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التوا�سل مع الق�سم

تلفــون: رئي�ص الق�سم   0096614676513

              ال�سكرتارية    0096614676486

فاكـــ�ص:              0096614676512

جامعة امللك �سعود - كلية العلوم  العنوان الربيدي:  

ق�سم الريا�سيات    

�ص.ب 2455

الريا�ص 11451

اململكة العربية ال�سعودية

math@ksu.Edu.sa الربيد الإلكرتوين: 

فرع الطالبات

0096614775504 تلفون:   

0096614727975 فاك�ص:   

mathf@ksu.Edu.sa الربيد الإلكرتوين: 

للمزيد من املعلومات ولالطالع على مواقع الهيئة التدري�سية ميكنكم زيارة موقع الق�سم من خالل البوابة 

.http://math.ksu.Edu.sa :الإلكرتونية للجامعة على الرابط
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ملحة موجزة عن الق�سم

الكلية يف  اإن�ساء  الق�سم مع بداية  اأن�سئ  العلوم، وقد  اأق�سام كلية  واأكرب  اأعرق  اأحد  الريا�سيات  ُيعّد ق�سم   

ُيقّدم الق�سم خدماته لأعداد متزايدة من الطلبة والطالبات يف معظم  1378هـ )1958م(، ومنذ ذلك احلني  عام 

كليات اجلامعة حيث اإن الريا�سيات هي لغة العلوم التطبيقية. يتاأّلف الق�سم من فرعني: فرع للطالب يقع يف املدينة 

اجلامعية بالدرعية، واآخر للطالبات يقع يف و�سط مدينة الريا�ص بامللز.

تدري�ص  هيئة  ع�سو  وخم�سني  �ستة  1431/1430هـ،  الدرا�سي  العام  نهاية  مع  ع�سويته،  يف  الق�سم  ي�سم   

اأ�ستاذ م�ساعد( يف العديد  اأ�ستاذ م�سارك،  وثماين ع�سرة ع�سوة هيئة تدري�ص من خمتلف الرتب العلمية )اأ�ستاذ، 

من تخ�س�سات الريا�سيات املختلفة: التحليل، اجلرب، الهند�سة، التبولوجيا، التحليل العددي، الريا�سيات املتقطعة 

والريا�سيات التطبيقية. ويقوم مبعاونتهم �ستة واأربعون ع�سوًا من امل�ساعدين من الذكور والإناث موّزعني بني معيد 

وحما�سر وباحث وم�ساعد باحث وفني.

الريا�سيات  تخ�س�سات  خمتلف  يف  العلمي  البحث  اإثراء  يف  بالق�سم  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ي�ساهم   

بع�ص هذه  التحكيم وحترير  ي�ساركون يف  املرموقة، كما  العلمية  املجالت  العديد من  اأعمالهم يف  بن�سر  يقومون  اإذ 

املجالت. يوجد بالق�سم اأي�سًا حركة كبرية للتاأليف باللغة العربية والرتجمة لأمهات املراجع العلمية. وجتدر الإ�سارة 

هنا اإىل اأن الق�سم يعمل على اإن�ساء مركز للتميز البحثي يف الريا�سيات التطبيقية، وتقدمي برنامج للبكالوريو�ص يف 

اململكة  تعليمية وبحثية داخل  تعاونية مع موؤ�س�سات وجهات  الق�سم يف برامج  ي�سهم  واملالية.  الريا�سيات الكتوارية 

فعلى �سبيل املثال بداأ قبل حوايل عامني تعاون بني الق�سم وجامعة حائل لتقدمي برنامج للماج�ستري يف الريا�سيات، 

ول يقت�سر الن�ساط العلمي مع املوؤ�س�سات داخل اململكة فقط، بل ميتد اإىل خارج اململكة حيث ين�سط تعاون مع بع�ص 

اجلامعات العاملية املرموقة مثل: التعاون مع ق�سم الريا�سيات بجامعة كالغاري يف كندا الذي اختري موؤخرا كق�سم 

مرجعني، وكذلك التعاون مع ق�سم الريا�سيات التطبيقية يف جامعة باري�ص-1.

وبرنامج  للماج�ستري،  برناجمني  البكالوريو�ص،  برنامج  الريا�سيات:  برامج يف  اأربعة  الق�سم حاليًا  ُيقّدم   

الدكتوراه، ومع نهاية العام الدرا�سي 1429/1428 هـ، بلغ عدد طلبة الق�سم 329 طالبًا وطالبًة منهم 271 م�سّجلون 

لدرجة البكالوريو�ص، و58 ملرحلة الدرا�سات العليا: 40 لدرجة املاج�ستري ، و 18 لدرجة الدكتوراه. اأما عدد  الطلبة 

68 منهم على درجة  وطالبًة حيث ح�سل  69 طالبًا  بلغ  فقد  العام  لذلك  العلمية  الدرجات  اخلريجني من خمتلف 

البكالوريو�ص، وح�سل طالب واحد على درجة الدكتوراه. 

بالإ�سافة اإىل ما تقّدم يقوم الق�سم بتدري�ص جميع مواد الريا�سيات التي تتطلبها خطط برامج كلية العلوم   

كليات  بع�ص  خطط  تتطلبها  التي  الريا�سيات  مواد  وجميع  والفلك،  والفيزياء  العمليات  وبحوث  كالإح�ساء  املختلفة 

اجلامعة مثل كليات الهند�سة وعلوم احلا�سب واملعلومات وعلوم الأغذية والزراعة وال�سيدلة. ُيقّدر عدد الطالب الذين 

ن�سبيًا على م�ستوى اجلامعة، وميثل  وُيعترب هذا عددًا كبريًا  3500 طالب،  ُيقارب  بتدري�سهم ف�سليًا مبا  الق�سم  يقوم 

العبء التدري�سي الناجت عن تقدمي تلك اخلدمات لهذه الكليات والربامج ما يوازي 70% من العبء التدري�سي للق�سم.
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مركز خدمة  تدريبية من خالل  املحلي خدمات  للمجتمع  الق�سم  ُيقّدم  اآنفًا  املذكورة  التعليمية  للخدمات  بالإ�سافة 

املجتمع، كما ُيقّدم خدمات ا�ست�سارية للموؤ�س�سات املختلفة يف اململكة يف جمال الريا�سيات وتطبيقاتها.

ر�ؤية الق�سم

الريادة يف حتقيق خمرجات متميزة يف الريا�سيات وتطبيقاتها، وامل�ساهمة يف اإثراء جمتمع املعرفة.

ر�سالة الق�سم

تقدمي برامج مميزة، وتخريج كفاءات موؤهلة يف الريا�سيات وتطبيقاتها، لتلبية احلاجات التنموية للمملكة، وخدمة 

املجتمع، واإثراء املعرفة من خالل التعليم والبحث العلمي والتاأليف والرتجمة، والتوظيف الأمثل للتقنية.

اأهداف الق�سم

اإعداد كفاءات موؤهلة لالإ�سهام يف خدمة التنمية والتطوير ال�سامل الذي ت�سهده خمتلف قطاعات اململكة العربية   ·
ال�سعودية.

هيئة  اأع�ساء  ليكونوا  وتهيئتهم  بحاث،  وم�ساعدي  كمعيدين  للعمل  لتاأهيلهم  الريا�سيات  يف  املوهوبني  جذب   ·
تدري�ص يف امل�ستقبل.

اإعداد معلمني قادرين على تدري�ص مادة الريا�سيات يف خمتلف موؤ�س�سات التعليم العام.  ·
تقدمي مقررات خدمية لربامج الكلية والكليات العلمية الأخرى.  ·

اإثراء املكتبة العربية من خالل امل�ساهمة يف تاأليف كتب يف جمال الريا�سيات، وترجمة العديد من الكتب العاملية   ·
القيمة اإىل اللغة العربية.

ت�سجيع الربامج البحثية وامل�ساركة يف املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة.  ·
اإن�ساء مركز للتميز البحثي يف الريا�سيات التطبيقية.  ·

للموؤ�س�سات  الريا�سيات  يف  وال�ست�سارات  والدرا�سات  واملتخ�س�سة(  )العامة  واملحا�سرات  الدورات  تقدمي   ·
املختلفة.

ق�ضم الريا�ضيات
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الفر�ص الوظيفية املتاحة للخريجني

با�ستطاعة خريج الق�سم العمل يف املجالت الآتية:

التدري�ص يف مراحل التعليم املختلفة )مراحل ما قبل اجلامعة(.  -1

العمل يف مراكز الأبحاث واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة التي تتطلب مهارات يف الريا�سيات مثل: وزارة املالية   -2

والقت�ساد الوطني، موؤ�س�سة النقد، موؤ�س�سة التاأمينات الجتماعية، م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات، 

م�سلحة معا�سات التقاعد، البنوك، �سركات التاأمني، وغريها.

الطلبة املتميزون ُيعّينون معيدين من اأجل الإبتعاث اإىل اخلارج لإكمال درا�ساتهم العليا، ثم ُيعّينون �سمن   -3

الهيئات التدري�سية يف اجلامعات ال�سعودية.

•اإدارة الق�سم 	
رئي�ص الق�سم: د. فهد ال�سمري: مكتب 2اأ179 م4، تلفون 4676513 1 966+.

وكيل الق�سم: د. اأحمد خليفة: مكتب 2اأ163 م4، تلفون 4676507 1 966+.

وكيلة الق�سم )فرع الطالبات(: د. جنالء التويجري مكتب 3/87 م21،

                                 تلفون: 009664785493  حتويلة 1538

•�حدة تن�سيق برنامج البكالوريو�ص 	
من�سق الربنامج:

د �سليم عبيدات: مكتب 2اأ123 م4، تلفون 4676508 1 966+، 4676472 1 966+.

من�سقة الربنامج )فرع الطالبات(:

د. فريوز ت�سري: مكتب 2/26 م21 تلفون: 4785493 1 966+ حتويلة 1524.

•�حدة الإر�ساد الأكادميي 	
د. اأحمد �سراري )املر�سد الأكادميي(: مكتب 2اأ177 م4، تلفون: 4676519 1 966+.

اأ. حممد �سليمان: مكتب 2اأ168 م4، تلفون: 4676506 1 966+.

اأ. حمد اخلريجي: مكتب 1اأ80 م4، تلفون: 4676548 1 966+.

اأ. مالك زين العابدين: مكتب 1اأ79 م4، تلفون: 4676530 1 966+.

•�حدة الإر�ساد الأكادميي (فرع الطالبات( 	
د. مي�ساء القر�سي )املر�سد الأكادميي(: مكتب 3/21 م21، تلفون: 4775504 1 966+.

د. جواهر املفرج: مكتب 3/32 م21، تلفون: 4785493 1 966+ حتويله 1536.

اأ. نوره ال�سهري: مكتب 3/91 م21، تلفون: 4785493 1 966+.
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اجلوائز التقديرية

لقد ح�سل العديد من اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم على جوائز تقديرية على امل�ستويني املحلي والعاملي ومنها:

جائزة ل�سرت فورد  لعام 2006 التي تنظمها اجلمعية الريا�سية الأمريكية، وح�سلت عليها الدكتورة ابت�سام   ·
باجنيد.

جائزة �سركة املراعي لعام 2009/2008 ، وح�سلت عليها الدكتورة جنالء التويجري.  ·
جائزة التميز يف التدري�ص التي نظمتها كلية العلوم للعام الدرا�سي 1430/1429هـ، وح�سل عليها كل من   ·

الدكتور حت�سني غزال والدكتورة فريوز ت�سري.

جائزة التميز يف البحث التي نظمتها كلية العلوم للعام الدرا�سي 1430/1429هـ، وح�سلت عليها الدكتورة   ·
ابت�سام فهمي.

نظام الدرا�سة يف كلية العلوم

تنتظم الدرا�سة يف كلية العلوم طبقًا ملا يلي:

ال�سنة الدرا�سية عبارة عن ف�سلني رئي�سيني وف�سل �سيفي - اإن وجد.  .1

امل�ستوى الدرا�سي هو الإ�سم الّدال على املرحلة الدرا�سية، ويكون عدد امل�ستويات للتخرج ثمانية م�ستويات   .2

على الأقل طبقا للخطة الدرا�سية املُعتمدة.

ُمدة امل�ستوى الدرا�سي هي ف�سل درا�سي كامل )ل تقل عن 15 اأ�سبوعًا(، ول ت�ستمل هذه املُدة على فرتتي   .3

الت�سجيل والختبارات النهائية.

الف�سل الدرا�سي ال�سيفي ل تقل مدته عن ثمانية اأ�سابيع، وُت�ساعف خاللها املدة املخ�س�سة لتدري�ص كل   .4

مقرر.

يتم تدري�ص عدد من املُقررات الدرا�سية )مادة درا�سية( خالل امل�ستوى الدرا�سي وفقًا لربنامج كل   .5

تخ�س�ص يف الأق�سام املختلفة.

6.  على الطالب درا�سة 136 وحدة درا�سية )�ساعة معتمدة(  لنيل درجة البكالوريو�ص على النحو التايل:

• وحدة درا�سية خالل ال�سنة التح�سريية )ف�سلني درا�سيني خالل عام درا�سي  َيدُر�ص الطالب 31	

واحد(.

• وحدة درا�سية )اختياري + اإجباري( يف برنامج التخ�س�ص باأق�سام الكلية  َيدُر�ص الطالب 97	

املختلفة على مدار ال�ستة ف�سول الدرا�سية التالية لل�سنة التح�سريية )بدءًا من الف�سل الدرا�سي 

الثالث(.

• وحدات درا�سية من متطلبات اجلامعة )ثقافة  متطلبات اجلامعة: يقوم الطالب باختيار 8	

اإ�سالمية( من اأ�سل 22 وحدة درا�سية اختيارية خالل فرتة درا�سته بالكلية.

7- ُيحدد الطالب تخ�س�سه قبل انتهائه من ال�سنة التح�سريية بناًء على ال�سروط التي ُيحددها كل ق�سم.
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E.Register النظام الدرا�سي اجلديد 

نظام الت�سجيل هو حجر الأ�سا�ص يف املنظومة الأكادميية، وحمور العملية التعليمية، واخلطوة الأوىل لبدء احلياة 

اجلامعية. يتيح النظام الأكادميي اجلديد E.Register للطالب املميزات التالية: 

اإن�ساء بريد اللكرتوين من خالل موقع عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت  .1

http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic/deanships/computer/pages/
2. الدخول إلى النظام األكاديمي عبر الرابط: http://edugate.ksu.edu.sa ، ومن ثم إدخال اسم 

المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها عند إنشاء بريده االلكتروني. 
كن للطالب اأن ي�سجل بنف�سه من اأّي مكان يوجد 

ُ

الت�سجيل الإلكرتوين )الت�سجيل واحلذف والإ�سافة(: مي  .3

فيه خالل فرتة الت�سجيل واحلذف والإ�سافة املحددة يف التقومي اجلامعي دون احلاجة اإىل مراجعة الكلية 

اأو الق�سم:

• الت�سجيل: ت�سجيل املقررات الدرا�سية وحتديد عدد ال�ساعات املطلوب درا�ستها.	

 • احلذف والإ�سافة: يجوز للطالب حذف واإ�سافة مقررات خالل الأ�سبوع الأول من الدرا�سة بحيث	

ل يقل اأو يزيد العبء الدرا�سي عن العبء امل�سموح به.

الطالع على اجلدول الدرا�سي للكلية وال�سعب املُتاحة واملُغلقة.  .4

الطالع على اجلدول الدرا�سي للطالب وطباعته.  .5

الطالع على ال�سجل الأكادميي وطباعة ن�سخة )غري ر�سمية(.  .6

الطالع على نتائج المتحانات النهائية فور ر�سدها.  .7

الطالع على اخلطة الدرا�سية واملقررات املُجتازة واملقررات املُتبقية.  .8

الطالع على العقوبات امل�سجلة على الطالب.  .9

ا�ستعرا�ص املكافاآت.  .10

تقدمي القرتاحات وال�سكاوى.  .11

تقييم الأداء الأكادميي لأع�ساء هيئة التدري�ص.  .12

13. تبادل الر�سائل اللكرتونية وتغيري كلمة ال�سر.

•عند �جود اأّية م�سكلة عند الت�سجيل، ُيرجى مراجعة مكتب الت�سجيل بالكلية  	
)غرفة 1اأ7- مبنى 4(.

قواعد �اآليات ت�سجيل املقررات الدرا�سية

املقرر الدرا�سي هو مادة درا�سية تتبع م�ستوى حمدد �سمن خطة الدرا�سة املعتمدة يف كل تخ�س�ص )برنامج(.   ·
يكون للمقرر رقم، ورمز، وا�سم، وتو�سيف طبقًا لالأق�سام املختلفة )اأنظر دليل الق�سم(. 

اإىل جمموعة من املحا�سرات النظرية والدرو�ص العملية )وحدة درا�سية( ُتعطى اأ�سبوعيًا خالل  املقرر  ُيق�سم   ·
امل�ستوى الدرا�سي.

هي املحا�سرة النظرية الأ�سبوعية التي ل تقّل مدتها عن خم�سني دقيقة، اأو الدر�ص العملي  الدرا�سية  الوحدة   ·
الذي ل تقّل مدته عن مائة دقيقة.
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  يتم تسجيل المقررات الدراسية لجميع الطالب بطريقة آلية من خالل الموقع اإللكتروني ·
http://edugate.ksu.edu.sa

·  تتفا�ت امل�ستويات الدرا�سية يف عدد وحداتها الدرا�سية من )12 – 20( وحدة درا�سية لكل م�ستوى.
يتم ت�سجيل املقررات بطريقة اآلية يف بداية الف�سل الدرا�سي التايل، وذلك ت�سهياًل على الطالب، ثم مُيكن بعد   ·

ذلك للطالب تعديل اجلدول الدرا�سي اخلا�ص به باحلذف والإ�سافة.

ح العبء الدرا�سي للطالب مبا يتنا�سب ومعدله الرتاكمي: يو�سّ التايل  اجلد�ل   ·

املُعدل الرتاكمي 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5.0

 ال�ساعات امل�سموح

بت�سجيلها

14 15 16 17 18 19 20

 

تتم عمليات احلذف �الإ�سافة خالل الأ�سبوع الأول من الف�سل الدرا�سي بوا�سطة الطالب اإلكرتونيًا، وذلك من 

خالل الولوج من بوابة النظام الأكادميي للجامعة بعمادة �سئون القبول والت�سجيل

 (http://edugate.ksu.edu.sa).
ل يحق للطالب الت�سجيل يف مقرر دون النجاح يف املتطلب ال�سابق لهذا املقرر.  ·

الطالب الذين مل يتعرث�ا ب�سبب الر�سوب يف املقررات يتم ت�سجيلهم يف مقررات امل�ستوى بالتدرج بدءًا   ·
بامل�ستويات الأقّل، وذلك وفق اخلطط الدرا�سية املعتمدة.

الطالب املتعرث�ن درا�سيًا يتم ت�سجيلهم يف املقررات مبا ي�سمن لهم احلد الأدنى من العبء الدرا�سي يف كل   ·
ف�سل على اأن ُتراعى النقاط الآتية:

- عدم التعار�ص يف اجلدول الدرا�سي.

- ا�ستيفاء املتطلبات ال�سابقة للمقرر اأو املقررات املُراد ت�سجيلها.

ح�ساب املُعدل الف�سلي �الرتاكمي:

حُت�سب املعدلت الف�سلية والرتاكمية للطالب اآليا عن طريق النظام.  وملعرفة كيفية ح�ساب املعدلت يجب اإتباع 

اخلطوات التالية: 

ح�ساب امُلعدل الف�سلي: 

يتم ح�ساب املُعدل الف�سلي مبعرفة النقاط التالية:

1. معرفة عدد �ساعات املقررات. 

2. معرفة الدرجة احلا�سل عليها يف كل مقرر. 

3. معرفة التقدير املقابل للدرجة. 

4. معرفة قيمة التقدير. 

5. معرفة النقاط = عدد �ساعات املقرر ×  قيمة التقدير 

6. حتديد جمموع النقاط احلا�سل عليها يف جميع مقررات الف�سل. 
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7. حتديد جمموع عدد ال�ساعات امل�سجلة يف الف�سل. 

