الهيكل العام للخطة الدراسية :قسم الرياضيات :
عدد الوحدات

النسبة المئوية ()%

المتطلبات
متطلبات الجامعة

21

.8.1

متطلبات الكلية

43

12

7

2822

8.

25

إجباري من خارج القسم
متطلبات القسم

إجباري

من داخل القسم

إختياري

المقررات الحرة
المجموع

 -9الخطط

المطورة :

المستوى  :األول

رقم المقرر
 101سلم
101عرب
101نفس
101صلم
101ريض
101كيم

أوالً  :قسم الرياضيات :

اسم المقرر
ثقافة إسالمية()1
مهارات لغوية
مهارات تعليم وتفكًن وحبث
لغة إصلليزية()1
ادلدخل حلساب التفاضل
مبادئ الكيمياء

8

3.32

248

255

الخطة الدراسية لدرجة بكالوريوس العلوم  -تخصص ( رياضيات )
المستوى  :الثاني

الوحدات

المتطلب

رقم المقرر

)0+2(2
)0+2(2
)0+2(2
)0+3(3
)2+3(4
)1+3(4

----

102سلم
101علم
101عال
102صلم
101إحص
101فيز

مجموع الوحدات

9

8.82

----------------

اسم المقرر
ثقافة إسالمية()2
مهارات اإلتصال
مقدمة يف احلاسب
لغة إصلليزية()2
مقدمة يف اإلحصاء واإلحتماالت

فيزياء عامة()1
مجموع الوحدات

 27وحدة

المستوى  :الثالث
رقم المقرر

الوحدات

أسس الرياضيات

)1+3(4

 101ريض

مبادئ نظرية التوزيعات
اإلحتمالية
ادلدخل حلساب التكامل

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

101احص
 202ريض
101ريض

203صلم

مصطلحات علمية

)0+2(2

101صلم

103عرب

التحرير العريب

)0+2(2

----

مقرر إختياري

)1+2(3

-----

مجموع الوحدات

 2.وحدة

 202إحص
 202ريض

)0+2(2
)0+2(2
)1+2(3
)0+3(3
)1+2(3
)1+3(4

-------------

101صلم
-----

 27وحدة

المستوى  :الرابع
المتطلب

 213ريض

اسم المقرر

الوحدات

المتطلب

رقم المقرر

اسم المقرر

201
ريض
202
ريض
222
ريض
201إح
ص
103سلم

حساب التفاضل والتكامل
حساب ادلتجهات

الوحدات
)1+3(4
)1+2(3

المتطلب
202ريض
202ريض

اجلرب اخلطي

)1+3(4

231ريض

إحصاء رياضي

)1+3(4

202إحص

ثقافة إسالمية()3

)0+2(2

-

مجموع الوحدات

 17وحدة

المستوى  :الخامس
اسم المقرر

رقم المقرر
 123ريض

مقدمة يف ادلعادالت التفاضلية

 133ريض

التحليل العددي

الوحدات
)1+3(4

 302سلم
----

المتطلب

رقم المقرر

202ريض

134
ريض
121
ريض
131
ريض
162
ريض
-

242ريض

)1+3(4

الربرلة اخلطية

 132ريض

المستوى  :السادس

242ريض

)1+3(4

ثقافة إسالمية ()2

)0+2(2

-

مقرر إختياري

)1+2 (3

-

مجموع الوحدات

 17وحدة

المستوى  :السابع

اسم المقرر

رقم المقرر

الوحدات

المتطلب

333ريض

الحلقات والحقول

)1+3(4

343ريض

 253ريض

مقدمة يف التبولوجيا

)1+3(4

382ريض

3

-

222
ريض
262
ريض
252
ريض

)1+3(4

 162ريض

)1+2(3
18وحدة

------

 261ريض
-

التحليل احلقيقي()2
مقرر إختياري
مجموع الوحدات

ثانياً  :قسم الفيزياء :
رمزادلقرر
 252سلم
 252عرب
252نفس
252نجم
252ريض
252كيم

الطرائق الرياضية

321ريض

نظرية الزمر

242ريض

)1+3(4

تطبيقات رياضية على احلاسب
التحليل احلقيقي 3

351ريض

)1+1(2

203ريض

)1+3(4

مقرر حر

-

3
 17وحدة

المستوى  :الثامن

الوحدات

المتطلب

اسم المقرر
مقدمة يف ادلعادالت التفاضلية
اجلزئية
التحليل ادلركب

)1+3(4

321ريض

)1+3(4

382ريض

مقدمة يف اذلندسة التفاضلية

)1+3(4

242ريض

)3+0(3

إجتياز
 90وحدة

277ريض ادلشروع

 15وحدة

مجموع الوحدات

الخطة الدراسية لدرجة بكالوريوس العلوم  -تخصص ( فيزياء )

المستوى االول

اسم ادلقرر
ثقافة اسالمية ()2
المهارات اللغوية
مهارات التعلم والتفكير و البحث
لغة انجليزية ()2
المدخل لحساب التفاضل
مبادئ الكيمياء

مجموع الوحدات

المستوى الثاني

الوحدات
)5+1(1
)5+1(1
)5+1(1
)5+4(4
)1+1(3
)2+4(3

ادلتطلب

رمزادلقرر

اسم المقرر

اسم ادلقرر

ثقافة اسالمية ()1
 251سلم
------االتصال
252ريض
لحسابعلمالتفاضلمهارات
 )------المدخل 2525+4(4
252عال مقدمة في الحاسب
------251نجم لغة انجليزية ()1
------ 252إحص اإلحصاء واالحتماالت
------- 252فيز الفيزياء العامة2-
-----------

مجموع الوحدات

27

المستوى الثالث
رمزالمقرر

الوحدات
)1+3(4

مجموع الوحدات
رقم المقرر

مقرر حر

اسم المقرر

المتطلب

الوحدات

ادلتطلب

)5+1(1
)5+1(1
)2+1(4
)5+4(4
)2+1(4
)2+4(3

---------------- 152نجم
---------

27

المستوى الرابع
الوحدات

المتطلب

رمزالمقرر

اسم المقرر

الوحدات

المتطلب

 254سلم
 151فيز
 151ريض
 152نجم
 122فيز

ثقافة اسالمية ()4
الفيزياء العامة1-
المدخل لحساب التكامل
مصطلحات علمية
ميكانيكا تقليدية2-

)5+1(1
)2+4(3
)2+4(3
)5+1(1
)5+4(4

 142فيز

ظواهر موجية 2-

)5+1(1

مجموع الوحدات

رمزالمقرر

مجموع الوحدات

27

الخطة الدراسية لدرجة بكالوريوس العلوم  -تخصص ( كيمياء )

ثالثاً  :قسم الكيمياء :
 252سلم
 252عرب
 252نفس
 252نجم
 252ريض
 252كيم

--- 252فيز
252ريض
252نجم
 252فيز
252ريض
 252فيز
252ريض

27

 154فيز
 112فيز
 141فيز
 132فيز
 111فيز
155ريض

الفيزياء الرياضية –2
كهرومغناطيسية2-
ظواهر موجية 1-
الديناميكا الحرارية
الكترونيات2-
تطبيقات التفاضل والتكامل

)5+4(4
)5+4(4
)5+1(1
)5+4(4
)2+1(4
)2+1(4

 151ريض
 151فيز
 142فيز
 151فيز
 151فيز
 151ريض

المستوى االول
اسم المقرر

ثقافة إسالمية ()2
المهارات اللغوية
مهارات التعلم والتفكير والبحث
لغة إنجليزية ()2
المدخل لحساب التفاضل
كيمياء عامة 2-

مجموع الوحدات

الوحدات

)5+1 (1
)5+1 (1
)5+1 (1
)5+4 (4
)1+4 (3
)2+4 (3

27

المتطلب

-------------------

رمزالمقرر

 251سلم
 252علم
 252عال
 251نجم
252احص
 252فيز

المستوى الثانى
اسم المقرر

الوحدات
)5+1 (1
)5+1 (1
)2+1 (4
)5+4 (4
)2+1(4
)2+4 (3

ثقافة إسالمية ()1
مهارات االتصال
مقدمة للحاسبات والبرمجة
لغة انجليزية ()1
مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 2 -
فيزياء عامة 2-

مجموع الوحدات

27

المتطلب
------------------ 252نجم
------------

 -25متطلبات الجامعة :
الوحدات الدراسية المعتمدة

رقم ورمز المقرر

CODE/NO

إسم المقرر

 252سلم

IC 101

ثقافة إسالمية ()2

نظري
1

-

 251سلم

IC 102

ثقافة إسالمية ()1

1

-

1

 254سلم

IC 103

ثقافة إسالمية ()4

1

-

1

-

 253سلم

IC 104

ثقافة إسالمية ()3

1

-

1

-

 252عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

1

-

1

-

 254عرب

ARAB 103

التحرير العربي

1

-

1

-

المجموع

عملي

المجموع
1

المتطلب
-

 21ساعة

 -22متطلبات الكلية :
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

إسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

نوع

(اللغة العربية)

(اللغة اإلنجليزية)

نظري

عملي

تمارين

معتمد

المتطلب

 252نجم

ENG 101

لغة إنجليزية()2

4

-

-

4

-

-

 251نجم

ENG 102

لغة إنجليزية ()1

4

-

-

4

 252نجم

سابق

 252نفس

PSY 101

1

-

-

1

-

-

 252ريض

MATH 101

2

3

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

مهارات التعلم

والتفكير والبحث
المدخل لحساب
التفاضل

4

 252كيم

CHEM 101

كيمياء عامة2-

4

 252علم

COMS 101

مهارات اإلتصال

1

2
-

-

 252عال

CSC 101

1

2

-

4

 252إحص

STAT 101

1

-

2

4

-

 252فيز

PHYS 101

فيزياء عامة2 -

4

 152نجم

ENG 201

مصطلحات علمية

1

2
-

-

3

-

-

-

1

 252نجم

سابق

 151ريض

MATH 202

4

-

2

3

 252ريض

سابق

1.

4

4

43

مقدمة للحاسبات
و البرمجة

مبادئ اإلحصاء

واإلحتماالت2-

المدخل لحساب
التكامل

المجموع

ثانياً  :تعريف باألقسام والتخصصات الدراسية والمقررات :

أوالً  :قسم الرياضيات :

 -2رسالة القسم:

الرفعع معن مسععتوى خريجعي القسععم لمرحلتعي البكععالوريوس والماجسعتير فعي تخصععص الرياضعيات وتعععريفهم بطريقعة البحععث

العلمععي ممععا يتععيا لهععم الفرعععة علععى تعلععم التعلععيم القععادر علععى المنافسععة فععي عهععد العولمععة لتلبيععة احتياجععات المجتمععع مععع

المحافظة على قيمنا اإلسالمية.

 -1رؤية القسم:

يتطلععع القسععم إلععى أن ياخععم مكانععة مرموقععة بععين أقسععام الرياضععيات فععي الجامعععات السعععودية والعربيععة والعالميععة وإمععداد

المجتمع بعدد من الخريجين المتميزين في مجاالت التعليم قبل الجامعي والباحثين إلكمال دراستهم العليا وذلك من خالل
المسععاهمة بدراسععة الم ععكالت والقيععام باألبحععاث العلميععة إليجععاد الحلععول المناسععبة علععى أن تكععون هععم األبحععاث مرتبطععة

بالمجتمع مع الحفاظ على البيئة.

 -4أهداف القسم:

يهدف قسم الرياضيات في إطار األهداف العامة لكلية العلوم واألهداف الخاعة لقسم الرياضيات إلى ما يلي:

 إ عداد كوادر مؤهلة لإلسهام في خدمة التنمية والتطوير ال امل المي ت هد المملكة في شتى مجاالت الحياة.
 شغل وظائف التخصص في أي مكان من القطاعين الحكومي والخاص.

 اإلرتقاء بالبحث العلمي في مجال الرياضيات واإلحصاء ودراسة الم اكل الرياضعية واإلحصعائية والقيعام باألبحعاث
العلمية إليجاد الحلول المناسبة لها والم اركة في المؤتمرات الوطنية والعالمية.

 -3نظام منهجية الدراسة في القسم:
البكالوريوس:

يقضي الطالب بكلية العلوم أربع سنوات موزععة علعى ثمانيعة فصعول دراسعية .وت عمل مقعررات الدراسعة مقعررات أساسعية

(متطلبات جامعة – متطلبات كلية – متطلبات القسم والتخصص) .ويجب على الطالب إنهاء  248وحدة دراسية.

