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املحتويات

رقم ال�صفحة

كلمة
سعادة مشرف القسم
قسم الرياضيات هو أحد األقسام املهمة بالكلية يف شطريها:
مصدرا مهم ًا من مصادر التعليم ،وهو
الطالبات والطالب  ،حيث ميثل
ً
من أقدم األقسام بالكلية ،حيث بدأت الدراسة به يف أقسام الطالبات
يف عام  1422ـ 1423هـ  ،وقد تخرج يف القسم حتى اآلن ( )٩دفعات من
الطالبات.
ومع بداية افتتاح أقسام الطالب يف العام  1432ـ 1433هـ ،استقبلت
الكلية أول دفعة من الطالب ،ويسعى القسم دائم ًا إلى إعداد خريجني
متخصصني يف الرياضيات بحيث يكون الطالب قادرين على فهم
وحتليل الصيغ الرياضية واستيعاب اجلديد يف علم الرياضيات باإلضافة
إلى األبحاث العلمية ،ليكونوا قادرين على تدريس مواد الرياضيات يف
مراحل التعليم ما قبل اجلامعي كما يستطيع الطالب املتفوق يف دراسته
اجلامعية االلتحاق بالعمل اجلامعي؛ ألنه مت إعداده إعدادا علمي ًا من قبل
أساتذة متخصصني .ومن الوظائف التي تتاح خلريجي قسم الرياضيات
التعيني يف وظيفة معيد ،حيث تتاح له الفرصة يف احلصول على املاجستير
والدكتوراه من داخل اململكة أو عن طريق االبتعاث اخلارجي ،ويصبح
عضو هيئة تدريس جامعي متميز كما ميكن أن يعمل كذلك يف
مجاالت متعددة باإلضافة الي ما سبق كالعمل يف مراكز األرصاد
اجلوية و البحوث.
دائما إلي تقدمي املساعدة لطالبه ،حيث
ويسعى قسم الرياضيات ً
يستطيع الطالب أن يحصلوا علي خطة الدراسة من خالل دخولهم
على موقع الكلية ،كذلك احلصول على اإلرشادات اخلاصة بالقسم،
كما يستطيع الطالب التواصل دائما مع أساتذتهم من خالل الساعات
املكتبية واإلرشادية املوضحة باجلدول الدراسي والبريد اإللكتروني
اجلامعي اخلاص بأعضاء هيئة التدريس بالقسم واملدرجة يف بوابة الكلية
باجلامعة.
واهلل ولي التوفيق.
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الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
-1نبذة عن الكلية:
نشأت الكلية عام 1423-1422هـ ،حتت مسمي كلية التربية للبنات ،و
كانت تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات (وزارة التربية والتعليم) وأصبحت
الكلية بعد ذلك إحدى كليات جامعة األميرة /نوره بنت عبد الرحمن التابعة
لوزارة التعليم العالي  ،وكانت هناك فترة انتقالية بني تبعية الكلية جلامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن  ،وجامعة املجمعة تبعت فيها الكلية إلى جامعة
امللك سعود  ،إلي أن صدر املرسوم امللكي بإنشاء جامعة املجمعة يف الثالث
من شهر رمضان املبارك لعام 1431هـ  ،واكبه ذلك تغيير مسمي الكلية من
كلية التربية للبنات إلي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير .
   واستمرت الكلية مخصصة للطالبات فقط وزيد يف اقسامها بعد ان
كانت اربعة اقسام الى ثمانية  ،ويف نهاية عام  1432هـ  ،استحدث يف
الكلية اقسام الطالب بأربعة اقسام تعليمية  ،ومع بداية الفصل الدراسي
الثاني من العام 1433هــَ ،ش ُر َفت الكلية بافتتاح معالي مدير اجلامعة لثالثة
مبانٍ متثلت يف :
ً
فصول دراسي ًة
   ـ ـ مبنى الطالبات الذي أقيم على مساحة واسعة ،شمل
كثير ًة ،ومعامل كيميائية صممت على أعلى جودة ،وإتقان ،كذلك
معامل للحاسب اآللي ،فهي مزودة بأنظمة تِقنية على آخر ما وصلت إليه
األجهزة التقنية ،كل هذا وغيره يعكس مدى جدية الكلية يف تطبيق
رؤيتها ،ورسالتها من خالل هدف واضح سعت وتسعي إلي تطبيقه عمادة
الكلية انطالقا من دعم مشكور من معالي مدير اجلامعة ،الدكتور:خالد
بن سعد املقرن.
مبني ِّي :العمادة ،وأقسام الطالب اللذين يضمان مكاتب عمادة الكلية،
ــ َ
وإدارتها وأقسام الطالب االربعة املتمثلة فى  :قسم اللغة اإلجنليزية،
والرياضيات وإدارة األعمال و الدراسات االسالمية املعاصرة وقاعة
التدريب ،وفصول دراسية ،ومت استكمال العمل على توسعة القاعات
الدراسية وتفعيل اقسام جديدة اخرى .
وما زالت للكلية خطة توسعية يف افتتاح أقسام جديدة يحتاجها سوق
العمل ،واستكمال الكوادر األكادميية ،واإلدارية وبناء املنشآت التعليمية
بعد أن مت بفضل اهلل تعالى تخصيص قطعة أرض ستقام عليها الكلية ـ إن
شاء اهلل تعالي ـ على مساحة تقدر مبليوني متر مربع بدأ العمل فيها .
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 1-1الرؤية  ،الرسالة  ،األهداف

رؤية الكلية:
أن تكون كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير بيئة
أكادميية عالية اجلودة لتهيئة مستقبل منافس خلريجيها يحقق أهداف
التنمية املستدامة .
رسالة الكلية:
تقدمي خدمات تعليمية وبحثية متطورة من خالل منظومة أكادميية
قادرة على املنافسة ،يف إطار من املسؤولية املهنية والشراكة املجتمعية
الفاعلة.
أهداف الكلية-:
 توفير كوادر بشرية مؤهلة مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل يفاملجاالت املختلفة.
 حتقيق تقدم متميز يف املجال البحثي وتشجيع ثقافة البحث العلمي. بناء جسور التواصل بني الكلية ،واملجتمع اخلارجي. توفير نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين. إيجاد بيئة تعليمية داعمة. 2-1أقسام الكلية :
يوجد بالكلية األقسام العلمية التالية:
 -1قسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة.
 -2قسم اللغة اإلجنليزية.
 -3قسم الكيمياء.
 -4قسم الرياضيات.
 -5قسم احلاسب اآللي.
 -6قسم إدارة األعمال.
وجميع األقسام السابق ذكرها شعبها مفتوحة لدى أقسام الطالبات
أما أقسام الطالب فيوجد بها أربع شعب لتلك األقسام وهي كالتالي:
 -1قسم الدراسات االسالمية املعاصرة.
 -2قسم الرياضيات.
 -3قسم اللغة اإلجنليزية.
 -4قسم إدارة األعمال.
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الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
 - 2قسم الرياضيات
يعد قسم الرياضيات من األقسام األول يف الكلية حيث بدأت الدراسة
يف القسم مع بداية نشأة الكلية يف العام  1423-1422ه ـ يف اقسام الطالبات
ثم افتتحت الدراسة يف قسم الطالب يف العام اجلامعي  1433-1432هـ ـ وقد
مر نظام الدراسة بالقسم بثالث خطط دراسية وهي اخلطة القدمية -1426
-1427هـ ـ اخلطة احلديثة  1428-1427هـ ـ واخيرا نظام الساعات املعتمدة
والذي بدات الدراسة فيه يف العام الدراسي 1433-1432هـ.
 1-2الرؤية  ،الرسالة  -األهداف

 الرؤية:يتطلع قسم الرياضيات بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة
رائدا على املستوى احمللي واإلقليمي يف املجالني التعليمي،
سدير أن يكون ً
والبحثي وكذلك املهني ،وتطوير العلوم الرياضية والقيام باألبحاث العلمية
علي أن تخدم هذه األبحاث مجتمع محافظة املجمعة خاصة واململكة العربية
السعودية بصفة عامة
 الرسالة:يف إطار رسالة الكلية يسعى القسم إلى إعداد و تأهيل كوادر بشرية
متخصصة قادرة على املنافسة واملساهمة الفعالة يف تلبية احتياجات املجتمع
احمللي  ،وإثراء املعرفة من خالل التعليم والبحث العلمي.
 األهداف: -1استخدام طرق تعليمية حديثة ،وفعالة؛ لضمان خريج أكادميي جيد.
 - 2االنفتاح علي البيئة احمليطة التي لها عالقة بالقسم.
 - 3االرتقاء بالبحث العلمي يف مجال الرياضيات واإلحصاء.
 - 4تنظيم ورش عمل و ندوات يف مجال الرياضيات؛ ليكون القسم حلقة وصل
بني الطالب والطالبات واملؤسسات املختصة؛ إليجاد فرص عمل ألغلب
اخلريجني.
 - 5إعداد الطالب والطالبات ليكونوا قادرين علي املساهمة يف خدمة املجتمع.
 - 6التبادل املعريف بني القسم واألقسام املناظرة يف اجلامعات االخري
سواء محلية أو دولية من خالل ابتعاث املعيدين واحملاضرين لتوفير
عضو هيئة تدريس يكون قادرا علي خدمة املجتمع.
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الهيكل التنظيمي لقسم الرياضيات