8. ُيح�سب املعدل الف�سلي طبقًا للمعادلة التالية:
                                       

املُعدل الف�سلي =

جمموع النقاط )بند 6(

عدد �ساعات الت�سجيل يف الف�سل )بند 7(

ح الدرجات املئوية، والتقدير، وقيمة التقدير، التي يح�سل عليها الطالب يف كل مقرر،  واجلدول التايل يو�سّ

وُي�ستخدم اجلدول حل�ساب النقاط:

قيمة التقديررمز التقديرالتقديرالدرجة

ممتاز مرتفعمن 95 –  100
+

5،00اأ

4،75اأممتازمن 90 اإىل اقل من   95

جيد جدًا مرتفعمن 85اإىل اأقل من 90
+

4،50ب

4،00بجيد جدًامن 80 اإىل اأقل من 85

جيد مرتفعمن 75 اإىل اأقل من 80
+

3،50ج

3،00ججيدمن 70 اإىل اأقل من 75

مقبول مرتفعمن 65 اإىل اأقل من 70
+

2،5د

2.00دمقبولمن 60 اإىل اأقل من 65

1،00هـرا�سباأقل من 60

1،00ححمرومالغياب عن املحا�سرات 25% اأو اأكرث

ح�ساب املُعدل الرتاكمي: 

يتم ح�ساب املُعدل الرتاكمي كما يلي:

جمموع النقاط الإجمايل )جلميع الف�سول التي مت درا�ستها(.   )1

جمموع ال�ساعات املُعتمدة الإجمايل )جلميع الف�سول التي مت درا�ستها(.  )2

ُيح�سب املعدل الرتاكمي طبقا للمعادلة التالية:  )3
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امُلعدل الرتاكمي =

جمموع النقاط الإجمايل

جمموع ال�ساعات املُعتمدة  الإجمايل

- وفيما يلي مثال حل�ساب املُعدلت ال�سابقة:

ح�ساب ُمعدل الف�سل الدرا�سي الأ�ل: 

النقاطقيمة التقديرالتقديرالدرجةال�ساعات املعتمدةاملقرر

101467 فيز
+

4  ×  2،5  = 2،510د

4   ×    3   = 312ج101473 كيم

121377 جنم
+

3   ×  3،5  = 3،510.5ج

2    ×    4  =  48ب101281 عرب

1340،5

املُعدل الف�سلي = جمموع النقاط ÷ �ساعات الت�سجيل بالف�سل = 40،5 ÷ 13 = 3،12

ح�ساب ُمعدل الف�سل الدرا�سي الثاين: 

النقاطقيمة التقديرالتقديرالدرجةال�ساعاتاملقرر

3   ×    2  = 26د101361 ري�ص

3    ×   3  = 39ج101373 اإح�ص

3    ×   4  = 412ب206380 عال

103388 عرب
+
3   ×  4،5 = 4،513،5ب

2 ×  4،75 = 4،759،5اأ101292 �سلم

122397 جنم
+
3   ×     5 = 515اأ

1765

املعدل الف�سلي = جمموع النقاط ÷ �ساعات الت�سجيل بالف�سل= 65 ÷ 17 = 3،82
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ح�ساب املعدل الرتاكمي: 

املعدل الرتاكمي = جمموع نقاط الف�سلني ÷ جمموع �ساعات الف�سلني = 105،5 ÷ 30  =  3،52

احلذف �الإ�سافة ملُقرر درا�سي:

تتم عملية احلذف والإ�سافة للمقررات الدرا�سية من خالل البوابة الإلكرتونية  ·
 http://edugate.ksu.edu.sa خالل الأ�سبوع الأ�ل فقط من الف�سل الدرا�سي على اأّل يقّل عدد 

ال�ساعات املُعتمدة امل�سجلة عن 12 �ساعة.

يجوز للطالب حذف مقرر درا�سي واحد قبل بداية الختبارات النهائية بخم�سة اأ�سابيع على الأقل، وذلك   ·
بتقدمي ُعذر مقبول لعميد الكلية بحد اأق�سى اأربعة مقررات درا�سية خالل فرتة درا�سته بالكلية.

املواظبة �التاأجيل �النقطاع عن الدرا�سة:

الطالب املنتظم ل بّد له اأن يحقق ن�سبة ح�سور ل تقّل عن 75% من املحا�سرات والدرو�ص العملية.  ·
اإذا حقق الطالب ن�سبة غياب 25% فاأكرث يف اأّي مقرر، فاإنه ُيحرم من دخول الختبار النهائي لهذا املقرر   ·

وُيعترب را�سبًا فيه.

يجوز للطالب التقدم بطلب تاأجيل الدرا�سة قبل بدء الف�سل الدرا�سي لعذر يقبله جمل�ص الكلية على اأّل   ·
تتجاوز مدة التاأجيل ف�سلني درا�سيني متتاليني، اأو ثالثة ف�سول درا�سية متقطعة، كحد اأق�سى طوال فرتة 

درا�سته بالكلية.

يجوز ملجل�ص اجلامعة يف حالة ال�سرورة ا�ستثناء البند ال�سابق.  ·
اإذا انقطع الطالب عن الدرا�سة مدة ف�سل درا�سي دون طلب تاأجيل يطوى قيده من اجلامعة، وملجل�ص   ·

اجلامعة طي قيد الطالب اإذا انقطع عن الدرا�سة ملدة اأقّل.

ل ُيعترب الطالب ُمنقطعًا عن الدرا�سة للف�سول التي يدر�سها زائرًا بجامعة اأخرى.  ·

الطالب الزائر:

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدرا�سة بع�ص املقررات يف جامعة اأخرى، اأو يف فرع من فروع اجلامعة التي 

ينتمي اإليها دون حتويله، وُتعادل له املواد التي در�سها وفقًا لل�سوابط التالية:

على الأقل يف الكلية التي التحق بها قبل  لف�سلني  تراكمي(  )مبعدل  درا�سي  �سجل  للطالب  يكون  اأن   ·
طلبه الدرا�سة كطالب زائر.

الطالب لل�سماح له بالدرا�سة كطالب زائر مع حتديد  كلية  من  امل�سبقة  املوافقة  على  احل�سول  يجب   ·
املقررات التي �سيقوم بدرا�ستها، وللكلية ا�سرتاط احل�سول على معدل معني ملعادلة املقرر. ُيوّجه الطالب 

للدرا�سة بخطاب ر�سمي من عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل .

معرتف بها. جامعة  اأو  كلية  يف  الدرا�سة  تكون  اأن   ·
معادًل اأو )مكافئًا( يف مفرداته، ول تقل وحداته  اجلامعة  خارج  الطالب  يدر�سه  الذي  املقرر  يكون  اأن   ·

الدرا�سية عن اأحد املقررات التي تت�سمنها متطلبات التخرج.
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الوحدات الدرا�سية التي مُيكن احت�سابها من خارج اجلامعة هو )20%( ع�سرون  ملجموع  الأق�سى  احلد   ·
يف املائة من جمموع وحدات التخرج من جامعة امللك �سعود.

للطالب الزائر من �سمن معدله الرتاكمي، وتثبت  معادلتها  تتم  التي  املقررات  معدلت  حُتت�سب  ل   ·
املقررات يف �سجله الأكادميي.

يجب على الطالب تزويد عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل بنتائجه التي ح�سل عليها خالل اأ�سبوعني من بدء   ·
الدرا�سة يف اأول ف�سل درا�سي يلي فرتة درا�سته كزائر، واإذا مل ُيقّدم نتائجه ُيعترب منقطعًا عن تلك الف�سول.

الف�سل من اجلامعة:

يتم ف�سل الطالب من اجلامعة يف احلالت التالية:

اإذا ح�سل على ثالث اإنذارات متتالية على الأكرث لنخفا�ص معدلة الرتاكمي عن احلد الأدنى )2(.  ·
مُيكن اإعطاء الطالب فر�سة رابعة من قبل جمل�ص اجلامعة بناًء على تو�سية جمل�ص الكلية ملن مُيكنه رفع   ·

معدله الرتاكمي بدرا�سته للمقررات املتاحة.

يجوز ملجل�ص اجلامعة اإعطاء الطالب املف�سولني ب�سبب الإنذارات فر�سة ل تتجاوز ف�سلني درا�سيني   ·
على الأكرث.

اإذا مل ُينه الطالب متطلبات التخرج يف الكلية خالل مدة اأق�ساها ن�سف املدة املقررة لتخّرجه وذلك   ·
اإ�سافًة اإىل مدة الربنامج.

ُيعطى الطالب فر�سة ا�ستثنائية من قبل جمل�ص اجلامعة لإنهاء متطلبات التخرج بالتمديد لفرتة ل   ·
تتجاوز بحد اأق�سى مدة ت�ساوي �سعف املدة الأ�سلية املحددة للتخرج.

يجوز ملجل�ص اجلامعة اإعطاء الطالب املف�سولني ب�سبب ا�ستنفاذ مدة الفر�سة ال�ستثنائية، وهي �سعف   ·
مدة الربنامج، فر�سة ل تتجاوز ف�سلني درا�سيني على الأكرث.

الختبارات �التقديرات:

يحدد جمل�ص الكلية، بناًء على اقرتاح جمل�ص الق�سم، درجة لالأعمال الف�سلية ترتاوح بني )40%( اإىل   ·
)60%( من الدرجة النهائية للمقرر.

حتت�سب درجة الأعمال الف�سلية للمقرر باإحدى الطريقتني التاليتني:  ·
-   الختبارات ال�سفهية اأو العملية، اأو البحوث، اأو اأنواع الن�ساط ال�سفي الأخرى، اأو منها جميعًا، اأو من 

بع�سها، واختبار حتريري واحد على الأقل.

-   اختباران حتريريان على الأقل.

يجوز ملجل�ص الق�سم الذي يتوىل تدري�ص املقرر، بناًء على تو�سية مدر�ص املادة، ال�سماح للطالب   ·
با�ستكمال متطلبات اأّي مقرر يف الف�سل الدرا�سي التايل، وير�سد للطالب يف �سجله الأكادميي تقدير 
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غري مكتمل )ل(، ول ُيحت�سب �سمن املعدل الف�سلي اأو الرتاكمي اإّل التقدير الذي يح�سل عليه الطالب 

بعد ا�ستكمال متطلبات ذلك املقرر.

اإذا م�سى ف�سل درا�سي واحد ومل يتغري تقدير غري مكتمل )ل( يف �سجل الطالب لعدم ا�ستكماله، فاإنه   ·
ُي�ستبدل به تقدير را�سب )هـ(، وُيح�سب �سمن املعدل الف�سلي والرتاكمي.

حُت�سب التقديرات التي يح�سل عليها الطالب يف كل مقرر طبقًا للجدول املذكور �سابقًا يف كيفية ح�ساب   ·
املعدلت.

�سوابط الختبار النهائي

ل يجوز اختبار الطالب يف اأكرث من مقررين يف يوم واحد.  ·

ل ُي�سمح للطالب بدخول الختبار النهائي بعد ُم�سّي ن�سف �ساعة من بدايته، كما ل ُي�سمح له باخلروج   ·
من الختبار قبل ُم�سّي ن�سف �ساعة من بدايته.

ُيحدد جمل�ص الكلية، بناًء على تو�سية جمل�ص الق�سم املخت�ص، مدة الختبار التحريري النهائي على اأّل   ·
تقل عن �ساعة واحدة،  ول تزيد على ثالث �ساعات.

الغ�ص يف الختبار، اأو ال�سروع فيه، اأو خمالفة التعليمات وقواعد اإجراء الختبار، اأمور ُيعاقب عليها   ·
الطالب وفق لئحة تاأديب الطالب التي ُي�سدرها جمل�ص اجلامعة.  

ملجل�ص الكلية التي تتوىل تدري�ص املقرر يف حالت ال�سرورة املوافقة على اإعادة ت�سحيح اأ�راق الإجابة   ·
خالل فرتة ل تتجاوز بداية الف�سل الثاين �فقاً للقواعد التالية:

-    يجوز للطالب اأن يتقدم بطلب اإعادة ت�سحيح اأوراق اإجابة مقرر �احد فقط يف الف�سل الدرا�سي.

�ص املقرر على اأّل يتجاوز  -    يتقّدم الطالب بطلب اإعادة ت�سحيح اأوراق الإجابة اإىل الق�سم الذي ُيَدرِّ

تقدمي الطلب �سهرًا من نهاية فرتة الختبارات النهائية للف�سل الذي يرغب الطالب مراجعة اأوراق اإجابة 

اأحد مقرراته.

-    اأّل يكون الطالب قد �سبق اأن تقّدم بطلب اإعادة ت�سحيح اأوراق اإجابة اأحد الختبارات وثبت عدم 

�سحة طلبه.

التحويل بني الكليات والربامج داخل اجلامعة

اأّ�ًل: التحويل من كلية اإىل اأخرى داخل اجلامعة 

يجوز مبوافقة عميدي الكليتني املعنيتني التحويل من كلية اإىل اأخرى وفقًا لل�سروط التي ُيقّرها جمل�ص الكلية   ·
التي يرغب الطالب التحويل اإليها.

ُتثبت يف ال�سجل الأكادميي للطالب املُحّول من كلية اإىل اأخرى جميع املواد التي �سبق له درا�ستها، وي�سمل   ·
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ذلك التقديرات واملعدلت الف�سلية والرتاكمية طوال درا�سته يف الكلية املُحّول منها.

ثانيا: التحويل من تخ�س�ص اإىل اآخر داخل الكلية

يجوز للطالب، بعد موافقة عميد الكلية، التحويل من تخ�س�ص اإىل تخ�س�ص اآخر داخل الكلية وفق   ·
�سوابط ي�سعها جمل�ص الكلية.

تثبت يف ال�سجل الأكادميي للطالب املحّول من تخ�س�ص اإىل اآخر جميع املواد التي �سبق له درا�ستها،   ·
وي�سمل ذلك التقديرات واملعدلت الف�سلية والرتاكمية طوال درا�سته يف اجلامعة.

التخرج

يتخّرج الطالب بعد اإنهاء متطلبات التخرج بنجاح ح�سب اخلطة الدرا�سية على اأّل يقّل معدله الرتاكمي   ·
عن 2 )تقدير مقبول(.  

الربامج التي يقدمها الق�سم

يقّدم الق�سم حاليًا اأربعة برامج يف الريا�سيات: برنامج البكالوريو�ص وبرناجمني للماج�ستري وبرنامج الدكتوراه.

برنامج بكالوريو�س العلوم يف الريا�ضيات:

يقوم الق�سم منذ اإن�سائه يف عام 1378هـ )1958م( بتقدمي برنامج بكالوريو�ص يف العلوم )تخ�س�ص ريا�سيات( 

بالن�سبة للطالب، ومنذ الف�سل الدرا�سي الثاين 1403هـ بالن�سبة للطالبات، وقد مت تخريج العديد من حملة هذه 

ه الق�سم نحو التحول التدريجي  �ص هذا الربنامج حاليا باللغتني العربية والإجنليزية، لكن َتَوجَّ ال�سهادة. وُيدرَّ

للتدري�ص باللغة الإجنليزية اعتبارًا من العام الدرا�سي 1430/1429هـ.

كما يجري حاليًا الإعداد لطرح برنامج درجة بكالوريو�ص يف العلوم )تخ�س�ص ريا�سيات اإكتوارية ومالية( حيث 

متت املوافقة على الربنامج.

ر�سالة الربنامج

تقدمي املعارف واملفاهيم الريا�سية الأ�سا�سية �سمن برنامج عايل اجلودة، يحقق خمرجات متميزة ذات تناف�سية 

عالية تفي باحلاجات التعليمية والتنموية للمملكة يف جمال الريا�سيات وتطبيقاتها.

اأهداف الربنامج

تاأهيل الطالب والطالبات تاأهياًل علميًا للعمل يف القطاعات العامة واخلا�سة.  -1

اإعداد الطالب والطالبات للعمل كمعلمني متميزين يف خمتلف موؤ�س�سات التعليم العام.  -2

تاأهيل الطالب والطالبات ملوا�سلة درا�ستهم العليا لنيل درجتي املاج�ستري والدكتوراه.  -3

تنمية التفكري املنطقي وتطوير مهارات تقنية املعلومات يف جمال الريا�سيات.  -4

�سر�ط القبول

�سروط القبول يف كلية العلوم بالإ�سافة اإىل ما يراه الق�سم.
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متطلبات احل�سول على الدرجة

اأن يجتاز الطالب 136 �ساعة معتمدة من املقررات يف ثمانية ف�سول درا�سية على الأقل كما هو مو�سح يف اخلطة 

الدرا�سية اأدناه.

اخلطة الدرا�سية

ان�سمت كلية العلوم اإىل برنامج ال�سنة التح�سريية اعتبارًا من العام الدرا�سي 1430/1429هـ مما ا�ستوجب حتديث 

اخلطة الدرا�سية للربنامج لتتوافق مع الو�سع اجلديد. وبعد اأن اكتملت اإجازة اخلطة املعدلة من املراجع الأكادميية 

باجلامعة بداأ تطبيقها على الطلبة اجلدد امللتحقني بالربنامج اعتبارًا من العام الدرا�سي 1431/1430هـ.

الهيكل العام للخطة الدرا�سية

ال�ساعات املعتمدةمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقررنوع املتطلبات

ال�سنة

التح�سريية

)E( )1( 1408جنم: اللغة الجنليزية

)E( )2( 1408جنم150جنم: اللغة الجنليزية

)E( 140ري�ص: مقدمة يف الريا�سيات)2)2+0+0

)E( 140ري�ص150ري�ص: ح�ساب التفا�سل)3)3+0+0

)E( 1403تقن: مهارات احلا�سب

1403نهج: مهارات التعلم والتفكري والبحث

1011ريد: ريادة الأعمال

1501�سحة: ال�سحة واللياقة

1402علم: مهارات الت�سال

31جمموع ال�ساعات املعتمدة لل�سنة التح�سريية

متطلبات 

اجلامعة املتبقية 

بعد ال�سنة 

التح�سريية

يختار الطالب 8 �ساعات من مقررات الثقافة الإ�سالمية

8جمموع ال�ساعات املعتمدة ملتطلبات اجلامعة املتبقية بعد ال�سنة التح�سريية
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ال�ساعات املعتمدةمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقررنوع املتطلبات

املتطلبات 

الإجبارية من 

داخل ق�سم 

الريا�ضيات

)E( 150ري�ص111ري�ص: ح�ساب التكامل )4)3+1+0

4)3+1+0(150ري�ص131ري�ص: اأ�س�ص الريا�سيات 

)E( 160ري�ص: الريا�سيات احلا�سبة
140 تقن و 

111ري�ص
)1+0+1(2

)E( 111ري�ص201ري�ص: ح�ساب التفا�سل والتكامل)4)3+1+0

)E( 201ري�ص202ري�ص: ح�ساب املتجهات)4)3+1+0

)E( 201ري�ص225ري�ص: مقدمة يف املعادلت التفا�سلية)4)3+1+0

4)3+1+0(131ري�ص243ري�ص: نظرية الأعداد 

4)3+1+0(131ري�ص246ري�ص: اجلرب اخلطي 

)E( 316ري�ص: الطرائق الريا�سية
202ري�ص و 

225ري�ص
)0+1+3(4

343ري�ص: نظرية الزمر
243ري�ص و 

246ري�ص
)0+1+3(4

352ري�ص: التحليل العددي )1(
160ري�ص 

و246ري�ص
)0+1+3(4

)E( 382ري�ص373ري�ص: مقدمة يف التوبولوجيا)4)3+1+0

)E( )1( 201ري�ص382ري�ص: التحليل احلقيقي)4)3+1+0

)E( 316ري�ص425ري�ص: معادلت تفا�سلية جزئية)4)3+1+0

4)3+1+0(246ري�ص431ري�ص: الرتكيبات ونظرية الر�سومات )1(

4)3+1+0(343ري�ص441ري�ص: احللقات واحلقول

)E( 473ري�ص: مقدمة يف الهند�سة التفا�سلية
202ري�ص و 

246ري�ص
)0+1+3(4

)E( )2( 382ري�ص481ري�ص: التحليل احلقيقي)4)3+1+0

)E( 382ري�ص487ري�ص: التحليل املركب)4)3+1+0

499ري�ص: م�سروع بحث
اإكمال 100 �ساعة 

معتمدة 
)3+0+0+0(3

77جمموع ال�ساعات املعتمدة للمتطلبات الإجبارية لق�سم الريا�سيات

املتطلبات 

الإجبارية من 

خارج الق�سم

1014فيز: فيزياء عامة )1( 

1503ري�ص100اإح�ص: مقدمة يف الإح�ساء

)E( 1004اإح�ص105اإح�ص: طرق اإح�سائية
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ال�ساعات املعتمدةمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقررنوع املتطلبات

11جمموع ال�ساعات املعتمدة للمتطلبات الإجبارية من الأق�سام الأخرى

املتطلبات 

الختيارية

يتم اختيار 9 �ساعات معتمدة من املتطلبات الختيارية من املقررات التالية:

379ري�ص: اأ�س�ص الهند�سة الإقليدية 

والالاإقليدية.