 -2شروط االلتحاق بالقسم:

نفس ال روط التي يتطلبها اإللتحاق في كلية العلوم.

 -8خدمة الجامعة والمجتمع:

 تدريس مقررات الرياضيات واإلحصاء في الكليات المختلفة.
 الم اركة في الم اريع البحثية لخدمة البيئة والمجتمع.
 الم اركة في اللجان المختلفة داخل الكلية وخارجها.

 الم اركة في األن طة الثقافية والعلمية في الكلية والجامعة.

 -7الفرص الوظيفية:

العمل كمعيد بالقسم أو في أحد أقسام الرياضيات بجامعات المملكة ومعاهدها العليا.

 العمل في قطاع التعليم العام والخاص.
 العمل في مراكز البحوث.

 العمل في القطاع العسكري.
 -.مدلوالت أرقام المقررات :

( )5مقررات التفاضل والتكامل

( )1مقررات المعادالت التفاضلية

( )4مقررات األسس والمنطق الرياضي
( )3مقررات الجبر

( )2مقررات التحليل العددي والبرمجة
( )7مقررات الهندسة والتبولوجي
( ).مقررات التحليل
( )9الم روع

 -9جداول الخطة الدراسية :

الخطة الدراسية الجديدة

متطلبات الحصول على درجة بكالوريوس العلوم تخصص ( الرياضيات)
للحصول على درجة البكالوريوس في الرياضيات فإنه يجب على الطالب أن ينهي بنجاح  247وحد مقررة

كما هو موضا في الجدول التالي:

المتطلبات

عدد المقررات

عدد الوحدات المقررة

مالحظات

متطلبات الجامعة

22

43

متطلبات الكلية

8

21

مقررات تخصص إجبارية من داخل القسم

11

8.

مقررات تخصص إختيارية من داخل القسم

4

9

مقررات إجبارية من خارج القسم

1

7

مقررات حرة

1

8

المجموع

38

248

أوالً :نموذج الهيكل العام للخطة
عدد الوحدات

النسبة المئوية ()%

المتطلبات
متطلبات الجامعة

21

متطلبات الكلية

43

...1
12

7

2822

إجباري

8.

25

إختياري

9

8.82

8

3832

248

255

إجباري من خارج القسم
متطلبات القسم

من داخل القسم

المقررات الحرة
المجموع

ثانياً ًً :متطلبات الجامعة
الوحدات الدراسية المعتمدة

رقم ورمز المقرر

CODE/NO

إسم المقرر

 252سلم

IC 101

ثقافة إسالمية ()2

نظري
1

-

 251سلم

IC 102

ثقافة إسالمية ()1

1

-

1

 254سلم

IC 103

ثقافة إسالمية ()4

1

-

1

-

 253سلم

IC 104

ثقافة إسالمية ()3

1

-

1

-

 252عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

1

-

1

-

 254عرب

ARAB 103

التحرير العربي

1

-

1

-

المجموع

عملي

المجموع
1

-

 21ساعة

ثالثاُ :متطلبات للكلية

المتطلب

رقم ورمز المقرر
(اللغة العربية)

رقم ورمز المقرر
(اللغة اإلنجليزية)

 252نجم
 251نجم

ENG 102

 252نفس

PSY 101

 252ريض

MATH 101

ENG 101

 252كيم
 252علم

COMS101

 252عال

CSC 101

 252إحص

STAT 101

CHEM 101

 252فيز
 152نجم

ENG 201

 151ريض

MATH 202

PHYS 101

المجموع

إسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
نظري عملي تمارين معتمد

لغة إنجليزية()2
لغة إنجليزية ()1
مهارات التعلم والتفكير
والبحث
المدخل لحساب
التفاضل
كيمياء عامة2-
مهارات اإلتصال
مقدمة للحاسبات
و البرمجة
مبادئ اإلحصاء
واإلحتماالت2-
فيزياء عامة2 -
مصطلحات علمية
المدخل لحساب
التكامل

المتطلب

نوع
المتطلب

4
4

-

-

4
4

 252نجم

سابق

1

-

-

1

-

-

4

-

1

3

-

-

4
1

2
-

-

3
1

-

-

1

2

-

4

-

-

1

-

2

4

-

-

4
1

2
-

-

3
1

 252نجم

سابق

4

-

2

3

 252ريض

سابق

1.

4

4

43

رابعاً :جدول ( )9المقررات اإلجبارية من داخل القسم
رمز ورقم المقرر
(اللغةالعربية)

رقم ورمز
المقرر
(اللغة اإلنجليزية)

توزيع الوحدات الدراسية

إسم المقرر

نظري

عملي

تمارين

معتمد

المتطلب

أسس الرياضيات

4

-

2

3

252ريض

1

-

2

4

151ريض

4

-

2

3

 142ريض

4

-

2

3

 151ريض

4

-

2

3

151ريض

4

-

2

3

 131ريض

4

-

2

3

 131ريض

2

2

-

1

 422ريض

 142ريض

MATH 231

 153ريض

MATH 204

حساب المتجهات

 131ريض

MATH 242

الجبر الخطي

 154ريض

MATH 203

 412ريض

MATH 321

 422ريض

MATH 351

التحليل العددي

 421ريض

MATH 352

البرمجة الخطية

 424ريض

MATH 353

حساب التفاضل
والتكامل

مقدمة في المعادالت
التفاضلية

تطبيقات رياضية على
الحاسب

 4.1ريض

MATH 382

التحليل الحقيقي()2

4

-

2

3

 154ريض

 428ريض

MATH 316

الطرائق الرياضية

4

-

2

3

 412ريض

 434ريض

MATH 343

نظرية الزمر

4

-

2

3

 131ريض

 372ريض

MATH 471

مقدمة في التبولوجيا

4

-

2

3

4.1ريض

371ريض

MATH 472

4

-

2

3

131ريض

 311ريض

MATH 422

4

-

2

3

 412ريض

 3.4ريض

MATH 483

التحليل الحقيقي()1

4

-

2

3

 4.1ريض

 3.3ريض

MATH 484

التحليل المركب

4

-

2

3

 4.1ريض

333ريض

MATH 444

الحلقات والحقول

4

-

2

3

 434ريض

399ريض

MATH 499

الم روع

-

-

4

4

3.

2

29

8.

مقدمة في الهندسة
التفاضلية

مقدمة في المعادالت
التفاضلية الجزئية

المجموع

إجتياز 95

وحدة معتمدة

خامساً :جدول ( )25المقررات اإلجبارية من خارج القسم
رقم ورمز المقرر
(اللغة العربية)

رقم ورمز المقرر
(اللغة اإلنجليزية)

 151إحص

STAT 202

 154إحص

STAT 203

إسم المقرر
مبادئ نظرية

التوزيعات اإلحتمالية
إحصاء رياضي

مجموع

توزيع الوحدات الدراسية
نظري

عملي تمارين معتمد

1

-

2

4

4
2

-

2

3

-

1

7

المتطلب
252ريض

سابق

 151إحص

سابق

151ريض

سادساً  :جدول ( )22المقررات اإلختيارية من داخل القسم

رقم ورمز
المقرر
(اللغة العربية)

رقم ورمز المقرر
(اللغة اإلنجليزية)

 144ريض

MATH 233

 341ريض

MATH 432

 157ريض

MATH 207

مقدمة في الهندسة

 3.5ريض

MATH 305

التحليل الدالي

 3.8ريض

MATH 305

 152عال

CSC 201

توزيع الوحدات الدراسية
نظري عملي تمارين معتمد

نوع
المتطلب
متزامن

المتطلب

نوع
المتطلب

نظرية الرسومات
والخوارزميات
المنطق الرياضي

1

-

2

4

 142ريض

سابق

1

-

2

4

 372ريض

متزامن

1

-

2

4

-

-

1

-

2

4

3.1ريض

سابق

1

-

2

4

 4.1ريض

سابق

1

2

-

4

 252عال

سابق

إسم المقرر

التحليل في عدة
متغيرات
برمجة الحاسب 2

 432ريض
 452بحث

OPER 301

 451بحث

OPER 302

MATH 345

 453إحص
 352بحث
 352ريض
 358ريض
 435ريض

MATH 340

 452إحص

MATH 305

 351بحث

OPER 302

STAT 304
OPER 302
MATH 305
MATH 305

تطبيقات الجبر
طرق التنبؤ
نظم ضبط ومراقبة
المخزون
نظرية اإلحتماالت
تقنيات األمثلية
اإلقتصاد الرياضي
رياضيات بيولوجية
نظرية األعداد
معالجة وتحليل
البيانات
نماذج المحاكاة

1
1

-

2
2

4
4

 131ريض
 151إحص

سابق
سابق

1

-

2

4

 154إحص

سابق

1
1
1
1
1

-

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

 151إحص
 421ريض
 131ريض
 151ريض
 142ريض

سابق
سابق
سابق
سابق
سابق

1

-

2

4

 154إحص

سابق

1

-

2

4

 151إحص

سابق

تابع :سادساً  :جدول ( )22المقررات اإلختيارية من داخل القسم
رقم ورمز
المقرر
(اللغة العربية)

رقم ورمز المقرر
(اللغة اإلنجليزية)

352ريض

MATH 305

324ريض

MATH 305

323ريض

MATH 454

458ريض

MATH 306

إسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
نظري عملي تمارين معتمد

المتطلب

نوع
المتطلب

1

-

2

4

428ريض

سابق

1

-

2

4

131ريض

سابق

1

-

2

4

422ريض

سابق

1

-

2

4

151ريض

سابق

33

1

15

88

موضوعات في

الرياضيات التطبيقية
النممجة الرياضية
التحليل العددي
الحاسوبي

الرياضيات المالية

المجموع

سابعاً  :جداول المستويات
البعرنامعج العدراسي لمرحلعة البكعالوريعوس
كليععة -:العلعوم قسععم -:الرياضيات
المستوى-:األول
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(اللغة العربية)

(اللغة االنجليزية)

إسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
نظري

عملي

تمارين

المعتمد

المتطلب

نوع
المتطلب

 252سلم

IC 101

ثقافة إسالمية ()2

1

-

-

1

-

-

 252عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

1

-

-

1

-

-

 252نفس

PSY 101

1

-

-

1

-

-

 252نجم

ENG 101

4

-

-

4

-

-

 252ريض

MATH 101

4

-

1

3

-

-

 252كيم

CHEM 101

4

2

-

3

-

-

22

2

1

27

مهارات التعلم

والتفكير والبحث
لغة إنجليزية ()2
المدخل لحساب
التفاضل

كيمياء عامة2 -

المجم ععوع

المستوى -:الثاني
رقم ورمز المقرر
(اللغة العربية)

رقم ورمز المقرر
(اللغة

االنجليزية)

إسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
نظري

عملي

تمارين

المعتمد

المتطلب

نوع

المتطلب

 251سلم

IC 102

ثقافة إسالمية ()1

1

-

-

1

-

-

 252علم

COMS101

مهارات اإلتصال

1

-

-

1

-

-

 252عال

CSC 101

1

2

-

4

-

-

 251نجم

ENG 102

4

-

-

4

 252نجم

سابق

 252أحص

STAT 101

1

-

2

4

-

-

 252فيز

PHYS 101

4

2

-

3

-

-

23

1

2

27

-

-

مقدمة للحاسبات
والبرمجة

لغة إنجليزية ()1
مبادئ اإلحصاء

واإلحتماالت2-
فيزياء عامة 2-

المجم ععوع

المستوى -:الثععالث
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

إسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

نوع

(اللغة االنجليزية)

(اللغة العربية)
 142ريض

MATH 231

 151إحص

STAT 202

 151ريض

MATH 202

أسس الرياضيات
مبادئ نظرية
التوزيعات اإلحتمالية

المدخل لحساب

نظري

عملي

تمارين

المعتمد

4

-

2

3

1

-

2

4

المتطلب
252ريض

سابق

 252إحص

سابق

151ريض

متزامن

4

-

2

3

 252ريض

سابق

152نجم

ENG 201

مصطلحات علمية

1

-

-

1

 252نجم

سابق

254عرب

ARAB 103

التحرير العربي

1

-

-

1

-

-

-

-

مقرر إختياري

1

-

2

4

-

-

23

-

3

2.