رئي�س الق�سم
من�سقة الق�سم للطالبات

من�سقو الوحدات

�سكرتري الق�سم
من�سق اجلودة
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

من�سق التقومي
واالختبارات
من�سق الإر�شاد الأكادميي
من�سق اخلدمات
االلكرتوين
من�سق الأن�شطة الطالبية
من�سق البيانات الإح�صائية
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الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
 3-2أعضاء هيئة التدريس بالقسم
اجلن�سية الدرجة العلمية التخ�ص�ص
�أع�ضاء هيئة التدري�س

الربيد االلكرتوين

د .محمود بن حسن شحاتة

مصري

استاذ مساعد

رياضيات

m.shehata@mu.edu.sa

د .الطاهربن عمار مؤمني

تونسي

استاذ مساعد

رياضيات

t.moumni@mu.edu.sa

د .الهادى بن البشير املنصر

تونسي

استاذ مساعد

رياضيات

h.elmonser@mu.edu.sa

د .محمد بن مدحت موسى

مصري

استاذ مساعد

رياضيات

mm.mousa@mu.edu.sa

د .زينب بنت عبدالوهاب محمد

مصريه

أستاذ مساعد

فيزياء

z.mohamed@mu.edu.sa

د .رحاب بنت محمود عبداحلليم

مصريه

أستاذ مساعد

رياضيات

r.abdelhaaim@mu.edu.sa

د .الطيب بن محمد العربي

تونسي

أستاذ مشارك

رياضيات

t.ouni@mu.edu.sa

د .ياسر بن محمد عبد العني

مصري

أستاذ مساعد

رياضيات

y.saber@mu.edu.sa

د .أحمد بن عبد الستار جابر

مصري

أستاذ مساعد

رياضيات

a.gaber@mu.edu.sa

د .هشام بن عمار عويشة

تونسي

أستاذ مساعد

رياضيات

h.aouicha@mu.edu.sa

د .عاطف بن محمد رحموني

تونسي

أستاذ مساعد

رياضيات

a.rahmuni@mu.edu.sa

أ .سوسن بنت سامي سعيد

مصريه

محاضر

رياضيات

s.elsayed@mu.edu.sa

أ .بينة بنت فيصل السبيعي

سعودية

معيدة

احصاء

b.alsoba@mu.edu.sa

أ .وضحاء بنت عبد اهلل الشيباني سعودية

معيدة

رياضيات

w.alshaibani@mu.edu.sa

أ .دليل بنت ناصر املفرج

سعودية

معيدة

احصاء

d.almofarig@mu.edu.sa

وفاء بنت سعود الرخيص

سعودية

معيدة

رياضيات

اال�سم

أسماء المبتعثين داخلي وخارجي:
تاريخ
الدرجة
الربيد االلكرتوين
االبتعاث

أ .تهاني بنت إبراهيم الزكري 1434/10/18

w.rakhis@mu.edu.sa

اجلهة

 t.alzkari@mu.edu.saالدكتوراة جامعة اسيكس ببريطانيا

أ .أحالم بنت حمدي الهدباني  ah.alhadbani@mu.edu.sa 1434/11/24اللغة

جامعة اجنيليا الشرقية  -بريطانيا

 th.alhadbani@mu.edu.saاللغة

جامعة اجنيليا الشرقية  -بريطانيا

 h.alrshede@mu.edu.saماجستير

جامعة امللك سعود

أ .تغريد بنت حمدي الهدباني 1435/5/25
أ .هاجر بنت فضل الرشيدي
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1435/11/5

