التفكيــر الرياضــي النقــدي وتطويــر قدرتهــم
علــى تطبيــق التقنيــات )الطــرق( التقليديــة والحديثــة فــي حــل المســائل الرياضيــة
واتخــاذ القــرارات فــي مجــاالت الرياضيــات و تطبيقاتهــا.

5 .تزويــد الطلبــة بمهــارات اســتخدام تقنيــة المعلومــات وتطويــر قدرتهــم علــى
ايصــال المحتــوى الرياضــي بشــكل صحيــح وتحســين مهــارات التواصــل الشــفوية
والمكتوبــة الســتخدامها فــي حــل المشــكالت الحياتيــة.

3 .تطويــر قــدرة الطالــب علــى فهــم وصياغــة ،وإنتــاج البراهيــن الرياضيــة وكتابتهــا
بالشــكل الصحيــح.
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الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

خصائص خريج برنامج بكالوريوس الرياضيات
ً
قادرا على:
يجب أن يكون الخريج
•معرفــة مجموعــة شــاملة ومنهجيــة مــن المعرفــة فــي مجــال تعريــف الرياضيــات
والبديهيــات والنظريــات والمبــادئ األساســية المرتبطــة بهــا.
•القــدرة علــى تقصــي المشــكالت المعقــدة وتطويــر حلــول إبداعيــة بتوجيــه محــدود
باســتخدام نظريــات الرياضيــات ومجــاالت الدراســة األخــرى ذات الصلــة.
•القــدرة علــى تحديــد واســتخدام األســاليب الرياضيــة واإلحصائيــة المناســبة فــي
تحليــل وحــل القضايــا المعقــدة ،واختيــار واســتخدام اآلليــات األكثــر مالءمــة إليصــال
النتائــج إلــى مجموعــة متنوعــة مــن الجماهيــر.
•القــدرة علــى توفيــر القيــادة واالســتعداد للتعــاون الكامــل مــع اآلخريــن فــي المشــاريع
والمبادرات المشــتركة.
اللجان المشرفة على البرنامج
•رئيس القسم
•لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي.
ەلجنة المتابعة.
ەلجنة تقرير الدراسة الذاتية.
ەلجنة البيئة وخدمة المجتمع.
ەاللجنة الثقافية واالجتماعية.
ەلجنة األمن والسالمة.
ەلجنة المختبرات واألجهزة.
ەلجنة اإلرشاد األكاديمي.
ەلجنة الجداول الدراسية.
ەلجنة المعيدين والمبتعثين.
ەلجنة الدراسات العليا والبحث العلمي.
ەلجنة الخطط الدراسية.
شروط االلتحاق ببرنامج بكالوريوس الرياضيات
يخضع لشروط القبول في جامعة القصيم.

•أخــذ زمــام المبــادرة فــي تحديــد وحــل المشــاكل والقضايــا الرياضيــة علــى حــد ســواء
علــى المســتوى الفــردي والجماعــي ممارســة القيــادة فــي الســعي وراء حلــول
مبتكــرة وعمليــة.
•تطبيــق األفــكار النظريــة وأســاليب اســتقصاء الرياضيــات فــي دراســة القضايــا
والمشــكالت فــي ســياقات أخــرى.
ـال مــن الســلوك األخالقــي والمســؤول باســتمرار وتوفيــر القيــادة
•إظهــار مســتوى عـ ٍ
فــي بيئــات التعليــم المهنــي والمجتمعــي.
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متطلبات التخرج من برنامج بكالوريوس الرياضيات
يقضــي الطالــب بكليــة العلــوم أربــع ســنوات موزعــة علــى ثمانيــة فصــول دراســية .وتشــمل مقــررات الدراســة مقــررات أساســية (متطلبــات جامعــة – متطلبــات كليــة – متطلبــات
القســم والتخصــص) .ويجــب علــى الطالــب إنهــاء  137وحــدة دراســية.
الفرص الوظيفية للخريجين
يتمتع خريج القسم بفرص عمل في مجاالت عديدة منها:
•العمل في قطاع التعليم العام والخاص.
•العمل في مراكز البحوث.
•العمل في القطاع العسكري.
آليات استحداث وتطوير الخطط الدراسية
تتم استحداث الخطة الدراسية لقسم الرياضيات بناء على عدة معايير :

•العمــل فــي تقنيــة المعلومــات كمحلليــن بيانــات ومســاهمين فــي إعــداد الخطــط
االســتراتيجية.
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الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس

مدلوالت رمز وأرقام المقررات في الخطة
•رمز المقرر :إن رمز مقررات الرياضيات في الجامعة هي «فيز».

•رقــم المقــرر :هــو مــا يشــير إلــى تسلســل المقــرر ضمــن مقــررات القســم ويتكــون
مــن ثالثــة أرقــام :خانــة المئــات و ترمــز إلــى الســنة الدراســية التــي ُيــدرس فيهــا
المقــرر ،خانــة العشــرات و ترمــز إلــى المجــال (التخصــص الدقيــق) داخــل القســم ،و
أخيـ ً
ـرا خانــة اآلحــاد و ترمــز إلــى تسلســل المقــرر فــي التخصــص الواحــد.

مدلوالت أرقام العشرات لمقررات قسم الرياضيات:
0 .مقررات التفاضل والتكامل

5 .مقررات التحليل العددي والبرمجة

1 .مقررات الرياضيات التطبيقية

7 .مقررات الهندسة والتبولوجيا

2 .مقررات المعادالت التفاضلية

8 .مقررات التحليل

3 .مقررات األسس والمنطق الرياضي

9 .المشروع

4 .مقررات الجبر
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الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

تتوزع مقررات الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس على ثمانية مستويات وفق الجداول التالية:

المستوى األول
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 101سلم

IC 101

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

-

2

-

 101عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

2

-

-

2

-

-

 101نفس

PSYCH 101

مهارات التفكير وأساليب التعليم

2

-

-

2

-

-

 101نجل

ENG 101

لغة إنجليزية ()1

3

-

-

3

-

-

 101ريض

MATH.101

حساب التفاضل والتكامل ()1

3

-

1

4

-

-

 101كيم

CHEM 101

كيمياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

15

1

1

17

المجموع

المستوى الثاني
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 102سلم

IC 102

اإلسالم وبناء المجتمع

2

-

-

2

IC 101

 103عرب

ARAB 103

التحرير العربي

2

-

-

2

-

-

 103نجل

ENG 103

لغة إنجليزية ()2

3

-

-

3

ENG 101

سابق

 101عال

CS 101

مقدمة في الحاسب

2

1

-

3

-

-

 101إحص

STAT 101

مقدمة في الرياضيات واالحتماالت

2

-

1

3

-

-

 100فيز

PHYS 100

فيزياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

14

2

1

17

المجموع

المستوى الثالث
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 103سلم

IC 103

النظام االقتصادي في اإلسالم

 202ريض

MATH.202

حساب التفاضل والتكامل ()2

3

 212إحص

STAT 212

مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية

3

-

 231ريض

MATH.231

أسس الرياضيات

2

-

 273ريض

MATH.273

مقدمة في الهندسة

2

-

12

0

(العربية)

المجموع

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

IC 101

-

1

4

MATH.101

سابق

1

4

STAT 101

سابق

1

3

MATH.101

سابق

1

3

MATH.101

سابق

4

16
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الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

المستوى الرابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 104سلم

IC 104

أسس النظام السياسي في اإلسالم

2

-

-

2

IC 101

 203ريض

MATH.203

حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات

3

-

1

4

MATH.202

سابق

 204ريض

MATH.204

حساب المتجهات

2

-

1

3

MATH.202

سابق

 242ريض

MATH.242

الجبر الخطي ()1

3

-

1

4

MATH.231

سابق

 251ريض

MATH.251

تطبيقات رياضية على الحاسب

1

1

-

2

MATH.202

سابق

-

-

مقرر اختياري(كلية)

2

-

1

3

-

-

13

1

4

18

المجموع

المستوى الخامس
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 103دار

MGMT 103

مهارات االتصال

 213بحث

OPER 213

البرمجة الخطية

3

 321ريض

MATH.321

مقدمة في المعادالت التفاضلية

3

-

 351ريض

MATH.351

التحليل العددي

3

-

1

-

-

مقرر اختياري(قسم)

2

-

1

3

13

0

4

17

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المجموع

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

-

-

1

4

MATH.242

سابق

1

4

MATH.202

سابق

4

MATH.242

سابق

-

-

المستوى السادس
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 326ريض

MATH.326

الطرائق الرياضية

3

-

1

4

MATH.321

 343ريض

MATH.343

نظرية الزمر

3

-

1

4

MATH.242

سابق

 382ريض

MATH.382

التحليل الحقيقي ()1

3

-

1

4

MATH.203

سابق

-

-

مقرر اختياري(كلية)

2

-

1

3

-

-

-

-

مقرر حر

3

-

-

3

-

-

14

0

4

18

المجموع
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المستوى السابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 444ريض

MATH.444

الحلقات والحقول

3

-

1

4

MATH.343

 471ريض

MATH.471

مقدمة في التبولوجيا

3

-

1

4

MATH.382

سابق

 483ريض

MATH.483

التحليل الحقيقي ()2

3

-

1

4

MATH.382

سابق

 499ريض

MATH.499

المشروع

-

-

4

4

MATH.343, MATH.382

سابق

9

0

7

16

المجموع

المستوى الثامن
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 422ريض

MATH.422

مقدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية

 472ريض

MATH.472

مقدمة في الهندسة التفاضلية

3

 484ريض

MATH.484

التحليل المركب

3

-

-

-

مقرر حر

3

-

-

-

-

مقرر اختياري(كلية)

2

-

1

3

14

0

4

18

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المجموع

مالحظات :
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة نظري بخمسين دقيقة.
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة عملي/تدريب بمائة دقيقة.

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

3

-

1

4

MATH.321

-

1

4

MATH.242

سابق

1

4

MATH.382

سابق

3

-

-

-

-
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متطلبات الكلية االختيارية ( 5وحدات معتمدة) من المقررات التالية
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 243ريض

MATH.243

نظرية األعداد

2

-

1

3

 231ريض

 402ريض

MATH.402

تطبيقات رياضية في األعمال

2

-

1

3

 242ريض

سابق

 403ريض

MATH.403

رياضيات بيولوجية

2

-

1

3

 202ريض

سابق

 404ريض

MATH.404

الرياضيات المالية

2

-

1

3

 202ريض

سابق

 451ريض

MATH.451

الرياضيات المتقطعة

2

-

1

3

101ريض

سابق

 485ريض

MATH.485

التحليل الدالي

2

-

1

3

482ريض

سابق

 203إحص

STAT 203

إحصاء رياضي

2

-

1

3

 202إحص

سابق

 304إحص

STAT 304

معالجة وتحليل البيانات

2

-

1

3

 202إحص

سابق

 305إحص

STAT 305

نظرية اإلحتمال

2

-

1

3

 202إحص

سابق

 201عال

CSC 201

برمجة الحاسب ()1

2

1

-

3

 101عال

سابق

 302بحث

OPER 302

نظم ضبط ومراقبة المخزون

2

-

1

3

 202إحص

سابق

 401بحث

OPER 401

تقنيات األمثلية

2

-

1

3

 213بحث

سابق

المقررات االختيارية من داخل القسم ( 6وحدات معتمدة من المقررات التالية)
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 232ريض

MATH.232

تاريخ الرياضيات

 233ريض

MATH.233

نظرية الرسومات والخوارزميات

2

 244ريض

MATH.244

الجبر الخطي ()2

2

-

 345ريض

MATH.345

تطبيقات الجبر

2

-

1

 411ريض

MATH.411

موضوعات في الرياضيات التطبيقية

2

-

1

3

 432ريض

MATH.432

المنطق الرياضي

2

-

1

3

 471ريض

 450ريض

MATH.450

التحليل العددي الحاسوبي

2

-

1

3

 351ريض

سابق

 473ريض

MATH.473

التبولوجيا الجبرية

2

-

1

3

 471ريض

سابق

 486ريض

MATH.486

التحليل في عدة متغيرات

2

-

1

3

 382ريض

سابق

 487ريض

MATH.487

تحليل فورير

2

-

1

3

 483ريض 471 ،ريض

سابق

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

1

3

 231ريض

-

1

3

 231ريض

سابق

1

3

 242ريض

سابق

3

 242ريض

سابق

 316ريض

سابق
متزامن

المقررات الحرة ( 6وحدات معتمدة)
هي مقررات يقوم الطالب بدراستها حسب ميوله و رغباته و يتم تحديدها و تسجيلها باالتفاق مع المرشد األكاديمي.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه101 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :األول

المتطلب- :

أهداف المقرر:
تزويــد الطالــب و تمكينــه مــن المفاهيــم األساســية لحســاب التكامــل و ذلــك ليكــون مهيئــا لدراســة و فهــم مقــررات التحليــل أو لخدمــة بعــض جوانــب علــوم الفيزيــاء و الكيميــاء
و األحيــاء  ...إلــخ
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•األعــداد الحقيقيــة وخــط األعــداد الحقيقيــة – المتباينــات -الــدوال – رســم منحنــى
الــدوال – الــدوال الزوجيــة والفرديــة – تحصيــل الــدوال -الــدوال المثلثيــة – الــدوال
العكســية  -الــدوال المثلثيــة العكســية  -النهايــات –خــواص النهايــات – طــرق حســاب
النهايــات – النهايــات الالنهائيــة  -االتصــال– خــواص االتصــال -االشــتقاق – العالقــة
بيــن االشــتقاق واالتصــال – قوانيــن االشــتقاق  -قاعــدة السلســلة  -اشــتقاق الــدوال

المثلثيــة والمثلثيــة العكســية – الــدوال اللوغارتميــة واآلســية ومشــتقاتها – الــدوال
الزائديــة ومشــتقاتها -القيــم القصــوي – قاعــدة رول ونظريــات القيمــة المتوســطه
–إطــراد الــدوال وإختبــار المشــتقة األولى-التقعــر واختبــار المشــتقة الثانيــة -رســم
الــدوال– مســائل األمثليــة والمعــدالت المرتبطــة –القطــوع المخروطيــة .

