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الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله األمين ،أما بعد:
ً
ُ
إن األيام لتمر شاهدة على نهضة تنموية عظيمة تبنى بسواعد املخلصين من أبناء هذا البلد العظيم الذي
كرمه هللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
وال شك أن التحول إلى مجتمع املعرفة الذي تنشده اململكة العربية السعودية يتطلب كفاءات وطنية
مؤهلة وقادرة على املنافسة محليا واقليميا ودوليا ،فالتقدم العلمي والتقني املتسارع ال يترك مجاال ملتكاسل أو
متباطئ واال كان خارج إطار الزمن.
ً
ولقد بات يقينا أن قادة هذا البلد املعطاء-أيدهم هللا-يولون بناء اإلنسان ُج ّل اهتمامهم ،ومن
دور أساس ي في تقدم اإلنسان،
أدوات هذا االهتمام العناية بالتعليم الذي هو أساس تقدم األمم ملا له من ٍ
وتنمية قدراته التواصلية مع الشعوب األخرى لالطالع على علومهم ،وإنتاجهم الفكري ،ونقل ما يخدم
املسيرة التنموية لوطننا الحبيب في ضوء رؤية اململكة .2030
ً
ولتحقيق هذه الرؤية فإن كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران واتساقا مع رؤية الجامعة ،تسعى
ً
دائما إلى التطوير والتحسين املستمر سواء على صعيد البنية التحتية واملنشآت أو الخطط والبرامج بما
يحقق الجودة والتميز في العملية التعليمية ولتوفير تعليم وتعلم يلبيان احتياجات املجتمع وسوق العمل
وذلك من خالل التخطيط والتوجيه واملتابعة والتقويم حتى تحقق الكلية بأمر هللا رسالتها وتكون بيئة
ً
أكاديمية جاذبة للطالب وذلك لتخريج أجياال قادرة على املساهمة الفاعلة في التنمية املستدامة من خالل
إجراء البحوث التطبيقية ،واالستخدام األمثل للتقنيات الحديثة ،وتفعيل الشراكة على املستوى املحلي
واإلقليمي والعاملي وذلك من أجل بناء وطننا الغالي بسواعد أبنائه وبناته املتميزين.
نسأل هللا التوفيق والسداد للجميع.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
عميد كلية العلوم واآلداب

د  .عبد الرمحن بن عبد اهلل آل معدي
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س ِ
لوال ميل ْن ْك ْم َي ْتلْلو َعلَل ْي ْك ْم َءا َياتي َنلا
سل ْل َنا فيلي ْك ْم َر ْ
الحمد هلل رب العالمين القائل في محكم التنزيلَ } :ك َما أَ ْر َ
لاب َوا ْلح ْيك َمل َلة َو ْي َعلك ْم ْك ل ْم َمللا لَ ل ْم َت ْكو ْنللوا َت ْعلَ ْمللو َ ( {)151البقررر ،و لالة ر ،
َو ْيل َلز ككي ْك ْم َو ْي َعلك ْم ْك ل ْم ا ْل يك َتل َ
لالسر م ى ررد سرريدنا محمررد سرريد الع مرران لسرريد ا للررين لالعرررين رسررلل رب العررالمين لى ررد لر
لةحب أجمعين.
أما بعد،
تعتبر الجامعات المكان الرئيسي الذي يهيأ المجتمع ل نسجام مع العطط التنملية
لاالستراتيجية لهي الجهة القادر ،ى د احتلان المستجدات التقنية لتهيئة المجتمع ل تعامل معها
بهدف تطلير المجتمعات لتلجيهها في معت ف مجاالت الحيا،و للتحقيق مهمة الجامعات عضعت
مناهج التدريس لمراجعات كثير ،ىالجت ربط ا ةلل النظرية بالتطبيقات العم ية لإكساب الط ب
احدث اإلنجازات التقنية لتزليدهم بالمع لمات لالمعارف الحديثة في مجال تعةةهم.
لفي جامعة نجرانو كان البد من سد الثغر ،بين الدراسات النظرية لالتطبيقات العم يةو
لكان هذا ا ساس لران إنشان قسم الرياضيات التي يتمحلر اهتمام بتع يم الط ب باستعدام
مهارات التع يم لالتفكير المنطقي لالبحث لالتح يل لالتقنيات الحديثة لتدريب الط ب قبل تعرجهم
ل مشاركة في التنمية ل ب د.
لبنا ًن ى د قرار مج س القسم بتعديل دليل القسمو بما يتماشد مع التطلرات المت حقة التي
تشهدها الجامعات السعلدية بةلر ،ىامة لجامعة نجران بةلر ،عاةة .
ليهدف هذا الدليل إلد التعريف بالقسم لطبيعة الدراسة في لمتط باتهاو مما يساىد ى د
اتعاذ القرارات المناسبة فيما يتع ق باعتيار التعةص الع مي لتطبيق ال لائح لا نظمة الدراسية.
لال يفلتني أن أقدم جزيل الشكر لألعل ،أىضان هيئة التدريس بالقسم الذين أسهملا في إىداد هذا
الدليل لانجازه لالذي نأمل أن يمثل لسي ة جيد ،لتحسين المعرجات.

د .محمد علي فايع
رئيس القسم
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اسم البرنامج :بكالوريوس علوم وتربية في الرياضيات
نشأة القسم:
أنشئ القسم عقب صدور قرار تأسيس كلية العلوم واآلداب في العام الجامعي  1427/1426هـ
والتحق ببرنامج البكالوريوس بالقسم  6طالبات ،وفي العام 1430/1429هـ ألتحق ببرنامج
البكالوريوس  -فرع البنين  48طالب .وفي العام الدراسي 1431/1430هـ أقر مجلس القسم الخطة
الدراسية لبرنامج ماجستير علوم بالرياضيات ،حيث بدأ القسم بتنفيذ الخطة الدراسية في الفصل
الدراسي الثاني من العام الجامعي 1432/1431هـ.
عنوان المراسلة
ص .ب:

نجران – المملكة العربية السعودية

تليفون +966 5509558 :

فاكس+966 5509591 :

البريد اإللكترونيmathdep@nu.edu.sa :
رؤية القسم
المنافسة محليا ً وإقليميا في مجال تعليم الرياضيات
رسالة القسم
يعد البرنامج كوادر متميزة علميا وتربويا في علوم الرياضيات من خالل مناهج حديثة ومتطورة
تلبي احتياجات المجتمع.
أهداف القسم
 -1تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية في الرياضيات
 -2إعداد كادر قادر على تدريس الرياضيات في مؤسسات التعليم العام
 -3تأهيل الطلبة المتميزين لمواصلة دراساتهم العليا
 -4إكساب الطلبة عدد من المهارات العقلية (التفكير المنطقي ،التحليل ،التعليل ،حل المشكالت)
 -5تأهيل الطالب الرتياد سوق العمل بكفاءة في وظائف تحتاج لمهارات رياضية.
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نظام التسجيل و القبول
الشروط العامة لتسجيل وقبول الطالب
يشترط لقبول الطالب المستجد في قسم الرياضيات اآلتي:
أ-

أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها من داخل المملكة
أو من خارجها.

ب-

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس
سنوات ويجوز االستثناء بتوجيه من مدير الجامعة.

ت-

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ث-

أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس القسم.

ج-

أن يكون الئقا ً طبياً.