202ري�ص و 

246ري�ص
)0+1+3(4

2)2+0+0(243ري�ص391ري�ص: تاريخ الريا�سيات

426ري�ص: النمذجة يف علم الأحياء الريا�سي 

)E(

225ري�ص و 

160ري�ص
)0+0+3(3

4)3+1+0(431ري�ص433ري�ص: الرتكيبات ونظرية الر�سومات )2(

)E( 131ري�ص436ري�ص: املنطق الريا�سي)4)3+1+0

4)3+1+0(441ري�ص442ري�ص: تطبيقات اجلرب

)E( )2( 352ري�ص453ري�ص: التحليل العددي)4)3+1+0

3)2+1+0(246ري�ص456ري�ص: املدخل اإىل الربجمة الريا�سية

)E( 316ري�ص466ري�ص: النظم الديناميكية والت�سو�ص)4)3+1+0

)E( 482ري�ص: التحليل يف عدة متغريات
246ري�ص و 

481ري�ص
)0+1+2(3

215اإح�ص: احتمال )1(
100اإح�ص و 

111ري�ص
4

1024فيز: فيزياء عامة )2(

1013ق�سد: مبادئ القت�ساد اجلزئي

1013ق�سد102ق�سد: مبادئ القت�ساد الكلي

2014عال: برجمة احلا�سب الآيل

202عال: برجمة احلا�سب الآيل با�ستخدام 

املاتالب

2013عال

1013ادا: مبادئ الإدارة والأعمال

9جمموع ال�ساعات املعتمدة للمتطلبات الختيارية

136املجموع الكلي لل�ساعات املعتمدة

 • )E (الذي يظهر بجانب بع�ص املقررات يعني البدء بتدري�ص تلك املقررات باللغة الإجنليزية	 احلرف 

اعتبارا ًمن الف�سل الأ�ل من العام الدرا�سي1431/1430هـ ،�سمن خطة التحول التدريجي نحو التدري�ص باللغة 

الإجنليزية.
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اخلطة الدرا�سية موزعة على الف�سول )امل�ستويات(

الف�سل الأ�ل

ال�ساعاتمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقرر رمز املقرر

2)2+0+0(مقدمة يف الريا�سيات )E(140ري�ص

1ال�سحة واللياقة150�سحة

8اللغة الجنليزية )E( )1(140جنم

3مهارات التعلم والتفكري والبحث140نهج

1ريادة الأعمال101ريد

15جمموع ال�ساعات

الف�سل الثاين

ال�ساعاتمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقرررمز املقرر 

3مهارات احلا�سب )E(140تقن

2مهارات الت�سال140علم

3)3+0+0(140ري�صح�ساب التفا�سل )E(150ري�ص

1408 جنماللغة الجنليزية )E( )2( 150جنم

16جمموع ال�ساعات

الف�سل الثالث

ال�ساعاتمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقرررمز املقرر

1503ري�صمقدمة يف الإح�ساء100اح�ص

4فيزياء عامة )1(101فيز

4)3+1+0(150ري�صح�ساب التكامل )E(111ري�ص

4)3+1+0(150ري�صاأ�س�ص الريا�سيات 131ري�ص

2متطلب جامعة 

17جمموع ال�ساعات
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الف�سل الرابع

ال�ساعاتمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقرررمز املقرر

1004اإح�صطرق اإح�سائية )E(105اح�ص

2)1+0+1(140تقن و 111ري�صالريا�سيات احلا�سبة )E(160ري�ص

4)3+1+0(111ري�صح�ساب التفا�سل والتكامل )E(201ري�ص

4)3+1+0(201ري�صح�ساب املتجهات )E(202ري�ص

4)3+1+0(131ري�صاجلرب اخلطي246ري�ص

18جمموع ال�ساعات

الف�سل اخلام�ص

ال�ساعاتمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقرررمز املقرر

4)3+1+0(201ري�صمقدمة يف املعادلت التفا�سلية )E(225ري�ص

4)3+1+0(131ري�صنظرية الأعداد 243ري�ص

4)3+1+0(160ري�ص و246ري�صالتحليل العددي )1(352ري�ص

4)3+1+0(201ري�صالتحليل احلقيقي )E( )1(382ري�ص

2متطلب جامعة 

18جمموع ال�ساعات

الف�سل ال�ساد�ص

ال�ساعاتمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقرررمز املقرر

4)3+1+0(202ري�ص و225ري�صالطرائق الريا�سية )E(316ري�ص

4)3+1+0(243ري�ص و246ري�صنظرية الزمر343ري�ص

4)3+1+0(382ري�صمقدمة يف التوبولوجيا )E(373ري�ص

2متطلب جامعة

3 مقرر اختياري 

17جمموع ال�ساعات
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الف�سل ال�سابع

ال�ساعاتمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقرررمز املقرر

4)3+1+0(316ري�صمعادلت تفا�سلية جزئية )E(425ري�ص

4)3+1+0(246ري�صالرتكيبات ونظرية الر�سومات )1(431ري�ص

4)3+1+0(343ري�صاحللقات واحلقول441ري�ص

4)3+1+0(382ري�صالتحليل احلقيقي )E( )2(481ري�ص

3 مقرر اختياري 

19جمموع ال�ساعات

الف�سل الثامن

ال�ساعاتمتطلب م�ساحبمتطلب �سابقا�سم املقرررمز املقرر

4)3+1+0(202ري�ص و246ري�صمقدمة يف الهند�سة التفا�سلية )E(473ري�ص

4)3+1+0(382ري�صالتحليل املركب )E(487ري�ص

3)0+0+0+3(اإكمال 100 �ساعة معتمدةم�سروع بحث499ري�ص

2متطلب جامعة 

3 مقرر اختياري 

16جمموع ال�ساعات

قائمة املقررات الإختيارية

ال�ساعاتمتطلب �سابقا�سم املقرررمز املقرر

4)3+1+0(202ري�ص و246ري�صاأ�س�ص الهند�سة الإقليدية والالاإقليدية379ري�ص

2)2)+0+0(243ري�صتاريخ الريا�سيات391ري�ص

3)3+0+0(225ري�ص و160ري�صالنمذجة يف علم الأحياء الريا�سي )E(426ري�ص

4)3+1+0(431ري�صالرتكيبات ونظرية الر�سومات )2(433ري�ص

4)3+1+0(131ري�صاملنطق الريا�سي )E(436ري�ص

4)3+1+0(441ري�صتطبيقات اجلرب442ري�ص

4)3+1+0(352ري�صالتحليل العددي )E( )2(453ري�ص
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3)2+1+0(246ري�صاملدخل اإىل الربجمة الريا�سية456ري�ص

4)3+1+0(316ري�صالنظم الديناميكية والت�سو�ص )E(466ري�ص

3)2+1+0(246ري�ص و481ري�صالتحليل يف عدة متغريات )E(482ري�ص

1004اح�ص و111ري�صاحتمال )1(215اح�ص

4فيزياء عامة )2(102فيز

3مبادئ القت�ساد اجلزئي101ق�سد

1013ق�سدمبادئ القت�ساد الكلي102ق�سد

4برجمة احلا�سب الآيل201عال

2013عالبرجمة احلا�سب الآيل با�ستخدام املاتالب202عال

3مبادئ الإدارة والأعمال101ادا

معادلة املقررات

تتم معادلة املقررات التي لها الرمز وال�سم وعدد ال�ساعات نف�سه ب�سكل تلقائي.  -1

تتم معادلة املقررات التي لها ال�سم نف�سه، ومت�ساوية يف عدد ال�ساعات، ولكنها تختلف يف الرمز، كما هو   -2

مو�سح يف اجلدول اأدناه:

املقررات قبل حتديث اخلطةاملقررات بعد حتديث اخلطة

ا�سم املقرررمز املقرر
عدد 

ال�ساعات
ا�سم املقرررمز املقرر

عدد

ال�ساعات

4مقدمة يف املعادلت التفا�سلية224ري�ص4مقدمة يف املعادلت التفا�سلية225ري�ص

4اجلرب اخلطي)1(242ري�ص4اجلرب اخلطي246ري�ص

4التحليل العددي253ري�ص4التحليل العددي )1(352ري�ص

4التحليل احلقيقي )1(282ري�ص4التحليل احلقيقي )1(382ري�ص

4مقدمة يف املعادلت التفا�سلية اجلزئية423ري�ص4معادلت تفا�سلية جزئية425ري�ص

4احللقات واحلقول344ري�ص4احللقات واحلقول441ري�ص

4مقدمة يف الهند�سة التفا�سلية374ري�ص4مقدمة يف الهند�سة التفا�سلية473ري�ص

4التحليل احلقيقي )2(384ري�ص4التحليل احلقيقي )2(481ري�ص

4التحليل املركب )1(385ري�ص4التحليل املركب 487ري�ص

4املدخل اإىل الر�سومات والرتكيبات 434ري�ص4الرتكيبات ونظرية الر�سومات )1(431ري�ص

فيما عدا ما ذكر اأعاله تتم معادلة املقررات ب�سكل يدوي لكل طالب على حدة.  -3
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حمتوى املقررات

140ري�ص: مقدمة يف الريا�سيات )E(                                                                                2)2+0+0( �ساعة معتمدة

املعادلت  املركبة،  الأعداد  املطلقة،  القيمة  ومتباينات  معادلت  اخلطية،  املتباينات  وتطبيقاتها،  اخلطية  املعادلت 

الرتبيعية وتطبيقاتها، الدوال، الدوال الفردية والزوجية، جرب الدوال، الدوال العك�سية، الدوال الأ�سية واللوغارمتية، 

الدوال املثلثية، القطوع املخروطية، اأنظمة املعادلت واملتباينات، امل�سفوفات، العمليات على امل�سفوفات.

150ري�ص: ح�ساب التفا�سل )E(                                                                                         3)3+0+0( �ساعة معتمدة

مفهوم النهاية، تعريف النهاية، ح�ساب النهايات، النهايات عند الالنهاية والنهايات الالنهائية، الت�سال ونتائجه، 

مفهوم امل�ستقة، ح�ساب امل�ستقات )قاعدة القوة، امل�ستقات العليا، الت�سارع(، قواعد ال�سرب والق�سمة، قاعدة ال�سل�سلة، 

م�ستقات الدوال الأ�سية واللوغارمتية، ال�ستقاق ال�سمني وم�ستقات الدوال املثلثية العك�سية، مربهنة القيمة املتو�سطة، 

الدوال التزايدية والتناق�سية، التقعر واختبار امل�ستقة الثانية، الأمثلية، املعدلت املرتبطة.

املتطلب: 140ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة        )E( 111ري�ص: ح�ساب التكامل

التفا�سل  حل�ساب  الأ�سا�سية  واملربهنة  املحدد  غري  التكامل  الأ�سلية،  الدالة  وخوا�سه،  املحدد  التكامل  تعريف 

الطبيعية  اللوغاريتمية  الدوال  تكامالت  والعامة،  الطبيعية  الأ�سية  الدوال  تكامالت  بالتعوي�ص.  التكامل  والتكامل. 

والعامة. م�ستقات وتكامالت الدوال الزائدية والدوال الزائدية العك�سية. طرائق التكامل: التكامل بالأجزاء، التكامل 

بالتعوي�سات املثلثية، التكامل بطريقة اإكمال املربع، تكامالت الدوال الك�سرية، تكامالت بتعوي�سات متفرقة. �سيغ عدم 

التعيني، التكامالت املعتلة. تطبيقات التكامل: امل�ساحات، حجوم الأج�سام الدورانية، طول القو�ص و�سطح الدوران، 

الإحداثيات  بني  العالقة  القطبية،  الإحداثيات  العددي.  التكامل  الثقل.  ومركز  العزوم  ال�سغل،  اخلطية،  احلركة 

القطبية والديكارتية، ر�سم املنحنيات القطبية، امل�ساحات يف الإحداثيات القطبية. املعادلت الو�سيطية.

املتطلب: 150ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة 131ري�ص: اأ�س�ص الريا�سيات      

الديكارتي  ال�سرب  عليها،  والعمليات  املجموعات  الريا�سي.  ال�ستقراء  الربهان،  طرائق  الريا�سي،  املنطق  مبادئ 

املجموعات  املجموعات،  تكافوؤ  التطبيقات،  التكافوؤ.  اأ�سناف  املجموعة،  جتزئة  الثنائية.  العالقات  للمجموعات، 

املنتهية، املجموعات القابلة للعد، الأعداد الرئي�سية. العمليات الثنائية، الت�ساكالت. الزمر: تعاريف واأمثلة. احللقات 

واحلقول: تعاريف واأمثلة.

املتطلب: 150ري�ص.
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2)1+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 160ري�ص: الريا�سيات احلا�سبة

التفا�سل  ح�ساب  يف  ماثيماتيكا  برنامج  ا�ستخدام  وماتالب.  ماثيماتيكا  الريا�سية:  الربجمية  احلزم  يف  مقدمة 

والتكامل. ا�ستخدام برنامج ماتالب يف اجلرب اخلطي. تطبيقات ريا�سية: النمذجة واملحاكاة. ا�ستخدام النرتنت 

للبحث العلمي. كتابة التقارير وامل�ساريع الريا�سية با�ستخدام برنامج �ساينتفيك ورك بلي�ص.

املتطلب: 111ري�ص � 140تقن.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 201ري�ص: ح�ساب التفا�سل �التكامل

الإحداثيات الديكارتية والأ�سطوانية والكروية. الدوال يف متغريين اأو ثالثة، النهايات، الت�سال، امل�ستقات اجلزئية، 

قانون ال�سل�سلة، القيم الق�سوى للدوال يف متغريين، عوامل لجراجن. التكامل الثنائي وتطبيقاته، التكامل الثنائي يف 

الحداثيات الأ�سطوانية والكروية. املتتاليات واملت�سل�سالت غري املنتهية، اختبارات التقارب. متثيل الدوال بوا�سطة 

مت�سل�سالت القوى، مت�سل�سالت تايلور وماكلوران وثنائي احلد.

املتطلب: 111ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 202ري�ص: ح�ساب املتجهات

املتجهات يف الف�ساء ثنائي البعد وثالثي البعد، حا�سل ال�سرب القيا�سي واملتجهي، معادلة امل�ستقيم ومعادلة امل�ستوى 

يف الف�ساء الثالثي، الأ�سكال والأج�سام الدورانية ومعادلتها يف الإحداثيات الأ�سطوانية والكروية. الدوال املتجهة يف 

متغري حقيقي، املنحنيات يف امل�ستوى والف�ساء، التقو�ص )النحناء(. معدل التغري يف اجتاه املما�ص والجتاه العمودي، 

لل�سطح  املما�ص  وامل�ستوى  �سطح  على  العمود  معادلة  على  تطبيقات  الدالة.  )انحدار(  تدرج  الإجتاهي.  ال�ستقاق 

عند نقطة عليه. حقول املتجهات، تباعد ودوران املتجه. التكامل على منحنى و�سطح، نظرية جرين، نظرية جاو�ص 

للتباعد، نظرية �ستوك�ص.

املتطلب امل�ساحب )املتزامن(: 201ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة     )E( 225ري�ص: مقدمة يف املعادلت التفا�سلية

امل�سارات  الأوىل  الرتبة  من  التفا�سلية  املعادلت  حل  طرائق  تكوينها(.  )ت�سنيفها،  التفا�سلية  املعادلت  تعريف 

املتعامدة. طرائق حل املعادلت التفا�سلية اخلطية من الرتب العليا ذات معامالت ثابتة وذات معامالت غري ثابتة. 

الأنظمة اخلطية للمعادلت التفا�سلية. حل املعادلت اخلطية من الرتبة الثانية مبت�سل�سالت القوى. حتويل لبال�ص. 

املتطلب: 201ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة 243ري�ص: نظرية الأعداد      

املبداأ الأول والثاين لال�ستقراء الريا�سي، مبداأ الرتتيب احل�سن، قابلية الق�سمة. خوارزمية اإقليد�ص، الأعداد الأولية 

الباقي  مربهنة  اخلطية،  التطابقات  وخوا�سها،  التطابقات  اخلطية،  الدايوفانتينية  املعادلت  خوا�سها،  وبع�ص 

ال�سينية، مربهنة فريما ال�سغرى، نظرية اأويلر، مربهنة ول�سون، بع�ص الدوال العددية، ثالثيات فيثاغور�ص، بع�ص 

حالت مربهنة فريما الأخرية.

املتطلب: 131ري�ص.
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4)3+1+0( �ساعة معتمدة 246ري�ص: اجلرب اخلطي      

اأنواع امل�سفوفات، العمليات الأولية، املحددات، بع�ص اخلوا�ص الب�سيطة للمحددات،  امل�سفوفات والعمليات عليها، 

معكو�ص امل�سفوفة، الأنظمة اخلطية، ف�ساء املتجهات، الرتباط وال�ستقالل اخلطي، الف�ساءات ذات البعد املنتهي، 

الف�ساءات اجلزئية، ف�ساءات ال�سرب الداخلي، التحويالت اخلطية، نواة و�سورة التحويل اخلطي، القيم واملتجهات 

الذاتية للم�سفوفة واملوؤثر اخلطي.

املتطلب: 131ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 316ري�ص: الطرائق الريا�سية

وال�ساذة،  العادية  ليوفيل  ، م�ساألة �ستورم-  التقارب يف  واأمناط تقاربها،  الدوال  الداخلي، متتاليات  ال�سرب  ف�ساء 

املوؤثر التفا�سلي قرين الذات. �سال�سل فورييه، التقارب النقطي. كثريات احلدود املتعامدة وخوا�سها وا�ستخدامها يف 

ن�سر الدوال )لوجاندر، هرميت، لقري(. دوال بي�سل، خوا�سها، �سيغة التعامد. حتويل فورييه وتطبيقاته.

املتطلب: 202ري�ص � 225ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة 343ري�ص: نظرية الزمر      

تعاريف واأمثلة، الزمر اجلزئية، مربهنة لجراجن، الزمر اجلزئية الناظمية، الزمر اخلارجية، الت�ساكالت، مربهنات 

التماثل، التماثالت الذاتية، مربهنة كيلي وتعميمها، الزمر الب�سيطة، زمر التناظرات، معادلة الف�سل، تاأثري الزمرة 

على جمموعة، الزمر الأولية، مربهنة كو�سي، مربهنات �سيلو، ال�سرب املبا�سر اخلارجي والداخلي للزمر، مربهنة 

برن�سايد، الزمر الزوجية، زمر الرباعيات، زمر التماثالت الذاتية للزمر الدائرية املنتهية وغري املنتهية.

املتطلب: 246ري�ص �243ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة 352ري�ص: التحليل العددي )1(      

طرائق عددية حلل املعادلت غري اخلطية، درا�سة وحتليل الأخطاء املتعلقة بهذه الطرائق ومناق�سة معدلت تقاربها، 

حل نظم املعادلت اخلطية با�ستخدام الطرائق املبا�سرة والتكرارية، تقدير الأخطاء املتعلقة بهذه الطرائق ومناق�سة 

هذا  عن  الناجتة  الأخطاء  حتليل  مع  احلدود  كثريات  بوا�سطة  والتقريب  ال�ستكمال  التكرارية،  الطرائق  تقارب 

التقريب، الطرائق العددية حل�ساب التفا�سل والتكامل مع مناق�سة الدقة وتقدير الأخطاء املرافقة لهذه الطرائق. 

املتطلب: 160ري�ص � 246ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 373ري�ص: مقدمه يف التوبولوجيا

الف�ساءات التوبولوجية، اأمثلة، انغالق جمموعة، املجموعة امل�ستقة، الف�ساءات اجلزئية، القواعد، اجلداء التوبولوجي 

املنتهي، القواعد اجلزئية، الف�ساءات املرتية، اأمثلة، امل�ساألة املرتية، الدوال املت�سلة، اأمثلة، ت�سنيف الدوال املت�سلة 

على الف�ساءات التوبولوجية واملرتية، التكافوؤ التوبولوجي، اأمثلة، اخلا�سية التوبولوجية، الف�ساءات املرتا�سة، اأمثلة، 

Rn ، الرتا�ص بنقطة النهاية، الرتا�ص باملتتابعات. 
الرتا�ص يف 

املتطلب:382ري�ص.
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4)3+1+0( �ساعة معتمدة 379ري�ص: اأ�س�ص الهند�سة الإقليدية �الالاإقليدية    

E3، الإزاحة، الدوران، 
E2 و

طريقة امل�سلمات، اأنظمة امل�سلمات. الهند�سة الإقليدية: م�سلمات اإقليد�ص. التحويالت يف 

النعكا�ص، التكبري والت�ساكل. م�سلمة التوازي والهند�سة الالاإقليدية. امل�ستوى الزائدي. الهند�سة الأفينية: التحويالت 

اخلطية والأفينية. الت�ساكل. امل�ستويات الأفينية املنتهية. مقدمة موجزة للهند�سة الإ�سقاطية.

املتطلب: 202ري�ص � 246ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة 382ري�ص: التحليل احلقيقي )1(     

اخلوا�ص الأ�سا�سية حلقل الأعداد احلقيقية، م�سلمة التمام، املجموعات القابلة للعد، املتتاليات والتقارب، املتتاليات 

املطردة، مربهنة بولزانو- فاي�سرتا�ص ومعيار كو�سي، اخلوا�ص الأ�سا�سية لتوبولوجيا الأعداد احلقيقة، نهايات الدوال، 

الإ�ستقاق،  امل�ستقة وخوا�ص  والإت�سال،  املرتا�سة  املجموعات  املنتظم،  الإت�سال  الإت�سال،  املت�سلة وخوا�ص  الدوال 

مربهنة القيمة املتو�سطة، مربهنة لوبيتال، مربهنة تيلور.

املتطلب: 201ري�ص.

2)2+0+0( �ساعة معتمدة 391ري�ص: تاريخ الريا�سيات      

الريا�سيات عند البابليني وامل�سريني. الريا�سيات عند الإغريق. تاريخ علم احل�ساب يف الهند وال�سني. الريا�سيات 

يف الع�سر الإ�سالمي. تطور الريا�سيات يف اأوروبا من القرن ال�سابع ع�سر اإىل الوقت احلا�سر. 

املتطلب: 243ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 425ري�ص: معادلت تفا�سلية جزئية

املعادلت التفا�سلية اجلزئية، ن�ساأتها، ت�سنيفها، معادلة الرتبة الأوىل، حل املعادلة �سبه اخلطية بطريقة لقراجن، 

كو�سي. معادلة لبال�ص،  م�ساألة  املتغريات،  بف�سل  املوؤثر، احلل  بتحليل  الأوىل، احلل  الرتبة  كو�سي. معادلة  م�ساألة 

�سروط ديري�سليه ونوميان خمتلطة، الدوال التوافقية، اأمثلة بالإحداثيات الديكارتيه والقطبية وال�سطوانية والكروية. 

املعادلة يف بعد واحد وبعدين، احلل با�ستخدام �سال�سل فورييه. معادلة احلرارة يف بعد واحد حمدود وغري حمدود 

با�ستخدام �سال�سل فورييه وحتويل فورييه.

املتطلب: 316ري�ص.

3)3+0+0( �ساعة معتمدة     )E( 426ري�ص: منذجة علم الأحياء الريا�سي

مقدمة لنماذج املق�سورات: مفهوم النموذج، الهدف من النموذج، اأمثلة: منوذج الأرانب والثعالب، مقدمة موجزة 

لنماذج اجللوكوز والأن�سولني؛ حتليل م�ستوى الطور: النظام اخلطي، ديناميكيات ال�سكان: منوذج فريهل�ست، منوذج 

النوعي  التحليل  وخطية،  خطية  غري  نظم  )SIR(؛  الأ�سا�سية  الوباء  مناذج  احلركي،  الفعل  والفري�سة،  املفرت�ص 

والتفاعل العام للنماذج ال�سكانية، التحليل النوعي من القانون النموذجي لالأوبئة، منوذج بود ورم، منوذج )SI( مع 

العالج وت�سعيب هوبف، منوذج اخللية ال�سكانية، التقدير للو�سطاء، م�سروع.