مخرجات المقرر:
•معرفــة بنيــة نظــم األعــداد و تسلســل تاريــخ بنــاء نظــم األعداد-إكتســاب مهــارات حــل
المتباينــات -معرفــة مفهــوم الدالــة – النهايــات – اإلتصــال و اإلشــتقاق -إكتســاب

مهــارات حســاب النهايــات و بالتالــي تلــك المتعلقــة باإلتصــال و اإلشــتقاق -معرفــة
بعــض تطبيقــات اإلشــتقاق.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1صالــح السنوســي  ،معــروف عبــد الرحمــن  ،كمــال الهــادي عبــد الرحمــن  ،يوســف الخميــس  :مبــادئ التفاضــل والتكامــل (الجــزء األول)  ،مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة
أثنــاء النشــر ردمــك  9960 – 38 – 30 – 5لعــام  1421هـــ .
(2) Swokowski, Olinick, and Pence: Calculus, SIXTH EDITION. John Wiely & Sons, New York
(3) H. Anton : Calculus with Analytical Geometry , 5th ed ,John Wiely & Sons , New York , 1995
(4) R. E. Larson and R. P. Hostetler: Calculus with Analytic Geometry, 5th Ed, D. C. health and company, 1994
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :عال

اسم المقرر :مقدمة في الحاسب و االنترنت

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
أعطــاء وتنميــة المفاهيــم و المهــارات االساســية الســتخدام الحاســب االلــي لخدمــة مقــررات القســم و ذلــك مــن خــال دراســة المفاهيــم االساســية لتقنيــة المعلومــات و التطبيــق
عمليــا علــى اســتخدام برنامــج التشــغيل الشــائع ،وكذلــك بعــض برامــج التطبيقــات المكتبيــة ،وبعــض تطبيقــات االنترنــت الهامــة ،باالضافــة الــى مناقشــة بعــض المواضيــع
الهامــة او المســتجدات فــي الحاســب االلــي ،وتعتبــر هــذه وســيلة التقــات المهــارات االساســية الســتخدام الحاســب فــي مجــاالت اخــرى.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الجــزء النظــري  :مقدمــة فــي الحاســب االليــن مكونــات الحاســب البرمجيــة و
نظــم التشــغيل و تطويــر البرمجياتــن مقدمــة فــي شــبكات الحاســب و االنترنــت،
فيروســات الحاســب ،توظيــف الحاســب فــي قطاعــات المجتمــع  ،موضوعــات
مختــارة فــي الحاســب

•الجــزء العملــي :تطبيقــات علــى نظــام التشــغيل ونــدوز  ،7برامــج معالــج النصــوص
ميكروســفت وورد ،برنامــج الجــداول االلكترونيــة ميكروســفت أكســل ،برنامــج
قواعــد البيانــات ميكروســفت أكســس ،برنامــج العــروض التقديميــة ميكروســفت
بوربوينــت ،برنامــج المتصفــح إنترنــت إكســبلور (تصفــح اإلنترنــت ،إنشــاء بريــد
الكترونــي ،تحميــل البرامــج مــن اإلنترنــت) ،برنامــج مضــاد الفيروســات

مخرجات المقرر:
•اكســاب الخريــج المفاهيــم و المهــارات االساســية فــي الحاســب االلــي و اســتخدام
برامــج الحاســب و تطبيقاتــه فــي القســم.
الكتب المقررة والمراجع:
)(1مقدمة في الحاسب االلي و االنترنت ،تاليف :عبدالله الموسى ،الطبعة السادسة 1431هـ 2010 ،م
)(2مقدمة للحاسبات و البرمجة ،رشيد محمد2011 ،م
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :إحص

اسم المقرر :مقدمة في اإلحصاء واإلحتماالت

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعــرف الطالــب علــى كيفيــة وطــرق جمــع البيانــات اإلحصائيــة باإلضافــة إلــى كيفيــة تبويبهــا وتنظيمهــا وكذلــك معرفــة إســتخدام المفاهيــم والمقاييــس
اإلحصائيــة المناســبة لتســهيل وصــف البيانــات المســتخدمة .كمــا أن هــذا المقــرر يهــدف أيضــا إلــى إعــداد الطالــب ليتمكــن مــن مواصلــة دراســة مقــررات أخــرى متقدمــة فــي هــذا
المجــال أو علــى األقــل اإلســتفادة مــن دراســة هــذا المقــرر فــي المجــاالت العلميــة عنــد الحاجــة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن علــم اإلحصــاء وتعريــف بعــض المصطلحــات اإلحصائيــة  -تنظيــم
وعــرض البيانــات اإلحصائيــة  -مقاييــس النزعــة المركزيــة ( وســط – وســيط – منــوال
) للبيانــات المفــردة وفــي حالــة التوزيعــات التكراريــة  -مقاييــس التشــتت ( المــدى –
االنحــراف المتوســط -االنحــراف المعيــاري والتبايــن – معامــل االختــاف) للبيانــات
المفــردة والتوزيعــات التكراريــة – المجموعــات ،العمليــات الجبريــة علــى المجموعــات
 -تعريــف فضــاء العينــة  -الحــادث  -طــرق العــد ( القواعــد األساســية – قاعــدة

الضــرب – قاعــدة الجمــع – التباديــل -التوافيــق)  -تعريــف االحتمــال -القانــون العــام
لالحتمــال  -تطبيقــات علــى االحتمــاالت  -االحتمــال الشــرطي – االســتقالل – نظريــة
بييــز وتطبيقاتهــا– تعريــف المتغيــر العشــوائي – دالــة االحتمــال (التوزيــع الحتمالــي)
 التوقــع والتبايــن للمتغيــر العشــوائي المنفصــل والمتصــل  -توزيعــات احتماليــةمنفصلــة ( بيرنولــي – ذي الحديــن – بواســون)  -التوزيــع الطبيعــي وتطبيقاتــه.

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بنظريــة
األحتمــاالت وبالبيانــات اإلحصائيــة وأســتخداماتها

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي المجــال المرتبــط
بالمــادة العلميــة لهــذا المقــرر.

•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام المقاييــس اإلحصائيــة وتطبيــق الطــرق اإلحصائيــة فــي
حــل المشــكالت (إقتصاديــة ،إجتماعيــة ،علميــة ... ،إلــخ).

•أكتســاب المهــارات العدديــة مــن خــال تطبيــق وأســتخدام المقاييــس والطــرق
اإلحصائيــة

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
الكتب المقررة والمراجع:
)(1د .عادل مفلح وديان ،د .أحمد الصاوي حجازي  :مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت ،عمادة شؤون المكتبات (ط  1عام .)1442
(2) Perm S. Mann : Introductory Statistics , John wiley and sons, Inc., 2001
(3) Harry Frank, Steven C. Althoen : Statistics concepts and Applications. Cambridge University Press, 1994
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :إحص

اسم المقرر :مقدمة في اإلحصاء واإلحتماالت

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعــرف الطالــب علــى كيفيــة وطــرق جمــع البيانــات اإلحصائيــة باإلضافــة إلــى كيفيــة تبويبهــا وتنظيمهــا وكذلــك معرفــة إســتخدام المفاهيــم والمقاييــس
اإلحصائيــة المناســبة لتســهيل وصــف البيانــات المســتخدمة .كمــا أن هــذا المقــرر يهــدف أيضــا إلــى إعــداد الطالــب ليتمكــن مــن مواصلــة دراســة مقــررات أخــرى متقدمــة فــي هــذا
المجــال أو علــى األقــل اإلســتفادة مــن دراســة هــذا المقــرر فــي المجــاالت العلميــة عنــد الحاجــة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن علــم اإلحصــاء وتعريــف بعــض المصطلحــات اإلحصائيــة  -تنظيــم
وعــرض البيانــات اإلحصائيــة  -مقاييــس النزعــة المركزيــة ( وســط – وســيط – منــوال
) للبيانــات المفــردة وفــي حالــة التوزيعــات التكراريــة  -مقاييــس التشــتت ( المــدى –
االنحــراف المتوســط -االنحــراف المعيــاري والتبايــن – معامــل االختــاف) للبيانــات
المفــردة والتوزيعــات التكراريــة – المجموعــات ،العمليــات الجبريــة علــى المجموعــات
 -تعريــف فضــاء العينــة  -الحــادث  -طــرق العــد ( القواعــد األساســية – قاعــدة

الضــرب – قاعــدة الجمــع – التباديــل -التوافيــق)  -تعريــف االحتمــال -القانــون العــام
لالحتمــال  -تطبيقــات علــى االحتمــاالت  -االحتمــال الشــرطي – االســتقالل – نظريــة
بييــز وتطبيقاتهــا– تعريــف المتغيــر العشــوائي – دالــة االحتمــال (التوزيــع الحتمالــي)
 التوقــع والتبايــن للمتغيــر العشــوائي المنفصــل والمتصــل  -توزيعــات احتماليــةمنفصلــة ( بيرنولــي – ذي الحديــن – بواســون)  -التوزيــع الطبيعــي وتطبيقاتــه.

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بنظريــة
األحتمــاالت وبالبيانــات اإلحصائيــة وأســتخداماتها

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي المجــال المرتبــط
بالمــادة العلميــة لهــذا المقــرر.

•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام المقاييــس اإلحصائيــة وتطبيــق الطــرق اإلحصائيــة فــي
حــل المشــكالت (إقتصاديــة ،إجتماعيــة ،علميــة ... ،إلــخ).

•أكتســاب المهــارات العدديــة مــن خــال تطبيــق وأســتخدام المقاييــس والطــرق
اإلحصائيــة

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
الكتب المقررة والمراجع:
)(1د .عادل مفلح وديان ،د .أحمد الصاوي حجازي  :مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت ،عمادة شؤون المكتبات (ط  1عام .)1442
(2) Perm S. Mann : Introductory Statistics , John wiley and sons, Inc., 2001
(3) Harry Frank, Steven C. Althoen : Statistics concepts and Applications. Cambridge University Press, 1994

قـســـــــم الريــــــاضــــيــــــــــــــات
Mathematics Department

17
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 231 :ريض

اسم المقرر :أسس الرياضيات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :ريض

أهداف المقرر:
المقــرر اعطــاء الطالــب أســس البنــاء الرياضــي مــن خــال التعــرف علــى المنطــق الرياضــى و طرائــق البرهــان و نظريــة اﻟﻤﺠموعــات كمــا يهــدف المقــرر علــى ان يتعــرف الطــاب
علــى مفهــوم العالقــات الثنائيــة والتطبيقــات و المجموعــات المتكافئــة و القابلــة للعــد .و التــى ســوف يعتمــد عليهــا الطالــب عنــد دراســته للمقــررات األخــرى.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مبــادئ المنطــق الرياضــي -طــرق البرهــان -االســتقراء الرياضــي -المجموعــات
والعمليــات عليهــا -الضــرب الديكارتــي للمجموعــات -العالقــات الثنائية-تجزئــي
المجموعــة -فصــول التكافــؤ -التطبيقــات -تكافــؤ المجموعــات -المجموعــات

المنتهية-المجموعــات القابلــة للعــد  .العمليــات الثنائيــة ،التشــاكالت  0الزمــر :
تعاريــف وأمثلــة  .الحلقــات والحقــول  :تعاريــف وأمثلــة -كثيــرات الحــدود  -الكســور
الجزيئيــة.

