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 قــسم الرٌـــاضـــٌات

 كتٌـــب تـــعرٌـــفً
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   كلمة رئٌس القسم:

  
 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم علً أشرف األنبٌاء المرسلٌن نبٌنا محمد صل هللا علٌه وسلم ...وبعد 

 السالم علٌكم ورحمة هللا تعالً وبركاته

انه لمن دواعً سروري ان أرحب بزٌارتكم لموقع قسم الرٌاضٌات. ٌعد علم الرٌاضٌات من اهم المواضٌع التً 

ٌبدأ االنسان بتعلمها منذ بدء حٌاته؛ أي بعد تعلمه للغة مباشرة فٌبدأ الشخص بتعلم العد والعملٌات الحسابٌة 

ٌة والعملٌة بشكل عام. الرٌاضٌات علم ٌدل الرئٌسٌة )الجمع والضرب ...( وهو ما ٌنعكس على حٌاته الٌوم

على الكم وعلى كٌفٌة طرق التعامل معه لذلك ٌستخدم كعلم لقٌاس ما فً العلوم األخرى، فال ٌمكن ألي علم 

مهما كان ان ٌكتمل من دون الرٌاضٌات، وال ٌمكننا فهم أي من العلوم أٌضا اال اذا قمنا بتحوٌل ما فٌه من 

ادالت رٌاضٌة توضح تلك العالقة بما فٌها من متغٌرات وثوابت لذلك استحقت ان عالقات وظواهر الً مع

 تكون ملكة للعلوم بما تقدمه من حلول فعالة لكل المشاكل العلمٌة والعملٌة التً تواجه البشرٌة. 

ذا القسم من لذا وانا اتشرف بتسلم مسئولٌة االشراف على هذا القسم ٌنتابنً الشعور بالرهبة والفخر لما ٌحتوٌه ه

وٌقٌنً باهلل ان ٌسدد خطانا انا وزمالئً وزمٌالتً بالقسم وال تحصى علوم ومعارف وفوائد للبشرٌة ال تعد 

التً أصبحت الشغل الشاغل للعلماء محوسبة لنكمل المسٌرة فً نشر علوم الرٌاضٌات البحتة والتطبٌقٌة وال

لنظرٌة والتطبٌقات العملٌة فً مجاالت الطب والهندسة بجمٌع الحقول لما قدمت من طفرات هائلة فً المفاهٌم ا

 والبٌئة والصناعة وغٌرها.

 شكرا لزٌارتكم لموقع القسم ووفق هللا الجمٌع.

 

 
 مشرفة قسم الرٌاضٌات

  د/ نعمه ٌحً محمد       
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 نبذة عن القسم:
 

هـ و كان ٌضم ما 1432هـ/1431العام الجامعً باشر قسم الرٌاضٌات فً كلٌة حقل الجامعٌة عمله فً مطلع 
طالبة، ٌقوم على تدرٌسهن محاضرتٌن متخصصتٌن فً الرٌاضٌات. سنة بعد سنة اخذ القسم   45ٌقارب من

طالبة ٌقوم على تدرٌسهن  55هـ ما ٌقارب من 1434هـ/1433بالتوسع الى أن ضم فً مطلع العام الجامعً 
طالبة  59 ضم قسم الرٌاضٌات هـ1436هـ/1435، وفً مطلع العام  أعضاء هٌئة تدرٌس و من فً حكمهم 6

احدهم من حملة درجة الدكتوراه و ثالث معٌدات سعودٌات الجنسٌة مبتعثات  سبعة أعضاء ٌقوم على تدرٌسهن
هـ  1436/1437اما فً مطلع العام الجامعً  رقى الجامعات الخارجٌة و المحلٌةإلكمال دراستهن العلٌا فً أ

طالبة مستجدة ٌقوم علً تدرٌسهن تسعة أعضاء؛  46طالبة من بٌنهن  119القسم ما ٌقارب من  فقد ضم
هندسة تفاضلٌة  من جامعة الملك الباإلضافة الً حصول اول مبتعثه سعودٌة علً درجة الماجستٌر فً 

  هـ 1437/1435ام ؛ وفً الععبدالعزٌز بتقدٌر ممتاز وقد باشرت عملها فً نهاٌة الفصل الثانً من العام نفسة
 121أعضاء ٌقومون بتدرٌس ما ٌقارب  10طالبة مستجدة بالقسم وضم القسم  37فقد تم قبول ما ٌقارب من 

طالبة وقد تم ابتعاث احدي المحاضرات السعودٌات لنٌل درجة الدكتوراه فً تخصص الرٌاضٌات البحتة 
لٌصبح عدد الطالبات طالبة مستجدة  40القسم هـ فقد انضم الً 1435/1439؛اما فً العام 1437بنهاٌة العام 

أعضاء من حملة الدكتوراه؛ اما فً  4أعضاء من بٌنهن  6طالبة منتظمة ٌقوم علً تدرٌسهن  126لهذا العام 
 .هـ  فلم ٌتم قبول طالبات بالقسم  1439/1440العام الحالً 

 
بكادر على مستوى عال فً تخصص الهدف الرئٌسً للقسم تزوٌد المجتمع المحلً و العالمً بإذن هللا 

الرٌاضٌات قادر على منافسة مخرجات المؤسسات التعلٌمٌة األخرى التً تطرح نفس البرنامج بما ٌخدم 
 .سوق العمل اتتوجهعلى مستوى خرٌجً المملكة فً  و له الرٌادة مجتمعه  و ٌسهم فً ازدهار بلده،

 
خرٌجة  فً تخصص الرٌاضٌات، و رفد  20من  ٌقاربالمحلً  فً فوجه األول بما  مجتمعه و رفد القسم  

والرابع  5وقل العدد فً الفوج الثالث الً  طالبة فً نفس التخصص 24وجه الثانً ما ٌقارب من القسم فً ف
 طالبات  7الً 

 رؤٌة القسم:

العلمي في تخريج طالب قادرين علي تلبيه احتياجات سوق العمل وتأهيل الطالب بالمعرفة ومهارات البحث  
 .مجاالت العلوم الرياضية البحتة والتطبيقية