املتطلب: 160ري�ص � 225ري�ص.
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4)3+1+0( �ساعة معتمدة 431ري�ص: الرتكيبات �نظرية الر�سومات )1(    

طرائق العد الأ�سا�سية. مبداأ الت�سمني والإق�ساء. مبداأ برج احلمام. الدوال املولدة العادية. الدوال املولدة الأ�سية. 

العالقات الرتدادية املتجان�سة. العالقات الرتدادية غري املتجان�سة. مفاهيم اأ�سا�سية يف نظرية الر�سومات. الر�سوم 

الأويلرية. الر�سوم الهاملتونية. الأ�سجار. الر�سوم امل�ستوية. تلوين الر�سومات. كثريات احلدود اللونية.

املتطلب: 246ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة 433ري�ص: الرتكيبات �نظرية الر�سومات )2(    

جتزئات املجموعات. اأعداد �ستريلنج. جتزئات الأعداد. اأ�سكال فرييرز. متطابقة اأويلر. املجموعات املرتبة. مربهنة 

ديلورث. المتدادات اخلطية. الت�ساميم الرتكيبية. ت�ساميم القوالب. املربعات الالتينية. ترابطية الر�سوم. القوالب. 

الرتابطية ال�سلعية. املواءمة. مربهنة هول. الر�سوم املوجهة. ر�سوم امل�سابقة. ال�سبكات. الرتابطية وال�سبكات.

املتطلب: 431ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 436ري�ص: املنطق الريا�سي

 ح�ساب الق�سايا. مربهنة ال�ستنتاج جلرب الق�سايا. متام وات�ساق ح�ساب الق�سايا. ح�ساب الإ�سناد. مربهنة الرتبة 

الأوىل. ات�ساق ح�ساب الإ�سناد من الرتبة الأوىل. مربهنة التمام حل�ساب امل�سندات.

املتطلب: 131ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة 441ري�ص: احللقات �احلقول      

الأولية  املثاليات  الرئي�سة،  احللقة  الق�سمة،  وحلقات  املثاليات  الذاتية،  متاثالتها  وزمرة  وحداتها  وزمرة  احللقة 

والأعظمية، حقل القوا�سم حللقة تامة، مميز احللقة، املجموع املبا�سر للحلقات، الف�ساءات احللقية، تعريف احللقية 

واحللقية اجلزئية واأمثلة عليها، احللقات الإقليدية، حلقة كثريات احلدود، جذور كثريات احلدود على حقل، امتداد 

احلقول، المتدادات الب�سيطة واملنتهية للحقول، الإغالق اجلربي حلقل، حقول الن�سطار، احلقول املنتهية.

املتطلب: 343ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة 442ري�ص: تطبيقات اجلرب      

ذات  التعمية  اأنظمة  املعلوماتية،  �سانون  نظرية  يف  مقدمة  الإرتدادية،  ال�سفرات  اإىل  مدخل  التقليدية،  ال�سفرات 

املفتاح امل�ساع، مدخل اىل علم ك�سف املعمى. مفاهيم اأ�سا�سية يف نظرية الت�سفري، ال�سفرات كا�سفة اخلطاأ، ال�سفرات 

.BCH م�سححة اخلطاأ، ال�سفرات اخلطية، ال�سفرات الكاملة، �سفرات

املتطلب:441ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( )2( 453ري�ص: التحليل العددي

طرائق عددية حلل اأنظمة املعادلت غري اخلطية: تكرار النقطة الثابتة، نيوتن وطرائق �سبه نيوتن. طرائق عددية 

التنبوؤ  اخلطوات،  متعددة  املنتهية،  الفروق  طرائق  العادية:  التفا�سلية  املعادلت  يف  البتدائية  القيمة  م�ساألة  حلل 
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والت�سحيح. ا�ستنتاج بع�ص الطرائق، درا�سة اخلطاأ، ال�ستقرار والتقارب. طرائق رجن-كواتا. م�ساألة القيم احلدية 

والتقارب.  درا�سة اخلطاأ  للم�سائل اخلطية وغري اخلطية.  املنتهية  الفروق  العادية: طرائق  التفا�سلية  املعادلت  يف 

طريقة الر�سف. تطبيقات )تت�سمن م�سائل تطبيقية يتم حلها با�ستخدام احلا�سب(.

املتطلب: 352ري�ص.

3)2+1+0( �ساعة معتمدة 456ري�ص: املدخل اإىل الربجمة الريا�سية    

الطريقة الهند�سية حلل برنامج خطي، طريقة ال�سمبليك�ص، طريقة املرحلتني، احلل غري املنتظم، طريقة ال�سمبليك�ص 

املعدلة، م�سائل الأمثلية اخلطية الثنائية وحتليل احل�سا�سية، تطبيقات يف م�سائل النقل وال�سبكات. 

املتطلب: 246ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة     )E( 466ري�ص: النظم الديناميكية �الت�سو�ص

ودورية.  ثابتة  مبعامالت  العادية  التفا�سلية  املعادلت  اخلطية،  وغري  املنتظمة  وغري  املنتظمة  الدينامكية  الأنظمة 

الدينامكية  واخلطية،  ال�ستقرار  حتليل  امل�سو�سة،  واحلركة  النظم  اأ�سا�سيات  للحل.  والوحدانية  الوجود  مربهنة 

حتويل  ليبونوف.  دوال  بيفركا�سن،  نظرية  فلوكيت.  ونظرية  املعدل  وطريقة  اخلطي  غري  التذبذب  الهاملتونية، 

بوانكاريه، حتويل حذوة الفر�ص وطريقة ميلينكوف.

املتطلب: 316ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة     )E( 473ري�ص: مقدمة يف الهند�سة التفا�سلية

نظرية املنحنيات يف الف�ساء، املنحنيات املنتظمة وتغيري البارامرت، جهاز ومربهنة �سرييه – فرينيه، مربهنة الوجود 

متجه  الإحداثية،  التحويالت  الب�سيطة،  ال�سطوح  لل�سطوح،  املحلية  النظرية   ، الف�ساء  يف  للمنحنيات  والوحدانية 

املما�ص وف�ساء املما�سات، ال�سيغة الأ�سا�سية الأوىل والثانية، را�سم فاينقارتن، النحناءات الأ�سا�سية وانحناء جاو�ص 

والنحناء الو�سيط، املنحنيات اجليودي�سية، معادلت جاو�ص وكودازي – ماينادري.

املتطلب: 202ري�ص � 246ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( )2( 481ري�ص: التحليل احلقيقي

تكامل رميان: التعريف، مربهنة داربو، جماميع رميان، املربهنة الأ�سا�سية. التقارب املنتظم ملتواليات ومت�سل�سالت 

على  للقيا�ص  القابلة  املجموعات  اخلارجي،  القيا�ص  بوريل،  �سيجما  جرب  لبيق،  قيا�ص  القوى،  مت�سل�سالت  الدوال، 

طريقة لبيق، قيا�ص لبيق وخوا�سه، تكامل لبيق، الدوال الب�سيطة، الدوال القابلة للقيا�ص، تعريف تكامل لبيق، مربهنة 

التقارب املطرد، مربهنة التقارب امل�سقوف، العالقة بني تكامل لبيق وتكامل رميان.

املتطلب: 382ري�ص.
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3)2+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 482ري�ص: التحليل يف عدة متغريات

الأ�سا�سية  املفاهيم  وخوا�سها،  اخلطية  التحويالت  العامة،  املتجهة  الف�ساءات  على  الداخلي  ال�سرب  القيا�ص، 

قواعد  وخوا�سه،   Rn
يف  الإ�ستقاق  وخوا�سها،  الأقليدي  الف�ساء  يف  املت�سلة  الدوال  الأقليدي،  الف�ساء  لتبوبوجيا 

طريقة  الرتبيعية،  ال�سيغ  والعظمى،  ال�سغرى  القيم  تايلور،  ومربهنة  العليا  امل�ستقات  ال�سل�سلة،  وقاعدة  ال�ستقاق 

عوامل لجراجن، مربهنتا الدالة العك�سية والدالة ال�سمنية، تكامل الدوال يف عدة متغريات، مربهنة فوبيني و�سيغة 

تغيري املتحول.

املتطلب: 246ري�ص � 481ري�ص.

4)3+1+0( �ساعة معتمدة      )E( 487ري�ص: التحليل املركب

الأعداد املركبة، التمثيل الديكارتي والقطبي لالأعداد املركبة، قوى وجذور الأعداد املركبة، نهايات وات�سال الدوال 

الدوال  والزائدية،  واملثلثية  الأ�سية  الدوال  التوافقية،  الدوال  رميان،  كو�سي-  نظرية  التحليلية،  الدوال  املركبة، 

اللوغارمتية، التكامل املركب، التكامل على م�سار، نظرية كو�سي، �سيغة كو�سي التكاملية، حمدودية القيمة املطلقة 

للدالة التحليلية، متثيل الدوال التحليلية باملت�سل�سالت، مت�سل�سالت تايلور ولورانت، الأ�سفار والنقاط ال�ساذة، نظرية 

الباقي، تطبيقات يف ح�ساب التكامالت احلقيقية واملعتلة.

املتطلب: 382ري�ص.

3)0+0+0+3( �ساعة معتمدة 499ري�ص: م�سر�ع بحث      

يقوم الطالب باإعداد بحث يف الريا�سيات حتت اإ�سراف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم. يتاألف الإجراء املتبع من 

ثالث خطوات رئي�سية: 

اختيار مادة البحث.  -

البحث عن املراجع املتعلقة بالبحث.  -

-  درا�سة البحث.

كتابة البحث وعر�سه.  -

املتطلب: اإكمال 100 �ساعة معتمدة.

برامج املاج�ضتري

1401/1400هـ بتقدمي برنامج املاج�ستري باملقررات  يقوم الق�سم منذ الف�سل الثاين من العام الدرا�سي   

والر�سالة معًا والذي يهدف اإىل تزويد الطالب بخلفية ريا�سية وا�سعة ويتيح له يف الوقت ذاته التعمق يف اأحد تخ�س�سات 

الريا�سيات املتعددة، ولقد مت تخريج العديد من الطالب والطالبات حتى الآن. جتدر الإ�سارة اإىل اأنه لدى الق�سم حاليًا 

خطة لربنامج املاج�ستري باملقررات فقط وتهدف اإىل اإعطاء الطالب خلفية يف درا�سة كثري من املقررات مما يتيح له 

العمل يف اأكرث من جمال اإ�سافة اإىل اإمكانية موا�سلة الدرا�سات العليا للح�سول على درجة الدكتوراه.
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برنامج املاج�ستري: خيار املقررات �الر�سالة

اأهداف الربنامج

تو�سيع معرفة الطالب الريا�سية مع توفري الفر�سة للتعمق يف اأحد فروع الريا�سيات.  ·
تهيئة الطالب لال�ستقاللية يف الدرا�سة وتعريفه بطرائق البحث العلمي.  ·

الو�سول بالطالب املقتدر اإىل امل�ستوى الذي يوؤهله للبدء يف درا�سة الدكتوراه وبلـوغ م�سارف البحث   ·
الريا�سي املعا�سر.

الإ�سهام يف تلبية حاجات اململكة من املتخ�س�سني يف الريا�سيات يف جمالت التعليم وال�سناعة   ·
والتخطيط وغريها.

�سر�ط القبول:

اإ�سافة اإىل ال�سروط الواردة يف الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا باجلامعات ال�سعودية، ي�سرتط للقبول يف الربنامج 

ما يلي:

اأن يكون املتقدم حا�سال على �سهادة البكالوريو�ص )علوم( اأو )تربية( تخ�س�ص )ريا�سيات( بتقدير ل يقل   -1

عن جيد جدًا.

ح�سول املتقدم على درجة ل تقل عن 70 % يف اختبار القدرات للجامعيني.  -2

اجتياز اختبار القبول.  -3

متطلبات احل�سول على الدرجة

اأن يجتاز الطالب )24( �ساعة من املقررات بنجاح.  -1

اأن يقدم الطالب ر�سالة بحثية مقبولة يف جمال تخ�س�سه.  -2

اخلطة الدرا�سية 

ت�ستمل اخلطة على خم�سة م�سارات:  -1

)ب( الهند�سة والتوبوجلي       )ج( التحليل  )اأ( اجلرب       

)هـ( الريا�سيات التطبيقية. )د( الريا�سيات احلا�سبة واملتقطعة  

على كل طالب اجتياز املقررات امل�سرتكة:  -2

3 �ساعات نظرية احللقيات     540ري�ص   

3 �ساعات    Rn
التوبولوجي والتحليل يف  570ري�ص   

3 �ساعات     )I( نظرية مقيا�ص 580ري�ص   
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يقوم الق�سم باختيار املقررات نف�سها لطالب امل�ستوى الواحد يف امل�سار الواحد وذلك بناًء على تو�سية جلنة   -3

الدرا�سات العليا.

ُتدّر�ص املقررات يف ثالثة ف�سول على النحو التايل يف كل م�سار:  -4

الف�سل الأ�ل:

3 �ساعات نظرية احللقيات     540ري�ص   

3 �ساعات    Rn
التوبولوجي والتحليل يف  570ري�ص   

3 �ساعات     )I( نظرية مقيا�ص 580ري�ص   

الف�سل الثاين:

9 �ساعات ثالثة مقررات من مقررات امل�سار     

الف�سل الثالث:

6 �ساعات مقرران من مقررات امل�سار      

قوائم امل�سارات

•امل�سار )اأ( )اجلرب( 	
عدد ال�ساعاتال�سمالرمز

3نظرية الزمر )I(541ري�ص

3اجلرب اخلطي542ري�ص

3نظرية غالوا543ري�ص

3نظرية احللقات )I(544ري�ص

3نظرية متثيل الزمر املنتهية545ري�ص

3اجلرب الهومولوجي546ري�ص

3اجلرب البدايل547ري�ص

3الأنظمة اجلربية امل�سو�سة548ري�ص

3احلقول املنتهية549ري�ص
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عدد ال�ساعاتال�سمالرمز

3موا�سيع خمتارة يف اجلرب590ري�ص

3مقدمة يف البنى املتقطعة530ري�ص

3نظرية الر�سومات531ري�ص

3املجموعات املرتبة532ري�ص

3اجلرب اخلطي العددي551ري�ص

3الربجمة الريا�سية555ري�ص

3نظرية الهومولوجي والكوهوموجلي الفريدة571ري�ص

3املانيفولدات التفا�سلية573ري�ص

3التحليل الدايل )I(581ري�ص

امل�سار )ب( )الهند�سة �التوبولوجي(

عدد ال�ساعاتال�سمالرمز

3نظرية الهومولوجي والكوهوموجلي الفريدة571ري�ص

3احلزم املتجهية ونظرية ك572ري�ص

3املانيفولدات التفا�سلية573ري�ص

3هند�سة املانيفولدات574ري�ص

3هند�سة املانيفولدات اجلزئية575ري�ص

3موا�سيع خمتارة يف الهند�سة والتوبوجلي576ري�ص

3املعادلت التفا�سلية اجلزئية)I( 522ري�ص

3اجلرب الهومولوجي546ري�ص

3اجلرب البدايل547ري�ص

3التحليل الدايل)I(  581ري�ص

3التحليل املركب585ري�ص
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امل�سار )ج( )التحليل(

عدد ال�ساعاتال�سمالرمز

3التحليل الدايل )I(581ري�ص

3التحليل الدايل )II(582ري�ص

3الف�ساءات املتجهية التوبوجلية583ري�ص

3نظرية املقيا�ص )II(584ري�ص

3التحليل املركب585ري�ص

3نظرية اجلهد586ري�ص

3نظرية قابلية التجميع587ري�ص

3الدوال التحليلية وح�ساب التفا�سل على الفراغات القيا�سية588ري�ص

3موا�سيع خمتارة يف التحليل589ري�ص

3املعادلت التفا�سلية العادية520ري�ص

3املعادلت التفا�سلية اجلزئية )I(522ري�ص

3املعادلت التفا�سلية اجلزئية )II(523ري�ص

3اجلرب اخلطي542ري�ص

3اجلرب البدايل547ري�ص

3نظرية التقريب554ري�ص

3املانيفولدات التفا�سلية573ري�ص
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امل�سار )د( )الريا�سيات احلا�سبة �املتقطعة(

عدد ال�ساعاتال�سمالرمز

3مقدمة يف البنى املتقطعة530ري�ص

3نظرية الر�سومات531ري�ص

3املجموعات املرتبة532ري�ص

3املنطق الريا�سي533ري�ص

3اللغات ال�سكلية والتعقيد534ري�ص

3الت�سميمات الرتكيبية535ري�ص

3نظرية ال�سفرات536ري�ص

3علم التعمية537ري�ص

3موا�سيع خمتارة يف الريا�سيات املتقطعة538ري�ص

3التحليل العددي550ري�ص

3اجلرب اخلطي العددي551ري�ص

3احللول العددية للمعادلت التفا�سلية العادية552ري�ص

3احللول العددية للمعادلت التكاملية553ري�ص

3نظرية التقريب554ري�ص

3الربجمة الريا�سية555ري�ص

3الأمثلية غري اخلطية556ري�ص

3موا�سيع خمتارة يف التحليل العددي557ري�ص

3نظرية الزمر )I(541ري�ص

3اجلرب اخلطي542ري�ص

3احلقول املنتهية549ري�ص

3التحليل الدايل )I(581ري�ص
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امل�سار )هـ( )الريا�سيات التطبيقية(

عدد ال�ساعاتال�سمالرمز

3ميكانيكا الكم )I(511ري�ص

3ديناميكا املوائع512ري�ص

3نظرية الإرجتاج513ري�ص

3ح�ساب التغري514ري�ص

3موا�سيع خمتارة يف النمذجة التطبيقيــة515ري�ص

3موا�سيع خمتارة يف الريا�سيات التطبيقية516ري�ص

3املعادلت التفا�سلية العادية520ري�ص

3املعادلت التفا�سلية اجلزئية التطبيقية521ري�ص

3املعادلت التفا�سلية اجلزئية )I(522ري�ص

3املعادلت التفا�سلية اجلزئية )II(523ري�ص

3مقدمة يف البنى الريا�سية530ري�ص

3نظرية الزمر )I(541ري�ص

3اجلرب اخلطي542ري�ص

3التحليل العددي550ري�ص

3الربجمة الريا�سية555ري�ص

3املانيفولدات التفا�سلية573ري�ص

3التحليل الدايل )I(581ري�ص

3التحليل الدايل )II(582ري�ص

3نظرية اجلهد586ري�ص
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حمتوى املقررات

3 �ساعات        )I( 511ري�ص: ميكانيكا الكم

اأ�س�ص ميكانيكا الكم، اأطياف الطاقة لبع�ص اجلزيئات، امليكانيكا املوجية ومعادلة �سرودجنر، الت�ستت.

3 �ساعات 512ري�ص: ديناميكا املوائع       

املفاهيم الأ�سا�سية، معادلة ال�سائل غري القابل لل�سغط - معادلت نافيري- �ستوك�ص، ال�سروط احلدية، التيار ال�سائل 

حول ج�سم مغمور.

3 �ساعات 513ري�ص: نظرية الإرجتاج       

على  تطبيقات  ليتهيل،  وطريقة  التقاربي  الن�سر  مثل  امل�ستخدمة  الطرائق  بع�ص  املنتظم،  وغري  املنتظم  الإرجتاج 

م�سائل ديناميكا املوائع وميكانيكا الكم.

3 �ساعات 514ري�ص: ح�ساب التغري       

التغري العام الدايل، معادلت اويلر وهاملتون/جاكوبي، التغري الثاين وال�سروط الكافية لوجود منحنيات ق�سوى.

3 �ساعات 520ري�ص: املعادلت التفا�سلية العادية 

ليوفيل  �ستورم  م�سائل  الثنائي،  للنظام  بوانكاريه  نظرية  ال�ستقرار،  نظرية  اخلطية،  للنظم  احلل  ووحدانية  وجود 

احلدية.

3 �ساعات 521ري�ص: املعادلت التفا�سلية اجلزئية التطبيقية     

املعادلت التفا�سلية اجلزئية كنماذج للم�سائل الفيزيائية، املعادلت اخلطية من الرتبة الثانية وت�سنيفها )معادلة 

لبال�ص، املعادلة املوجية، معادلة احلرارة( ، طرق احلل، دالة غرين، التحليل الطيفي للموؤثرات التفا�سلية الناق�سية 

يف فراغات هيلربت.

3 �ساعات      )I( 522ري�ص: املعادلت التفا�سلية اجلزئية

وحلولها  للمعادلت اخلطية  اأمثلة  توزيعني،  التزاوج بني   ،W)D-( التوزيعات W)c0 ف�ساء 
¥
الختبار) دوال  ف�ساء 

Rn، ف�ساءات �سوبوليف.
)s( البتدائية، حتويالت فورييه على الف�ساء

3 �ساعات      )II( 523ري�ص: املعادلت التفا�سلية اجلزئية

معاجلة نظرية املعادلت التفا�سلية اجلزئية مع التاأكيد على اخلوا�ص الأ�سا�سية للموؤثرات الناق�سية، وجود ووحدانية 

احلل لأمناط خمتلفة من ال�سروط احلدية )الناق�سية - املكافئية- الزائدية(.
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3 �ساعات 530ري�ص: مقدمة يف البنى املتقطعة      

الر�سومات، الر�سومات اجلزئية، الأ�سجار، الت�سال، رحالت اويلر ودورات هاملتون، املجموعات املرتبة، ر�سومات 

املقارنة ور�سومات التغطية، نظرية دلوورث، النظم الرتكيبية، املربعات الالتينية، الهند�سات املحدودة، امل�سابقات، 

ال�سفرات.

