
 

 

  

 العلوم الرايضية قسم    رئيسة 

د. وفاء بنت فوزان بن ابراهمي  

 الفوزان 
 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورة بنت عبدالرمحن م جامعة الأمريةالكتيب التعريفي لقسم العلوم الرايضية يف لكية العلو

 

 هـ  1441-1440العام اجلامعي 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعلمي

 جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرمحن

Ministry of Education 

Princess Nourah Bint Abdul-Rahman 

university 



3 
 

 

 

 

 

 نبذة عن اللكية:

هـ لتشمل الاقسام 23/3/1428بتارخي /م ب 3030أأنشئت لكية العلوم مبــوافـــقـــة املـــقـــام الســايم الكرمي رمق 

 ، وتتطلع لكية العلوم اإىل مؤهةل علميا    الأحياء ( وذكل لإعداد كوادر –الكميياء  -الفزيايء  -) العلوم الرايضية 

املنافسة يف  حتديث براجمها ادلراس ية ملرحةل الباكلوريوس لتواكب التطور العلمي احلديث مبا حيقق خملرجاهتا

 سوق العمل.

ؤية اللكية: ر   

 المتزي يف جمال العلوم الأساس ية والبحث العلمي حمليا وعامليا  وتعزيز املسؤولية اجملمتعية.

 رساةل اللكية: 

اإ ثراء اجملمتع احمليل والعاملي ابلكوادر والأحباث املمتزية يف جمال العلوم الأساس ية واليت تسامه يف تطوير الاقتصاد 

 املعريف وتعزيز املسؤولية اجملمتعية.

 أأهداف اللكية: 

 1. تقدمي برامج تعلميية ممتزية ومعمتدة أأاكدمييا  يف جمالت العلوم البحتة والتطبيقية. 

 2. اس تحداث برامج تعلميية جديدة تتواكب مع متطلبات العرص واحتياجات التمنية. 

 3. دمع البحوث املشرتكة من خالل عقد رشأاكت حملية وعاملية لإثراء الاقتصاد املعريف

ثراء املكتبة العربية ابملؤلفات العلمية املمتزية.  4. اإ

 5. تعزيز املسؤولية اجملمتعية والعمل التطوعي يف جمال العلوم الأ ساس ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكية العلوم   
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 :رؤية القسم

عداد اخملتصات املؤهالت يف العلوم الرايضية وفقا    ملعايري اجلودة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات المتزي يف اإ

 .اجملمتع 

 رساةل القسم: 

ية ممتزية مي تأأهيل الكوادر النسائية املتخصصة علميا  وهمنيا  يف جمال العلوم الرايضية من خالل تقدمي برامج تعل 

 تتفق مع معايري اجلودة وحتقق متطلبات سوق العمل.

 أأهداف القسم:

تعلمي العلوم الرايضية بتصممي مناجه دراس ية و اعداد طالبات ممتزيات   حسب حتقيق المتزي يف  •

 متطلبات سوق العمل املس تقبلية.

و املهارات مثل التفكري و  اعداد املتخصصات يف العلوم الرايضية مبهارات متقدمة بزتويدهن ابملعرفة •

العلمي و تعزيز اس تخدام  و حتسني همارة البحثالتحليل املنطقي و حل املشالكت و صنع القرار 

لكرتونية. التعلمي الالكرتوين البالك بورد  و املراجع الإ

و تعزيز  حتقيق جودة عالية للربانمج التعلميي ابلمتثال ملعايري الاعامتد الااكدميية احمللية و ادلولية •

طلبة و انشاء نظام التطوير املهين ملنسوابت القسم و توفري بيئة امنه و حتقيق المتزي يف جمال تقيمي ال 

 لرصد و تقيمي جودة اجناز املقررات.

حتقيق اساس قوي لدلراسات العليا و البحث العلمي و التطورات املهنية يف العلوم الرايضية و ذكل  •

طالبات  عىل البحث العلمي و احلصول عىل ادلمع املايل ادلاخيل و لحبث اعضاء هيئة التدريس و ا

 اخلاريج للأحباث العلمية. 