مهام منسقي الوحدات
 -1مهام منسق التقويم واإلختبارات:
•اعداد اجلداول الدراسية وادخالها على موقع العمادة.
•استطالع آراء الطالب بالقسم حول جداول االختبارات النهائية.
•جمع كشوف حضور الطالب اإلختبارات النهائية وحصر أعداد
الطالب املسجلني واعداد الطالب احملرومني بكل شعبة بالقسم.
•التنسيق مع وحدة الشؤون األكادميية إلعداد جداول االختبارات
النهائية ،وجدول القاعات وجدول املراقبة.
•املتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية ،وإعداد تقرير عنها
لرئيس القسم.
•إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وحتليل النتائج.
•العمل على حتقيق جودة االختبارات.
 -2مهام منسق اإلرشاد األكاديمي:
يقوم القسم بتوزيع الطالب املقيدين على مرشدين أكادميني من
أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد
األكادميي ووكالة الكلية للشؤون التعليمية ،ويستمر املرشد األكادميي
مع الطالب حتى تخرجه .وتتلخص مهام منسق االرشاد األكادميي يف:
•توضيح مفهوم اإلرشاد األكادميى ودور املرشد األكادميى يف
توجيه الطالب وتقدمي املشورة.
•إعالن اجلداول الزمنية لإلرشاد األكادميى بالقسم.
•استقبال شكاوى ومقترحات الطالب والرد عليها.
•توعية الطالب باخلدمات الطالبية املقدمة.
•إعداد االستبيانات املتعلقة باإلرشاد األكادميى وتوزيعها وجمع
البيانات وحتليلها وتقدمي التوصيات.
•إعداد التقارير الالزمة عن اإلرشاد األكادميى بالقسم بالتنسيق
مع وحدة اإلرشاد األكادميى بالكلية.
•إعداد تقرير فصلى عن اإلرشاد األكادميى بالقسم ومقترحات
التحسني لرئيس القسم.
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الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
 -3مهام منسق الجودة بالقسم:
•املتابعة والتنسيق مع مركز اجلودة بالكلية فيما يتعلق بأنشطة
اجلودة بالقسم.
•إعداد مقترح بلجان اجلودة بالقسم وحتديد املهام املوكلة لكل جلنة.
•عرض موضوعات وشؤون اجلودة على مجلس القسم للمناقشة.
•إعداد توصيف البرنامج والتقرير السنوى للبرنامج.
•االشراف على توصيف املقررات بالقسم وإعداد تقارير املقررات
عقب إعالن النتائج.
•إعداد وتوزيع وجمع استبيانات الطالب عن تقومي البرنامج  ،تقومي املقرر،
خبرة الطالب ،وأى استبيانات أخرى تتطلبها أنشطة ضمان اجلودة
بالقسم وتبويبها وحتليل البيانات وتفسير النتائج وتقدمي التوصيات.
•حضور الندوات واللقاءات املتعلقة باجلودة.
•تقرير التقومي الذاتي للبرنامج.
•وضع خطة لتحسني اجلودة بالقسم.
 -4مهام منسق الخدمات اإللكترونية وصفحة القسم على الموقع:
•إعداد املوقع الكتروني للقسم.
•حتديث بيانات القسم.
•متابعة حتديث مواقع أعضاء هيئة التدريس.
•العمل على تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس وتعظيم االستفادة
الطالبية منها.
 -5مهام منسق البيانات اإلحصائية:
•جمع البيانات واملعلومات عن أنشطة القسم.
•حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والطالب.
•حصر اإلمكانيات املادية للقسم من أجهزة واثاث.
•البيانات االحصائية عن البرنامج واملقررات وأعداد املسجلني.
•بيانات استطالعات آراء الطلبة.
•تبويب البيانات واملعلومات وتفريغها وإعداد مؤشرات عنها.
•رفع تقرير لرئيس القسم.
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 -6مهام منسق االنشطة الطالبية :
•تنظيم حفالت يف القسم للطالب وتكرمي املتميزين.
•تنظيم لقاء مع الطالب املستجدين كل فصل دراسى.
•إعداد دليل عن األنشطة الطالبية بالقسم.
•التنسيق لتنفيذ األنشطة الطالبية املختلفة مع إدارة الكلية .
 -7مهام الهيئة اإلدارية في القسم ( السكرتارية):
•طباعة املعامالت وتصديرها من القسم إلى اجلهات املختلفة سواء
داخل الكلية أو خارجها واإلحتفاظ بصورة الكترونية بالرقم
والتاريخ بعد اعتماد النسخة الورقية من جميع املعامالت اخلاصة بالقسم.
•استالم البريد الوارد وحفظه يف ملف كل على حسب جهته.
•الرد على جميع االتصاالت الداخلية واخلارجية.
•إعداد ملف ملنسوبى القسم ووضع كل ما يتعلق بكل عضو يف ملفه اخلاص.
•الرد على استفسارات منسوبى القسم والطالب.
•إعداد اإلعالنات اخلاصة بالقسم.
•إعداد احتياجات القسم اإلستهالكية وطلب الصرف.
•متابعة مرافق القسم واالتصال بالصيانة يف حالة أى عطل.
•إلى جانب أى أعمال أخرى تسند له من قبل رئيس القسم.
 5-2الفرص الوظيفية لخريجي برنامج الرياضيات:
 ميكن خلريج القسم احلاصل على بكالوريوس العلوم تخصصالرياضيات ان يلتحق بإحدى الوظائف التالية:
-1العمل يف قطاع التعليم العام واخلاص.
-2العمل كمعيد بالقسم أو يف أحد أقسام الرياضيات بجامعات
اململكة.
-3العمل يف مراكز البحوث.
-4العمل يف تقنية املعلومات كمحللني بيانات ومساهمني يف أعداد
اخلطط االستراتيجية .ويتمتع خريج القسم بفرص عمل يف أماكن
عديدة باململكة العربية السعودية منها:
-١العمل يف مراكز الفضاء واألرصاد اجلوية.
 -٢العمل يف املعامل اجلنائية الشرطية.
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الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
 6-2مواصفات خريج قسم الرياضيات:
بعد انتهاء الطالب من دراسته بالقسم يكون لديه مجموعة من
املهارات واملعارف على النحو التالي:
•املعرفة بقدر كبير من املعارف والنظريات واملباديء يف تخصص
الرياضيات.
•القدرة على البحث يف املشكالت املعقدة وإيجاد حلول ابتكارية
حتت قدر محدود من التوجيه ،باستخدام طرق رياضية مختلفة.
•القدرة على حتديد واستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية
املناسبة يف التحليل وإيجاد احللول للقضايا املعقدة  ،والقدرة
على اختيار واستخدام أكثر اآلليات مناسبة إليصال النتائج إلى
املتلقني املختلفني.
•القدرة على القيادة واالستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين يف
املشاريع واملبادرات املشتركة.
•اإلملام مبجال واسع و متكامل من املعارف واملهارات املطلوبة
ملمارسة تدريس مواد الرياضيات يف املستوى ما قبل اجلامعي.
•القدرة على حتديد املشكالت والقضايا و إيجاد احللول لها يف
املواقف الفردية واجلماعية ،وميارسوا القيادة إليجاد حلولٍ عملية
ومبتكرة.
•ادراك طبيعة التغير السريع يف املعلومات يف مجال تخصصهم،
ويكونوا قادرين على مراعاة ذلك عند دراسة القضايا األكادميية
أو املهنية واقتراح احللول لها.
•املشاركة يف األنشطة بهدف مواكبة أحدث التطورات يف
مجاالتهم األكادميية أو املهنية ويستمروا يف تعزيز معارفهم
وفهمهم الذاتي.
•مستوى عالٍ من األخالقيات و انضباط السلوك و يبدوا روح القيادة
يف األوساط األكادميية واملهنية واالجتماعية.
• التصرف بطرق تتوافق مع القيم و املعتقدات اإلسالمية ،وتعكس
ٍ
مستويات عالية من اإلخالص و حتمل املسؤولية و االلتزام جتاه
خدمة املجتمع.
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 7-2نظام الدراسة بالقسم:
شروط القبول بالقسم:
الشروط اخلاصة باجلامعة:
•احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة
او خارجها ،و أن ال يكون قد مضى احلصول عليها او ما يعادلها
مدة تزيد عن خمس سنوات دراسية،
•أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية مبا فيهم اختبار
القدرات العامة واالختبار التحصيلي،
•احلصول على املوافقة من املرجع بالدراسة ملن يعمل باي جهة
حكومية أو خاصة،
•أن يكون الئقا طبيا،
•أن ال يكون قد فصل من جامعة املجمعة أو أي جامعة أخري
فصال أكادميي ًا أو تأديبي ًا و اذا اتضح بعد القبول أنه سبق أن
فصل ألسباب تأديبية أو أكادميية فيعد القبول الغيا.
وبالنسبة للشروط اخلاصة بالقسم:
•أن يكون املقبولني من احلاصلني على الثانوية العامة من القسم
العلمي فقط
•نسبة النجاح يف مادة الرياضيات يف الثانوية العامة ال تقل عن %80
من مجموع درجات املادة
•  % 80من النسبة املكافئة (وهي مجموع درجتي الثانوية العامة
( )%50مع امتحان القدرات العامة ())%50
•  % 75من النسبة (املوزونة) املركبة (درجات الثانوية العامة ()%30
وامتحان القدرات العامة ( )%30واالمتحان التحصيلي (.)%40
•احلد االعلى للطالب املقبولني ( 50طالب  50 +طالبة) على ان يتم
تقسيم الطالب على شعبتني اذا زاد العدد عل  30طالب او طالبة
وذلك وفقا لشروط جودة التعليم.
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الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
المستويات والعبء الدراسي:
•تسير الدراسة يف املرحلة اجلامعة بنظام املستويات ،وتتكون من
ثمانية مستويات على األقل.
•يتدرج الطالب يف الدراسة حسب املقررات التي اجتازها بنجاح
ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة ،ويواصل حتصيله العلمي حسب
اخلطة املعتمدة ويكون مرشحا للتخرج إذا استوفى متطلبات
التخرج :وهي أن يجتاز بنجاح ( )144ساعة معتمدة للحصول على
درجة البكالوريوس يف العلوم تخصص الرياضيات موزعة كما
هي باجلداول أدناه،امتام متطلبات اجلامعة االلزامية بنجاح وعددها
( )12ساعة معتمدة ،امتام متطلبات القسم االلزامية بنجاح وعددها
( )132ساعة معتمدة.
•امتام جميع املقررات املطلوبة مبعدل تراكمي ال يقل عن (.)2.00
•احلد األدنى من العبء الدراسي لغير املستجدين ( )12ساعة دراسية
معتمدة واحلد األقصى  20ساعة معتمدة يف الفصل الدراسي ،و10
ساعات معتمده يف الفصل الصيفي.
•ال يحق للطالب احلاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراسي
لديه عن  16ساعة.
•ال يحق للطالب املنذر أكادميي ًا أن يزيد العبء الدراسى لديه عن
 14ساعة.
•يسمح للطالب اخلريج بتجاوز احلد األعلى مبا ال يزيد عن ثالث
ساعات معتمدة .
•يعطي الطالب إنذار ًا أكادميي ًا إذا قل معدله التراكمي عن 2.00
من .5.00
الحضور والغياب عن الدراسة:
•على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والتمارين أو الدروس
العملية ،ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة
حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس اجلامعة ،على أال تقل
عن ( )%75من احملاضرات والدروس العملية احملددة لكل مقرر
عد الطالب الذي حرم من دخول
وي ّ
خالل الفصل الدراسيُ ،
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االختبار بسبب الغياب راسب ًا يف املقرر ،ويرصد له تقدير محروم
(ح) أو (.)DN
•يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبة
غيابه عن ( ) %25خمس وعشرين يف املائة بدون عذر من مجموع
احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر.
يعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا يف
• ّ
املقرر وتثبت له درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم
(ح) أو (.)DN
•الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفر ًا يف
ذلك االختبار ،ويحسب تقديره يف ذلك املقرر على أساس درجات
األعمال الفصلية التي حصل عليها.
االختبار البديل:
•إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي مقرر
دراسي لعذر قهري  ،جاز ملجلس الكلية يف حالة الضرورة
القصوى قبول عذره  ،والسماح بإعطائه اختبارا بديال خالل مدة
ال تتجاوز األسبوع الثاني من بداية الدراسة يف الفصل التالي ،
ويعطى التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.
الطالب الزائر:
•الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة
أخرى دون حتويله وتعادل له املواد التي درسها وفق الضوابط
التالية:
•موافقة الكلية التي يدرس فيها على الدراسة خارج اجلامعة ،أال
تتجاوز الوحدات الدراسية التي ميكن احتسابها للطالب عن
 %20من مجموع وحدات اخلطة الدراسية ،أن يكون املقرر الذي
يدرسه خارج اجلامعة معادال أو مكافئا يف مفرداته ألحد املقررات
التي تتضمنها متطلبات التخرج ،ال حتتسب معدالت املقررات
التي تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة األخرى ضمن معدله
التراكمي وتثبت يف سجله األكادميي ،تزويد عمادة القبول
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الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
والتسجيل بنتائجه الرسمية التي حصل عليها من اجلامعة األخرى
خالل أسبوعني من بدء الدراسة أو يف أول فصل دراسي يلي مدة
دراسته زائرا.
الفصل الصيفي:
•الفصل الصيفي هو مدة زمنية ال تزيد عن ثمانية أسابيع  ،وال
تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية  ،وتضاعف
خاللها املدة املخصصة لكل مقرر.
•ال يزيد عدد املقررات املسجلة للطالب عن  12ساعة  ،ويتم تدريس
املقررات يف الفصل الصيفي بساعات مضاعفة؛ وذلك لقصر مدة
الدراسة يف الفصل الصيفي.
التأجيل واالنقطاع عن الدراسة :
•يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل
الدراسي وحتى نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة لعذر يقبله
عميد الكلية على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني
متتاليني أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة
بقائه يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ؛وال حتتسب مدة التأجيل
ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
•ال يعد الطالب مؤجل لدراسته إال بعد موافقة عميد الكلية.
•يتم التسجيل للطالب املؤجلة تلقائي ًا يف الفصل التالي لفترة التأجيل.
•إذا انقطع الطالب عن الدراسة من بدايتها وحتى نهاية األسبوع
السابع يطوى قيده من اجلامعة.
الفصل من الجامعة:
يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
•إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض
معدله التراكمي عن (2من  5أو1من )4ويجوز ملجلس الكلية
إعطاءه فرصة لرفع معدله.
•إذا لم ينهي الطالب متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف
املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.
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إعادة القيد:
على الطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل
االنقطاع عن الدراسة وفق الضوابط اآلتية:
•أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ
طي القيد.
•أن يوافق مجلس الكلية املعنية ،واجلهات ذات العالقة على إعادة
قيد الطالب.
•إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية أو أكثر فبإمكانه
التقدم للكلية طالب مستجد دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق
على أن ينطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة يف حينه.
•ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
•ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي ُف ِصلَ من الكلية ألسباب تعليمية
أو تأديبية؛ أو ُف ِصلَ من كلية أخرى ألسباب تعليمية أو تأديبية؛
وإذا اتضح بعد إعادة قيده انه سبق فصله ملثل هذه األسباب يعتبر
قيده ملغي ًا من تاريخ إعادة القيد.
التخرج:
•يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة
الدراسية  ،على أال يقل معدله التراكمي عن ( )2.00من (.)5.00
•يف حال جناح الطالب يف املقررات ورسوبه يف املعدل  ،فإن ملجلس
الكلية بناء على توصية مجلس القسم املختص حتديد مقررات
مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي.
حساب المعدل والتقديرات:
•املعدل الفصلي هو املتوسط املرجح للنقاط التي يحصل عليها
الطالب خالل دراسته اجلامعية ،حيث يتم ترجيح النقاط بعدد
الساعات املعتمدة.
•وميكن حسابه من قسمة مجموع النقاط التى حصل عليها الطالب
على مجموع الوحدات املقررة جلميع املقررات.
(مجموع النقاط = عدد الوحدات × وزن التقدير).
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الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
•حتسب التقديرات التى يحصل عليها الطالب يف كل مقرر على
أساس التقدير من  5كما يلى:
رمز التقدير