3 �ساعات 531ري�ص: نظرية الر�سومات       

اويلر  جلولت  خوارزميات  القران،  الأق�سر،  امل�سار  م�ساألة  املوجهة،  الر�سومات  امل�ستوية،  الر�سومات  التلوين، 

وهاملتون، املجموعات امل�ستقلة والع�سب، مفكوكات الر�سومات، عنونة الر�سومات.

3 �ساعات 532ري�ص: املجموعات املرتبة       

النظرية الأ�سا�سية، الأوجه اخلوارزمية للتفريق اإىل �سال�سل، جمموعات القطع، الألياف، الأوجه اخلوارزمية والبنائية 

لالمتدادات اخلطية، النقط الثابتة، ر�سم املجموعات املرتبة، البعد، عدد القفزات، التو�سيب، المتدادات اخلطية 

والحتمالت، اجلدولة بعدة مكائن، الروا�سم املحافظة على الرتتيب، ت�سنيف املجموعات املرتبة.

3 �ساعات 533ري�ص: املنطق الريا�سي       

الدوال  الأوىل:  الرتبة  نظريات  النحوية،  املتغريات   - ال�سكلية  النظم   - امل�سلمات  نظم  الريا�سي:  املنطق  طبيعة 

وامل�سندات، دوال احلقيقة، املتغريات وامل�سورات، لغات املرتبة الأوىل، بع�ص البنى م�سلماتها املنطقية وبع�ص القواعد، 

�سيغ  والت�ساوي،  التكافوؤ  مربهنات  الختزال،  مربهنة  امل�سدوقات،  مربهنة  الأوىل،  الرتبة  نظرية  يف  مربهنات 

برينك�ص، مربهنة المتام لـ قودل، نظرية لوينهامي و�سكومل.

3 �ساعات 534ري�ص: اللغات ال�سكلية �التعقيد      

ذاتيات احلركة املحددة، اللغات املنتظمة، النحو اخلايل من م�سمون ال�سياق، مكائن تورنق، م�سائل التوقف، الأ�سناف 

التامة حدوديًا وغري التامة حدوديًا، مربهنة كوك�ص، اأمثلة على م�سائل غري تامة حدوديًا، ت�سل�سلية التعقيد.

3 �ساعات 535ري�ص: الت�سميمات الرتكيبية      

املربعات الالتينية املتعامدة، الت�سميمات القاطعة، ت�سميمات املجموعات املنف�سلة، الت�سميمات املتوازنة زوجيًا، 

مربعات روم، الت�سميمات غري التامة املتوازنة، الهند�سيات املحدودة، الطرق املبا�سرة والطرق املتكررة لبناء 

ت�سميمات �ستيرن الثالثية، الت�سميمات وال�سفرات، ت�سميمات التغطية والتعبئة.

3 �ساعات 536ري�ص: نظرية ال�سفرات       

كثريات احلدود غري املختزلة على احلقول املنتهية، خوارزم بري كالمب، ال�سفرات اخلطية، �سفرات لت�سحيح خطاأ 

واحد اأو خطاأين، ال�سفرات الدورية، ال�سفرات الثنوية، �سفرات هامينق، ال�سفرات الكاملة، معددات الوزن.
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3 �ساعات 537ري�ص: علم التعمية       

مقدمة لنظم التعمية، ماكينات احلالت املحدودة، مقدمة لنظرية التعقيد يف احل�سابات، تيارات ال�سايفريات، نظم 

التعمية املبنية على الأعداد.

3 �ساعات 540ري�ص: نظرية احللقيات       

املتباينة،  احللقيات  الإ�سقاطية،  احللقيات  املبا�سر،  املجموع  احللقيات،  متاثل  اجلزئية،  واحللقيات  احللقيات 

املتتاليات التامة، احللقيات احلرة، التفريق املبا�سر للحلقيات منتهية التوليد على احللقات رئي�سية املثايل، تطبيقات 

على نظرية الزمر.

3 �ساعات        )I( 541ري�ص: نظرية الزمر

بناء الزمر الإبدالية نهائيًا، ال�سرب �سبه املبا�سر للزمر، �سروط ال�سل�سلة، الزمر احلرة، متثيل الزمر.

3 �ساعات 542ري�ص: اجلرب اخلطي       

التحويالت  اخلطية،  متعددة  الأ�سكال  جوردن،  اأ�سكال  اخلطية،  للتحويالت  القانونية  الأ�سكال  الثنوية،  الف�ساءات 

الهرميتية والوحدية واملعتدلة، ال�سرب املوتر للف�ساءات املتجهة.

3 �ساعات 543ري�ص: نظرية جالــوا       

اأ�سا�ص تاريخي، قابلية الف�سل والمتدادات الب�سيطة، امتدادات جالوا، حقول اأولية العد، المتدادات القابلة للحل 

والمتدادات اجلذرية، قابلية احلل ملعادلت ذات درجة اأقل من خم�سة، الأ�سا�ص املت�سامي.

3 �ساعات         )I( 544ري�ص: نظرية احللقات

ال�سرب املوتر للحلقيات، الهوم والثنوية، احللقات الأولية، جذر التال�سي وجذر جاكب�سون، حلقات قابلة للتحلل متامًا، 

حلقات �سبه ب�سيطة وبع�ص النظريات عليها، حلقات نوثر وارتني حلقات حملية وحلقات �سبه تامة، زمرة براير.

3 �ساعات 545ري�ص: نظرية متثيل الزمر املنتهية      

احللقيات �سبه الب�سيطة، احللقات �سبه الب�سيطة، اجلرب الزمري، متثيل الزمر، امليزات، امليزات املحدثة، امليزات 

املعممة، متثيل الزمر الإبدالية، نظرية كلفورد، تطبيقات.

3 �ساعات 546ري�ص: اجلرب الهومولوجي       

يف  مقدمة  واملتباينة(،  الإ�سقاطية  احللقيات  احلرة،  احللقيات  للحلقيات،  املوتر  )ال�سرب  للحلقيات  ا�ستعرا�ص 

الدللت والطوائف، الدللت الهومولوجية والكهومولوجية، كوهومولوجي الزمر وعالقته مب�ساألة المتداد.
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3 �ساعات  547ري�ص: اجلرب الإبدايل       

املثاليات وجذورها، احللقيات، حلقات نوثر وحلقات ارتني، التفريق الأويل، الإحالل، نظرية املثايل الرئي�ص، حلقات 

كوهني وماكلوي، حلقات هيلربت.

3 �ساعات 548ري�ص: النظم اجلربية امل�سو�سة      

التطابقات  امل�سو�سة،  الناظمية  الزمر اجلزئية  امل�سو�سة،  الزمر اجلزئية  امل�سو�سة،  العالقات  امل�سو�سة،  املجموعات 

امل�سو�سة، املثاليات امل�سو�سة، املثاليات الأولية والأعظمية امل�سو�سة، بنى جزئية م�سو�سة اأخرى من اأنظمة جربية.

3 �ساعات 549ري�ص: احلقول املنتهية       

كثريات احلدود الدنيا، كثريات احلدود الغري قابلة للتحليل، زمر التماثالت لـ )GF)pm، العنا�سر البدائية، تطبيقات 

احلقول املنتهية يف ت�سميم ال�سفرات وبع�ص املوا�سيع يف نظرية التعمية مثل اللوغاريثم املتقطع وا�ستخدام املنحنيات 

الناق�سية.

3 �ساعات 550ري�ص: التحليل العددي       

نظيم املتجهات وامل�سفوفات، ح�ساب الفا�سلة املتحركة واخلطاأ، احللول التكرارية للمعادلت غري اخلطية، الطريقة 

التكرارية حلل معادلة وحيدة، انت�سار اخلطاأ، طرائق تكرارية ذات رتب عليا، بع�ص الطرائق التكرارية ال�سريحة 

)التقاطع، نيوتن، املوقع الزائف، وطريقة ايتكن(، طرق خا�سة بكثريات احلدود، ح�ساب كثريات احلدود وم�ستقاتها، 

متوالية �ستورم، طريقة برنويل وطريقة بري�ستو، احللول العددية لأنظمة املعادلت غري اخلطية )التعوي�ص، القاطع، 

نيوتن وطرائق ال�ستمرار(.

3 �ساعات 551ري�ص: اجلرب اخلطي العددي      

املتعامد  التحليل  املتكرر،  التح�سني  اخلطاأ،  حتليل  والتحليل،  احلذف  طريقتا  اخلطية،  للمعادلت  املبا�سر  احلل 

)طرائق جاكوبي، جاو�ص �سايدل، SOR، التدرجات املرتافقة ال�سروط امل�سبقة، طرائق ت�سيب�سيف �سبه التكرارية(، 

متوالية  العك�سي، طريقة جاكوبي جيفنز وهاو�ص هولدر،  التكرار  القوى،  للم�سفوفة، طريقة  املميزة  القيم  م�سائل 

�ستورم، طريقة QR، حتليل الق�سم ال�ساذة.

3 �ساعات 552ري�ص: احللول العددية للمعالت التفا�سلية العادية    

طرائق تيلور، اأويلر، اأويلر املعدلة، طرائق اخلطوات املتعددة اخلطية )الرتبة، التوافق، التزان والتقارب(، اخلطاأ 

املحلي واخلطاأ ال�سامل، التزان الن�سبي واملطلق، طرائق التنبوؤ والت�سحيح، تقدير ميلن للخطاأ، طرائق روجن - 

كوتا، ا�ستخال�ص الطريقة من الرتبة الثانية، اتزان طريقة روجن - كوتا، م�سائل ال�سروط احلدية، طرائق الفروق 

املحدودة، طريقة الت�سويب، طرق اأخرى.
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3 �ساعات 553ري�ص: احللول العددية للمعادلت التكاملية     

مراجعة للمعادلت التكاملية، معادلت فريدهومل، طريقة التكامل ال�سربي، طرائق ال�سقاط، م�سائل القيم املميزة، 

املعادلت من ال�سنف الأول والتنظيم، معادلت فولرتا، طرائق ال�سبالين والتجميع والتكامل، املعادلت التكاملية 

للفيزياء الريا�سية، املعادلت التكاملية ذات القيم احلدية.

3 �ساعات 554ري�ص: نظرية التقريب       

ا�ستكمال كثريات احلدود: �سيغ لجنراجن، اخلطاأ يف ا�ستكمال كثريات احلدود، طريقة نيوتون لال�ستكمال، ا�ستكمال 

هريميت، م�سائل التقريب ووجود اأح�سن تقريبات والوحدانية: التقريب يف الفراغ املرتي والنظيمي، وجود ووحدانية 

التقريب  ت�سبي�سيف،  تقريب  مربع،  اأقل  طريق  احلدود،  كثريات  لتقريب  املنتظم  التقارب  التحدب،  اأهمية  احلل، 

ال�سبليني.

3 �ساعات 555ري�ص: الربجمة الريا�سية       

طريقة ال�سيمبلك�ص و�سورها املختلفة، نظرية الزدواجية للربجمة اخلطية، حتليل احل�سا�سية، الربجمة الربامرتية، 

الربجمة العددية، برجمة الهدف، تطبيقات يف جمالت متعددة.

3 �ساعات 556ري�ص: الأمثلية الغري خطية      

طرق البحث يف متغري واحد، الدوال املحدبة وتفا�سلها، امل�سائل املقيدة: طرق اجلاكوبيان ولجراجن، �سروط كون 

توكر، امل�سائل غري املقيدة: طرق النحدار، الربجمة القابلة للف�سل، الربجمة الهند�سية، طريقة الرتباط اخلطي 

املحدبة، طريقة اجلزاء وبينار.

3 �ساعات       Rn
570ري�ص: التوبوجلي �التحليل يف 

الف�ساءات املرتابطة، الرتابط بامل�سارات، املركبات، الرتابط حمليًا، ف�ساءات املطابقة، م�سلمات الف�سل )هاو�سدوف، 

الناظمية ... الخ(، نهايات وات�سال وا�ستقاق الدوال يف عدة متغريات، اجلاكوبيان، نظرية القيمة املتو�سطة، نظرية 

الناعمة، ف�ساء املما�سات، الدوال على املانيفولدات، نظرية  تيلور، نظرية الدالة العك�سية وال�سمنية، املانيفولدات 

الدالة العك�سية وال�سمنية يف املانيفولدات.

3 �ساعات 571ري�ص: نظرية الهومولوجي �الكوهوموجلي الفريدة    

 ،CW  - مركبات  بالدوال،  الف�ساءات  تال�سق  تطبيقات  فيتوريز،   - مايري  متتابعة  الفريدة،  الهومولوجي  زمرة 

الهومولوجي النبوبي، زمر الكوهومولوجي، جداء الكاأ�ص والقبعة، نظريات الثنوية على املانيفولد.
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3 �ساعات 572ري�ص: احلزم املتجهة �نظرية - ك      

النظرية العامة للحزم املتجهة، نظرية- ك.

3 �ساعات 573ري�ص: املانيفولدات التفا�سلية      

تعريف املانيفولد التفا�سلي واأمثلة، املانيفولدات اجلزئية، حزم املما�سات واملما�سات املرافقة، حقول املتجهات، 

ال�سيغ التفا�سلية، حقول املمتدات، التكامل.

3 �ساعات 574ري�ص: هند�سة املانيفولدات       

الرئي�سية،  الألياف  حزم  رام،   - دي  ونظرية  التفا�سلية  ال�سيغ  وعملياتها،  املمتدات  حقول  التفا�سلي،  املانيفولد 

التفا�سل  بيانكي،  البنية، متطابقة  ال�سيغة النحنائية ومعادلت  الهولونومي،  الرئي�سية، زمر  الروابط على احلزم 

التغريي، املنحنيات اجليودي�سية والحداثيات الناظمية، روابط رميان، ف�ساءات النحناء الثابت، نظرية �سور.

3 �ساعات 575ري�ص: هند�سة املانيفولدات اجلزئية      

النغما�ص، املانيفولدات اجلزئية ملانيفولد رميان، قوانني جاو�ص وفاينقارتن، معادلت البننية، ال�سطوح للف�ساءات 

الو�سيط  النحناء  ذات  املانيفولدات اجلزئية  ال�سغرية،  املانيفولدات اجلزئية  والتما�ص،  النوعي  الرقم  القليدية، 

الثابت، النحناء الكلي املطلق، النغما�سات غري الف�سفا�سة.

3 �ساعات        )I( 580ري�ص: نظرية املقيا�ص

احللقات، اجلرب، جرب �سيجما وال�سفوف التزايدية، املقيا�ص وخوا�سه الأولية، املقيا�ص اخلارجي، نظريات التمديد، 

التمام والتقريب، مقيا�ص لوبيق ومقيا�ص لوبيق - ا�ستيلجز، التوزيعات ومقيا�ص الحتمال، الدوال القابلة للقيا�ص، 

التكامل بالن�سبة للمقيا�ص، النظريات الرئي�سية، اأمناط تقارب الدوال القابلة للقيا�ص.

3 �ساعات        )I( 581ري�ص: التحليل الدايل

الف�ساءات القيا�سية، ف�ساءات باناخ، املوؤثرات اخلطية املت�سلة، نظرية هان - باناخ، نظرية الرا�سم املفتوح، نظرية 

البيان املغلق، نظرية املحدودية املنتظمة، ف�ساءات هيلربت، املوؤثر املرافق، املوؤثر ذاتي املرفق، املوؤثر الوحدوي، املوؤثر 

الناظمي، ال�سقاطات، التحليل الطيفي يف الف�ساءات منتهية الأبعاد، خوا�ص املوؤثرات املحدودة الطيفية.

3 �ساعات       )II( 582ري�ص: التحليل الدايل

للموؤثر  الطيفية  العائلة  املرافق،  ذاتية  للموؤثرات  الطيفية  اخلوا�ص  الطيفية،  وخوا�سها  املرتا�سة  اخلطية  املوؤثرات 

باناخ  جرب  يف  الطيفي  التحليل  باناخ،  جرب  املرافق،  ذاتي  املحدود  للموؤثر  الطيفي  التمثيل  املرافق،  وذات  املحدود 

البدايل، دالة جلفاند، النظرية الطيفية للموؤثر النظامي.
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3 �ساعات 583ري�ص: الف�ساءات املتجهية التوبوجلية     

املر�سحـــات، الف�ســـاءات املحليـــة املحدبـــة، التطبيقـــات اخلطيـــة، فراغـــات الق�سمة، النظاميـــة، القيا�سيـــة، تقارب 

املر�سحـــات، التتميـــم، الف�ساءات املرتا�سة حمليـــًا، الف�ساءات ذات الأبعاد املنتهية، نظرية هـــان - باناخ - ديودنيه، 

نظرية قروثونديك.

3 �ساعات        )II( 584ري�ص: نظرية املقيا�ص

جداء ف�سائني قيا�سيني، نظرية فوبيني، اجلداء الالمنتهي لف�ساءات الحتمال، نظرية كوملوقوروف، نظرية رادون - 

نيكودامي، الحتمال ال�سرطي، التوقع ال�سرطي، تكامل دانييل، نظرية ري�ص للتمثيل، مقيا�ص هار على زمرة مرتا�سة.

3 �ساعات 585ري�ص: التحليل املركب       

الـــدوال التوافقية، ال�سيغـــة العامة لنظرية كو�سي، العائـــالت النظامية، الدوال حافظة الزوايـــا، المتداد التحليلي، 

جذور الدوال التحليلية.

3 �ساعات 586ري�ص: نظرية اجلهد       

Rn ، تكامل بوا�سون، م�ساألة دير�سليه العادية، جمموعات خمتلفة 
الدوال التوافقية، والتوافقية اجلزئية يف الفراغ 

نظرية  واجلهود،  التوافقية  فوق  الدوال  حمليًا،  مرتا�سة  ف�ساءات  على  التوافقية  الدوال  تعريف  يف  امل�سلمات  من 

ري�ص لدوال فوق توافقية موجبة، التنظيف، املجموعات ال�ساذة، نظريات التقارب ملر�سحات متناق�سة من دوال فوق 

توافقية، تعميم مل�سالة دير�سليه يف ف�ساء توافقي، التدفق وا�ستعماله يف بع�ص النظريات التوافقية املو�سعة يف ف�ساء 

توافقي بدون اجلهود املوجبة.

3 �ساعات 587ري�ص: نظرية قابلية التجميع      

بع�ص اأنواع التقارب، طرق جتميع عامة، طرق م�سهورة، نظريات تاوبر يف قابلية التجميع.

3 �ساعات 588ري�ص: الد�ال التحليلية �ح�ساب التفا�سل على الفراغات القيا�سية   

الروا�سم متعددة اخلطية، كثريات احلدود، الروا�سم التفا�سلية، نظرية القيمة املتو�سطة، ال�ستقاق من الرتب العليا، 

الروا�سم  القوى،  مت�سل�سالت  للقيا�ص،  العظمى  القيمة  نظرية  التحليلية،  الدوال  املحدود،  واملفكوك  تايلور،  مفكوك 

التحليلية، حتليلية كاتوه، ن�سف قطر حمدودية الدالة.



46

برنامج املاج�ستري   :   خيار املقررات

الر�سالة يف  به  الذي حتظى  الكبري  الدور  تقلي�ص  مع  واملقررات  امل�ستويات  لتحديث  يهدف  الربنامج  اإن هذا  حيث 

يحقق  التحديث  اأن هذا  اإىل  اإ�سافًة  نف�سها،  العامة  الأهداف  للربناجمني  فاإن  والر�سالة(  املقررات  برنامج )خيار 

الفوائد الإ�سافية التالية: 

الدار�سني  يتنا�سب مع  الدقيقة مما  التخ�س�سات  العديد من  الريا�سية يف  املعرفة  وا�سع من  توفري قدر   ·
الذين تنتهي درا�ستهم بدرجة املاج�ستري وخا�سة العاملني يف جمال التعليم.

الذي يوفره هذا الربنامج  الريا�سية  املعرفة  ات�ساع رقعة  فاإن  الدكتوراه،  مع وجود برنامج ناجح لدرجة   ·
اجلديد يكون خلفية علمية جيدة للدار�سني متكنهم من مواجهة متطلبات درجة الدكتوراه )مثل المتحان 

ال�سامل(.

ا�ستيعاب عدد اأكرب من املتقدمني للدرجة دون اإ�سافة اأعباء اإ�سرافية على الق�سم.  ·
يقّدم برنامج املاج�ستري باملقررات بع�ص التخ�س�سات احلديثة )كالريا�سيات املتقطعة واحلا�سبة( حيث   ·
يكت�سب اخلريجون �سبغة احرتافية ُتي�ّسر توظيفهم يف جمالت تطبيقية يف النظم احلا�سوبية والت�سالت 

الرقمية.

�سر�ط القبول

اإ�سافًة اإىل ال�سروط الواردة يف الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا باجلامعات ال�سعودية، ي�سرتط للقبول يف الربنامج 

ما يلي:

اأن يكون املتقدم حا�سال على �سهادة البكالوريو�ص )علوم( اأو )تربية( تخ�س�ص )ريا�سيات( بتقدير ل يقل   -1

عن جيد جدًا.

