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مقدمة ونبذة عن الكلية:

عناصر الخطط الدراسية ألقسام كلية العلوم

صدرت الموافقة السامية الكريمة بإنشاء كليةة العلةوم برةرج مامعةة الملة سةعو ة بالقيةيب برةاري  1418/1/12ه ة ،

لركون لبنة أخرى في صرح الرعليب العالي ومزءاً من منظومة المدينة الجامعية بالقييب  .وقد بدأت الدراسة في الكلية مع

بدء العام الجامعي 1419 / 1418ه ة و مةب مخةريو أوف فعةة مةن فب ةا فةي العةام الجةامعي 1423/1422ه ة ولمةا
صدرت الموافقة السامية بإنشاء مامعة القييب انبثقت من كلية العلوم كة مةن كليةة الباسةبات والمعلومةات وكليةة العلةوم
الطبية الرطبيقية  .وأسربدث قسب الكيميةاء كحدةد األقسةام الجديةدة بجانةي قسةمي الريزيةاء والريا ةيات .وبةدأت كليةة

العلةةوم فةةي مرميةةي أو ةةاع ا أسةةربداث أقسةةام مديةةدة لرةةي

ورهةةا فةةي موسةةيع أوعيةةة الةةرعلب للطالةةي وخدمةةة المجرمةةع

وكذل مرعي برامو الدراسات العليا بمخرلف الشعي والرخييات .ولمواكبة الرطور بدأ برنامو الدراسات العليا بقسب
الريا يات للطفب والطالبات مع بداية الري الدراسي الثاني للعام الجامعي  1428/1427هة .

الرؤية :

كلية مرميزة و نياً في العلوم األساسية والببث العلمي مُس ب في بناء مجرمع المعرفة في ظ بيئة أكا يمية فعالة.

الرسالة :

م يئة معليب مامعي معرمداً أكا يمياً للبيوف على مخرمات ذات كراءة عالية فةي العلةوم األساسةية والببةث العلمةي مرةي
بادريامات سوق العم ومقديب خدمات مجرمعية وأبباث مطبيقية مرميزة باإل افة إلى منمية موار الكلية و عةب الرموية

الةةذامي بمةةا يواكةةي الراي ةرات المبيطةةة بةةالمجرمع المبلةةي ومرعي ة الشةةراكة المبليةةة وذل ة باسةةرخدام أدةةدث األسةةاليي

اإل ارية والعلمية والرقنية و والمعرفية.

غايات وأهداف الكلية :
غايات الكلية :
 -1إعدا الكوا ر الو نية المرخيية في مجاأت العلوم األساسية بما يلبي ادريامات سوق العم .
 -2مقديب معليب مرميز يعرمد على الرقنية المعلومامية ووسائ اأمياف البديثة.
 -3بناء شخيية مامعية مروفر في ا م ارات القيا ة والعم اإلبداعي ومبم المسئولية.
-4

الرميز الببثي في الببوث النظرية والرطبيقية ومجسيد الشراكة المجرمعية لخدمة المجرمع المبلي ومنمية
البيئة المبلية

أهداف الكلية :

مرمبور أهداف كلية العلوم في اآلمي:

 -1مقديب برامو راسية مرطورة في مجاأت العلوم األساسية المخرلرة قا رة على مزويد المجرمع بالكراءات العلمية والكوا ر
المرخيية المدربة على الرقنيات العلمية البديثة والميهلة للمنافسة في سوق العم .

-2إمراء الببوث والدراسات العلمية لبناء قاعدة ببثية مكنولومية محخذ مرطلبات الن وض بالمجرمع وخدمره ود مشاكله.
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-3نشر المعرفة وموفيرها في وسط الكلية والمجرمع والقيام بحعماف الرحليف والررممة .
-4مقديب الخدمة العلمية والرجريبية في مجاف البراظ على البيئة وخدمة المجرمع .

 -5المساهمة في عب عملية الرعليب الجامعي وإيجا الروابط العلمية واألكا يمية مع ميسسات الرعليب العالي في المملكة
وخارم ا بما يخدم اإلسرراميجية الرنموية في القييب.

-6مكريس اأسرخدام األمث للرقدم في اسرخدام مقنيات المعلومات في مجاف الرعليب والرعلب لربسين مسروى الخريو.

-7المساهمة في النمو الذهني والنضو الركر للكوا ر السعو ية المرخيية ومحهيل ا بالم ارات الربليلية الري من شحن ا
أن معزز قدرام ب على المشاركة الرعالة في مبقيق أهداف الرنمية اأقريا ية الشاملة.

شروط القبوف :

يخضع لشروط القبوف بجامعة القييب.

مرطلبات البيوف على رمة البكالوريوس في العلوم :

للبيوف على رمة البكالوريوس في أدد الرخييات المرادة بالكلية يجي أن يجراز الطالي بنجاح مميع الوددات

الدراسية المعرمدة بالخطة.

األقسام العلمية  :يومد بالكلي ة ثفثة أقسام علمية ممنح رمة البكالوريوس في مخييات الريا يات والريزياء والكيمياء وهي
أوأً  :قسب الريا يات .
ثانياً :قسب الريزياء.

ثالثاً قسب الكيمياء.

رابعاً قسب اإلدياء وببوث العمليات .

رموز األقسام (اللاة العربية واللاة

اإلنجليزية):

قسب الريا يات ( ريض ) MATH. -
قسب الريزياء

قسب الكيمياء

( فيز )PHYS -

( كيب ) CHEM -

قسب اإلدياء وببوث العمليات (إدياء) ( إدص – )STAT

قسب اإلدياء وببوث العمليات (ببوث عمليات) (ببث)OPER -
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الخطة الدراسية لدرمة بكالوريوس العلوم  -مخيص ( ريا يات )
نبذة عن قسب الريا يات:
محسس القسب عام  1418هة مرزامناً مع إنشاء كلية العلوم بالقييب  .وقد مطور القسب بسرعة خفف السنوات القليلة

الما ية باز يا أعضاء هيئة الردريس مع از يا عد

فب القسب  .يقوم القسب بردريس مقررات الريا يات لطلبة قسةب

الريا يات ولجميع لبة األقسام األخرى في كليات الجامعة.

كما يقدم المشورة اإلديائية لمشروعات الببوث الرطبيقية اخ الكلية وخارم ا سواء في مردلة الريميب للببةث

أو في مردلةة مبلية البيانةات ومرسةير النرةائو .ومةب البةدء فةي برنةامو الدراسةات العليةا لمردلةة المامسةرير فةي الريا ةيات

الببرة منذ أربعة سنوات .

رسالة البرنامو :

موفير خدمة معليمية مرميزة لمردله البكالوريوس في مخيص الريا يات مما يريح ل ب الررصة على الرعلةيب القةا ر علةى

المنافسة في ع د العولمة واسركماف راسر ب العليا لرلبية ادريامات المجرمع.

رسالة القسب:

مةوفير خدمةةة معليميةة وببثيةةة مرميةةزة لمردلرةي البكةةالوريوس والمامسةرير فةةي مخيةةص الريا ةيات ممةةا يرةيح ل ةةب الررصةةة

على الرعليب القا ر على المنافسة في ع د العولمة لرلبية ادريامات المجرمع مع المبافظة على قيمنا اإلسفمية.
رؤية القسب:

اأرمقاء بمسروى البرامو الرعليمية والببثية المعرمدة أكا يمياً لمردلري البكالوريوس والدراسةات العليةا فةي الريا ةيات

لرلبية ادريامات سوق العم ومنمية المجرمع المبلي ومرعي الشراكة المبلية.
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غايات قسم الرياضيات:
 -1معزيز المعارف في العلوم األساسية للطفب والطالبات.
 -2مبسين ومطوير م ارات اإلمياف واسرخدام مقنية المعلومات.
 -3العم على زيا ة فعالية م ارات الرركير العلمية وأساليي د المشكفت.
 -4محصي م ارات العم الجماعي ومطوير الذات.
أهداف قسم الرياضيات
 -1و ع الخطط الدراسية بما يرواكي مع مرطلبات إعدا خريجين ذو م ارات معرفية لخدمة المجرمع
المبلي.
 -2مخريو كراءات علمية وعملية لشا وظائف الرخيص في القطاعين البكومي والخاص.
 -3اأرمقاء بالببث العلمي في مجاف الريا يات و راسة المشاك الريا ية والقيام باألبباث العلمية إليجا
البلوف المناسبة ل ا  ،والمشاركة في الميممرات الو نية والعالمية.
 -4مزويد الطفب بالمراهيب والمبا ئ والنظريات الخاصة بالريا يات واإلدياء
 -5مان ومو مبديث مسرمر وكاف وما للمعرفة المرمبطة بالمو وعات الريا ية
واإلديائية المعاصرة.
 -6نشر ثقافة العم كرريق بين الطفب و رورة الركيف مع ماير المعلومات .
 -7الربوف نبو الرعليب األيكرروني و عب الرقنيات البديثة .

نظام من جية الدراسة في القسب للبيوف على البكالوريوس:

يقضي الطالي بكلية العلوم أربع سنوات موزعة على ثمانية فيوف راسية .ومشم مقررات الدراسة مقةررات أساسةية (مرطلبةات

مامعة – مرطلبات كلية – مرطلبات القسب والرخيص) .ويجي على الطالي إن اء  137وددة راسية.
شروط األرباق بالقسب:

يخضع لشروط القبوف بجامعة القييب.

خدمة البيئة والمجرمع:
-1مدريس مقررات الريا يات واإلدياء في الكليات المخرلرة.
-2المشاركة في المشاريع الببثية لخدمة البيئة والمجرمع.
-3المشاركة في اللجان المخرلرة اخ الكلية وخارم ا.

-4المشاركة في األنشطة الثقافية والعلمية في الكلية والجامعة.
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الخطة الرشايلية لقسب الريا يات :
اإلمكانات المروفرة واإلدريامات المطلوبة
قسب الريا يات
اإلدرياج الرعلي

المروفر

النقص

أعضاء هيئة الردريس

30

27

3

فنيون

4

2

2

إ اريون

2

1

1

معام عامة

-

-

-

معام مرخيية

3

2

1

الررص الوظيرية للخريجين :
-1العم في قطاج الرعليب العام والخاص.
-2العم في مراكز الببوث.

-3العم في القطاج العسكر .

-4العم في مقنية المعلومات كمبللين بيانات ومساهمين في إعدا الخطط اإلسرراميجية.
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مدلوأت أرقام المقررات :
( )0مقررات الررا

والركام

( )1مقررات الريا يات الرطبيقية

( )2مقررات المعا أت الررا لية

( )3مقررات األسس والمنطق الريا ي
( )4مقررات الجبر

( )5مقررات الربلي العد

والبرمجة

( )7مقررات ال ندسة والربولوميا
( )8مقررات الربلي
( )9المشروج

الرموز المسرخدمة في مينيف المقررات :
الرمة ةةز

الرخيص

الرمة ةةز

الرخيص
عربي
كيب

إنجليز
CHEM

عربي
ثقافة إسفمية

سلب

إنجليز
IC

الكيمياء

CS

لاة عربية

عرب

ARAB

الباسي اآللي

عاف

لاة إنجليزية

نج

ENG

ببوث العمليات

ببث

OPER

الريا يات

ريض

MATH.

علب النرس

نرس

PSYCH

اإلدياء

إدص

STAT

إ ارة األعماف

ار

MGMT

الريزياء

فيز

PHYS

المقررات البرة
هةةي مقةةررات يقةةوم الطالةةي بدراسةةر ا دسةةي ميولةةه ورغبرةةه مةةن اخ ة الكليةةة أو الجامعةةة أو مةةن خارم ةةا ويةةرب
مسجيل ا بالرنسيق مع المرشد األكا يمي.
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الخطة الدراسية

مرطلبات البيوف على رمة بكالوريوس العلوم مخيص ( الريا يات)
للبيوف على رمة البكالوريوس في الريا يات فإنه يجي على الطالي أن ين ي بنجاح  137ودده مقررة .

ال يك العام للخطة

عد

المرطلبات

الوددات

مرطلبات الجامعة

12

مرطلبات الكلية

إمبار

38

إخريار

6

إمبار من خارج القسب
مرطلبات القسب

النسبة المئوية ()%

من اخ القسب

40.87

8
إمبار

61

إخريار

6

54.74

المقررات البرة

6

4،38

المجموج

137

100

مرطلبات الجامعة

موزيع الوددات الدراسية
عملي مدريي المعرمد المرطلي
نظر

رقب ورمز المقرر
(اللاة العربية)

رقب ورمز المقرر
(اللاة اإلنجليزية)

إسب المقرر

 101سلب

IC 101

المدخ إلي الثقافة

2

-

-

2

-

اأسفمية
 102سلب

IC 102

اأسفم وبناء المجرمع

2

-

-

2

 101سلب

 103سلب

IC 103

في

2

-

-

2

 101سلب

 104سلب

IC 104

النظام السياسي في اأسفم

2

-

-

2

 101سلب

 101عرب

ARAB 101

الم ارات اللاوية

2

-

-

2

-

 103عرب

ARAB 103

الربرير العربي

2

-

-

2

-

12

-

-

12

النظام اأقريا

اأسفم

المجموج
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مرطلبات الكلية اإلمبارية
رقب ورمز المقرر
(اللاة العربية)

رقب ورمز المقرر
(اللاة اإلنجليزية)

 101نرس

PSYCH 101

موزيع الوددات الدراسية
نوج
عملي مدريي المعرمد المرطلي
نظر
المرطلي

إسب المقرر
م ارات الرركيروأساليي

2

-

-

2

-

-

 101نج

ENG 101

لاة إنجليزية ()1

3

-

-

3

-

 103نج

ENG 103

لاة إنجليزية ()2

3

-

-

3

101نج

-

 101عاف

CS 101

مقدمة في الباسي

2

1

-

3

-

-

 103ار

MGMT 103

م ارات اإلمياف

2

-

-

2

-

-

 101كيب

CHEM 101

كيمياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

 101فيز

PHYS 101

فيزياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

 101إدص

STAT 101

مقدمة في اإلدياء

2

-

1

3

-

-

3

-

1

4

-

-

3

-

1

4

101ريض

سابق

2

-

1

3

101ريض

سابق

2

-

1

3

101ريض

سابق

30

3

5

38

الرعلب

واإلدرماأت

 101ريض

MATH. 101

دساب الررا
() 1

والركام

202ريض

MATH.202

دساب الررا
() 2

والركام

 231ريض

MATH. 231

أسس الريا يات

273ريض

MATH.273

مقدمة في ال ندسة

المجموج

 -1مبرسي ك وددة معرمدة نظر بخمسين قيقة.

سابق

 -2مبرسي ك وددة معرمدة عملي  /مدريي بمئة قيقة.

المقررات اإلمبارية من اخ القسب
رقب ورمز المقرر
(اللاة العربية)

رقب ورمز المقرر
(اللاة اإلنجليزية)

 203ريض

MATH. 203

 204ريض

MATH. 204

 242ريض

MATH. 242

إسب المقرر

موزيع الوددات الدراسية

202ريض

سابق
سابق
سابق

نظر

عملي

مدريي

دساب الررا والركام
في عدة مرايرات
دساب المرج ات

3

-

1

4

2

-

1

3

202ريض

الجبر الخطي ()1

3

-

1

4

231ريض

9

المعرمد

المرطلي

نوج
المرطلي
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مطبيقات ريا ية على
1
1
الباسي

 251ريض

MATH.251

 321ريض

MATH.321

 326ريض

MATH.326

الطرائق الريا ية

 343ريض

MATH.343

نظرية الزمر

3

 351ريض

MATH.351

الربلي العد

3

-

 382ريض

MATH.382

3

-

1

 422ريض

MATH.422

3

-

1

4

444ريض

MATH.444

البلقات والبقوف

3

-

1

4

 343ريض

 471ريض

MATH.471

مقدمة في الربولوميا

3

-

1

4

382ريض

سابق

472ريض

MATH.472

3

-

1

4

242ريض

سابق

 483ريض

MATH.483

الربلي البقيقي ()2

3

-

1

4

 382ريض

 484ريض

MATH.484

الربلي المركي

3

-

1

4

 382ريض

سابق
سابق

499ريض

MATH.499

المشروج

-

-

4

4

 382+ريض

سابق

42

1

18

61

مقدمة في المعا أت
الررا لية

الربلي البقيقي ()1
مقدمة في المعا أت
الررا لية الجزئية

مقدمة في ال ندسة
الررا لية

المجموج

2

202ريض

سابق

3

-

1

4

202ريض

سابق

3

-

1

4

 321ريض

-

1

4

 242ريض

سابق

1

4

 242ريض

4

 203ريض

سابق

 321ريض

سابق
سابق

 343ريض

سابق
سابق

المقررات اإلمبارية من خارج القسب
رقب ورمز
المقرر
(اللاة العربية)

رقب ورمز المقرر
(اللاة اإلنجليزية)

 212إدص

STAT 212

 213ببث

OPER 213

إسب المقرر

موزيع الوددات الدراسية
نظر

عملي

مبا ئ نظرية الروزيعات
اإلدرمالية

البرمجة الخطية

مجموج

3

-

1

4

3

-

1

4

6

-

2

8

 -1مبرسي ك وددة معرمدة نظر بخمسين قيقة.
 -2مبرسي ك وددة معرمدة عملي  /مدريي بمئة قيقة.
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مدريي المعرمد

المرطلي
101إدص
 242ريض

نوج
المرطلي
سابق
سابق

جامعة القصيم – كلية العلوم – قسم الرياضيات

رقب ورمز
رقب ورمز المقرر
المقرر
العربية) (اللاة اإلنجليزية)
(اللاة

المقررات اإلخريارية من اخ القسب

موزيع الوددات الدراسية
نظر عملي مدريي المعرمد

إسب المقرر

 232ريض

MATH.232

 233ريض

MATH.233

 244ريض

MATH.244

 345ريض

MATH.345

 411ريض

MATH.411

 432ريض
 450ريض

MATH.432
MATH.450
MATH.473

الربولوميا الجبرية

 486ريض

MATH.486

الربلي في عدة مرايرات

2

 487ريض

MATH.487

مبلي فورير

2

 473ريض

رقب ورمز
رقب ورمز المقرر
المقرر
العربية) (اللاة اإلنجليزية)
(اللاة

ماري الريا يات
نظرية الرسومات
والخوارزميات
الجبر الخطي ()2
مطبيقات الجبر
مو وعات في الريا يات
الرطبيقية
المنطق الريا ي
الربلي العد الباسوبي

المرطلي

نوج
المرطل
ب

2

-

1

3

231ريض

سابق

2

-

1

3

 231ريض

سابق

2

-

1

3

 242ريض

سابق

2

-

1

3

 242ريض

سابق

2

-

1

3

 316ريض

سابق

2

-

1

2

-

1

3
3

 471ريض
351ريض

مرزامن
سابق

2

-

1

3

 471ريض

سابق

-

1

3

 382ريض

سابق

-

1

3

483
ريض471+ري
ض

سابق

مرطلبات الكلية اإلخريارية

موزيع الوددات الدراسية
نظر عملي مدريي المعرمد

المرطلي

نوج
المرطلي

نظرية األعدا

2

-

1

3

 231ريض

سابق

2

-

1

3

 242ريض

سابق

2

-

1

2

-

1

3
3

 202ريض
 202ريض

سابق
سابق

-

1

3

101ريض

سابق

1

3

482ريض

سابق

3

 212إدص

سابق

 212إدص

سابق
سابق

إسب المقرر

 243ريض

MATH.243

 402ريض

MATH.402

مطبيقات ريا ية في األعماف

 403ريض
 404ريض

MATH.403
MATH.404

ريا يات بيولومية
الريا يات المالية

 451ريض

MATH.451

الريا يات المرقطعة

2

 485ريض

MATH.485

الربلي الدالي

2

-

 203إدص

STAT 203

إدياء ريا ي

2

-

1

 304إدص

STAT 304

معالجة ومبلي البيانات

2

-

1

3

 305إدص

STAT 305

نظرية اإلدرماف

2

-

1

3

 212إدص

 201عاف

CS 201

برمجة الباسي ()1

2

1

-

3

 101عاف

سابق

 302ببث

OPER 302

نظب بط ومراقبة المخزون

2

-

1

3

 212إدص

سابق

 401ببث

OPER 401

مقنيات األمثلية

2

-

1

3

 213ببث

سابق

 -1مبرسي ك وددة معرمدة نظر بخمسين قيقة.