وزن التقدير من ()5

ممتاز مرتفع

أ+

ممتاز

أ

5.00

التقدير

الدرجة املئوية
 95إلى100
 90إلى أقل من 95
 85إلى أقل من 90
 80إلى أقل من 85
 75إلى أقل من 80
 70إلى أقل من 75
 65إلى أقل من 70
 60إلى أقل من 65
أقل من 60

جيد جدا مرتفع

ب+

جيد جد ًا

ب

جيد مرتفع

ج+

جيد

ج

مقبول مرتفع

د+

مقبول

د

راسب

هـ

4.75
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
--

ويكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي
املوزون من ( )5.00كاآلتي:
التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
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املعدل الرتاكمي
من ( )4.50إلى ()5.00
من ( )3.75إلى ()4.50
من ( )2.75إلى ()3.75
من ( )2.00إلى ()2.75

 -3الخطة الدراسية
تشمل اخلطة الدراسية للبرنامج على (  )١٤٤ساعة معتمدة مت تقسيمها
إلى ( )١٢ساعة متطلبات جامعة إجبارية  ،و( )٣٢ساعة متطلبات الكلية
اإلجبارية ،و( )١٠٠ساعة متطلبات القسم اإلجبارية ،موزعة على ثمانية
مستويات دراسية كما هي موضحة تالياً.
أ  -متطلبات الجامعة :
رقم
املقرر

رمز املقرر

101

SALM

102

SALM

103

SALM

املدخل إلى الثقافة اإلسالمية
اإلسالم وبناء املجتمع
النظام االقتصادي يف اإلسالم

104

SALM

أسس النظام السياسي يف اإلسالم

101

ARAB

103

ARAB

101

SOCL

101

ENG

101

ENT

101

FCH

101

HAF

101

LHR

101

VOW

املهارات اللغوية
التحرير العربي
قضايا مجتمعية معاصرة
اللغة اإلجنليزية
ريادة األعمال
األسرة والطفولة
أساسيات الصحة واللياقة
األنظمة وحقوق اإلنسان
العمل التطوعي

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة
يتم اختيار
(  )6وحدات
دراسية
()2
وحدة دراسية

()4
وحدات دراسية

21

الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
ب  -متطلبات الكلية اإلجبارية :
رقم
ا�سم املقرر
املقرر رمز املقرر
116
117

EDU
EDU

118

EDU

126
216
217
226
316
317
326
327
416
417
428

EDU
EDU
EDU
EDU
EDU
EDU
EDU
EDU
EDU
EDU
EDU

تقنيات التعليم ومهارات االتصال
أصول التربية اإلسالمية
نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية
السعودية
علم نفس النمو
صحة نفسية
مبادئ البحث التربوي
علم النفس التربوي
إدارة وتخطيط تربوي
إنتاج ومصادر التعلم اإللكترونية
استراتيجيات التدريس
املناهج التعليمية
اجتاهات حديثة يف استراتيجيات التدريس
التقومي التربوي
التربية امليدانية ( رياضيات )

عدد ال�ساعات
املعتمدة
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6

جـ  -متطلبات القسم اإلجبارية:
رقم املقرر رمز املقرر

22

111

PHYS

111

CHEM

101

MATH

102

MATH

111

MATH

131

MATH

101

STAT

ا�سم املقرر
فيزياء عامة 1
كيمياء عامة 1
حساب التفاضل والتكامل 1
حساب التفاضل والتكامل 2
الهندسة التحليلية
أسس الرياضيات
مبادئ اإلحصاء واالحتماالت

عدد ال�ساعات
املعتمدة
2

2
2
4
4
3
3

ا�سم املقرر

رقم املقرر رمز املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

203

MATH

حساب التفاضل والتكامل يف عدة متغيرات

4

204

MATH

حتليل املتجهات

4

241

MATH

اجلبر اخلطي

4

221

MATH

مقدمة يف املعادالت التفاضلية العادية

4

212

MATH

استاتيكا

4

242

MATH

نظرية األعداد

3

202

STAT

مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية

3

313

MATH

تطبيقات رياضية

4

381

MATH

التحليل احلقيقي 1

4

351

MATH

التحليل العددي

4

352

MATH

معمل الرياضيات

2

305

MATH

الطرائق الرياضية

4

371

MATH

مقدمة يف التبولوجي

4

353

MATH

تطبيقات رياضية على احلاسب

3

343

MATH

نظرية الزمر

3

422

MATH

مقدمة يف املعادالت التفاضلية اجلزئية

4

482

MATH

التحليل احلقيقي 2

4

483

MATH

التحليل املركب

3

444

MATH

احللقات واحلقول

3

472

MATH

مقدمة يف الهندسة التفاضلية

4

484

MATH

مقدمة يف التحليل الدالي

3

403

STAT

مقدمة يف االستدالل اإلحصائي

3

491

MATH

مشروع البحث

2

23

الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
ملحق ()1
دليل رموز مقررات قسم الرياضيات

2

0

1

حساب التفاضل والتكامل ()2

3

0

2

حساب التفاضل والتكامل يف عدة
متغيرات

4

0

2

حتليل املتجهات

5

0

3

الطرائق الرياضية

1

1

1

الهندسة التحليلية

2

1

2

استاتيكا

3

1

3

تطبيقات رياضية

1

2

2

2

2

4

1

3

1

1

4

2

2

4

2

3

4

3

4

4

4

 :MATHالرياضيات التطبيقية

 :MATHاملعادالت التفاضلية
مقدمة يف املعادالت التفاضلية العادية
مقدمة يف املعادالت التفاضلية اجلزئية

آحاد

 : MATHحساب التفاضل
التخصصات الدقيقة يف
والتكامل
الرياضيات
 1حساب التفاضل والتكامل ()1
0
1

عشرات

مئات

 : MATHالتحليل العددي
1

5

2

5

 3معمل الرياضيات

3

5

 3تطبيقات رياضية على احلاسب

1

7

2

7

24

 : MATHاجلبر
اجلبر اخلطي
نظرية األعداد
نظرية الزمر
احللقات واحلقول

 3التحليل العددي

 :MATHالتبولوجي والهندسة

 3مقدمة يف التبولوجي

 4مقدمة يف الهندسة التفاضلية
 : MATHالتحليل

1

8

2

8

3

8

 4التحليل احلقيقي ()2

4

8

 4مقدمة يف التحليل الدالي

 : MATHأسس الرياضيات
أسس الرياضيات

مئات

آحاد

عشرات

اسم املقرر

اسم املقرر

 3التحليل احلقيقي ()1
 4التحليل املركب

 : MATHمشروع البحث
1

9

 4مشروع البحث
STAT

1

0

2

0

3

0

 1مبادئ اإلحصاء واالحتماالت
 2مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية
 4مقدمة يف االستدالل اإلحصائي