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم النظريــات  ،و المفاهيــم األساســية فــى
الرياضيــات

•اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال تعلــم طــرق التفكيــر المنطقــى اســتخدامه
فــى حــل المشــكالت الجبريــة و التحليليــة

•قــدرة الطالــب علــى اســتخدام مــا تعلمــه فــى أســس الرياضيــات فــى الفــروع
المختلفــة للرياضيــات
الكتب المقررة والمراجع:
)(1فالح عمران الدوسري  :نظرية المجموعات تأليف  ،مكتبة الملك فهد الوطنية  1422 ،هـ
)(2معروف سمحان :أسس الرياضيات تأليف  ،فدوي سالمة ،جامعة الملك سعود  2001م
)(3سلمان عبد الرحمن السلمان :المدخل إلى البنى الجبرية
(4) R. A. Dean : Classical Abstract Algebra , Harper and Row. Inc., 1990
(5) M. Madan : Set Theory, Mass-Wesley , 1970
(6) D. Saracino : Abstract Algebra, A first Course, Addison Wesley , 1980
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه273 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في الهندسة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثالث

المتطلب101 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي التعرف على المفاهيم االساسية للهندسة المستوية.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الهندســة اإلقليديــة المســتوية  :اإلحداثيــات – التحويــات -اإلنعكاس-اإلزاحــة –
التشــاكالت -التماثــل -نظريــات المثلثــات – الدوائــر -المماســات والزوايا  -المضلعات
 األجســام متعــددة األوجــه وتصنيفهــا -بعــض الخــواص .الهندســة الكرويــة  :صيغــةمجمــوع الزاويــة للمثلثــات الكرويــة  -اإلســقاط  -الــدوال المحافظــة علــى الزاويــة

•الهندســة األفينيــة  :التحويــات الخطيــة واألفينيــة –التشاكالت-المســتويات
األفينيــة المنتهيــة

مخرجات المقرر:
•تمثيل األشكال الفراغية بعالقات رياضية.

•توسيع مدارك الطالب الهندسية
•تعليم الطالب مهارات الحس الهندسي لبعض المفاهيم الرياضية
الكتب المقررة والمراجع:
)(1فالح الدوسري ،مقدمة في الهندسة اإلقليدية والالإقليدية ،الطبعة الثانية 1427،هـ

(2) Artzy Rafael, linear Geometry, Dover, 2008.
(3) Swokowski: Calculus with Analytic Geometry, 6th edition
(4) J.E. Marsden & A. J. Trumba: Vector Calculus, W. H. Freeman & company, 5th edition (August 2003).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه202 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الثالث

المتطلب101 :ريض

أهداف المقرر:
إعطاء المفاهيم االساسية لحساب التكامل وحساب المساحات والحجوم.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف التكامــل المحــدد وخواصــه  -نظريــة القيمــة المتوســطة فــي التكامــل-
النظريــة األساســية فــي حســاب التفاضــل والتكامــل -التكامــل غيــر المحــدد –
التكامــل للــدوال األساســية –مشــتقات وتكامــات الــدوال الزائديــة والزائديــة
العكســية  -طــرق التكامــل  :طريقــة التكامــل بالتعويــض -التكامــل بالتجــزيء -
التعويضــات المثلثيــة  -طريقــة إكمــال المربــع -التكامــل بالكســور الجزئيــة  -تكامــات

الــدوال الكســرية – تعويضــات أخــرى -قاعــدة لوبيتــال  -التكامــات المعتلــة  .حســاب
المســاحات وحجــوم األجســام الدورانيــة  -حســاب طــول قــوس لمنحنى-التكامــل
العــددي بإســتخدام طريقــة شــبه المنحرف-اإلحداثيــات القطبية-رســم المنحنيــات
القطبية-المســاحات بإســتخدام اإلحداثيــات القطبيــة.

مخرجات المقرر:
•التميز بين التكامل والتفاضل والعالقة بينهما

•تدريب الطالب على طرائق متعددة لحساب التكامالت

•معرفــة خــواص التكامــل االساســية ومجاميــع ريمــان وحســاب المســاحات باســتخدام
التكامالت

•تعلــم الطــاب علــى حســاب تكامــات قــوى الــدوال المثلثيــة -التعــرف علــى المعنــى
الهندســي للتكامالت

•التعــرف علــى الــدوال االســية واللوغرتيميــة وكذالــك الــدوال الزائديــة ومعكوســاتها
باســتخدام التكامــات ومجــال تطبيقهــا
الكتب المقررة والمراجع:
)(1صالــح السنوســي  ،معــروف عبــد الرحمــن  ،كمــال الهــادي عبــد الرحمــن  ،يوســف الخميــس :مبــادئ التفاضــل والتكامــل (الجــزء الثانــي)  ،مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة
أثنــاء النشــر ردمــك  9960 – 38 – 30 – 5لعــام  1421هـــ
)(2حسن حميدة  ،تحسين غزال  ،عبد الله الراشد :حساب التفاضل والتكامل ( الجزء الثاني )  ،مطبوعات جامعة الملك سعود بالرياض
(3) Swokowski, Olinick, and Pence: Calculus, SIXTH EDITION. John Wiely & Sons, New York
(4) R.E. Larsen and R.P. Hostetler: Calculus with Analytic Geometry, 5th edition, D.C. health and company, 1994
(5) H. Anton: Calculus with analytical Geometry, 4th edition, John Wiley & sons, New York, 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 212 :إحص

اسم المقرر :مبادئ نظرية التوزيعات اإلحتمالية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :إحص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى توســيع مــدارك الطالــب والقــدرة علــى التمييــز بيــن التوزيعــات االحتماليــة وتطبيقاتهــا .كمــا أن هــذا المقــرر يهــدف أيضــا إلــى بنــاء قاعــدة قويــة فــي
االحصــاء واالحتمــاالت تمكــن الطالــب مــن مواصلــة الدراســة لمقــررات أخــرى متقدمــة فــي مجــال االحتمــاالت واإلحصــاء.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•التوزيعــات االحتماليــة المنفصلــة (دالــة الكتلــة االحتماليــة وخواصهــا  -التوقــع
الرياضــي والتبايــن واالنحــراف المعيــاري والــدوال المولــدة للعــزوم للتوزيعــات
المنفصلة).التوزيعــات االحتماليــة المتصلــة (دالــة الكثافــة االحتماليــة وخواصهــا -
التوقــع الرياضــي والتبايــن واالنحــراف المعيــاري والــدوال المولدة للعــزوم للتوزيعات
المتصلة).المتغيــرات العشــوائية الثنائيــة المنفصلــة والمتصلــة و خواصهــا (التوقــع
للمتغيــر العشــوائي الثنائــي ،التبايــن المشــترك (التغايــر) ،معامــل االرتبــاط للمتغيــر

العشــوائي الثنائــي ،التبايــن لمجمــوع أو الفــرق بيــن متغيريــن  ،الــدوال المولــدة
للعــزوم للمتغيــر العشــوائي الثنائي).التوزيعــات ذات المتغيريــن (التوزيعــات
الهامشــية والشــرطية  -اســتقالل متغيــرات عشــوائية -التوقــع الشــرطي).توزيعات
دوال فــي متغيــرات عشــوائية.العينات العشــوائية (توزيــع متوســط العينــة – قانــون
األعــداد الكبيــرة – نظريــة النهايــة المركزيــة).

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بنظريــة
األحتمــاالت وأســتخداماتها
•رفــع المقــدرة علــى تصنيــف المجتمعــات اإلحصائيــة تبعـ ًـا بمعرفــة التوزيــع األحتمالــي
المالئــم ممــا يســهل أســتخدام وتطبيــق الطــرق

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
بشــكل عــام ومجــال نظريــة األحتمــاالت وتطبيقاتهــا بشــكل خــاص

الكتب المقررة والمراجع:
)(1جالل الصياد :نظرية االحتماالت  ،دار حافظ للنشر والتوزيع ،السعودية (،الطبعة الرابعة)  1421هـ 2000 /م.
(2) Perm S. Mann: Introductory Statistics, John Wiley and sons, Inc., 2001
(3) Harry Frank, Steven C. Althoen: Statistics concepts and Applications. Cambridge University Press, 1994
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه201 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل للعلوم

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثالث

المتطلب101 :ريض

أهداف المقرر:
إعطاء المفاهيم االساسية لحساب التكامل
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف التكامــل المحــدد وخواصــه  -نظريــة القيمــة المتوســطة فــي التكامــل-
النظريــة األساســية فــي حســاب التفاضــل والتكامــل -التكامــل غير المحــدد – التكامل
للــدوال األساســية –مشــتقات وتكامــات الــدوال الزائديــة والزائديــة العكســية -

طــرق التكامــل  :طريقــة التكامــل بالتعويــض -التكامــل بالتجــزيء  -التعويضــات
المثلثيــة  -طريقــة إكمــال المربــع -التكامــل بالكســور الجزئيــة  -تكامــات الــدوال
الكســرية – تعويضــات أخــرى -قاعــدة لوبيتــال  -التكامــات المعتلــة

مخرجات المقرر:
•التميز بين التكامل والتفاضل والعالقة بينهما

•تدريب الطالب على طرائق متعددة لحساب التكامالت

•معرفــة خــواص التكامــل االساســية ومجاميــع ريمــان وحســاب المســاحات باســتخدام
التكامالت

•تعلم الطالب على حساب تكامالت قوى الدوال المثلثية

•التعــرف علــى الــدوال االســية واللوغرتيميــة وكذالــك الــدوال الزائديــة ومعكوســاتها
باســتخدام التكامــات ومجــال تطبيقهــا

•التعرف على المعنى الهندسي للتكامالت

الكتب المقررة والمراجع:
)(1صالــح السنوســي  ،معــروف عبــد الرحمــن  ،كمــال الهــادي عبــد الرحمــن  ،يوســف الخميــس :مبــادئ التفاضــل والتكامــل (الجــزء الثانــي)  ،مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة
أثنــاء النشــر ردمــك  9960 – 38 – 30 – 5لعــام  1421هـــ .
)(2حسن حميدة  ،تحسين غزال  ،عبد الله الراشد :حساب التفاضل والتكامل ( الجزء الثاني )  ،مطبوعات جامعة الملك سعود بالرياض
(3) Swokowski,Olinick,and Pence: Calculus,SIXTH EDITION. John Wiely & Sons , New York
(4) R.E. Larsen and R.P. Hostetler : Calculus with Analytic Geometry , 5th edition, D.C. health and company, 1994
(5) H. Anton : Calculus with analytical Geometry , 4th edition, John Wiley & sons, New York, 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 243 :ريض

اسم المقرر :نظرية األعداد

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الرابع

المتطلب231 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي إعطاء الطالب المفاهيم األساسية لألعداد الصحيحة وخواصها والتي يعتمد عليها في دراسة المفاهيم الجبرية المجردة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المبــدأ األول والثانــي لالســتقراء الرياضــي  -مبــدأ الترتيــب الحســن  -قابليــة القســمة
خوارزميــة إقليــدس  -األعــداد األوليــة وبعــض خواصهــا  -المعــادالت الدايوفانتينيــة
الخطيــة -التطابقــات وخواصهــا  -التطابقــات الخطيــة -نظريــة الباقــي الصينيــة -

نظريــة فيرمــا الصغــر  -نظريــة أويلــر -نظريــة ولســن  -بعــض الــدوال العدديــة -
ثالثيــات فيثاغــورس

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم نظريــات  ،ومفاهيــم أساســية فــي نظريــة
األعــداد

•القــدرة علــى تحديــد اإلجــراءات التحليليــة المناســبة إليجــاد الحــل المناســب لبعــض
المشــاكل الحياتيــة

•قــدرة الطــاب علــى تطبيــق المبــادئ األساســية لنظريــة األعــداد التــي تعلمــوه فــي
هــذا المقــرر لحــل بعــض المشــاكل العدديــة
الكتب المقررة والمراجع:
)(1فوزي الذكير  ،معروف سمحان  :مقدمة في نظرية األعداد تأليف  ,مطبوعات جامعة الملك سعود
(2) Kenneth H. Rosen: Elementary number theory and its Applications, Addison-Wesely Publishing Company, Third Edition, 1993
(3) Underwood Dudley: Elementary number theory, Last Edition
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 242 :ريض

اسم المقرر :الجبر الخطـي ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الرابع

المتطلب231 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة المصفوفات والعمليات عليها وعدد من المفاهيم التي تخدم مقررات أخرى
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المصفوفــات والعمليــات عليهــا -أنــواع مــن المصفوفات-التحويــات األوليــة
المحــددات  -بعــض الخــواص البســيطة للمحــددات -معكــوس المصفوفــة -رتبــةالمصفوفــة -األنظمــة الخطيــة -فضــاءات المتجهــات  -االرتبــاط واالســتقالل الخطي

 الفضــاءات ذات البعــد المنتــه  -الفضــاءات الجزئيــة  -فضــاءات الضــرب الداخلــي التحويــات الخطيــة  -نــواة وصــورة التحويــل الخطــي -القيــم والمتجهــات المميــزة(الذاتيــة ) للمصفوفــة والمؤثــر الخطــي.