-2
المقررات البرة

مبرسي ك وددة معرمدة عملي  /مدريي بمئة قيقة.

هي مقررات يقوم الطالي بدراسر ا دسي ميوله ورغبامه من اخ الكلية أو الجامعة أو من خارم ا ويرب مسجيل ا بالرنسيق مع المرشد األكا يمي
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المسروى  :الثاني

المسروى  :األوف
رقب المقرر

اسب المقرر

الوددات

المرطلي

 101سلب

المدخ إلي الثقافة اأسفمية

)0+2(2

----

 101عرب
 101نرس
 101نج

الم ارات اللاوية
م ارات الرركير وأساليي الرعلب
لاة إنجليزية ()1

)0+2(2
)0+2(2
)0+3(3

----------

 101ريض
 101كيب

دساب الررا والركام ()1
كيمياء عامة ()1

)1+3(4
)1+3(4

-------

مجموج الوددات

اسب المقرر

الوددات

المرطلي

رقب المقرر
102سلب

اأسفم وبناء المجرمع

103عرب
 103نج
 101عاف

الربرير العربي
لاة إنجليزية ()2
مقدمة في الباسي

)0+2(2
)0+2(2
)0+3(3
)1+2(3

 101سلب

 101فيز
 101إدص

فيزياء عامة ()1
مقدمة في اإلدياء واإلدرماأت

)1+3(4
)1+2(3

-----

مجموج الوددات

 17وددة

 17وددة

المسروى  :الثالث
رقب المقرر

المسروى  :الرابع

الوددات

المرطلي

رقب المقرر

اسب المقرر

الوددات

المرطلي

في اأسفم

)0+2(2

 101سلب

والركام ()2

)1+3(4

 101ريض

 104سلب
 203ريض

النظام السياسي في اأسفم

)0+2(2

 101سلب

 212إدص

مبا ئ نظرية الروزيعات اإلدرمالية

)1+3(4

 101ادص

 204ريض

دساب الررا والركام في عدة
مرايرات
دساب المرج ات

)1+3(4

 202ريض

)1+2(3

 202ريض

 231ريض

أسس الريا يات

)1+2(3

 101ريض

 242ريض

الجبر الخطي ()1

)1+3(4

 231ريض

 273ريض

مقدمة في ال ندسة

)1+2(3

 101ريض

 251ريض

مطبيقات ريا ية على الباسي

)1+1(2

 202ريض

----

مقرر إخريار (كلية)

)1+2(3

-

 103سلب
 202ريض

اسب المقرر

----101نج
-----

النظام اأقريا
دساب الررا

 16وددة

مجموج الوددات

 18وددة

مجموج الوددات

المسروى  :السا س

المسروى  :الخامس
رقب المقرر

اسب المقرر

الوددات

المرطلي

رقب المقرر

اسب المقرر

الوددات

المرطلي

 103ار

م ارات اإلمياف

)0+2(2

-----

 326ريض

الطرائق الريا ية

 321ريض
 351ريض
 213ببث
-

مقدمة في المعا أت الررا لية
الربلي العد
البرمجة الخطية
مقرر إخريار (قسب)

)1+3(4
)1+3(4
)1+3(4
)1+2(3

 202ريض
 242ريض
 242ريض
------

 343ريض
 382ريض
----

نظرية الزمر
الربلي البقيقي ()1
مقرر إخريار (قسب)
مقرر در

)1+3(4
)1+3(4
)1+3(4
)1+2(3
3

 321ريض

مجموج الوددات

المسروى  :السابع

-

 17وددة

مجموج الوددات

 242ريض
 203ريض
-

 18وددة

المسروى  :الثامن

رقب المقرر

اسب المقرر

الوددات

المرطلي

رقب المقرر

اسب المقرر

الوددات

المرطلي

 444ريض
 471ريض
 483ريض

البلقات والبقوف
مقدمة في الربولوميا
الربلي البقيقي ()2

)1+3(4
)1+3(4
)1+3(4

 499ريض

المشروج

)4+0(4

 343ريض
 382ريض
 382ريض
 343ريض
 382+ريض

 422ريض
 472ريض
 484ريض
-

مقدمة في المعا أت الررا لية الجزئية
مقدمة في ال ندسة الررا لية
الربلي المركي
مقرر إخريار (قسب)

)1+3(4
)1+3(4
)1+3(4

 321ريض
 242ريض
 382ريض

)1+2( 3

-----

-

مقرر در

3

-

مجموج الوددات

16وددة

 -1مبرسي ك وددة معرمدة نظر بخمسين قيقة.
 -2مبرسي ك وددة معرمدة عملي  /مدريي بمئة قيقة.
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مجموج الوددات

 18وددة

جامعة القصيم – كلية العلوم – قسم الرياضيات

مسرويات الخطة
كليةةة -:العلةوم
البةرنامةو الةدراسي لمردلةة البكةالوريةوس
قسةةب -:الريا يات
المسروى-:األوف
رقب ورمز
المقرر
(اللاة العربية)

رقب ورمز المقرر
(اللاة اأنجليزية)

 101سلب

IC 101

 101عرب

ARAB 101

 101نرس

PSYCH 101

 101نج

ENG 101

 101ريض

MATH.101

 101كيب

CHEM 101

المجم ةةوج

إسب المقرر
المدخ إلى الثقافة
اإلسفمية

الم ارات اللاوية
م ارات الرركير

وأساليي الرعليب
لاة إنجليزية ()1
دساب الررا

والركام ()1

كيمياء عامة ()1

موزيع الوددات الدراسية
نظر

عملي

مدريي

المعرمد

المرطلي

نوج
المرطلي

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

1

4

-

-

3

1

-

4

-

-

15

1

1

17

13
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كليةةة -:العلةوم
البةرنامةو الةدراسي لمردلةة البكةالوريةوس
قسةةب -:الريا يات
المسروى -:الثاني
رقب ورمز المقرر
(اللاة العربية)

رقب ورمز المقرر
(اللاة

اأنجليزية)

إسب المقرر
اإلسفم وبناء

 102سلب

IC 102

103عرب

ARAB 103

الربرير العربي

103نج

ENG 103

لاة إنجليزية ()2

 101عاف

CS 101

 101أدص

STAT 101

اإلدياء

 101فيز

PHYS 101

فيزياء عامة ()1

المجرمع

مقدمة في
الباسي

مقدمة في
واإلدرماأت

المجم ةةوج

موزيع الوددات الدراسية
نظر

عملي

مدريي

المعرمد

المرطلي

نوج

المرطلي

2

-

-

2

 101سلب

سابق

2

-

-

2

-

-

3

-

-

3

 101نج

سابق

2

1

-

3

-

-

2

-

1

3

-

-

3

1

-

4

-

-

14

2

1

17

-

-

14
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كليةةة -:العلةوم
البةرنامةو الةدراسي لمردلةة البكةالوريةوس
قسةةب -:الريا يات
المسروى -:الثةةالث
رقب ورمز المقرر

رقب ورمز المقرر

103سلب

IC 103

 202ريض

MATH.202

 212إدص

STAT 212

(اللاة العربية)

(اللاة اأنجليزية)

إسب المقرر
النظام اأقريا

موزيع الوددات الدراسية
نظر

عملي

مدريي

المعرمد

المرطلي

نوج

المرطلي

2

-

-

2

 101سلب

سابق

3

-

1

4

 101ريض

سابق

3

-

1

4

 101إدص

سابق

 231ريض

MATH.231

أسس الريا يات

2

-

1

3

101ريض

سابق

273ريض

MATH.273

مقدمة في ال ندسة

2

-

1

3

101ريض

سابق

12

-

4

16

المجموج

في اأسفم

دساب الررا

والركام ()2
مبا ئ نظرية
الروزيعات اإلدرمالية

15
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كليةةة -:العلةوم
البةرنامةو الةدراسي لمردلةة البكةالوريةوس
قسةةب -:الريا يات
المسروى-:الرابع
رقب ورمز المقرر

(اللاة العربية)

رقب ورمز
المقرر

إسب المقرر

(اللاة اأنجليزية)

 104سلب

IC104

النظام السياسي
في اإلسفم

دساب الررا

موزيع الوددات الدراسية
نظر

عملي

مدريي

المعرمد

2

-

-

2

المرطلي
 101سلب

نوج

المرطلي
سابق

 203ريض

MATH.203

والركام في عدة

3

-

1

4

 202ريض

سابق

 204ريض

 MATH.204دساب المرج ات

2

-

1

3

202ريض

سابق

 242ريض

 MATH.242الجبر الخطي ()1

3

-

1

4

 231ريض

سابق

1

1

-

2

202ريض

سابق

2

-

1

3

-

-

13

1

4

18

 251ريض
-

مرايرات

MATH.251
-

المجمة ةةوج

مطبيقات ريا ية
على الباسي
مقرر

إخريار (قسب)

16
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كليةةة -:العلةوم
البةرنامةو الةدراسي لمردلةة البكةالوريةوس
قسةةب -:الريا يات
المسروى-:الخامس
رقب ورمز المقرر

رقب ورمز المقرر

(اللاة العربية)

(اللاة اأنجليزية)

إسب المقرر

موزيع الوددات الدراسية
نظر

عملي

مدريي المعرمد

المرطلي

نوج

المرطلي

 103ار

MGMT 103

م ارات اإلمياف

2

-

-

2

-

-

 213ببث

OPER 213

البرمجة الخطية

3

-

1

4

242ريض

سابق

مقدمة في

 321ريض

MATH.321

المعا أت

3

-

1

4

202ريض

سابق

 351ريض

MATH.351

الربلي العد

3

-

1

4

242ريض

سابق

2

-

1

3

-

-

13

-

4

17

-

الررا لية

مقرر

-

المجموج

إخريار (كلية)

17
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كليةةة -:العلةوم
البةرنامةو الةدراسي لمردلةة البكةالوريةوس
قسةةب -:الريا يات
المسروى-:السا س
رقب ورمز المقرر

رقب ورمز المقرر

(اللاة العربية)

(اللاة اأنجليزية)

إسب المقرر

موزيع الوددات الدراسية
نظر

عملي

مدريي

المعرمد

المرطلي

نوج

المرطلي

 326ريض

MATH.326

الطرائق الريا ية

3

-

1

4

 321ريض

سابق

 343ريض

MATH.343

نظرية الزمر

3

-

1

4

 242ريض

سابق

 382ريض

MATH.382

الربلي البقيقي ()1

3

-

1

4

 203ريض

سابق

2

-

1

3

-

-

3

-

-

3

-

-

14

-

4

18

-

-

-

-

المجمة ةةوج

مقرر

إخريار (كلية)
مقرر در

18
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كليةةة -:العلةوم
البةرنامةو الةدراسي لمردلةة البكةالوريةوس
قسةةب -:الريا يات
المسروى-:السابع
رقب ورمز المقرر

رقب ورمز المقرر

(اللاة العربية)

(اللاة اأنجليزية)

إسب المقرر

موزيع الوددات الدراسية

نوج

المرطلي

المرطل
سابق

نظر

عملي

مدريي

المعرمد

 444ريض

MATH.444

البلقات والبقوف

3

-

1

4

 343ريض

 471ريض

MATH.471

مقدمة في الربولوميا

3

-

1

4

 382ريض

سابق

 483ريض

MATH.483

3

-

1

4

 382ريض

سابق

 499ريض

MATH.499

-

-

4

4

9

-

7

16

المجمة ةةوج

الربلي البقيقي
()2

المشروج

19

 343ريض

 382+ريض

ب
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كليةةة -:العلةوم
البةرنامةو الةدراسي لمردلةة البكةالوريةوس
قسةةب -:الريا يات
المسروى :الثامن
رقب ورمز المقرر

رقب ورمز المقرر

 422ريض

MATH.422

 472ريض

MATH.472

ال ندسة

(اللاة العربية)

(اللاة اأنجليزية)

إسب المقرر
مقدمة في

المعا أت

الررا لية الجزئية
مقدمة في

موزيع الوددات الدراسية
نظر
3

عملي
-

مدريي
1

المعرمد
4

المرطلي

 321ريض

نوج

المرطلي
سابق

3

-

1

4

 242ريض

سابق

 484ريض

MATH.484

الربلي المركي

3

-

1

4

 382ريض

سابق

---

-

مقرر در

3

-

-

3

-

-

-

-

2

-

1

3

-

-

4

18

الررا لية

المجمة ةةوج

مقرر

إخريار (قسب)

14

20
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موصيف المقررات في الخطة الدراسية لقسب الريا يات
أوأً:المقررات اإلمبارية
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
رقم املقرر ورمزه 101 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+3(4
املتطلب-- :

اسم املقرر  :حساب التفاضل والتكامل ()1
املستوى  :األول

أهداف املقرر  :تزويد الطالب و متكينه من املفاهيم األساسية حلساب التكامل و ذلك ليكون مهيئا لدراسة و فهم مقررات التحليل أو خلدمة
بعض جوانب علوم الفيزياء و الكيمياء و األحياء  .إخل.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
األعداد احلقيقية وخط األعداد احلقيقية – املتباينات -الدوال – رسم منحىن الدوال – الدوال الزوجية والفردية – حتصيل الدوال -الدوال املثلثية – الدوال العكسية
 الـدوال املثلثيـة العكسـية  -النهايـات –خـوا النهايـات – طـرق حسـاب النهايـات – النهايـات الالاائيـة  -االتصـال– خـوا االتصـال -االشـتقاق – العالقــةبني االشتقاق واالتصال – قوانني االشتقاق  -قاعدة السلسلة  -اشتقاق الدوال املثلثية واملثلثية العكسية – الدوال اللوغارمتية واآلسية ومشتقاهتا – الدوال الزائديـة
ومشــتقاهتا -القــيم القصــوي – قاعــدة رول ونظريــات القيمــة املتوســطه –إطـراد الــدوال وإختبــار املشــتقة األوى-التقعــر واختبــار املشــتقة الثانيــة -رســم الــدوال– مســائل
األمثلية واملعدالت املرتبطة –القطوع املخروطية .
Course Description
Course Numbers: MATH.101
)Course Name: Calculus (1
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Level : First
Prerequisite : ----Contents: Real numbers and real line – Inequality- Functions – The graph of a function – even and
– odd functions – composite of functions – Review of Trigonometric functions – inverse functions
–Limits– Properties of Limits – Techniques for Evaluating Limits – Infinites Limits- Continuity
Properties of continuity- The Derivative of a function – Differentiability and continuity – Chain rule
– Derivatives of Trigonometric functions – Logarithmic and exponential functions and their
derivatives – Hyperbolic functions- Inverse trigonometric functions and their derivatives- Extrema
on an interval – Rolle's theorem and the mean value theorem – Increasing and Decreasing functions
–and the first derivative test – concavity and second derivative test –Optimization and graphs plotting
related rates- Conic sections.
خمرجـات املقـرر  :معرفـة بنيـة نظـم األعـداد و تسلسـل تـاري بنـاء نظـم األعـداد-إكتسـاب مهـارات حـل املتباينـات -معرفـة مفهـوم الدالـة – النهايـات – اإلتصـال و

اإلشتقاق -إكتساب مهارات حساب النهايات و بالتايل تلك املتعلقة باإلتصال و اإلشتقاق -معرفة بعض تطبيقات اإلشتقاق.
الكتب املقررة واملراجع :
(1)Swokowski, Olinick, and Pence: Calculus, SIXTH EDITION. John Wiely & Sons, New York.
(2) H. Anton : Calculus with Analytical Geometry , 5th ed ,John Wiely & Sons , New York , 1995.
(3) R. E. Larson and R. P. Hostetler: Calculus with Analytic Geometry, 5th Ed, D. C. health and
company, 1994.
( )4صاحل السنوسي  ،معروف عبد الرمحن  ،كمال اهلادي عبد الرمحن  ،يوسف اخلميس  :مبادئ التفاضل والتكامل (اجلزء األول)  ،مكتبة امللك فهد الوطنية
أثناء النشر ردمك  9960 – 38 – 30 – 5لعام  1421هـ .
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :مقدمة يف اإلحصاء واإلحتماالت
املستوى  :الثاين

رقم املقرر ورمزه  101 :إحص
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3