) 2 ( ملحق
دليل أسماء مقررات قسم الرياضيات باللغة اإلنجليزية
Module Title

اسم املقرر

Module Title

Numerical Analysis

التحليل العددي

Calculus )1(

حساب التفاضل
)1( والتكامل

Mathematics Lab

معمل الرياضيات

Calculus )2(

حساب التفاضل
)2( والتكامل

تطبيقات رياضية على
احلاسب

Calculus in Several
Variables

حساب التفاضل
والتكامل يف عدة
متغيرات

Mathematical applications
on the Computer

Vector Analysis

الطرائق الرياضية

الهندسة التحليلية

مقدمة يف التبولوجي

Analytic Geometry

Introduction toDifferential
Geometry

مقدمة يف الهندسة
التفاضلية

Statics

Real Analysis )2(

استاتيكا

Mathematical
Applications

تطبيقات رياضية

)1( التحليل احلقيقي

Introduction
to Ordinary
Differential
Equations

مقدمة يف املعادالت
التفاضلية العادية

)2( التحليل احلقيقي

Introduction to
Partial Differential
Equations

مقدمة يف املعادالت
التفاضلية اجلزئية

Complex Analysis

التحليل املركب

Introduction toFunctional
Analysis

مقدمة يف التحليل
الدالي

25

حتليل املتجهات

Mathematical
Methods
Introduction to Topology

Real Analysis )1(

اسم املقرر

الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
Module Title

اسم املقرر

Module Title

اسم املقرر

Research Project

مشروع البحث

Foundations
ofMathematics

أسس الرياضيات

Principles of Statistics and
Probability

مبادئ اإلحصاء
واالحتماالت

Linear Algebra

اجلبر اخلطي

Principles of Probability
Distributions Theory

مبادئ نظرية
التوزيعات االحتمالية

Number Theory

نظرية األعداد

Introduction to Statistical
Inference

مقدمة يف االستدالل
اإلحصائي

Group Theory

نظرية الزمير

Rings and Fields

احللقات واحلقول

26

 1 - 3البرنامج الزمني لمقررات الخطة:
المستوى األول
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

اسم املقرر

معتمد

رقم
املقرر

رمز املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

2

-

-

2

101

 SALMاملدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

-

2

101

 ARABاملهارات اللغوية

2

-

-

2

116

 EDUتقنيات التعليم ومهارات االتصال

2

-

-

2

117

 EDUأصول التربية اإلسالمية

2

-

-

2

118

نظام وسياسة التعليم يف اململكة
 EDUالعربية السعودية

2

-

-

2

111

 PHYSفيزياء عامة ( ) 1

1

2

-

2

111

 CHEMكيمياء عامة ( ) 1

1

2

-

2

101

 MATHحساب التفاضل والتكامل ( ) 1

1
15

4

2
2

2
18

متطلب جامعة ( اختياري )

املجموع

رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

إسم
املتطلب
السابق
(املرافق)

المستوى الثاني
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب السابق
(املرافق)

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

102

 MATHحساب التفاضل والتكامل ( ) 2

3

-

2

4

MATH 101

حساب
التفاضل
والتكامل ()1

111

 MATHالهندسة التحليلية

3

-

2

4

131

 MATHأسس الرياضيات

2

-

2

3

-

-

2

-

2

3

-

-

14

-

8

18

-

-

رقم
املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر
متطلب جامعة ( اختياري )

 EDUعلم نفس النمو

126

 STATمبادئ اإلحصاء واالحتماالت

101
املجموع

27

الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
المستوى الثالث
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب السابق
(املرافق)

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

2

-

-

2

-

216

 EDUصحة نفسية

2

-

-

2

-

-

217

 EDUمبادئ البحث التربوي

2

-

-

2

203

حساب التفاضل والتكامل
 MATHيف عدة متغيرات

3

-

2

4

204

 MATHحتليل املتجهات

3

-

2

4

241

 MATHاجلبر اخلطي

3

-

2

4

15

-

6

18

رقم
املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر
متطلب جامعة ( اختياري )

املجموع

-

حساب التفاضل
 MATH 102والتكامل ()2
حساب التفاضل
 MATH 102والتكامل ()2
MATH 131

أسس
الرياضيات

المستوى الرابع

226

مقدمة يف املعادالت التفاضلية

221

MATH

212

 MATHاستاتيكا
MATH

242

نظرية األعداد

مبادئ
 STATاالحتمالية

202
املجموع

28

نظرية

التوزيعات

نظري

 EDUعلم نفس التربوي

عملي

متطلب جامعة ( اختياري )

تدريب
(متارين)

اسم املقرر

معتمد

رقم
املقرر

رمز املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب السابق
(املرافق)

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

3

-

2

4

MATH 203

3

-

2

4

MATH 204

حتليل املتجهات

2

-

2

3

MATH 131

أسس
الرياضيات

2

-

2

3

STAT 101

مبادئ اإلحصاء
واالحتماالت

14

-

8

18

حساب التفاضل
والتكامل يف
عدة متغيرات

المستوى الخامس
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

اسم املقرر

معتمد

رقم
املقرر

رمز املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب السابق
(املرافق)

إسم املتطلب السابق
(املرافق)

316

 EDUإدارة وتخطيط تربوي

2

-

-

2

317

 EDUإنتاج ومصادر التعلم االلكترونية

2

-

-

2

313

 MATHتطبيقات رياضية

3

-

2

4

MATH 203

381

 MATHالتحليل احلقيقي ( ) 1

3

-

2

4

MATH 203

حساب التفاضل
والتكامل يف عدة
متغيرات

351

 MATHالتحليل العددي

3

-

2

4

MATH 241

اجلبر اخلطي

352

 MATHمعمل الرياضيات

1

2

-

2

14

2

6

18

املجموع

-

-

-

حساب التفاضل
والتكامل يف عدة
متغيرات

-

المستوى السادس
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

رقم
املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز املتطلب
السابق (املرافق)

إسم املتطلب السابق
(املرافق)

326

 EDUاستراتيجيات التدريس

2

-

-

2

-

-

327

 EDUاملناهج التعليمية

2

-

-

2

-

-

305

 MATHالطرائق الرياضية

3

-

2

4

MATH 221

371

 MATHمقدمة يف التبولوجي

3

-

2

4

 MATH 381التحليل احلقيقي () 1

رمز املقرر

اسم املقرر

مقدمة يف املعادالت
التفاضلية

353

 MATHتطبيقات رياضية على احلاسب

2

2

-

3

MATH 351

التحليل العددي

343

 MATHنظرية الزمر

2

-

2

3

MATH 241+
MATH 242

اجلبر اخلطي+
نظرية األعداد

14

2

6

18

املجموع

29

الدليل التعريفي لقسم الرياضيات
المستوى السابع
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب السابق
(املرافق)

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

416

 EDUاجتاهات حديثة يف استراتيجيات التدريس

2

-

-

2

-

-

417

 EDUالتقومي التربوي

2

-

-

2

-

-

422

 MATHمقدمة يف املعادالت التفاضلية اجلزئية

3

-

2

4

MATH 305

الطرائق الرياضية

482

 MATHالتحليل احلقيقي ( ) 2

3

-

2

4

483

 MATHالتحليل املركب

2

-

2

3

 MATH 381التحليل احلقيقي ( ) 1
 MATH 381التحليل احلقيقي ( ) 1

444

 MATHاحللقات واحلقول

2

-

2

3

14

-

8

18

رقم
املقرر

اسم املقرر

رمز املقرر

املجموع

MATH 343

نظرية الزمر

المستوى الثامن
رقم
املقرر

رمز
املقرر

428

 EDUالتربية امليدانية (رياضيات)

نظري

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

اسم املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز املتطلب
السابق (املرافق)

إسم املتطلب السابق
(املرافق)