ح-

أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو
خاصة.

خ-

أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس القسم وتعلن وقت التقديم.

د-

أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.

تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقا ً لدرجاتهم في اختبار الشهادة
الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.
الدرجات العلمية التي يمنحها القسم
يمنح القسم الدرجات اآلتية:
 درجة بكالوريوس علوم وتربية في الرياضيات
 درجة الماجستير في علوم الرياضيات.
الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس علوم وتربية
متطلبات التخرج:
يتطلب من الطالب انجاز عدد  128وحدة دراسية.
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توزيع المقررات على المستويات الدراسية

السنة األولـى
المستوى األول
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)*

111سلم2-

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

201عرب2-

المهارات اللغوية

2

102نجل3-

نصوص لغوية

3

110ترب2-

أصول التربية

2

101فيز4-

مقدمة في علم الفيزياء

)1+3(4

101ريض3-

حساب التفاضل والتكامل1

 ) 2 + 3( 4عملي

المجموع

المتطلب السابق

16

المستوى الثاني
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)*

112سلم2-

الثقافة اإلس مية2
التحرير العربي
التقليم التربلي
حساب التفاضل
لالتكامل2
مبادئ المنطق لالجبر
الحديث
الكيميان العامة1

2

202عرب2-
151نفس2-
121ريض3-
145ريض3-
101كيم4-

المتطلب السابق

2
2
3
3
)1* +3(4
16

مجموع الوحدات

* وحدة دراسية عملي =  2ساعات فعلية عملي
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101ريض3-

السنة الثانية
المستوى الثالث
الــمــقــــــــرر
االســـــــــم

(نظري  +عملي)

الثقافة اإلس مية3
ى م النفس التربلي
الهندسة التح ي ية
استاتيكا
جبر المةفلفات
مبادئ اإلحةان
لاالحتماالت

2

الرقم والرمز
113سلم2-
221نفس3-
161ريض3-
171ريض3-
241ريض3-
101احص3-

الوحدات الدراسية

المتطلب السابق

3
3

101ريض

3

101ريض

3
3
17

مجموع الوحدات

المستوى الرابع
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

114سلم2-

الثقافة اإلس مية4
المناهج
التلجي لاإلرشاد النفسي
الديناميكا1
التح يل الحقيقي1
هندسة تح ي ية مجسمة
نظرية الزمر

2
2
2
3
3
2
3

230نهج2-
369نفس2-
212ريض3-
281ريض3-
262ريض2-
341ريض3-

17

مجموع الوحدات
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المتطلب السابق

171ريض
101ريض
161ريض
145ريض

السنة الثالثة
المستوى الخامس
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

211نهج2-

)1+1(2

352ترب2-
221ريض3-
222ريض3-
280ريض3-
342ريض3-
241احص3-

المتطلب السابق

الحاسلب في التع يم
اإلدار ،المدرسية
حساب التفاضل
لالتكامل3
مقدمة في المعادالت
التفاض ية
مبادئ البرمجة
الجبر العطي

3

121ريض

3

121ريض

)1+2(3

121ريض

3

145ريض

نظرية االحتماالت

3

101ريض

2

مجموع الوحدات

19

المستوى السادس
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

353ترب2-

اإلشراف التربلي
تقنيات تع يم
التح يل الحقيقي2
التح يل العددي1
تبلللجي ىام
أحيان ىامة

2

341نهج2-
381ريض3-
452ريض3-
471ريض3-
101حيا4-

المتطلب السابق

)1+1(2
3

281ريض

3

121ريض

3

281ريض

)1+3(4

مجموع الوحدات

17

9

السنة الرابعة
المستوى السابع
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم

(نظري  +عملي)

360نهج2-

التربية البيئية

2

353نهج3-

3

الرقم والرمز

المتطلب السابق

طرق تدريس
الرياضيات
المعادالت التفاض ية

3

222ريض

383ريض3-

نظرية المتغير المركب

3

281ريض

441ريض3-

الح قات لالحقلل

3

341ريض

483ريض3-

التح يل الدالي

3

381ريض

321ريض3-

17

مجموع الوحدات

المستوى الثام
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

475نهج8-

التربية الميدانية

8

353نهج3-

ندل،

1

471ريض

498ريض1-
مجموع الوحدات

9
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مفردات المقررات
اسم المقرر

رمز المقرر

حساب التفاضل لالتكامل (1

101ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

ا ىدا د الحقيقية و المتباينات و الدلال و الدالة المتباينة لمعكلسهاو تعريف النهاية و االتةالو علاص الدالة
المتة ة ى د فتر ،و االشتقاق و طرق االشتقاقو النقاط الحرجةو القيم القةلى المط قةو القيم القةلى
المح يةو نظرية القيمة المتلسطةو التزايد لالتناقص و اعتبار المشتقة ا للد اعتبار المشتقة الثانيةو التقعر و
نقاط االنق ب و العطلط التقاربيةو رسم المنحنيات و مسائل القيم القةلى التطبيقية و مسائل المعدالت
المترابطة و القطلع المعرلطية.

اسم المقرر

رمز المقرر

حساب التفاضل لالتكامل (2

121ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

تعريف التكامل المحدد باستعدام مجملع ريمان و علاص التكامل المحددو نظرية القيمة المتلسطة في
التكامل لالنظرية ا ساسية في حساب التفاضل لالتكامل و الدالة ا ة ية لتعريف التكامل غير المحددو
طريقة التكامل بالتعليضو الدلال ال لغاريتمية لالسية و الدلال الزائدية لالزائدية العكسيةو طرق التكامل
 :التكامل بالتجزين و التعليضات المث ثية و طريقة إكمال المربعو تكام ت الدلال الكسرية و حساب
التكام ت المحدلد ،بطريقة تقريبية (طريقة شب المنحرف قاىد ،للبيتالو التكام ت المعت ةو حساب
المساحات لحجلم ا جسام الدلرانية و حساب طلل قلس لمنحنو اإلحداثيات القطبية و رسم بعض
المنحنيات المعرلفة في اإلحداثيات القطبية و حساب المساحات باإلحداثيات القطبية.

اسم المقرر

رمز المقرر

مبادئ المنطق لالجبر الحديث

145ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

المجملىات (الفئات وأنلاع المجملىات العددية لعةائةها الرئيسيةو جبر المجملىات و التقارير
لأدلات الربط و طرق البرهان لمجاالت استعدامها (البرهان المباشرو البرهان باللقلع في تناقض و
البرهان بالمثال المؤيد و البرهان بالمثال المضاد و البرهان باالستقران الرياضي لنظريات و الع قات
الثنائية و ى قات التكافؤ و الفةلل التكافؤية لعةائةهاو تجزئة المجملىات لى قاتها بع قات التكافؤو
مجملىة ا ىداد الةحيحة قياس nو التطبيقات لأنلاىهاو تحةيل التطبيقات و النظريات ا ساسية
ل تطبيقات و التبدي ت .العم يات الثنائية لالنظم الجبرية-الزمر لالح قات لالحقلل.
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اسم المقرر

رمز المقرر

حساب التفاضل لالتكامل3

221ريض3-

ىدد اللحدات
نظري
3

ىم ي

المتتاليات لالس سل االنهائية و اإلحداثيات الديكارتية لاالسطلانية لالكرليةو الدلال في متغيرين أل ث ثةو
النهاياتو االتةال و المشتقات الجزئية و قانلن الس س ة و القيم القةلى ل دلال في متغيرينو ىلامل
الجرانجو التكامل الثنائي لتطبيقات و التكامل الثنائي في اإلحداثيات القطبيةو التكامل الث ثي لتطبيقات و
التكامل الث ثي في اإلحداثيات االسطلانية لالكرلية  .اعتبارات التقاربو تمثيل الدلال بلاسطة متس س ت
القلىو متس س ت تاي لرو ماك لرين نظرية ذات الحدين بأي أس.