أهـداف املقــرر  :يهــدف هـاا املقــرر إى تعــرف الطالـب علــر كيفيـة وطــرق إلــع البيانـات اإلحصــائية باإلضــافة إى كيفيـة تبويبهــا وتنظيمهــا وكـالك معرفــة إســتخدام
املفاهيم واملقاي يس اإلحصائية املناسبة لتسهيل وصف البيانات املستخدمة .كما أن هاا املقرر يهـدف أياـا إى إعـداد الطالـب ليـتمكن مـن مواصـلة دراسـة مقـررات
أخرى متقدمة يف هاا اجملال أو علر األقل اإلستفادة من دراسة هاا املقرر يف اجملاالت العلمية عند احلاجة.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر  :مقدمة عن علم اإلحصاء وتعريف بعض املصطلحات اإلحصائية  -تنظيم وعرض البيانات اإلحصائية  -مقاييس النزعة املركزيـة ( وسـط –
وسيط – منوال ) للبيانات املفردة ويف حالة التوزيعات التكرارية  -مقاييس التشتت ( املدى – االحنراف املتوسط -االحنراف املعياري والتباين – معامل االختالف)
للبيانات املفردة والتوزيعات التكرارية – اجملموعات ،العمليات اجلربية علر اجملموعات  -تعريف فاـاء العينـة  -احلـاد  -طـرق العـد ( القواعـد األساسـية – قاعـدة
الارب – قاعدة اجلمع – التباديل -التوافيق)  -تعريف االحتمال -القانون العام لالحتمال  -تطبيقات علـر االحتمـاالت  -االحتمـال الشـرطي – االسـتقالل –
نظريـة بييــز وتطبيقاهتــا– تعريــف املت ــع العشـوائي – دالـة االحتمــال (التوزيــع الحتمــايل)  -التوقــع والتبــاين للمت ـع العشـوائي املنفصــل واملتصــل  -توزيعــات احتماليــة
منفصلة ( بعنويل – ذي احلدين – بواسون)  -التوزيع الطبيعي وتطبيقاته.
Course Description
Course Numbers: STAT 101
Course Name: Introduction in Statistics and Probability
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Level : ٍSecond
 Contents: Introduction and overview of statistics and the definition of some statistical conceptsOrganization and presentation of statistical data - Measures of central tendency (Mean, Median,
– Mode, …) of the simple data and the frequency distribution - Measures of dispersion (The Range
The Mean Deviation – The Variance and the standard deviation - Coefficient of variation of the
simple data and the frequency distribution – Sets and the operations on sets - Sample space and
Events - Counting Techniques (Fundamental basics, Addition Rule – Multiplication RulePermutation and Combinations) – Definition of the probability and its applications - Conditional
probability - Independence of events and Bayes theorem and its applications – Definition of the
random variable- The probability function (The probability Distribution)- The Expectation and the
variance of the random variable (Discrete and Continuous) – Discrete probability Distributions
(Bernoulli, Binomial and Poisson) – Continuous probability distribution (Normal distribution and its
application).
خمرجات املقرر  -1 :إكتساب املعارف عن طريق تعلم بعض املفاهيم األساسية املتعلقة بنظرية األحتماالت وبالبيانات اإلحصائية وأستخداماهتا.
رفع املقدرة علر أستخدام املقاييس اإلحصائية وتطبيق الطرق اإلحصائية يف حل املشكالت (إقتصادية ،إجتماعية ،علمية . ،إخل).
أكتساب املهارات املعرفية من خالل التفكع وحل بعض املشكالت احلياتية.
رفع القدرة علر مواصلة دراسات متقدمة عند احلاجة يف اجملال املرتبط باملادة العلمية هلاا املقرر.
أكتساب املهارات العددية من خالل تطبيق وأستخدام املقاييس والطرق اإلحصائية.

الكتب املقررة واملراجع :

(1) Perm S. Mann : Introductory Statistics , John wiley and sons, Inc., 2001
(2) Harry Frank, Steven C. Althoen : Statistics concepts and Applications. Cambridge University
Press, 1994.
( )3عدنان ماجد بري  ،د .حممود حممد هندي  ،د .أنور أمحد عبد اهلل  :مبادئ اإلحصاء واالحتماالت ،عمادة شؤون املكتبات (ط  2عام 1415هـ).
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :أسس الرياضيات
املستوى  :الثالث

رقم املقرر ورمزه  231 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب  101 :ريض

أهداف املقرر اعطاء الطالب أسس البناء الرياضي من خالل التعرف علر املنطق الرياضر و طرائق الربهان و نظرية المﺠموعات كما يهدف املقرر علر ان

يتعرف الطالب علر مفهوم العالقات الثنائية والتطبيقات و اجملموعات املتكافئة و القابلة للعد .و الىت سوف يعتمد عليها الطالب عند دراسته للمقررات
األخري.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
مبـادئ املنطــق الرياضــي -طــرق الربهــان -االســتقراء الرياضــي -اجملموعــات والعمليـات عليهــا -الاــرب الــديكارم للمﺠموعــات -العالقــات الثنائيــة-جتزئــي اجملموعــة-
فصول التكافؤ -التطبيقات -تكافؤ اجملموعات -اجملموعات املنتهية-اجملموعـات القابلـة للعـد  .العمليـات الثنائيـة ،التشـاكالت  0الزمـر  :تعـاريف وأمثلـة  .احللقـات
واحلقول  :تعاريف وأمثلة -كثعات احلدود  -الكسور اجلزيئية.
Course Description
Course Numbers: MATH.231
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Prerequisite: MATH.101

Course Name: Basics of Mathematics
Level: third

Contents
Introduction to Mathematical Logic- Methods of proofs-Mathematical Induction- Set theory-The
– product of a sets- Binary operations- Equivalence Relations - Equivalence Classes and Partitions
Mappings -The images and inverse images of a sets under mappings -Equivalence Sets- Countable
and finite sets. Binary operations- morphisms- Definition and examples of groups- definition and
examples of rings and fields-Polynomials-Partial fractions.
خمرجات املقرر  :اكتساب املعارف عن طريق تعلم النظريات  ،و املفاهيم األساسية ىف الرياضيات  -قدرة الطالب علر استخدام ما تعلمه ىف أسس الرياضيات
ىف الفروع املختلفة للرياضيات  -اكتساب املهارات املعرفية من خالل تعلم طرق التفكع املنطقر استخدامه ىف حل املشكالت اجلربية و التحليلية .

الكتب املقررة واملراجع :

(1) R. A. Dean : Classical Abstract Algebra , Harper and Row. Inc., 1990 .
(2) M. Madan : Set Theory, Mass-Wesley , 1970 .
(3) D. Saracino : Abstract Algebra, A first Course, Addison Wesley , 1980 .
( )4فاحل عمران الدوسري  :نظرية اجملموعات تأليف  ،مكتبة امللك فهد الوطنية  1422 ،هـ
( )5معروف مسحان :أسس الرياضيات تأليف  ،فدوي سالمة ،جامعة امللك سعود  2001م.
( )6سلمان عبد الرمحن السلمان :املدخل إى البىن اجلربية.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :حساب التفاضل والتكامل ()2
املستوى  :الثالث

رقم املقرر ورمزه 202 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3(4
املتطلب101 :ريض

أهداف املقرر  :إعطاء املفاهيم االساسية حلساب التكامل وحساب املساحات واحلﺠوم.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
تعريــف التكامــل ا ــدد وخواصــه  -نظريــة القيمــة املتوســطة يف التكامــل -النظريــة األساســية يف حســاب التفاضــل والتكامــل -التكامــل غــع ا ــدد – التكامــل للــدوال
األساسية –مشتقات وتكامالت الدوال الزائدية والزائدية العكسية  -طرق التكامل  :طريقة التكامل بالتعويض -التكامل بـالتﺠزيء  -التعوياـات املثلثيـة  -طريقـة
إكمــال املربــع -التكامــل بالكســور اجلزئيــة  -تكــامالت الــدوال الكسـرية – تعوياــات أخــرى -قاعــدة لوبيتــال  -التكــامالت املعتلــة  .حســاب املســاحات وحﺠــوم
األجســام الدورانيــة  -حســاب طــول قــو ملنحــىن-التكامــل العــددي بمســتخدام طريقــة شــبه املنحــرف-اإلحــداثيات القطبيــة-رســم املنحنيــات القطبيــة-املســاحات
بمستخدام اإلحداثيات القطبية.
Course Description
Course Numbers: MATH.202
)Course Name: Calculus (2
)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Level: Third
Prerequisite: MATH.101
Contents :Definite integral and its properties – mean value theorem of integral – the fundamental
theorem of calculus-Indefinite integral – standard integrals.-Derivatives&integralsof hyperpolic and
inverse hyperpolic functions- Integration methods: integration by substitution – integration by partsintegration by partial fractions – Other substitutions- L'Hospitals Rule - evaluation of area and
volume of revolution- arc length- Numerical integration(Trapiziodal rule)-Polar coordinates-Polar
curves graphs-Areas using polar coordinates.

خمرجات املقرر :
التميز بني التكامل والتفاضل والعالقة بينهما -معرفة خوا التكامل االساسية وجماميع رميان وحساب املساحات باستخدام التكامالت-التعرف علر الدوال
االسية واللوغرتيمية وكاالك الدوال الزائدية ومعكوساهتا باستخدام التكامالت وجمال تطبيقها -تدريب الطالب علر طرائق متعددة حلساب التكامالت-
تعلم الطالب علر حساب تكامالت قوى الدوال املثلثية -التعرف علر املعىن اهلندسي للتكامالت.

الكتب املقررة واملراجع :

(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.
( )4صاحل السنوسي  ،معروف عبد الرمحن  ،كمال اهلادي عبد الرمحن  ،يوسف اخلمـيس :مبـادئ التفاضـل والتكامـل (اجلـزء الثـاين)  ،مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة
أثناء النشر ردمك  9960 – 38 – 30 – 5لعام  1421هـ .
( )5حسن محيدة  ،حتسني غزال  ،عبد اهلل الراشد :حساب التفاضل والتكامل ( اجلزء الثاين )  ،مطبوعات جامعة امللك سعود بالرياض.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :مبادئ نظرية التوزيعات اإلحتمالية
املستوى  :ا لثالث

رقم املقرر ورمزه  212 :إحص
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3(4
املتطلب 101 :إحص

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إى توسيع مدارك ا لطالـب والقـدرة علـر التمييـز بـني التوزيعـات االحتماليـة وتطبيقاهتـا .كمـا أن هـاا املقـرر يهـدف أياـا إى بنـاء
قاعدة قوية يف االحصاء واالحتماالت متكن الطالب من مواصلة الدراسة ملقررات أخرى متقدمة يف جمال االحتماالت واإلحصاء.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
التوزيع ـ ــات االحتمالي ـ ــة املنفص ـ ــلة (دال ـ ــة الكتل ـ ــة االحتماليـ ــة وخواص ـ ــها  -التوق ـ ــع الرياض ـ ــي والتب ـ ــاين واالحن ـ ـراف املعي ـ ــاري وال ـ ــدوال املول ـ ــدة للع ـ ــزوم للتوزيع ـ ــات
املنفصــلة).التوزيعات االحتماليــة املتص ــلة (دالــة الكثافــة االحتمالي ــة وخواصــها  -التوق ــع الرياضــي والتبــاين واالحن ـراف املعيــاري والــدوال املول ــدة للعــزوم للتوزيع ــات
املتصلة).املت عات العشـوائية الثنائيـة املنفصـلة واملتصـلة و خواصـها (التوقـع للمت ـع العشـوائي الثنـائي ،التبـاين املشـكك (الت ـاير) ،معامـل االرتبـاط للمت ـع العشـوائي
الثنائي ،التباين جملموع أو الفرق بني مت عين  ،الدوال املولدة للعزوم للمت ع العشوائي الثنائي).التوزيعات ذات املت عين (التوزيعات اهلامشية والشرطية  -اسـتقالل
مت ـعات عش ـوائية -التوقــع الش ــرطي).توزيعات دوال يف مت ـعات عش ـوائية.العينات العش ـوائية (توزي ــع متوســط العين ــة – قــانون األع ــداد الكبــعة – نظري ــة النهاي ــة
املركزية).
Course Description
Course Numbers: STAT 212
Course Name: Principles of Probability Distributions Theory
)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Level: Third
Prerequisite: STAT 101
Contents: Discrete Probability Distributions (The Mass Probability Function and its properties – Expectation,
– )variance, Standard Deviation and the Moment Generating Functions of the discrete distributions
Continuous Probability Distributions (The Density Probability Function and its properties – Expectation,
– )variance, Standard Deviation and the Moment Generating Functions of the continuous distributions
Discrete and Continuous Bivariate Random Variables and their properties (Expectation, Covariance,
Correlation Coefficient, Variance of sum or difference of two random variables and the Moment Generating
– Functions of Bivariate Random Variables) - Bivariate Distributions (Marginal and Conditional Distributions
– Independence of Random Variables – Conditional Expectaion) – Distributions Function of Random Vector
Random Samples (Distribution of Sample Mean – Law of Large Number – Central Limit Theorem).

خمرجــات املقــرر  :إكتســاب املعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض املفــاهيم األساســية املتعلقــة بنظريــة األحتمــاالت وأســتخداماهتا-رفــع املقــدرة علــر تصــنيف اجملتمعــات
اإلحصائية تبعاً مبعرفة التوزيع األحتمايل املالئم مما يسهل أستخدام وتطبيق الطرق-أكتساب املهارات املعرفية من خالل التفكع وحل بعض املشكالت احلياتية.
رفع القدرة علر مواصلة دراسات متقدمة عند احلاجة يف جمال اإلحصاء بشكل عام وجمال نظرية األحتماالت وتطبيقاهتا بشكل خا .

الكتب املقررة واملراجع :

(1) Perm S. Mann: Introductory Statistics, John Wiley and sons, Inc., 2001
(2) Harry Frank, Steven C. Althoen: Statistics concepts and Applications. Cambridge University
Press, 1994.
( )3جالل الصياد :نظرية االحتماالت  ،دار حافظ للنشر والتوزيع ،السعودية (،الطبعة الرابعة)  1421هـ 2000 /م.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :مقدمة يف اهلندسة
املستوى :الثالث

رقم املقرر ورمزه 273 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب101 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل التعرف علر املفاهيم االساسية للهندسة املستوية .

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
اهلندسة اإلقليدية املستوية  :اإلحداثيات – التحويالت -اإلنعكا -اإلزاحة –التشاكالت -التماثل -نظريات املثلثات – الدوائر -املماسات والزوايا -املالعات -
األجسام متعددة األوجه وتصنيفها -بعض اخلوا  .اهلندسة الكروية  :صي ة جمموع الزاوية للمثلثات الكروية  -اإلسقاط  -الدوال ا افظة علر الزاوية.
اهلندسة األفينية  :التحويالت اخلطية واألفينية –التشاكالت-املستويات األفينية املنتهية .
Course Description
Course Name: Introduction to Geometry
Level: Third

)3(2+1

Course Numbers: MATH.273
Credit Hours (lecture + exercises):
Prerequisite: MATH.101

Contents
Plane Euclidean Geometry: coordinates, transformation- reflections –translation- isometriessimilarity-theorems on triangles- circles- tangents and angles-polygon-polyhedra- regular
polyhedra and its classification, properties.
Spherical Geometry: Sum of angle formula for spherical triangles- projection-conservative functions.
Affine Geometry : Linear and affine transformation- isometries- finite affine planes.

خمرجات املقرر :
توسيع مدارك الطالب اهلندسية – تعليم الطالب مهارات احلس اهلندسي لبعض املفاهيم الرياضية -متثيل األشكال الفراغية بعالقات رياضية.

الكتب املقررة واملراجع :
(1)Artzy Rafael, linear Geometry, Dover, 2008.
(2 Swokowski: Calculus with Analytic Geometry, 6th edition.
(3) J.E. Marsden & A. J. Trumba: Vector Calculus, W. H. Freeman & company, 5th edition (August
2003).
( )4فاحل الدوسري ،مقدمة يف اهلندسة اإلقليدية والالإقليدية ،الطبعة الثانية 1427،هـ.

.
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املستوى الرابع
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :حساب التفاضل والتكامل يف عدة مت عات
املستوى  :الرابع

رقم املقرر ورمزه 203 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3(4
املتطلب 202:ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل تعميم مفاهيم الدوال ذات املت ع الواحد إيل دوال متعددة املت عات مع التعرف علر التطبيقات املختلفة.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
اإلحــداثيات الديكارتيــة واألســطوانية والكرويــة -والــدوال يف مت ــعين  -الــدوال يف ثالثــة مت ـعات  -النهايــات  -االتصــال  -املشــتقات اجلزئيــة  -قــانون السلســلة -
القيم القصوى دوال يف مت عين  -عوامل الجرانج  -التكامـل الثنـائي وتطبيقاتـه  -التكامـل الثنـائي يف اإلحـداثيات القطبيـة -التكامـل الثالثـي وتطبيقاتـه  -التكامـل
الثالثــي يف اإلحــداثيات األســطوانية والكرويـة  -املتتاليــات املتسلســالت غــع املنتهيــة  -اختبــارات التقــارب متثيــل الــدوال بواســطة متسلســالت القــوى  -متسلســالت
تايلور  -ماكلورين وثنائي احلد .
Course Description
Course Numbers: MATH.203

Course Name: Differential and Integral
Calculus in Several Variables
Level: Fourth

)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Prerequisite: MATH.202
Contents
Function of two or more variables-Domain of the function-three dimension rectangular coordinatesLimits-Continuity-Partial derivative-Higher-order partial derivatives-Differentiation of composed
function- Maxima and minima-Method of Lagrange multipliers for maxima and minima. Double
integrals in Cartesian and Polar coordinates - Triple integrals in spherical and cylindrical coordinatesInfinite series- convergence tests-Rrepresentation of functions by power series- Taylor and Maclaurin
and the binomial series.

خمرجات املقرر :
التعرف علر الدوال يف أكثر من مت ع وخواصها  -معرفة التفاضل اجلزئي  -خوا
من حيث التقارب والتباعد – دراسة مفكوك تايلور وماكلورين.