التكامل

المجموع

المستوى-:الرابع
رقم ورمز المقرر رقم ورمز المقرر
(اللغة العربية)

(اللغة االنجليزية)

 154ريض

MATH 202

 153ريض

MATH 203

إسم المقرر
حساب التفاضل

توزيع الوحدات الدراسية
نظري

عملي

تمارين

المعتمد

المتطلب

نوع
المتطلب

4

-

2

3

 151ريض

سابق

1

-

2

4

151ريض

سابق

 131ريض

MATH 242

الجبر الخطي

4

-

2

3

 142ريض

سابق

 154إحص

STAT 203

إحصاء رياضي

4

-

2

3

 151إحص

سابق

254سلم

IC 103

ثقافة إسالمية()4

1

-

-

1

-

-

24

-

3

27

والتكامل
حساب

المتجهات

المجمع ععوع

المستوى-:الخامس
رقم ورمز المقرر
(اللغة العربية)

رقم ورمز المقرر

(اللغة االنجليزية)

إسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
نظري

عملي

تمارين المعتمد

المتطلب

نوع

المتطلب

مقدمة في

4

-

 412ريض

MATH321

المعادالت

-

2

 422ريض

MATH351

التحليل العددي

4

2

3

 421ريض

MATH352

البرمجة الخطية

4

-

1

-

 253سلم

IC104

ثقافة إسالمية ()3

1

-

-

-

-

-

مقرر إختياري

1

-

2

4

23

-

4

27

التفاضلية

المجموع

2

3

151ريض

سابق

3

131ريض

سابق

131ريض

سابق
-

المستوى-:السادس
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(اللغة العربية)

(اللغة االنجليزية)

توزيع الوحدات الدراسية

إسم المقرر

نظري

عملي

تمارين

المعتمد

المتطلب

نوع

المتطلب

 428ريض

MATH 316

الطرائق الرياضية

4

-

2

3

412ريض

سابق

 434ريض

MATH 343

نظرية الزمر

4

-

2

3

131ريض

سابق

2

2

-

1

 422ريض

سابق

4

-

2

3

154ريض

سابق

4

-

-

27

-

-

 424ريض

MATH 353

تطبيقات رياضية
على الحاسب

 4.1ريض

MATH 382

التحليل الحقيقي 2

-

-

مقرر حر

المجمع ععوع

24

4

2

المستوى-:السابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 333ريض

MATH 444

 372ريض

MATH 471

(اللغة العربية)

(اللغة االنجليزية)

إسم المقرر
الحلقات
والحقول

مقدمة في
التبولوجيا

توزيع الوحدات الدراسية
نظري

عملي

تمارين

المعتمد

المتطلب

نوع

المتطلب

4

-

2

3

 434ريض

سابق

4

-

2

3

 4.1ريض

سابق

التحليل

 3.4ريض

MATH 483

---

-

مقرر حر

-

-

مقرر إختياري

الحقيقي()1

المجمع ععوع

4

-

2

3

 4.1ريض

سابق

4

-

-

4

-

-

1

-

2

4

-

-

22

-

4

2.

المستوى :الثامن
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 311ريض

MATH 422

المعادالت

 3.3ريض

MATH 484

التحليل المركب

 371ريض

MATH 472

الهندسة

 399ريض

MATH 499

الم روع

(اللغة العربية)

(اللغة االنجليزية)

إسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
نظري

مقدمة في

4

-

4

-

التفاضلية الجزئية
مقدمة في
4

-

-

-

التفاضلية

المجمع ععوع

عملي

9

تمارين
2
2
2

المعتمد

المتطلب

نوع

المتطلب

3

 412ريض

سابق

3

 4.1ريض

سابق

3

4

4

8

22

 131ريض
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وحدة معتمدة

سابق

المستوى األول

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز 252 :ريض

اسم المقرر  :المدخل إلى حساب التفاضل

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

المستوى  :األول

المتطلب-- :

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
األعداد احلقيقية وخط األعداد احلقيقية – ادلتباينات .الدوال – رسم منحين الدوال – الدوال الزوجية والفردية – حتصيل الدوال -الدوال ادلثلثية – الدوال العكسيية -
الييدوال ادلثلثييية العكسييية  .النهايييات – التعريييا األول للنهاييية – خيواص النهايييات – طييرح حسيياب النهايييات – النهايييات الالئائييية  .االتصييال عنييد نقطيية علييى في ة
مفتوحيية – االتصييال ميية جهيية واحييدة  -االتصييال علييى في ة مغلقيية– خيواص االتصييال  .االقييتقاح – العالقيية ييٌن االقييتقاح واالتصييال – قيوانٌن االقييتقاح  -قاعييدة
السلسييلة (داليية الداليية) -اقييتقاح الييدوال ادلثلثييية وادلثلثييية العكسييية – الييدوال اللوراردتييية وا سييية ومشييتقا ا  -الييدوال الزائدييية والزائدييية العكسييية ومشييتقا ا -القيييم
القصيوي – قاعييدة رول ونظريييات القيميية ادلتوسييطو –التقعيير ونقييان االنقييالب واختبييار ادلشيتقة الثانييية -اطيراد ورسييم الييدوال واختبييار ادلشييتقة األول – مسييائل ادلعييدالت
ادلرتبطة.
Course Description
Course Numbers: Math 101
Course Name: Calculus I
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+2
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 – The    definition of a limit – Properties of Limits – Techniques for Evaluating Limits –
Infinites Limits. Continuity at a point on an open interval – one–sided limits and continuity on a
closed interval – Properties of continuity. The Derivative of a function – Differentiability and
continuity – chain Rule – Derivatives of Trigonometric functions – Logarithmic and Exponential
functions (Differentiation) – Hyperbolic functions- inverse Trigonometric functions and
Differentiation. 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 – related
rates.
th

: الكتب المقررة والمراجع

(1) H. Anton : Calculus with Analytical Geometry , 5 ed ,John Wiely & Sons , New York , 1995.
(2) R. E. Larson and R. P. Hostetler : Calculus with Analytic Geometry , 5th ed , D. C. health and
company , 1994.
ليا لياو السنوسيي معييرومح عبيد الييرهلة كميال اذلييادي عبيد اليرهلة يوسييا اخلمييس مكتبيية ادللي فهييد:) مبيادئ التفاضيل والتكامييل (اجليزء األول) تيي3(
.  ىي1421  لعام9960 – 38 – 30 – 5 الوطنية أثناء النشر ردم
. أعطاء ادلفاىيم االساسية حلساب التفاضل خلدمة مقررات التحليل: أهداف المقرر

............................ توقيع عميد الكلية

توقيع رئيس القسم

...............................

المستوى الثاني

نمعوذج وعف مقرر دراسعي

 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت: اسم المقرر

 إحص252 : رقم المقرر ورمز

 الثاني: المستوى

)1+1(4 )  تمارين+  (نظري: الوحدات الدراسية

---- :المتطلب

: طرق تقييم الطالب
رلموع الدرجات

االختبار النظري النهائي

األعمال الفصلية

 درجة100

 درجة50

 درجة50

 مقياييس النزعية ادلركزيية ( وسيط-  تنظييم وعيرا البيانيات اإلحصيائية-  مقدمة عة علم اإلحصاء وتعريا عيض ادلصيطلحات اإلحصيائية: وعف محتويات المقرر
) االضلرامح ادلعياري والتباية – معامل االختالمح- مقاييس التشتت ( ادلدى – االضلرامح ادلتوسط- – وسيط – منوال ) للبيانات ادلفردة ويف حالة التوزيعات التكرارية
 طييرح العييد ( القواعييد األساسييية – قاعييدة- للبيانييات ادلفييردة والتوزيعييات التكرارييية – اجملموعييات العمليييات اجلربييية علييى اجملموعييات تعريييا ف يياء العينيية احلييادث
–  االحتمييال الشييرطي – االسييتقالل-  تعريييا االحتمييال القييانون العييام لالحتمييال تطبيقييات علييى االحتميياالت- ) التوافيييق-ال ييرب – قاعييدة اجلمي – التباديييل
 توزيعييات احتمالييية-  التوق ي والتبيياية للمتغييًن العش يوائي ادلنفصييل وادلتصييل- )نظرييية ييييز وتطبيقا ييا– تعريييا ادلتغييًن العش يوائي – داليية االحتمييال (التوزي ي الحتمييال
. التوزي الطبيعي وتطبيقاتو- )منفصلة ( ًننول – ذي احلدية – واسون
Course Description
Course Numbers: STAT 101
Course Name: Statistics and Probability
Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+2)
Level : ًSecond
Contents: Introduction and overview of statistics and the definition of some statistical concepts Organization and presentation of statistical data - Measures of Central Tendency (Mean, Median,
Mode, …) of the simple data and the frequency distribution - Measures of Dispersion 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 Rule, Permutation 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).

الكتب المقررة والمراجع :
(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.
( )3مبادئ اإلحصاء واالحتماالت د  /عدنان ماجد ري – د .زلمود زلمد ىندي – د .أنور أهلد عبد اهلل عمادة قؤون ادلكتبات (ن  2عام 1415ىي).
( ) 4مقدمة يف اإلحصاء واالحتماالت ت:ليا عادل الوديان أهلدالصاوى عبد اهلل اخلرجيى  .مكتبة الرقد 1424ىي
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إىل تعريا الطالب طرح مج البيانات االحصائية وتبويبها واستخدام ادلفاىيم االحصائية ىذا إىل جانب التعرمح على عض
ادلفاىيم األساسية يف نظرية األحتماالت.

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون

توقيع رئيس القسم

............................

توقيع عميد الكلية

...............................

المستوى الثالث

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز  142 :ريض

اسم المقرر :أسس الرياضيات

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4(3

المستوى  :الثالث

المتطلب  252 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
مبييادئ ادلنطييق الرياضييي -طييرح الربىييان -االسييتقراء الرياضييي -اجملموعييات والعمليييات عليهييا -ال ييرب الييديكارٌب للمجموعييات -العالقييات الثنائييية-جتزئييي اجملموعيية-
فصييول التكييافؤ -التطبيقييات -تكييافؤ اجملموعييات -اجملموعييات ادلنتهييية-اجملموعييات القا ليية للعييد  .العمليييات الثنائييية التشيياكالت  0الزميير تعيياريا وأمثليية  .احللقييات
واحلقول تعاريا وأمثلة .
Course Description
Course Name: Basics of Mathematics
Level: third

Course Numbers: MATH 231
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Prerequisite: MATH 101

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.

الكتب المقررة والمراجع :
(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 .

( )4نظرية اجملموعات ت:ليا فاو عمران الدوسري مكتبة ادلل فهد الوطنية  1422ىي
( )5أسس الرياضيات ت:ليا معرومح مسحان فدوي سالمة جامعة ادلل سعود  2001م.
( )6ادلدخل إىل البىن اجلربية ت:ليا د /سلمان عبد الرهلة السلمان .

أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل أعطاء الطالب أسس الرياضيات اجملردة وىو خيدم ادلقررات األخري.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :المدخل لحساب التكامل

رقم المقرر ورمز 151 :ريض

المستوى  :الثالث

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4(3

المتطلب252 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
تعريييا التكامييل ابييدد اس يتخدام رلمييوع رديييان -خ يواص التكامييل ابييدد  -نظرييية القيميية ادلتوسييطة يف التكامييل -النظرييية األساسييية يف حسيياب التفاضييل والتكامييل..
التكامييل رييًن ابييدد – التكامييل للييدوال األساسييية  -طريقيية التكامييل ييالتعويض  -طييرح التكامييل التكامييل ييالتجزيء التعوي ييات ادلثلثييية  -طريقيية إكمييال ادلر ي -
تكامالت الدوال الكسرية (التكامل الكسور اجلزئية) – تكامل قوي الدوال ادلثلثية – التكامل االختزال ادلتتال .قاعدة لو يتال (ليغ عدم التعيٌن) التكامالت ادلعتلة
 .حساب ادلساحات وحجوم األجسام الدورانية  .حساب طول قوس دلنحىن.
Course Description
Course Numbers: MATH 202
Course Name: Calculus II
)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Level: Third
Prerequisite: MATH 101
Contents :Definite integral – properties of definite integral – mean value theorem of integral – the
fundamental theorem of calculus.. Indefinite integral – standard integrals. Integration methods:
integration by substitution – integration by parts – integration by partial fractions – integration by
successive reduction- L'Hospitals Rule - evaluation of area and volume of revolution, arc length.