ح�سول املتقدم على درجة ل تقل عن 70 % يف اختبار القدرات للجامعيني.  -2

اجتياز اختبار القبول.  -3

متطلبات احل�سول على الدرجة

اأن يجتاز الطالب 42 �ساعة معتمدة من مقررات املاج�ستري يف اأربعة ف�سول درا�سية موزعة كالتايل:

35 �ساعة معتمدة من املقررات الإجبارية.  -1

4 �ساعات معتمدة من املقررات الختيارية.  -2

3 �ساعات معتمدة مل�سروع بحثي.  -3
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الهيكل العام للربنامج

عدد ال�ساعات املطلوبة 42 �ساعة معتمدة من �سمنها 3 �ساعات مل�سروع البحث:

عدد ال�ساعات املعتمدةنوع ال�ساعات املقررةرقم �رمز املقرر 

935 مقررات اأ�سا�سية --

4مقرر واحد اختياري--

3م�سروع بحث5991ري�ص

42املجموع

اخلطة الدرا�سية

املقررات الإجبارية:  -1

املعادلت التفا�سلية العادية 5101ري�ص 

مقدمة يف البنى املتقطعة 5301ري�ص 

موا�سيع خمتارة يف الريا�سيات 5391ري�ص 

نظرية الزمر وامتدادات احلقول  5401ري�ص 

مقدمة يف احللقات واحللقيات 5411ري�ص 

التحليل العددي 5501ري�ص 

الهند�سة والتبولوجيا 5701ري�ص 

نظرية املقيا�ص 5801ري�ص 

التحليل الدايل 5811ري�ص 

املقررات الختيارية:  -2

املعادلت التفا�سلية اجلزئية 5121ري�ص 

ميكانيكا الكم 5141ري�ص 

نظرية الرتكيبات 5311ري�ص 

املجموعات املرتبة 5321ري�ص 

احللقات واحللقيات 5421ري�ص 

نظرية الأعداد اجلربية 5431ري�ص 

اجلرب اخلطي العددي 5511ري�ص 

احللول العددية للمعادلت التفا�سلية العادية 5521ري�ص 

التبولوجيا اجلربية 5711ري�ص 

الهند�سة التفا�سلية 5721ري�ص 

التحليل املركب 5821ري�ص 

حتليل دايل متقدم 5831ري�ص 
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الف�سل الأ�ل

عدد ال�ساعات املعتمدةا�سم املقرررمز املقرر

5401ري�ص

5701ري�ص

5801ري�ص

نظرية الزمر وامتدادات احلقول

الهند�سة والتبولوجيا 

نظرية املقيا�ص

4

4

4

12 �ساعةجممـوع ال�ساعات

الف�سل الثاين

عدد ال�ساعات املعتمدةا�سم املقرررمز املقرر

5411ري�ص

5501ري�ص

5811ري�ص

مقدمة يف احللقات واحللقيات

التحليل العددي

التحليل الدايل

4

4

4

12 �ساعةجممـوع ال�ساعات

الف�سل الثالث

عدد ال�ساعات املعتمدةا�سم املقرررمز املقرر

5101ري�ص

5301ري�ص

0001ري�ص

املعادلت التفا�سلية العادية

مقدمة يف البنى املتقطعة

مقرر اختياري*

4

4

4

12 �ساعةجممـوع ال�ساعات

الف�سل الرابع

عدد ال�ساعات املعتمدةا�سم املقرررمز املقرر

5391ري�ص

5991ري�ص

موا�سيع خمتارة يف الريا�سيات 

م�سروع بحث

3

3

6 �ساعاتجممـوع ال�ساعات

*يرتك اخليار للطالب لختيار مقرر من بني 4 مقررات يطرحها الق�سم بناًء على امكانياته من بني املقررات 
الختيارية.
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حمتوى املقررات

)1+3(4 5101ري�ص: املعادلت التفا�سلية العادية 

بعدين،  يف  املعادلت  نظم  ليابونوف،  طريقة  ال�ستقرار،  نظرية  اخلطية،  املعادلت  من  ملجموعة  وحيد  حل  وجود 

الأ�سفار،  وتوزيع  احللول  خوا�ص  الثانية،  الرتبة  من  اخلطيه  التفا�سليه  املعادلت  – بنديك�سون،  بوانكاريه  نظرية 

نظرية �ستورم– ليووفيل: املوؤثرات التفا�سلية اخلطية يف الف�ساء ، الدوال الذاتية والقيم الذاتية للموؤثر قرين الذات، 

كثريات احلدود املتعامدة، ومتثيل الدوال بوا�سطة الدوال �سال�سل الدوال الذاتية.

)1+3(4 5121ري�ص: املعادلت التفا�سلية اجلزئية 

مبادئ نظرية التوزيعات، اأنواع املعادلت التفا�سلية اجلزئية اخلطية، احللول الأ�سا�سية لبع�ص املوؤثرات التفا�سلية 

اجلزئية اخلطية: معادلة لبال�ص، معادلة احلرارة، املعادلة املوجية، حلول وتطبيقات املعادلت غري املتجان�سة. دالة 

جرين وا�ستعمالها يف حل امل�سائل احلدية، املعادلت التفا�سلية الناق�سية: م�سائل حديه على موؤثر لبال�ص يف الف�ساء 

متعدد البعاد، الدوال التوافقية، م�ساألة ديري�سلت، وجود وحدانية احلل، تعميمات وتطبيقات، حل املعادلت املكافئه 

والزائديه فى ف�ساء �سوبوليف، تعميم للم�سائل املختلطة.

5141ري�ص: ميكانيكا الكم 4)1+3(

�سرودجنر،  ومعادلة  املوجية  امليكانيكا  اجلزئيات،  لبع�ص  الطاقة  اأطيف  الريا�سية،  واأ�س�سها  الكم  ميكانيكا  ن�ساأة 

نظرية الت�ستت و�سياغة ديراك مليكانيكا الكم )املفاهيم الأ�سا�سية(، النظم الأولية للكم )تطبيقات ميكانيكا املوجات 

ومبداأ عدم التعني(، التماثل يف ميكانيكا الكم )م�سفوفات املجموعة املت�سلة ومولداتها(، جرب املوؤثرات، نظرية الكم 

الإ�سعاعي، نظرية الكم ال�سمحاليل )تعريف لجنني(.

5301ري�ص: مقدمة يف البنى املتقطعة 4)1+3(

الر�سومات، الر�سومات املوجهة، تعاريف اأ�سا�سية، متاثل الر�سومات، الر�سومات اجلزئية، املمرات والدورات، التمثيل 

امل�سفويف للر�سومات. الرتابط، اجل�سور، املفا�سل، الأ�سجار، الأ�سجار املولدة. الر�سومات املوزونة والأ�سجار املولدة 

الر�سومات  تطبيقات.  امل�سابقات،  ور�سوم  الهاملتونية  والدورات  الأويلرية  الدارات  الأق�سر.  واملمرات  الأ�سغرية 

اخلرائط،  تلوين  الأ�سالع،  تلوين  الروؤو�ص،  تلوين  الر�سومات،  تلوين  كورات�سكي.  مربهنة  اأويلر،  �سيغة  امل�ستوية، 

كثريات احلدود اللونية. املجموعات املرتبة، ر�سومات املقارنة ور�سومات التغطية، مربهنة دلورث. النظم الرتكيبية، 

املربعات الالتينية، املربعات الالتينية املتعامدة. الهند�سات املنتهية، تعاريف وخوا�ص اأ�سا�سية.

)1+3(4 5311ري�ص: نظرية الرتكيبات 

طرائق العد العامة، مبداأ الت�سمني والإق�ساء، الدوال املولدة العادية، الدوال املولدة الأ�سية، العالقات الرتدادية، 

العالقات الرتدادية اخلطية، العالقات الرتدادية املتجان�سة، العالقات الرتدادية غري املتجان�سة. نظرية بوليا للعد، 
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عالقات التكافوؤ، زمر التباديل، متهيدية برين�سايد، التلوينات غري املتكافئة، دليل الدورات، �سيغة بوليا للعد، �سيغة 

وتعميماته،  برج احلمام  مبداأ  لل�سبكيات اخلا�سة،  موبيا�ص  دوال  موبيا�ص،  دوال  للتعاك�ص، طرائق ح�ساب  موبيا�ص 

اأعداد رمزي ومربهنة رمزي.

املتطلب: 5301ري�ص.

)1+3(4 5321ري�ص: املجموعات املرتبة 

خوارزميات  الثابتة،  النقاط  اخلطية،  المتدادات  �سال�سل،  اإىل  التفريق  اأ�سا�سية،  مربهنات  اأ�سا�سية،  تعاريف 

التفريق اإىل �سال�سل، جمموعات القطع، الألياف، التفريق اإىل جمموعات قطع، التفريق اإىل األياف، الر�سم، ال�سكل، 

خوارزميات وبنى المتدادات اخلطية، البعد، عدد القفزات، التو�سيب، المتدادات اخلطية والحتمالت، اجلدولة 

ال�سبكيات  البنية والت�سنيف، ال�سبكيات،  مبكنة واحدة، اجلدولة بعدة مكائن، التطبيقات املحافظة على الرتتيب، 

احلرة، ال�سبكيات التوزيعية، ال�سبكيات امل�ستوية.

املتطلب: 5301ري�ص.

5391ري�ص: موا�سيع خمتارة يف الريا�سيات 3)0+3(

موا�سيع خمتارة يف اأحد التخ�س�سات املطروحة بالق�سم ويتم حتديدها من قبل املر�سد الأكادميي للطالب.

5401ري�ص: نظرية الزمر �امتدادات احلقول 4)1+3(

تاأثري الزمرة على جمموعة، �سال�سل الزمر، الزمرة القابلة للحل، الزمرة القابلة للحل فوقيًا والزمرة كثرية الدورية، 

الزمرة متال�سية القوى، ال�سرب �سبه املبا�سر وامتدادات الزمر، تو�سيف الزمر باملولدات والعالقات املعرفة، الزمر 

احلرة، المتدادات املنتهية والمتدادات اجلربية للحقول، المتدادات الناظمية والمتدادات القابلة للف�سل، امتداد 

جالوا، زمرة جالوا ومربهنة اآرتني.

5411ري�ص: مقدمة يف احللقات �احللقيات 4)1+3(

احللقيات، ت�ساكل احللقيات، املتتاليات التامة، ال�سرب املبا�سر اخلارجي، ال�سرب املبا�سر الداخلي، املجموع املبا�سر 

احللقيات  التباينية،  واحللقيات  ال�سقاطية  احللقيات  احلرة،  احللقيات  املوترات،  �سرب  املبا�سر،  املجموع  التام، 

على املجالت الرئي�سة، اجلربيات، الإحالل، التفريق الإبتدائي، الرتباط، احللقات التامة املغلقة، �سروط ال�سل�سلة، 

احللقات النوثريية واحللقات الآرتينية.

املتطلب: 5401ري�ص.

)1+3(4 5421ري�ص: احللقات �احللقيات      

امتدادات احللقات، جمالت ديدكاند، مربهنة هيلربت ونول�ستيلنا�ست، احللقات الب�سيطة واحللقات البدائية، جذر 

جاكوب�سن حللقة، احللقات �سبه الب�سيطة، مربهنة اأرتني وفيدربرين، حلقات اأرتني �سبه الب�سيطة، احللقيات اجلزئية 
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ومربهنة  البدائية  احللقات  احللقية،  جذر  املنفردة،  اجلزئية  احللقيات  ال�سغرية،  اجلزئية  واحللقيات  اجلوهرية 

الكثافة، املثاليات الأولية وجذر النعدام ال�سفلي.

املتطلب: 5401ري�ص � 5411ري�ص.

5431ري�ص: نظرية الأعداد اجلربية 4)1+3(

حقول الأعداد، المتدادات القابلة للحل والمتدادات اجلذرية، مربهنة اآبيل، نظرية كومار، حلقة الأعداد اجلربية 

ال�سحيحة، الأثر واملقيا�ص، املميز والأ�سا�ص ال�سحيح، التحليل الأويل للمثاليات، مقيا�ص املثاليات، احلقول الرتبيعية 

وحقول جذور الوحدة. الأ�سا�سات املت�سامية، النف�سال اخلطي وقابلية الف�سل.

املتطلب: 5401ري�ص و 5411ري�ص.

5501ري�ص: التحليل العددي 4)1+3(

ح�ساب الفا�سلة املتحركة، اخلطاأ والتقارب. طرائق عددية حلل املعادلت غري اخلطية ذات املتغري الواحد: التن�سيف، 

املوقع الزائف، التكرار الدايل، نيوتن، القاطع واإيتكن. حتليل اخلطاأ لهذه الطرائق ودرا�سة معدلت تقاربها. طرائق 

خا�سة حلل كثريات احلدود، ح�ساب كثريات احلدود وم�ستقاتها. معايري املتجهات وامل�سفوفات، تقارب املتجهات. 

طرائق عددية حلل اأنظمة املعادلت غري اخلطية: نيوتن، نيوتن بالفروق املنتهية، القاطع، القاطع املوجبة بالتحديد، 

برويدن، �سبه نيوتن والنزول النحداري. حتليل اخلطاأ والتقارب لهذه الطرائق.

5511ري�ص: اجلرب اخلطي العددي 4)1+3(

اأنظمة املعادلت اخلطية. حتليل اخلطاأ لهذه  القيم واملتجهات الذاتية، م�سفوفات خا�سة. الطرائق املبا�سرة حلل 

جاو�ص-�سيدال  جاكوبي،  اخلطية:  املعادلت  اأنظمة  حلل  التكرارية  الطرائق  املتكرر.  التح�سني  طريقة  الطرائق. 

وال�سرتخاء. حتليل اخلطاأ والتقارب لهذه الطرائق. احللول العددية مل�سائل اأ�سغر املربعات )درا�سة حتليلة وح�سابية(. 

جيفنز  جاكوبي،  العك�سي،  التكرار  القوى،  تكرار  للم�سفوفة:  الذاتية  واملتجهات  القيم  م�سائل  حلل  عددية  طرائق 

وهاو�ص هولدر،LR و QR. حتليل الق�سم ال�ساذ. تطبيقات.

5521ري�ص: احللول العددية للمعادلت التفا�سلية العادية 4)1+3(

طرائق اخلطوات املتعددة حلل م�ساألة القيمة البتدائية يف املعادلت التفا�سلية العادية: اأويلر، نقطة الو�سط، �سبه 

وال�ستكمال(.  التكامل  باأ�ساليب خمتلفة )تايلور،  الطرائق  ا�ستنتاج هذه  ملتون وغريها.  اآدم  �سمب�سون،  املنحرف، 

درا�سة التقارب، الأخطاء املحلية وال�ساملة، التوافق، التزان ال�سفري، الن�سبي واملطلق لهذه الطرائق. طرائق التنبوؤ 

والت�سحيح، تقدير ميلن للخطاأ والتزان. طرائق روجن-كوتا ذات رتب خمتلفة. ا�ستنتاج بع�ص هذه الطرائق. مناق�سة 

اخلطاأ والتزان لطرائق روجن-كوتا. طرائق عددية حلل اأنظمة املعادلت التفا�سلية ذات الرتبة الأوىل. م�سائل القيم 

احلدية يف املعادلت التفا�سلية العادية: طرائق الفروق املنتهية والت�سويب حلل م�سائل القيم احلدة اخلطية وغري 

اخلطية. درا�سة اخلطاأ والتقارب. تطبيقات.
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5701ري�ص: الهند�سة �التبولوجيا 4)1+3(

مفهوم الرتابط للف�ساءات التبولوجية، الرتابط بامل�سارات، املركبات املرتابطة، الرتابط املحلي، ف�ساءات املطابقة، 

التفا�سلية،  املانيفولدات  الناظمية(،  الف�ساءات  املنتظمة،  الف�ساءات  هاو�سدورف،  )ف�ساءات  الف�سل  م�سلمات 

IRn ، زمر يل التقليدية، ف�ساء املما�سات، الدوال بني املانيفولدات، نظرية الدالة العك�سية 
املانيفولدات اجلزئية من 

وال�سمنية للمانيفولدات. 

5711ري�ص: التبولوجيا اجلربية 4)1+3(

الرفع،  خا�سية  وال�سطوح،  املثقوب  وامل�ستوى  للدائرة  الأ�سا�سية  الزمر  الأ�سا�سية،  الزمرة  للم�سارات،  الهموتوبي 

ال�سال�سل  التكدي�سية،  والتحويالت  ال�سامل  الغطائي  الف�ساء  التغطية،  ف�ساءات  ت�سنيف  النبوبي،  الهومولوجي 

الهموجلي  فيتوريز،  مايري-  متتالية  الهموتوبي،  التباين  عدم  الفريدة،  الهموجلي  املب�سطة،  الهمولوجي  العقدية، 

اخللوي. 

5721ري�ص: الهند�سة التفا�سلية 4)1+3(

املنحنيات،  تكافوؤ  اأ�سناف  يل،  زمر  والغمر،  الغم�ص  اجلزئية،  املانيفولدات  واأمثلة،  التفا�سلي  املانيفولد  تعريف 

املتجهات املما�سية، حزم املما�سات، حقول املتجهات والإن�سياب، م�ستقة وقو�ص يل، ال�سيغ التفا�سلية، التكامل على 

املانيفولدات.

5801ري�ص: نظرية املقيا�ص 4)1+3(

احللقات، اجلرب، جرب �سيجما، ال�سفوف الإطرادية، املقيا�ص وخوا�سه الأولية، املقيا�ص اخلارجي، نظرية التمديد، 

بالن�سبة ملقيا�ص،  التكامل  للقيا�ص،  القابلة  الدوال  لبيق-�ستيلجز،  لبيق، مقيا�ص  والتقريب، مقيا�ص  التمام  نظريات 

النظريات الرئي�سية، تقارب الدوال القابلة للقيا�ص، نظرية رادون-نيكودمي )الدوال ذات الت�سال املطلق(، نظرية 

Lp كف�ساء باناخ، 
Lp، ف�ساء 

Lp: متباينة هولدر-مينكوف�سكي، خا�سية التمام لف�ساءات 
فوبيني-تونيلي، ف�ساءات 

.Lp
ثنوية الف�ساء 

5811ري�ص: التحليل الدايل 4)1+3(

ف�ساءات باناخ: اخلوا�ص الأولية مع الأمثلة، املجموعات املحدبة، الف�ساءات اجلزئية وف�ساءات الق�سمة، الداليات 

البيان  ونظرية  املفتوح  الرا�سم  نظرية  املنتظمة،  املحدودية  مبداأ  هان-باناخ،  نظرية  الثنوية،  والف�ساءات  اخلطية 

على  املوؤثرات  املتماثلة.  ف�ساءات هلربت  املعرية،  املتعامدة  القواعد  للتمثيل،  ري�ص  ف�ساءات هلربت:نظرية  املغلق. 

ف�ساءات هلربت: اخلوا�ص الأولية مع الأمثلة، املرافق، الإ�سقاط، الف�ساءات اجلزئية الالمتغرية واملختزلة، املوؤثرات 

املوجبة والتفريق القطبي، املوؤثرات ذاتية املرافق، املوؤثرات الناظمية، املوؤثرات املتقاي�سة والوحدوية، الطيف واملدى 

العددي ملوؤثر.
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5821ري�ص: التحليل املركب 4)1+3(

التكاملية  كو�سي  �سيغة  اللوغاريتمية،  الدالة  القوى،  مت�سل�سالت  كو�سي-رميان،  معادلتا  الهولومورفية،  الدوال 

النظرية  ليوفيل،  نظرية  مقيا�ص،  اأكرب  مبداأ  الهولومورفية،  الدوال  اأ�سفار  التحليلية،  الدوال  العامة(،  )ال�سيغة 

الأ�سا�سية للجرب، نظرية الرا�سم املفتوح، متهيدية �سوارتز، حتويالت موبي�ص، نظرية رو�سيه، التحويالت احلافظة 

للزوايا ونظرية رميان، التبولوجيا على ف�ساء الدوال الهولومورفية. نظرية مونتيل، الدوال التوافقية وحتت التوافقية. 

نظرية فاير�سرتا�ص، نظرية ميتاج ليفلر، مقدمة يف التحليل املركب يف عدة متغريات.

5831ري�ص: حتليل دايل متقدم  4)1+3(

املوؤثرات  املرافق،  ذاتية  للموؤثرات  الطيفية  اخلوا�ص  الطيفية،  وخوا�سها  املرتا�سة  اخلطية  املوؤثرات  املوؤثر،  طيف 

املوجبة، �سرب املوؤثرات املوجبة، اجلذر الرتبيعي للموؤثر املوجب، املوؤثرات الإ�سقاطية: نظرية )الإيجابية، املعيار(، 

نظرية )الرتتيب اجلزئي(، نظرية )�سرب الإ�سقاطات(، نظرية )جمع الإ�سقاطات(، نظرية )طرح الإ�سقاطات(، 

العائلة الطيفية للموؤثر املحدود ذاتي املرافق، جرب باناخ، دالة جلفاند، النظرية الطيفية للموؤثر الناظمي.

5991ري�ص: م�سر�ع بحث 3)0+3(

درا�سة م�ستقلة لأوراق بحثية جديدة يف اأحد جمالت الريا�سيات احليوية حتت اإ�سراف احد اأع�ساء هيئة التدري�ص 

يف الق�سم.

برنامج الدكتوراه

يقوم الق�سم منذ الف�سل الأول من العام 1414هـ بتقدمي برنامج دكتوراه الفل�سفة يف الريا�سيات.

اأهداف الربنامج 

تزويد امللتحق بقاعدة عري�سة من املعرفة الريا�سية مع التعمق والتمّكن يف فرع خمتار.  ·
تزويد امللتحق بالقدرة على البحث امل�ستقل يف اأحد املناحي احلية والن�سطة للبحث الريا�سي.  ·
تلبية حاجات موؤ�س�سات التعليم العليا ومراكز البحوث حلملة املوؤهالت العليا يف الريا�سيات.  ·
اإر�ساء تطلعات الأعداد املتزايدة من حملة املاج�ستري يف احل�سول حمليًا على موؤهالت عليا.  ·

ترقية الأداء العام بالق�سم واإذكاء جذور الن�ساط البحثي فيه.  ·

�سر�ط القبول

اإ�سافًة اإىل ال�سروط الواردة يف الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا باجلامعات ال�سعودية، ي�سرتط للقبول يف الربنامج 

ما يلي:

اأن يكون املتقدم حا�سال على درجة ماج�ستري )علوم( تخ�س�ص )ريا�سيات( اأو اأحد العلوم الريا�سية   -1

بتقدير ل يقل عن جيد جدًا.
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ح�سول املتقدم على درجة ل تقل عن 83 % يف اختبار الكفاية يف اللغة الإجنليزية )SEPT(، اأو على 500   -2

.)TOEFL( درجة يف امتحان التوفل

ح�سول املتقدم على درجة ل تقل عن 75 % يف اختبار القدرات للجامعيني.  -3

اجتياز الطالب للمقابلة ال�سخ�سية.  -4

متطلبات الدرجة

تكون الدرا�سة بالر�سالة واملقررات.  -1

على الطالب اأن يجتاز بنجاح ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة منها على الأكرث 6 �ساعات من قوائم درجة   -2

املاج�ستري التي مل ي�سبق له درا�ستها.