اسم المقرر

رمز المقرر

مبادئ اإلحةان لاالحتماالت

101احص3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

طرق ىرض البيانات اإلحةائية و مقاييس النزىة المركزيةو مقاييس التشتت و االنحدار لاالرتباط
لتطبيقها لياًو مقدمة أللية في نظرية االحتمال و التقدير لاعتبارات الفرلض.
اسم المقرر

رقم لرمز المقرر

الجبر العطي

342ريص3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
---3

المتجهات في الفضان الثنائي لالفضان الث ثيو فضانات المتجهات لعلاةهاو فضانات الةفلف
لفضانات ا ىمد،و المةفلفة الةفريةو االستق ل العطي ل متجهاتو ا ساسات لالبعدو رتبة المةفلفةو
التحلي ت العطية :النلا ،لالمدى ل تحليل العطيو مةفلفات التحلي ت العطيةو تشاب مةفلفتينو القيم
الذاتية لالمتجهات الذاتية ل مةفلفات أل المؤثرات العطيةو تحليل المةفلفة المتناظر ،إلد المةفلفة
القطرية (أقطر ،المةفلفات المتناظر. ،
اسم المقرر

رمز المقرر

مقدمة في المعادالت التفاض ية

222ريض3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

حذف الثلابت و المعادالت التفاض ية العادية من الدرجة ا للد (فةل المتغيرات و المتجانسة و التامةو
العطيةو ىامل المكام ة و برنللي و ريكاتي و ذات المعام ت العطية و معادالت تفاض ية من الدرجة الثانية
(االستق ل لاالرتباط العطي ل دلال و رلنسكي و معادالت الدرجة الع يا ذات المعام ت الثابتة و المعدالت
غير المتجانسة و طريقة تعفيض الرتبة ( طريقة المعام ت غير المعينة (المحدد ،و طريقة المؤثرات
التفاض ية لعلاص المؤثرات التفاض ية و طريقة تغيير البارامتراتو تطبيقات المعادالت التفاض ية و الحل
باستعدام المتس س ت (قرب النقاط العادية و قرب النقاط الشاذ ،و تطبيقات الدلائر الكهربائية لالشبكات.
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اسم المقرر

رمز المقرر

التح يل الحقيقي1

281ريض3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

العلاص ا ساسية لحقل ا ىداد الحقيقيةو مس مة التمام و المجملىات القاب ة ل عد و المتتاليات لالتقاربو
المتتاليات المطرد،و نظرية بللزانل – فاير شتراس لمعيار كلشو العلاص ا ساسية تبلللجيا ا ىداد
الحقيقية و نهايات الدلال و الدلال المتة ة لعلاص االتةالو االتةال المنتظم و المجملىات المتراةة
لاالتةال و نظرية هايني –بلريل و المشتقة لعلاص االشتقاق و نظرية القيمة المتلسطة و نظرية للبيتال
و نظرية تي لر.
اسم المقرر

رمز المقرر

التح يل الحقيقي2

381ريض3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

تكامل ريمان و تعريف نظرية داربلو النظرية ا ساسية .التقارب المنتظم لمتلاليات لمتس س ت الدلالو
متس س ت القلى و قياس ليبيج و جبر سيجما بلريل و القياس العارجيو المجملىات القاب ة ل قياس ى د
طريق ليبيج و قياس ليبيج لعلاة و تكامل ليبيج و الدلال البسيطة و الدلال القاب ة ل قياس و تعريف تكامل
ليبيق و نظرية التقارب المطرد و نظرية التقارب المسقلف و الع قة بين تكامل ليبيج لتكامل ريمان.
اسم المقرر
نظرية الزمر

رمز المقرر
341ريض3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

العم يات الثنائيةو تعريف الزمر،و العةائص الجبرية ا للية ل زمر ،و الزمر ،اإلبداليةو الزمر ،الدائريةو
زمر ،التبدي ت و زمر ،الضرب المباشر و الزمر ،الجزئية لنظرياتها ا ساسية (كالةيغة المعتزلة لشرلط
الزمر ،الجزئية و رتبة ىنةر في زمر ،و نظرية الجرانج ل زمر المنتهية و المجملىات المشاركة و الزمر
الجزئية القياسية و زمر القسمةو هلململرفيزم الزمر و نلا ،هلملمرلفيزمو النظريات ا ساسية
لهلملرفيزم الزمرو نظرية كاي ي.
اسم المقرر

رمز المقرر

نظرية المتغير المركب

383ريض3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

ا ىداد المركبة :العلاص الجبرية و الةيغة القطبية لا سية و القلى لالجذلر و نظرية دي مليفراو
التمثيل الهندسي لمستلى رجند و دلال المتغير المركب و النهايات لاالتةال و الدلال التح ي يةو معادلتا
كلشي لريمان و الدلال التلافقيةو الدلال ا سية لال لغاريثمية و الدلال المث ثية لالزائدية لمعكلساتها و
ا سس المركبة و التكام ت المركبة لالتكام ت الكفافيةو مبرهنة كلشي لغلرساتو ةيغة كلشي
التكام ية لنتائجها و مبرهنة المقياس ا ىظم و تمثيل الدلال التح ي ية بالمتس س تو متس س تي تاي لر
لللران و ا ةفار لالنقاط الشاذ ،المعزللة و مبرهنة المتبقيات لتطبيقاتها و تطبيقات مبرهنة المتبقيات في
حساب بعض التكام ت الحقيقية لالمعت ة و الرسم بالدلال المركبة ا للية.
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ىدد اللحدات
رمز المقرر
اسم المقرر
ىم ي
نظري
441ريض3-
الح قات لالحقلل
3
تعريف الح قة و العةائص الجبرية ا للية ل ح قةو قلاسم الةفر في ح قةو ح قة المجال و الح قة التامةو
ح قة القسمةو الحقل و ا لنظريات ا للية ل ح قات المنتهية و الجمع المباشر ل ح قات و الح قات الجزئيةو
المثاليات ا للية و المثاليات ا ىظمية و ح قات حاةل القسمة و هلملمرفيزم الح قات لنظريات ا ساسية .
مميز الح قة و حقل القلاسم لح قة تامة و الح قات االق يديةو ح قات كثيرات الحدلد و جذلر كثيرات الحدلد
في حقل و تمديد الحقلل و اإلغ ق الجبري لحقل.
اسم المقرر