الكتب المقررة والمراجع :

th

(1) R.E. Larsen and R.P. Hostetler : Calculus with Analytic Geometry , 5 edition, D.C. health and
company, 1994.
(2) H. Anton : Calculus with analytical Geometry , 4th edition, John Wiley & sons, New York, 1992.
( )3مبييادئ التفاضييل والتكامييل (اجلييزء الثييا ):تيي:ليا ليياو السنوسييي معييرومح عبييد الييرهلة كمييال اذلييادي عبييد الييرهلة يوسييا اخلميييس مكتبيية ادللي فهييد
الوطنية أثناء النشر ردم  9960 – 38 – 30 – 5لعام  1421ىي .
( )4حساب التفاضل والت كامل ( اجلزء الثا ) :ت:لبا حسة هليدة حتسٌن رزال عبد اهلل الراقد  .مطبوعات جامعة ادلل سعود الرياا.
أهداف المقرر  :أعطاء ادلفاىيم االساسية حلساب التكامل خلدمة مقررات التحليل.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم

............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية

...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :مبادئ نظرية التوزيعات اإلحتمالية

رقم المقرر ورمز  151 :إحص

المستوى  :ا لثالث

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المتطلب 252 :إحص151 +ريض

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
التوزيعات االحتمالية ادلنفصلة (دالة الكتلة االحتمالية وخوالها  -التوق الرياضي والتباية واالضلرامح ادلعياري والدوال ادلولدة للعزوم للتوزيعات ادلنفصلة).التوزيعيات
االحتمالية ادلتصيلة (دالية الكثافية االحتماليية وخواليها  -التوقي الرياضيي والتبياية واالضليرامح ادلعيياري واليدوال ادلوليدة للعيزوم للتوزيعيات ادلتصيلة).ادلتغيًنات العشيوائية
الثنائية ادلنفصلة وادلتصلة و خوالها (التوق للمتغًن العشوائي الثنائي التباية ادلش ك (التغياير) معاميل االرتبيان للمتغيًن العشيوائي الثنيائي التبياية جملميوع أو الفيرح
ييٌن متغ يًنية الييدوال ادلولييدة للعييزوم للمتغييًن العش يوائي الثنييائي).التوزيعييات ذات ادلتغ يًنية (التوزيعييات اذلامشييية والشييرطية  -اسييتقالل متغ يًنات عش يوائية -التوق ي
الشرطي).توزيعات دوال يف متغًنات عشوائية.العينات العشوائية (توزي متوسط العينة – قانون األعداد الكبًنة – نظرية النهاية ادلركزية).
Course Description
Course Numbers: STAT 202
Course Name: Principle Theory of Probability Distributions
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Level : Third
Prerequisite: STAT 101+MATH 202
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).

الكتب المقررة والمراجع :
(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.
( )3نظرية االحتمالدت ت:ليا جالل الصياد – دار حافظ للنشر والتوزي – السعودية – (الطبعة الرا عة)  1421ىي 2000 /م.
أه ععداف المق ععرر  :يه ييدمح ى ييذا ادلق ييرر إل توس ييي وتعمي ييق م ييدارك الطال ييب والق ييدرة عل ييى التمي ييز ييٌن التوزيع ييات االحتمالي يية وتطبيقا ييا يف اجمل يياالت اإلحص ييائية
واجملاالت ادلرتبطة اها.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
.............. ..............

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

المستوى الرابع
نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز 154 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4(3

المستوى  :الرابع

المتطلب 151:ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
اإلحييداثيات الديكارتييية واألسييطوانية والكروييية  .والييدوال يف متغيًنية الييدوال يف ثالثيية متغيًنات النهايييات االتصييال ادلشييتقات اجلزئييية قييانون السلسييلة القيييم
القصيوى دوال يف متغيًنية عواميل الجيرانا التكاميل الثنيائي وتطبيقاتيو التكامييل الثنيائي يف اإلحيداثيات القطبيية التكاميل الثالثيي وتطبيقاتيو التكاميل الثالثييي يف
اإلحداثيات األسطوانية التكامل الثالثي يف اإلحداثيات الكروية  .القطوع ادلخروطية  .اإلحداثيات القطبية رسم عض ادلنحنيات ادلعروفة يف اإلحيداثيات القطبيية
حساب ادلساحات اإلحداثيات القطبية  .ادلتتاليات ادلتسلسالت رًن ادلنتهية  .اختبيارات التقيارب دتثييل اليدوال واسيطة متسلسيالت القيوى  .متسلسيالت تيايلور
ماكلورية وثنائي احلد .
Course Description
Course Name: Differential and Integral
Calculus in Several Variables
Level: Fourth

Course Numbers: MATH 203

)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+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 coordinates.
Conic sections, polar coordinates, sketching of some elementary curves in polar coordinates,
evaluation of area in polar coordinates, improper integrals, sequences, infinite series, convergence
tests, representation of functions by power series, Taylor and Maclaurin series, the binomial series.

الكتب المقررة والمراجع :

th

(1) R.E. Larsen and R.P. Hostetler, Calculus with Analytic Geometry , 5 edition, D.C. health and
company, 1994.
(2) H. Anton, Calculus with analytical Geometry , 4th edition, John Wiley & sons, New York, 1992.
( )3حساب التفا ضل والتكاميل (اجليزء الثاليث) تي:ليا طيو العيدوى زلميد زييدان عبيد اهلل أهليد الصياوي أهليد عبيدالقادر عبيد اهلل مكتبية الرقيد فهرسية مكتبية
ادلل فهد الوطنية أثناء النشر  1427ىي .
( )4الدوال لعدة متغًنات والتكامالت الثنائية والثالثية والسطحية ت:ليا حسة نقار  .مكتبة الرقد  1428ىي.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل تعميم مفاىيم الدوال ذات ادلتغًن الواحد إل دوال متعددة ادلتغًنات م التعرمح على التطبيقات ادلختلفة.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز 153 :ريض

اسم المقرر :حساب المتجهات

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المستوى  :الرابع

المتطلب السابق 151 :ريض

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
ادلتجهييات يف الف يياء ثنييائي البعييد وثالثييي البعييد حالييل ال ييرب القياسييي وادلتجهييي معييادل ادلسيتقيم ومعادليية ادلسييتوى يف الف يياء الثالثييي  .األقييكال واألجسييام
الدورانييية ومعادال ييا يف اإلحييداثيات األسييطوانية والكروييية  .الييدوال ادلتجهيية يف متغييًن حقيقييي ادلنحنيييات يف ادلسييتوى والف يياء التقييوس (االضلنيياء)  .معييدل التغييًن يف
اجتاه ادلماس واالجتياه العميودي االقيتقاح االجتياىي  .تيدرج (اضليدار) الدالية  .تطبيقيات عليى معادلية العميود عليى سيطل وادلسيتوى ادلمياس للسيطل عنيد نقطية علييو .
حقول ادلتجهات تباعد ودوران ادلتجو  .التكامل على منحىن أو سطل نظرية جرية نظرية جاوس 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, 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.

الكتب المقررة والمراجع :

th

(1) H. Anton : Calculus with Analytic Geometry 4 Edition , John Wiley & Sons , New York , 1992.
(2) Salas, Hille, Etgen : Calculus of one and several Variables , 11th Edition , John Wiley & Sons ,
New York , 2006.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل تعميم مفاىيم الدوال القياسية ال سبق دراستها إل الدوال ادلتجهة م دراسة تطبيقا ا.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :إحصاء رياضي

رقم المقرر ورمز  154 :أحص

المستوى  :الرابع

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب 151 :إحص

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

عض التوزيعات االحتمالية اذلامة (توزي ت – توزي فيشر – توزي مر كاي)  -التقدير اإلحصائي ( نقطة – ف ة) دلعامل اجملتم  -التقدير
طريقية العيزوم  -التقيدير طريقيية اإلمكيان األعظيم  - MLEخيواص التقيديرات و ادلقارنية يٌن التقييديرات  -اختبيارات الفيروا اإلحصييائية
(لعينة واحدة – للفرح ٌن عينتٌن) حول معامل اجملتم  -االختبار األكثر قوة – اختبارات مر كاي.
Course Description
Course Numbers: STAT 203
Course Name: Mathematical Statistics
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Level : Fourth
Prerequisite: STAT 202
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.

الكتب المقررة والمراجع :

(1) J. Freund and R.E. Walpole, Mathematical Statistics, 5th ed. , Prentice Hall Int. Inc , 1992.
( )2مدخل حديث لإلحصاء واالحتماالت د /ثروت زلمد عبد ادلنعم – مكتبة العبيكان – ادلملكة العر ية السعودية ( 1425ىي  2004 -م)
أهععداف المقععرر  :يهييدمح ىييذا ادلقييرر إل التعييرمح علييى عييض ادلفيياىيم اإلحصييائية حييول الفييروا اإلحصييائية والتقييديرات للمعييامل وكييذل لف ي ات الثقيية ادلرتبطيية
اهذه ادلعامل.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :الجبر الخطعي

رقم المقرر ورمز  131 :ريض

المستوى  :الرابع

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب 142 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
ادلصييفوفات والعمليييات عليهييا  .أن يواع ميية ادلصييفوفات  .التحييويالت األولييية  .ابييددات عييض اخل يواص البسيييطة للمحييددات  .معكييوس ادلصييفوفة  .رتبيية ادلصييفوفة.
ف اءات ادلتجهات االرتبان واالستقالل اخلطي الف اءات ذات البعيد ادلنتيو الف ياءات اجلزئيية  .ف ياءات ال يرب اليداخلي  .التحيويالت اخلطيية نيواة وليورة
التحويل اخلطي  .األنظمة اخلطية  .القيم وادلتجهات ادلميزة (الذاتية ) للمصفوفة وادلؤثر اخلطي .
Course Description
Course Name: Linear Algebra
Level : Fourth

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

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

الكتب المقررة والمراجع :
(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 .
( )4اجلرب اخلطي حسة زلمد نقار مكتبة الرقد 2003
( )5مبادئ اجلرب عبد اجلواد وآخرون منكتبة الرقد 1429ىي .
( )6مقدمة يف اجلرب اخلطي د /حامد ىويدي مطبوعات جامعة ادلل سعود
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة ادلصفوفات والعمليات عليها وعدد مة ادلفاىيم ال ختدم مقررات أخري.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

المستوى الخامس
نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز 412 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في المعادالت التفاضلية

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المستوى  :الخامس

المتطلب151 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية
 50درجة
وعف محتويات المقرر :

رلموع الدرجات
 100درجة

االختبار النظري النهائي
 50درجة

تعريييا ادلعييادالت التفاضييلية (تصيينيفها تكوينهييا) طييرح حييل ادلعييادالت التفاضييلية ميية الرتبيية األول  .ادلسييارات ادلتعامييدة  .طييرح حييل ادلعييادالت التفاضييلية اخلطييية ميية
الرتيب العلييا ذات معيامالت ثا تية وذات معييامالت ريًن ثا تية .األنظمية اخلطييية للمعيادالت التفاضيلية .حيل ادلعييادالت اخلطيية مية الرتبية الثانييية عيامالت مية نيوع كثييًنة
احلدود عة طريق ادلتسلسالت .حتويل ال الس .
Course Description
Course Name: Introduction to Ordinary
Differential Equation
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.

الكتب المقررة والمراجع :

(1) Earl. D. Rainvillem and Philip E. Bedient : Elementary Differential Equations , 8th edition , New
York , 1974.
(2)Eare A. Coddington : An introduction to ordinary differential equations , New Jersy ,1961 .
( ) 3مقدمة يف ادلعادالت التفاضلية ت:ليا إ راىيم سرميين مصطفي دملخي سعدون إ راىيم  .مطا أضواء البيان  1422ىي.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة حل ادلعادالت التفاضلية العادية :مناطها ادلختلفة م دراسة التطبيقات.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :التحليل العددي

رقم المقرر ورمز  422 :ريض

المستوى  :الخامس

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب 131 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

طرائق عددية حلل ادلعادالت رًن اخلطية ( التنصيا -التكرار – نيوتة – الوض الزائا ) ..دراسة وحتليل األخطياء ادلتعلقية اهيذه الطرائيق ومناقشية معيدالت تقاراهيا
 .حل نظم ادلعادالت اخلطية استخدام الطرائق ادلباقرة (احلذمح جلاوس – التحليل  )LUوالتكرارية (جاكوىب وجاوس سايدل واالس خاء)  .تقدير األخطياء ادلتعلقية
اهذه الطرائق استنتاج ادلصفوفات التكرارية ومناقشة تقارب الطرائق التكرارية.االستكمال والتقريب واسطة كثًنات احلدود (الجرانا – نيوتة للفروح ادلقسومة واألمامية
واخللفية) م حتليل األخطاء الناجتة .الطرا ئيق العدديية حلسياب التفاضيل مناقشية الدقية وتقيدير األخطياء  .الطرائيق العدديية حلسياب التكاميل مي مناقشية الدقية وتقيدير
األخطاء ادلرافقة ذلذه الطرائق طرائق جاوس 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), errors,
iteration matrices and convergence of iterative methods. Polynomial interpolation (Lagrang-Newton's
methods: divided differences, forward and backward differences). Numerical differentiation: formulas
for approximating the first and second order derivatives, errors and accuracy. Numerical integration
(rectangle- trapezoid – Simpson - … ) errors and accuracy. Gaussian integration formulas.