-

-

12

6

إكمال على األقل
 121ساعة معتمدة

472

 MATHالهندسة التفاضلية

3

-

2

4

MATH 221

484

 MATHمقدمة يف التحليل الدالي

2

-

2

3

MATH 371

مقدمة يف التبولوجي

2

-

2

3

STAT 202

2

-

-

2

مبادئ نظرية التوزيعات
االحتمالية

إكمال على األقل  88ساعة تخصصية معتمدة

9

-

18

18

403
491

 STATمقدمة يف االستدالل اإلحصائي
 MATHمشروع البحث
املجموع

30

مقدمة يف املعادالت
التفاضلية

 ٢ - 3المحتوى العلمي
للمقررات الدراسية التخصصية في القسم
حساب التفاضل والتكامل (MATH 101 )1
(املستوى األول)  1( 2نظري  +متارين)
محتوى املقرر :نظم األعداد واملتباينات-الدوال-النهايات -االتصال -املشتقات-
تطبيقات املشتقات.حساب التفاضل والتكامل (MATH 102 )2
(املستوى الثاني)  3( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :تعريف التكامل احملدد باستخدام مجموع رميان وخواصه
 ،نظرية القيمة املتوسطة يف التكامل  -النظرية األساسية يف حساب التفاضل
والتكامل -الدالة األصلية -تعريف التكامل غير احملدود) .تكامل الدوال
املتسامية (:تكامل الدوال املثلثية وعكسها  ،تعريف الدوال األسية واللوغاريتمية
والزائدية ،والزائدية العكسية  ،التكامالت للدوال األسية واللوغاريتمية ،
والدوال الزائدية وعكسها)-.التكامل غير احملدد وطرق التكامل(:التكامل
بالتعويض ،التكامل بالتجزيء  ،تكامالت قوى الدوال املثلثية -التعويضات
املثلثية -تكامالت الصيغ التربيعية  -التكامل بالكسور اجلزئية ،تعويضات
أخرى )- .القيم غير املعينة( :تعريف القيم غير املعينة وكيفية التعامل معها ،
قاعدة لوبيتال  ،تطبيق على التكامالت املعتلة ) -تطبيقات على التكامل (:إيجاد
املساحات والسطوح و احلجوم الدورانية وأطوال املنحنيات)-.اإلحداثيات القطبية:
اإلحداثيات القطبية  ،العالقة بني اإلحداثيات القطبية والديكارتية  -املنحيات يف
اإلحداثيات القطبية  -حساب املساحات باستخدام اإلحداثيات القطبية.
أسس الرياضياتMATH 131
(املستوى الثاني)  2 ( 3نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :مبادئ املنطق الرياضي وطرائق البرهان واالستقراء الرياضي-.
املجموعات والعمليات عليها -الضرب الديكارتي للمجموعات  ،العالقات الثنائية
 جتزئة املجموعة  ،فصول التكافؤ-التطبيقات وتكافؤ املجموعات  -املجموعاتاملنتهية املجموعات القابلة للعد  -األعداد الرئيسية-.التشاكالت  ،الزمر :تعاريف
وأمثلة  -احللقات واحلقول  :تعاريف وأمثلة- .كثيرات احلدود  ،الكسور اجلزيئية.
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الهندسة التحليليةMATH 111-
(املستوى الثاني)  3 ( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :النظرية العامة ملنحنيات الدرجة الثانية ( تبسيط املعادلة من
الدرجة الثانية بتدوير اجلملة اإلحداثية ـ تبسيط املعادلة العامة من الدرجة الثانية
بانسحاب اجلملة اإلحداثية ـ تقاطع مستقيم ومنحنى من الدرجة الثانية ـ املستقيمات
املماسة ملنحنيات الدرجة الثانية ) -.اإلحداثيات يف الفراغ الثالثي ( :التذكير
بالعالقة بني اإلحداثيات القطبية والديكارتية  ،اإلحداثيات الكارتيزية يف الفراغ
 ،املسافة بني نقطتني  ،الزاوية االجتاهية  ،الزاوية بني خطني  ،إيجاد نقطة تقسيم
املسافة بني نقطتني بنسبة معينة  -اإلحداثيات االسطوانية  ،اإلحداثيات الكروية
والعالقة بينهما)-.املستوى يف الفراغ الثالثي( :بعض املفاهيم األساسية للمتجهات ،
التمثيل الوسيطي ملستوى -التمثيل الديكارتي ملستوى -املعادلة الديكارتية العامة
ملستو  -أوضاع مستويني  ،بعد نقطة عن مستوى  -الزاوية بني مستويني  -إشارة
 معادلة املستقيم يف الفراغ الثالثي ( :معادلة املستقيماملقدار
يف الفراغ الثالثي  ،الوضع النسبي ملستقيمني يف الفراغ  ،الزاوية بني مستقيمني ،
وضع مستقيم ومستوى  -الزاوية بني مستقيم ومستوى -املسافة بني نقطة ومستقيم
يف الفراغ )- .سطوح الدرجة الثانية ومعادالتها القانونية  .1( :القطوع املخروطية
يف اإلحداثيات الديكارتية  .2الكرة كحالة خاصة  .3 -مجسم القطع الناقص
أحادي الفرع  .4 -مجسم القطع الزائد ذو الفرع و ذو الفرعني  .5 ،مجسم القطع
املكافئ الناقص والزائد ).
مبادئ اإلحصاء واالحتماالتSTAT 101
(املستوى الثاني)  2 ( 3نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :مقدمة يف علم اإلحصاء  ،تعريف بعض املصطلحات
اإلحصائية و تصنيف البيانات يف جدول توزيع تكراري وأهم الطرق لتمثيله
بيانيا- .مقاييس النزعة املركزية (املتوسط  ،الوسيط  ،املنوال ) لبيانات
بسيطة ومصنفة-.مقاييس التشتت ( املدى والتباين واالنحراف املعياري)
لبيانات بسيطة ومصنفة-.فضاء العينة والتعريف التقليدي الحتمال حادثة ،
مسلمات االحتمال-االحتمال الشرطي وقانون اجلداء  ،استقالل احلوادث ،
الرسم الشجري  ،طرق العد والتباديل والتوافيق -املتغير العشوائي املنفصل
وتوزيعه االحتمالي  ،التوقع الرياضي والتباين -.منحنى التكرار ملتغير مستمر
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(دالة الكثافة)  ،دالة التوزيع املتجمع-.قانون توزيع ذي احلدين  ،متوسطة
وتباينه  ،توزيع بواسون ومتوسطه وتباينه -نظرية النهاية املركزية  -املنحنى
الطبيعي واملساحات حتت منحنى الكثافة  ،جدول التوزيع الطبيعي املعياري
 ،،تقريب توزيع ذي احلدين بالتوزيع الطبيعي -االرتباط بني متغيرين ( معامل
بيرسون  ،معامل سبيرمان الرتباط الرتب).
حساب التفاضل والتكامل يف عدة متغيرات MATH 203
(املستوى الثالث)  3( 4نظري 2 +متارين )
محتوى املقرر :املتتاليات واملتسلسالت الالنهائية :املتتاليات العددية  ،تقارب
وتباعد املتتالية  -املتتالية احملدودة  -معيار كوشي للتقارب  ،املتسلسالت
العددية الالنهاية  ،تقارب وتباعد املتسلسالت  -املتسلسالت املشهورة - -ذات
احلدود املوجبة  -املتسلسالت املترددة  -اختبارات التقارب  -التقارب املطلق ،
متسلسالت القوى  ،تقاربها وتباعدها  ،جمعها وطرحها  ،وتفاضلها وتكاملها
 متثيل الدوال بواسطة متسلسالت القوى  -متسلسالت تايلور  ،وماكلورين ،وذات احلدين -.االشتقاق اجلزئي  :الدوال يف عدة متغيرات  ،النهايات واالتصال
 ،املشتقات اجلزئية  ،قاعدة السلسلة  -االشتقاق الضمني  ،القيم العظمى
والصغرى لدالة يف متغيرين  ،عوامل الجرجن .التكامل الثنائي والثالثي
:التكامل الثنائي وتطبيقاته  ،التكامل الثنائي يف اإلحداثيات القطبية ،
التكامل الثالثي وتطبيقاته  ،التكامل الثالثي يف اإلحداثيات االسطوانية
والكروية -تطبيقات على إيجاد املساحات ومساحات السطوح واحلجوم .
حتليل المتجهاتMATH 204
(املستوى الثــال ــث)  3( 4نظري  2 +متارين)
محتوى املقرر :مفاهيم أساسية للمتجهات -تفاضل املتجهات-الدوال املتجهة-
إحداثيات منحنى األضالع -التكامل ونظريات التكامل
اجلبر اخلطي MATH 241
(املستوى الثالث )  3 ( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :املصفوفات ( العمليات عليها  ،أنواع املصفوفات ،
التحويالت األولية الصفية  ،املصفوفة يف الشكل الصفي املميز ( املختزل)
احملددات (طرق حسابها بعض اخلواص البسيطة للمحددات  ،معكوساملصفوفة  ،رتبة املصفوفة) .أنظمة املعادالت اخلطية املتجانسة وغير املتجانسة
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وطرق حلها ( :طريقة جاوس  -جاوس جوردان  ،كرامر ) -.فضاء املتجهات
(الفضاء اجلزئي ،التركيبات اخلطية ،االستقالل واالرتباط اخلطي ،األساس
والبعد للفراغ  ،رتبة املصفوفة  ،مصفوفة نقل األساس ،اإلحداثيات وتغيير
األساس ،اجلمع املباشر للفضاءات اجلزئية ) -التحويالت اخلطية ( نواة وصورة
التحويل اخلطي ومبرهنة البعد ثم تقدمي بنية التحويالت اخلطية وخواصها ،
مفهوم التماثل بني فضاءات املتجهات  ،مصفوفة التحويل اخلطي واملؤثر اخلطي-
الضرب الداخلي  :فضاء الضرب الداخلي ،التعامد وطول املتجه ،الزاوية بني
متجهني واألساسات العيارية املتعامدة واملتمم العمودي واإلسقاط العمودي
القيم واملتجهات املميزة وخواصها  ،كيفية حساب القيم واملتجهات املميزةملصفوفة مربعة ومناقشة قابلية املصفوفة لإلستقطار ،وأخيرا التعرف على