مخرجات المقرر:
•اســتخدام المفاهيــم األساســية (المحــددات - )...حــل نظــام المعــادالت الخطيــة
وتطبيقاتهــا
•ربط مفاهيم الجبر الخطي في الفروع األخرى من الرياضيات

•مشاكل تطبيقية
•فهم وحل التي النسبي لهذه الدورة بشكل عام
•معرفة كيفية استخدام تقنيات البراهين رياضيا بشكل عام

الكتب المقررة والمراجع:
)(1حامد هويدي  :مقدمة في الجبر الخطي  ،مطبوعات جامعة الملك سعود
(2) H. Anton: Elementary Linear Algebra
(3) R. Allenby: Linear Algebra, Edward Arnold, London Sydney; 1995
(4) Blyth, T. S, and Robertson: Matrices and Vector Spaces; Chapman and Hall, London; 1989
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه204 :ريض

اسم المقرر :حساب المتجهات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الرابع

المتطلب202 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة المتجهات والسطوح في  R3وتقديم المفاهيم النظرية ذات العالقة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المتجهــات فــي الفضــاء ثنائــي البعــد وثالثــي البعــد  -حاصــل الضــرب القياســي
والمتجهــي  -معادلتــي المســتقيم ومعادلــة المســتوى فــي الفضــاء الثالثــي -
الســطوح الدورانيــة ومعادالتهــا فــي اإلحداثيــات األســطوانية والكرويــة  -الــدوال
المتجهــة فــي متغيــر حقيقــي  -المنحنيــات فــي المســتوى والفضــاء ،االنحنــاء -

معــدل التغيــر فــي اتجــاه الممــاس واالتجــاه العمــودي  -االشــتقاق االتجاهــي -تــدرج
(انحــدار) الدالــة  -تطبيقــات علــى معادلــة العمــود علــى ســطح والمســتوى الممــاس
للســطح عنــد نقطــة عليــه  -حقــول المتجهــات  ،تباعــد ودوران المتجــه  -التكامــل
علــى منحنــى أو ســطح -نظريــة جريــن  -نظريــة جــاوس للتباعــد  -نظريــة ســتوكس

مخرجات المقرر:
•كيفيه دراسه اتصال واشتقاق الدوال االتجاهيه

•ادراك مفهوم ومعني الضرب القياسي واالتجاهي

•كيفيه دراسه تكامل الدوال االتجاهيه

•التعبير عن الظواهر الفيزيائيه والطبيعيه في صورة متجهات ودوال اتجاهيه

•التفرقه بين التكامالت الخطيه و السطحيه والحجميه

•التمييز بين الدوال االتجاهيه ودوال الغيراتجاهيه

•تعلم استخدام نظريه جرين وستوكس ونظريه التباعد

•كيفيه ايجاد مجال الدوال االتجاهيه

•حل مسائل في الميكانيكا والهندسه والكهرومغناطيسيه.

•كيفيه ايجاد نهايه الدوال االتجاهيه عند اي نقطه

•التمييز بين الكميات القياسيه والكميات المتجهه
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Swokowski,Olinick,and Pence: Calculus,SIXTH EDITION. John Wiely & Sons , New York
)(2) J.E. Marsden & A. J. Trumba : Vector Calculus, W. H. Freeman & company, 5th edition (August 2003
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 251 :ريض

اسم المقرر :تطبيقات رياضية على الحاسب

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+1(2

المستوى :الرابع

المتطلب202 :ريض(سابق)

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب على بعض الحزم الجاهزة واستخدامها في حل المسائل الرياضية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــي الحــزم البرمجيــة الرياضيــة (-)Mathematica-Matlabإســتخدام
برنامــج ماثيماتيــكا فــي حســاب التفاضــل والتكامــل –إســتخدام برنامــج ماتــاب فــي

الجبــر الخطــي – تطبيقــات رياضيــة – النمذجــة  -إســتخدام اإلنترنــت للبحــث العلمــي-
كتابــة التقاريــر والمشــاريع الرياضيــة باســتخدام برنامــج ســاينتفيك ورك بليــس

مخرجات المقرر:
•إكســاب الطالــب مهــارة التعامــل مــع الحــزم البرامجيــة فــي حــل المشــاكل الرياضيــة
التــي تعــرض لهــا فــي معظــم المقــررات التخصصيــة

•تذليــل الصعوبــات الحاســوبية والمتعلقــة بالبرمجــة وكيفيــة إســتخدام الحاســب
اآللــي لحلهــا.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Matlap Guide , by Desmond and Higham
(2) The Mathematica Book ,by Stephen Wolfram
(3) Scientific Papers and Presentations , by Martha Davis

قـســـــــم الريــــــاضــــيــــــــــــــات
Mathematics Department

26
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه203 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الرابع

المتطلب 202 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي تعميم مفاهيم الدوال ذات المتغير الواحد إلي دوال متعددة المتغيرات مع التعرف على التطبيقات المختلفة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•اإلحداثيــات الديكارتيــة واألســطوانية والكرويــة -والــدوال فــي متغيريــن  -الــدوال فــي
ثالثــة متغيــرات  -النهايــات  -االتصــال  -المشــتقات الجزئيــة  -قانــون السلســلة -
القيــم القصــوى دوال فــي متغيريــن  -عوامــل الجرانــج  -التكامــل الثنائــي وتطبيقاته
 -التكامــل الثنائــي فــي اإلحداثيــات القطبيــة -التكامــل الثالثــي وتطبيقاتــه  -التكامــل

الثالثــي فــي اإلحداثيــات األســطوانية والكرويــة  -المتتاليــات المتسلســات غيــر
المنتهيــة  -اختبــارات التقــارب تمثيــل الــدوال بواســطة متسلســات القــوى -
متسلســات تايلــور  -ماكلوريــن وثنائــي الحــد

مخرجات المقرر:
•التعرف على الدوال في أكثر من متغير وخواصها

•دراسة خواص المتسلسالت من حيث التقارب والتباعد

•معرفة التفاضل الجزئي

•دراسة مفكوك تايلور وماكلورين

•خواص التكامل الثنائي والثالثي في اإلحداثيات المختلفة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Swokowski, Olinick, and Pence: Calculus, SIXTH EDITION. John Wiely & Sons, New York
(2) R.E. Larsen and R.P. Hostetler, Calculus with Analytic Geometry, 5th edition, D.C. health and company, 1994
(3) H. Anton, Calculus with analytical Geometry , 4th edition, John Wiley & sons, New York, 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 205 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل للعلوم()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الرابع

المتطلب201 :ريض

أهداف المقرر:
تمكيــن الطلبــة مــن الــدوال فــي عــدة متغيــرات ومفاهيــم النهايــة واإلتصــال والتفاضــل  -تمكيــن الطلبــة مــن مفهــوم األمثليــة بدراســة النهايــات القصــوى للــدوال  -التمكــن
مــن حســاب التكامــل الثنائــي والثالثــي وحســاب المســاحات والحجــوم  -التمكــن مــن اســتعمال اإلحداثيــات القطبيــة و الكرويــة -اســتعمال التكامــل فــي التطبيقــات الفيزيائيــة -
التدريــب علــى التماريــن فــي الصــف ،فــي المنــزل وفــي الســاعات المكتبيــة -البحــث فــي المكتبــات وعلــى شــبكة اإلنترنــت
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•اإلحداثيــات الديكارتيــة واالســطوانية والكرويــة  -اإلحداثيــات المنحنيــة -الــدوال فــي
متغيريــن أو ثالثــة  -النهايــات واالتصــال -المشــتقات الجزئيــة  -قانــون السلســلة
 القيــم القصــوى للــدوال ذات المتغيريــن  -عوامــل الجرانــج  -التكامــل الثنائــيوتطبيقاتــه  -التكامــل الثنائــي فــي اإلحداثيــات القطبيــة  -التكامــل الثالثــي

وتطبيقاتــه -التكامــل الثالثــي فــي اإلحداثيــات القطبيــة واالســطوانية والكرويــة
المتتاليــات  -السالســل غيــر المنتهيــة -المتسلســلة الهندســية  -اختبــارات التقــارب السالســل المتناوبــة  -التقــارب المطلــق والمشــروط -تمثيــل الــدوال بواســطةسالســل القــوى -سالســل تايلــور وماكلــوران -سالســل ثنائــي الحــد.

مخرجات المقرر:
•تخريــج طلبــة قادريــن علــى اســتخدام حســاب التفاضــل والتكامــل فــي المســائل
المطروحــة فــي الفيزيــاء والهندســة
•تكوين طلبة قادرين على استعمال المراجع بأنفسهم

•تكوين طلبة قادرين على استعمال الوسائل السمعية البصرية
•تكويــن طلبــة قادريــن علــى النمذجــة ،أي ترجمــة المســائل التطبيقيــة إلــى معــادالت
رياضيــة تمــت دراســتها فــي المقــرر ومــن ثــم حلهــا.

•تكوين طلبة قادرين على استعمال شبكة اإلنترنت
الكتب المقررة والمراجع:
(1) R.E. Larson and R.P. Hostetles : Calculus with Analytic Geometry , 5th edition, D.C. health and company, 1994
(2) H. Anton : Calculus with analytical Geometry , 4th editon, John wiley sons, New York, 1992
(3) Salas , Hille, Etgen : Calculus, one and several variables , 11th Edition , John Wiley , New York , 2006
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه321 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في المعادالت التفاضلية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الخامس

المتطلب202 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة حل المعادالت التفاضلية العادية بأنماطها المختلفة مع تطبيقاتها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف المعــادالت التفاضليــة (تصنيفهــا تكوينهــا) طــرق حــل المعــادالت التفاضليــة
مــن الرتبــة األولي-المســارات المتعامــدة  -طــرق حــل المعــادالت التفاضليــة الخطيــة
مــن الرتــب العليــا ذات معامــات ثابتــة وذات معامــات غيــر ثابتــة -األنظمــة الخطيــة

للمعــادالت التفاضليــة -حــل المعــادالت الخطيــة مــن الرتبــة الثانيــة بمعامــات مــن
نــوع كثيــرة الحــدود عــن طريــق المتسلســات-تحويل البــاس

مخرجات المقرر:
•التمييــز بيــن المعــادالت التفاضليــة الخطيــة وغيــر الخطية-إيجــاد الحــل العــام
للمعــادالت التفاضليــة الخطيــة مــن الرتبــة األولــى
•إيجاد الحل العام لمعادلة تفاضلية متجانسة وغير متجانسة

•معرفة أهمية تحويالت البالس وتطبيقاتها
•حل مجموعة المعادالت التفاضلية الخطية
•حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية باستخدام متسلسالت القوى

الكتب المقررة والمراجع:
)(1إبراهيم سرميني  ،مصطفي دملخي  ،سعدون إبراهيم  :مقدمة في المعادالت التفاضلية  ،مطابع أضواء البيان 1422 ،
(2) R.K.Nagle, E.B. Satt and A.D. Snider: Fundementals of differential Equations& Boundary Value Problems.Addison Wesley, Longman,
2000
(3) Earl. D. Rainvillem and Philip E. Bedient: Elementary Differential Equations, 8th edition, New York, 1974
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 351 :ريض

اسم المقرر :التحليل العددي

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الخامس

المتطلب242 :ريض

أهداف المقرر:
بنــاء خوارزميــات متقاربــة نحــو الحــل وبرمجتهــا علــى الحاســب-حول المتتاليــت ،اإلتصــال ،اإلشــتقاق ،التكامــل تطبيــق المفاهيــم الســابقة  -التمكــن مــن التحليــل المصفوفــي
والتعــود علــى اســتعمال المصفوفــات ذات البعــد الكبيــر -التمكــن مــن اإلســتقطات وتقريــب الــدوال المعروفــة فقــط فــي نقــاط  -تطبيــق التكامــل العــددي لحســاب التكامــات
الغيــر قابلــة للحســاب عــن طريــق الــدوال األصليــة  -التدريــب علــى التماريــن فــي الصــف ،فــي المنــزل وفــي الســاعات المكتبيــة -البحــث فــي المكتبــات وعلــى شــبكة اإلنترنــت
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•طرائــق عدديــة لحــل المعــادالت غيــر الخطيــة ( التنصيــف -التكــرار – نيوتــن – الوضــع
الزائــف - ) ..دراســة وتحليــل األخطــاء المتعلقــة بهــذه الطرائــق ومناقشــة معــدالت
تقاربهــا -حــل نظــم المعــادالت الخطيــة باســتخدام الطرائــق المباشــرة (الحــذف
لجــاوس – التحليــل  )LUوالتكراريــة (جاكوبــى وجــاوس ســايدل واالســترخاء) -تقديــر
األخطــاء المتعلقــة بهــذه الطرائــق -اســتنتاج المصفوفــات التكراريــة ومناقشــة

تقــارب الطرائــق التكرارية-االســتكمال والتقريــب بواســطة كثيــرات الحــدود (الجرانــج
– نيوتــن للفــروق المقســومة واألماميــة والخلفيــة) مــع تحليــل األخطــاء الناتجــة-
الطرائــق العدديــة لحســاب التفاضــل  -مناقشــة الدقــة وتقديــر األخطــاء  -الطرائــق
العدديــة لحســاب التفاضــل والتكامــل مــع مناقشــة الدقــة وتقديــر األخطــاء  -طرائــق
جــاوس للتكامــل العــددي.