رمز المقرر

تبلللجي ىام

471ريض3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

تلبلللجيا الفضان ا ق يدي  Eتلبلللجيا الفضانات المتريةو الفضانات التلبلللجية (المجملىات المفتلحة
لالمغ قة و الجلار و نقاط التراكم و النقاط ال ةقة و النقاط الداع ية و اتةال الدلال لالهلميلملرفزم
والعاةية التبلللجية و طرق إنشان تلبلللجي ى د مجملىة (الجزئي و القسمة و حاةل الضرب و
ا ساس و ا ساس الجزئي و نظام الجلارات و فرضيات االنفةال و التراص و الترابط.
ىدد اللحدات
رمز المقرر
اسم المقرر
ىم ي
نظري
241احص3-
نظرية االحتماالت
3
االحتمال لفرضيات و المتغيرات العشلائية و التلقع الرياضي ل متغيرات العشلائية و العزلم لالدلال
المللد ،ل عزلم و التلزيعات االحتمالية المتقطعة (المنفة ة و التلزيعات االحتمالية المتة ة (المستمر ،و
متباينات لنهايات االحتمال و تطبيقات  :نظرية الملثلقية لةفلف االنتظار.
اسم المقرر

رمز المقرر

الهندسة التح ي ية

161ريض3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

اإلحداثيات لأنلاىها المعت فة في المستلى:مجملىة ا ىداد الحقيقيةو المسافة في الفراغ أحادي لثنائي
ال بعدو اإلحداثيات الكارتيزية لالقطبية لنقطة في المستلى لالع قة بينهما .نظرية المتجهات :جمع المتجهات
لعلاةهاو الضرب القياسي اإلتجاهي ل متجهات .معادلة العط المستقيم في المستلى :الةلر ،الكارتيزية
لالقطبية لمعادلة العط المستقيم في المستلى الةلر ،العامة لمنحند الدرجة الثانية في المستلى:منحند
الدائر ،في اإلحداثيات الكارتيزية لالقطبيةو اللضع النسبي لدائر ،لمستقيم في مستلىو معادلة المماس
لالعملدي لدائر،و تقاطع دائرتين في المستلى .القطلىات المعرلطية :المكافئو الزائدو الناقص .النظرية
العامة لمنحنيات الدرجة الثانية :تبسيط المعادلة العامة من الدرجة الثانية بتدلير الجم ة اإلحداثيةو
لبانسحاب الجم ة اإلحداثية -تقاطع مستقيم لمنحند من الدرجة الثانية -المستقيمات المماسية لمنحنيات
الدرجة الثانية.
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اسم المقرر

رمز المقرر

استاتيكا

171ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

الطرق العا مة لتعيين نقطة في الفراغ :إحداثيات النقطة التي تقسم المسافة بين نقطتينو زلايا االتجاه
لجيلب التمام .االتجاهيةو الزالية بين عطين مستقيمين جيلب تمام اتجاهاتهما مع لمة .المتجهات و
تحةيل القلى و شرلط اتزان القلى المستلية و االستاتيكا الفراغية و مركز الثقل ىزم القةلر الشغل
االفتراضي و استاتيكا الملائع.

اسم المقرر

رقم ل رمز المقرر

جبر المةفلفات

241ريض3-

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

أنظمة المعادالت العطية لح للها باستعدام طريقة الحذفو الشكل المةفلفي نظمة المعادالت العطيةو
المةفلفاتو العم يات ى د المةفلفاتو بعض أنلاع المةفلفاتو التحلي ت الةفية لتطبيقها ألياَو
اإلعنزال الةفي ل مةفلفات لتطبيق ألياَو معكلس المةفلفةو أنظمة المعادالت العطية المتجانسة لغير
المتجانسة لح ها ألياَو المحددات لعلاةها.

اسم المقرر

رمز المقرر

الديناميكا (1

 212ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

حركة جسم في عط مستقيمو الحركةالنسبية ل مقذلفاتو الحركة التلافقية البسيطة الدافع لالتةادم و البكرات
حركة جسم متغير الكت ة في مستلى الحركة في مستلى باستعدام االحداثيات القطبية االسطلانية الحركة
في دانر ،وحركة الةلاريخ بالنسبة ل رض.

اسم المقرر

رمز المقرر

هندسة تح ي ية مجسمة

 262ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

المتجهات في الفراغ الث ثي و العط المستقيم و المستلىو السطلح المعرلطية و الكر ،و تةنيف معادالت
الدرج الثانية في ث ث متغيرات.
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اسم المقرر

رمز المقرر

مبادئ البرمجة

 280ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

تهيئة المسائل الرياضية ل عمل بالحاسب االلي و تعريف بال غات المستعدمة في البرمجة و البرمجة بإحدى
لغات الحاسب ( فلرتران C++و باسكال و فجلال بيسك.....
اسم المقرر

رمز المقرر

التح يل العددي

 452ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

تح يل ا عطان و التقريب و التفاضل العددي و الح لل العددية ل معادالت العطية ل غير العطيةو االستكمال
والتفاضل العدديو التكامل العدديوبعض طرق ح لل المعادالت التفاض ية االىتيادية.
اسم المقرر

رمز المقرر

المعادالت التفاض ية 1

 321ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

نظرية المعادالت التفاض ية من الرتبة الثانية ذات المعادالت المتغير ،و الحل في متس س ت و
الدالة فلق الهندسية و الدالر ،لتكروو معادالت الجندر و معادالت بسل نظرية شتلرم.
اسم المقرر

رمز المقرر

التح يل الدالي

 483ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
3

الفراغات المترية لالتامة .الفراغات المعيارية و فراغ باناخ لفراغ ه برت و الداليات العطية و
المؤثرات العطية و طيف المؤثرات العطية.
اسم المقرر

رمز المقرر

ندل،

 498ريض

ىدد اللحدات
ىم ي
نظري
1

يشمل المقرر القيام بكتابة بحث أل كتابة مقال في أحد المقررات االجبارية و يتم طرح بنان ى د
اقتراح القسم و لت قي الطالبة في محاضر ،تقيم من قبل لجن يتم اعتيارها بلاسطة مج س القسم ى د ن
يكلن احد أىضائها مدرس هذا المقرر.
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برنامج الماجستير:
شرلط القبلل في البرنامج:
باإلضافة إلد ما نةت ى ي المادتان الثالثة ىشر ،لالعامسة ىشر ،من ال ئحة الملحد ،ل دراسات الع يا
بالجامعات السعلديةو يشترط ل قبلل في البرنامج ما ي ي:
-

أن يكلن المتقدم حاة

ى د الشهاد ،الجامعية (البكاللريس في الع لم الرياضية من جامعة

سعلدية ال من ك يات لزار ،التربية لالتع يم أل من أي جهة أعرى معترف بها.
-

اجتياز االعتبارات لالمقاب ت الشعةية التي يجريها القسم ال ملاد تكمي ية يراها القسم ضرلرية
ل تحاق بالبرنامج ليلافق ى يها مج س القسم للفق ما أشارت إلي الماد 18( ،من ال ئحة.

-

ان يحةل المتقدم ى د درجة  400في احتيار التلفل أل درجة  5في إحتبار  ELTSأل ما
يعادلها.