التكامل الثنائي والثالثي يف اإلحداثيات املختلفة – دراسة خوا

املتسلسـالت

الكتب املقررة واملراجع :

(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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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :حساب املتﺠهات
املستوى  :الرابع

رقم املقرر ورمزه 204 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب السابق 202 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة املتﺠهات والسطوح يف  R3وتقدمي املفاهيم النظرية ذات العالقة.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
املتﺠهات يف الفااء ثنائي البعـد وثالثـي البعـد  -حاصـل الاـرب القياسـي واملتﺠهـي  -معـادل املسـتقيم ومعادلـة املسـتوى يف الفاـاء الثالثـي  -السـطوح الدورانيـة
ومعادالهتــا يف اإلحــداثيات األســطوانية والكرويــة  -الــدوال املتﺠهــة يف مت ــع حقيقــي  -املنحنيــات يف املســتوى والفاــاء ،االحننــاء  -معــدل الت ــع يف اجتــاه املمــا
واالجتــاه العمــودي  -االشــتقاق االجتــاهي -تــدرج (احنــدار) الدالــة  -تطبيقــات علــر معادلــة العمــود علــر ســطم واملســتوى املمــا للســطم عنــد نقطــة عليــه  -حقــول
املتﺠهات  ،تباعد ودوران املتﺠه  -التكامل علر منحىن أو سطم -نظرية جرين  -نظرية جاو للتباعد  -نظرية ستوكس.
Course Description
Course Numbers: MATH.204
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH.202

Course Name: Vector Calculus
Level : Fourth

Contents
Vectors in two and three dimensions- scalar and vector products- equations of lines and planes in 3dimensional space- Surfaces of revolution and their equations in cylindrical and spherical
coordinates- Vector valued functions of a real variable- curves in space- curvature- Rates of change
in tangent and normal directions- directional derivatives- Gradient of a function- Application to
equations of normal and tangent space to a surface at a point- Vector fields- divergence- curl of a
vector- line and surface integrals- Green's theorem- Gauss' divergence theorem- Stock's theorem.

خمرجات املقرر :
التمييز بين الكميات القياسيه والكميات المتجهه -ادراك مفهوم ومعين الارب القياسي واالجتاهي -التعبع عن الظواهر الفيزيائيه والطبيعيه
يف صورة متﺠهات ودوال اجتاهيه -التمييز بني الدوال االجتاهيه ودوال ال عاجتاهيه -كيفيه اجياد جمال الدوال االجتاهيه
كيفيه اجياد اايه الدوال االجتاهيه عند اي نقطه -كيفيه دراسه اتصال واشتقاق الدوال االجتاهيه -كيفيه دراسه تكامل الدوال االجتاهيه
التفرقه بني التكامالت اخلطيه و السطحيه واحلﺠميه -تعلم استخدام نظريه جرين وستوكس ونظريه التباعد -حل مسائل يف امليكانيكا
واهلندسه والكهروم ناطيسيه.
الكتب املقررة واملراجع :
(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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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :اجلرب اخلطـي ()1
املستوى  :الرابع

رقم املقرر ورمزه  242 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب 231 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة املصفوفات والعمليات عليها وعدد من املفاهيم ال ختدم مقررات أخري.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
املصــفوفات والعمليــات عليهــا -أنـواع مــن املصــفوفات-التحــويالت األوليــة -ا ــددات  -بعــض اخلـوا البســيطة للمحــددات -معكــو املصــفوفة -رتبــة املصــفوفة-
األنظمة اخلطية -فااءات املتﺠهات  -االرتباط واالستقالل اخلطي  -الفااءات ذات البعد املنته  -الفااءات اجلزئية  -فااءات الارب الداخلي  -التحويالت
اخلطية  -نواة وصورة التحويل اخلطي -القيم واملتﺠهات املميزة (الااتية ) للمصفوفة واملؤثر اخلطي .

Course Description
Course Numbers: MATH.242
)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Prerequisite: MATH.231

)Course Name: Linear Algebra(1
Level : Fourth

Contents :
Matrices and their operations- Types of matrices- Elementary transformations- Determinantselementary properties of determinants- Inverse of a matrix- Rank of matrix- Linear systems of
equations- Vector spaces- Linear independence - Finite dimensional spaces - Linear subspaces- Inner
product spaces-Linear mappings- Kernel and image of a linear mapping- Eigenvalues and
eigenvectors of a matrix and of a linear operator mapping.

خمرجات املقرر :
استخدام املفاهيم األساسية (ا ددات  - ).حل نظام املعادالت اخلطية وتطبيقاهتا -ربط مفاهيم اجلرب اخلطي يف الفروع األخرى من الرياضيات-مشـاكل تطبيقيـة
-فهم وحل ال النسيب هلاه الدورة بشكل عام -معرفة كيفية استخدام تقنيات الرباهني رياضيا بشكل عام.

الكتب املقررة واملراجع :
(1) H. Anton: Elementary Linear Algebra.
(2) R. Allenby: Linear Algebra, Edward Arnold, London Sydney; 1995.
(3) Blyth, T. S, and Robertson: Matrices and Vector Spaces; Chapman and Hall, London; 1989.
( )4حامد هويدي :مقدمة يف اجلرب اخلطي  ،مطبوعات جامعة امللك سعود .
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :تطبيقات رياضية علر احلاسب
املستوي  :الرابع

رقم املقرر ورمزه  251 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري +تدريب) )1+1(2
املتطلب202 :ريض(سابق)

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إى تعريف الطالب علر بعض احلزم اجلاهزة واستخدامها يف حل املسائل الرياضية .

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
مقدمــة يف احلــزم الربجميــة الرياضــية (-)Mathematica-Matlabإســتخ دام برنــامج ماثيماتيكــا يف حســاب التفاضــل والتكامــل –إســتخدام برنــامج مــاتالب يف
اجلرب اخلطي – تطبيقات رياضية – النماجة  -إستخدام اإلنكنت للبحث العلمي -كتابة التقارير واملشاريع الرياضية باستخدام برنامج ساينتفيك ورك بليس.
Course Description
Course Name: Mathematical computer applications
Level: Fouth

Course Numbers: MATH.251
)Credit Hours (lecture + exercises): 2(1+1
Prerequisite: MATH.202

Contents:
Introduction to mathematics software: Mathematica-Matlap-Calculus by mathematica - Linear
algebra by Matlap. Applicatios: modeling –simulation and visualization - Internet research - Writing
Mathematical reports and projects with Scientific Work Place.

خمرجات املقرر :
إكساب الطالب مهارة التعامل مع احلزم الرباجمية يف حل املشاكل الرياضية ال تعرض هلا يف معظم املقررات التخصصية -تاليل الصعوبات احلاسوبية واملتعلقة
بالربجمة وكيفية إستخدام احلاسب اآليل حللها.

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

36

جامعة القصيم – كلية العلوم – قسم الرياضيات

منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :مقدمة يف املعادالت التفاضلية
املستوى  :اخلامس

رقم املقرر ورمزه 321 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب202 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة حل املعادالت التفاضلية العادية بأمناطها املختلفة مع تطبيقاهتا.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
تعريـف املعـادالت التفاضـلية (تصــنيفها تكوينهـا) طـرق حــل املعـادالت التفاضـلية مــن الرتبـة األويل-املسـارات املتعامــدة  -طـرق حـل املعــادالت التفاضـلية اخلطيـة مــن
الرتب العليا ذات معامالت ثابتة وذات معامالت غع ثابتة -األنظمة اخلطية للمعادالت التفاضلية -حل املعادالت اخلطية من الرتبة الثانية مبعامالت من نـوع كثـعة
احلدود عن طريق املتسلسالت-حتويل البال .
Course Description
Course Name: Introduction to Ordinary Differential Equations
Level: Fifth

Course Numbers: MATH.321

)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Prerequisite: MATH.202

Contents
Basic definitions and construction of an ordinary differential equation- Methods of solving ordinary
differential equations of first order - Orthogonal trajectories- Ordinary differential equations of high
orders with constant coefficients and with variable coefficients- Types of solutions- Linear systems
of ordinary differential equations- Series solutions of a linear ordinary differential equation of second
order with polynomial coefficient- Laplace transform.

خمرجات املقرر :
التمييز بني املعادالت التفاضلية اخلطية وغع اخلطية-إجياد احلل العام للمعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة األوى-إجيـاد احلـل العـام ملعادلـة تفاضـلية متﺠانسـة وغـع
متﺠانسة-معرفة أمهية حتويالت البال وتطبيقاهتا-حل جمموعة املعادالت التفاضلية اخلطية-حل املعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية باستخدام متسلسالت القوى.

الكتب املقررة واملراجع :
(1) R.K.Nagle, E.B. Satt and A.D. Snider: Fundementals of differential Equations& Boundary Value
Problems.Addison Wesley, Longman, 2000.
(2) Earl. D. Rainvillem and Philip E. Bedient: Elementary Differential Equations, 8th edition, New
York, 1974.
( )4إبراهيم سرميين  ،مصطفي دملخي  ،سعدون إبراهيم  :مقدمة يف املعادالت التفاضلية  ،مطابع أضواء البيان  1422 ،هـ.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :التحليل العددي
املستوى  :اخلامس

رقم املقرر ورمزه  351 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب 242 :ريض

أهداف املقرر :

بناء خوارزميات متقاربة حنو احلل وبرجمتها علر احلاسب-حول املتتاليت ،اإلتصال ،اإلشتقاق ،التكامل تطبيق املفاهيم السابقة  -التمكن من التحليل املصفويف
والتعود علر استعمال املصفوفات ذات البعد الكبع -التمكن من اإلستقطات وتقريب الدوال املعروفة فقط يف نقاط  -تطبيق التكامل العددي حلساب التكامالت
ال ع قابلة للحساب عن طريق الدوال األصلية  -التدريب علر التمارين يف الصف ،يف املنزل ويف الساعات املكتبية -البحث يف املكتبات وعلر شبكة اإلنكنت .
طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
طرائــق عدديــة حلــل املعــادالت غــع اخلطيــة ( التنصــيف -التك ـرار – نيــوتن – الوضــع الزائــف )  -دراســة وحتليــل األخطــاء املتعلقــة اــاه الطرائــق ومناقشــة معــدالت
تقاراــا -حــل نظــم املعــادالت اخلطيــة باســتخدام الطرائــق املباشــرة (احلــاف جلــاو – التحليــل  )LUوالتكراريــة (جــاكوس وجــاو ســايدل واالســكخاء) -تقــدير
األخطــاء املتعلقــة اــاه الطرائــق -اســتنتاج املصــفوفات التكراريــة ومناقشــة تقــارب الطرائــق التكراريــة-االســتكمال والتقريــب بواســطة كثـعات احلــدود (الجـرانج – نيــوتن
للفــروق املقســومة واألماميــة واخللفيــة) مــع حتليــل األخطــاء الناجتــة -الطرائــق العدديــة حلســاب التفاضــل  -مناقشــة الدقــة وتقــدير األخطــاء  -الطرائــق العدديــة حلســاب
التفاضل والتكامل مع مناقشة الدقة وتقدير األخطاء  -طرائق جاو للتكامل العددي.
Course Description
Course Numbers: MATH.351
Course Name: Numerical Analysis
)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Level: Fifth
Prerequisite: MATH.242
Contents :Numerical methods for solving nonlinear equations ( bisection – iteration – Newton - false
position … )- errors and rates of convergence- Direct methods for solving linear systems (Gauss
elimination,LU decomposition) and iterative methods (Jacobi –Gauss Seidel – Relaxation)-errorsiteration matrices and convergence of iterative methods- Polynomial interpolation (LagrangeNewton's methods: divided differences- forward and backward differences) and analysis of errorsNumerical differentiation and integration- errors and accuracy- Gaussian integration formulas.

خمرجات املقرر  :ختريج طلبة قادرين علر استخدام الطرق العددية يف حل املسائل املطروحة يف امليادين التطبيقية مثل البيئة واهلندسة
والتنمية -تكوين طلبة قادرين علر استعمال الربجمة علر احلاسب -تكوين طلبة قادرين علر استعمال املراجع بأنفسهم -تكوين طلبة
قادرين علر استعمال شبكة اإلنكنت  -تكوين طلبة قادرين علر استعمال الوسائل السمعية البصرية  -تكوين طلبة قادرين علر النماجة،
أي ترإلة املسائل التطبيقية إى معادالت رياضية متت دراستها يف املقرر ومن مث حلها.
الكتب املقررة واملراجع :

(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.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :الربجمة اخلطية
املستوى  :اخلامس

رقم املقرر ورمزه  213 :حبث
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب السابق 242 :ريض

أه ـداف املقــرر  :يهــدف هــاا املقــرر إى تعريــف الطالــب بعلــم حبــو العمليــات ومناذجــه املختلفــة والككيــز علــر النمــاذج اخلطيــة وتطبيقاهتــا يف مشــاكل النقــل

والشـبكات .وكــالك دراسـة أحــد تطبيقـات اجلــرب اخلطـي املهمــة وبعـض املفـاهيم املرتبطــة اـا يف حــل العديـد مــن املشـكالت الـ تواجهنـا يف اجملــاالت احلياتيـة مثــل
الصناعية والتﺠارية والزراعية والعسكرية.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
مقدمــة ىف حبــو العمليــات –النمــاذج الرياضــية لــبعض املشــاكل الفعليــة -الصـياغة الرياضــية ملســألة الربجمــة اخلطيــة -اجملموعــات ا دبــة واملاــلعات ومتثيلهــا – النقطــة
الركنيــة -نظريــة األمثليــة – طريقــة احلــل البيــاين -الطريقــة التحليليــة حلــل الربجمــة اخلطية(طريقــة الســمبلكس) طريقــة  Mالكبــعة -طريقــة املــرحلتني -أخطــاء الصــياغة-
املشكلة الثنائية -حتليل احلساسية -تطبيقات الربجمة اخلطية علر مسائل النقل والشبكات.
Course Description
Course Name: Linear Programming
Level : Fifth

Course Numbers: OPER 213
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH.242

Contents:
Introduction to operations research-Mathematical model for some real problems- Mathematical
formulation of linear programming problem- Graphical method for solving linear programming
problems- Convex sets-Polygons- Extreme point- Optimality theorem- Analytical method (Simplex
method) – Big-M method – Two-phase method- Formulation mistakes- Dual problem- Sensitivity
analysis- Application to transportation and network problems.

خمرجات املقرر :
اكتساب املعارف عن طريق تعلم بعض املفاهيم والنظريات األساسية يف اجلرب -اكتساب املهارات املعرفية من خالل التفكع وصياغة وحل
املشكالت الفعلية -ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي .
الكتب املقررة واملراجع :
(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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املستوى الساد
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :الطرائق الرياضـية
املستوى  :الساد

رقم املقرر ورمزه 326 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+3( 4
املتطلب 321 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إى دراسة الطرق الرياضية املختلفة وال يعتمد عليها الطالب ىف حل املعادالت التفاضلية العادية أو اجلزئية .

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
املعادالت التفاضلية اخلطية ذات املعـامالت املت ـعة وحلهـا مبتسلسـالت القـوى  -فاـاء حاصـل الاـرب الـداخلي  -املـؤثرات املكافقـة -نظريـة شـتورم ليوفيـل  -كثـعات
احلدود املتعامدة والدوال اخلاصة (لوجاندر  ،هرميت غاما  ،بيتا  ،بيسل )  -النظرية العامة ملتسلسالت فوريع وتكامل فوريع -بعض التطبيقات.
Course Description
Course Numbers: MATH.326
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH.321

Course Name: Mathematical Methods
Level : Sixth

Contents:
Series Solutions of Ordinary differential equations with variable coefficients- Inner product space of
functions- self-adjoint operator- Sturm-Liouville theory- Orthogonal polynomials and special
functions( Legender, Hermite, gamma, bete, Bessel)- Generalized theory of Fourier series - Fourier
integral .

خمرجات املقرر :
إكساب الطالب مهارة التعامل مع املعادالت التفاضلية اخلطية ذات املعامالت املت عة وإستخدامها يف دراسة بعض الدوال اخلاصة – دراسة
تكامالت فورير .
الكتب املقررة واملراجع :
(1) Fourier Analysis and its Applications, Geral B. F Fourier Folland, Pacific Grove,1992.
( )3حممد القويز :الطرائق الرياضية يف حتليل فوريع  ،فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية ،الطبعة األخعة.
() 4فاحل الدوسري ،حممد عبده  :الدوال اخلاصة وبعض تطبيقاهتا .جامعة القصيم 1431،هـ.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :نظرية الزمر
املستوى  :الساد

رقم املقرر ورمزه 343 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+3( 4
املتطلب242 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة الزمرة وبعض املفاهيم املرتبطة اا وال ختدم عدد من املقررات الرياضية الالحقة.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
تعــاريف وأمثلــة  -الزمــر اجلزئيــة  -مربهنــة الغ ـرانج  -الزمــر اجلزئيــة النا ميــة  -الزمــر اخلارجــة  -التشــاكالت  -مربهنــات التماثــل  -التمــاثالت الااتيــة  -مربهنــة كيلــي
وتعميمها  -الزمر البسيطة -زمر التنا رات  -معادلة الفصل-تأثع الزمرة علر جمموعة -الزمر األولية  -مربهنة كوشي  -مربهنات سيلو -الاـرب املباشـر اخلـارجي
والداخلي للزمر  -مربهنة برنسايد -الزمر الزوجية  -زمر الرباعيات  -زمر التماثالت الااتية للزمر الدائرية املنتهية وغع املنتهية .
Course Description
Course Numbers: MATH.343
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH.242

Course Name: Group Theory
Level : Sixth

Contents
The axioms of group theory and some examples of groups- Subgroups- Cyclic groups- Lagrange
theorem- Normal subgroup- Factor group- homomorphisms- Fundamental theorems of
isomorphisms- Automorphisms- Caley theorem and its generalization- Simple groups- Permutation
groups- Class equation-Group action on a set- P-groups- Cauchy theorem- Sylow's theoremsExternal and internal direct product of group- Burnside theorem- Dihedral- Quaternians- Groups of
automorphisms on finite and infinite cyclic groups.
خمرجات املقرر :
اكتساب املعارف عن طريق تعلم بعض املفاهيم والنظريات األساسية يف اجلرب -اكتساب املهارات املعرفية من خالل التفكع وحل املشكالت املتعلقة بنظرية الزمر-
تطبيق املعرفة يف الرياضيات األساسية -يكون الطالب قادر علر تطبيق املبادئ األساسية لنظرية الزمر يف حل املشاكل التحليلية يف علم اجلرب.