مخرجات المقرر:
•تخريــج طلبــة قادريــن علــى اســتخدام الطــرق العدديــة فــي حــل المســائل المطروحــة
فــي المياديــن التطبيقيــة مثــل البيئــة والهندســة والتنميــة

•تكوين طلبة قادرين على استعمال الوسائل السمعية البصرية

•تكوين طلبة قادرين على استعمال المراجع بأنفسهم

•تكويــن طلبــة قادريــن علــى النمذجــة ،أي ترجمــة المســائل التطبيقيــة إلــى معــادالت
رياضيــة تمــت دراســتها فــي المقــرر ومــن ثــم حلهــا

•تكوين طلبة قادرين على استعمال البرمجة على الحاسب

•تكوين طلبة قادرين على استعمال شبكة اإلنترنت

الكتب المقررة والمراجع:
(1) R.L. Burden and J.D. Faires: Numerical Analysis. 6th Edition Brooks / cole , 1997
(2) E.A. Volkov: Numerical methods. Mir Publishers Moscow, 1986
(3) S.S. Sastry: Introductory Methods of Numerical Analysis. 8th Edition, Prentice-Hall, 1985

قـســـــــم الريــــــاضــــيــــــــــــــات
Mathematics Department

30
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 213 :بحث

اسم المقرر :البرمجة الخطية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الخامس

المتطلب242 :ريض

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعريــف الطالــب بعلــم بحــوث العمليــات ونماذجــه المختلفــة والتركيــز علــى النمــاذج الخطيــة وتطبيقاتهــا فــي مشــاكل النقــل والشــبكات .وكذلــك دراســة
أحــد تطبيقــات الجبــر الخطــي المهمــة وبعــض المفاهيــم المرتبطــة بهــا فــي حــل العديــد مــن المشــكالت التــي تواجهنــا فــي المجــاالت الحياتيــة مثــل الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة
والعسكرية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــى بحــوث العمليــات –النمــاذج الرياضيــة لبعــض المشــاكل الفعليــة-
الصياغــة الرياضيــة لمســألة البرمجــة الخطيــة -المجموعــات المحدبــة والمضلعــات
وتمثيلهــا – النقطــة الركنيــة -نظريــة األمثليــة – طريقــة الحــل البيانــي -الطريقــة

التحليليــة لحــل البرمجــة الخطية(طريقــة الســمبلكس) طريقــة  Mالكبيــرة -طريقــة
المرحلتيــن -أخطــاء الصياغــة -المشــكلة الثنائيــة -تحليــل الحساســية -تطبيقــات
البرمجــة الخطيــة علــى مســائل النقــل والشــبكات

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم والنظريــات األساســية فــي
الجبــر

•اكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وصياغة وحل المشكالت الفعلية
•ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي

الكتب المقررة والمراجع:
(1) V. Chvatal : Linear Programming, San Francisco:McGill University, W.H. Freeman and Company ,1983
(2) H.A. Taha : Operations Research(An Introduction) 3rd ed. ,London ,Macmillan Publishing Combany,Inc.,1983
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 382 :ريض

اسم المقرر :التحليل الحقيقي ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :السادس

المتطلب203 :ريض

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي إعطــاء مقدمــة للتحليــل الرياضــي وذلــك فيمــا يخــص المتتاليــات وخواصهــا والــدوال واإلتصــال واإلتصــال المنتظــم وإنتهــاء بالتــراص وإرتباطــه باإلتصــال
ونظريــة القيمــة المتوســطة وتيلــور وذلــك كمقدمــة واســعة لكثيــر مــن المفاهيــم التــي يحتاجهــا فــي مقــررات التحليــل الالحقــة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الخــواص األساســية لحقــل األعــداد الحقيقيــة  -مســلمة التمــام -المجموعــات القابلــة
للعــد  -المتتاليــات والتقــارب  -المتتاليــات المطــردة  -نظريــة بولزانو-وفايرشــتراس
 -معيــار كوشــي  -الخــواص األساســية لتوبولوجيــا األعــداد الحقيقيــة -نهايــة الدالــة -

االتصــال وخواصــه -االتصــال المنتظــم  -المجموعــات المتراصــة وبعــض الخــواص-
االشــتقاق وخواصــه  -نظريــة القيمــة المتوســطة  -قاعــدة لوبيتــال  -نظريــة تيلــور

مخرجات المقرر:
•اكتســاب بعــض المعــارف النظريــة لدراســة متتاليــات االعــداد الحقيقيــة والــدوال و
معرفــة بعــض تطبيقاتهــا

•اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر و حــل بعــض المســا ئــل النظريــة
و التطبيقيــةـ رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة فــي مجــاالت التحليــل
الالحقــة والتوبولوجيــا

الكتب المقررة والمراجع:
)(1محمد عبدالرحمن القويز  ،محمود أحمد عطوة :مبادئ التحليل الحقيقي (الجزء األول)  ،مطابع هال  ،الرياض  1419 ،هـ
)(2) R. Bartle and D. Sherbert : Introduction to Real Analysis , John-Wiley & Sons , New York (Recent Edition
(3) J. Mikusiuski and P. Mikusiuski : An Introduction to Analysis , John Wiley , New York , 1993

قـســـــــم الريــــــاضــــيــــــــــــــات
Mathematics Department

32
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه326 :ريض

اسم المقرر :الطرائق الرياضـية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :السادس

المتطلب321 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى دراسة الطرق الرياضية المختلفة والتي يعتمد عليها الطالب فى حل المعادالت التفاضلية العادية أو الجزئية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المعــادالت التفاضليــة الخطيــة ذات المعامــات المتغيــرة وحلهــا بمتسلســات
القــوى  -فضــاء حاصــل الضــرب الداخلــي  -المؤثــرات المترافقــة -نظريــة شــتورم
ليوفيــل  -كثيــرات الحــدود المتعامــدة والــدوال الخاصــة (لوجانــدر  ،هرميــت غامــا

 ،بيتــا  ،بيســل )  -النظريــة العامــة لمتسلســات فورييــر وتكامــل فورييــر -بعــض
التطبيقــات

مخرجات المقرر:
•إكســاب الطالــب مهــارة التعامــل مــع المعــادالت التفاضليــة الخطيــة ذات المعامالت
المتغيــرة وإســتخدامها فــي دراســة بعــض الــدوال الخاصة

•دراسة تكامالت فورير

الكتب المقررة والمراجع:
)(1محمد القويز :الطرائق الرياضية في تحليل فوريير  ,فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ,الطبعة األخيرة
)(2فالح الدوسري ،محمد عبده  :الدوال الخاصة وبعض تطبيقاتها .جامعة القصيم 1431،هـ
(3) Fourier Analysis and its Applications, Geral B. F Fourier Folland, Pacific Grove,1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه343 :ريض

اسم المقرر :نظرية الزمر

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :السادس

المتطلب242 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة الزمرة وبعض المفاهيم المرتبطة بها والتي تخدم عدد من المقررات الرياضية الالحقة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعاريــف وأمثلــة  -الزمــر الجزئيــة  -مبرهنــة الغرانــج  -الزمــر الجزئيــة الناظميــة  -الزمــر
الخارجــة  -التشــاكالت  -مبرهنــات التماثــل  -التماثــات الذاتيــة  -مبرهنــة كيلــي
وتعميمهــا  -الزمــر البســيطة -زمــر التناظــرات  -معادلــة الفصل-تأثيــر الزمــرة علــى

مجموعــة -الزمــر األوليــة  -مبرهنــة كوشــي  -مبرهنــات ســيلو -الضــرب المباشــر
الخارجــي والداخلــي للزمــر  -مبرهنــة برنســايد -الزمــر الزوجيــة  -زمــر الرباعيــات  -زمــر
التماثــات الذاتيــة للزمــر الدائريــة المنتهيــة وغيــر المنتهيــة

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم والنظريــات األساســية فــي
الجبــر
•اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر وحــل المشــكالت المتعلقــة بنظريــة
الزمر

•تطبيق المعرفة في الرياضيات األساسية
•يكــون الطالــب قــادر علــى تطبيــق المبــادئ األساســية لنظريــة الزمــر فــي حــل
المشــاكل التحليليــة فــي علــم الجبــر

الكتب المقررة والمراجع:
)(1فوزي الذكير  ،علي السحيباني :مواضيع في الجبر ترجمة
(2) Marshall Hall, Jr. : The Theory of Groups, Amer Mathematical , 1975
(3) W. Ledermann , A. J. Wiet : Introduction to Group Theory, Publisher Longman , 1996
(4) J. Rose : A course in group theory, Dover publications, Inc., 1994
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 206 :ريض

اسم المقرر :المعادالت التفاضلية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب205 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة حل المعادالت التفاضلية العادية بأنماطها المختلفة مع دراسة تطبيقاتها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف المعــادالت التفاضليــة (تصنيفهــا وتكوينها)-أنــواع مختلفــة مــن معــادالت
الدرجــة األولــى وتطبيقاتها-المعــادالت الخطيــة ذات الرتب األعلــى -األنظمة الخطية
ذات المعامــات الثابتــة  -تخفيــض الرتبــة -حــل المعــادالت التفاضليــة الخطيــة مــن

الرتــب العليــا ذات المعامــات الثابتــة -متسلســات فورييــه  -متسلســات فورييــة
للــدوال الزوجيــة والفرديــة

مخرجات المقرر:
•حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية باستخدام متسلسالت القوى

•إيجاد الحل العام لمعادلة تفاضلية متجانسة وغير متجانسة

•التمييز بين المعادالت التفاضلية الخطية وغير الخطية.

•معرفة أهمية تحويالت البالس وتطبيقاتها

•إيجاد الحل العام للمعادالت التفاضلية الخطية من الرتبة األولى

•حل مجموعة المعادالت التفاضلية الخطية

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Shepley L. ross : Differential Equations , John Wiley & Sons , 3rd Edition , 1984
(2) Erwin Kreyszig : Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, New York , 1993
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 444 :ريض

اسم المقرر :الحلقات والحقول

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :السابع

المتطلب343 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي التعمق في دراسة نظرية الحلقات ومفاهيم جبرية تساعد الطالب على التفكير السليم.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الحلقــة وزمــرة وحداتهــا وزمــرة تماثالتهــا الذاتيــة  -المثاليــات وحلقــات القســمة -
الحلقــة الرئيســة  -المثاليــات األوليــة واألعظميــة  -حقــل القواســم لحلقــة تامــة
 -مميــز الحلقــة  -المجمــوع المباشــر للحلقــات  -الفضــاءات الحلقيــة  -الحلقــات

اإلقليديــة -حلقــة كثيــرات الحــدود -جــذور كثيــرات الحــدود علــى حقــل  -امتــداد
الحقــول  -االمتــدادات البســيطة والمنتهيــة للحقــول -اإلغــاق الجبــري لحقــل -
حقــول االنشــطار  -الحقــول المنتهيــة

مخرجات المقرر:
•إيــاف الطالــب بالبنيــات الجبريــة البحتــة بدايــة بالحلقــة و تعليمــه كيــف يفــرق بيــن
المجموعــات التــي تعلمهــا خــال الســنوات الثــاث الماضيــة عــن طريــق األمثلــة
المتنوعــة و المتعــددة و أن هنــاك مجموعــات تكتســب خواصــا أهــم مــن الزمــر
بدايــة بالحلقــات
•يتعلــم الطالــب أنــه باإلمــكان توســيع مفهــوم الحلقــات بتزويدهــا ببعــض الخــواص
حتــى تصبــح مجموعــات ذات بنيــة أهــم مــن الحلقــة كالمناطــق الصحيحــة.

•كمــا نعطــي الطالــب تعريفــات مختلفــة لهــذه الحقــول حتــى يســتطيع أن يفهــم
بنيــات المجموعــات بطــرق مختلفــة.
•فــي الجــزء األخيــر مــن هــذا المقــرر الهــام قبــل تخرجــه نبيــن للطالــب أن الحقــول
ليســت أهــم و أكبــر المجموعــات مــن حيــث البنيــة بــل هنــاك توســعات الحقــول
ونبيــن لــه كيــف يفــرق بيــن حقــل و آخــر بإدخــال مفهــوم البعــد الــذي تعلمــه خــال
الســنوات الماضيــة مــن خــال فضــاءات المتجهــات

•فــي المرحلــة مــا قبــل األخيــرة نــزود الحلقــات ببعــض الخــواص حتــى تصبــح ذات
بنيــة أهــم مــن تلــك التــي تتميــز بهــا وهــي الحقــول
الكتب المقررة والمراجع:
)(1يوسف عبد الله الخميس  :نظرية الحلقات وامتداد الحقول  ،مطبوعات جامعة الملك سعود
(2) J.B. Farieigh : A first Course in Abstract Algebra. ; Addison – Wesley ;1989
(3) P. Hartley and T. O. Hawkes : Rings , Modules and Linear Algebra . London , New York ; Chapman and Hall . 1991
(4) T. W. Hungerford : Algebra , New York ; Springer – Verlag ; 1984
(5) S. Lang : Algebra . Reading , Massachusetts ; Addison – Wesley; 1984
(6) R. Lidl and H. Niederreiter : Introduction to Finite Fields and Their Applications. Revised edition , Cambridge University Press ; 1994
(7) H. Matsumura : Commutative Rings Theory . Cambridge University Press, Cambridge; 1992.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 483 :ريض

اسم المقرر :التحليل الحقيقي ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :السابع

المتطلب382 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة مجردة للقياس والتكامل ونظريات التقارب
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف تكامــل ريمــان -نظريــة داربــو ومجاميــع ريمــان -النظريــة األساســية فــي
حســاب التفاضــل والتكامــل  -متتاليــات ومتسلســات الــدوال  -التقــارب النقطــي
والتقــارب المنتظــم  -الجبــر وجبــر ســيجما  -خاصيــة التجميــع المنتــه والتجميــع
القابــل للعــد -نظريــات التمديــد األساســية والقيــاس الخارجــي  -المجموعــات القابلــة