عزيز  ثقافة الرايضيات يف اجملمتع من خالل املشاركة اجملمتعية و تزويد اجملمتع ابلبحوث ذات معامل تأأثري ت •

 عايل.

 .الباكلوريوسادلرجات العلمية اليت متنحها اللكية: 

 أأربع س نوات مقسمة عىل مثانية فصول.  نظام ادلراسة:

   العربية والإجنلزيية. لغة ادلراسة:

 لوم الرايضيةقسم الع 
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 الوظيفية: الفرص 

 تتنوع الفرص الوظيفية خلرجية قسم العلوم الرايضية حيث ميكهنا العمل يف اجملالت التالية: 

 .وزارة التعلمي العام .1

 . هيئة الاحصاء .2

 . مدينة املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية .3

 . البنوك .4

 .لتصالتت ااكرش  .5

 .مؤسسة النقد السعودي ادلويل .6

 .رشكة أأرامكو .7

 . رشكة سابك .8

 

 

 

 

 تندرج الطالبة يف ادلراسة وفقا للقواعد التنفيذية اليت يقرها جملس اجلامعة. •

 تصمم اخلطط ادلراس ية مبا يعادل مثانية فصول دراس ية عىل الأقل للمرحةل اجلامعية. •

 

 ت:ملس تواينظام ا

رئيسني، وجيوز أأن تكون هناك فصل درايس صيفي، عىل أأن حتتسب رايس اإىل فصلني يقسم فيه العام ادل

مدته بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل ادلرجة العلمية اإىل مس توايت وفقا للخطة 

 سموح به. أأو الأعىل للعبء ادلرايس امل ادلراس ية اليت يقرها جملس اجلامعة مع مالحظة عدم جتاوز احلد الأدىن 

 من دخول الاختبار: حلرمانا

ذا قلت نس بة   عىل الطالبة املنتظمة حضور احملارضات وادلروس العملية ويمت حرماهنا من دخول الاختبار فهيا اإ

من احملارضات وادلروس العلمية  75%حضورها عن النس بة اليت حيددها جملس اجلامعة عىل أأل تقل عن 

ل الاختبار بسبب الغياب راس بة  تعد الطالبة اليت حرمت من دخو ايس، و ر ددة للك مقرر خالل الفصل ادلاحمل

   (.DNيف املقرر، ويرصد لها تقدير حمروم)ح(أأو )

 

 معةجلاا ولواحئ أأنظمة 
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 التغيب عن الاختبار:

رر الطالبة اليت تغيب عن الاختبار الهنايئ تكون درجهتا صفرا  يف ذكل الاختبار. وحيسب تقديرها يف ذكل املق

 صلية اليت حصلت علهيا.ف ل عىل أأساس درجات الأعامل ا

ذا مل تمتك ن الطالبة من حضور الاختبار الهنايئ يف أأي من مواد الفصل لعذر قهري جاز جمللس اللكية يف اإ

عطاهئا اختبار بديال  خالل مدة ل تتجاوز هناية الفصل  حالت الرضورة القصوى قبول عذرها والسامح ابإ

 ل. بعد أأداهئا الاختبار البدي ةوتعطى التقدير اذلي حتصل عليادلرايس التايل 

 ذار عن ادلراس ية:عتالا

ذا تقدمت بعذر مقبول دلى اجلهة  جيوز للطالبة الاعتذار عن الاس مترار يف فصل درايس دون أأن تعد راس بة اإ

ا جملس اجلامعة، اليت حيددها جملس اجلامعة، وذكل خالل فرتة زمنية حتددها القواعد التنفيذية اليت يقره

 من املدة الالزمة الإهناء متطلبات التخرج. ( وحيتسب هذا الفصلWتقدير )ع(أأو ) ةبويرصد للطال 

 نسحاب من مقرر:الا

 جيوز الانسحاب بعذر من مقرر أأو أأكرث يف الفصل ادلرايس وفق القواعد التنفيذية اليت يقرها جملس اجلامعة.