 الرسالة:

 

اعداد رٌاضٌٌن ذوي المعرفة العلمٌة والكفاءة والقدرة علً االنتاج والمساهمة فً مجاالت تخصصهم. الذٌن 
لهم أخالقٌات عمل ومقدره  علً التفوق فً حٌاتهم المهنٌة فً المستقبل، والذٌن ٌعملون لتطوٌر وخدمة 

  علً تطوٌر مهاراتهم الرٌاضٌة لحل المشاكل التً تواجههم ىجتمع ومساعدة من ٌعملون فً مجاالت اخرالم
 

 األهداف

 

تطوٌر مهارات الطلبة فً التحلٌل وحل المسائل، و التحلٌل والتفكٌر الدقٌق، مهارات الكتابة والمخاطبة، / 1

 المختلفة فً كل القطاعات الحكومٌة والخاصة.وكذلك توفٌر خدمات علمٌه وتقنٌه فً مجاالت العلوم 

اعداد الطلبة للعمل فً مجاالت البحث العلمً، والمجاالت األخرى، من اجل تغطٌه احتٌاجات المملكة من / 2

 الباحثٌن والعاملٌن فً مجاالت الرٌاضٌات التطبٌقٌة.

دراٌة كافٌه وقدره علً تطبٌق الرٌاضٌات فً المجاالت المعرفٌة ومجاالت الحٌاه المختلفة  ىاعداد طلبه عل/ 3

 المساهمة فً خدمه المجتمع. من اجل
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 البرامج المطروحة فً القسم:
 فس التخصص.ٌطرح القسم برنامج الرٌاضٌات للحصول على درجة البكالورٌوس فً ن

 أعضاء هٌئة التدرٌس فً القسم:
 

 الرتبة العضو م

 أستاذ مساعد عبد العزٌز الكوكً د. سامً 1

 أستاذ مساعد د/ عبدو رفاعً خالد العبٌد 2

د/ عالء رأفت عبدالمقصود  3
 العلوصً

 أستاذ مساعد

 أستاذ مساعد د/ نعمه ٌحً محمد هارون 4

 أستاذ مساعد د/ رهٌف محمد ولٌد زعتٌنً  5

 محاضر أ.سارٌة حسن أبو بكر حسن 6

 معٌدة                           أ.نوف سعد محمد التٌمانً  7

 معٌدة                          أ/ نورة محمد الحوٌطً 8

 معٌدة أ/مروة عٌد العطوي 9

 
 معلومات االتصال:
 

 حً الظهرة( -الكلٌة الجامعٌة بحقل)تبوك ـ حقل
 044533402فاكس :       0144565216:  تلٌفون 

 n_haron@ut.edu.saالبرٌد االلكترونً: 
 

 المخرجات العلمٌة المستهدفة للبرنامج فً القسم:
 

 امتالك المهارات األساسٌة فً الرٌاضٌات. .1
 التعرف على مناهج التحلٌل الرٌاضً .  .2

 العصور المختلفة.. معرفة نظام المعادالت و األنظمة والتحلٌل وتطوره فً 3

 . معرفة المفاهٌم األساسٌة فً علم الرٌاضٌات .4

 . معرفة المفاهٌم األساسٌة فً التحلٌل الرٌاضً .5

 . عقد موازنة بٌن مناهج التحلٌل القدٌمة والحدٌثة. 6

 .  الوقوف عند السمات األساسٌة لعلم الرٌاضٌات .7

 . . الوعً بأصول علم الرٌاضٌات5

 المختلفة لحل المسائل الرٌاضٌة. استخدام البرامج الحاسوبٌة. القدرة على 9

 فرص العمل لخرٌجً البرنامج فً القسم:
 

 .والجبمعبت المذارس، في التذريس -1

 الخطط   إعذاد في ومسبهميه بيبوبت كمحللي المجبل هذا في وغيزهب المبلية والهيئبت البىىك -2

 .االستزاتيجية
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 قسم الرٌاضٌات:الخطة الدراسٌة المعتمدة لدى 
 

ساعة معتمدة  بنجاح للحصول على درجة البكالورٌوس فً الرٌاضٌات  132على الطالبة إتمام 
 ، موزعة كاألتً:2على أن ال ٌقل معدلها التراكمً عن 

 
 الهٌكل العام للخطة الدراسٌة:

 
Requirements The number 

of Units 
Notes 

University Requirements 38 Preparatory year 

6 Islamic culture  

2 Writing skills 

The requirements of Department  87 65 Compulsory Requirements of the 
department 

9 Requirements of Optional 
Courses 

13 Compulsory requirements  of 
Statistics and Computer 

Total 133 

 
 
 

 
 (ساعة دراسٌة موزعة كاآلتً:46متطلبات الجامعة) 

 1st Level                                                                                                           Preparatory Year  

Prerequisites Credit Contact Hours Course 
Code 

Courses Title 
 Training practical Theoretical 

 3   3 MATH 100 MATH I 1 

 3   3 PHYS 101 General Physics 2 

 3   1 ELS 001 English I 3 

 5   3 BIO 101 General Biology 4 

 
3 

  
4 

LTS 001 
Learning, Thinking, and 
Research Skills 

5 

 17   28 Total 

 2nd  Level                                                                                                           Preparatory Year   

Prerequisites Credit Contact Hours Course Code Courses Title 
 Training practical Theoretical 

 3   3 CHEM 101 General Chemistry 1 



 
5 

MATH 100 3   3 MATH 101 MATH II 2 

ELS 001 5   15 ELS 002 English II 3 

 3   4 CSC 001 Computer Skills and 
Its application 

4 

 2   2 COMM 001 Communication Skills 5 

 16   72 Total 

 3rd Level                                                                                                             Second Year  

Prerequisites Credit Contact Hours Course 
Code 

Courses Title 
 Training practical Theoretical 

MATH 101 
4  1 4 MATH 200 Fundamentals of integral 

Calculus 
1 

MATH 101 3  1 3 MATH251 Basics of Mathematics 2 

MATH 101 3  - 3 MATH261 Analytical Geometry 3 

CSC 001 4  2 4 CS 112 Programming  Language 4 

- - - - - - - - - - 2  - 2 ARB 101 Language Skills 5 

 
2  - 2 ISLS101 Islamic Culture (1) 6 

 18   18 Total 

 4th  Level                                                                                                           Second Year                                                                                              