للقيــاس -القيــاس --قيــاس لبيــق وخواصــة  -الــدوال البســيطة  -الــدوال القابلــة
للقيــاس  -تكامــل لبيــق  -نظريــات التقــارب  -العالقــة بيــن تكامــل لبيــق وتكامــل
ريمــان

مخرجات المقرر:
•اكتســاب بعــض المعــارف النظريــة لدراســة متتاليــات الفضــاءات المتريــة و معرفــة
دور التمــام فــي ذلــك
•رفــع القــدرة علــى التمييــز بيــن الفضــاءات المتريــة و الفضــاءات المعياريــة وفضــاء
هلبــرت و كيفيــة اســتعمال خصائــص كل منهــم لحــل بعــض المســائل النظريــة و

التطبيقيــة اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر و حــل بعــض المســائل
النظريــة و التطبيقيــة
•رفع القدرة على مواصلة دراسات عليا في المجال

الكتب المقررة والمراجع:
)(1محمد عبدالرحمن القويز  ،صالح عبدالله السنوسي :مبادئ التحليل الحقيقي (الجزء الثاني)  ،مطابع هال  ،الرياض 1419هـ
(2) H. L. Royden : Real Analysis , 3rd edition , Macmillan Publishing Co. , Inc. New York , 1988
(3) D. L. Cohn : Measure theory , Birkhauser Verlag AG , 1993
(4) S. J. Taylor : Introduction to Measure & Integration , Cambridge University Press, 1973
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه471 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في التوبولوجيا

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :السابع

المتطلب382 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى إعطاء مقدمة عن التبولوجيا بشكل عام والفضاءات المترية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الفضــاءات التوبولوجيــة -أمثلــة -إنغــاق مجموعة –المجموعة المشــتقة -الفضاءات
الجزئيــة -القواعد-الجــداء التبولوجــي المنتهــي -القواعــد الجزئيــة – الفضــاءات المتريــة
–أمثلة-المترية-الــدوال المتصلــة – أمثلة-تصنيــف الــدوال المتصلــة علــى الفضاءات

التبولوجيــة والمتريــة -التكافــؤ التبولوجــي -أمثلــة -الخاصيــة التبولوجيــة – الفضاءات
المتراصــة –أمثلة-التــراص – التــراص بنقطــة النهايــة – التــراص بالمتتابعات

مخرجات المقرر:
•اكتســاب بعــض المعــارف النظريــة لدراســة الفضــاءات التبولوجيــة والــدوال و
معرفــة بعــض تطبيقاتهــاـ

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة فــي مجــاالت التحليــل الالحقــة والــت
وبولوجيا.

•اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر و حــل بعــض المســائل النظريــة و
التطبيقيــة.
الكتب المقررة والمراجع:
)(1تحسين غزال  :التبولوجيا العامة 2009 ،
(2) James Munkers : Topology : A first Course, Prentice Hall, 1975
(3) S. Willard : General Topology, Reading M A, 1970
(4) D. Goshi : Introduction to General Topology, New Delhi 1986
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 499 :ريض

اسم المقرر :المشـروع

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )4+0( 4

المستوى :السابع

المتطلب 343 :ريض  382 -ريض

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي إكســاب الطالــب مهــارات البحــث وتطبيــق بعــض األســاليب الرياضيــة التــي درســها فــي مقــررات ســابقة فــي عــاج الكثيــر مــن المشــاكل النظريــة
والتطبيقيــة .
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 60درجة

-

 40درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مشــروع بحثــي فــي أحــد فــروع الرياضيــات يحــدد بمعرفــة األســتاذ المشــرف علــى
الطالــب .ويتــدرب الطالــب علــى كيفيــة أعــداد هــذا المشــروع البحثي بالطــرق العلمية
الصحيحــة .ويقــدم الطالــب فــي أخــر الفصــل البحــث للتقييــم بمعرفــة القســم.
مخرجات المقرر:
•مهارة الكتابة والعرض

•إكساب الطالب مهارة البحث الذاتي عن موضوع في الرياضيات

•تعليم الطالب مهارة كتابة بحث

•تعلم الطالب بعض التطبيقات الفعلية للموضوعات الرياضية

الكتب المقررة والمراجع:
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 422 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الثامن

المتطلب326 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة حل المعادالت التفاضلية الجزئية بأنماطها المختلفة مع دراسة التطبيقات
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المعــادالت التفاضليــة الجزئيــة :نشــأتها وتصنيفها-معــادالت الرتبــة االولــى والدرجــة
االولــى – الحــل بطريقــة الجرانــج – مســألة كوشــى – المعــادالت الخطيــة مــن الرتيــة
الثانيــة فــى عــدة متغيــرات – تصنيــف المعــادالت مــن الرتبــة الثانيــة – طرائــق الحــل

– الحــل بفصــل المتغيــرات – تطبيقــات فزيائيــة بطريقــة فصــل المتغيــرات – بعــض
المســائل الحديــة – دالــة جريــن

مخرجات المقرر:
•تمكــن الطالــب مــن تصنيــف المعــادالت التفاضليــة الجزئيــة واســتخدام التحليــل
الرياضــي فــي صياغــة كثيــرات الحــدود التفاضليــة وتحليلهــا ومــن ثــم اســتخدامها

فــي حــل المعــادالت التفاضليــة الجزئيــة ،والتعــرف علــى بعــض التطبيقــات
الفيزيائيــة للمعــادالت التفاضليــة الجزئيــة

الكتب المقررة والمراجع:
)(1فرانك آيرز  :المعادالت التفاضلية  ،دار ماكجروهيل للنشر الطبعة العربية 1976 ،
(2) R. Courant : Introduction to Partial Differential Equation , Intersciencess Publisher
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 472 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في الهندسة التفاضلية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الثامن

المتطلب204 :ريض

أهداف المقرر:
التعــرف علــى مفهــوم المنحنيــات البارامتريــة المنتظمــة مــن فصــل  Cmباالضافــة الــى التعــرف علــى النظريــة األساســية للمنحنيــات الفراغيــة و معــادالت فرنيــت و التعــرف
علــى النظريــة المحليــة للســطوح وإيجــاد كال مــن الصيغتــان األساســيتان األولــى و الثانيــة وتعييــن كال مــن ااالنحنــاء العمــودى و االنحنــاء الجيوديســى و ايجــاد معــادالت قــودازى
– مينــادرى للســطح.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•نظريــة المنحنيــات فــي الفضــاء  - R3المنحنيــات المنتظمــة وتغييــر البارامتــر  -نظريــة
ســيريه فرينــه  -نظريــة الوجــود والوحدانيــة للمنحنيــات فــي الفضــاء – منحنيــات
برتراند-الناشــر والمنشــور -النظريــة المحليــة للســطوح  -الســطوح البســيطة -
التحويــات اإلحداثيــة  -متجــه الممــاس وفضــاء المماســات  -الصيغــة األساســية

األولــى والثانيــة  -راســم فــا ينقارتــن  -اإلنحنــاءات األساســية والجيوديســيةوانحناء
قــاوس واالنحنــاء الوســيط  -المنحنيــات الجيوديســية  -معــادالت قــاوس وكــودازي
– مينــاردي

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم و النظريــات االساســية
المتعلقــة بالمنحنيــات و الســطوح

•اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال تطبيــق مــا تعلمــه فــى حــل بعــض
المشــكالت الحياتيــة

•يكــون الطالــب قــادر علــى تطبيــق النظريــات االساســية للمنحنيــات و الســطوح فــى
حــل بعــض المشــاكل فــى الهندســة التفاضليــة

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي المجــال المرتبــط
بالمــادة العلميــة لهــذا المقــرر.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) R. Millman &G.Parker,Elements of differential Geometry
(2) Manfredo Do Carmo: Differential Geometry of Curves and Surfaces, Birkhauser, Boston , 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 484 :ريض

اسم المقرر :التحليل المركب

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الثامن

المتطلب382 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى دراسة الخواص التبولوجية لألعداد المركبة وإعطاء مقدمة عن الدوال التحليلية والتكامل المركب والصيغ التكاملية الهامة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•األعــداد المركبــة -التمثيــل الديكارتــي والقطبــي لألعــداد المركبــة  -قــوى وجــذور
األعــداد المركبــة  -نهايــات واتصــال الــدوال المركبــة  -الــدوال التحليليــة  -نظريــة
كوشــي ،ريمان-الــدوال التوافقيــة  -الــدوال األســية والمثلثيــة والزائديــة -الــدوال
اللوغاريتميــة  -التكامــل المركــب  -التكامــل علــى مســار نظريــة كوشــي  -صيغــة

كوشــي التكامليــة  -محدوديــة القيمــة المطلقــة للدالــة التحليليــة  -تمثيــل الــدوال
التحليليــة بالمتسلســات  -متسلســات تايلــور ولورانــت  -األصفــار والنقــاط الشــاذة
 -نظريــة الباقــي  -تطبيقــات فــي حســاب التكامــات الحقيقيــة والمعتلــة

مخرجات المقرر:
•التمييز بين االعداد الحقيقيه واالعداد المركبه

•فهم ومعرفه الدوال المركبه

•ادراك مفهوم ومعني االعداد المركبه وكيفيه تمثيلها وتصورها

•فهم ودراسه اتصال واشتقاق الدوال المركبه

•التعبير عن الظواهر الفيزيائيه والطبيعيه في صورة كميات مركبه

•فهم اسس التحليل المركب

•التمييز بين الدوال المركبه والدوال الحقيقيه

•تطبيق التحليل المركب في حل المشاكل الفيزيائيه

•معرفه الدوال التحليليه والدوال التوافقيه

•فهم واستخدام نظريه البواقي

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Ruel V. Churchill & James Brown : Complex Analysis and Applications, McGraw-Hill , 5th Edition , 1990
(2) Dennis G. Zill : Complex Analysis with Application , Jenes and Bartlett publishers , Inc , 2003
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 305 :أحص

اسم المقرر :نظرية اإلحتمـال

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 512 :إحص

أهداف المقرر:
التعرف على بعض مفاهيم نظرية اإلحتماالت للدوال في المتغيرات العشوائية وتطبيقاتها إلى جانب التطرق لبعض أساليب اإلستقراء اإلحصائي
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المتجهــات العشــوائية – التوزيعــات ذات المتغيريــن – اســتقالل متغيــرات عشــوائية
– التوقــع الشــرطي -توزيعــات دوال فــي متغيــرات عشــوائية – العينــات العشــوائية
– توزيــع متوســط عينــة – قانــون األعــداد الكبيــرة – نظريــة النهايــة المركزيــة – مبــادئ

االســتقراء اإلحصائــي (التقديــر – اختبــار فرضيــة) – التوزيعــات االحتماليــة (ت – مربــع
كاي – فيشــر) – االســتقراء مــن عينــة واحــدة ومــن عينتيــن

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بنظريــة
األحتمــاالت وأســتخداماتها
•رفــع المقــدرة علــى تصنيــف المجتمعــات اإلحصائيــة تبعـ ًـا بمعرفــة التوزيــع األحتمالــي
المالئــم ممــا يســهل أســتخدام وتطبيــق الطــرق

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية.
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
بشــكل عــام ومجــال نظريــة األحتمــاالت وتطبيقاتهــا بشــكل خــاص

الكتب المقررة والمراجع:
)(1نظرية االحتماالت تأليف جالل الصياد – دار حافظ للنشر والتوزيع – السعودية – (الطبعة الرابعة)  1421هـ 2000 /م
)(2مدخل حديث لإلحصاء واالحتماالت  :د /ثروت محمد عبد المنعم – مكتبة العبيكان – المملكة العربية السعودية ( 1425هـ  2004 -م)
(3) J. Freund and R.E. Walpole, Mathematical Statistics, 5th ed. , Prentice Hall Int. Inc , 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 345 :ريض

اسم المقرر :تطبيقات الجبر

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب242 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة الشفرات وإعطاء بعض المفاهيم األساسيةعن عمليات التشفير التى تخدم طالب الدراسات العليا.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الشــفرات التقليديــة -مدخــل إلــى الشــفرات اإلرتداديــة  -مقدمــة فــي نظريــة شــانون
المعلوماتيــة -أنظمــة التعميــة ذات المفتــاح المشــاع  -مدخــل الــى علــم كشــف

المعمــى  -مفاهيــم أساســية فــي نظريــة التشــفير  -الشــفرات كاشــفة الخطــأ -
الشــفرات مصححــة الخطــأ -الشــفرات الخطيــة.