 أأجيل ادلراسة:ت

أأل تتجاوز مدة التأأجيل حيددها جملس اجلامعة عىل اليت  ةهل اجله جيل ادلراسة لعذر تقبجيوز للطالبة بطلب تأأ 

فصلني دراسني متتالني أأو ثالثة فصول دراس ية غري متتالية كحد اقىص طيةل بقاهئا يف اجلامعة مث يطوى قيدها 

 بعد ذكل.

 نقطاع: الا

ذا انقطعت الطالبة املنتظمة عن ادلراس ية مدة فصل دون طلب  وجمللس  ةعالتأأجيل يطوى قيدها من اجلاماإ

ذا ان   عن ادلراسة ملدة أأقل. عتقططي الطالبة اإ

عادة قيدها برمقها وجسلها قبل الانقطاع وفق الضوابط الأتية:مي    كن للطالبة املطوي قيدها التقدم بطلب اإ

عادة القيد خالل أأربعه فصول دراس ية من اترخي طي القيد. أأ  .1  ن تتقدم بطلب اإ

 طالبة. عادة قيد الات العالقة عىل اإ ذ اتاللكية املعنية واجله ق جملس أأن يواف .2

ذا مىض عىل قيد الطالبة أأربعة فصول دراس ية فأأكرث فباإماكهنا التقدم للجامعة كطالبة مس تجدة دون  .3 اإ

الرجوع اىل جسلها ادلرايس السابق اليت تنطبق علية اكفة رشوط القبول املعلنة يف حينه وجمللس اجلامعة 

 صدرها اجمللس. ي يتتثناء من ذكل وفق الضوابط الالاس  

عادة قيد ا .4  لطالبة أأكرث من مرة واحدة وجمللس اجلامعة يف حاةل الرضورة الاس تثناء من ذكل.ل جيوز اإ

عادة قيد الطالبة املطوي قيدها اذا اكنت مفصوةل أأاكدمييا . .5   ل جيوز اإ
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 الفصل من اجلامعة: 

عادة قيد الطالبة اليت جامعة ة أأو تأأديبية، أأو اليت فصلت من مييفصلت من اجلامعة لأس باب تعل  ل جيوز اإ

عادة قيدها أأنه س بق فصلها ملثل هذه الأس باب فيعد قيدها ملغى  ذا اتضح بعد اإ أأخرى ولأس باب تأأديبية، واإ

عادة قيدها  . من اترخي اإ

 تفصل الطالبة من اجلامعة يف احلالت الأتية:  

نذارات اإ  .1 عىل  ( وجمللس اجلامعة بناء5من2ا )معدله  متتالية عىل الأكرث لخنفاضذا حصلت عىل ثالث اإ

عطاء فرصة رابعة ملن ميكهنا رفع معدلها الرتامكي بدراس هتا للمقررات املتاحة.  توصية جملس اللكية اإ

ذا مل تهنيي متطلبات التخرج خالل مدة أأقصاها نصف املدة املقررة لتخرهجا عالوة عىل مدة الربانمج  .2 اإ

عطاء فرصة اس تثنائ  وجمللس حبد أأقىص ل يتجاوز ضعف املدة لتخرج لإهناء متطلبات ا طالبةية للاجلامعة اإ

 الأصلية احملددة للتخرج. 

جيوز جمللس اجلامعة يف احلالت الاس تثنائية معاجلة أأوضاع الطالبات اذلين تنطبق علهيا أأحاكم الفقرتني  .3

عطاهئن فرصة اس تثنائية ل تتجاوز ف  صلني دراس يني عىل الأكرث. السابقتني ابإ

 : التخرج

هناء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة ادلراس ية , عىل أأن ل يقل  ت  تخرج الطالبة بعد اإ

معدلها الرتامكي عن مقبول وجمللس اللكية بناء عىل توصية جملس القسم اخملتص حتديد مقررات 

ورسوهبا يف  ا يف املقرراتوذكل يف حال جناهح مناس بة تدرسها الطالبة لرفع معدهل الرتامكي