Prerequisites Credit Contact Hours Course 
Code 

Courses Title 
 Training practical Theoretical 

MATH 200 4  1 4 MATH 203 Advanced Calculus 1 

MATH 200 3  2 3 MATH 204 Differential Equations 1 2 

MATH 251 3  - 3 MATH 241 Linear Algebra 3 

MATH 200 4  - 4 STAT 201 General Statistics 4 

        ARB 101 2  - 2 ARB 701 Writing Skills 5 

        ISLS101 2  - 2 ISLS 201 Islamic Culture (2) 6 

 18   18 Total 

 5th  Level                                                                                                             Third Year  

Prerequisites Credit Contact Hours Course 
Code 

Courses Title 
 Training practical Theoretical 

MATH 204 3   3 MATH 305 Differential Equations 2 1 
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MATH 251, 3   3 MATH 311 Real Analysis 1 2 

STAT 201 3   3 STAT 311 Probability theory (1) 3 

MATH 251 3   3 MATH 342 Abstract Algebra 1 4 

        ISLS 201 2  - 2 ISLS 301 Islamic Culture (3) 5 

 41   41 Total 

 6th  Level                                                                                                             Third Year  

Prerequisites Credit Contact Hours Course 
Code 

Courses Title 

 Training practical Theoretical 

MATH 305 3 
  

3 
MATH 406 Partial Differential  

Equations 
1 

MATH 342 3 
  

3 
MATH 343 Abstract Algebra 2 2 

STAT 201 3 
  

3 
MATH 334 Introduction to NumericalAnalysis 3 

MATH 203 2 
  

2 
STAT 340 Introduction to  

Operations Research 
4 

 3 
  

3 
MATH XXX Optional Mathematics 5 

ISLS 301 2  - 2 ISLS 401 Islamic Culture (4) 6 

 41   41 Total 

 7th  Level                                                                                                             Fourth Year  

Prerequisites Credit Contact Hours Course 
Code 

Courses Title 
   Training practical Theoretical 

STAT 201 

MATH 200 
3 

  
3 

MATH 333 Mathematics and Packages 
Programs 

1 

MATH 305, 

 MATH 311 
3 

  
3 

MATH 408 Integral Equations 2 

MATH 311 3   
3 MATH 413 Complex Analysis (1) 3 

MATH 251 3   
3 MATH 464 General Topology 4 

MATH 200 3 
  

3 
MATH 481 History of Mathematics  

among the Arabs and 
 Muslims 

5 

STAT 201 3   3 MATH XXX Optional Mathematics 6 

 43   43 Total 

 8th  Level                                                                                                             Fourth Year                                                        

Prerequisites Credit Contact Hours Course Code Courses Title 
   Training practical Theoretical 

MATH 251 3   3 MATH 462 Discrete Mathematics 1 
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MATH 305 

MATH 204 
3   3 MATH 463 Differential Geometry 2 

MATH 311 3   3 MATH 415 Functional Analysis 3 

 3   3 MATH XXX Optional Mathematics 4 

Passing level 6 3   3 MATH 491 ** Research Project 5 

 41   41 Total 

 توصٌف المقررات الدراسٌة:
 

  الجدول أدناه ٌمثل وصف مختصر لكل المواد التً ٌطرحها القسم

Course Title: Calculus Basics  

Course Code: Math200 

Credit Hours: 4 

Prerequisite: Calculus lMath-101 

Learning Objectives: 

- To let the student know the definite and indefinite integrals of functions of a single variable. 
- To let the student identify the fundamental theorem of calculus, mean value theorems and 

L'Hopital's rule for undetermined limits. Provide the definite and indefinite integrals of functions of 
a single variable. 

- To let the student acquire different techniques of integration- alternating series, absolute and 
conditional convergence, power series. Taylor & Maclaurin series 

 

Course Title: Basic Mathematics 

Course Code: Math 251 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Calculus l Math-101 

Learning Objectives: 

- Let the student present Basic concepts of mathematical logic. 

- Let the student study of mathematical induction.  

- Let the student acquire and development of skills on theory of sets. 

 

Course Title: Analytic Geometry 

Course Code: Math 261 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Calculus l Math-101 

Learning Objectives: 
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Present the importance of the analytical geometry in Physics and Engineering Science, study the 
equations of the conic sections and its polar form with some applications in orbital Mechanics and 
introduce new coordinate systems, cylindrical and spherical coordinates. 

 

Course Title: Advanced Calculus 

Course Code: Math 203 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Fundamentals of integral calculus (Math 200) 

Learning Objectives: 

1- Let the student present the importance and applications of the advanced differential  and 
integration in Physics, Chemistry and Engineering Science 

2- Let the student study the Double Integrals. Area, Volume and Surface Area. Double Integrals in 
Polar Coordinates. Triple Integrals. 

3- Let the student acquire the concept of line Integrals. Green’s Theorem. Curl and Divergence. Surface 

Integrals. The Divergence Theorem. Stoke’s Theorem. 
 

Course Title: Differential Equations 1 

Course Code: Math 204 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Fundamentals of integral calculus (Math 200) 

Learning Objectives: 

1.  Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the course. 

- To know Student the importance of the differential equations in Physics, Chemistry and Engineering 
Science. 

- To allow Student acquires  knowledge by learning new theories, concepts, and methods of solution 
in differential equations. 

- To study Student  the linear differential equations of the first order with some applications. 
- To learn Student  studies  the differential equations of higher order and methods of solution. 
- To  acquire Student cognitive skills through thinking and problem solving. 
- To become Student responsible for their own learning through solutions of assignments and time 

management.   

 

Course Title: Linear Algebra 

Course Code: Math 241 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Basics of Mathematics Math 251 

Learning Objectives: 
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-Let the student know the basic topics of linear algebra such as matrices, vector spaces. 