الكتب املقررة واملراجع :
(1) Marshall Hall, Jr. : The Theory of Groups, Amer Mathematical , 1975.
(2) W. Ledermann , A. J. Wiet : Introduction to Group Theory, Publisher Longman , 1996.
(3) J. Rose : A course in group theory, Dover publications, Inc., 1994
( )4فوزي الاكع  ،علي السحيباين :مواضيع يف اجلرب ترإلة .
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :التحليل احلقيقي ()1
املستوى  :الساد

رقم املقرر ورمزه  382 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب السابق 203 :ريض

أهــداف املقــرر  :يهــدف هــاا املقــرر إيل إعطــا ء مقدمــة للتحليــل الرياضــي وذلــك فيمــا اــص املتتاليــات وخواصــها والــدوال واإلتصــال واإلتصــال املنــتظم وإنتهــاء

بالكا

وإرتباطه باإلتصال ونظرية القيمة املتوسطة وتيلور وذلك كمقدمة واسعة لكثع من املفاهيم ال حيتاجها يف مقررات التحليل الالحقة.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
اخلوا األساسية حلقل األعداد احلقيقية  -مسلمة التمام -اجملموعات القابلة للعد  -املتتاليات والتقارب  -املتتاليات املطردة  -نظرية بولزانو-وفايرشكا  -معيـار
كوشــي  -اخلـوا األساســية لتوبولوجيــا األعــداد احلقيقيــة -اايــة الدالــة  -االتصــال وخواصـه -االتصــال املنــتظم  -اجملموعــات املكاصــة وبعــض اخلـوا  -االشــتقاق
وخواصه  -نظرية القيمة املتوسطة  -قاعدة لوبيتال  -نظرية تيلور.
.
Course Description
Course Numbers: MATH.382
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH.203

)Course Name: Real Analysis (1
Level : Sixth

Contents
– Basic Properties of the field of real numbers – completeness axiom - Series and their convergence
monotone sequence – Bolzano-Weirstrass theorem – Cauchy criterion- Basic topologyical properties
of the real numbers- Limit of a function – continuous functions and their properties - Uniform
continuity - compact sets and its properties- The derivative of a function -Mean value theorem.
L'Hospital rule-Taylor theorem.

خمرجات املقرر :
اكتساب بعض املعارف النظرية لدراسة متتاليات االعداد احلقيقية والدوال و معرفة بعض تطبيقاهتاـ اكتساب املهارات املعرفية مـن خـالل التفكـع و حـل بعـض
املسا ئل النظرية و التطبيقيةـ رفع القدرة علر مواصلة دراسات متقدمة يف جماالت التحليل الالحقة والتوبولوجيا.

الكتب املقررة واملراجع :
[1] R. Bartle and D. Sherbert : Introduction to Real Analysis , John-Wiley & Sons , New York
(Recent Edition) .
[2] J. Mikusiuski and P. Mikusiuski : An Introduction to Analysis , John Wiley , New York , 1993.
( )4حممد عبدالرمحن القويز  ،حممود أمحد عطوة :مبادئ التحليل احلقيقي (اجلزء األول)  ،مطابع هال  ،الرياض  1419 ،هـ
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :احللقات واحلقول
املستوى  :السابع

رقم املقرر ورمزه  444 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب343 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل التعمق يف دراسة نظرية احللقات ومفاهيم جربية تساعد الطالب علر التفكع السليم.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
احللقة وزمرة وحداهتا وزمرة متاثالهتا الااتية  -املثاليات وحلقات القسمة  -احللقة الرئيسة  -املثاليـات األوليـة واألعظميـة  -حقـل القواسـم حللقـة تامـة  -مميـز احللقـة
 اجملموع املباشر للحلقات  -الفااءات احللقيـة  -احللقـات اإلقليديـة -حلقـة كثـعات احلـدود -جـاور كثـعات احلـدود علـر حقـل  -امتـداد احلقـول  -االمتـداداتالبسيطة واملنتهية للحقول -اإلغالق اجلربي حلقل  -حقول االنشطار  -احلقول املنتهية .
Course Description
Course Numbers: MATH.444
Course Name: Rings and Fields
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Level : ٍSeventh
Prerequisite: MATH.343
Contents:
Rings. Group of units group of automorphisms of a ring - Ideals and factor rings- Principal ring.
Prime and maximal ideals- Field of quotient of integral domain- Characteristic of a ring- Direct sum
of rings- Modules- Euclidean rings- Ring of Polynomials- Roots of polynomials over a fieldFields extensions- Finite and simple extensions of fields- Algebraic closure of a field- Splitting
fields- finite fields.
مخرجات المقرر :
إيالف الطالب بالبنيات اجلربية البحتة بداية باحللقة و تعليمه كيف يفرق بني اجملموعات ال تعلمها خالل السنوات الثال املاضية عن طريق األمثلة املتنوعة و
املتعددة و أن هناك جمموعات تكتسب خواصا أهم من الزمر بداية باحللقات-يتعلم الطالب أنه باإلمكان توسيع مفهوم احللقات بتزويدها ببعض اخلوا حىت
تصبم جمموعات ذات بنية أهم من احللقة كاملناطق الصحيحة-يف املرحلة ما قبل األخعة نزود احللقات ببعض اخلوا حىت تصبم ذات بنية أهم من تلك ال
تتميز اا وهي احلقول -كما نعطي الطالب تعريفات خمتلفة هلاه احلقول حىت يستطيع أن يفهم بنيات اجملموعات بطرق خمتلفة-يف اجلزء األخع من هاا املقرر اهلام
قبل خترجه نبني للطالب أن احلقول ليست أهم و أكرب اجملموعات من حيث البنية بل هناك توسعات احلقول ونبني له كيف يفرق بني حقل و آخر بمدخال مفهوم
البعد الاي تعلمه خالل السنوات املاضية من خالل فااءات املتﺠهات.

الكتب املقررة واملراجع :

(1) J.B. Farieigh : A first Course in Abstract Algebra. ; Addison – Wesley ;1989 .
; (2) P. Hartley and T. O. Hawkes : Rings , Modules and Linear Algebra . London , New York
Chapman and Hall . 1991 .
(3) T. W. Hungerford : Algebra , New York ; Springer – Verlag ; 1984 .
(4) S. Lang : Algebra . Reading , Massachusetts ; Addison – Wesley; 1984 .
(5) R. Lidl and H. Niederreiter : Introduction to Finite Fields and Their Applications. Revised edition
, Cambridge University Press ; 1994 .
(6) H. Matsumura : Commutative Rings Theory . Cambridge University Press, Cambridge; 1992.
( )7يوسف عبد اهلل اخلميس  :نظرية احللقات وامتداد احلقول  ،مطبوعات جامعة امللك سعود .
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :مقدمة يف التوبولوجيا
املستوى  :السابع

رقم املقرر ورمزه 471 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب382 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إى إعطاء مقدمة عن التبولوجيا بشكل عام والفااءات املكية.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
الفااءات التوبولوجية -أمثلة -إن الق جمموعة –اجملموعة املشـتقة -الفاـاءات اجلزئيـة -القواعـد-اجلـداء التبولـوجي املنتهـي -القواعـد اجلزئيـة – الفاـاءات املكيـة –
أمثلــة-املكيــة-الــدوال املتصــلة – أمثلــة-تصــنيف الــدوال املتصــلة علــر الفاــاءات التبولوجيــة واملكيــة -التكــافؤ التبولــوجي -أمثلــة -اخلاصــية التبولوجيــة – الفاــاءات
املكاصة –أمثلة-الكا – الكا بنقطة النهاية – الكا باملتتابعات .
Course Description
Course Numbers: MATH.471
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH.382

Course Name: Introduction to Topology
Level : Seventh

Contents:
Topological Spaces- Examples-closure of a set-derived set-Topological subspaces- Bases –finite
– product topology- subbases- Metric spaces – examples- metrizability-Continuous functions
characterization of continuous functions on topological and metric spaces –homeomorphismsexamples- Topological property- Compact spaces- Examples – Limit point and sequentially compact
spaces.
خمرجات املقرر  :اكتساب بعض املعارف النظرية لدراسة الفااءات التبولوجية والدوال و معرفة بعض تطبيقاهتاـ اكتساب املهارات املعرفية من خالل التفكـع
و حل بعض املسا ئل النظرية و التطبيقيةـ رفع القدرة علر مواصلة دراسات متقدمة يف جماالت التحليل الالحقة والتوبولوجيا.

الكتب املقررة واملراجع :
(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 .
 -1حتسني غزال  :التبولوجيا العامة . 2009 ،
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
أسم املقرر  :التحليل احلقيقي ()2
املستوى  :السابع

رقم املقرر ورمزه  483 :ريض
الوحدات الدراسية (نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب 382ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة جمردة للقيا والتكامل ونظريات التقارب.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
تعريـف تكامـل رميــان -نظريـة داربـو وجمــاميع رميـان -النظريــة األساسـية يف حسـاب التفاضــل والتكامـل  -متتاليــات ومتسلسـالت الـدوال  -التقــارب النقطـي والتقــارب
املنتظم  -اجلرب وجرب سيﺠما  -خاصية التﺠميع املنته والتﺠميع القابل للعد -نظريات التمديد األساسية والقيا اخلارجي  -اجملموعات القابلة للقيا  -القيا -
قيا لبيق وخواصة  -الدوال البسيطة  -الدوال القابلة للقيا  -تكامل لبيق  -نظريات التقارب  -العالقة بني تكامل لبيق وتكامل رميان.Course Description
Course Numbers: MATH.483
)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Prerequisite: MATH.382

)Course Name: Real Analysis (2
Level : Seventh

Contents
Definition of Riemann integral- Darboux theorem and Riemann sums - Properties and the principle
theorem in calculus. Series of functions- Pointwice convergence and uniform convergence- Algebra
and  – algebra (sigma algebra)- Finite additivity and countable additivity- Main extension theorem
and outer measure- Measurable sets - Measure - Lebesgue measure and its properties- Simple
functions- Measurable functions- Lebesgue integral- Theorems of convergence- The relation
between Lebesgue and Riemann integral .

خمرجات املقرر  :اكتساب بعض املعارف النظرية لدراسة متتاليات الفااءات املكية و معرفة دور التمام يف ذلك -رفع القدرة علر التمييز
بـ ــني الفاـ ــاءات املكيـ ــة و الفاـ ــاءات املعياريـ ــة وفاـ ــاء هلـ ــربت و كيفيـ ــة اسـ ــتعمال خصـ ــائص كـ ــل مـ ــنهم حلـ ــل بعـ ــض املسـ ــائل النظريـ ــة و
التطبيقيةـاكتساب املهـارات املعرفيـة مـن خـالل التفكـع و حـل بعـض املسـائل النظريـة و التطبيقية ـ رفـع القـدرة علـر مواصـلة دراسـات عليـا يف
اجملال.
الكتب املقررة واملراجع :

[1] H. L. Royden : Real Analysis , 3rd edition , Macmillan Publishing Co. , Inc. New York , 1988
[2] D. L. Cohn : Measure theory , Birkhauser Verlag AG , 1993.
[3] S. J. Taylor : Introduction to Measure & Integration , Cambridge University Press, 1973.
( )4حممد عبدالرمحن القويز  ،صاحل عبداهلل السنوسي :مبادئ التحليل احلقيقي (اجلزء الثاين)  ،مطابع هال  ،الرياض 1419هـ.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :املشـروع
املستوى  :السابع

رقم املقرر ورمزه  499 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )4+0( 4
املتطلب 343 :ريض  382+ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل إكساب الطالب مهارات البحث وتطبيق بعض األساليب الرياضية ال درسها يف مقررات سابقة يف عالج الكثع من
املشاكل النظرية والتطبيقية .

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

املناقشة

جمموع الدرجات

 60درجة

 40درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
مشروع حبثي يف أحد فروع الرياضيات حيدد مبعرفة األستاذ املشرف علر الطالب .ويتدرب الطالب علر كيفية أعداد هاا املشروع البحثي بالطرق العلمية
الصحيحة .ويقدم الطالب يف أخر الفصل البحث للتقييم مبعرفة القسم
Course Description
Course Numbers: MATH.499
Course Name: Research Project
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(0+4
Level : Seventh
Prerequisite: MATH.343 +MATH.382
Contents
A student prepares a research project in one of the Math. Topics under the supervision of the staff.
The student should submit a report for an oral exam.

خمرجات املقرر :
تعليم الطالب مهارة كتابة حبث – إكساب الطالب مهارة البحث الاام عن موضوع يف الرياضيات – تعلم الطالب بعض التطبيقات
الفعلية للموضوعات الرياضية – مهارة الكتابة والعرض.
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املستوى الثامن
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :مقدمة يف املعادالت التفاضلية اجلزئية
املستوى  :الثامن

رقم املقرر ورمزه  422 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب 326 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة حل املعادالت التفاضلية اجلزئية بأمناطها املختلفة مع دراسة التطبيقات.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
املعادالت التفاضلية اجلزئية :نشأهتا وتصنيفها-معادالت الرتبة االوى والدرجة االوى – احلل بطريقة الجرانج – مسـألة كوشـر – املعـادالت اخلطيـة مـن الرتيـة الثانيـة
ىف عدة مت عات – تصنيف املعادالت من الرتبة الثانية – طرائق احلل – احلل بفصل املت عات – تطبيقات فزيائية بطريقة فصل املت عات – بعض املسائل احلدية –
دالة جرين.
Course Description
Course Numbers: MATH.422

Course Name: Introduction to Partial
Differential Equation
Level : Eighth

)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Prerequisite: MATH.326

Contents:
Clssification and Formation of Partial Differential Equation -First-order linear P.D.E. - Solution
– using Lagrange’s method – Cauchy problem – Second-order linear P. D. E. in several variables
Physical application using separation of variables – Classifications of P.D.E. – Some boundary value
problems – Green’s function.

خمرجات املقرر :
متكــن الطال ــب م ــن تصــنيف املع ــادالت التفاض ــلية اجلزئي ــة واســتخدام التحلي ــل الرياض ــي يف صــياغة كث ـعات احل ــدود التفاض ـلية وحتليلهــا وم ــن مث اس ــتخدامها يف ح ــل
املعادالت التفاضلية اجلزئية ،والتعرف علر بعض التطبيقات الفيزيائية للمعادالت التفاضلية اجلزئية.

الكتب املقررة واملراجع :
(1) R. Courant : Introduction to Partial Differential Equation , Intersciencess Publisher.
( )2فرانك آيرز  :املعادالت التفاضلية  ،دار ماكﺠروهيل للنشر الطبعة العربية .1976 ،
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :مقدمة يف اهلندسة التفاضلية
املستوى  :الثامن

رقم املقرر ورمزه  472 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+3( 4
املتطلب204 :ريض
أهداف املقرر  :التعرف علر مفهوم املنحنيات البارامكية املنتظمة من فصل  Cmباالضافة اى التعرف علر النظرية األساسية للمنحنيات الفراغية و معادالت
فرنيت و التعرف علر النظرية ا لية للسطوح وإجياد كال من الصي تان األساسيتان األوى و الثانية وتعيني كال من ااالحنناء العمودى و االحنناء اجليوديسر و
اجياد معادالت قودازى – مينادرى للسطم.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر : ):
نظرية املنحنيات يف الفااء  - Rاملنحنيات املنتظمة وت يع البارامك  -نظرية سعيه فرينه  -نظريـة الوجـود والوحدانيـة للمنحنيـات يف الفاـاء – منحنيـات برترانـد-
الناشر واملنشور -النظرية ا لية للسطوح  -السطوح البسيطة  -التحويالت اإلحداثية  -متﺠه املما وفااء املماسات  -الصي ة األساسية األوى والثانيـة  -راسـم
فا ينقارتن  -اإلحنناءات األساسية واجليوديسيةواحنناء قاو واالحنناء الوسيط  -املنحنيات اجليوديسية  -معادالت قاو وكودازي – ميناردي .
Course Description
3

Course Numbers: MATH.472
Course Name: Introduction to Differential Geometry
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Level : Eiegth
Prerequisite: MATH.204
Contents:
Theory of curves in R3-Regular curves - arc length and reparametrization –Natural parametrizationSerret-Frenet apparatus – Existence and uniqueness theorem for space curves-Bertrand curvesInvolutes and evolutes-Local theory of surfaces-Simple surfaces-Coordinate transformations-Tangent
– vectors & tangent spaces - First and second fundamental forms– Normal and geodesic curvature
Weingarten map- Pricipal Gaussian and mean curvatures- Geodesics- Equations of Gauss and
Godazzi-Mainardi.
خمرجات املقرر  :اكتساب املعارف عن طريق تعلم بعض املفاهيم و النظريات االساسية املتعلقة باملنحنيات و السطوح  -يكون الطالب قادر علر تطبيق
النظريات االساسية للمنحنيات و السطوح ىف حل بعض املشاكل ىف اهلندسة التفاضلية  -اكتساب املهارات املعرفية من خالل تطبيق ما تعلمه ىف حل بعض
املشكالت احلياتية  - .رفع القدرة علر مواصلة دراسات متقدمة عند احلاجة يف اجملال املرتبط باملادة العلمية هلاا املقرر.

الكتب املقررة واملراجع :

(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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منـوذج وصف مقرر دراسـي
رقم املقرر ورمزه  484 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+3( 4
املتطلب 382 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إى دراسة اخلوا

اسم املقرر  :التحليل املركب
املستوى  :الثامن
التبولوجية لألعداد املركبة وإعطاء مقدمة عن الدوال التحليلية والتكامل املركب والصيغ التكاملية اهلامة.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
األعــداد املركبــة -التمثيــل الــديكارم والقطــيب لألعــداد املركبــة  -قــوى وجــاور األعــداد املركبــة  -اايــات واتصــال الــدوال املركبــة  -الــدوال التحليليــة  -نظريــة كوشــي،
رميان-الدوال التوافقية  -الدوال األسية واملثلثية والزائديـة -الـدوال اللوغاريتميـة  -التكامـل املركـب  -التكامـل علـر مسـار نظريـة كوشـي  -صـي ة كوشـي التكامليـة -
حمدودية القيمة املطلقة للدالة التحليلية  -متثيل الدوال التحليلية باملتسلسالت  -متسلسالت تايلور ولورانت  -األصفار والنقاط الشاذة  -نظرية الباقي  -تطبيقات
يف حساب التكامالت احلقيقية واملعتلة .
Course Description
Course Numbers: MATH.484
Course Name: Complex Analysis
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Level : Eighth
Prerequisite: MATH.382
Contents:
Complex Numbers - Cartesian and polar representation of complex numbers- powers and roots of
complex numbers- Limits and continuity of complex functions-Analytic functions -CauchyRiemann equations. Harmonic functions. Exponential, trigonometric - hyperbolic functions and
logarithmic functions- Complex Integration- contour integral -Cauchy’s theorem- Cauchy’s integral
formula. Bounds on analytic functions -Taylor and Laurent series-Power series- Zeros and
singularities- Residue theory-Applications to real and improper integrals.