-

متط بات الحةلل ى د الدرجة اجتياز االعتبارات لالمقاب ت الشعةية التي يجريها القسم ال
ملاد تكمي ية يراها القسم ضرلرية ل تحاق بالبرنامج ليلافق ى يها مج س القسم للفق ما أشارت
إلي الماد 18( ،من ال ئحة .ان يحةل المتقدم ى د درجة  400في احتيار التلفل أل درجة  5في
إحتبار  ELTSأل ما يعادلها.
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الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير علوم في الرياضيات
المستوى األول (إجباري)
رقم
511

رمز
إحص

اسم المقرر
نظرية االحتماالت المتقدمة

541

ريض

جبر ()1

561

ريض

نظرية معادالت تفاضلية العادية

542
562
581

ريض
ريض
ريض

551

ريض

512
513
514

إحص
إحص
إحص

543
544
545
552
563
564

ريض
ريض
ريض
ريض
ريض
ريض

571
582
583

ريض
ريض
ريض

590

ريض

متطلب سابق
 212إحص 414 +إحص أو
مايعادلها
 445ريض  343 +ريض او ما
يعادلها
 464ريض  424 +ريض او ما
يعادلها

المجموع

عدد الساعات
3
3
3
 9ساعات

المستوى الثاني (إجباري)
 541ريض
 361ريض  561 +ريض
 323ريض  481 +ريض

جبر ()2
الرياضيات التطبيقية
التحليل

المجموع
المستوى الثالث
(مقرر إجباري)
 525ريض
تحليل عددي وبرمجة الحاسوب
(خمس وحدات دراسية مختارة من القائمة بعد موافقة مجلس القسم)
 511إحص
االحتماالت والعمليات العشوائية
 511إحص
اإلحصاء الرياضي المتقدم
 511إحص
موضوعات في اإلحصاء
واالحتماالت
 344ريض
نظرية األعداد
 541ريض
أشباه الزمر
 542ريض
موضوعات في الجبر
 551ريض
موضوعات في التحليل العددي
 562ريض
ديناميكا الموائع
 562ريض
موضوعات في الرياضيات
التطبيقية
 472ريض
موضوعات في الهندسة التفاضلية
 581ريض  581 +ريض
جمل التفاعل واالنتشار
 581ريض
موضوعات في التحليل

مجموع
المستوى الرابع (إجباري)
الرسالة العلمية

3
3
3

 9ساعات
3
3
3
2
3
3
2
2
3
2
3
3
2

 8ساعات
6

 6ساعات

المجموع
اإلجمالي 32 :وحدة دراسية
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مفردات المقررات
اسم املقرر
نظرية االحتماالت المتقدمة

رمز املقرر
511إحص3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

مداعل في نظرية االحتماالت – طريقة القياس لتعاريف في الفراع االحتماليو المتغبرات العشلائية
لدلال التلزيع – انلاع التقارب – االستق ل – متباينات كلللمقرلف – الحلادث الذي ية لقانلن
كلللمقرلف ةفر لاحد – نظرية بلريل كنتالي – تقارب المتس س ت العشلائية لقلانين االىداد
المركزية – التقارب
الكبير – ،تقريب التلزيعات – الدلال المتغير – ،نظرية النهائية
الضعيف ل مقاييس االحتمالية – قلانين ال لغاريتم التتابعي – التلزيعات المستقر ،لالتلزيعات ال
نهائية التقسيم.
اسم املقرر
جبر ()1

رمز املقرر
541ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

اشباه الزمر :التعريفات لالمفاهيم االساسية الشباه الزمر و ى قات التكافؤ و التطبقات لالتشكي ت
– الزمر :تأثير زمر ،ى د مجملىةو الزمر ،من نلع Pو نظرية كلشيو نظرية سي ل -الح قات:
ح قات لحيد ،التح يلو ح قات نلثرية ل ارتينية – الحقلل :المفاهيم االساسية المتداد الحقلل -الجبر
العطي :العةائص االساسية ل فراع االتجاهي ل التحلي ت العطيةو اعتزال المةفلفات المربعة
لتطبيقاتهاو االشكال الثنائية العطية لاالشكال التربيعيةو االشكال الهرمينية لالنظرية الطيفية.

اسم املقرر
نظرية معادالت تفاضلية العادية

رمز املقرر
561ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

تعريف المعادلة التفاض ية العادية :الرتبة لالدرجةو لجلد لتفرد الح للو اتةال الح للو تمديد
الح للو الح لل العللميةو االنظمة الديناميكيةو النظمة الذاتيةو المعادالت العطيةو االنظمة ذات المعام ت
الثابتة لالقيم الذاتية الحقيقية ال المركبةو االنظمة العطية ذات المؤثرات االسية لالقانلنيةو انظمة المعادالت
العطية من اي رتبةو النقاط السرجيةو االنظمة الدلريةو معادلة هلو االنظمة المق لبةواالنظمة القانلنيةو
استقرار االتزان :ا لشرلط الكافية ل نظمة الذاتية يلينكاري لبندكسلن لف لكية لتطبيقاتها.
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اسم املقرر
جبر ()2

رمز املقرر
542ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

تةنيف بعض الزمر المنتهية باستعدام الجدان المباشر لالجدان النةف المباشر  -النظرية االساسية ل زمر
االبدالية المللد ،بعدد منتهي من العناةر  -الزمر المعدلمة القلى  -الزمر القاب ة ل حل – مقدمة في نظرية
جاللا – الفضانات الح قية :تعريف الفضانات الح قية لالعلاص االساسية لها – الجدان المتري –
المتتاليات التامة – نظرية التمثيل :الزمر العطية العاةة – التأثير العطي لالفضانات الح قية ى د زمر،
الح قات – نظرية ليدريرن – نظرية التلسيمات لى قات التعامد – جدالل التلسيمات  -تطبيقات لامث ة.
اسم املقرر
الرياضيات التطبيقية

رمز املقرر
562ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

مقدمة ىامة :تعريف بالتداعل بين الرياضيات لالع لم الطبيعية – مسائل القيم الحديثة :المميزات الةيغ
لالمؤثرات لةيغة غرين – المعادالت الناقةية – مبدأ القيم العظمد – معادلة الب س – المعادلة
المتكافئة – نظريات المقارنة – المعادالت الزائدية – تك م ت الطاقة – المعادلة الملجبة – االملاج
المتحركة – التح يل التقاربي لنظرية االرتاج :التح يل الملضعي – نظرية االرتجاع المنتظم لغير المنتظم
– التح يل العللمي – الطبقة المتاعمة – طريقة دب يل كي بي – نظريات المقاييس المتعدد – ،تطبيقات ى د
بعض المجاالت المتة ة – معادالت النمذجة – ايجاد الح لل لتفسيرها.

اسم املقرر
التحليل

رمز املقرر
581ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

فضانات ه برت لباناخ :حاةل الضرب الداع ي – المعادالت المتعامد ،الناظمة – متس س ت
فلريير – النظريات االساسية :نظرية المحدلدية المتجانسة – نظرية هان لباناخ – نظرية باناخ
لستاينهالس – نظرية البيانات المغ قة – نظرية الدالة المفتلحة – المرثرات العطية :المؤثرات غير
المحدلد – ،المؤثرات المتراةة – التلبلللجيا القلية لالضعيفة :االزدلاجية – الفضان العاكس – نظرية
التلزيعات :التعريفات لالعلاص – إلتفات الدلال – تحلالت فلريير :العلاص

و

– نظرية

 نظرية االثر – نظريات الغرس – نظريات التغيير:و
االنعكاس – فضانات سلبلللف:
نظريات ستامباشيا لالكس م قرام – مسائل التغيرات الناقةية –امث ة ى د المسائل التناقةية – نظرية
االطياف االللية.
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اسم املقرر
تحليل عددي وبرمجة الحاسوب

رمز املقرر
551ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

المةفلفات لانظمة المعادالت العطية – ح لل المعادالت لانظمة المعادالت العطية لغير العطية لبرمجتها –
القيم الذاتية لتقارب تكرارات النقطة الثابتة – االستكمال لالتقريب – المفاض ة لالمكام ة العدديتين – الح لل
العددية ل معادالت التفاض ية العادية – مسائل القيم الحدية ل معادالت التفاض ية العادية (طريقة الفرلق المنتهية
ل معادالت التفاض ية من الرتبة الثانية – طرق التسديد – طريقة العناةر المنتهية ل معادالت التفاض ية من الرتبة
الثانية .