-Let the student acquire solution linear equations in variables 

-Let the student learn how to find Eigen values and eigenvectors 

 

Course Title: General Statistics 

Course Code: Stat 201 

Credit Hours: 4 

Learning Objectives: 

Student knows the importance of  Statistics in all Sciences. 

Student acquires  knowledge by learning new theories, concepts and methods of  collection and 

Presentation Of Statistical Data by different ways, calculate some Measures of Central Tendency, 

measures of dispersion, Correlation and Regression.   

Student studies The main Principles of Probability, random variables and some Statistical Distributions. 

Student becomes responsible for their own learning through solutions of assignments and time 

management 

 

Course Title: Differential Equations(2) 

Course Code: Math 305 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Differential Equations 1 Math 204 

Learning Objectives: 

1- Let the student present the importance and applications of the differential equations in Physics, 
Chemistry and Engineering Science 

2- Let the student study the methods for solving ODE, series solution, solutions by Laplace transform. 

3- Let the student acquire the concept of nonlinear differential equations. 

 

Course Title: Real Analysis1 

Course Code: Math 311 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: 
Fundamentals of integral calculus (Math 200), Basics of Mathematics Math 
251 

Learning Objectives: 

To develop and generalize techniques studied in Calculus 1 in IR and to master theoretical subtleties 

such as uniform convergence and uniform continuity… 

At the completion of this course, the successful student will have demonstrated these abilities: 
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 The ability to understand both abstract and concrete mathematical reasoning. 
 The ability to differentiate between sound mathematical reasoning, flawed reasoning, and 

non-rigorous reasoning. 
 The ability to use the basic tools and methods of proof seen in analysis, in particular set 

theory and epsilon-delta and epsilon-n arguments. 
 The ability to formulate and prove theorems that arise from the definitions and concepts of 

the course content, and the ability to apply those theorems to specific examples. 
 The ability to write up, and occasionally present orally, one’s mathematical proofs and 

arguments in a clear and compelling manner.  

 

Course Title: Probability Theory     ن  

Course Code: Stat. 311 

Credit Hours: 3 hrs 

Prerequisite: General Statistics (Stat 201) 

Learning Objectives: 

-The course aims to enable students to apply the fundamentals of probability theory.  

-The course Provide students with the required knowledge of random variables (Discrete and 

continuous), bivariate and multivariate random variables in addition to the applications of moment 

generating function and its use 

  - The course aims to teach  students the meaning of the continuous probability distributions and their 

applications as well as derivations of their means and variances 

 

Course Title: Abstract Algebra 1 

Course Code: Math 342 

Credit Hours: 3  

Prerequisite: Basic of mathematics – Math  251 

Learning Objectives: 

1- Let the student present the basic definitions in abstract algebra, Let the student study the 

algebraic structures with one binary operation (groups). 

2- Let the student acquire the ability of the student to abstract and logic thinking, and Let the student  

development the ability of the  student to dealing with the abstract proofs. 

3- Let the student study  the proofs in abstract algebra and methods of solution, and they acquires 

cognitive skills through thinking and problem solving. 

 

Course Title: Partial differential equations 

Course Code: Math 406 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Differential equations : MATH305 
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Learning Objectives: 

- Student knows that partial differential equations may be derived by the elimination of arbitrary 
constants and functions, and   methods for finding the complete and general solutions of linear 
partial differential equations of order one, also the complete and singular solutions for non-linear 
PDEs. 

- Student studies some applications in physics , for example, D'Alemberts formula for a string. 

- Student learns how can expand a function by using the Fourier series to use it to find the 
solutions of some kinds of PDEs by using the method of separation of variables. 

-  Training student to acquire the ability to analyze and think logically  to find solutions to the 
problems and natural phenomena. 

 

Course Title: Abstract Algebra(2) 

Course Code: Math 343 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Abstract Algebra (1): Math 342 

Learning Objectives: 

- Let the student teach the basic definitions in abstract algebra, and to study the algebraic structures 

with two binary operation (rings and fields). 

- Let the student development the ability of the student to abstract and logic thinking, and to 

development the ability of the  student to dealing with the abstract proofs 

- Let the student study the proofs in abstract algebra and methods of solution, and they acquires 

cognitive skills through thinking and problem solving. 

 

Course Title: Introduction to numerical analysis 

Course Code: MATH 334 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: STAT 201; MATH 203 

Learning Objectives: 

- Let the students know how to differentiate and integrate numerically. 

- Let the students study the method of iterations for solving nonlinear equations of one variable. 

-Let the students illustrate numerical methods by using the numerical analysis software and computer 

facilities. 

 

Course Title: Introduction to Operation Research 

Course Code: Math 340 

Credit Hours: 2 

Prerequisite: Advanced Calculus : Math 203 
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Learning Objectives: 

- Let the student know the importance of the operation research in practical life problems. 
- Let the student acquire knowledge by learning, algorithms, and methods of solution in 

mathematical programming. 
- Let the student learn the methods of solving linear programming and transportation model. 

 

Course Title: Mathematics and Packages Programs 

Course Code: Math 333 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: 
Fundamentals of integral calculus (Math 200) and  General statistics(Stat 
201) 

Learning Objectives: 

1.  Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the course. 

- Learn the link between the computer and mathematics. 
- The student knows the importance of using computer software in the various branches of 

mathematics, statistics, physics, chemistry, engineering and science. 

- The student learn how construct a program from a build in functions to solve different problems. 
 

Course Title: Integral Equations 

Course Code: MATH 408 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Differential equations : MATH305, Real Analysis 1 (Math311) 

Learning Objectives: 

The course aims to provide the students with the a new concept of equations 

differ from the well-known differential equations,  the integral equations. 
 

Course Title: Complex Analysis 1 

Course Code: MATH 413 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Real Analysis1 Math 311 

Learning Objectives: 

1-Let the student’s present importance of the complex variables theory. 

2- Let the students analyze the Properties of the functions in complex variables 

3-  Let the students illustrate some  applications of the complex Theory 

 

 

Course Title: General Topology 
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Course Code: MATH 464 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Basic of mathematics – Math  251, Real Analysis1 Math 311 

Learning Objectives: 

- To let the student deal with abstract mathematical concepts  

- To let the student develop the skills of writing clear and precise proofs. 