خمرجات املقرر :
التمييز بني االعداد احلقيقيه واالعداد املركبه-ادراك مفهوم ومعين االعداد املركبه وكيفيه متثيلها وتصورها-التعبع عن الظواهر الفيزيائيه
والطبيعيه يف صورة كميات مركبه-التمييز بني الدوال املركبه والدوال احلقيقيه-معرفه الدوال التحليليه والدوال التوافقيه-فهم ومعرفه الدوال
املركبه-فهم ودراسه اتصال واشتقاق الدوال املركبه-فهم اسس التحليل املركب-تطبيق التحليل املركب يف حل املشاكل –الفيزيائيه-فهم
واستخدام نظريه البواقي.
الكتب املقررة واملراجع :
(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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مقررات رياضيات ألقسام الكلية
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :حساب التفاضل والتكامل للعلوم
املستوى  :الثالث(كيمياء-فيزياء)

رقم املقرر ورمزه 201 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب101 :ريض

أهداف املقرر  :إعطاء املفاهيم االساسية حلساب التكامل.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
تعريــف التكامــل ا ــدد وخواصــه  -نظريــة القيمــة املتوســطة يف التكامــل -النظريــة األساســية يف حســاب التفاضــل والتكامــل -التكامــل غــع ا ــدد – التكامــل للــدوال
األساسية –مشتقات وتكامالت الدوال الزائدية والزائدية العكسية  -طرق التكامل  :طريقة التكامل بالتعويض -التكامل بـالتﺠزيء  -التعوياـات املثلثيـة  -طريقـة
إكمال املربع -التكامل بالكسور اجلزئية  -تكامالت الدوال الكسرية – تعوياات أخرى -قاعدة لوبيتال  -التكامالت املعتلة .
Course Description
Course Numbers: MATH.201
)Course Name: Calculus for Science(2
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Level: Third
Prerequisite: MATH.101
Contents :Definite integral and its properties – mean value theorem of integral – the fundamental
theorem of calculus-Indefinite integral – standard integrals.-Derivatives&integralsof hyperpolic and
inverse hyperpolic functions- Integration methods: integration by substitution – integration by partsintegration by partial fractions – Other substitutions- L'Hospitals Rule -Improper Integrals.

خمرجات املقرر :

التميز بني التكامل والتفاضل والعالقة بينهما -معرفة خوا التكامل االساسية وجماميع رميان وحساب املساحات باستخدام التكامالت-التعرف علر الدوال
االسية واللوغرتيمية وكاالك الدوال الزائدية ومعكوساهتا باستخدام التكامالت وجمال تطبيقها -تدريب الطالب علر طرائق متعددة حلساب التكامالت-
تعلم الطالب علر حساب تكامالت قوى الدوال املثلثية -التعرف علر املعىن اهلندسي للتكامالت.

الكتب املقررة واملراجع :

(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.
( )4صاحل السنوسي  ،معروف عبد الرمحن  ،كمال اهلادي عبد الرمحن  ،يوسف اخلمـيس :مبـادئ التفاضـل والتكامـل (اجلـزء الثـاين)  ،مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة
أثناء النشر ردمك  9960 – 38 – 30 – 5لعام  1421هـ .
( )5حسن محيدة  ،حتسني غزال  ،عبد اهلل الراشد :حساب التفاضل والتكامل ( اجلزء الثاين )  ،مطبوعات جامعة امللك سعود بالرياض.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :حساب التفاضل والتكامل للعلوم()1
املستوى  :الرابع (لطالب الفيزياء فقط)

رقم املقرر ورمزه  205 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب 201 :ريض

أهداف املقرر :

متك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني الطلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوال يف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعات ومفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهيم النهايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واإلتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والتفاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل -
متكـ ـ ـ ـ ـ ــني الطلب ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن مفهـ ـ ـ ـ ـ ــوم األمثلي ـ ـ ـ ـ ــة بدراس ـ ـ ـ ـ ــة النهايـ ـ ـ ـ ـ ــات القصـ ـ ـ ـ ـ ــوى لل ـ ـ ـ ـ ــدوال  -ال ـ ـ ـ ــتمكن م ـ ـ ـ ــن حس ـ ـ ـ ــاب التكام ـ ـ ـ ــل الثن ـ ـ ـ ــائي والثالث ـ ـ ـ ــي وحسـ ـ ـ ـ ـ ــاب
املسـ ـ ـ ـ ـ ــاحات واحلﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم  -الـ ـ ـ ـ ـ ــتمكن م ـ ـ ـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال اإلح ـ ـ ـ ـ ــداثيات القطبي ـ ـ ـ ـ ــة و الكروي ـ ـ ـ ــة -اس ـ ـ ـ ــتعمال التكام ـ ـ ـ ــل يف التطبيقـ ـ ـ ـ ــات الفيزيائي ـ ـ ـ ــة  -الت ـ ـ ـ ـ ــدريب
علر التمارين يف الصف ،يف املنزل ويف الساعات املكتبية -البحث يف املكتبات وعلر شبكة اإلنكنت.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
اإلحــداثيات الديكارتيــة واالســطوانية والكرويــة  -اإلحــداثيات املنحنيــة -الـدوال يف مت ــعين أو ثالثــة  -النهايــات واالتصــال -املشــتقات اجلزئيــة  -قــانون السلســلة -
القــيم القصــوى للــدوال ذات املت ــعين  -عوامــل الج ـرانج  -التكامــل الثنــائي وتطبيقاتــه  -التكامــل الثنــائي يف اإلحــداثيات القطبيــة  -التكامــل الثالثــي وتطبيقاتــه -
التكامل الثالثي يف اإلحداثيات القطبية واالسطوانية والكروية -املتتاليات  -السالسل غع املنتهية -املتسلسلة اهلندسية  -اختبارات التقارب  -السالسل املتناوبة -
التقارب املطلق واملشروط -متثيل الدوال بواسطة سالسل القوى -سالسل تايلور وماكلوران -سالسل ثنائي احلد.
Course Description
Course Numbers: MATH.205
)Course Name: Calculus for Science(1
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Level : Fourth
Prerequisite: MATH.201
Contents:
Cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems- Functions of two and three variables- limits
and continuity- partial derivatives- the chain rule- extreme of functions of two variables- Lagrange
multipliers- Double integrals- moments and center of mass- double integrals in polar coordinatestriple integrals- application of triple integrals in cylindrical and spherical coordinates.
خمرجات املقرر  :تخريج طلبة قادرين على استخدام حساب التفاضل والتكامل في المسائل المطروحة في الفيزياء والهندسة -
تكوين طلبة قادرين على استعمال المراجع بأنفسهم  -تكوين طلبة قادرين على استعمال شبكة اإلنترنت  -تكوين طلبة قادرين على
استعمال الوسائل السمعية البصرية  -تكوين طلبة قادرين على النمذجة ،أي ترجمة المسائل التطبيقية إلى معادالت رياضية تمت
دراستها في المقرر ومن ثم حلها.

الكتب املقررة واملراجع :

th

(1) R.E. Larson and R.P. Hostetles : Calculus with Analytic Geometry , 5 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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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :املعادالت التفاضلية
املستوى  :الساد (لطالب قسم الفيزياء فقط)

رقم املقرر ورمزه  206 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2( 3
املتطلب205 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة حل املعادالت التفاضلية العادية بأمناطها املختلفة مع دراسة تطبيقاهتا.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
تعريف املعادالت التفاضلية (تصنيفها وتكوينها)-أنواع خمتلفة من معادالت الدرجة األوى وتطبيقاهتا-املعادالت اخلطية ذات الرتـب األعلـر -األنظمـة اخلطيـة ذات
املعــامالت الثابتــة  -ختفــيض الرتبــة -حــل املعــادالت التفاضــلية اخلطيــة مــن الرتــب العليــا ذات املعــامالت الثابتــة -متسلســالت فورييــه  -متسلســالت فورييــة للــدوال
الزوجية والفردية .
Course Description
Course Numbers: MATH.206
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH.205

Course Name: Differential Equations
Level : Sixth

Contents:
Basic definitions and construcion of an ordinary differential equation-Solution of various types of
first order equations and their applications- Linear equations of higher order- Systems of linear
equations with constant coefficients- reduction of order- Solution of O.D.E-with constant
coefficients- Fourier series - Fourier series for even and odd functions.

خمرجات املقرر :
التمييز بني املعادالت التفاضلية اخلطية وغع اخلطية-إجياد احلل العام للمعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة األوى-إجيـاد احلـل العـام ملعادلـة تفاضـلية متﺠانسـة وغـع
متﺠانسة-معرفة أمهية حتويالت البال وتطبيقاهتا-حل جمموعة املعادالت التفاضلية اخلطية-حل املعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية باستخدام متسلسالت القوى.

الكتب املقررة واملراجع :

rd

(1) Shepley L. ross : Differential Equations , John Wiley & Sons , 3 Edition , 1984.
(2) Erwin Kreyszig : Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, New York , 1993.
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ثانياً:املقررات اإلختيارية للقسم

57

جامعة القصيم – كلية العلوم – قسم الرياضيات

منوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :تاري الرياضيات
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه 232 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب 231 :ريض

أهداف املقرر  :تعريف الطالب بنشأة علم الرياضيات وتطبيقاته املختلفة يف اجلرب واهلندسة والتعرف علر إجنازات علماء العرب واملسلمني يف هاا اجملال. .

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :

نشــوء وتطــور بعــض املفــاهيم واحلقــائق واخلوارزميــات الرياضــية يف احلســاب واجلــرب واملثلثــات واهلندســة املســتوية واهلندســة التحليليــة والتفاضــل
والتكامــل عــرب احلاــارات القدميــة واملص ـرية والبابليــة واليونانيــة والصــينية واإلســالمية واألوروبيــة – تطــور بعــض احلدســيات واملســائل املفتوحــة
وحماوالت حلها.
Course Description
)Course Numbers: MATH.232 : 3(2+1
Course name: History of Mathematics
Prerequisite : MATH.231
Level: Elective
Contents
-algebra,trigonometry-Evolution of some mathematical concepts ,facts and algorithms in arithmetic
Euclidean geometry-analytic geometry and calculus through early civilizations-EgyptianBabylonians-Greeks-Indeans-Chinese-Muslims and Europeans – Evolution of solutions of some
conjectures and open problems.

خمرجات املقرر :
معرفة التشابه الكبع بني الشعوب القدمية كاملصرية والبابلية واليونانية والصينية واإلسالمية واألوروبية -العلم بأن بعض النظريات احلديثة يف العلوم الرياضية هلا جاور
ضاربة يف أعماق التاري لاا تكون أكثر رسوخا واستقرارا يف الاهن-دراسة تاري كثع من املفاهيم الرياضية املختلفة واخلوارزميات الرياضية يف احلساب واجلرب
واملثلثات واهلندسة املستوية واهلندسة التحليلية والتفاضل والتكامل-معرفة بعض مشاهع علماء الرياضيات ودور علماء العرب واملسلمني يف تطوير الرياضيات.

الكتب املقررة واملراجع :

(1) Carl B. Boyer & Uta C. Merzbach, A History of Mathematics. John Wiley&Sons,1989.
( )2علر عبداهلل الدفاع :تاري الرياضيات عند العرب واملسلمني .مؤسسة الرسالة،بعوت.1981،
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :نظرية الرسومات واخلوارزميات
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  233 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2( 3
املتطلب 231 :ريض

أهداف املقرر  :أن يتعرف الطالب علر املفاهيم النظرية األساسية ملقرر نظرية الرسومات -ألتأكد من فهم الطالب توى التعريفات الرياضية والنظريات املتامنة
يف املنهاج من خالل عرض أمثله متنوعة شكال و مامونا  -برهنة ما ميكن من النظريات لتعريف الطالب بأمهية استخدام املنطق وأساسيات الرياضيات يف الربهان
 -تعريف الطالب ببعض التطبيقات احلياتية العملية للمقرر

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
مدخل إى نظرية الرسومات  ،مفاهيم أساسية ( الرسوم التامة – الرسوم اجلزئية – الرسوم املولدة  -الرسوم اجملزأة – الرسوم ثنائية التﺠزئة التامة – الرسوم املكملة)
العمليات علر الرسوم ( املكعبات)  -العالقة بني الرسوم واملتتابعات  -العالقة بني الرسوم واملصفوفات -ملمرات والدورات  -الرسوم املتصلة  -رسوم أويلر  -رسوم
هاميلتون  -األشﺠار  -األشﺠار املولدة األص رية -الرسوم املستوية والرسوم غع املستوية ( رسوم كراتوفيسكي)  -التلوين (تلوين الرسوم التامة – األشﺠار –
املكعبات –الرسوم اجملزأة) تطبيقات املمرات األقصر وأشﺠار التقصي.
Course Description
Course Numbers: MATH.233
Course Name: Graphs Theory
)Credit Hours (lecture + exercises): 3 (2+1
Level : Elective
Prerequisite: MATH.231
Contents
Introduction to graph theory, basic concepts (complete graphs- subgraphs- spanning subgraphs n) partite graphs complete bipartite graphs – complementary graphs) operations on graphs (CubesSequences and graphs- matrices and graphs- Paths- circuits- cycles and connected graphs- Eulerian
and Hamiltonian graphs- Trees- minimal spanning trees- Planar and non-planar graphs- Graph
coloring (complete graphs- Trees – Cubes – partite graphs- Applications- shortest path problems
(Dijkstra – Floyed).
مخرمات المقرر  :حصول الطالب علر املفاهيم النظرية األساسية ملقرر نظرية الرسومات  -معرفة الطالـب لكيفيـة فهـم و حتليـل املسـائل أحلياتيـه ومـن مث عرضـها
بشـكل رسـومات لتطبيـق اجلانـب النظــري عليهـا وإجيـاد حـل رياضــي مناسـب هلـا مث عـرض احلــل بشـكل نصـي مقبـول  -أدراك الطالــب ألمهيـة الرياضـيات كـون نظريــة
الرسومات علر عالقة وطيدة مع خمتلف فروع العلوم األخرى .

الكتب املقررة واملراجع :
(1) Robin J. Wilson : Introduction to graph theory , second Edition, Longman , 1979.
(2) Mehdi Behzad, Gary Chatrand, and Linda Foster : Graphs & Digraphs , Wadsworth , 1979.
(3) Narsingh Deo : Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science. PrenticeHall , 1974.
 -4أمحد شراري  ،د /حممد الزهعي  :مقدمة يف نظرية الككيبات.
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منوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :اجلرب اخلطي ()2
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  244 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3

املتطلب 242 :ريض
أهداف املقرر  :تعريف الطالب ببعض املفاهيم املتقدمة يف اجلرب اخلطي مع بعض التطبيقات .
طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
املصفوفات املثلثية -مربهنة كيلي هاملتون -كثعة احلدود املميزة -القيم واملتﺠهات املميزة -حتليل دانفور -املصفوفات اجلوردانية -تعريف أسي مصفوفة-
خصائص أسي مصفوفة -حساب أسي مصفوفة -حل النظم التفاضلية بمستعمال أسي مصفوفة -حل املعادالت التفاضلية اخلطية ذات املعامالت الثابتة
بمستعمال أسي مصفوفة.
Course Description
Course Numbers: MATH.244
)Course name: Linear Algebra) 2
Prerequisite : MATH.242
Level: Elective
)Credit Hour(lecture+exercises):3(2+1
Contents:
Triangular matrix- Caley-Hamilton theorem- Charachteristic polynomials- Eigen values &Eigen
vectors- Danvour analysis- The Jordan form- Function of matrix- Properties of eA
- Linear differential equations with constant coefficients and the exponential eAt

خمرجات املقرر :
التعرف علر نظرية كـايلي هـاملتون -فهـم القـيم الااتيـة واملتﺠهـات الااتيـة  -ربـط مفـاهيم اجلـرب اخلطـي يف الفـروع األخـرى مـن الرياضـيات-مشـاكل تطبيقيـة -فهـم
وحل ال النسيب هلاه الدورة بشكل عام -معرفة كيفية استخدام تقنيات الرباهني رياضيا بشكل عام.

الكتب املقررة واملراجع :
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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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :تطبيقات اجلرب
املستوي :إختياري

رقم املقرر ورمزه  345 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب242 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة الشفرات وإعطاء بعض املفاهيم األساسيةعن عمليات التشفع الىت ختدم طالب الدراسات العليا.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :

الشفرات التقليدية -مدخل إى الشفرات اإلرتدادية  -مقدمة يف نظرية شانون املعلوماتية -أنظمـة التعميـة ذات املفتـاح املشـاع  -مـدخل اى
علم كشف املعمر  -مفاهيم أساسية يف نظرية التشفع  -الشفرات كاشفة اخلطأ  -الشفرات مصححة اخلطأ -الشفرات اخلطية .
Course Description
Course Numbers: MATH.345
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH.242

Course Name: Algebra Applications
Level : Elective

Contents:
Classical cipher systems- Steam ciphers- Introduction to cryptanalysis- Exponential ciphers and
public keys-Introduction to codes- Linear codes.