على الطالب اأن يجتاز بنجاح امتحانًا �ساماًل يعقد ح�سب لوائح كلية الدرا�سات العليا ويجب اأن يغطي   -3

المتحان ثالثة فروع من الريا�سيات من بينها التحليل والتخ�س�ص الدقيق وتخ�س�ص م�ساند على اأن يتم 

اختيار الفروع مبوافقة جمل�ص الق�سم.

على الطالب اإعداد ر�سالة بحثية تت�سم بالأ�سالة والبتكار.  -4

اخلطة الدرا�سية

ت�ستمل اخلطة على خم�سة م�سارات:  -1

اجلرب )اأ(   

الهند�سة والتوبولوجي )ب(   

التحليل )ج(   

الريا�سيات احلا�سبة واملتقطعة )د(   

الريا�سيات التطبيقية )هـ(   

على كل الطالب اجتياز املقرر امل�سرتك:  -2

690ري�ص )موا�سيع متقدمة يف الريا�سيات(  

يقوم الق�سم باختيار املقررات نف�سها لطالب امل�ستوى الواحد يف امل�سار الواحد.  -3

تدر�ص املقررات يف ف�سلني على النحو التايل يف كل م�سار:  -4

الف�سل الأ�ل:

3 مقررات تختار من بني قائمة امل�سار وقوائم املاج�ستري )مع مراعاة الفقرة 2 من متطلبات الدرجة(.

الف�سل الثاين:

مقرران من قائمة امل�سار واملقرر 690ري�ص )موا�سيع متقدمة يف الريا�سيات(.
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قوائم امل�سارات:

م�سار اجلرب )اأ( 

3 �ساعات     )II( نظرية الزمر 641ري�ص    

3 �ساعات     )II( نظرية احللقات 642ري�ص    

3 �ساعات الهند�سة اجلربية     643ري�ص    

3 �ساعات النظرية اجلربية لالأعداد    644ري�ص    

3 �ساعات اجلرب ال�سامل     645ري�ص    

م�سار الهند�سة �التوبوجلي )ب( 

3 �ساعات التحليل على املانيفولدات املركبة   671ري�ص    

3 �ساعات النظرية التغريية واملانيفولدات الأ�سغرية   672ري�ص    

3 �ساعات زمر يل والف�ساءات املتجان�سة    673ري�ص    

3 �ساعات التوبوجلي الهند�سي     674ري�ص    

3 �ساعات التوبوجلي اجلربي     675ري�ص    

3 �ساعات نظرية الهوموتوبيا     676ري�ص    

3 �ساعات    CW توبوجليا ف�ساءات 677ري�ص    

م�سار التحليل  )ج( 

3 �ساعات املعادلت التفا�سلية الع�سوائية    681ري�ص    

3 �ساعات النظرية الرغودية     682ري�ص    

3 �ساعات     )II( التحليل املركب 683ري�ص    

3 �ساعات نظرية التوزيعات     684ري�ص    

3 �ساعات التحليل التوافقي     685ري�ص    

3 �ساعات جرب ف�ساءات الدوال     686ري�ص    

3 �ساعات النظرية الهند�سية للدوال    687ري�ص    

م�سار الريا�سيات احلا�سبة �املتقطعة )د( 

3 �ساعات نظرية ال�سبكيات     631ري�ص    

3 �ساعات نظرية ال�سفرات     632ري�ص    

3 �ساعات نظرية الرتكيبات العادة    633ري�ص    

3 �ساعات نظرية النماذج     634ري�ص    

3 �ساعات     )II( التحليل العددي 651ري�ص    
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3 �ساعات احللول العددية للمعادلت التفا�سلية اجلزئية  652ري�ص    

3 �ساعات نظرية الربجمة ال�سحيحة    653ري�ص    

3 �ساعات الربجمة الديناميكية     654ري�ص    

3 �ساعات املتباينات التغريية     655ري�ص    

م�سار الريا�سيات التطبيقية )هـ( 

3 �ساعات     )II( ميكانيكا الكم 611ري�ص    

3 �ساعات طرق يف ميكانيكا املوائع    612ري�ص    

3 �ساعات موا�سيع يف النمذجة الع�سوائية وغري الع�سوائية   613ري�ص    

احللول العددية للمعادلت التفا�سلية اجلزئية  3 �ساعات 652ري�ص    

3 �ساعات نظرية التوزيعات     684ري�ص    

حمتوى املقررات

3 �ساعات       )II( 611ري�ص: ميكانيكا الكم

العزم الزاوي، اخلوا�ص الأ�سا�سية لزمر يل، التوازي املغزيل للزمر الكورك، متثيل الزمر املتبادلة، الرتاخي الريا�سي، 

املجال الكمي، نظرية كم الت�ستت التفاعل املركزي ذو الثالثة اأبعاد.

3 �ساعات 612ري�ص: طرق يف ميكانيكا املوائع     

نظرية  �ستوك،  نافيري-  معادلت  حلل  وعددية  حتليلية  طرق  لالن�سغاط،  القابل  املائع  حلركة  الأ�سا�سية  املعادلت 

الطبقة املتاخمة، طريقة العنا�سر املحدودة للمائع القابل لالن�سغاط اللزج وغري اللزج.

3 �ساعات 613ري�ص: موا�سيع يف النمذجة الع�سوائية �غري الع�سوائية   

ي�ستعر�ص املقرر بع�ص املوا�سيع البحثية يف النمذجة الريا�سية.

3 �ساعات 631ري�ص: نظرية ال�سبكيات      

العنا�سر  احلرة،  ال�سبكيات  واملتباينات،  املتطابقات  احلدود،  كثريات  اجلربية،  الأفكار  بع�ص  ال�سبكيات،  تعريف 

اخلا�سة. ال�سبكيات التوزيعية: مربهنات متييزية، عالقات تطابقية. اجلرب البوليني، التمثيل التوبوجلي، ال�سبكيات 

التوزيعية ذات املتممات ال�سبيهية، ال�سبكيات املقيا�سية و�سبه املقيا�سية، ال�سبكيات الهند�سية، ال�سبكيات التجزيئية، 

ال�سبكيات املقيا�سية املتممة، الأ�سناف املعادلية لل�سبكيات.
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3 �ساعات 632ري�ص: الت�سميم وال�سفرات     

ت�سميمات و�سفرات التعبئة والتغطية، متتاليات �سكومل وتطبيقاتها يف الت�سميمات وال�سفرات، طرائق اإيجاد 

الت�سميمات وال�سفرات.

3 �ساعات 633ري�ص: نظرية الرتكيبات العادة    

طرق العد العامة، الدوال املولدة، العالقات الرجاعية، مبداأ الحتواء وال�ستثناء، قاعدة بوليا للعد، املجموعات 

املرتبة، �سيغة موبي�ص العك�سية، طرق ح�ساب دوال موبي�ص، دوال موبي�ص لبع�ص ال�سبكيات.

3 �ساعات 634ري�ص: نظرية النماذج     

النماذج والتحقيق، مربهنات واأمثلة عليها، حذف امل�سورات، نظرية التمام والرتا�ص، مناذج النظريات التامة 

القابلة للعد، التمديدات الأولية وال�سال�سل الأولية.

3 �ساعات      )II( 641ري�ص: نظرية الزمر

درا�سة الزمر املنتهية وغري املنتهية وبنائها اجلربي.

3 �ساعات     )II( 642ري�ص: نظرية احللقات

درا�سة بع�ص خوا�ص احللقات الإبدالية والغري الإبدالية.

3 �ساعات 643ري�ص: الهند�سة اجلربية     

املتنوعات التاآلفية والإ�سقاطية، املورفزم، املنحنيات غري ال�ساذة، مقدمة يف الف�ساء ال�سقاطي، نظرية رميان- 

روخ، الغمر يف ف�ساء اإ�سقاطي، املنحنيات الناق�سية، ت�سنيف املنحنيات.

3 �ساعات 644ري�ص: النظرية اجلربية لالأعداد    

مراجعة للتطابق ونظرية الباقي ال�سينية، املقلوبية الرتبيعية، جمالت ديد كند، املثاليات التكاملية، زمرة ال�سنف 

املثالية املعيار والأثر، املمايز، احل�ساب يف احلقول العددية.

3 �ساعات 645ري�ص: اجلرب ال�سامل     

اجلربيات  الإغالقية،  املوؤثرات  اجلربية،  وال�سبكيات  التكافوؤ،  عالقات  التامة،  ال�سبكيات  ال�سبكيات،  يف  مقدمة 

ال�ساملة، جربيات التماثالت، اجلربيات اجلزئية، مربهنة برخوف، التطابقات والبنى اخلارجة، مربهنات التماثل، 

البولينية،  اجلربيات  مال�سيف،  �سروط  احلرة،  اجلربيات  املتنوعات،  اجلزئي،  املبا�سر  ال�سرب  املبا�سر،  ال�سرب 

احللقات البولينية، املثاليات والألياف، ثنوية �ستون.



58

3 �ساعات     )II( 651ري�ص: التحليل العددي

و�سروط  اخلطاأ  تقدير  اخلطية،  املعادلت  من  جمموعة  حلل  التكرارية  الطرق  واخلطاأ،  املتحركة  الفا�سلة  ح�ساب 

التقارب، الطرق التكرارية للمعادلت غري اخلطية، مبداأ النقطة الثابتة، طريقة نيوتن، طريقة كانتوروفيت�ص، �سبه 

طريقة نيوتن مع اعتبار اخلطاأ وتقديره.

3 �ساعات 652ري�ص: احللول العددية للمعادلتت التفا�سلية اجلزئية  

طرائق الفروق املحدودة )املعادلت الناق�سية، املكافئة، الزائدية( الدقة، التوافق، اتزان فون نوميان، طرائق الطاقة 

يف التزان، النظم الزائدية، ال�سروط احلدية املختلفة، طرائق العن�سر املحدد )املعادلت الناق�سية، طريقة ريتز، 

طريقة جالريكن �سبه املتقطعة للم�سائل املتعلقة بالزمن(، ات�سال العن�سر الداخلي، حل اأنظمة املعادلت التفا�سلية 

العادية.

3 �ساعات 653ري�ص: نظرية الربجمة ال�سحيحة    

م�سائل الربجمة، خوارزمياتها وتعقيداتها، مقدمة للربجمة اخلطية ال�سحيحة، التقدير للربجمة اخلطية ال�سحيحة 

امل�ستويات  الثنائية،  والتكاملية  التكاملي  البوليهيدرا  قيا�ساتها،  على  والتعرف  القيا�سية  امل�سفوفات  وتعقيداتها، 

القاطعة، طرائق اخرى للربجمة ال�سحيحة.

3 �ساعات 654ري�ص: الربجمة الديناميكية     

النظرية الأ�سا�سية للمعادلت الدالية للربجمة الديناميكية، الطرق العددية والتحليلية للم�سائل ذات البعد الواحد 

واملتعدد الأبعاد، معامالت لجراجن واختزال حالة البعدية، تطبيقات للربجمة الديناميكية يف جمالت متعددة.

3 �ساعات 655ري�ص: املتباينات التغريية     

القواعد الأ�سا�سية، تكوين املتباينات املتغرية، وجود ووحدانية النتائج، طريقة النقطة الثابتة، طريقة اجلزاء، طريقة 

معامالت لجراجن، تقدير اخلطاأ لتقريب العن�سر املحدود، تطبيقات: امل�سائل اخلطية املكملة وتعميماتها، التكافوؤ 

بني م�سائل املتباينات التغريية، طريقة العن�سر املنفرد وامل�سائل املكملة وتطبيقاتها.

3 �ساعات 671ري�ص: التحليل على املانيفولدات املركبة   

�سوبوليف،  ف�ساءات  املتجهية،  والنحناء حلزمة هريميت  القانوين  الرابط  املركبة،  املانيفولدات  املتجهية،  احلزم 

ف�ساءات كهلر واملوؤثرات التفا�سلية عليها، نظرية هودج ونظرية كوديرا، مانيفولدات هودج.

3 �ساعات 672ري�ص: النظرية التغريية واملانيفولدات الأ�سغرية   

وراوخ، نظرية ماير،  ملور�ص  املقارنة  املرافقة، نظريات  النقاط  القو�ص، حقول جاكوبي،  والثاين لطول  الأول  التغري 

التغري الناظمي، التغري الأول والثاين لدالة امل�ساحة، املانيفولدات الأ�سغرية، ا�ستقرار املانيفولدات الأ�سغرية، دليل 

املانيفولد الأ�سغري، املانيفولدات الأ�سغرية يف الكرات، املانيفولدات اجلزئية املركبة للف�ساء الإ�سقاطي املركب.
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3 �ساعات 673ري�ص: زمر يل والف�ساءات املتجان�سة    

زمر وجرب يل، تاأثري الزمر على املانيفولدات، الف�ساءات املتجان�سة، الروابط القانونية ومعادلت جاكوبي، تركيب 

زمر يل املتعامدة، انحناء الف�ساءات املتجان�سة، ف�ساءات رميان املتجان�سة من الدرجة الأوىل.

3 �ساعات 674ري�ص: التوبوجلي الهند�سي     

الكوهومولوجي والنظريات الثنوية، نظرية ديرام، ال�سرب الكاأ�سي والنظريات العر�سية للمانيفولدات اجلزئية.

3 �ساعات 675ري�ص: التوبوجلي اجلربي     

نظريات الكوهومولوجي فوق العادية، نظريات - ك، نظرية النقطة الثابتة.

3 �ساعات 676ري�ص: نظرية الهوموتوبيا     

اإىل نف�سها، الألياف، الهوموتوبيا والزمرة الأ�سا�سية، زمر الهوموتوبيا  امل�سائل الرئي�سية، الدوال من الكرة النونية 

الهوموتوبية  العالقات  الهوموتوبية، نظريات هريو�ص،  دالة هريو�ص، نظرية اجلمع  الهوموتوبية،  املتتابعة  الن�سبية، 

لالألياف، مدخل لنظرية الهوموتوبيا لزمر يل.

3 �ساعات     CW - 677ري�ص: توبولوجيا ف�ساءات

ف�ساءات اخللية، ف�ساءات - CW، اخلوا�ص الهوموتوبية لف�ساءات - CW الهومولوجي والهومولوجي لف�ساءات 

.CW -

3 �ساعات 681ري�ص: املعادلت التفا�سلية الع�سوائية    

اخللفية املطلوبة يف نظرية املقيا�ص، تكامل ايتو، تكامل ماك�سني، قاعدة ايتو، املعادلت التفا�سلية الع�سوائية، نظريات 

وان�سطارية،  ماركوفية  كعمليات  احللول  احللول،  البتدائي، خوا�ص  التوزيع  على  العتماد  احللول،  ووحدانية  وجود 

التعميم للعمليات التي تاأخذ قيمها يف ف�ساء هيلربت.

3 �ساعات 682ري�ص: النظرية الأرقودية     

التحويالت املحافظة على القيا�ص، التكرارية، الأرقودية، نظرية الأرقودية، اخللط، الالمتغريات الت�ساكلية والطيفية، 

النرتوبي حتويالت برنويل، النرتوبي التوبوجلي.

3 �ساعات      )II( 683ري�ص: التحليل املركب

نظرية ميتاج ليفلر، نظرية واير�سرتا�ص، الدوال كاذبة التوافقية، نطاق التحليلية، التحدب الكاذب والتوافقية 

الكاذبة املتعددة، نطاق روجن، م�ساألة املوؤثر.
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3 �ساعات 684ري�ص: نظرية التوزيعات     

̀ D على ،  )W( التبولوجي ،C0
¥

 )W( الف�ساء ،)دوال الختبار، ا�سباه القيا�سات )الف�ساءات املحدبة حمليًا

C0، الف�ساء التوبولوجي )W( ¢E، الف�ســـــــاء )s)Rn، حتويالت فوربيه يف 
¥

 )W( الف�ساء التباديل للف�ساء

الفراغ، نظرية بايل - وينري - �سوارتز، ف�ساءات �سوبولوف )Hp)Rn، بع�ص التطبيقات يف املعادلت التفا�سلية 

اجلزئية.

3 �ساعات 685ري�ص: التحليل التوافقي     

تكامل  للتغري،  القابلة  الدوال غري  املرتا�سة حمليًا،  الف�ساءات  على  التكامل  التوبولوجية،  الزمر  نظرية  مبادئ يف 

الزمر  وثنائية  خ�سائ�ص  حمليًا،  مرتا�سة  لزمر  الواحدية  التمثيالت  الزمر،  ومتثيل  الدوال  اقرتان  هار،  وقيا�ص 

املرتا�سة حمليًا.

3 �ساعات 686ري�ص: جرب ف�ساءات الدوال     

جرب  يف  الدوال  جربيات  بع�ص  هومورفيزمات  احلامل  الف�ساء  متثيل  �سيلوف،  جبهة  الدوال،  جربيات  عن  مقدمة 

باناخ، املجموع املبا�سر للتقطيع والنتائج املرتبطة، جربيات باناخ كاملة النظامية التبادلية، اجلرب )C )W من اأجل 

املحدودة،  التحولت  وذات  املت�سلة   C)n( الدوال  جمموعة  فوربيه،  مت�سل�سالت   ،lp جربيات  اخلا�سة،   W بع�ص 

الدوال التحليلية يف متحول واحد، جربيات مت�سل�سالت القوى.

3 �ساعت 687ري�ص: النظرية الهند�سية للدوال    

اأ�سفار الدوال التحليلية، نظرية رو�سيه، نظرية التطبيق املفتوح، مبداأ الأعظمية، مقيد �سوارتز، مرتاجحة كارتيودوري 

واملتعلقة بالق�سم احلقيقي لدالة حتليلية، التطبيقات الكونفورمالية، مبادئ النعكا�ص، التطبيقات الواحدية.

3 �ساعات 690ري�ص: موا�سيع متقدمة يف الريا�سيات    

ي�ستعر�ص املقرر املوا�سيع البحثية امل�ستحدثة يف الريا�سيات.

الو�سائل �التجهيزات

 يوجد بالق�سم التجهيزات التالية:

املقر الرئي�ص بالدرعية

مكتبة خا�سة باأع�ساء هيئة التدري�ص 2اأ142 م 4  ·

ثالث غرف للبث التلفزيوين:1اأ95م4، 2اأ137م4، 1ب21م4.  ·

ثالثة معامل للحا�سب الآيل حتتوي على 70 جهاز حا�سوب: اأاأ118م4، اأاأ119م4، 1ب47م4.  ·

غرفة للتعلم الذاتي ) 2ب68م4 ( حتتوي على اأجهزة حا�سوب وطابعة.    ·
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فرع الطالبات بامللز

معمل حا�سوب يحتوي على 50 جهاز حا�سوب: 2اأ مبنى 21.   ·

غرفتان للبث التلفزيوين: 2   1036 مبنى 15، 1  45 مبنى 21 .  ·

من�سوبو الق�سم من الهيئة التدري�سية �امل�ساعدين �الإداريني

اأع�ساء هيئة التدري�ص

الرجال  -1

م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

1

د. اخالق احمد 

�سديقي

حتليل دايل 

وتبولوجيا جربية

باك�ستاين

دكتوراه، 

1996م

2اأ149 م4اأ�ستاذاإجنلرتا، اإدنربه
asiddiqui@ ksu.

Edu.sa

غرفة البث التلفزيوين
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

د. ال�سعيد م�سلوب2

معادلت تفا�سلية 

جزئية

جزائري

دكتوراه، 

1999م

جامعة ق�سنطينة 

اجلزائر

2ب78 م4اأ�ستاذ
mEsloub@ksu.

Edu.sa

3

د. املنجي احمد 

بالل

التحليل املركب 

والدوال اخلا�سة

تون�سي

دكتوراه، 

1980م

جامعة باري�ص 6 

فرن�سا

2اأ148 م4اأ�ستاذ
mblEl@ ksu.

Edu.sa

4

د. ت.م.ج. اإح�سان 

اهلل

التبولوجيا امل�سو�سة 

واجلربية

بنغالد�سي

دكتوراه، 

1984م

جامعة بروك�سل 

بلجيكا

2ب 80 م4اأ�ستاذ
tmgal@ksu.

Edu.sa

5

د. �سامي املنجي 

بركات

معادلت تفا�سلية 

جزئية، التحليل 

الالخطي

تون�سي

دكتوراه، 

1994م

2اأ160 م4اأ�ستاذفرن�سا
sbarakEt@ksu.

Edu.sa

6

د. �سريف �سادق 

د�سموخ

هنديهند�سة تفا�سلية

دكتوراه، 

1980م

جامعة األيجاره 

الهند

2اأ122 م4اأ�ستاذ
shariEfd@ksu.

Edu.sa

7

د. عبداللطيف 

احلاج لعراجي

جرب )متثيل الزمر 

املنتهية(

جزائري

دكتوراه، 

1993م

جامعة اإلينوي 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

2ب66 م4اأ�ستاذ
alaradji@ksu.