- To let the student study topological spaces and metric spaces  

- To let the student study the definitions of continuous, connectedness, compactness. 

 

Course Title: History of mathematics among the Arabs and Muslims 

Course Code: MATH 481 

Credit Hours: 3 

Prerequisite:  

Learning Objectives: 

-To allow the student understand the historical development of mathematics 

-To allow the student emphasize the role of Arabs and Muslims in development of mathematics. And 

their role in the transfer and translation of ancient scientific heritage, and whether scientists West. 

-To provide the student with Knowledge of systems numbers Babylonian and ancient Egyptian, Greek 

and Hindi. 

-To allow the student learn some calculations on these systems and the conversion from one system 

to another. 

 -To allow the student identify the geniuses of the nations that have contributed to the development 
of mathematics 

 

Course Title: Discreet Mathematics 

Course Code: MATH 462 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Basics of Mathematics Math 251 

Learning Objectives: 

- To provide the student with knowledge of logical thinking 
- To provide the student with the basic concepts discrete mathematics 
- To teach student how to apply software on these topics  

 

Course Title: Differential Geometry 

Course Code: Math 463 

Credit Hours: 3 
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Prerequisite: Math 204, Math 305 

Learning Objectives: 

Students who are successful in this course will improve in the following general education areas:  

 - differential geometry (with an emphasis on curvature), 

-  Surfaces in E
3
 

- Geodesics: Christoffel symbols. We will spend about half of our time on the theories of curves and 

surfaces in E
3
. 

 

Course Title: Functional Analysis  

Course Code: MATH 462 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Linear Algebra 1: MATH241, Real Analysis 1 (Math311) 

Learning Objectives: 

- To allow the student study the theoretical spaces. 

- To allow the student acquire some properties of sequences that are defined on the theoretical 

spaces. 

 

Course Title: Linear Algebra 2 

Course Code: Math 342 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Linear Algebra 1 (MATH 241). 

Learning Objectives: 

- To let the student know how to convert linear equations to matrix and vice versa. 
- To let the student learn how to find the specific and distinctive values and vectors of matrices. 
- To let the student identify the different types of matrices there characteristics. 

 

Course Title: Complex Analysis 2 

Course Code: MATH 414 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Complex Analysis 1, Math 413 

Learning Objectives: 

1- Let the students study some other complex functions. 

2-  Let students explain Cauchy ‘s integral formulas. 

3- Let the students acquire the concept of series and residues. 

 

Course Title: Numerical Analysis and Applications 
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Course Code: MATH 434 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Introduction to Numerical Analysis (Math 334) 

Learning Objectives: 

-To allow student know how to use iterative methods to solve systems of linear equations. 

-To allow student know how to use numerical methods to solve ordinary differential equations first 

and second order. 

-To let the student understand the direct and approximate  methods to solve the Eigen-value 

problems 

 

 

 

Course Title: Euclidean and non-Euclidean Geometry 

Course Code: MATH  465 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Math 261 

Learning Objectives: 

1-Let the student understand the mathematical structure of Euclidean and Non-Euclidean Geometry. 

2-Let the student know all the elements and the Axioms of Euclidean Geometry. 

3-Let the student understand the congruence for sides and angles in a triangle       

4-Let the student understand and prove some theories and results of geometry  

5- Let the student solve the general problems and see their applications in geometry 

 

Course Title: Special Functions 

Course Code: Math 427 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Math 413 & Math 311 

Learning Objectives: 

1- Let the students acquire the concept of some special functions. 

2-  Let students explain the relation between Gamma and Beta functions. 

3- Let the students study the usage of Chebyshev polynomial and hyper geometric functions in solving 

differential equations. 
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Course Title: Financial Mathematics 

Course Code: Math 332 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Completion of the Math-200 course. 

Learning Objectives: 

1- Let the student present the importance and applications of the financial mathematical. 

2- Let the student study the methods for evaluating the simple and compound interests. 

3- Let the student acquire the concepts of rate of return and insurance. 

 

Course Title: Real Analysis 2 

Course Code: Math 312 

Credit Hours: 3 

Prerequisite: Calculus 1 – Real analysis 1 

Learning Objectives: 

      To develop and generalize techniques studied in Real Analysis 1 (Math 311) and Calculus 1 (Math 

101) in IR to IRp and to master theoretical subtleties such as uniform convergence and uniform 

continuity… 

 

Course Title: Applied Mathematics 

Course Code: Math 332 

Credit Hours: 3 hours 

Prerequisite: Math 200 

Learning Objectives: 

 Representation of Some different topics from applied mathematics. 

 Show the notion of functions. 

 Recognize scalar and vector function.  

 Studying the calculus of vectors and its applications.  

 Studying the calculus of tensors and its applications 

 Studying analysis of stress and strain.  

 Outline connection between stress and strain.  

 
 

 األنشطة العلمٌة و الثقافٌة فً القسم:

المساهمة  إلى إضافةٌلعب القسم دور واضح و جلً فً المساهمة فً تنمٌة المجتمع الداخلً للكلٌة 

 :األنشطةهذه الل ما ٌقوم به من أنشطة مختلفة  و من االٌجابٌة فً تنمٌة المجتمع المحلً من خ
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التجارٌة تسمٌة الشوارع و ترقٌم األبنٌة السكنٌة و الخدمٌة و البحثً بعنوان مشروع مشروع ال .1

 1435للعام  إعداد األستاذة نجاة الغرٌر بالتعاون مع بلدٌة حقل بمحافظة حقل،

ندوة تثقٌفٌة للطالبات عن مرض السكري بالتعاون مع مستشفى حقل العام. إعداد األستاذة نوف  .2

 .1434للعام  التٌمانً

إعداد و تقدٌم األستاذة نجاة  SPSSدورة  فً كٌفٌة تحلٌل استبٌان تقوٌم المقرر باستخدام برنامج  .3

 .1435 الغرٌر

 .1434 حملة بأخالقً تسمو حٌاتً إعداد األستاذة نوف التٌمانً .4

 .1437 حملة  بٌئتً هوٌتً إعداد األستاذة علٌاء الرشٌد .5

بعض  المقادٌر الرٌاضٌة و اإلحصائٌة لطالبات مادتً  إٌجاددورة فً كٌفٌة استخدام برنامج اكسل فً  .6

 .1433 الرٌاضٌات المالٌة و اإلحصاء العام.  إعداد األستاذة نجاة الغرٌر

 هللا  بالتعاون مع الدكتورة عواطف أبو الفتوح إلىدورة توعٌة بعنوان  واتقوا ٌوما ترجعون فٌه  .7

1437. 