الكتب المقررة والمراجع :

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

أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر أكساب الطالب ادلهارات احلسا ية يالطرح التقريبية ومعدالت تقاراها .

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :البرمجة الخطية

رقم المقرر ورمز  421 :ريض

المستوى  :الخامس

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب السابق 131 :ريض

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر  ( :المتطلب السابق 131 :ريض) :

مقدميية حب حبييوث العمليييات –النميياذج الرياضييية لييبعض ادلشيياكل الفعلييية -الصيييارة الرياضييية دلسيي:لة الربرليية اخلطييية -اجملموعييات ابد يية وادل ييلعات ودتثيلهييا – النقطيية
الركنية -نظرية األمثلية – طريقة احلل البيا -:الطريقة التحليلية حلل الربرلة اخلطية(طريقة السمبلكس) طريقة  Mالكبًنة -طريقة ادلرحلتٌن -أخطاء الصيارة -ادلشكلة
الثنائية -حتليل احلساسية -تطبيقات الربرلة اخلطية على مسائل النقل والشبكات.
Course Description
Course Name: Linear Programming
Level : Fifth

Course Numbers: MATH 352
)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.

الكتب المقررة والمراجع :
(1) V. Chvatal : Linear Programming, San Francisco:McGill University, W.H. Freeman and Company
,1983
(2) H.A. Taha : Operations Research(An Introduction) 3rd ed. ,London ,Macmillan Publishing
Combany,Inc.,1983.
أهععداف المقععرر  :يهييدمح ىييذا ادلقييرر إىل تعريييا الطالييب علييم حبييوث العمليييات ومناذجييو ادلختلفيية وال كيييز علييى النميياذج اخلطييية وتطبيقا ييا يف مشيياكل النقييل
والشبكات.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

المستوى السادس
نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :التحليل الحقيقي ()2

رقم المقرر ورمز  4.1 :ريض

المستوى  :السادس

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب السابق 154 :ريض

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
اخليواص األساسييية حلقييل األعييداد احلقيقييية مسييلمة التمييام اجملموعييات القا ليية للعييد ادلتتا عييات والتقييارب ادلتتا عييات ادلطييردة نظرييية ولزانييو-وفالقي اس معيييار
كوقييي  .اخل يواص األساسييية لتو ولوجيييا األعييداد احلقيقييية  .ئاييية الداليية االتصييال وخ يواص االتصييال االتصييال ادلنييتظم اجملموعييات ادل اليية واالتصييال .االقييتقاح
وخواص االقتقاح نظرية القيمة ادلتوسطة قاعدة لو يتال نظرية تيلور.
.
Course Description
)Course Name: Real Analysis (1
Level : Sixth

Course Numbers: MATH 382
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH 203

Contents
Basic Properties of the field of real numbers – completeness axiom , countable sets. Sequences and
their convergence – monotone sequence – Bolzano-Weirstrass theorem – Cauchy criterion. Basic
topology properties of the real numbers. Limit of a function – continuous functions and properties of
continuity , uniform continuity , compact sets . The derivative of a function . mean value theorem.
L'Hospital rule. Taylor theorem.

الكتب المقررة والمراجع :
[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.
[3] W. Rudin : Principles of Mathematical Analysis , McGraw-Hill Inc , New York , 1966
( )4مبادئ التحليل احلقيقي (اجلزء األول) ت:ليا د .زلمد عبدالرهلة القويز د .زلمود أهلد عطوة مطا ىال الرياا  1419ىي
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل أعطاء الطالب ادلفاىيم اال ساسية للدوال وإتصاذلا وإقتقاقها وكذل ادلتتا عات العددية ودراسة تقاراها وخوالها.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم

............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع

توقيع عميد الكلية

...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :الطرائق الرياضعية

رقم المقرر ورمز 428 :ريض

المستوى  :السادس

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب 412 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

ادلعييادالت التفاضييلية اخلطييية ذات ادلعييامالت ادلتغييًنة وحلهييا تسلسييالت القييوى  .ف يياء حالييل ال ييرب الييداخلي ادلييؤثرات ادل افقيية نظريية قييتورم ليوفيييل  .كثيًنات
احلدود ادلتعامدة والدوال اخلالة (لوجاندر ىرميت راما يتا يسل )  .النظرية العامة دلتسلسالت فوريًن وتكامل فوريًن حتويل ال الس عض التطبيقات.
Course Description
Course Name: Mathematical Methods
Level : Sixth

Course Numbers: MATH 316
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH 321

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 and Laplace transform.

الكتب المقررة والمراجع :
(1) Fourier Analysis and its Applications, Geral B. F Fourier Folland, Pacific Grove,1992.
(2) Walter Rudin : Principle of Mathematical Analysis , 2 nd ed. , New York , 1964
( )3الطرائق الرياضية يف حتليل فوريًن د .زلمد القويز فهرسة مكتبة ادلل فهد الوطنية الطبعة األخًنة.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر دراسة الطرح الرياضية ادلختلفة وال يعتمد عليها حب حل ادلعادالت التفاضلية العادية أو اجلزئية .

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي

اسم المقرر :نظرية الزمر

رقم المقرر ورمز 434 :ريض

المستوى  :السادس

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب131 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
تعاريا وأمثلة الزمر اجلزئية مربىنة الررانا الزمر اجلزئية الناظمية الزمر اخلارجة التشاكالت مربىنات التماثل التماثالت الذاتية مربىنة كيلي وتعميمها .
الزمر البسيطة زمر التناظرات  .معادلة الفصل  .ت:ثًن الزمرة على رلموعة  .الزمر األولية مربىنة كوقيي مربىنيات سييلو .ال يرب ادلباقير اخليارجي واليداخلي للزمير
 .مربىنة رنسايد  .الزمر الزوجية زمر الر اعيات  .زمر التماثالت الذاتية للزمر الدائرية ادلنتهية ورًن ادلنتهية .
Course Description
Course Name: Group Theory
Level : Sixth

Course Numbers: MATH 343
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH 242

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 theorems, External and internal
direct product of groups, Burnside theorem, Dihedral, Quaternians, Groups of automorphisms on finite
and infinite cyclic groups.

الكتب المقررة والمراجع :
(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
( )4مواضي يف اجلرب ترمجة فوزي الذكًن علي السحيبا:
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة الزمرة و عض ادلفاىيم ادلرتبطة اها وال ختدم عدد مة ادلقررات الرياضية.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي

اسم المقرر  :تطبيقات رياضية على الحاسب

رقم المقرر ورمز  424 :ريض

المستوي  :السادس

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

المتطلب422 :ريص

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
مقدمة يف احلزم الربرلية الرياضية (-)Mathematica-Matlabإستخدام رناما ماثيماتيكا يف حسياب التفاضيل والتكاميل –إسيتخدام رنياما مياتالب يف اجليرب
اخلطي – تطبيقات رياضية – النمذجة واباكاة -إستخدام اإلن نت للبحث العلمي -كتا ة التقارير وادلشاري الرياضية استخدام رناما ساينتفي ورك ليس.
Course Description
Course Name: Mathematical computer applications
Level : Sixth

Course Numbers: MATH 353
)Credit Hours (lecture + exercises) : 2(1+1
Prerequisite: MATH 351

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.

الكتب المقررة والمراجع :
(1) Matlap Guide , by Desmond and Higham
(2) The Mathematica Book ,by Stephen Wolfram
(3) Scientific Papers and Presentations , by Martha Davis
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر تعرمح الطالب على عض احلزم اجلاىزة واستخدامها يف حل ادلسائل الرياضية .

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

المستوى السابع

نمعوذج وعف مقرر دراسعي

اسم المقرر :مقدمة في التوبولوجيا

رقم المقرر ورمز 372 :ريض

المستوى  :السابع

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب4.1 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
الف يياءات التو ولوجييية -أمثليية -ادلفيياىيم األساسييية( اجملموعيية ادلشييتقة-انغييالح اجملموعيية -اجملموعيية الداخلييية واخلارجييية واحلدييية ) -األسيياس واألسيياس اجلزئييي – اجليوار
وأنظمة اجلوار -الف اءات اجلزئية -اتصال الدوال والتكافؤ التو ولوجي -اخلواص التو ولوجية – الف اء ادل ي -الف اءات ادل الة .مسلمات االنفصال.
Course Description
Course Name: Introduction to Topology
Level : Seventh

Course Numbers: MATH 471
)Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1
Prerequisite: MATH 382

Contents:
Topological Spaces- Examples- Basic Concepts (Derived sets- Closure- Interior- Exterior and
Boundary of sets) - Bases and Subbases- Neighborhoods and Neighborhoods systems -SubspacesContinuous Mappings-Topological Property- Metric Spaces- Compact Spaces. Separation Axioms.

الكتب المقررة والمراجع :
(1) James Munkers : Topology : A first Course, Prentice Hall, 1975
(2) S. Willard : General Topology, Reading M A, 1970
(3) D. Goshi : Introduction to General Topology, New Delhi 1986 .
 -4التبولوجيا العامة ت:ليا د /حتسٌن رزال . 2009
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل تعميم ادلفاىيم يف التحليل احلقيقي إل ف اءات رلردة ودراسة خوالها.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
 مقدمة في الهندسة التفاضلية: اسم المقرر

 ريض371 : رقم المقرر ورمز

 السابع: المستوى

)2+4( 3 )  تمارين+  (نظري: الوحدات الدراسية
ريض131 :المتطلب

: طرق تقييم الطالب
رلموع الدرجات

االختبار النظري النهائي

األعمال الفصلية

 درجة100

 درجة50

 درجة50
: ): وعف محتويات المقرر

 النظرية ابليية للسيطوح. نظرية ادلنحنيات يف الف اء ادلنحنيات ادلنتظمة وتغيًن البارام جهاز ونظرية سًنيو فرينو نظرية الوجود واالنفراد للمنحنيات يف الف اء
السطوح البسيطة التحويالت اإلحداثية متجو ادلم اس وف اء ادلماسات الصيغة األساسية األوىل والثانية راسم فيا ينقيارتة اإلضلنياءات األساسيية واضلنياء قياوس
. واالضلناء الوسيط ادلنحنيات اجليوديسية معادالت قاوس وكودازي – ميناردي
Course Description
Course Numbers: MATH 472
Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1)
Prerequisite: MATH 242

Course Name: Introduction to Differential Geometry
Level : 7th

Contents:
Curves in space : skew and plane curves - arc length – tangent – osculating plane – normal plane –
curvature – principal normal- circle of curvature – binormal – torsion – rectifying plane- Serret Frenet
formulas – cylindrical helix – involutes and evolutes - Pertrand curves.
Surfaces in space: Parametric equations of a surface – coordinates and coordinate curves in surface –
tangent plane to a surface – envelope of one parametric family of surfaces- edge of regression of the
envelope – linear element of a surface – first and second fundamental quadratic forms of a surface –
normal curvature of a surface – principal radii of normal curvature – lines of curvature of a surface –
geodesics.

: الكتب المقررة والمراجع
(1) Manfredo Do Carmo: Differential Geometry of Curves and Surfaces, Birkhauser, Boston , 1992.
(2) Heinrich W. guggenhimer : Differential geometry , McGraw-Hill , New York , 1977.
(3) Michael Spivak: Introduction to differential Geometry, Vol. 1, 3 Edition, Addison-Wesley, 1965
. يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة ادلنحنيات والسطوح وخصائص كال منهم م التطبيقات: أهداف المقرر

 هع2345 / 8 / 9 : بتاريخ

توقيع عميد الكلية
...............................