Edu.sa

8

د. عي�سى بن 

عبداهلل ال�سعيد

حتليل عددي 

)ريا�سيات 

حا�سبة(

�سعودي

دكتوراه، 

1990م

جامعة داندي 

اإجنلرتا

2اأ129 م4اأ�ستاذ 
Eisasaid@ksu.

Edu.sa

9

د. حممد بن 

عبدالرحمن القويز

ريا�سيات تطبيقية 

ومعادلت تفا�سلية

�سعودي

دكتوراه، 

1972م

الوليات املتحدة 

الأمريكية

2اأ155 م4اأ�ستاذ 
malgwaiz@ksu.

Edu.sa
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

10

د. حممد �سيبويه 

عبداهلل

ريا�سيات تطبيقية 

)كم ال�سوئيات(

م�سري

دكتوراه، 

1982م

جامعة لندن 

اإجنلرتا

2اأ140 م4اأ�ستاذ 
sabdalla@ksu.

Edu.sa

11

د. حممد علي 

قديري

هند�سة تفا�سلية 

)هند�سة لوران�ص(

جزائري

دكتوراه، 

1995م

جامعة مونبيلييه 

فرن�سا

2ا124 م4اأ�ستاذ 
mguEdiri@ksu.

Edu.sa

تون�سيحتليلد. مراد بن �سليمان12

دكتوراه، 

1996م

1اأ83 م 4اأ�ستاذفرن�سا
mbEnslimanE@

ksu.Edu.sa

13

د. م�سطفى خليل 

دملخي

حتليل )معادلت 

تفا�سلية جزئية(

�سوري

دكتوراه 

دولة، 

1982م

جامعة باري�ص 

فرن�سا

2اأ146 م4اأ�ستاذ 
damlakhi@ksu.

Edu.sa

14

د. جنم الدين 

ت�سوريف

تون�سيحتليل

دكتوراه، 

1998م

فرن�سا

اأ�ستاذ 

م�سارك

1ب33 م 4
nchorfi@ksu.

Edu.sa

15

د. يو�سف بن 

عبداهلل اخلمي�ص

جرب )نظرية 

احللقات(

�سعودي

دكتوراه، 

1977م

جامعة ردجن 

اإجنلرتا

2اأ182 م4اأ�ستاذ
ykhamEEs@
ksu.Edu.sa

د. م�سعود بونخل16

ريا�سيات اأمثلية 

ونظرية التحكم

جزائري

دكتوراه، 

1999م

جامعة مونبيلييه 

فرن�سا

2اأ184 م4اأ�ستاذ
bounkhEl@ksu.

Edu.sa

17

د. اإبراهيم بن 

�سالح العليان

�سعوديحتليل عددي

دكتوراه، 

2004م

جامعة كلورادو 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ181 م 4
ialolyan@ksu.

Edu.sa
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

18

د. احمد حميد 

�سراري

جرب )نظرية 

الزمر(

فل�سطيني

دكتوراه، 

1982م

جامعة ال�سرق 

الأو�سط التقنية 

تركيا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ 177 م4
asharary@ksu.

Edu.sa

19

د. احمد علوي 

حممد كمال علي

م�سريجرب

دكتوراه، 

1991م

جامعة القاهرة 

م�سر

اأ�ستاذ 

م�سارك

2ب 59 م4
aamkamal@
ksu.Edu.sa

20

د. احمد كامل 

خليفه

م�سريحتليل عددي

دكتوراه، 

1979م

جامعة هرييوت 

وات اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ 163 م4
khalifa@ksu.

Edu.sa

21

د. حت�سني 

م�سطفى غزال

توبولوجي 

)توبولوجي 

اجلربي(

اأردين

دكتوراه، 

1979م

جامعة لندن 

اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ183 م4
tmghazal@ksu.

Edu.sa

22

د. خواجه ظفر 

اإلهي

ريا�سيات تطبيقية 

)ديناميكا املوائع(

باك�ستاين

دكتوراه 

هند�سة، 

1977م

جامعة هانوفر 

اأملانيا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ 138 م4
kzElahi@ksu.

Edu.sa

23

د. ر�سوان ح�سني 

بت

حتليل عددي 

)حتليل دايل(

باك�ستاين

دكتوراه، 

1988م

جامعة ليدز 

اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ125 م4
rizwanbu@ksu.

Edu.sa

24

د. �سلمان بن 

عبدالرحمن 

ال�سلمان

جرب )نظرية 

الزمر(

�سعودي

دكتوراه، 

1973م

جامعة برمنجهام 

اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ173 م4
alsalman@ksu.

Edu.sa

25

د. �سهيل حم�سن 

ال�سابي

تون�سيحتليل دايل

دكتوراه، 

1998م

جامعة باري�ص 1 

�سوربون فرن�سا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2ب64 م4
schEbbi@ksu.

Edu.sa
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

26

د. �سالح عبداهلل 

ال�سنو�سي

حتليل )النظرية 

الأرقودية( 

�سوداين

دكتوراه، 

1975م

جامعة ووريك 

اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ145 م4
Elsanosi@ksu.

Edu.sa

27

د. علي بن عبداهلل 

ال�سحيباين

جرب )نظرية 

حلقات الزمر(

�سعودي

دكتوراه، 

1977م

اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ154 م4
aasuhaibani@

ksu.Edu.sa

28

د. عماد التومي 

عبداهلل ب�سار

نظرية اجلهد 

والتحليل غري 

اخلطي

تون�سي

دكتوراه، 

2006م

تون�ص

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ 176 م4
abachar@ksu.

Edu.sa

29

د. فوزي بن احمد 

الذكري

جرب )نظرية 

األأعداد(

�سعودي

دكتوراه، 

1981م

جامعة كاليفورنيا 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ174 م4
thukair@ksu.

Edu.sa

د. مالك طالبي30

الهند�سة غري 

الإبدالية

فرن�سي

دكتوراه، 

2001م

فرن�سا

اأ�ستاذ 

م�سارك

1اأ84 م 4
mtalbi@ksu.

Edu.sa

د. حمفوظ عامل31

حتليل )حتليل 

مركب(

هندي

دكتوراه، 

1978م

جامعة عليكره 

الهند

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ158 م4
mahfuzam@
ksu.Edu.sa

32

د. حممد ا�سف 

قري�سي

جرب

)اجلرب األإبدايل(

باك�ستاين

دكتوراه، 

1981م

جامعة اأدنربه 

اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2ب65 م4
mohdasif@ksu.

Edu.sa

33

د. حممد 

البو�سريي جاليل

تون�سيالهند�سة التفا�سلية

دكتوراه، 

2004م

فرن�سا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ 159م4
jlEli@ksu.Edu.

sa
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

34

د. م�ساعد بن 

عبدالعزيز العبد 

اللطيف

الريا�سيات 

املتقطعة )نظرية 

الر�سومات(

�سعودي

دكتوراه، 

1997م

جامعة كيل اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2ب58 م4
mosaadal@ksu.

Edu.sa

35

د. معروف عبد 

الرحمن �سمحان

اأردينجرب )جرب �سامل(

دكتوراه، 

1985م

جامعة اإلينوي 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ126 م4
msamhan1@
ksu.Edu.sa

36

د. من�سور بن علي 

اليزيدي

�سعودينظرية التقريب

دكتوراه، 

1989م

جامعة اأوريجون 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ153 م4
yazidi@ksu.

Edu.sa

37

د. نبيل الها�سمي 

الورميي

تون�سيحتليل مركب

دكتوراه، 

1997م

فرن�سا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ150 م4
ourimi@ksu.

Edu.sa

38

د.حممد 

عبدالواحد

تون�سيالتحليل العددي

دكتوراه، 

2002م

جامعة بو بفرن�سا

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ 185
mabdelwahed@

ksu.Edu.sa

39

د. يو�سف بن �سالح 

ال�سنيفي

جرب)نظرية 

احللقات البدالية 

وحلقياتها(

�سعودي

دكتوراه، 

1990م

جامعة 

�ساوثهامبتون 

اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�سارك

2اأ128 م4
shaniafi@ksu.

Edu.sa

جامعة تون�ص املناردكتوراهتون�سينظرية الرتكيباتد. املن�سف بوعزيز40

اأ�ستاذ 

م�ساعد

اأاأ 3/129

mbouaziz@ksu.
edu.sa

41

د. برهان �سامل 

حلواين

تون�سيحتليل مركب

دكتوراه، 

2006م

فرن�سا

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ 157م4
halouani@ksu.

Edu.sa
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

42

د. ب�سري علي حممد 

دايل

زمرة يل وهند�سة 

تفا�سلية

تون�سي

دكتوراه، 

2001م

تون�ص

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2ب60 م4
bdali@ksu.Edu.

sa

43

د. جمال خليفة 

بنعامر

املعادلت التفا�سلية 

ذات امل�ستقات 

اجلزئية

تون�سي

دكتوراه، 

2004م

تون�ص

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ152 م4
jbEnamEur@
ksu.Edu.sa

44

د. ح�سني حممد 

ال�سدراوي

تون�سيحتليل دايل

دكتوراه، 

1992م

جامعة بوردو 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2ب62 م4
sadrawi@ksu.

Edu.sa

45

د. ح�سني علي 

قديري

جزائريحتليل دايل ومركب

دكتوراه، 

2001م

جامعة بروفان�ص 

فرن�سا

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ 175م4
hguEdiri@ksu.

Edu.sa

46

د. يو�سف احلبيب 

بو دبو�ص

اأاأ129م2اأ�ستاذجامعة �سفاق�صدكتوراهتون�سينظرية الرتكيبات

youssefboudabbous
@yahoo.fr

47

د. �سليم علي 

عبيدات

ريا�سيات حا�سبة 

)الإ�ستكمال 

بكثريات احلدود 

ذات املتغريين(

اأردين

دكتوراه، 

2005م

معهد الريا�سيات 

واملعلوماتية بلغاريا

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ123 م4
salEEm@ksu.

Edu.sa

48

د. �سالح حممد 

ح�سن

م�سريحتليل عددي

دكتوراه، 

1998م

جامعة روركي 

الهند

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ144 م4
smhm@ksu.

Edu.sa

49

د. طارق بن 

عبدالرحمن 

الفا�سل

حتليل )نظم 

ديناميكية(

�سعودي

دكتوراه، 

2003م

جامعة اإلينوي 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ172 م4
alfadhEl@ksu.

Edu.sa
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

50

د. عمر حممد 

�سالح حامد

حتليل عددي 

)للمعادلت 

التكاملية(

اأردين

دكتوراه، 

1983م

جامعة �سالفورد 

اإجنلرتا

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ178 م4
omshamEd@

ksu.Edu.sa

51

د. فهد مبارك 

ال�سمري

�سعوديالهند�سة اجلربية

دكتوراه، 

2002م

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ179 م4
fmobarak@ksu.

Edu.sa

52

د. حممد بن عبد 

العزيزالزهريي

الريا�سيات 

املتقطعة )نظرية 

الرتكيبات(

�سعودي

دكتوراه، 

1997م

جامعة اأوتاوا كندا

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ127 م4
zohairi@ksu.

Edu.sa

د. م�سطفى ب�سر53

ريا�سيات تطبيقية 

)البيولوجيا 

احليوية(

من�ساوي

دكتوراه، 

1999م

فرن�سا

اأ�ستاذ 

م�ساعد

2اأ180 م4
mbachar@ksu.

Edu.sa

�سوداينمعادلت تفا�سليةد. ح�سن الطيب54ـ

دكتوراه، 

2008م

بوترا ماليزيا

اأ�ستاذ 

م�ساعد

اأاأ131م4
saakhlaq@
yahoo.com

ال�سيدات )فرع الطالبات(  -2

م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

1

د. فاطمة بكر 

جمجوم

�سعوديةحتليل دايل

دكتوراه، 

1990م

جامعة ردجن 

اإجنلرتا

3/ 817 م9اأ�ستاذ
fjamjoom@
ksu.Edu.sa

هنديةهند�سة غري اإبداليةد. فاطمة العظمي2

دكتوراه، 

1996م

جامعة كلورادو 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اأ�ستاذ 

م�سارك

29/3 م21
fazmi@ksu.

Edu.sa
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

د. فريوز ت�سري3

ريا�سيات تطبيقية 

على احلا�سب الآيل

كندية

دكتوراه، 

1996م

جامعة لفال كندا

اأ�ستاذ 

م�سارك

26/2 م21
ftchiEr@ksu.

Edu.sa

�سعوديةنظرية اجلهدد. ابت�سام باجنيد4

دكتوراه، 

1999م

جامعة امللك �سعود 

ال�سعودية

33/3 م21اأ�ستاذ م�سارك
bajunaid@
ksu.Edu.sa

5

د.جواهر اأحمد 

املفرج

�سعوديةالتبولوجي امل�سو�ص

دكتوراه، 

2009م

جامعة امللك �سعود 

ال�سعودية

32/3 م21اأ�ستاذ م�ساعد
jmufarij@ksu.

Edu.sa

6

د. حنان عبد 

العزيز العليان

جرب)احلافات 

الت�سل�سلية(

�سعودية

دكتوراه، 

2001م

جامعة امللك �سعود 

ال�سعودية

94/3م 21اأ�ستاذ م�ساعد
Holayan@
ksu.Edu.sa

�سعوديةنظرية اجلهدد. �سعاد احلميدان7

دكتوراه، 

2000م

جامعة امللك �سعود 

ال�سعودية

95/3 م21اأ�ستاذ م�ساعد
shEmEdan@
ksu.Edu.sa

8

د. �سمرية عبد 

احلميد علي

م�سريةحتليل دايل

دكتوراه، 

1980م

جامعة ردجن 

اإجنلرتا

32/2 م21اأ�ستاذ م�ساعد
Saali@ksu.

 Edu.sa

د. عبري احلربي9
ريا�سيات  تطبيقية 

)ريا�سيات حا�سبة(

�سعودية

دكتوراه، 

1997م

الوليات املتحدة 

الأمريكية

25/2 م21اأ�ستاذ م�ساعد
abir@ksa.

Edu.sa

م�سريةجربد. عزة الطحان10

دكتوراه، 

1988م

جامعة برمنجهام 

اإجنلرتا

30/2 م21اأ�ستاذ م�ساعد

dr.azza_
Eltahan@

yahoo.co.uk

د. ع�سرة جاهان11

حتليل )دوال 

خا�سة(

هندية

دكتوراه، 

1987م

جامعة عليكره 

الهند

28/2 م21اأ�ستاذ م�ساعد
ijahan@ksu.

Edu.sa

�سعوديةحتليل عدديد. فردو�ص توفيق12

دكتوراه، 

1988م

جامعة لندن 

اإجنلرتا

33/2 م21اأ�ستاذ م�ساعد
Fardtaw12@
hotmail.com
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م
ا�سم ع�سو هيئة 

التدري�ص

التخ�س�ص 

الدقيق
اجلن�سية

املوؤهل 

العلمي

اجلامعة التي 

تخرج منها

الرتبة 

الأكادميية
املكتب

الربيد 

الإلكرت�ين

13

د. مي�ساء حممد 

من�سور القر�سي

�سعوديةنظرية اجلهد

دكتوراه، 

2004م

جامعة امللك �سعود 

ال�سعودية

21/3 م21اأ�ستاذ م�ساعد
Maysaa@
ksu.Edu.sa

14

د. جنالء عبد 

العزيز �سليمان 

التويجري

�سعوديةحتليل دايل

دكتوراه، 

2007م

جامعة اأك�سفورد 

اإجنلرتا

87/3 م21اأ�ستاذ م�ساعد
Najla@ksu.

Edu.sa

15

د. هند �سالح 

البليهد

جرب )نظرية 

احللقات(

�سعودية

دكتوراه، 

2001م

جامعة امللك �سعود 

ال�سعودية

27/2 م21اأ�ستاذ م�ساعد
blEEhEd@
ksu.Edu.sa

16

د. هيفاء حممد 

اجلربين

�سعوديةحتليل دايل

دكتوراه، 

2004م

جامعة امللك �سعود 

ال�سعودية

31/3 م21اأ�ستاذ م�ساعد
hjEbrEEn@
ksu.Edu.sa

17

د. هيله حممد 

العودان

هند�سة 

املانيفولدات 

التفا�سلية

�سعودية

دكتوراه، 

2001م

جامعة امللك �سعود 

ال�سعودية

28/3 م21اأ�ستاذ م�ساعد
halodan@
ksu.Edu.sa

18

د. زينب �سيد 

اإبراهيم من�سور

دكتوراهم�سريةالدوال اخلا�سة

جامعة القاهرة 

م�سر

3/ 817 م9اأ�ستاذ م�ساعد
ZEinabsg8@
hotmail.com
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امل�ساعد�ن

الرجال  -1

الربيد الإلكرت�ينرقم الغرفةالوظيفةالإ�ســــــــــــمم

1ibhammad@ksu.Edu.sa اأ 82 م 4حما�سرابراهيم حماد ابراهيم حماد1

1halkhrEgi@ksu.Edu.saاأ80 م4حما�سرحمد عبدالرحمن اخلريجي2

1khnowar@ksu.Edu.sa اأ 82 م 4حما�سرخالد ابراهيم احمد نوار3

sranjan@ksu.Edu.saاأاأ129 م4حما�سر�سنجيف راجنان4

1skar@ksu.Edu.saاأ82 م 4حما�سر�ساكر ح�سن علي ال�سباغ5

Rahmouni2006atEf@yahoo.frاأاأ 129م4حما�سرعاطف حممد العامل رحموين6

1moh_abdElsamEEa_h@yahoo.comاأ 82 م4حما�سرحممد عبد ال�سميع7

1HazEm5411@hotmail.comاأ 92 م4باحث علميحازم ح�سني حفناوي8

1mkhayata@ksu.Edu.saاأ79 م4باحث علميد. حممد حممود خياطه9

1hanihomaidy@hotmail.comاأ91 م4باحثهاين عبدالرحمن احلميدي10

معمل احلا�سب الآيل
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 1z_malEk@hotmail.comاأ94 م4م�ساعد باحثمالك عبدالرحمن زين العابدين11

1ahmhissi@ksu.Edu.saاأ91 م4معيداحمد فرحان اله�سي12

1zkhalaf@ksu.Edu.saاأ92 م4معيدزكريا عادل خلف13

مبتعثمعيد�سامل بن �سنت املطريي14

1skloub@ksu.Edu.saاأ94 م4معيد�سمري احمد كلوب15

مبتعثمعيد�سعالن القرين16

1fotaibi@ksu.Edu.saاأ93 م4حما�سرفواز �سعود العتيبي17

almubark@ksu.Edu.saمبتعثمعيدماجد عبداملح�سن املبارك18

2Msoliman@ksu.Edu.saاأ162 م4معيدحممد ال�سيد حممد �سليمان 19

2maboElrish@ksu.Edu.saب81 م4معيدد. حممد ر�سمي ابو الري�ص20

مبتعثمعيدحممد نا�سر الغامدي21

مبتعثمعيدنا�سر ابراهيم الرتكي22

1almulahy@ksu.Edu.saاأ90 م4فنيعادل ال�سهري23

2ahamdan@ksu.Edu.saب81 م4فنيعبد الرحيم احمد حمدان24

ال�سيدات )فرع الطالبات(  -2

الربيد الإلكرت�ينالغرفةالوظيفةالإ�ســـــــــــــــــــــــــــــمم

60/2Hn_338@hotmail.com م21حما�سرحنان رابح �سليمان العوهلي1

61/2myrEsa@gmail.com م21حما�سررمي خالد الع�سريي2

sarro_sa@hotmail.comمبتعثةحما�سر�ساره الزيد3

91/3noura.ksu@hotmail.com م21حما�سرنوره ح�سن عبداهلل ال�سهري4

halsaud@ksu.Edu.saمبتعثةحما�سرهدى �سالح عبداهلل ال�سعود5

93/3hsodais@yahoo.com م21حما�سرهناء حممد ال�سدي�ص6

83/3wEdadbabikEr@yahoo.com م21حما�سروداد بابكر ف�سل اهلل العطايا7

93/3Al.abduljabbar@yahoo.com م21معيداريج العبد اجلبار8

815/3aalhomaidhi@ksu.Edu.sa م9معيدالهنوف احلمي�سي9



73

الربيد الإلكرت�ينالغرفةالوظيفةالإ�ســـــــــــــــــــــــــــــمم

61/2Anwa2030@Yahoo.com م21معيدانوار املعلم 10

sigmamath@hotmail.comمبتعثةمعيداميان �سامل حممد الحمدي11

57/2Taldabaan@ksu.Edu.sa م21معيدتهاين ال�سبعان12

91/3dalghanEm@ksu.Edu.sa م21معيددلل غامن الغامن 13

57/2rEEmmath@yahoo.com م21معيدرمي عبداهلل املحمود14

60/2sbinhazzaa@ksu.Edu.sa م21معيد�سميه بن هزاع 15

Mfmf_23@hotmail.com 815/3م 9معيدمنال الفليج 16

mrm_232@hotmail.comمبتعثةمعيدمها رحمة حممد العماري17

815/3malmousa@ksu.Edu.sa م9معيدمها املو�سى18

59/2nalmutaz@ksu.Edu.sa م21معيدنهى املعتاز19

59/2halrashidi@ksu.Edu.sa م21معيدهدى الر�سيدي20

الإداريون

الرجال  -1

الربيد الإلكرت�ينرقم الغرفةالوظيفةالإ�سمم

2balfagEh@ksu.Edu.saاأ164 م4فنيحممد عبدالرحمن بلفقيه1

2wotaibi@ksu.Edu.saاأ169 م4�سكرتريوليد العتيبي2

ال�سيدات )فرع الطالبات(  -2

الربيد اللكرت�ينرقم الغرفةالوظيفهال�سمم

2/53Trumaih_tr@yahoo.com م 21�سكرتريةمتا�سر الرميح1

anoud1982@windowslivE.comاملعمل م 21فنيةالعنود ال�سعدون2
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مكتبة أعضاء هيئة التدريس