مخرجات المقرر:
•إكســاب الطالــب بعــض المهــارات التطبيقيــة لموضوعــات متقدمــة فــي الجبــر
الخطــي مثــل التشــفير
الكتب المقررة والمراجع:
)(1فوزي الذكير  ،معروف سمحان  :مقدمة في التعمية
(2) Cryptography: theory and Practice, By Douglas R. Stinson
(3) Coding Theory : The Essentials, By D.G. Hoffman et al
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه232 :ريض

اسم المقرر :تاريخ الرياضيات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب231 :ريض

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بنشأة علم الرياضيات وتطبيقاته المختلفة في الجبر والهندسة والتعرف على إنجازات علماء العرب والمسلمين في هذا المجال.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•نشــوء وتطــور بعــض المفاهيــم والحقائــق والخوارزميــات الرياضيــة فــي الحســاب
والجبــر والمثلثــات والهندســة المســتوية والهندســة التحليليــة والتفاضــل والتكامــل

عبــر الحضــارات القديمــة والمصريــة والبابليــة واليونانيــة والصينيــة واإلســامية
واألوروبيــة – تطــور بعــض الحدســيات والمســائل المفتوحــة ومحــاوالت حلهــا

مخرجات المقرر:
•معرفــة التشــابه الكبيــر بيــن الشــعوب القديمــة كالمصريــة والبابليــة واليونانيــة
والصينيــة واإلســامية واألوروبيــة
•العلــم بــأن بعــض النظريــات الحديثــة فــي العلــوم الرياضيــة لهــا جــذور ضاربــة فــي
أعمــاق التاريــخ لــذا تكــون أكثــر رســوخا واســتقرارا فــي الذهــن

•دراســة تاريــخ كثيــر مــن المفاهيــم الرياضيــة المختلفــة والخوارزميــات الرياضيــة فــي
الحســاب والجبــر والمثلثــات والهندســة المســتوية والهندســة التحليليــة والتفاضــل
والتكامــل
•معرفــة بعــض مشــاهير علمــاء الرياضيــات ودور علمــاء العــرب والمســلمين فــي
تطويــر الرياضيــات.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1على عبدالله الدفاع :تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين .مؤسسة الرسالة،بيروت.1981،
(2) Carl B. Boyer & Uta C. Merzbach, A History of Mathematics. John Wiley&Sons,1989
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 451 :ريض

اسم المقرر :الرياضيات المتقطعة

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب 101 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي أعطاء عالقة مباشرة بين الحقل الرياضي وتطبيقاته كعلوم الحاسوب
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•حســاب التقارير-التكافــؤ المنطقــي -الحجــج -طرائــق البرهــان -العالقــات -عالقــة
التكافــؤ -عالقــة الترتيــب -الجبــر البولــي -الــدارات المنطقيــة وتبســيطها -الرســوم-
الترابــط -التماثل-الرســوم المســتوية -األشــجار -تطبيقــات
مخرجات المقرر:
•يتعرف الطالب على بعض العالقات وكذلك دراسة التكافؤ

•ربط موضوعات الجبر البولي بنظرية الرسومات

الكتب المقررة والمراجع:
)(1عبد الرحمن سمحان و أحمد حميد شراري :مبادئ الرياضيات المتقطعة ،جامعة الملك سعود1995 ،م
(2) S. C. Althoen and R. J. Bumcrot : Introduction to Discrete Mathematics , PWS-Kent, 1088
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 302 :بحث

اسم المقرر :نظم ضبط ومراقبة المخزون

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب 203 :إحص

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بأحد التطبيقات الحياتية المهمة ً
جدا وهو نظام ضبط المخزون وإمكانية معالجته وتحليله
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عامــة  -بعــض نمــاذج المخــزون المحــددة لســلعة واحــدة ولعــدة ســلع
بعــض نمــاذج التخزيــن الديناميكيــة  -بعــض نمــاذج التخزيــن العشــوائية -األمثليــةالديناميكيــة لجدولــة المخــزون
مخرجات المقرر:
•مهارة التعامل مع بعض نماذج المخزون المحددة لسلعة واحدة ولعدة سلع

•بعض نماذج التخزين العشوائية

•بعض نماذج التخزين الديناميكية

•األمثلية الديناميكية لجدولة المخزون

الكتب المقررة والمراجع:
)(1زيد تميم البلحن  ،لطفي عبدالقادر تاج ،مسعود بوقل :مدخل إلى نظم ضبط ومراقبة المخزون ،مركز النشر العلمي  ،جامعة الملك سعود – الرياض
(2) Tersine ,R. Principles of Inventory and Material Management, 2nd ed., New York : North-Holand , 1984
(3) Taha, H.A. Operations Research (An Introduction), 3rd ed. London: Macmillan Publishing Company , Inc., 1983
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 203 :أحص

اسم المقرر :إحصاء رياضي

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب 215 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي التعرف على بعض المفاهيم اإلحصائية حول الفروض اإلحصائية والتقديرات للمعالم وكذلك لفترات الثقة المرتبطة بهذه المعالم.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•بعــض التوزيعــات االحتماليــة الهامــة (توزيــع ت – توزيــع فيشــر – توزيــع مربــع كاي)
 التقديــر اإلحصائــي (بنقطــة – بفتــرة) لمعالــم المجتمــع -التقديــر بطريقــة العــزوم -التقديــر بطريقــة اإلمــكان األعظــم  - MLEخــواص التقديــرات و المقارنــة بيــن

التقديــرات  -اختبــارات الفــروض اإلحصائيــة (لعينــة واحــدة – للفــرق بيــن عينتيــن)
حــول معالــم المجتمــع  -االختبــار األكثــر قــوة – اختبــارات مربــع كاي.

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة
بالتوزيعــات األحتمــاالت وأســتخداماتها
•رفــع المقــدرة علــى تصنيــف المجتمعــات اإلحصائيــة تبعـ ًـا بمعرفــة التوزيــع األحتمالــي
المالئــم ممــا يســهل أســتخدام وتطبيــق الطــرق

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية.
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
بشــكل عــام ومجــال نظريــة األحتمــاالت وتطبيقاتهــا بشــكل خــاص

الكتب المقررة والمراجع:
)(1جالل الصياد ،محمد حبيب  :مقدمة فى الطرق اإلحصائية  ،دار عكاظ  1410هـ(.)1990
)(2ثروت محمد عبد المنعم :مدخل حديث لإلحصاء واالحتماالت  ،مكتبة العبيكان – المملكة العربية السعودية ( 1425هـ  2004 -م)
(3) J. Freund and R.E. Walpole, Mathematical Statistics, 5th ed. , Prentice Hall Int. Inc , 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 486 :ريض

اسم المقرر :التحليل في عدة متغيرات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب382 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي تعميم بعض مفاهيم التحليل إلى فضاءات متعددة األبعاد كالفضاء اإلقليديRn
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الناظــم -الضــرب الداخلــي علــى الفضــاءات المتجهــة العامــة -التحويــات الخطيــة
وخواصهــا -المفاهيــم األساســية لتبوبوجيــا الفضــاء األقليــدي -الــدوال المتصلــة
فــي الفضــاء األقليــدي وخواصهــا -اإلشــتقاق فــي  Rnوخواصــه -قواعــد االشــتقاق

وقاعــدة السلســلة -المشــتقات العليــا ومبرهنــة تيلــور -القيــم القصــوى  -الصيــغ
التربيعيــة -طريقــة عوامــل الجرانــج -مبرهنتــا الدالــة العكســية والدالــة الضمنيــة فــي
 -تكامــل الــدوال فــي عــدة متغيــرات -نظريــة فيوبينــي وصيغــة تغييــر المتحــول.

مخرجات المقرر:
•اكتســاب بعــض المعــارف النظريــة لدراســة تبولوجيــا الفضــاءات اإلقليديــة و معرفــة
بعــض تطبيقاتهــا

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة فــي مجــاالت التحليــل الالحقــة والــت
وبولوجيا

•اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر و حــل بعــض المســائل النظريــة و
التطبيقيةـ
الكتب المقررة والمراجع:
)(1القويز،السنوسي،كمال الدين الهادي :التحليل الحقيقي –الجزء الثالث .مطابع هال ،الرياض 1428،هـ
(2) Trumba &Marsden :Vector Calculus
(3) W.Fleming :Functions of Several Variables. Springer,1977
(4) Multivariable Calculus , By L.Corwin and R.Szcz
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 233 :ريض

اسم المقرر :نظرية الرسومات والخوارزميات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب231 :ريض

أهداف المقرر:
أن يتعــرف الطالــب علــى المفاهيــم النظريــة األساســية لمقــرر نظريــة الرســومات -ألتأكــد مــن فهــم الطالــب لمحتــوى التعريفــات الرياضيــة والنظريــات المتضمنــة فــي المنهــاج
مــن خــال عــرض أمثلــه متنوعــة شــكال و مضمونــا  -برهنــة مــا يمكــن مــن النظريــات لتعريــف الطالــب بأهميــة اســتخدام المنطــق وأساســيات الرياضيــات فــي البرهــان  -تعريــف
الطالــب ببعــض التطبيقــات الحياتيــة العمليــة للمقــرر
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مدخــل إلــى نظريــة الرســومات  ،مفاهيــم أساســية ( الرســوم التامــة – الرســوم
الجزئيــة – الرســوم المولــدة  -الرســوم المجــزأة – الرســوم ثنائيــة التجزئــة التامــة
– الرســوم المكملــة) العمليــات علــى الرســوم ( المكعبــات)  -العالقــة بيــن الرســوم
والمتتابعــات  -العالقــة بيــن الرســوم والمصفوفــات -لممــرات والــدورات  -الرســوم

المتصلــة  -رســوم أويلــر  -رســوم هاميلتــون  -األشــجار  -األشــجار المولــدة األصغريــة
الرســوم المســتوية والرســوم غيــر المســتوية ( رســوم كراتوفيســكي)  -التلويــن(تلويــن الرســوم التامــة – األشــجار – المكعبــات –الرســوم المجــزأة) تطبيقــات
الممــرات األقصــر وأشــجار التقصــي.

مخرجات المقرر:
•حصول الطالب على المفاهيم النظرية األساسية لمقرر نظرية الرسومات
•معرفــة الطالــب لكيفيــة فهــم و تحليــل المســائل ألحياتيــه ومــن ثــم عرضهــا بشــكل
رســومات لتطبيــق الجانــب النظــري عليهــا وإيجــاد حــل رياضــي مناســب لهــا ثــم
عــرض الحــل بشــكل نصــي مقبــول

•أدراك الطالــب ألهميــة الرياضيــات كــون نظريــة الرســومات علــى عالقــة وطيــدة مــع
مختلــف فــروع العلــوم األخــرى

الكتب المقررة والمراجع:
)(1أحمد شراري  ،د /محمد الزهيري  :مقدمة في نظرية التركيبات.
(2) Robin J. Wilson : Introduction to graph theory , second Edition, Longman , 1979
(3) Mehdi Behzad, Gary Chatrand, and Linda Foster : Graphs & Digraphs , Wadsworth , 1979
(4) Narsingh Deo : Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science. Prentice-Hall , 1974
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 432 :ريض

اسم المقرر :المنطق الرياضي

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب471 :ريض ( متزامن)

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة قضايا المنطق الرياضي والتعرف على أهميتها بالنسبة لمقررات الرياضيات األخرى
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•حســاب القضايــا -مبرهنــة االســتنتاج لجبــر القضايــا -تمــام واتســاق حســاب القضايــا-
حســاب اإلســناد -مبرهنــة الرتبــة األولــى -اتســاق حســاب اإلســناد مــن الرتبــة األولى-
مبرهنة التمام لحســاب المســندات.
مخرجات المقرر:
•دراسة وتعلم بعض المفاهيم في المنطق الرياضي وتطبيقاتها
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Mathematical Logic. Theory and Application, By Jean Rubin
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه450 :ريض

اسم المقرر :التحليل العددي الحاسوبي

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب351 :ريض

أهداف المقرر:
توسيع مدارك الطالب بالتطبيق لموضوعات التحليل العددي بإستخدام الحاسب اآللي
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•طرائــق عدديــة متقدمــة بتطبيقــات حاســوبية -نظريــة التقريــب -تقريبــات كثيــرات
الحــدود -كثيــرات حــدود تشيبيشــيف -تقريــب الــدوال النســبية -كثيــرات الحــدود
المثلثيــة -تقريبــات الــدوال النســبية -طرائــق مباشــرة لألنظمــة الخطيــة الكبيــرة

والهشــة-تحليل الخطــأ االرتجاعــي -طرائــق عدديــة لحــل للمعــادالت التفاضليــة
العاديــة -مســائل القيــم الحديــة -حــل المعــادالت التفاضليــة الجزئيــة باســتخدام
طريقــة الفــروق المنتهيــة وطريقــة العناصــر المنتهيــة

مخرجات المقرر:
•تعلم طرائق عددية لحل للمعادالت التفاضلية العادية
•مسائل القيم الحدية

•حــل المعــادالت التفاضليــة الجزئيــة باســتخدام طريقــة الفــروق المنتهيــة وطريقــة
العناصــر المنتهيــة

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Computational Methods in Elementary Numerical Analysis, by J.L. Morris
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 487 :ريض

اسم المقرر :تحليل فورير

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب483 :ريض 471 -ريض

أهداف المقرر:
تقديــم المفاهيــم الرئيســية فــي تحليــل قوريــر ونظريــة التوزيــع بحيــث يســتطيع الطالــب نــن خــال معرفــة مفاهيــم التحليــل المتقــدم تطبيــق التقنيــات التحليليــة الهامــة
واإلســتفادة منهــا فــي تحليــل اإلشــارة وفــي المغــادالت التفاضليــة الجزئيــة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الفضــاءات التبولوجيــة المتجهــة  :تعريفــات -أشــباه الناظــم وتبولوجياتهــا المحثــة-
معيــار اتصــال أشــباه الناظــم والتطبيــق الخطي-فضــاء شــوارتز -إتصــال .التوزيعــات
المخففــة  :فضــاء -تفاضــل التوزيعــات والضــرب بــدوال بطيئــة التزايد-امثلــة .تحليــل
فوريــر :تحليــل فوريــر علــى -خصائــص أساســية – نظريــة فوريرالعكســية – صيغــة
بالنشــرال -تحويــل فوريــر علــى -خصائص-التبولوجــي الضعيــف علــى  -متسلســلة

فوريــر فــي  -خــواص االلتــواء واالتصــال -التوافقية-تمهيديــة ريمــان ليبــق -فضــاء
نظريــة الكثافــة :فضــاء  -كثافــة فــي  -الفضــاء  -التقريــب إلــى  -التقريــب فــيفضــاءات ســوبوليف :تعريــف  -تحويــل فوريــر عندمــا  -خصائــص -المشــتقة
التوزيعيــة -ثنائيــة بإســتخدام -نظريــة حثيــة ســوبوليف ل .