الرابعة والع رون: موافقة مجلس الكلية بجلسته
توقيع رئيس القسم

............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
أسم المقرر  :التحليل الحقيقي ()1

رقم المقرر ورمز  3.4 :ريض

المستوى  :السابع

الوحدات الدراسية (نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب 4.1ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
تعريييا تكامييل رديييان نظرييية دار ييو ورلييامي رديييان النظرييية األساسييية يف حسيياب التفاضييل والتكامييل  .متتا عييات ومتسلسييالت الييدوال التقييارب النقطييي والتقييارب
ادلنييتظم اجلييرب وجييرب سيييجما خالييية التجميي ا دلنتييو والتجميي القا ييل للعييد نظريييات التمديييد األساسييية والقييياس اخلييارجي اجملموعييات القا ليية للقييياس القييياس
قياس لبيق وخوالة الدوال البسيطة الدوال القا لة للقياس تكامل لبيق نظريات التقارب العالقة ٌن تكامل لبيق وتكامل رديان.
Course Description
)Course Name: Real Analysis (2
Level : Seventh

Course Numbers: MATH 483
)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Prerequisite: MATH 382

Contents
Definition of Riemann integral, Darboux theorem and Riemann sums , Properties and the principle
theorem in calculus. Sequences and series of functions. Pointwise convergence and uniform
convergence. Algebra and  – algebra (sigma algebra). Finite additivily 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 .

الكتب المقررة والمراجع :

rd

[1] H. L. Royden : Real Analysis , 3 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.
( )4مبادئ التحليل احلقيقي (اجلزء الثا ):ت:ليا زلمد عبدالرهلة القويز لاو عبداهلل السنوسي مطا ىال الرياا 1419ىي.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل إستكمال ما ًب دراستو يف التحليل ( )1ودراسة متتا عات الدوال وتكاملي رديان ولبيا .

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

المستوى الثامن

نمعوذج وعف مقرر دراسعي

اسم المقرر  :مقدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية

رقم المقرر ورمز  311 :ريض

المستوى  :الثامن

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب 428 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
معادالت الرتبة االوىل والدرجة االوىل – احلل طريقة الجرانا – مس:لة كوقى – ادلعادالت اخلطيية مية الرتيية الثانيية حب عيدة متغيًنات – تصينيا ادلعيادالت مية الرتبية
الثانية – طرائق احلل – احلل فصل ادلتغًنات – تطبيقات فزيائية طريقة فصل ادلتغًنات – عض ادلسائل احلدية – دالة جرية.
Course Description
Course Name: Introduction to Partial
Differential Equation
Level : Eighth

Course Numbers: MATH 422
)Credit Hours (lecture + exercises): 4(3+1
Prerequisite: MATH 316

Contents:
First-order linear Partial Differential Equation (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.

الكتب المقررة والمراجع :
(1) R. Courant : Introduction to Partial Differential Equation , Intersciencess Publisher , 1962.
( )1مقدمة يف ادلعادالت التفاضلية اجلزئية ت:ليا زلمد لاو اجلزماٌب  .مكتبة الرقد  1424ىي.
( )2ادلعادالت التفاضلية ت:ليا فران آيرز -دار ماكجروىيل للنشر الطبعة العر ية .1976
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة حل ادلعادالت التفاضلية اجلزئية :مناطها ادلختلفة م دراسة التطبيقات.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
 الحلقات والحقول:اسم المقرر

 ريض333 : رقم المقرر ورمز

 الثامن: المستوى

)2+4( 3 )  تمارين+  (نظري: الوحدات الدراسية

ريض434 :المتطلب

: طرق تقييم الطالب
رلموع الدرجات

االختبار النظري النهائي

األعمال الفصلية

 درجة100

 درجة50

 درجة50

: وعف محتويات المقرر
.  شليييز احللقيية.  حقييل القواسييم حللقيية تاميية.  ادلثاليييات األولييية واألعظمييية.  احللقيية الرئيسيية.  ادلثاليييات وحلقييات القسييمة. احللقيية وزمييرة وحييدا ا وزمييرة دتاثال ييا الذاتييية
 جيذور كثيًنات احليدود عليى حقيل امتيداد احلقيول االمتيدادات البسييطة.  حلقة كثًنات احلدود.  احللقات اإلقليدية.  الف اءات احللقية. اجملموع ادلباقر للحلقات
.  احلقول ادلنتهية.  حقول االنشطار.  اإلرالح اجلربي حلقل. وادلنتهية للحقول
Course Description
Course Numbers: MATH 444
Course Name: Rings and Fields
Credit Hours (lecture + exercises) : 4(3+1)
Level : Eighth
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 field. Fields
extensions. Finite and simple extensions of fields. Algebraic closure of a field. Splitting fields. finite
fields.

: الكتب المقررة والمراجع
(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.
ليا يوسا عبد اهلل اخلميس مطبوعات جامعة ادلل سعود:) نظرية احللقات وامتداد احلقول ت7(
. يهدمح ىذا ادلقرر إل التعمق يف دراسة نظرية احللقات ومفاىيم جربية تساعد الطالب على التفكًن السليم: أهداف المقرر

 هع2345 / 8 / 9 : بتاريخ
توقيع عميد الكلية
...............................

الرابعة والع رون: موافقة مجلس الكلية بجلسته
توقيع رئيس القسم
............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :التحليل المركب

رقم المقرر ورمز  3.3 :ريض

المستوى  :الثامن

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+4( 3

المتطلب 4.1 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
األعداد ادلركبة التمثيل الديكارٌب والقطي لععيداد ادلركبية قيوى وجيذور األعيداد ادلركبية  .ئاييات واتصيال اليدوال ادلركبية  .اليدوال التحليليية نظريية كوقيي  /ردييان
الدوال التوافقية  .الدوال األسية وادلثلثية والزائدية ا لدالة اللوراريتمية  .التكامل ادلركب التكامل على مسار نظرية كوقي ليغة كوقي التكاملية  .زلدودية القيمة
ادلطلق يية للدال يية التحليلي يية  .دتثي ييل ال ييدوال التحليلي يية ادلتسلس ييالت متسلس يالت ت ييايلور ولوران ييت األل ييفار والنق ييان الش يياذة  .نظري يية الب يياقي تطبيق ييات يف حس يياب
التكامالت احلقيقية وادلعتلة .
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 , Cauchy- Riemann
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.

الكتب المقررة والمراجع :
(1) Ruel V. Churchill & James Brown : Complex Analysis and Applications, McGraw-Hill , 5th
Edition , 1990.
(2) Dennis G. Zill : Complex Analysis with Application , Jenes and Bartlett publishers , Inc , 2003.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إىل دراسة األعداد والدوال ادلركبة وخوالها وكذل التحليل ادلركب.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :الم عروع

رقم المقرر ورمز  399 :ريض

المستوى  :الثامن

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين) )4+5( 4

المتطلب :اجتياز الطالب  95وحدة دراسية معتمدة

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

ادلناقشة

رلموع الدرجات

 60درجة

 40درجة

 100درجة

ولا زلتويات ادلقرر ()
مشروع حبثي يف أحد فروع الرياضيات حيدد عرفة األستاذ ادلشرمح على الطالب .ويتدرب الطالب على كيفية أعداد ىذا ادلشروع البحثي الطرح العلمية الصحيحة.
ويقدم الطالب يف أخر الفصل البحث للتقييم عرفة القسم..
Course Description
Course Name: Research Project
Level : Eighth

Course Numbers: MATH 499
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(0+3
Prerequisite: passing 90 units

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.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل إكساب الطالب مهارات البحث وتطبييق عيض األسياليب الرياضيية الي دراسيها يف مقيررات سيا قة يف عيالج الكثيًن مية
ادلشاكل النظرية والتطبيقية .

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
......................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :تطبيقات التفاضل والتكامل

رقم المقرر ورمز  155 :ريض

المستوى  :الخامس (لطالب الفيزياء فقط)

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المتطلب 151 :ريض يقدم لطالب الفيزياء

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
اإلحداثيات الديكارتيية واالسيطوانية والكرويية اإلحيداثيات ادلنحنيية  .اليدوال يف متغيًنية أو ثالثية النهاييات واالتصيال ادلشيتقات اجلزئيية قيانون السلسيلة القييم
القصوى للدوال ذات ادلتغًنية عوامل الجرانا  .التكامل الثنائي وتطبيقاتو التكام ل الثنائي يف اإلحداثيات القطبية التكامل الثالثي وتطبيقاتيو التكاميل الثالثيي
يف اإلحييداثيات القطبييية واالسييطوانية والكروييية  .ادلتتاليييات السالسييل رييًن ادلنتهييية ادلتسلسييلة اذلندسييية اختبييارات التقييارب السالسييل ادلتناو يية  .التقييارب ادلطلييق
وادلشرون  .دتثيل الدوال واسطة سالسل القوى سالسل تايلور وماكلوران  .سالسل ثنائي احلد.
Course Description
Course Numbers: MATH 200
Course Name: Applications of differential
and integral Calculus
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(3+0
Level : Fifth
Prerequisite: MATH 202
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 coordinates, triple
integrals, application of triple integrals in cylindrical and spherical coordinates.

الكتب المقررة والمراجع :

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.
( ) 4الدوال لعدة متغًنات والتكامالت الثنائية والثالثية والسطحية ت:ليا حسة نقار  .مكتبة الرقد  1428ىي.
( )5حساب التفاضل والتكامل (اجلزء الثالث) ت:ليا طو العيدوى زلميد زييدان عبيد اهلل أهليد الصياوي أهليد عبيدالقادر عبيد اهلل مكتبية الرقيد فهرسية مكتبية
ادلل فهد الوطنية أثناء النشر  1427ىي .
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل تعميم مفاىيم الدوال ذات ادلتغًن الواحد إل دوال متعددة ادلتغًنات م التعرمح على التطبيقات ادلختلفة.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز  125 :ريض

اسم المقرر :المعادالت التفاضلية

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1( 4

المستوى  :السادس (لطالب قسم الفيزياء فقط)

المتطلب155 :ريض يقدم لطالب الفيزياء

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
أنيواع سلتلفيية ميية معييادالت الدرجيية األوىل وتطبيقا ييا .ادلعييادالت اخلطييية ذات الرتييب األعلييى  .األنظميية اخلطييية ذات ادلعييامالت الثا تيية ختفيييض الرتبيية .حييل ادلعييادالت
التفاضلية اخلطية مة الرتب العليا ذات ادلعامالت الثا تة .متسلسالت فورييو متسلسالت فوريية للدوال الزوجية والفردية .
Course Description
Course Name: Differential Equations
Level : Sixth

Course Numbers: MATH 204
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH 200

Contents:
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.

الكتب المقررة والمراجع :

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.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة حل ادلعادالت التفاضلية العادية :مناطها ادلختلفة م دراسة تطبيقا ا.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

المقررات اإلختيارية
نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :مقدمة في الهندسة

رقم المقرر ورمز 157 :ريض

المستوى :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المتطلب--- :

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
اإلحداثيات وأنواعها-اذلندسة ادلستوية ( اخلط ادلستقيم-الدائرة)-اذلندسة الفرارية ( ادلستوي – اخلط ادلستقيم  -الكرة – السطوح – ادلنحنيات).
Course Description
Course Name: Introduction to Geometry
Level: Elective

)3(2+1

Course Numbers: MATH 207
Credit Hours (lecture + exercises):
Prerequisite:

Contents
Coordinates and its types- Analytical Geometry in Plane (straight line-circle) - Solid Geometry (plane
- straight line – sphere surfaces – curves ).

الكتب المقررة والمراجع :

th

(1) Swokowski : Calculus with Analytic Geometry, 6 edition.
(2) J.E. Marsden & A. J. Trumba : Vector Calculus, W. H. Freeman & company, 5th edition (August
2003).
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل التعرمح على ادلفاىيم االساسية للهندسة ادلستوية .

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
......................... ...

