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هـ ١٤٣١الرياض ، معروف مسحان ، فوزي الذكري ، نظرية األعداد وتطبيقاا ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ، ) ٦
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  ) م٢٠٠٧(. هـ١٤٢٧لنشر والتوزيع ، الرياض ، معروف مسحان ، فوزي الذكري ، نظرية الزمر ، دار اخلرجيي ل) ٧

  ) م٢٠٠٨(. هـ١٤٢٩معروف مسحان ، فوزي الذكري ، نظرية التعمية ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ،الرياض ، ) ٨

، دار اخلرجيي ) اجلزء األول ( ا ، فوزي الذكري ، رياضيات األوملبياد ، اجلرب معروف مسحان ، دورين أندريك) ٩

  ) .م ٢٠١١(هـ ١٤٣٢للنشر والتوزيع الرياض ، 

  .هــ١٤٢٨براهيم العليان ، مقدمة يف الرباجمة اخلطية ، جامعة امللك سعود ، الرياض ) ١٠

 .هـ١٤٣٢، طبعة ثانية ، الرياض ) اجلزء األول  (حممد القويز ، صاحل السنوسي ، مبادئ التحليل احلقيقي ) ١١

  ) م٢٠١١(



( هــ١٤٢٩طبعة ثانية ، الرياض ) اجلزء الثاين ( حممد القويز ، صاحل السنوسي ، مبادئ التحليل حلقيقي ) ١٢

  ) م ٢٠٠٨
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 ) .م ٢٠٠٩(ه ١٤٢٩ .السعودية_ دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض ) الطبعة الثانية
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