الملك خالد الخٌرٌة ضمن زٌارة خاصة ألعضاء و طالبات توزٌع الهداٌا و العٌدٌات على أٌتام جمعٌة  .8

 .1437 القسم لمقر الجمعٌة بمناسبة عٌد األضحى المبارك. إعداد األستاذة علٌاء الرشٌد

 .1434 . إعداد األستاذة سارٌة أبو بكرMATLABدورة فً كٌفٌة استخدام  برمجٌة  .9

مة بنفسك كطالبة دراسات علٌا. إعداد و تقدٌم ندوة  بعنوان التعلم الذاتً  تحت شعار ابحثً عن المعلو .11

 .1436 األستاذة نجاة الغرٌر

كٌفٌة تحلٌل استبٌان تقوٌم المقرر المعتمد لدى هٌئة االعتماد األكادٌمً باستخدام الحزمة اإلحصائٌة  .11

 .أ/ علٌاء الرشٌد –د/نعمه ٌحً  إعداد و تقدٌم األستاذة نجاة الغرٌر  SPSSللعلوم االجتماعٌة 

 نجاة الغرٌر. األستاذةحاضرة بعنوان فضل صٌام ٌو عاشوراء بإشراف م  .12

سلسلة من الندوات التً تلقٌها الطالبات للوقوف على القضاٌا التً تهم المجتمع و منها ندوة" ابغض  .13

نسبة ارتفاع الطالق فً المملكة و كٌفٌة التصدي للحٌلولة دون وقوع  إلىالحالل" و تم التطرق فٌها 

لحكمة، باإلضافة إلى ندوة بعنوان و ا رالطالق و حث الطالبات للمحافظة على بٌوتهن بالتحلً بالصب

" السرعة جرٌمة سٌتصدى لها الجمٌع" تطرق فٌها الطالبات إلى خطر السرعة و تكلفة السرعة 

اد و األسرة و المجتمع و دور الطالبة الجامعٌة فً نشر ثقافة احترام القواعد المترتبة على األفر

السلبٌة  اآلثارللوقوف على  أخرى، كما عقدت محاضرات المرورٌة و الحدود القصوى للسرعة 

 إلى باإلضافةالجامعات  أسوارالمنتشرة بٌن الفتٌات داخل  اإلعجابو ظاهرة  األسري لظاهرة العنف

 .المخدرات و مخاطرها و دور الطالب الجامعً للحد من انتشارها و القضاء علٌها ندوة بعنوان

و الشروط( بالتعاون مع مستشفى حقل حٌث قدمت المحاضرة   )المحاسنندوة عن التبرع بالدم   .14

لعٌنة من الطالبات. و  فحص فصٌلة الدم إلىحقل العام و تطرقت الندوة  مستشفىالدم فً  أمراض

 .1436 سارٌة أبو بكر األستاذةالندوة  كانت مقدمة

 علٌاء الرشٌد األستاذة إشرافتحت عنوان" صحبتها جنة" قدمتها طالبات القسم تحت  األمندوة عن بر  .15

1437 

ندوة بعنوان " حقوق الطفل" نفذتها طالبات القسم تحت إشراف األستاذة المتعاونة عبٌر زٌدان  .16

 العمرانً

 ة شارك فٌه أعضاء قسم الرٌاضٌات مع طالبات القسم المشاركة بالٌوم العالمً للصح 71

 )سلسلة سمنارات( اعداد  واشراف دكتورة نعمه تطبٌقات الرٌاضٌات فً الحٌاة 71

 حملة ترمٌم المصاحف التالفة اشراف دكتورة نعمه  71

/ 1439اقامة دورة لالختبارات التحصٌلً لطالبات الثانوي العالً بأشراف مشرفة القسم للعام  02

 هـ . 1440

ف مشرفة ندوة حول الصعوبات التً تواجه معلمات الرٌاضٌات بالمرحلة التعلٌم العام بأشرا 07

1440/ 1439القسم للعام 
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 الهٌكل التنظٌمً للقسم 

 

 

 مشرفة القسم  
 نعمة  ٌحٌى . د

 منسقً الوحدات 

 وحدة الشؤون األكادٌمٌة 
 نعمه ٌحٌى هارون . د

 وحدة األنشطة الطالبٌة 
ً . أ  نوف سعد التٌمان

 وحدة التطوٌر والجودة 
 رهٌف  محمد ولٌد . د

 وحدة القٌاس والتقوٌم 
 سارٌة حسن ابو بكر .أ

 وحدة األختبارات والجداول 
 سارٌة حسن أبو ٌكر.أ

 اللجان 

لجنة اإلرشاد 
 األكادٌمً 

 (رئًٌسا)سارٌه حسن . أ -1

 (  عضوا)رهٌف ولٌد زعتٌنً . د -2

ً .أ -3  (عضوا)نوف سعد التٌمان

لجنة البرامج 
 والخطط الدراسٌة 

 (  عالء رأفت رئًٌسا. د -1

ً الكوكً .د -2  (عضوا)سام

 (عضوا)عبده الرفاعً . د-3

ً .أ -4  (عضوا)نوف سعد التٌمان

 الجنة العلمٌة

 (  رئًٌسا)عبده الرفاعً . د -1

ً الكوكً .د -2  (عضوا)سام

 (عضوا)عالء رأفت . د-3

 (  عضوا)رهٌف محمد زعتٌنً -4
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 :هـ  كالتال1440ًهـ/1434الهٌكل التنظٌمً لقسم الرٌاضٌات لهذا للعام 

 د/ تعمه ٌحًٌ محمد    مشرفة قسم الرٌاضٌات:

 المهام:

متابعة سٌر العملٌة األكادٌمٌة واإلدارٌة فً القسم وتوزٌع المهام ومراقبة سٌر األداء بما ٌضمن رقً القسم 

 وتطبٌقه لمعاٌٌر االعتماد األكادٌمً.