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :نظرية الرسومات والخوارزميات

رقم المقرر ورمز  144 :ريض

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1( 4

المتطلب 142 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
مدخل إىل نظرية الرسومات مفاىيم أساسية ( الرسوم التامة – الرسوم اجلزئية – الرسوم ادلولدة  -الرسوم اجملزأة – الرسوم ثنائية التجزئة التامة – الرسوم ادلكملة)
العمليات على الرسوم ( ادلكعبات) العالقة ٌن الرسوم وادلتتا عات العالقة ٌن الرسوم وادلصفوفات ادلمرات والدورات الرسوم ادلتصلة رسوم أويلر رسوم
ىاميلتون األقجار األقجار ادلولدة األلغرية الرسوم ادلستوية والرسوم رًن ادلستوية ( رسوم كراتوفيسكي) التلوية (تلوية الرسوم التامة – األقجار – ادلكعبات
–الرسوم اجملزأة) تطبيقات ادلمرات األقصر وأقجار 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 npartite graphs complete bipartite graphs – complementary graphs) operations on graphs (Cubes ).
Sequences 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).

الكتب المقررة والمراجع :
(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.
 -4مقدمة يف نظرية ال كيبات ت:ليا د /أهلد قراري د /زلمد الزىًني.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل أكساب الطالب مرونة التفكًن حب مفاىيم وأساليب جديدة مل يتعرا ذلا مة قبل.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :برمجة الحاسب 2

رقم المقرر ورمز  152 :عال

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1( 4

المتطلب  252 :عال

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
مراجعة كيفية حل ادلسائل استخدام احلاسب – تعريا اخلوارزمية -مقدمة يف الربرلة (خرائط سًن العمليات – لغات الربرلة -أنواعهيا – تعرييا التعليمية ادلراحيل
الالزم يية للحص ييول عل ييى رن يياما تنفي ييذي) -مف يياىيم أساس ييية (الثوا ييت-ادلتغ يًنات-ادل ييؤثرات احلس ييا ية -اإلس ييناد) – أن يواع البيان ييات وكيفي يية دتثيله ييا دوال اإلخي يراج
واإلدخال معاجلة البيانات ساعدة ادلؤثرات – تعليمات التكرار – التعليمات الشرطية – الدوال -ادلصفوفات م تطبيقات يف لغة عالية ادلستوي كلغة سي.
Course Description
Course Numbers: CSC 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.

الكتب المقررة والمراجع :

th

C How to program, Deitel & Deitel , ISBN: 0-13-1426443-3, Prentice Hall 4 Edition 2004
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة إحدي لغات ررلة احلاسب عالية ادلستوي كلغة سي..

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :نظرية األعداد

رقم المقرر ورمز  457 :ريض

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المتطلب 142 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

ادلبييدأ األول والثييا :لالسييتقراء الرياضييي مبييدأ ال تيييب احلسيية قا لييية القسييمة خوارزمييية إقليييدس  .األعييداد األولييية و عييض خوالييها  .ادلعييادالت الدايوفانتينييية اخلطييية
التطا قات وخوالها التطا قات اخلطية  .نظرية الباقي الصينية  .نظرية فًنما الصغر  .نظرية أويلر  .نظرية ولسة  .عض الدوال العددية  .ثالثيات فيثارورس .
Course Description
Course Name: Number Theory
Level: Elective

Course Numbers: MATH 307
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Prerequisite: MATH 231

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

الكتب المقررة والمراجع :
(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.
( )3مقدمة يف نظرية األعداد ت:ليا فوزي الذكًن معرومح مسحان مطبوعات جامعة ادلل سعود.
أه ععداف المقع ععرر  :يه ييدمح ى ييذا ادلق ييرر إل أعط يياء الطال ييب ادلف يياىيم األساس ييية لعع ييداد الص ييحيحة وخوال ييها والي ي يعتم ييد عليه ييا الطال ييب يف دراس يية ادلف يياىيم
اجلربية اجملردة .

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :طرق التنبؤ

رقم المقرر ورمز  452 :بحث

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين) )2+1(4

المتطلب 151 :إحص

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر
مفهييوم االضلييدار وقييكل االنتشييار – منيياذج االضلييدار اخلطييي البسيييط (خطييي – رييًن خطييي) وخوالييها – منيياذج االضلييدار اخلطييي ادلتعييدد وخوالييها  -معامييل االرتبييان
(اخلطي – الرتب – اجلزئي – ادلتعدد) وخوالو – ادلتسلسالت الزمنية ومركبا ا – منياذج ادلتسلسيالت الزمنيية – طيرح التنعييم للمتسلسيلة الزمنيية (طيرح لقيياس االجتياه
العام – طرح حساب التغًنات ادلومسية) – التنبؤ استخدام طريقة التنعيم األسي.
Course Description
Course Name: Forecasting Methods
Level : Elective

Course Numbers: OPER 301
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: STAT 202

Contents
Regression concept and the scatter diagram – Simple regression models (linear – nonlinear) and their
properties – Multiple regression models and their properties – Correlation coefficient (linear , rank,
– partial and multiple) and its properties – The time series and their components – Time series models
Smoothing techniques of time series (to measure the trend – to calculate the seasonal variations) – The
Forecasting using the exponential smoothing technique.

الكتب المقررة والمراجع :

(1) D. C. Montgomery , L. A. Johnson and J. S. Gardine : Forecasting and Time Series Analysis, 2 nd
Edition (1990) , Ma Grawhill Inter.
(2) Wei , William W.S. : Time series Analysis, 1989.
( ) 3مقدمة يف طرح التنبؤ اإلحصائي قعبان عبد اخلالق مرقدي الشهاوي عادل مفلل الوديان – مكتبة الرقد  1427ىي  2006 -م
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إىل التعرمح على عض الطرح االحصائية والرياضية وال تفيد يف التخطيط وأختاذ القرارات.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون

توقيع رئيس القسم
...... ......................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع

توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز  432 :ريض

اسم المقرر :تطبيقات الجبر

الوحدات الدراسية ( :نظري +تمارين) )2+1(4

المستوي :إختياري

المتطلب131 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

الشفرات التقليدية مدخل إىل الشفرات اإلرتدادية مقدمة يف نظرية قانون ادلعلوماتية أنظمة التعمية ذات ادلفتاح ادلشاع مدخل اىل علم
كشا ادلعمى  .مفاىيم أساسية يف نظرية التشفًن الشفرات كاقفة اخلط :الشفرات مصححة اخلط :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.

الكتب المقررة والمراجع :
 .1مقدمة يف التعمية ت:ليا د .فوزي الذكًن و د .معرومح مسحان
2-Cryptography: theory and Practice, By Douglas R. Stinson
3-Coding Theory : The Essentials, By D.G. Hoffman et al
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة الشفرات وإعطاء عض ادلفاىيم األساسيةعة عمليات التشفًن الىت ختدم طالب الدراسات العليا.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :نظرية اإلحتمعال

رقم المقرر ورمز  453 :أحص

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1( 4

المتطلب 154 :إحص

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر : ):
ادلتجهيات العشيوائية – التوزيعيات ذات ادلتغيًنية – اسيتقالل متغيًنات عشيوائية – التوقي الشيرطي -توزيعيات دوال يف متغيًنات عشيوائية – العينيات العشيوائية – توزيي
متوسط عينة – قانون األعداد الكبًنة – نظرية النهاية ادلركزية – مبادئ االستقراء اإلحصائي (التقدير – اختبار فرضية) – التوزيعات االحتماليية (ت – مر ي كياي –
فيشر) – االستقراء مة عينة واحدة ومة عينتٌن.
Course Description
Course Name: Theory of Probability
Level : Elective

Course Numbers: STAT 304
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: STAT 203

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.

الكتب المقررة والمراجع :

(1) J. Freund and R.E. Walpole, Mathematical Statistics, 5th ed. , Prentice Hall Int. Inc , 1992.
( )2نظرية االحتماالت ت:ليا جالل الصياد – دار حافظ للنشر والتوزي – السعودية – (الطبعة الرا عة)  1421ىي 2000 /م.
( )3مدخل حديث لإلحصاء واالحتماالت د /ثروت زلمد عبد ادلنعم – مكتبة العبيكان – ادلملكة العر ية السعودية ( 1425ىي  2004 -م)
أه ع ع ععداف المق ع ع ععرر  :التعي ي ييرمح علي ي ييى عي ي ييض مفي ي يياىيم نظري ي يية اإلحتمي ي يياالت لل ي ييدوال يف ادلتغي ي يًنات العشي ي يوائية وتطبيقا ي ييا إىل جان ي ييب التط ي ييرح ل ي ييبعض أسي ي يياليب
اإلستقراء اإلحصائي .

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم

............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع

توقيع عميد الكلية

...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
. موضوعات في الرياضيات التطبيقية: اسم المقرر

 ريض352 : رقم المقرر ورمز

إختياري: المستوى

)2+1( 4 )  تمارين+  (نظري: الوحدات الدراسية

ريض412 :المتطلب

: طرق تقييم الطالب
رلموع الدرجات

االختبار النظري النهائي

األعمال الفصلية

 درجة100

 درجة50

 درجة50
: وعف محتويات المقرر

إستنبان النموذج الرياضى دلسائل القيمة اال تدائية واحلدية الىت تظهر حب العلوم التطبيقية التالية ديناميكا اجلسيمات واالجسام اجلاسةة حب اال عاد ادلختلفة ميكانيكا
.ستخدام الطرح الرياضية ادلناسبة:  واجياد احللول اخلالة للمعادالت الناجتة.ادلوائ واالنتقال احلرارى حب اال عاد ادلختلفة الكهرومغناظسية
Course Description
Course Numbers: MATH 401
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.

: الكتب المقررة والمراجع
(1) S. L. Loney :L Dynamics of particle , Cambridge university press 1960
(2) S. L. Loney :L Statics , Cambridge university press 1960
(3) John David Jackson : classical Electrodynamics , 2nd Edition , John Wiely & Sons , Inc. , 1975.
(4) Mary L. Boas : Mathematical Methods in the physical sciences , 3rd Edition , John Wiely & Sons ,
Inc.
. يهدمح ىذا ادلقرر إل أعطاء الطالب رلموعة مة التطبيقات الرياضية والفيزيائية: أهداف المقرر

 هع2345 / 8 / 9 : بتاريخ
توقيع عميد الكلية
...............................

الرابعة والع رون: موافقة مجلس الكلية بجلسته
توقيع رئيس القسم
............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز  352 :ريض

اسم المقرر :االقتصاد الرياضي

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المستوى :إختياري

المتطلب  131 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

تطبي ييق ع ييض الط ييرح الرياض ييية عل ييى النظري ييات االقتص ييادية  .تطبيق ييات اجل ييرب اخلط ييي التفاض ييل والتكام ييل ومع ييادالت الف ييروح وادلع ييادالت التفاض يلية عل ييى النم يياذج
االقتصادية اجلزئية والكلية ادلتعلقة تحليل التوازن الساكة والتوازن الساكة ادلقارن واألمثلية والنمو الربرلة الرياضية .

Course Description
Course Name: Mathematical Economics
Level : Elective

Course Numbers: MATH 405
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH 242

Contents:
– Economics models- Static analysis – Linear models and Matrix algebra – Derivation – Calculus
Optimization problem – Dynamics analysis – Comparative-static analysis – Mathematical
programming.

الكتب المقررة والمراجع :
(1) H.G. William .: Econometric Analysis, Macmillan Company, 1990.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل تطبيق ما ًب دراستو مة علوم رياضية و ررلة خطية على النماذج االقتصادية وأختاذ القرار االقتصادي على مستوي ادلنش:ة
وعلى ادلستوي القومي.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
 تقنيات األمثلية:اسم المقرر

 بحث352 : رقم المقرر ورمز

 إختياري: المستوى

)2+1( 4 )  تمارين+  (نظري: الوحدات الدراسية

ريض421 : المتطلب

: طرق تقييم الطالب
رلموع الدرجات

االختبار النظري النهائي

األعمال الفصلية

 درجة100

 درجة50

 درجة50

: وعف محتويات المقرر
–  مصيفوفة ىيس- األمثلية لدوال رًن خطية حب متغًن واحد أو عدة متغًنات ريًن مقييدة- الصيغ ال يعية-ادلفاىيم األساسية لعمثلية – الدوال ابد ة والدوال ادلقعرة
. الربرلة ال يعية- قرون كون وتوكر- ادلثلية لدوال مقيدة تباينات- طريقة م اريب الجرانا- طريقة التعويض ادلباقر-األمثلية لدوال رًن خطية مقيدة عادالت
Course Description
Course Numbers: OPER 401
Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1)
Prerequisite: MATH 352

Course Name: Optimality Techniques
Level : Elective

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 methodOptimality of nonlinear functions with inequality constraints – Kuhn –Tucker conditions- Quadratic
Programming.