اسم املقرر
االحتماالت والعمليات العشوائية

رمز املقرر
512إحص3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

التلقعات الشرطية ل  - Martingale Theoryس سل ماكارلف – الحركات البرالنية – العم يات المستقر– ،
 – Ergodic Theoremىم يات جالس المستقر – ،العم يات المتفرىة – ىم يات ةفلف االنتظار – ىم يات
التجديد – ىم يات االنتشار – ىم يات بلاسلن – تطبيقات في الع لم لملثلقية االنظمة لةفلف االنتظار –
مقدمة اللية في المعادالت التفاض ية العشلائية.

اسم املقرر
اإلحصاء الرياضي المتقدم

رمز املقرر
513إحص3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

نظرية التقدير – علاص المقدرات – التقدير غير المنحاز لالحدلد الدنيا لتباين المقدر – طرق العزلم
لطرق االرجحية العظمد – الطرق البيزية – طرق التقدير االكبر لاالةغر – االحةائيات الكافية –
طرق نيمان بيرسلن العتبار الفرضيات – االعتبارات غير المنحاز – ،ثقة التقدير – فترات الثقة –
الفرضيات العطية العامة لاالنحدار – تح يل التباين – االحةان االستداللي ال مع مي نظرية اتعاذ القرار.
اسم املقرر
موضوعات في اإلحصاء
واالحتماالت

رمز املقرر
514إحص2-

عدد الوحدات
عملي
نظري
2

يتنالل هذا المقرر ملضلىات اساسية في فرع من فرلع االحةان لاالحتماالت مثل تةميم لتح يل
التجارب االنحدار التطبيقي المتقدمو نظرية ملثلقية االنظمةو ةفلف االنتظار لع ف ليحدد لةف هذا
المقرر من قبل ال جنة الع مية في االحةان لاالحتماالت لملافقة مج س القسم.
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اسم املقرر
نظرية األعداد

رمز املقرر
543ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

التلسيمات – العدد الك ي ل تلسيمات – رلاسب االةناف – االنح ل القياسي – رلاسب التلسيمات
التربيعية – رمز كرلنكار لتطابق هاس – لزمة ديرش ت في التلسيمات الحقيقية – التمثيل بلاسطة
االشكال التربيعية – استعدام الجذلر الةمان – المقياس – االىداد االىداد الةحيحة التربيعية – مثال
– الحقلل ذات
هي برت – الحقلل – اساس االىداد الةحيحة التربيعية – ح قة تامة – اساس ال
الدرجات االعتيارية – مبدأ ديرش ت – الشبكات – تمثيل البياني – نظرية اللجلد ل ساس – شبكة
االىداد النسبية – االساس القانلني – تطبيقات ى د الفضانات الح قية لاالىداد التربيعية.
اسم املقرر
أشباه الزمر

رمز املقرر
544ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

اشباه الزمرالحر – ،مثاليات لتطبيقات رييس – العناةر الجامد – ،االنتظام – العناةر المعكلسة –
نظرية بنية جرين – اشباه الزمر البسيطة تماما لنظرية رييس – اشباه الزمر العكسية – نظرية فانجر–
برستلن – تمثي ت شب زمر – ،تطبيقات في الك مات ل االتمتة (المكننة .
اسم املقرر
موضوعات في الجبر

رمز املقرر
545ريض2-

عدد الوحدات
عملي
نظري
2

سلف يحدد لةف مفردات هذا المقرر من قبل المعتةين في مجال الجبر لبعد ملافقة مج س القسمو
يعتبر هذا المقرر تكم ة لمقرري الجبر ( 541ريض ل  542ريض ليركز ى د الملضلىات الهامة التي
تدرس في المقررات السابقة.
اسم املقرر
موضوعات في التحليل العددي

رمز املقرر
552ريض2-

عدد الوحدات
عملي
نظري
2

يترك التلةيف الدقيق لمفردات هذا المقرر ل معتةيين الذي يقع ى يهم مسئللية تدريس ى د ان ينال
ملافقة مج س القسم .لنظرا الهمية النماذج الك سيكية لدراسة الجاذبية الكلنية (الب س لانتقال الحرار،
لاالملاج لكذا ت ك المتع قة بمكانيكا السلائل (قانلن دارسي لغيرهو فيستحسن ان يشمل هذا المقرر ى د
قدر مناسب من هذه النماذج .ليمكن ان تعالج ح للها العددية بطريقة الفرلق لالعناةر المنتهية.
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اسم املقرر

رمز املقرر

ديناميكا الموائع

563ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

كيناماتيكا مجاالت الجريان – معادالت االستمرارية – لكمية الحرار – ،معادالت برنللي لاللير – التدليم
– االجنحة – اثر االنضغاط – معادالت نافير لستلكس – التح يل في الملجات العملدية – جريان السين
– جريان الطبقة الحدية – االملاج في الملائع – ىدم االستقرار االيدرلديناميكي.
اسم املقرر

رمز املقرر

موضوعات في الرياضيات التطبيقية

564ريض2-

عدد الوحدات
عملي
نظري
2

سلف يحدد لةف هذا المقرر من قبل المعتةين في مجال الرياضيات التطبيقية لبعد ملافقة مج س
القسمو ليعتبر هذا المقرر تكم ة لمقرر الرياضيات التطبيقية ( 562ريض ليركز ى د الملضلىات
الهامة التي لم تدرس في المقررات السابقة.
اسم املقرر

رمز املقرر

موضوعات في الهندسة التفاضلية

571ريض3-

عدد الوحدات
عملي
نظري
3

سلف يحدد لةف هذا المقرر من قبل المعتةين في مجال الهندسة التفاض ية لبعد ملافقة مج س القسمو
ليعتبر هذا المقرر تكم ة لمقرر الهندسة التفاض ية ( 472ريض ليركز ى د الملضلىات الهامة مثل:
المتنلىة التفاض ية (ىديد الطيات التفاض ي و هندسة ريمان في البعد الثنائي – نظرية جالس لع ف .
اسم املقرر
جمل التفاعل واالنتشار

تلليد اشباه الزمر

رمز املقرر
582ريض3-

عدد الوحدات
نظري
3

عملي
-

في فضانات باناخ  -المؤثرات ال ةقة مع بعض االمث ة  -مسألة كلشي التجريدية

لنظرية هيل ليلسيدا – الزمر لاشباه الزمر التح ي ية – لجلد الح لل الملضعية لالعللمية – انفجار
الح لل – تفرد لتح ي ية الح لل – المنحد التقريبي ل ح لل – جاذبات الح لل.
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اسم املقرر
موضوعات في التحليل

رمز املقرر
583ريض2-

عدد الوحدات
عملي
-

نظري
2

سلف يحدد لةف هذا المقرر من قبل المعتةين في مجال التح يل لبعد ملافقة مج س القسمو ليعتبر هذا
المقرر تكم ة لمقرر التح يل ( 582ريض ليركز ى د الملضلىات التي لم تدرس في المقررات السابقة.