مخرجات المقرر:
•معرفــة أشــباه الناظــم وتبولوجياتهــا  -معيــار اتصــال أشــباه الناظــم والتطبيــق
الخطــي -فضــاء شــوارتز -إتصــال  -تحليــل علــى -خصائــص أساســية – نظريــة
فوريرالعكســية – صيغــة بالنشــرال -تحويــل فوريــر علــى -قــادرا علــى التعامــل مــع

متسلســلة فوريــر فــي  -خــواص االلتــواء واالتصــال -التوافقية-تمهيديــة ريمــان
ليبــق -فضــاء -فهــم بعــض خــواص فضــاءات ســوبوليف.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Reed &Simon :Methods of modern mathematical physics ,Vol. I ,Vol,II
(2) M. Al-Gwaiz : Theory of distributions , Moreel dekleer , New York, 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 244 :ريض

اسم المقرر :الجبر الخطي ()2

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب242 :ريض

أهداف المقرر:
تعريف الطالب ببعض المفاهيم المتقدمة في الجبر الخطي مع بعض التطبيقات
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المصفوفــات المثلثيــة -مبرهنــة كيلــي هاملتــون -كثيــرة الحــدود المميــزة -القيــم
والمتجهــات المميــزة -تحليــل دانفــور -المصفوفــات الجوردانيــة -تعريــف أســي
مصفوفــة -خصائــص أســي مصفوفــة -حســاب أســي مصفوفــة -حــل النظــم

التفاضليــة بإســتعمال أســي مصفوفــة -حــل المعــادالت التفاضليــة الخطيــة ذات
المعامــات الثابتــة بإســتعمال أســي مصفوفــة

مخرجات المقرر:
•التعرف على نظرية كايلي هاملتون

•مشاكل تطبيقية

•فهم القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

•فهم وحل التي النسبي لهذه الدورة بشكل عام

•ربط مفاهيم الجبر الخطي في الفروع األخرى من الرياضيات

•معرفة كيفية استخدام تقنيات البراهين رياضيا بشكل عام

الكتب المقررة والمراجع:
(1) R. Allemby : Linear Algebra , Addison-Wesley, 1996
(2) Serge Lang : Linear Algebra, Edward Arnold, London, Sydney,1995
(3) Evar D. Nering : Linear Algebra and Matrix Theory, Second Edition, Jhon Wiley,1970
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 402 :ريض

اسم المقرر :تطبيقات رياضية في األعمال

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب 242 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي تطبيق ما تم دراسته من علوم رياضية وبرمجة خطية على النماذج االقتصادية.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تطبيــق بعــض الطــرق الرياضيــة علــى النظريــات االقتصاديــة  -تطبيقــات الجبــر
الخطــي  -التفاضــل والتكامــل  -ومعــادالت الفــروق والمعــادالت التفاضليــة علــى

النمــاذج االقتصاديــة الجزئيــة والكليــة المتعلقــة بتحليــل التــوازن الســاكن والتــوازن
الســاكن المقــارن  -واألمثليــة والنمــو  -البرمجــة الرياضيــة

مخرجات المقرر:
•دراســة ومعرفــة تطبيقــات المصفوفــات والجبــر الخطــي بشــكل عــام فــي المشــاكل
اإلقتصاديــة الحقيقيــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) H.G. William .: Econometric Analysis, Macmillan Company, 1990
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 411 :ريض

اسم المقرر :موضوعات في الرياضيات التطبيقية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب321 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي أعطاء الطالب مجموعة من التطبيقات الرياضية والفيزيائية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•إســتنباط النمــوذج الرياضــى لمســائل القيمــة االبتدائيــة والحديــة التــى تظهــر
فــى العلــوم التطبيقيــة التاليــة :ديناميــكا الجســيمات واالجســام الجاســئة فــى
االبعــاد المختلفــة  -ميكانيــكا الموائــع واالنتقــال الحــرارى فــى االبعــاد المختلفــة –

الكهرومغناظســية -وايجــاد الحلــول الخاصــة للمعــادالت الناتجــة بأســتخدام الطــرق
الرياضيــة المناســبة

مخرجات المقرر:
•التمييز بين المعادالت التفاضليه العاديه والمعادالت التفاضليه الجزئيه

•التعرف على صور معادالت شرودنجر واهميتها

•ادراك مفهوم ومعني تمثيل ظاهره فيزيائيه او طبيعيه بمعادالت تفاضليه

•كيفية ايجاد حلول للمعادالت التفاضليه الغير خطيه بصوره عامه

•التعبيــر عــن الظواهــر الفيزيائيــه والطبيعيــه فــي صــورة معــادالت تفاضليــه عاديــه
وجزئيــه

•التمييز بين الحلول العدديه والحلول التحليليه للمعادالت التفاضليه الغير خطيه

•كيفيه ايجاد المعادله الموجيه في االبعاد المختلفه وايجاد حلوال لها

•معرفــه اســتخدام التعويضــات المختلفــه لحــل المعــادالت التفاضليــه الجزئيــه غيــر
الخطيــه

•كيفيه ايجاد معادله الحراره في االبعاد المختلفه وايجاد حلوال لها

•التعرف علي معادالت برجروايجاد حلول لها

•التفرقه بين المعادالت التفاضليه الخطيه والغير خطيه

•التعرف علي معادالت سين جوردن وايجاد حلول لها
•التعرف علي معادالت شين جوردن وايجاد حلول لها

•معرفه الموجات المرتحله
•كيفيــة اســتخدام الموجــات المرتحلــه فــي حــل االنظمــه والمعــادالت التفاضليــه الغيــر
خطيه
الكتب المقررة والمراجع:

(1) John David Jackson : classical Electrodynamics , 2nd Edition , John Wiely & Sons , Inc. , 1975
(2) Mary L. Boas : Mathematical Methods in the physical sciences , 3rd Edition , John Wiely & Sons , Inc
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 403 :ريض

اسم المقرر :رياضيات بيولوجية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب203 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة التطبيقات الرياضية في المجاالت البيولوجية والطبية وإعطاء بعض المفاهيم األساسية البيولوجية التى تخدم الطالب
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•نمذجــة مســائل بيولوجيــة وطبية-معادلــة االنتشــار للظواهــر البيولوجيــة -ظاهــرة
موجــة االنتقــال -نمذجــة انتشــار األمــراض مثــل األورام الســرطانية وطرائــق التحكــم
فــي معــدل انتشــارها بمعــادالت تفاضليــة عاديــة -معادلــة المحافظة-معادلــة لوتــكا-

فولتــرا -ظاهــرة الــوالدة والمــوت -ديناميكيــة جينــات العــدد الســكاني -نمذجــة إنتــاج
كريــات الــدم الحمــراء  -نمذجــة دقــات القلــب والــدورة الدمويــة ونمذجــة تطــور
الجينــات باســتخدام معــادالت تفاضليــة جزئيــة

مخرجات المقرر:
•أكتساب المعارف عن طريق تعلم الطرق الرياضية المختلفة

•القدرة على تحليل البيانات والمعلومات وصياغتها

•إدراك ومعرفة دور الرياضيات في حل المشاكل البيولوجية
الكتب المقررة والمراجع:
(1) A Course in Mathematical Biology, By de Vries, Helln
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه404 :ريض

اسم المقرر :الرياضيات المالية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب202 :ريض

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بالرياضيات المالية وإستخدامها في البنوك وإدارة األعمال والتجارة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•التســعير – الضرائــب – التأميــن – الفوائــد – الدفعــات الســنوية – إســتهالك الديــن
 اإلســتثمارمخرجات المقرر:
•دراســة تطبيــق الطــرق الرياضيــة فــي عــاج المشــكالت التــي تواجــه المجتمــع فــي
المجــاالت الماليــة مثــل البورصــة والبنــوك والمجــاالت اإلســتثمارية
الكتب المقررة والمراجع:
(1) An Elementary Introduction to Mathematical Finance , Sheldon M. Ross ,2nd Edition ,Cambridge ,2003
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 485 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في التحليل الدالي

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب482 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة الفضاءات المعيارية وفضاء هلبرت وإعطاء بعض المفاهيم األساسية التى تخدم طالب الدراسات العليا.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الفضــاء المتــري التــام – الفضــاءات القابلــة لالنفصــال  -الفضــاء المعيــاري ( تعريــف
وخــواص أساســية – التقــارب والتمــام  -المؤثــرات الخطيــة) .فضــاء بنــاخ ( نظريــة
هــان بنــاخ – التقــارب الضعيــف)  .جبريــات بنــاخ  -فضــاء هلبــرت ( فضــاء الضــرب

الداخلــي و فضــاء هلبــرت – المجموعــات المتعامــدة  -الفضــاء المرافــق علــى فــراغ
هلبــرت -المؤثــرات الخطيــة علــى فضــاء هلبــرت) –بعــض األمثلــة علــى فضــاءات
هلبــرت وفضــاءات بنــاخ -فضــاءات والنظريــات الرئيســية والمتراجحــات األساســية

مخرجات المقرر:
•دراســة الفضــاءات مثــل المتــري وهلبــرت وبنــاخ وأهميتهــا فــي دراســة التحليــل ال
رياضــي
الكتب المقررة والمراجع:
(1) I. J. Maddox : Elements of Functional Analysis . Cambridge University Press . 1970
(2) W. Rudin : Functional Analysis , TATA McGraw-Hill Pup. Company LTD , New Delhi , 1973
(3) E. Kreyszig : introductory functional Analysis with application , John Wiley & Sons , New York , (1989).
(4) B.P.Rynne and M.A.Youngson,Linear Functioal Analysis,Spriger-Verlag,London,2000

قـســـــــم الريــــــاضــــيــــــــــــــات
Mathematics Department

59
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الرياضيات

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 201 :عال

اسم المقرر :برمجة الحاسب 1

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 101 :عال

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة عدة لغات لبرمجة الحاسب عالية المستوي كلغة سي
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مراجعــة كيفيــة حــل المســائل باســتخدام الحاســب – تعريــف الخوارزميــة -مقدمــة
فــي البرمجــة (خرائــط ســير العمليــات – لغــات البرمجــة -أنواعهــا – تعريــف التعليمــة
 ،المراحــل الالزمــة للحصــول علــى برنامــج تنفيــذي) -مفاهيــم أساســية (الثوابــت-
المتغيرات-المؤثــرات الحســابية -اإلســناد) – أنــواع البيانــات  -وكيفيــة تمثيلهــا -دوال

اإلخــراج واإلدخــال  -معالجــة البيانــات بمســاعدة المؤثــرات – تعليمــات التكــرار –
التعليمــات الشــرطية – الــدوال -المصفوفــات مــع تطبيقــات فــي لغــة عاليــة
المســتوي كلغــة ســي

مخرجات المقرر:
•معرفــة مبــادئ البرمجــة وكيفيــة برمجــة حلــول مشــاكل الــدوال والمصفوفــات
بإحــدى اللغــات العاليــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) C How to program, Deitel & Deitel , ISBN: 03-1426443-13-, Prentice Hall 4th Edition 2004
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 401 :بحث

اسم المقرر :تقنيات األمثلية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب352 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب المفاهيم األساسية لألمثلية والطرق المختلفة لعالج األمثلية المقيدة وغير المقيدة وإمكانية التطبيق العملي لهذه المفاهيم
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المفاهيــم األساســية لألمثليــة – الــدوال المحدبــة والــدوال المقعــرة -الصيــغ
التربيعيــة -األمثليــة لــدوال غيــر خطيــة فــى متغيــر واحــد أو عــدة متغيــرات غيــر
مقيــدة -مصفوفــة هــس – األمثليــة لــدوال غيــر خطيــة مقيــدة بمعــادالت -طريقــة

التعويــض المباشــر -طريقــة مضاريــب الجرانــج -المثليــة لــدوال مقيــدة بمتباينــات-
شــروط كــون وتوكــر -البرمجــة التربيعيــة

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم نظريــات  ،ومفاهيــم أساســية فــي األمثليــة
الغيــر خطيــة

•القــدرة علــى تحديــد اإلجــراءات التحليليــة المناســبة إليجــاد الحــل األمثــل لبعــض
المشــاكل الحياتيــة.

•قــدرة الطــاب علــى تطبيــق المبــادئ األساســية للبرمجــة الخطيــة وكذلــك التحليــل
الرياضــي والجبــر الخطــي لحــل مشــاكل األمثليــة
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