: الكتب المقررة والمراجع
(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.
. يهدمح ىذا ادلقرر إىل إكساب الطالب مهارة التعامل م مشاكل األمثلية لدوال رًن خطية مقيدة ورًن مقيده: أهداف المقرر

 هع2345 / 8 / 9 : بتاريخ
توقيع عميد الكلية
...............................

الرابعة والع رون: موافقة مجلس الكلية بجلسته
توقيع رئيس القسم
............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز  452 :إحص

اسم المقرر  :معالجة وتحليل البيانات

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المستوى  :إختياري

المتطلب 151 :إحص

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

التقدير نقطة – تقدير الف ات – اختبار الفرا – التصنيا األحادي والثنائي – اختبار اجلودة – حتليل التباية (يف اجتاه واحد – يف اجتاىٌن) –
حتليل االضلدار اخلطي البسيط – تطبيقات عمليو لفقرات ادلقرر استخدام احلزم اإلحصائية اجلاىزة )(EXCEL – SPSS
Course Description
Course Name: Data Analysis
Level: Elective

Course Numbers: STAT 305
)Credit Hours (lecture + exercises): 3(2+1
Prerequisite: STAT 202

Contents:
– Point estimation – Intervals estimation – Hypothesis testing – one and two ways classification
Goodness of fit – ANOVA (one way – two way) – Analysis of simple linear regression – Practical
applications for the suggested points in this course using statistical software (EXCEL – SPSS).

الكتب المقررة والمراجع :

(1) J. Freund and R.E. Walpole : Mathematical Statistics, 5th ed. , 1992, Prentice Hall Int. Inc.
( )2مقدمة يف اإلحصاء ت:ليا زلمد لبحي أ و لاو عدنان زلمد عوا جون وايلي وأ ناءه  1983مركز الكتب األرد. 1990 :
(1) SPSS
(2) Microsoft EXCEL .
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل تعريا الطالب طرح مج البيانات االحصائية وإعداد االستبيانات ومعاجلة البيانات استخدام احلزم االحصيائية اجلياىزة

وحتليل البيانات وإستقراء النتائا لتمهيد أختاذ القرار.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
رقم المقرر ورمز  3.5 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في التحليل الدالي

الوحدات الدراسية ( :نظري +تمارين) )2+1(4

المستوي :إختياري

المتطلب372 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

الف ياء ادلي ي التيام – الف يياءات القا لية لالنفصيال  .الف يياء ادلعيياري ( تعرييا وخيواص أساسيية – التقيارب والتمييام  -ادليؤثرات اخلطيية) .ف يياء نياخ ( نظريية ىييان
نيياخ – التقييارب ال ييعيا)  .جربيييات نيياخ  .ف يياء ىلييربت ( ف يياء ال ييرب الييداخلي و ف يياء ىلييربت – اجملموعييات ادلتعامييدة  -الف يياء ادلرافييق علييى فيرا ىلييربت-
ادلؤثرات اخلطية على ف اء ىلربت) .
Course Description
Course Numbers: MATH 480
Course Name: Introduction to Functional Analysis
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Level : Elective
Prerequisite: MATH 471

Contents:
 Complete metric spaces – separable spaces. Normed spaces (Definition and elementary propertiesconvergence 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 .

الكتب المقررة والمراجع :
(1) I. J. Maddox : Elements of Functional Analysis . Cambridge University Press . 1970.
(2) W. Rudin : Functional Analysis , TATA McGraw-Hill Pup. Company LTD , New Delhi , 1973.
(3) E. Kreyszig : introductory functional Analysis with application , John Wiley & Sons , New York ,
London, Tornoto , (1978).
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة الف اءات ادلعيارية وف اء ىلربت وإعطاء عض ادلفاىيم األساسية الىت ختدم طالب الدراسات العليا.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :رياضيات بيولوجية

رقم المقرر ورمز  358 :ريض

المستوي  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري +تمارين) )2+1(4

المتطلب154 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

منذجة مسائل يولوجية وطبية.معادلة االنتشار للظواىر البيولوجية ظاىرة موجة االنتقال منذجة انتشار األمراا مثل األورام السرطانية وطرائق
الييتحكم يف معييدل انتشييارىا عييادالت تفاضييلية عادييية .معادليية ابافظة معادليية لوتكييا-فييول ا ظيياىرة الييوالدة وادلييوت ديناميكييية جينييات العييدد
السكا .:منذجة إنتاج كريات الدم احلمراء منذجة دقات القلب والدورة الدموية ومنذجة تطور اجلينات استخدام معادالت تفاضلية جزئية.
Course Description
Course Name: Mathematical Biology
Level : Elective

Course Numbers: MATH 406
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH 203

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 processes,
branching 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

الكتب المقررة والمراجع :
A Course in Mathematical Biology, By de Vries, Helln
.
أهع ع ععداف المقع ع ععرر  :يه ي ييدمح ى ي ييذا ادلق ي ييرر إل دراس ي يية التطبيقي ي ييات الرياض ي ييية يف اجمل ي يياالت البيولوجي ي يية والطبي ي يية وإعط ي يياء ع ي ييض ادلف ي يياىيم األساس ي ييية ال ي ييىت خت ي ييدم
طالب الدراسات العليا.

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي

اسم المقرر :المنطق الرياضي

رقم المقرر ورمز  341 :ريض

المستوي  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري +تمارين) )2+1(4
المتطلب372 :ريض ( متزامن)

طرق تقييم الطالب :

األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
حساب الق ايا .مربىنة االستنتاج جلرب الق ايا .دتام واتساح حساب الق ايا .حساب اإلسناد .مربىنة الرتبة األوىل .اتساح حساب اإلسناد مة الرتبة األوىل .مربىنة
التمام حلساب ادلسندات.
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.

الكتب المقررة والمراجع :
Mathematical Logic. Theory and Application, By Jean Rubin.
أهداف المقرر  :يهدمح ىذا ادلقرر إل دراسة ق ايا ادلنطق الرياضي والتعرمح على أمهيتها النسبة دلقررات الرياضيات األخرى.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر :التحليل في عدة متغيرات

رقم المقرر ورمز  3.8 :ريض

المستوي  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري +تمارين) )2+1(4
المتطلب4.1 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
القييياس ال ييرب الييداخلي علييى الف يياءات ادلتجهيية العاميية التحييويالت اخلطييية وخوالييها ادلفيياىيم األساسييية لتبو وجيييا الف يياء األقليييدي الييدوال ادلتصييلة يف الف يياء
األقليدي وخوالها اإلقتقاح يف  Rnوخوالو قواعد االقتقاح وقاعدة السلسيلة ادلشيتقات العلييا ومربىنية تيايلور القييم الصيغرى والعظميى الصييغ ال يعيية طريقية
عوامل الجرانا مربىنتا الدالة العكسية والدالة ال منية.
Course Description
Course Name: Multi-variables Analysis
Level : Elective

Course Numbers: MATH 486
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite: MATH 382

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,

الكتب المقررة والمراجع :
Multivariable Calculus , By L.Corwin and R.Szcz
أهععداف المق ععرر  :يهييدمح ىييذا ادلقييرر إل دراسيية الف يياءات ادلتحهيية العاميية وإعطيياء عييض ادلفيياىيم األساسييية لتبولوجيييا الف يياء اإلقليييدي والييىت ختييدم طييالب
الدراسات العليا.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم
............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية
...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :نظم ضبط ومراقبة المخزون

رقم المقرر ورمز  451 :بحث

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المتطلب  154 :إحص

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

عض مناذج التخزية الديناميكية عض مناذج التخزية العشوائية األمثلية الديناميكية جلدولة

مقدمة عامة عض مناذج ادلخزون ابددة لسلعة واحدة ولعدة سل
ادلخزون.
Course Description
Course Name: Inventory Models
Level : Elective

Course Numbers: OPER 302
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite : STAT 203

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.

الكتب المقررة والمراجع :

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.
( )3مدخل إىل نظم ضبط ومراقبة ادلخزون – أ.د .زيد دتيم البلحة و د .لطفي عبدالقادر تاج و د .مسعود وقل – مركز النشر العلمي – جامعة ادلل
سعود – الرياا.
أهداف المقرر  :تعريا الطالب :حد التطبيقات احلياتية ادلهمة جداً وىو نظام ضبط ادلخزون وإمكانية معاجلتو وحتليلو.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم

............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع
توقيع عميد الكلية

...............................

نمعوذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :نماذج المحاكاة

رقم المقرر ورمز  351 :بحث

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المتطلب  154 :إحص

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :
توليد األرقام العشوائية توليد ادلتغًنات العشوائية اختبارات ادلولدات العشوائية طرح وأساليب مونت كارلو عض تطبيق اباكاة يف حبوث العمليات.
Course Description
Course Name: Simulation Models
Level : Elective

Course Numbers: OPER 402
)Credit Hours (lecture + exercises) : 3(2+1
Prerequisite : STAT 203

Contents:
Random numbers generation from univariate and multivariate distributions. Tests o independence and
goodness of fit - Special methods of generating from Gamma, Beta and discrete distributions. Monte
Carlo integration.

الكتب المقررة والمراجع :
(1) Banks, J., Carson, J.S. and Nicol, D.M. Discrete- Event System Simulation.,Printice Hall.,2001.
(2) Taha, H.A. Operations Research (An Introduction), 3rd ed. London: Macmillan Publishing
Company, Inc., 1983.
أهداف المقرر  :توسي مدارك الطالب نوع مة النماذج يسمى اباكاة وىو األسلوب الذي ديكة اللجوء لو يف حال لعو ة وض منوذج رياضي زلدد
للمشكلة الواقعية.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم

............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع

توقيع عميد الكلية

...............................

نموذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :التحليل العددي الحاسوبي

رقم المقرر ورمز 323 :ريض

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المتطلب 422 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

طرائق عددية متقدمة تطبيقات حاسو ية نظرية التقريب تقريبات كثًنات احلدود كثًنات حدود تشيبيشيا تقريب الدوال النسبية كثًنات
احلدود ادلثلثية تقريبات الدوال النسبية طرائق مباقرة لعنظمة اخلطية الكبًنة واذلشة ،حتليل اخلط :االرجتاعي .طرائيق عدديية حليل للمعيادالت
التفاضلية العادية مسائل القيم احلدية حل ادلعادالت التفاضلية اجلزئية استخدام طريقة الفروح ادلنتهية وطريقة العنالر ادلنتهية.
Course Description
Course name: Computational Numerical Analysis
Level:Elective

)Course Numbers: MATH 454 : 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 equations, boundary value
problems, solving partial differential equations by finite differences and finite elements methods.

الكتب المقررة والمراجع :
Computational Methods in Elementary Numerical Analysis, by J.L. Morris
أهداف المقرر  :توسي مدارك الطالب التطبيق دلوضوعات التحليل العددي إستخدام احلاسب ا ل.

موافقة مجلس الكلية بجلسته :الرابعة والع رون
توقيع رئيس القسم

............................

بتاريخ  2345 / 8 / 9 :هع

توقيع عميد الكلية

...............................

نموذج وعف مقرر دراسعي
اسم المقرر  :الرياضيات المالية

رقم المقرر ورمز 458 :ريض

المستوى  :إختياري

الوحدات الدراسية ( :نظري  +تمارين ) )2+1(4

المتطلب 151 :ريض

طرق تقييم الطالب :
األعمال الفصلية

االختبار النظري النهائي

رلموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

 100درجة

وعف محتويات المقرر :

التسعًن – ال رائب – الت:مٌن – الفوائد – الدفعات السنوية – إستهالك الدية  -اإلستثمار
Course Description
)Course Numbers: MATH 306 : 3(2+1
Course name: Financial Mathematics
Prerequisite : MATH 202
Level: Elective
Contents
Pricing – Tax – Insurance – Benefits – Annual Payments – Amortization - Investment

الكتب المقررة والمراجع :
Edition ,Cambridge

nd

An Elementary Introduction to Mathematical Finance , Sheldon M. Ross ,2
,2003.

أهداف المقرر  :تعريا الطالب الرياضيات ادلالية وإستخدامها يف البنوك وإدارة األعمال والتجارة .
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