القيم واملتجهات املميزة للمؤثر اخلطي وكيفية حسابها.
مقدمة يف املعادالت التفاضلية العادية MATH 221
(املستوى الرابع )  3( 4نظري 2+متارين )
محتوى املقرر :تعريف املعادالت التفاضلية -طرق حل املعادالت التفاضلية من
الرتبة األولى --طرق حل املعادالت التفاضلية اخلطية من الرتب العليا -األنظمة
اخلطية للمعادالت التفاضلية  -حتويالت البالس.
استاتيكاMATH 212
(املستوى الرابـ ـ ــع)  3( 4نظري  2 +متارين)
محتوى املقرر :تطبيقات على املتجهات،القوى املستوية- .اتزان النظم
امليكانيكية املثالية.اتزان النظم امليكانيكية احلقيقية (االحتكاك)- .مقدمة
عن اتزان القوى الفراغية (تعريف اللولبية)-.مركز الكتل (مركز الثقل).
نظرية األعدادMATH 242
( املستوى الرابع ) 2 ( 3نظري 2 +متارين)
محتوى املقرر :املبدأ األول والثاني لالستقراء الرياضي  ،مبدأ الترتيب احلسن
قابلية القسمة  -خوارزمية اقليدس  ،األعداد األولية وبعض خواصها -املعادالتالديوفنتية اخلطية  ،التطابقات وخواصها  ،التطابقات اخلطية  ،نظرية الباقي
الصينية  ،حلول التطابقات غير اخلطية-مبرهنة فيرما الصغرى  ،ومبرهنة أويلر ،
ومبرهنة ولسن -بعض الدوال العددية -ثالثيات فيثاغورس ،بعض حاالت مبرهنة
فيرما األخيرة  ،الكسور املبسطة املستمرة.
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مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية STAT 202،
( املستوى الرابع)  2 ( 3نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :التوزيعات االحتمالية املنفصلة ( دالة الكتلة االحتمالية
وخواصها -التوقع الرياضي والتباين واالنحراف املعياري والدوال املولدة للعزوم
للتوزيعات املنفصلة) -التوزيعات االحتمالية املتصلة ( دالة الكثافة االحتمالية
وخواصها  ،التوقع الرياضي والتباين واالنحراف املعياري والدوال املولدة للعزوم
للتوزيعات املتصلة) -توزيعات العينات الصغيرة وتتضمن  :التوزيع كاي تربيع (،)C2
توزيع مجموع مربعات وتوزيع تباين عينة مأخوذة من توزيع طبيعي  ،التوزيع ( )tأو
توزيع ستيودنت وتطبيقاته  ،التوزيع ( )Fوتطبيقه الستنتاج توزيع نسبة تبايني عينتني
مستقلتني من توزيعني طبيعيني -.املتغيرات العشوائية الثنائية املنفصلة واملتصلة
وخواصها(التوقع للمتغير العشوائي الثنائي -التباين املشترك (التغاير) -معامل
االرتباط للمتغير العشوائي الثنائي  ،التباين ملجموع أو الفرق بني متغيرين  ،الدوال
املولدة للعزوم للمتغير العشوائي الثنائي -متباينة تشيبيشف)
التوزيعات ذات املتغيرين ( التوزيعات الهامشية والشرطية واملشتركة ،
استقالل متغيرات عشوائية -التوقع الشرطي).
تطبيقات رياضية MATH 313
( املستوى اخلـامـ ــس ) 3( 4نظري  2 +متارين)
محتوى املقرر :الكيناماتيكا (املبادئ األساسية للحركة) - .احلركة يف
خط مستـقيم -.حركة جسيم يف مستوى:
أوالً :حركة نقطة مادية يف مستوى باستخدام اإلحداثيات الكارتيزية.
ثانياً :حركة نقطة مادية يف مستوى باستخدام اإلحداثيات القطبية.
ثالثاً :املسارات املركزية  -احلركة املستوية للجسم املتماسك (اجلاسئ) :
اجلزء األول :مفهوم اجلسم اجلاسئ وعزم القصور الذاتي.
اجلزء الثاني :حركة اجلسم اجلاسئ يف مستوى حتت تأثير قوة محدودة.
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التحليل احلقيقي (MATH 381)1
( املستوى اخلامس ) 3 ( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :األعداد احلقيقية -املتتاليات والتقارب ،االتصال-االشتقاق
التحليل العددي MATH 351
(املستوى اخلامس ) 3 ( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :أنواع اخلطأ وطرق تقديره وحسابه  -طرق عددية حلل املعادالت
غير اخلطية (:الطرق البيانية  -طريقة التنصيف املتكرر  ،ونيوتن (نيوتن-رافسون)
 ،الوضع الثابت -القواطع ( األوتار) ،التقريبات املتتالية )  ،دراسة وحتليل
األخطاء املتعلقة بهذه الطرائق ومناقشة معدالت تقاربها  .حل نظم املعادالت اخلطية
باستخدام :الطرائق املباشرة (احلذف جلاوس  ،التحليل  ، )LUوالطرائق غير
املباشرة (جاكوبي و جاوس  -سيدال )  ،تقدير األخطاء املتعلقة بهذه الطرائق ،
استنتاج املصفوفات التكرارية ومناقشة تقارب الطرائق التكرارية  -.االستكمال
والتقريب بواسطة كثيرات احلدود( :الجراجن  ،نيوتن للفروق املقسومة واألمامية
واخللفية ) مع حتليل األخطاء الناجتة- .الطرائق العددية حلساب التفاضل والتكامل
:الطرائق العددية حلساب التفاضل  ،مناقشة الدقة وتقدير األخطاء  ،الطرائق
العددية حلساب التكامل مع مناقشة تقدير الدقة وتقدير األخطاء  ( :طريقة شبه
املنحرف  ،سمبسون  -جاوس التربيعية )- .حل املعادالت التفاضلية من الرتبة األولى
عدديا.
معمل الرياضياتMATH 352
(املستوى اخلامس ) 1 ( 2نظري 2 +عملي )
محتوى املقرر :مقدمة يف  -- Mathcadاستخدام برنامج  Mathcadيف
حل املعادالت اجلبرية البسيطة  -معادالت من الدرجه الثانية  ،كثيرات احلدود
 ،املصفوفات  ،األعداد املركبة  ،املجاميع و محصالت الضرب  ،النهايات و
اإلتصال التفاضل و التكامل -رسم املستقيمات و املنحنيات يف البعد الثنائي ،
رسم املنحنيات يف البعد الثالثي  --استخدام االنترنت يف البحث العلمي وتعلم
طريقة كتابة التقارير باستخدام برنامج ساينتفك وورك Scientific work
 -placeكتابة املشاريع باستخدام برنامج التكس .Latex
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-17الطرائق الرياضية MATH 305
(ملستوى السادس ) 3 ( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :حل املعادالت اخلطية من الرتبة الثانية مبتسلسالت القوى -فضاء
الضرب الداخلي -مسألة شتورم ليوفيل -الدوال اخلاصة وكثيرات احلدود املتعامدة
سالسل فورييه -تكامالت فورييه.مقدمة يف التبولوجي MATH 371
( املستوى السادس ) 3 ( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :الفضاءات التبولوجية  :تعاريف وأمثلة.املجموعات املفتوحة
واملغلقة و إنغالق املجموعة واملجموعات الداخلية واخلارجية واملشتقة والفضاءات
اجلزئية .القواعد  ،اجلداء التبولوجي  ،والقواعد اجلزئية .الفضاءات املترية  :تعاريف
وأمثلة  ،الفضاء املتري  ،واملسألة املترية .الدوال املتصلة والتكافؤ التبولوجي
n
واخلاصية التبولوجية .التراص والتراص يف  ، Rالتراص بنقطة النهاية  ،التراص
باملتتابعات  ،التراص بالفضاءات املترية.
نظرية الزمر MATH 343
( املستوى السادس)  2 ( 3نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :مفاهيم أساسية  ،الزمرة -الزمرة اجلزئية  ،الزمر املولدة -
الزمر الدائرية  ،املجموعات املصاحبة ونظرية الجراجن  -الزمر الناظمية  ،مركز
الزمرة واملمركز واملنظم  -معادلة الفصول  -زمر القسمة -التشاكل والتماثل-
التماثالت الذاتية  -زمر التباديل -نظرية كايلي  ،الضرب املباشر للزمر (اخلارجي
والداخلي) -تأثير زمرة على مجموعة زمر  - Pنظريات سيلو  -مبرهنة كوشي.
تطبيقات رياضية على الحاسبMATH 353
( املستوى السادس)  2 ( 3نظري  2 +عملي)
محتوى املقرر :مقدمة يف البرنامج الرياضي - Matlabاستخدام نافذة
األوامر يف برنامج  - Matlabاجلبر اخلطي يف نافذة األوامر  ،الرسم ثنائي األبعاد
 ،كتابة ملفات  M-fileيف املاتالب-.استخدام برنامج املاتالب يف حساب القيم
الذاتية  ،القيم احلرجة للدوال  ،تطبيق احللول العددية و حساب األخطاء (املعادالت
غير اخلطية  ،نظم املعادالت اخلطية -االستكمال  ،طرائق عدديه حلساب التفاضل
و التكامالت العددية -حل املعادالت التفاضلية من الرتبة األولى و الرسم ثالثي
األبعاد -النمذجة.
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مقدمة يف املعادالت التفاضلية اجلزئية MATH 422
(املستوى السابع )  3 ( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :املفاهيم األساسية للمعادالت التفاضلية اجلزئية -تصنيف
املعادالت التفاضلية اجلزئية -املعادالت التفاضلية اجلزئية اخلطية من الرتبة الثانية
ذات املعامالتاملتغيرة-املعادالت احلرارية ومعادلة البالس.