 د/ رهٌف مجمد ولٌد وكٌلة قسم الرٌاضٌات:

 المهام:

 تنوب عن مشرفة القسم فً حال غٌابها أو عدم تواجدها.

 للقســم اللجان التنظٌمٌة 

  اللجنة العلمٌة : -1

 د. عبده الرفاعً )رئًٌسا( 

 الكوكً )عضوا( د. سامً

 د. عالء رأفت )عضوا(

 محمد زعتٌنً )عضوا(  رهٌفد.

 

 

 المهام واالهداف:

ددت عمادة البحث العلمً مجموعة من األهداف الرئٌسة التً تمكنها من تحقٌق رؤٌتها ورسالتها وتنحصر  .1

 هذه األهداف فً ما ٌأتً:

 الكفاءة والتمٌز فً العمل من خالل تحدٌث وتطوٌر جمٌع اآللٌات واإلجراءات الخاصة باألنشطة البحثٌة. .2

تنمٌة وتطوٌر مهارات البحث وملكة االبداع واالبتكار لدى أعضاء هٌئة التدرٌس وتحفٌزهم على إجراء .  .3

 البحوث المتمٌزة فً ضوء المجاالت البحثٌة المحددة واستراتٌجٌات الجامعة.

 . تفعٌل العالقة بٌن المجتمع المحلً، والجامعة. .4

خاص، فٌما ٌخص النشاطات البحثٌة وتأمٌن مجاالت إعداد آلٌات مناسبة للربط بٌن الجامعة، والقطاع ال .5

 للدعم من خارج الجامعة.

التطوٌر المستمر لبرنامج األبحاث الممولة بالتركٌز على الدعم النوعً فً المشارٌع البحثٌة المقدمة،  .6

 وزٌادة الدعم لها.

 لجنة البرامج والخطط الدراسٌة:  -2

 )رئًٌسا(  عالء رأفت د.  -1

 الكوكً )عضوا( ًد. سام -2

 د. عبده الرفاعً )عضوا(-3
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 أ.نوف سعد التٌمانً )عضوا(-4

 مهام الوحدة : 

 تتبع جتارب اجلامعات احمللية واإلقلينية و العاملية يف جمال اخلطط الدراسية والهايج 

 .     أيداف الوحدة  ةإعداد رؤية ورسالة الوحدة صياغ 

 للوحدة  حتديد املًام األساسية. 

  إداري للوحدة يشاعديا على حتكيل أيدافًاوضع ييكل. 

 حتديد آلية التواصل مع الكليات واألقشام األكادميية. 

 إعداد دليل بهاء اخلطط الدراسية. 

 إعداد دليل إجراءات إقرار اخلطط الدراسية. 

 ترمجة األدلة والوثائل اخلاصة بالوحدة. 

 تكويو قاعدة بيانات عو األقشام األكادميية بالكليات. 

 ورش عنل لتهنية الوعي بإعداد وتطوير اخلطط الدراسية عكد. 

 تزويد األقشام األكادميية بالكليات مبا يشتجد يف شأى اخلطط الدراسية. 

 متابعة ترمجة اخلطط الدراسية باألقشام األكادميية بالكليات. 

 متابعة حوسبة اخلطط الدراسية باألقشام األكادميية بالكليات. 

  للنهايج واخلطط الدراسية مبا يشتجد يف شاى اخلطط الدراسيةتزويد اللجهة الدائنة 

 

 االرشاد االكادٌمً و تتكون من: لجنة -3

 

 أ. سارٌه حسن )رئًٌسا( -1 •

 د. رهٌف ولٌد زعتٌنً )عضوا(  -2 •

 أ.نوف سعد التٌمانً )عضوا -3 •

 مهام واهداف اللجنة:

 الطلبة األكادٌمٌة. اإلشراف على عملٌة اإلرشاد األكادٌمً ومتابعة قضاٌا واحتٌاجات 

     متابعة ودراسة حاالت التعثر الطالبٌة )السلوكٌة واألكادٌمٌة( والعمل على معالجتها بالتنسٌق رئٌسة

 لجنة الشؤون األكادٌمٌة فً الكلٌة مع إبالغ مشرفة القسم كتابٌا بذلك. 

    هن على التغلب على تحدٌد الطالبات ذوات الحاجة لخدمات نفسٌة أو اجتماعٌة أو مادٌة ومساعدت

 الصعوبات التً تواجههن بالتنسٌق مع الجهات ذات االختصاص بالكلٌة.

  ،اإلشراف على إجراء الدراسات المتعلقة بمجال اإلرشاد األكادٌمً واالحتٌاجات النفسٌة، واالجتماعٌة

 والسلوكٌة للطلبة.

     التحصٌلٌة لتحقٌق أفضل النتائج تقدٌم النصح والمشورة للطالبات لتطوٌر مهاراتهن وقدراتهن

 األكادٌمٌة.

   .مساعدة الطالبات فً تحدٌد أهدافهن المستقبلٌة ووضع الخطط الكفٌلة بالوصول إلٌها 

  عقد الندوات والدورات الالزمة لتنمٌة مهارات الطالبات التحصٌلٌة والفكرٌة والتفاعلٌة لتنمٌة مفهوم

 ٌز على الصعٌدٌن األكادٌمً والشخصً.الشخصٌة اإلٌجابٌة لدٌهن ودفعهن إلى التم

    .معاونة مشرفة القسم فً التخطٌط وتنفٌذ كل ما من شأنه تٌسٌر سٌر العمل بالقسم 

  .التواصل مع أعضاء هٌئة التدرٌس حول أداء الطالبات األكادٌمً وسلوكهن 

 .التوصٌة بالحلول المناسبة لمعالجة حاالت التعثر والمشاكل الطالبٌة 
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    بتحوٌل الحاالت التً تحتاج إلى تدخل على مستوى متخصص إلى الجهات ذات العالقة  التوصٌة

 داخل الكلٌة.