رمز املقرر

اسم املقرر
الرسالة العلمية

590ريض6-

عدد الوحدات
نظري
6

عملي
-

يكلن اعتيار ملضلع الرسالة بالتنسيق مع المرشد الع مي لالمشرف االكاديميو ليقدم اىضان القسم
المشرلفلن مجملىة من المشاريع البحثية التي يمكن ل طالب ان يعتار منها ملضلىا لرسالت ليتم تقديم
ت ك المشاريع ى د هيئة س سة من الندلات تقدم من اىضان القسم حلل الملضلىات لالتلجهات البحثية في
التعةص ليقدم الطالب محاضر ،في القسم ىن رسالت ضمن برامج الندلات في القسم.

24

أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المعاونة بقسم الرياضيات
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

االســــــــم
د .محمد علي فايع عسيري
د .عبدهللا علي عباهلل أل عباس
د .حمود عبدالولي الحداد
د .مصطفى قايد أحمد خيرهللا
د .رشاد مدهش علي الشرعبي
أ.د .رشاد عبدهللا صالح الجوفي
د .وديع فايد حس الشميري
د .خالد محمد علي سعد الهمام
د .سلطا علي محمد الجرادي
د .عبدالجواد عبدالولي القباطي
د .محمد علي حافظ
د .الهادي إبراهيم محمد األمير
د .محمد رشاد حزام الكوري
د .السيد مطاوع عبدالرحيم
د .محمد السيد محمود بدرية
د .محمد عبدالقوي الشميري
د .أكرم عبدالباقي العبسي
أحمد ابراهيم ابوهوله
مسفر العجمي
فواز كرحا
عو دليم القحطاني
أ .سارة عابدي سراج عوض
أ.سحر جاد الكريم بربري
أ .علوه صالح أحمد القرني
أ .سلوى محمد أل قريع
أ .لمياء محمد الهويج السلوم
أ .أسماء علي سالم الشمراني
أ .عائشة موسى أل هيازع
أ .بدور أحمد عطا هللا الحربي
أ .منى يحيى حس عكرا
أ .هدباء فالح القحطاني
هذالء علي ظافر القرني
أ .أمل محمد أل دويس
هنادي صالح علي آل ذيبة
فلوة حنشل علي الحداد

الجنسية
سعودي
سعودي
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني
مصري
مصري
يمني
مصري
مصري
يمني
يمني
مصري
سعودي
سعودي
سعودي
سودانية
مصرية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
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المرتبة
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محاضر
محاضر
محاضر
معيد
محاضرة
محاضرة
محاضرة
محاضرة
محاضرة
محاضرة
محاضرة
محاضرة
محاضرة
محاضرة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة

التخصص
جبر
تطبيقية
معادالت تفاضلية
تحليل عددي
تحليل رياضي
تحليل/كسوريات
تحليل/كسوريات
معادالت تفاضلية
إحصاء
تبولوجيا ضبابية
تطبيقية
تطبيقية
جبر
تطبيقية
تبولوجي
تطبيقية
تطبيقية -تشفير

مالحظات
رئيس القسم

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية
السنة الدراسية:
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي:
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا ً ُتدرَّ س على مداها المقررات الدراسية ،وال تدخل
من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.
الفصل الصيفي:
مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية،
وتضاف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر.
المستوى الدراسي:
ً
هو الدال على المرحلة الدراسية ،وفقا للخطط الدراسية المعتمدة.
الخطة الدراسية:
هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة ،والتي تشكل من مجموع
وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في
التخصص المحدد.
المقرر الدراسي:
مادة دراسية ضمن خطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم،
ورمز ،واسم ،ووصف مفصل لمفرداته يمّيزه من حيث المحتوى والمستوى عمّا سواه من مقررات،
وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة ،والتقييم والتطوير ،ويجوز أن يكون لبعض المقررات
متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية:
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السرير الي ال
تقل مدته عن خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو الميداني الي ال تقل مدته عن مائه دقيقة.
اإلنذار األكاديمي:
اإلشعار الي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هيه
الالئحة.
درجة األعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث
وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي
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االختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي .
الدرجة النهائية:
مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا ً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ،وتحسب الدرجة
من مائة.
التقدير:
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجد للدرجة النهائية التي حصل عليه الطالب في أ مقرر.
تقدير غير مكتمل:
ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعير على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ،ويرمز له
في السجل األكاديمي بالحرف (ل) أو (.)IC
تقدير مستمر:
تقدير يرصد مؤقتا ً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله ويرمز له
بالرمز (م) أو (.)IP
المعدل الفصلي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع
المقررات التي درسها في أ فصل دراسي وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير
الي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب ،انظر الملحق (ب).
المعدل التراكمي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها مني التحاقه
بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ،انظر الملحق (ب).
التقدير العام:
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل م ّدة دراسته في الجامعة.
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العبء الدراسي:
مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي ،ويحدد الحد األعلى
واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفييية للجامعة.

نظام االعتذار
اوالً :االعتذار عن فصل
يجوز للطالب االعتيار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا ً إيا تقدم بطلب
االعتيار قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل ( حسب الفترة المعرفة في التقويم
الجامعي) .أما طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتيار قبل بداية
االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل ،وبالنسبة للدورات القصيرة فيجوز لهم االعتيار قبل
بداية االختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة وفي جميع هيه الحاالت البد أن يكون تقديم الطلب عبر
البوابة اإللكترونية خالل الفترة المحددة ،ويرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wويحتسب هيا الفصل
من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
يجب أال تتجاوز فصول االعتيار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية .أما طالب
الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز االعتيار لسنتين متتاليتين ويجب أال تتجاوز
سنوات االعتيار سنتين دراسيتين غير متتاليتين طيلة بقاء الطالب بالجامعة ثم يطوى قيده بعد يلك.
ولمدير الجامعة االستثناء من يلك.
ثانيا :االعتذار عن مقرر:
يجوز للطالب االعتيار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي في الفصل الدراسي وفق الشروط
التالية
-1يجوز للطالب االعتيار عن مقررات طيلة بقائه في الجامعة خمس مرات كحد أقصى.
-2يمكن االعتيار عن مقررين في الفصل الواحد ،ويجوز أن يكون أحدهما من مستوى الطالب.
 3ال يجوز االعتيار عن مقرر له متطلب.
 4ال يجوز االعتيار عن مقرر إيا كان عبء الطالب  12ساعة فأقل.
 5أن يتقدم بطلب االعتيار عن مقرر قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل ،أما
طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتيار قبل بداية االختبارات النهائية
بثمانية أسابيع على األقل (حسب مواعيد االعتيار عن الفصل).
 6يرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wفي المقرر.
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التأجيل
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة عبر البوابة
اإللكترونية وفق الضوابط التالية:
 .1أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية.
 . 2ال يجوز التأجيل سنتين متتاليتين لطالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية ،كما ال يجوز
أن تتجاوز مدة التأجيل سنتين غير متتاليتين كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة ،ثم يطوى قيده بعد
يلك ،ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من يلك.
ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

إعادة القيد:
يمكن للطالب المطو
اآلتية:

قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل االنقطاع وفق الضوابط

 -1أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية (أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق
نظام السنة الدراسية) من تاريخ طي القيد ،ويلك عبر البوابة اإللكترونية
 -2أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات يات العالقة على إعادة قيد الطالب.
إيا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي
تطبق نظام السنة الدراسية ) فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا ً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي
السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه  ،ولمدير الجامعة االستثناء من يلك
وفقا ً للضوابط التالية:
أ-موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب االنقطاع مع
إمكانية اشتراط إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل االنقطاع
بناء على توصية القسم المختص
ب-أال تزيد مدة االنقطاع عن أربعة فصول دراسية إال إيا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته
لعمل أو دراسة لها عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية.
ت-أال يكون الطالب منيراً أكاديمياً.
ث-أن يكون قد أنهى ماال يقل عن  % 25من متطلبات التخرج.
ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،ولمجلس الجامعة ـ في حال الضرورة ـ االستثناء
من يلك
ال يجوز إعادة قيد الطالب المطو قيده إيا كان مفصوالً ألسباب تأديبية أو تعليمية.