خمرجات املقرر :
إكساب الطالب بعض املهارات التطبيقية ملوضوعات متقدمة يف اجلرب اخلطي مثل التشفع.
الكتب املقررة واملراجع :
 .1فوزي الاكع  ،معروف مسحان  :مقدمة يف 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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منـوذج وصف مقرر دراسـي
رقم املقرر ورمزه  411 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب321 :ريض

اسم املقرر  :موضوعات يف الرياضيات التطبيقية.
املستوى :إختياري

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل أعطاء الطالب جمموعة من التطبيقات الرياضية والفيزيائية.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
إستنباط النموذج الرياضر ملسائل القيمة االبتدائية واحلدية الىت تظهر ىف العلوم التطبيقية التالية :ديناميكا اجلسيمات واالجسام اجلاسئة ىف االبعاد املختلفة -
ميكانيكا املوائع واالنتقال احلرارى ىف االبعاد املختلفة –الكهروم نا سية -واجياد احللول اخلاصة للمعادالت الناجتة بأستخدام الطرق الرياضية املناسبة.
Course Description
Course Numbers: MATH.411
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH.321

Course Name: Topics in Applied Mathematics
Level : Elective

Contents:
Deviation of the mathematical model for initial and boundary value problems that appear in the
following applied sciences: Mechanics of particles and rigid bodies in different dimensions- Fluid
mechanics and heat transfer in different dimension- Electromagnetic. Finding the particular solutions
for these models using the appropriate mathematical methods.

خمرجات املقرر :
التمييز بني املعادالت التفاضليه العاديه واملعادالت التفاضليه اجلزئيه-ادراك مفهوم ومعين متثيل اهره فيزيائيه او طبيعيه مبعادالت تفاضليه-
التعبع عن الظواهر الفيزيائيه والطبيعيه يف صورة معادالت تفاضليه عاديه وجزئيه-كيفيه اجياد املعادله املوجيه يف االبعاد املختلفه واجياد حلوال
هلا-كيفيه اجياد معادله احلراره يف االبعاد املختلفه واجياد حلوال هلا-التفرقه بني املعادالت التفاضليه اخلطيه وال ع خطيه
معرفه املوجات املرحتله-كيفية استخدام املوجات املرحتله يف حل االنظمه واملعادالت التفاضليه ال ع خطيه-التعرف علي صور معادالت
شرودجنر وامهيتها -كيفية اجياد حلول للمعادالت التفاضليه ال ع خطيه بصوره عامه-التمييز بني احللول العدديه واحللول التحليليه
للمعادالت التفاضليه ال ع خطيه-معرفه استخدام التعوياات املختلفه حلل املعالدت التفاضليه اجلزئيه غع اخلطيه-التعرف علي معادالت
برجرواجياد حلول هلا-التعرف علي معادالت سني جوردن واجياد حلول هلا-التعرف علي معادالت شني جوردن واجياد حلول هلا
التعرف علي معادالت برنويل واجياد حلول هلا.
الكتب املقررة واملراجع :

(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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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :املنطق الرياضي
املستوي  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  432 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب471 :ريض ( متزامن)

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة قاايا املنطق الرياضي والتعرف علر أمهيتها بالنسبة ملقررات الرياضيات األخرى.

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
حساب القاايا -مربهنة االستنتاج جلرب القاايا -متام واتساق حساب القاايا -حساب اإلسناد -مربهنة الرتبة األوى -اتساق حساب اإلسناد من الرتبة األوى-
مربهنة التمام حلساب املسندات.
Course Description
Course Name: Mathematical Logic
Level : Elective

Course Numbers: MATH.432
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH.471

Contents:
Propositional calculus. The deduction theorem for propositional calculus- Completeness and
consistency of propositional calculus. Predicate calculus- First-order theorems- Consistency of firstorder predicate calculus- Completeness theorem for predicate logic.

خمرجات املقرر :
دراسة وتعلم بعض املفاهيم يف املنطق الرياضي وتطبيقاهتا.
الكتب املقررة واملراجع :
Mathematical Logic. Theory and Application, By Jean Rubin.
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منوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :التحليل العددي احلاسويب
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه 450 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب 351 :ريض

أهداف املقرر  :توسيع مدارك الطالب بالتطبيق ملوضوعات التحليل العددي بمستخدام احلاسب اآليل.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :

طرائق عددية متقدمة بتطبيقات حاسوبية -نظرية التقريب -تقريبات كثـعات احلـدود -كثـعات حـدود تشيبيشـيف -تقريـب الـدوال النسـبية-
كثعات احلدود املثلثية -تقريبات الدوال النسبية -طرائق مباشرة لألنظمة اخلطية الكبعة واهلشـة-حتليـل اخلطـأ االرجتـاعي -طرائـق عدديـة حلـل
للمعــادالت التفاضــلية العاديــة -مســائل القــيم احلديــة -حــل املعــادالت التفاضــلية اجلزئيــة باســتخدام طريقــة الفــروق املنتهيــة وطريقــة العناصــر
املنتهية.
Course Description
Course name: Computational Numerical Analysis
Level:Elective

)Course Numbers: MATH.450 : 3(2+1
Prerequisite : MATH.351

Contents:
Advanced Numerical methods with computer applications- approximation theory- polynomial
approximations- Chebyshev
polynomials- trigonometric polynomials-rational function
approximation- least square problems- Direct methods for large and sparse linear and nonlinear
systems- backward error analysis-Numerical methods for solving ordinary differential equationsboundary value problems- solving partial differential equations by finite differences and finite
elements methods.

خمرجات املقرر :
تعلــم طرائــق عدديــة حلــل للمعــادالت التفاضــلية العاديــة -مســائل القــيم احلديــة -حــل املعــادالت التفاضــلية اجلزئيــة باســتخدام طريقــة الفــروق
املنتهية وطريقة العناصر املنتهية.
الكتب املقررة واملراجع :
Computational Methods in Elementary Numerical Analysis, by J.L. Morris
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :التحليل يف عدة مت عات
املستوي  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  486 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب382 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل تعميم بعض مفاهيم التحليل إى فااءات متعددة األبعاد كالفااء اإلقليدي . R n

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
النا م -الارب الداخلي علر الفااءات املتﺠهة العامة -التحويالت اخلطية وخواصها -املفاهيم األساسية لتبوبوجيا الفااء األقليدي -الـدوال املتصـلة يف الفاـاء
األقليــدي وخواصــها -اإلشــتقاق يف  Rnوخواصــه -قواعــد االشــتقاق وقاعــدة السلســلة -املشــتقات العليــا ومربهنــة تيلــور -القــيم القصــوى  -الصــيغ الكبيعيــة -طريقــة
عوامل الجرانج -مربهنتا الدالة العكسية والدالة الامنية يف  - R nتكامل الدوال يف عدة مت عات -نظرية فيوبيين وصي ة ت يع املتحول.
Course Description
Course Numbers: MATH.486
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH.382

Course Name: Multi-variables Analysis
Level : Elective

Contents:
Norms- inner product on general vector spaces-linear transformation and its properties- basic
concepts of topology in the Euclidian space-continuous functions on the Euclidian space and their
properties- Differentiability in Rn and its properties- chain rule and other rules- higher order
derivatives and Taylor's Theorems. Maxima and minima- quadratic forms, Lagrange multiplier
method- Inverse and implicit function theorems in higher dimension-Integration of functions of n
variables-Fubinis theorem and change of variables formula.

خمرجات املقرر :
اكتساب بعض املعارف النظرية لدراسة تبولوجيا الفااءات اإلقليدية و معرفة بعض تطبيقاهتاـ اكتساب املهـارات املعرفيـة مـن خـالل التفكـع و حـل بعـض املسـا
ئل النظرية و التطبيقيةـ رفع القدرة علر مواصلة دراسات متقدمة يف جماالت التحليل الالحقة والتوبولوجيا.

الكتب املقررة واملراجع :

(1)Trumba &Marsden :Vector Calculus
(2) W.Fleming :Functions of Several Variables. Springer,1977.
(3) Multivariable Calculus , By L.Corwin and R.Szcz
()4القويز،السنوسي،كمال الدين اهلادي :التحليل احلقيقي –اجلزء الثالث .مطابع هال ،الرياض 1428،هـ .
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منوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :حتليل فورير
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  487 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب 483 :ريض 471+ريض

أهــداف املقــرر  :تقــدمي املفــاهيم الرئيســية يف حتليــل قــورير ونظريــة التوزيــع حبيــث يســتطيع الطالــب نــن خــالل معرفــة مفــاهيم التحليــل املتقــدم تطبيــق
التقنيات التحليلية اهلامة واإلستفادة منها يف حتليل اإلشارة ويف امل ادالت التفاضلية اجلزئية.
طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة
n

وصف حمتويات املقرر  :الفااءات التبولوجية املتﺠهة  :تعريفات -أشباه النا م وتبولوجياهتا ا ثة -معيار اتصال أشباه النا م والتطبيق اخلطي-فااء شوارتز ) - S ( R
إتصال . S ( R n )  R n
التوزيعات املخففة  :فااء ) - S ( R nتفاضل التوزيعات والارب بدوال بطيئة التزايد-امثلة.
حتليل فورير :حتليل فورير علر ) - S ( R nخصائص أساسية – نظرية فوريرالعكسية – صي ة بالنشرال -حتويل فورير علر ) - S ( R nخصائص-التبولوجي الاعيف علر
)  - S ( R nمتسلسلة فورير يف )  - S ( R nخوا

االلتواء واالتصال -التوافقية-متهيدية رميان ليبق -فااء ) - C0 ( R nنظرية الكثافة :فااء ) - Co ( R n

كثافة )  Co ( R nيف )  - S ( R nالفااء  - BC rالتقريب إى  -  0التقريب يف  BC rفااءات سوبوليف :تعريف )  - H k ( R nحتويل فورير عندما
 - k  Rخصائص -املشتقة التوزيعية -ثنائية  H  kبمستخدام - H kنظرية حثية سوبوليف ل ) . H k ( R n
Course Description
Course Numbers: MATH.487
Course name: Fourier Analysis
Prerequisite : MATH.483+MATH.471
Level: Elective
Contents
Topological vector spaces : definitions,seminorms and their induced topologies- criteria for continuity of seminorms and

) -continuity of S ( R n )  R n
n
Tempered distributions : the space S ( R ) - differentiation of distributions and multiplication by functions of slow
n

linear maps- Schwartz space S ( R
increase - examples.

n

Fourier analysis : Fourier transform on S ( R

 ) - main properties - Fourier inversion theorem- Plancheral formulan
n
Fourier transform on S ( R ) - properties -weak topology of S ( R ) - Fourier series in S ( R ) - convolutions and
n
continuity properties - compatability - Riemann-Lebesgue lemma - the space C0 ( R ) .
n

BC r - aproximations to

Co ( R n ) in S ( R n ) - the space

Co ( R n ) - density of

Density theorems : the space

BC r .Sobolev spaces : definition of H k ( R n ) - Fourier transform when k  R - properties -

H k (R n ) .

- Sobolev embedding theorem for

Hk

with

H k

- approximations in

0

distributional derivative - duality of

مخرمات المقرر :
n
n
n
 -مبلي على )   R S ( Rإمياف  S ( R ) -ومبولوميام ا  -معيار امياف أشباه الناظب والرطبيق الخطي -فضاء شوارمز معرفة أشباه الناظب

قا را على الرعام مع مرسلسلة فورير في ) - S ( R nخيائص أساسية – نظرية فوريرالعكسية – صياة بفنشراف -مبوي فورير على ) S ( R nn
-.ف ب بعض خواص فضاءات سوبوليف )  - C0 ( Rخواص األرواء واأمياف -الروافقية-مم يدية ريمان ليبق -فضاء ) S ( R n

الكتب املقررة واملراجع :

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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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :إحصاء رياضي
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  203 :أحص
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب 215 :إحص

أهــداف املقــرر  :يهــدف هــاا املقــرر إيل التعــرف علــر بعــض املفــاهيم اإلحصــائية حــول الفــروض اإلحصــائية والتقــديرات للمعــاة وكــالك لف ـكات الثقــة املرتبطــة

طرق تقييم الطالب :

ااه املعاة.

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :

بعــض التوزيعــات االحتماليــة اهلامــة (توزيــع ت – توزيــع فيشــر – توزيــع مربــع كــاي)  -التقــدير اإلحصــائي (بنقطــة – بفــكة) ملعــاة اجملتمــع-
التقــدير بطريقــة العــزوم  -التقــدير بطريقــة اإلمكــان األعظــم  - MLEخـوا التقــديرات و املقارنــة بــني التقــديرات  -اختبــارات الفــروض
اإلحصائية (لعينة واحدة – للفرق بني عينتني) حول معاة اجملتمع  -االختبار األكثر قوة – اختبارات مربع كاي.
Course Description
Course Numbers: STAT 203
Course Name: Mathematical Statistics
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
 Level :Prerequisite: STAT 215
Contents
Some special probability distributions (t, F and 2 Distributions) – The Statistical Estimation (Point
– and Confidence Interval) of population parameters –Moments Estimation Method MLE-Estimation
Properties and Comparison of Estimators – Statistical Tests of Hypothesis (One Sample – Difference
of two Samples) of population parameters - Power Test – 2 -Tests.

خمرجات املقرر :
إكتساب املعارف عن طريق تعلم بعض املفاهيم األساسية املتعلقة بالتوزيعات األحتماالت وأستخداماهتا-رفع املقدرة علر تصنيف اجملتمعات اإلحصائية تبعـاً مبعرفـة
التوزيع األحتمايل املالئم مما يسهل أستخدام وتطبيق الطرق-أكتساب املهارات املعرفية من خالل التفكع وحل بعض املشكالت احلياتية.
رفع القدرة علر مواصلة دراسات متقدمة عند احلاجة يف جمال اإلحصاء بشكل عام وجمال نظرية األحتماالت وتطبيقاهتا بشكل خا .

الكتب املقررة واملراجع :

th

(1) J. Freund and R.E. Walpole, Mathematical Statistics, 5 ed. , Prentice Hall Int. Inc , 1992.
( )2جالل الصياد ،حممد حبيب  :مقدمة ىف الطرق اإلحصائية  ،دار عكاظ  1410هـ(.)1990
( )3ثروت حممد عبد املنعم :مدخل حديث لإلحصاء واالحتماالت  ،مكتبة العبيكان – اململكة العربية السعودية ( 1425هـ  2004 -م)
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ثالثاً  :املقررات اإلختيارية للكلية
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :نظرية األعداد
املستوى  :الرابع

رقم املقرر ورمزه  243 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب 231 :ريض

أهـ ـ ــداف املقـ ـ ــرر  :يه ـ ــدف ه ـ ــاا املقـ ـ ــرر إيل إعطـ ـ ــاء الطالـ ـ ــب املفـ ـ ــاهيم األساسـ ـ ــية لألع ـ ــداد الص ـ ــحيحة وخواص ـ ــها والـ ـ ـ يعتم ـ ــد عليه ـ ــا يف دراس ـ ــة املفـ ـ ــاهيم

طرق تقييم الطالب :

اجلربية اجملردة .

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
املبدأ األول والثاين لالستقراء الرياضي  -مبدأ الكتيب احلسن  -قابلية القسمة خوارزميـة إقليـد  -األعـداد األوليـة وبعـض خواصـها  -املعـادالت الدايوفانتينيـة اخلطيـة
التطابقات وخواصها  -التطابقات اخلطية -نظرية الباقي الصينية  -نظرية فعما الص ر  -نظرية أويلر -نظرية ولسن  -بعض الـدوال العدديـة  -ثالثيـات فيثـاغور.
Course Description
Course Numbers: MATH.243
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Prerequisite: MATH.231

Course Name: Number Theory
Level: Fourth

Contents
First and second principle of Mathematical Induction- Well–ordering principle – DivisibilityEuclidean Algorithm. Primary Numbers and their properties- Linear Diphontaine EquationsCogruences and their properties- linear Congruence's- The Chinese Remainder Theorem- Fermat’s
little theorem- Euler’s theorem-Wilson’s theorem- Arithmetic functions- Pythagorean triples.

خمرجات املقرر :
 - 1اكتساب املعارف عن طريق تعلم نظريات  ،ومفاهيم أساسية يف نظرية األعداد.
 – 2قدرة الطالب علر تطبيق املبادئ األساسية لنظرية األعداد ال تعلموه يف هاا املقرر
حلل بعض املشاكل العددية.
 - 3القدرة علر حتديد اإلجراءات التحليلية املناسبة إلجياد احلل املناسب لبعض املشاكل
احلياتية.

الكتب املقررة واملراجع :

(1) Kenneth H. Rosen: Elementary number theory and its Applications, Addison-Wesely Publishing
Company, Third Edition, 1993.
(2) Underwood Dudley: Elementary number theory, Last Edition.
( )3فوزي الاكع  ،معروف مسحان  :مقدمة يف نظرية األعداد تأليف  ،مطبوعات جامعة امللك سعود.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :تطبيقات رياضية يف األعمال
املستوى :إختياري

رقم املقرر ورمزه  402 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب  242 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل تطبيق ما مت دراسته من علوم رياضية وبرجمة خطية علر النماذج االقتصادية .

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
تطبيــق بعــض الطــرق الرياضــية علــر النظريــات االقتصــادية  -تطبيقــات اجلــرب اخلطــي  -التفاضــل والتكامــل  -ومعــادالت الفــروق واملعــادالت التفاضــلية علــر النمــاذج
االقتصادية اجلزئية والكلية املتعلقة بتحليل التوازن الساكن والتوازن الساكن املقارن  -واألمثلية والنمو  -الربجمة الرياضية .
Course Description
Course Numbers: MATH.402
Course Name: Mathematical Applications for Business
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Level : Elective
Prerequisite: MATH.242
Contents:
– Economics models- Static analysis – Linear models and matrix algebra – Derivation – Calculus
Optimization problem – Dynamics analysis – Comparative-static analysis – Mathematical
programming.

خمرجات املقرر :
دراسة ومعرفة تطبيقات املصفوفات واجلرب اخلطي بشكل عام يف املشاكل اإلقتصادية احلقيقية.
الكتب املقررة واملراجع :
(1) H.G. William .: Econometric Analysis, Macmillan Company, 1990.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :رياضيات بيولوجية
املستوي  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  403 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2( 3
املتطلب203 :ريض

أه ــداف املق ــرر  :يه ــدف ه ــاا املق ــرر إيل دراس ــة التطبيق ــات الرياض ــية يف اجمل ــاالت البيولوجي ــة والطبي ــة وإعط ــاء بع ــض املف ــاهيم األساس ــية البيولوجي ــة ال ــىت خت ــدم

طرق تقييم الطالب :

الطالب.