    .إعداد تقرٌر شهري فٌما ٌخص أنشطة اللجنة ورفعه إلى مشرفة القسم 

 

 الوحدات التنظٌمٌة على مستوى الكلٌة :

 متابعة الجودة و االعتماد األكادٌمً فً القسم و تتكون من: وحدة -1

 د. رهٌف محمد ولٌد زعتٌنً .

 مهام واهداف اللجنة:

 نشر ثقافة الجودة فً القسم . . أ

 متابعة مساهمة األعضاء فً تنفٌذ ومتابعة التقوٌم واالعتماد األكادٌمً فً القسم.  - . ب

 تحدٌد مواطن التحسٌن الممكنة واقتراح المشارٌع الالزمة لتحقٌقها.  - . ت

اقتراح المشارٌع ومساعدتهم فً تفعٌل تلك تشجٌع األعضاء فً القسم للمبادرة ب  - . ث

 االقتراحات.

 تقدٌم التسهٌالت الالزمة لجمٌع األعضاء القائمٌن على تطبٌق الجودة فً القسم.  - . ج

 توثٌق جهود ونتائج إجراءات االعتماد فً القسم والرفع بها لعمادة الكلٌة .  - . ح

 فً القسم.جمع البٌانات والمعلومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة   - . خ

 إعداد تقارٌر دورٌة عن مستوٌات األداء فً القسم.  - . د

 .القسم متابعة مستوى االنضباط والجودة فً . ذ

 العمل على التحسٌن المستمر للجودة فً القسم.  . ر

 

 

 الشؤون األكادٌمٌة و تتكون من:وحدة  -2

 

 د. نعمه ٌحٌى هارون

 مهام واهداف اللجنة:

  حول واقع القسم فً ظل معاٌٌر االعتماد األكادٌمً.المشاركة فً إعداد الدراسة الذاتٌة 

    ًمراجعة البرنامج الدراسً لمرحلة البكالورٌوس فً القسم وفقاً لمعاٌٌر االعتماد األكادٌم

 ومواصفات الخرٌج ، وبما ٌتفق مع عناصر اإلطار المفاهٌمً للكلٌة .

   مواعٌد االختبارات ووضع التنظٌمات الخاصة بإجرائها  . 

  ٌتمكنوا من حضور االختبارات فً موعدها المحدد. حصر األعذار للطالب الذٌن لم 

 .حصر للطالبات المحرومات 

  وحل   متابعة الطالبات أثناء فترة السحب و اإلضافة الكتشاف األخطاء التً ٌمكن أن تحدث

 المشكالت التً من الممكن أن تعترض عملٌة التسجٌل، و الرفع بها لمشرفة القسم.

 تابعة الطالبات المتوقع تخرجهن و العمل على حل مشاكلهن.م 

 : القٌاس والتقوٌم تتكون من وحدة -3

 أ/ سارٌة حسن ابوبكر 
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 مهام واهداف اللجنة:

 التنسٌق مع وحدة القٌاس والتقوٌم بالجامعة فً جمٌع أعمالها وتزوٌدها بكل المعلومات المطلوبة من -1

 الكلٌة

 البرامج الدراسٌة التً تقدمها الكلٌة لكل األقسام جمع الخطط الدراسٌة لجمٌع -2

 االحتفاظ بنسخة من ملف المادة لجمٌع المواد بكل أقسام الكلٌة -3

 جمع االختبارات الدورٌة والنهائٌة لجمٌع المقررات الدراسٌة التً تقدمها الكلٌة فً كل فصل دراسً-4

 ع المقررات الدراسٌة التً تقدمها الكلٌة فً كلاالحتفاظ بنتائج االختبارات الدورٌة والنهائٌة لجمٌ-5

 فصل دراسً

 به الخاصة ختبارات واستخراج التقارٌرالتنسٌق مع وحدة القٌاس والتقوٌم بالجامعة فً تحلٌل نتائج اال -6

أقسام  تخصالجامعة من تعلٌمات أو توصٌات التنفٌذ والمتابعة لكل ما ٌصدر من وحدة القٌاس والتقوٌم ب -7
 ومقرراتها الكلٌة

 التنسٌق مع وحدة القٌاس والتقوٌم بالجامعة فً تنظٌم الدورات وورش العمل ألعضاء هٌئة  التدرٌس بالكلٌة -5

والتقوٌم      لقٌاسبالكلٌة بالتنسٌق مع وحدة ا األشراف على بناء بنوك االختبارات للمقررات الخاصة-9
 بالجامعة

 التعاون مع وحدة القٌاس والتقوٌم بالجامعة فً تعبئة االستبٌانات وأدوات جمع البٌانات -10

 .المتعلقة بالقٌاس والتقوٌم بالكلٌة

 متابعة النشاط الطالبً و تتكون من: وحدة -4

 نوف سعد التٌمانً  . أ

 ومهامها:

 اإلسهام فً تكوٌن شخصٌة طالبٌة جامعٌة متكاملة. -5

 الطالبات علمٌاً وعملٌاً وثقافٌا واجتماعٌاً.اإلسهام فً تطوٌر شخصٌة  -6

 تدرٌب الطالبات على أن ٌكن قٌادٌات وقادرات على تحمل المسؤولٌة والنهوض بأعباء الحٌاة. -7

 توثٌق الروابط بٌن الطالبات و أعضاء هٌئة التدرٌس بما ٌتٌح نقل الخبرات وتوارثها. -5

القرارات واكتساب المهارات فً مجال العالقات إتاحة الفرص لتعلم بعض األسالٌب اإلدارٌة واتخاذ  -9

 العامة اإلنسانٌة.

 استثمار أوقات الفراغ فً برامج هادفة ومفٌدة. -10

 اإلسهام فً اكتشاف المواهب الطالبٌة وصقلها ورعاٌتها. -11

 وحدة االختبارات والجداول  -5

 مالتقدٌر و االحتراوتفضلوا بقبول فائق 

 مشرفة قسم الرٌاضٌات                                                                       

 د/ نعمه ٌحًٌ محمد                                                                      
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