جـــامعة الملك سعـــــود

نموذج

( هـ )

كلية العلـــــوم

قســـم الريــاضيــــــــــات

مختصر توصيف المقرر
اسم المقرر :النمذجة في علم األحياء الرياضي

رقم المقرر ورمزه :ريض 426

المتطلب السابق للمقرر :ال يوجد

لغة تدريس المقرر :االنجليزية

مستوى المقرر :المستوي 8

الساعات المعتمدة(0+0+3)3 :

وصف المقرر :
مقدمة لنماذج المقصورات أمثلة ،نظرة عامة على
المعادالت التفاضلية
تحليل مستوى الطور :النظام الخطي ،ديناميكيات
السكان :نموذج فيرهلست ،نموذج المفترس والفريسة،
الفعل الحركي
التحليل النوعي للنظام ،نماذج الوباء األساسية نظم
غير خطية وخطية
التحليل النوعي والتفاعل العام للنماذج السكانية،
التحليل النوعي من القانون النموذجي لألوبئة
 ،نموذج ) (SIمع العالج وتشعيب هوبف ،نموذج
الخلية السكانية ،التقدير للوسطاء ،مشروع

Module Description
Compartment Model and Examples,
Qualitative analysis of 2x2 Syste. PhasePlane Analysis: Linear System,
Population dynamics: Verhulst Model, A
Predator-Prey Model, reaction kinetic,
Overview of Differential equations,
Mathematics Software as Matlab and
Maple, A basic epidemic model (SIR),
Nonlinear Systems and Linearization,
Qualitative Analysis of the General
Population Interaction, Model Qualitative
Analysis of the Epidemic Model.
SI Model with treatment and Hopf
Bifurcation, A cell population model,
Parameter estimation, Project

أهداف المقرر :
يمكن تحليل العديد من النماذج الرياضية وفهم
التعقيدات.
ويمكن إنشاء اتصال مباشر مع جهاز الكمبيوتر من
أجل مساعدتهم على حل بعض الظواهر المعقدة
دراسة االستقرار و عدم االستقرار و كدالك هوبف
بيفركايشن

Module Aims
The ability to apply the numerical
methods to solve mathematical models
The ability to write and run programs
and understand the limitation of
different complicated models.
A Qualitative study such as Stability,
instability, Hopf Bifurcation
The ability to apply the numerical
methods to solve mathematical models

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
أن يكونوا على دراية بالنمذجة الرياضية والمعادلة
التفاضلية التي يمكن استخدامها في علوم الحياة
ويمكنهم تحليل العديد من النماذج الرياضية البيولوجية
وفهم المضاعفات.
يمكن أن تخلق اتصال مباشر مع جهاز كمبيوتر من

They can be familiar with mathematical
modeling and differential equation that
can be used in life sciences
They can analyze several biological
mathematical models and understand the
complication.
They can create a direct contact with a

computer in order to help them solving
some complicated phenomena
Will be more familiar to work with
Matlab Have knowledge to work in team

أجل مساعدتهم على حل بعض الظواهر المعقدة
سوف تكون أكثر دراية للعمل مع ماتالب لديك
المعرفة للعمل في الفريق

:الكتاب المقرر والمراجع المساندة
سنة النشر
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