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :

مناجة مسـائل بيولوجيـة وطبيـة-معادلـة االنتشـار للظـواهر البيولوجيـة -ـاهرة موجـة االنتقـال -مناجـة انتشـار األمـراض مثـل األورام السـرطانية
وطرائــق الــتحكم يف معــدل انتشــارها مبعــادالت تفاضــلية عاديــة -معادلــة ا افظــة-معادلــة لوتكــا-فــولكا -ــاهرة الــوالدة واملــوت -ديناميكيــة
جينات العدد السكاين -مناجة إنتاج كريات الدم احلمراء  -مناجة دقات القلب والدورة الدموية ومناجة تطور اجلينات باستخدام معادالت
تفاضلية جزئية.
Course Description
Course Numbers: MATH.403
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH.203

Course Name: Mathematical Biology
Level : Elective

Contents:
Modeling a variety of spatial problems in biomedical sciences- Topics chosen from spatial spread of
populations- traveling wave phenomena-pattern formations in biology- Discrete and continuous
compartment models- phase-plane analysis- the conservation equation- birth and death processesbranching processes- population dynamics- red blood cell production, population genetics- Ordinary
differential equations: Predator-prey models- Lotka-Volterra model- modeling and evolution of the
genome- heart beat model/cycle- transport and diffusion - partial differential equations: tumor
growth- modeling evolution of the genome- pattern formation

خمرجات املقرر :
أكتساب املعارف عن طريق تعلم الطرق الرياضية املختلفة -إدراك ومعرفة دور الرياضيات يف حل املشاكل البيولوجية -القدرة علر حتليل البيانات واملعلومات
وصياغتها.

الكتب املقررة واملراجع :

(1) A Course in Mathematical Biology, By de Vries, Helln
.
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منوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :الرياضيات املالية
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه 404 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب 202 :ريض

أهداف املقرر  :تعريف الطالب بالرياضيات املالية وإستخدامها يف البنوك وإدارة األعمال والتﺠارة .

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :

التسعع – الارائب – التأمني – الفوائد – الدفعات السنوية – إستهالك الدين  -اإلستثمار
Course Description
)Course Numbers: MATH.404: 3(2+1
Course name: Financial Mathematics
Prerequisite : MATH.202
Level: Elective
Contents
Pricing – Tax – Insurance – Benefits – Annual Payments – Amortization - Investment

خمرجات املقرر :
دراسة تطبيق الطرق الرياضية يف عالج املشكالت ال تواجه اجملتمع يف اجملاالت املالية مثل البورصة والبنوك واجملاالت اإلستثمارية.
الكتب املقررة واملراجع :

An Elementary Introduction to Mathematical Finance , Sheldon M. Ross ,2nd Edition ,Cambridge
,2003.
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منوذج وصف مقرر دراسـي
رقم املقرر ورمزه  451 :ريض
الوحدات الدراسية ( :نظري +تدريب)
املتطلب  101 :ريض

)1+2(3

اسم املقرر :الرياضيات املتقطعة
املستوى  :إختياري

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل أعطاء عالقة مباشرة بني احلقل الرياضي وتطبيقاته كعلوم احلاسوب.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
حســاب التقــارير-التكــافؤ املنطقــي -احلﺠــج -طرائــق الربهــان -العالقــات -عالقــة التكــافؤ -عالقــة الكتيــب -اجلــرب البــويل -الــدارات املنطقيــة وتبســيطها -الرســوم-
الكابط -التماثل-الرسوم املستوية -األشﺠار -تطبيقات.
Course Description
Course Numbers: MATH.451
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Prerequisite: MATH.101

Course : Discrete Mathematics
Level: Elective

Contents
Sentential Calculus- Logical Equivalence-Arguments- Methods of Proof-Relations- Equivalence
Relations- Order Relations- Boolean Algebras – Logic Circuit- Graph Theory- Connected GraphIsomorphic Graph- Planar Graph- Trees.

خمرجات املقرر :
يتعرف الطالب علر بعض العالقات وكالك دراسة التكافؤ – ربط موضوعات اجلرب البويل بنظرية الرسومات .
الكتب املقررة واملراجع :
(1) S. C. Althoen and R. J. Bumcrot : Introduction to Discrete Mathematics , PWS-Kent, 1088.
) (2عبد الرمحن مسحان و أمحد محيد شراري :مبادئ الرياضيات املتقطعة ،جامعة امللك سعود1995 ،م.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
 مقدمة يف التحليل الدايل:اسم املقرر
اختياري: املستوي

 ريض485 : رقم املقرر ورمزه
)1+2(3 ) تدريب+  (نظري: الوحدات الدراسية
ريض482 :املتطلب

. يهدف هاا املقرر إيل دراسة الفااءات املعيارية وفااء هلربت وإعطاء بعض املفاهيم األساسية الىت ختدم طالب الدراسات العليا: أهداف املقرر

: طرق تقييم الطالب

جمموع الدرجات

االختبار النظري النهائي

األعمال الفصلية

 درجة100

 درجة50

 درجة50

: وصف حمتويات املقرر
 فاـاء بنـا( ( نظريـة هـان.) املؤثرات اخلطية-  الفااء املعياري ( تعريف وخوا أساسية – التقارب والتمام- الفااء املكي التام – الفااءات القابلة لالنفصال
- الفاـاء املرافـق علـر فـرارب هلـربت-  فااء هلربت ( فاـاء الاـرب الـداخلي و فاـاء هلـربت – اجملموعـات املتعامـدة- ( جربيات بنا. )بنا( – التقارب الاعيف
. والنظريات الرئيسية واملكاجحات األساسيةL p فااءات- (املؤثرات اخلطية علر فااء هلربت) –بعض األمثلة علر فااءات هلربت وفااءات بنا
Course Description
Course Numbers: MATH.485
Course Name: Introduction to Functional Analysis
Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1)
Level : Elective
Prerequisite: MATH.482
Contents:
Complete metric spaces – separable spaces. Normed spaces (Definition and elementary properties convergence and completeness – Linear operators and functionals(. Banach spaces (Hahn- Banach
theorem – Weak convergence). Banach algebras. Hilbert spaces (Inner product space and Hilbert
space( – Orthonormal Sets - Dual space of a Hilbert space - Linear operators on a Hilbert space Some examples of Banach and Hilbert spaces- L p spaces(Main theorems-Inequalities).

: خمرجات املقرر
. دراسة الفااءات مثل املكي وهلربت وبنا( وأمهيتها يف دراسة التحليل الرياضي
: الكتب املقررة واملراجع
(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.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :برجمة احلاسب 1
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  201 :عال
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2( 3
املتطلب  101 :عال

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إيل دراسة عدة ل ات لربجمة احلاسب عالية املستوي كل ة سي

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
مراجعــة كيفيــة حــل املســائل باس ـتخدام احلاســب – تعريــف اخلوارزميــة -مقدمــة يف الربجمــة (خـرائط ســع العمليــات – ل ــات الربجمــة -أنواعهــا – تعريــف التعليمــة ،
املراحــل الالزمــة للحصــول علــر برنــامج تنفيــاي) -مفــاهيم أساســية (الثوابــت-املت ـعات-املــؤثرات احلســابية -اإلســناد) – أن ـواع البيانــات  -وكيفيــة متثيلهــا -دوال
اإلخـراج واإلدخــال  -معاجلــة البيانــات مبســاعدة املــؤثرات – تعليمــات التكـرار – التعليمــات الشــرطية – الــدوال -املصــفوفات مــع تطبيقــات يف ل ــة عاليــة املســتوي
كل ة سي.
Course Description
Course Numbers: CS 201
Course Name: Introduction to Computer Programming
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Level : Elective
Prerequisite: CSC 101
Contents:
Problem-solving- algorithmic design- Introduction to Programming- Structured Program
Development-Program Control- Functions – Arrays-Assignments in algorithm design and translation
of algorithms in high level language like C language.

خمرجات املقرر :
معرفة مبادئ الربجمة وكيفية برجمة حلول مشاكل الدوال واملصفوفات بمحدى الل ات العالية .
الكتب املقررة واملراجع :

C How to program, Deitel & Deitel , ISBN: 0-13-1426443-3, Prentice Hall 4th Edition 2004
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :نظرية اإلحتمـال
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  305 :أحص
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2( 3
املتطلب 215 :إحص

أه ـ ـ ــداف املق ـ ـ ــرر  :التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــر بع ـ ـ ــض مفـ ـ ــاهيم نظري ـ ــة اإلحتم ـ ـ ــاالت لل ـ ــدوال يف املت ـ ـ ـعات العشـ ـ ـوائية وتطبيقاهت ـ ــا إى جان ـ ــب التط ـ ــرق ل ـ ــبعض أس ـ ـ ــاليب
اإلستقراء اإلحصائي .

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر : ):
املتﺠهات العشوائية – التوزيعات ذات املت عين – استقالل مت عات عشوائية – التوقع الشرطي -توزيعات دوال يف مت عات عشوائية – العينـات العشـوائية – توزيـع
متوسط عينة – قانون األعداد الكبعة – نظرية النهاية املركزية – مبادئ االستقراء اإلحصائي (التقدير – اختبـار فرضـية) – التوزيعـات االحتماليـة (ت – مربـع كـاي
– فيشر) – االستقراء من عينة واحدة ومن عينتني.
Course Description
Course Numbers: STAT 305
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: STAT 215

Course Name: Theory of Probability
Level : Elective

Contents
Random vectors – Bivariate distributions – Independence of random variables – conditional
expectation – Distributions of functions of random variables – Random samples – Distribution of
sample mean – Law of large numbers – Central limit theorem – Elementary statistical Inference
(estimation and hypothesis testing) – The probability distributions (t, 2 and F ) – Inference from one
sample and two samples.
خمرجات املقرر  :إكتساب املعارف عن طريق تعلم بعض املفاهيم األساسية املتعلقة بنظرية األحتماالت وأستخداماهتا-رفع املقدرة علر تصنيف اجملتمعات
اإلحصائية تبعاً مبعرفة التوزيع األحتمايل املالئم مما يسهل أستخدام وتطبيق الطرق-أكتساب املهارات املعرفية من خالل التفكع وحل بعض املشكالت احلياتية.
رفع ا لقدرة علر مواصلة دراسات متقدمة عند احلاجة يف جمال اإلحصاء بشكل عام وجمال نظرية األحتماالت وتطبيقاهتا بشكل خا .

الكتب املقررة واملراجع :

(1) J. Freund and R.E. Walpole, Mathematical Statistics, 5th ed. , Prentice Hall Int. Inc , 1992.
( )2نظرية االحتماالت تأليف جالل الصياد – دار حافظ للنشر والتوزيع – السعودية – (الطبعة الرابعة)  1421هـ 2000 /م.
( )3مدخل حديث لإلحصاء واالحتماالت  :د /ثروت حممد عبد املنعم – مكتبة العبيكان – اململكة العربية السعودية ( 1425هـ  2004 -م)
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر  :نظم ضبط ومراقبة املخزون
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  302 :حبث
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب ) )1+2(3
املتطلب  203 :إحص

أهداف املقرر  :تعريف الطالب بأحد التطبيقات احلياتية املهمة جداً وهو نظام ضبط املخزون وإمكانية معاجلته وحتليله.

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
مقدمة عامة  -بعض مناذج املخزون ا ددة لسلعة واحدة ولعدة سلع -بعض مناذج التخزين الديناميكية  -بعض مناذج التخزين العشوائية -األمثلية الديناميكية
جلدولة املخزون.
Course Description
Course Numbers: OPER 302
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite : STAT 212

Course Name: Inventory Models
Level : Elective

Contents:
General introduction - Deterministic inventory models for single item and multiple items - Some
dynamic inventory models - Some probabilistic inventory models - Some probabilistic inventory
models - Dynamic optimization of inventory scheduling.

خمرجات املقرر :
مهارة التعامل مع بعض مناذج املخزون ا ددة لسلعة واحدة ولعدة سلع -بعض مناذج التخزين الديناميكية  -بعض مناذج التخزين العشوائية -األمثلية الديناميكية
جلدولة املخزون.

الكتب املقررة واملراجع :

nd

(1) Tersine ,R. Principles of Inventory and Material Management, 2 ed., New York : North-Holand
, 1984.
(2) Taha, H.A. Operations Research (An Introduction), 3rd ed. London: Macmillan Publishing
Company , Inc., 1983.
( )3زيد متيم البلحن  ،لطفي عبدالقادر تاج ،مسعود بوقل :مدخل إى نظم ضبط ومراقبة املخزون ،مركز النشر العلمي  ،جامعة امللك سعود – الرياض.
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منـوذج وصف مقرر دراسـي
اسم املقرر :تقنيات األمثلية
املستوى  :إختياري

رقم املقرر ورمزه  401 :حبث
الوحدات الدراسية ( :نظري  +تدريب) )1+2(3
املتطلب 352 :ريض

أهداف املقرر  :يهدف هاا املقرر إى إعطاء الطالب املفـاهيم األساسـية لألمثليـة والطـرق املختلفـة لعـالج األمثليـة املقيـدة وغـع املقيـدة وإمكانيـة التطبيـق العملـي

هلاه املفاهيم .

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

جمموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وصف حمتويات املقرر :
املفاهيم األساسية لألمثلية – الدوال ا دبة والدوال املقعرة -الصيغ الكبيعية -األمثلية لدوال غع خطية ىف مت ع واحـد أو عـدة مت ـعات غـع مقيـدة -مصـفوفة هـس
– األمثليــة لــدوال غــع خطيــة مقيــدة مبعــادالت -طريقــة التعــويض املباشــر -طريقــة ماــاريب الج ـرانج -املثليــة لــدوال مقيــدة مبتباينــات -شــروط كــون وتــوكر -الربجمــة
الكبيعية.
Course Description
Course Name: Optimality Techniques
Level : Elective

Course Numbers: OPER 401
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: OPER 213

Contents:
Basic concepts for optimality- Convex &concave functions- Quadratic Forms- Optimality of
unconstrained nonlinear functions in one or several variables- Hessian matrix- Optimality of
nonlinear functions with equality constraints- Direct substitution method- Lagrangian multipliers
method- Optimality of nonlinear functions with inequality constraints – Kuhn –Tucker conditionsQuadratic Programming.

خمرجات املقرر :
اكتساب المعارف عن طريق تعلم نظريات  ،ومفاهيم أساسية في األمثلية الغير خطية -قدرة الطالب على تطبيق المبادئ األساسية
للبرمجة الخطية وكذلك التحليل الرياضي والجبر الخطي لحل مشاكل األمثلية -القدرة على تحديد اإلجراءات التحليلية المناسبة إليجاد

الحل األمثل لبعض المشاكل الحياتية.

الكتب املقررة واملراجع :

(1) B. Gottfried and J. Weisman : Introduction To Optimization Theory, Prentic-Hall, Inc.,
Englewood Cliffs,New Jersey(1973).
(2) H. Taha : Introduction to operations research, 3rd ed. , London - Macmillan Publishing Company
,Inc., 1983.
(3) M. Bazaraa and Shetly : Nonlinear Programming, Theory and Algorithms, New York, John
Wiley, 1993.
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نموذج وصف مقرر راسي
اسم املقرر :مقدمة يف احلاسب و االنكنت
املستوى :الثاين
ل ة التدريس :الل ة العربية و املصطلحات باالجنليزية

رقم املقرر ورمزه  101 :عال
الوحدات الدراسية(نظري  +عملي) )1+2( 3 :
املتطلب -------- :
اهلدف من املقرر:
أعطاء وتنمية املفاهيم و املهارات االساسية الستخدام احلاسب االيل خلدمة مقررات القسم و ذلك من خالل دراسة املفاهيم االساسية لتقنية املعلومات و
التطبيق عمليا علر استخدام برنامج التش يل الشائع ،وكالك بعض برامج التطبيقات املكتبية ،وبعض تطبيقات االنكنت اهلامة ،باالضافة اى مناقشة بعض
املواضيع اهلامة او املستﺠدات يف احلاسب االيل ،وتعترب هاه وسيلة التقات املهارات االساسية الستخدام احلاسب يف جماالت اخرى.
خمرجات املقرر :اكساب اخلريج املفاهيم و املهارات االساسية يف احلاسب االيل و استخدام برامج احلاسب و تطبيقاته يف القسم .
طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية
 50درجة

جمموع الدرجات
 100درجة

االختبار النظري النهائي
 50درجة

وصف حمتوى املقرر :
اجلزء النظري  :مقدمة يف احلاسب االلني مكونات احلاسب الربجمية و نظم التش يل و تطوير الربجمياتن مقدمة يف شبكات احلاسب و االنكنت ،فعوسات
احلاسب ،تو يف احلاسب يف قطاعات اجملتمع  ،موضوعات خمتارة يف احلاسب.
اجلزء العملي :تطبيقات علر نظام التش يل وندوز  ، 7برامج معاجل النصو ميكروسفت وورد ،برنامج اجلداول االلككونية ميكروسفت أكسل ،برنامج قواعد
البيانات ميكروسفت أكسس ،برنامج العروض التقدميية ميكروسفت بوربوينت ،برنامج املتصفم إنكنت إكسبلور (تصفم اإلنكنت ،إنشاء بريد الككوين ،حتميل
الربامج من اإلنكنت) ،برنامج مااد الفعوسات.
الكتب املقررة و املراجع:
 -1مقدمة يف احلاسب االيل و االنكنت ،تاليف :عبداهلل املوسر ،الطبعة السادسة 1431هـ 2010 ،م.
 -2مقدمة للحاسبات و الربجمة ،رشيد حممد2011 ،م.
Course Description
Course Number: CS 101
Course Name: Itroduction to computer and internet
)Credit Hours (lecture+ lab): 3(2+1
Level : Second
Pre-requisit: --------Contents
Theoretical parts: Introductio to computors, computer hardware and software operating systems and
software development, introduction to computer networks and internet, computer viruses, computer
employment in the sectors of society, selected topics in computer.
Practical parts: Applications on the operating system windows 7, word processor software Microsoft
word, spreadsheet software Microsoft Ecel, database software Microsoft Access, the program
presentations Microsoft PowePoint, web browser Internet Explorer (web browsing, create an e- mail,
download the software from the Internet), software anti- Viruses.
Textbooks:
1-Introduction to Computor and Internet, by Abdullah Al-Mousa, Sixth edition, 1431H,2010
2- Introduction to Computers and programming, by Rasheed Mohammad, 1432H, 2011
t
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