التحليل احلقيقي ( MATH 482) 2
(املستوى السابع )  3 ( 4نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر  :تكامل رميان -متتاليات و متسلسالت الدوال -قياس ليبيق
تكامل ليبيقالتحليل المركبMATH 483
( املستوى السابع ) 2 ( 3نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :نظام األعداد املركبة:جبر األعداد املركبة  ،التمثيل
الديكارتي لألعداد املركبة -متثيل العدد املركب يف املستوي -الصيغة
القطبية للعدد املركب  ،قوى وجذور األعداد املركبة-.الدوال يف متغير
مركب:دالة املتغير املركب  -قوى وجذور األعداد املركبة -ﻧﻬاية واتصال
وتفاضل الدوال املركبة،الدوال األولية والتحويالت اخلطية وخواصها الدالية
 ،الدوال التحليلية والتوافقية ،شروط كوشي-رميان للدالةالتحليلية،الدوال
البسيطة (األسية واملثلثية واملثلثية الزائدية واملثلثية العكسية واللوغاريتمية
واألسس املركبة)-.تكامل الدوال املركبة:التكامل املركب  ،املسارات
والتكامل على املسارات  -استقالل املسارات  ،نظرية كوشي للتكامل مع
تطبيقاتها  ،النظريات األساسية للتكامل  ،صيغ تكامل كوشي للمشتقات
 نظرية ليوفيل-.متثيل الدوال التحليلية و غير حتليلية باملتسلسالت :تقارباملتتابعات واملتسلسالت  -متسلسلة تايلور  -متسلسلة لورانت ،متسلسلة القوى
 ،النقاط الشاذة واألصفار واألقطاب ..نظرية كوشي للبواقي:نظرية كوشي
للبواقي وتطبيقاتها يف حساب التكامالت احلقيقية واملعتلة للدوال.
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احللقات واحلقول MATH 444
( املستوى السابع )  2 ( 3نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر :احللقة و احللقة االبدالية واحللقة ذات احملايد وبعض األمثلة
احللقة اجلزئية و املثاليات وحقل القواسم -التشابه والتشاكل يف احللقات و نظرياتالتشاكل -املثاليات االولية و املثاليات العظمى و حقل القواسم  -حلقة كثيرات
حلدود وجذور كثيرات احلقول على حقل -امتدادت احلقول ،االمتدادات البسيطةواملنتهية وحقل االنشطار و االغالق -اجلبري حلقل و مبادئ نظرية جالوا.
مقدمة يف الهندسة التفاضلية MATH 472
( املستوى الث ــامـ ــن)  3( 4نظري  2 +متارين)
محتوى املقرر :اجلزء األول :دراسة الهندسة الذاتية (الداخلية) ملنحنيات
الفراغ:الباب األول :املنحنيات فى الفراغ-.الباب الثاني :بعض املنحنيات اخلاصة.
اجلزء الثانى :دراسة الهندسة الداخلية واخلارجية للسطوح من الفضاء الثالثي- :
الباب الثالث :السطح املنتظم فى الفراغ الثالثى.
مقدمة يف التحليل الدالي MATH 484
(املستوى الثامن )  2 ( 3نظري  2 +متارين)
محتوى املقرر :الفضاء املترى :الفضاء املتري التام  -الفضاءات القابلة
لالنفصال -الفضاء املعياري ( تعريف وخواص أساسية  ،التقارب والتمام ،
املؤثرات اخلطية)-.فضاء بناخ :نظرية هان بناخ  ،التقارب الضعيف -جبريات
بناخ-.فضاء هلبرت :فضاء الضرب الداخلي و فضاء هلبرت  ،املجموعات
املتعامدة  ،الفضاء املرافق على فراغ هلبرت  ،املؤثرات اخلطية على فضاء
هلبرت-.دراسة بعض األمثلة على  :فضاءات هلبرت وفضاءات بناخ  ،فضاءات
 L pوالنظريات الرئيسية واملتراجحات األساسية.
مقدمة يف االستدالل اإلحصائيSTAT 403
( املستوى الثامن) 2 ( 3نظري  2 +متارين )
محتوى املقرر .العينات العشوائية وتشمل :فضاء املعالم وفضاء املعاينة ،
متوسط وتباين عينة وتوزيع متوسط عينة مأخوذة من مجتمع طبــيعي  ،قانون
األعداد الكبيرة من منظور إحصائي  ،نظرية النهاية املركزية والتقريب الطبيعي
لتوزيع ذي احلدين-.2 .-التوزيعات دوال يف متغيرات عشوائية .-3- .العينات العشوائية
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توزيع متوسط العينة  ،قانون األعداد الكبيرة -نظرية النهاية املركزية .4-مبادئ
أساسية يف التقدير تشمل :املقدرات غير املنحازة  ،أنواع التقدير (نقطي  ،التقدير
بفترة)  ،دقة تقدير نقطي ( متوسط مربعات اخلطأ ملقدر وتباين مقدر )  ،االتساق ،
الكفاية  ،فعالية تقدير  ،معلومات فيشر  ،متباينة كــرامير  ،راو واستخدامها
للحصول على مقدر غير منحاز ذي تباين أصغري بانـتظام  ،طريقة العزوم للحصول
على تقدير  ،طريقة اإلمكانية العظمى وعرض خلواص مقدر اإلمكانية العظمى ،
طريقة املربعات الصغرى  ،طريقة بايز  .5-.فترات الثقة وتغطي  :الكمية احملورية
واستخدامها إليجاد فترات ثقة  ،فترة ثقة ملتوسط  ،الفرق بني متوسطني ،تباين ،
نسبة تباينني  .6-اختبارات الفروض وتغطي :اختبار فرضيات حول متوسط مجتمع
واحد  ،حول الفرق بني متوسطي مجتمعني مستقلني.
مشروع البحث MATH 491
( املستوى الثامن )2 ( 2نظري )
محتوى املقرر :يحدد حسب مرئيات عضو هيئة التدريس املشرف على البحث.
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-4الخطط المستقبلية لقسم الرياضيات
باإلضافة إلى اخلطة الدراسية اجلديدة املقترحة للقسم يوجد مجموعة من
األهداف يعمل القسم على حتقيقها وهي:
1 .1العمل علي احلصول على اإلعتماد االكادميي من خالل احلصول على مركز
متقدم يف البرامج األكثر جاهزية.
2 .2العمل على احلصول علي الدرجات العلمية من اخلارج من خالل ابتعاث
املعيدين واحملاضرين للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراة.
3 .3العمل على تدريس بعض املقررات باللغة اإلجنليزية يف اخلطة الدراسية
اجلديدة املقترحة حتى يكون خريجي القسم على مستوى خريجي باقي
اجلامعات.
4 .4فتح باب التعاون العلمي مع األقسام املناظرة يف جامعات اململكة.
5 .5عقد دورات تدريبية ملدرسي الرياضيات يف مراحل التعليم ما قبل اجلامعي
للنهوض مبستوى املعلمني وحل املشكالت التي تقابلهم مع تدريس مواد
الرياضيات.
6 .6عقد دورات تدريبية يف الكلية للطلبة والطالبات للعمل على حل املشكالت
التي تقابلهم مع مواد الرياضيات.
7 .7طرح برنامج للدراسات العليا يف القسم للحصول على درجة املاجستير يف
الرياضيات.
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 -٥الخاتمة

احلمد هلل تعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا
اهلل والصالة والسالم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا
محمد بن عبد اهلل صلوات اهلل وتسليماته عليه .ونحن جميعا اعضاء
هيئة التدريس يف قسم الرياضيات نتمني من اهلل ان يقدم هذا الدليل
املعلومات التي يريدها اي انسان يريد ان ينتمي للقسم سواء كان
طالبا أو عضو هيئة تدريس .ونتمني ان يكون هذا العمل وكل ما
نقدم ابتغاءا لوجه اهلل تعالى واليصال العلم الي كل من يريد.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

 -٦التواصل مع القسم
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االتصال بالقسم
مشرف القسم  :د محمود حسن 0164044765
اإلتصال مبنسقة قسم الطالبات 0164044758
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