29

االنقطاع عن الدراسة
إيا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى قيده من الجامعة،
ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إيا أنقطع عن الدراسة لمدة أقل ،وبالنسبة للطالب المنتسب يتم
طي قيده إيا تغيب عن جميع االختبارات النهائية ليلك الفصل دون عير مقبول.

الحرمان
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ،ويحرم من دخول االختبار النهائي
فيها إيا قلت نسبة حضوره عن ( )% 75من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر
خالل الفصل الدراسي ،ويع ّد الطالب الي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا ً في المقرر
ويرصد له تقدير محروم ( ح ) أو (  ) DNويتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمها
الكلية من قبل مجلس ألكلية.

رفع الحرمان
يجوز لمجلس الكلية (التي تقدم المقرر) أو من يفوضه – استثنا ًء – رفع الحرمان والسماح للطالب
بدخول أالختبار شريطة أن يقدم الطالب عيراً يقبله المجلس على أال تقل نسبة الحضور عن (50
 )%من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.
الفصل األكاديمي:
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
ايا حصل الطالب على ثالثة إنيارات على األكثر النخفاض معدله
التراكمي عن الحد األدنى ( )2.00ويعطى فرصة رابعة من يمكنه رفع معدله التراكمي
بافتراض حصوله على ( 45نقطة من دراسة  15وحدة دراسية) على أن يتم احتساب يلك
آلياً ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من يلك .
إيا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة
لتخرجه عالوة على مدة البرنامج ،ولمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء
متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج وفق الشروط
اآلتية:
أ-أن يكون سبب التعثر مقبوالً لمجلس الكلية.
ب -أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين ويقاس يلك بأن يكون حاصل
قسمة مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن ( )2.00من (،)5.00
وال يدخل في يلك الفصل الصيفي  ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من يلك.
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نظام التحويل

أوالً :التحويل من خارج الجامعة
يجوز بموافقة صاحب الصالحية قبول التحويل من خارج الجامعة حسب القواعد المعتمدة من لجنة
الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
أن يكون الطالب مقيداً في كلية أو جامعة معترف بها
أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية
أن تنطبق عليه شروط التحويل المعتمدة
أن يدرس الطالب المحول ما ال يقل عن ( )% 60من المقررات في جامعة نجران حيث يقوم
مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بنا ٍء على توصية األقسام التي
تقدم هيه المقررات ،وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له ،وال تدخل في
احتساب معدله التراكمي
أن تنتهي إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل ،على أن أال تتجاوز
نهاي ة األسبوع الثاني من بدء الدراسة وبعد استكمال اإلجراءات النظامية يحصل الطالب على إشعار
تحويل يمكنه من الدراسة حتى صدور البطاقة الجامعية
إيا أتـضـح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو تعليمية ،فيعتبر قيده ملغي من
تاريخ قبول تحويله للجامعة
ثانيا ً .التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة:
يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة حسب القواعد
المعتمدة من لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
يجب أال يقل معدل الطالب التراكمي في كليته عن ( 2من(5
أال يكون سبق له التحويل خالل دراسته الجامعية
أن تكون المدة النظامية المتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج
أن يتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجيل بطلب التحويل من كلية إلى كلية أخرى ويقوم بتعبئة
النمويج الخاص بيلك وبعد انتهاء إجراءات التحويل يحصل الطالب على إشعار يمكنه من الدراسة
في الكلية المحول إليها
ستكمل جميع إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل على أال تتجاوز
األسبوع األول من الدراسة
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دارستها
ويشمل يلك التقديرات والمعدالت ألفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة
ثالثاً .التحويل من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية:
يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية حسب
القواعد المعتمدة من لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
 -أن يكون قد أمضى الطالب فصالً دراسيا ً في تخصصه على األقل
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 ال يحق للطالب التحويل داخل الكلية من تخصص ألخر أكثر من مرتين خالل دراستهالجامعية بالكلية.
 أن تكون المدة النظامية المتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج. تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص آلخر جميع المواد التي سبق لهدراستها ،ويشمل يلك التقديرات ،والمعدالت الفصلية ،والتراكمية طوال دراسة في الجامعة،
واإلنيارات إن وجدت.

طريقة حساب المعدل الفصلي والتراكمي
الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من 5

100-95

ممتاز مرتفع

أ+

5.00

90الي اقل من 95

ممتاز

أ

4.75

85الي اقل من90

جيد جدا مرتفع

ب+

4.50

80الي اقل من85

جيد جدا

ب

4.00

75الي اقل من80

جيد مرتفع

ج+

3.50

70الي اقل من75

جيد

ج

3.00

65الي اقل من70

مقبول مرتفع

د+

2.55

60الي اقل من65

مقبول

د

2.00

اقل من60

راسب

ه

1.00

وتحسب النقاط بضرب عدد الوحدات المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب,
وفقا للجدول التالي:

(الفصل االول)
المقرر

عدد الوحدات

103سلم
242كم
235ريض
312فيز
المجموع

معدل الفصل االول =

2
3
3
4
12

الدرجة المئوية

رمز التقدير

85
70
92
80

وزن التقدير

ب+
ج
أ
ب
مجموع النقاط ()48.25
مجموع الوحدات ()12
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4.5
3.00
4.75
4.00
=

4.02

النقاط

9
9
14.25
16
48.25

(المعدل التراكمي) :هو حاصل قسمة النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالكلية

على مجموع الوحدات ,وفقا للمثال االتي:

(الفصل الثاني)

المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

103سلم
242كم
235ريض
312فيز
المجموع

2
3
4
4
12

96
83
71
81

أ+
ب
ج
ب

5.0
4.0
3.0
4.0

10
12
12
12
46

معدل الفصل لثاني =

مجموع النقاط ()46

=

4.02

مجموع الوحدات ()12
المعدل التراكمي =

مجموع النقاط ()46+48.25

= 3.83

يبني علي المعدل
التراكمي قياس التقدير
العام للطالب في
المرحلة الجامعية.

مجموع الوحدات ()12+12

مراتب الشرف
تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.75إلى ( )5.00عند التخرج,
وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.25إلى أقل من ( )4.75عند
التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى والثانية ما يلي:
أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد األقصى
للبقاء في كليته.
أن يكون الطالب قد درس في جامعة نجران ما ال يقل عن ( )% 60من متطلبات التخرج.
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