  .لعدامل

 حتسب التقديرات اليت حتصل علهيا الطالبة يف لك مقرر كام ييل :  

 

 5وزن التقدير من  رمز التقدير  التقدير  ادلرجة املئوية  

 5.0 أأ+ ممتاز مرتفع 100ىل اإ  95من 

 4.75 أأ  ممتاز  95اإىل أأقل من 90

 4.5 ب+ مرتفع جيد جدا  90اإىل أأقل من 85

 4.0 ب جدا د  جي 85اإىل أأقل من80

 3.5 ج+ جيد مرتفع  80أأقل من ىلاإ  75

 3.0 ج جيد  75اإىل أأقل من 70

 2.5 د+ مقبول مرتفع 70اإىل أأقل من 65
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 2.0 د مقبول 65اإىل أأقل من 60

 1.0 هـ راسب 60أأقل من 
 

 :الرتامكي اكليتمعدلها  يكون التقدير العام للمعدل الرتامكي عند التخرج الطالبة بناء عىل

ذا اكن املز ممتا ) .1  5.00من   4.50يقل عن  عدل الرتامكي ل( : اإ

ذا اكن املعدل الرتامكي من جيد جدا) .2  5.00من   4.50اإىل أأقل من 3.75( :اإ

ذا اكن املعدل الرتامكي من جيد) .3  5.00من  3.75اإىل أأقل من  2.75(: اإ

ذا املعدل الرتامكي من  مقبول) .4  5.00من  2.75قل من  أأ اإىل 2.00( : اإ

   حساب املعدل:قة طري

 

  

 

  

 

 

  مرتبة الرشف الأوىل:

( أأو من 5.00( من )5.00( اىل ) 4.75متنح مرتبة الرشف الأوىل للطالبة احلاصةل عىل معدل ترامكي من )

 ( عند التخرج  4.00( من )4.00( اإىل )3.75)

 مرتبة الرشف الثانية: 

( من 4.75ن )( اإىل أأقل م4.25ترامكي من ) احلاصةل عىل معدللطالبة رشف الثانية لمتنح مرتبة ال 

   عند التخرج( 4.00( من )3.75(   اإىل أأقل من ) 3.25أأو من ) (5.00)

 لثانية ما ييل: اويشرتط للحصول عىل مرتبة الرشف الأوىل و 

 ة أأخرى أأل تكون الطالبة قد رسبت يف أأي مقرر درايس يف اجلامعة أأو يف جامع .1

وسط املدة بني احلد الأدىن واحلد الأقىص تلبات التخرج يف مدة أأقصاها م أأن تكون الطالبة قد أأمكلت متط  .2

  .للبقاء يف لكيهتا

من متطلبات  ( %60أأن تكون الطالبة قد درست يف اجلامعة اليت ستتخرج مهنا مال يقل عن )  .3

    التخرج.

هو حاصل قسمة مجموع النقاط اليت حصلت علهيا الطالبة عىل مجموع الوحدات املقررة مجليع املقررات اليت درس هتا يف أأي  : دل الفصيلاملع 

 .درايسفصل 

   قررة يف وزن التقدير اذلي حصلت عليه يف لك مقرر درس ته الطالبة.رضب الوحدة امل كيفية حساب النقاط: 

قسمة النقاط اليت حصلت علهيا الطالبة يف مجيع املقررات اليت درس هتا منذ التحاقها ابجلامعة عىل هو حاصل  املعدل الرتامكي:

 .الوحدات ملقررة لتكل املقرراتمجموع 
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 التحويل: 

اعيد املعلنة يف اءات واملو وفقا لالإجر التحويل من جامعة اإىل أأخرى  حيق للطالبة يف أأي فصل درايس .1

 ا يف ضوء الضوابط العامة للتحويل. جلامعة احملول الهيا

 جيوز للطالبة التحويل من لكية اإىل أأخرى داخل اجلامعة وفقا للضوابط اليت يقرها جملس اجلامعة.  .2

صص اإىل ختصص أأخر داخل اللكية وفق جيوز للطالبة بعد موافقة معيدة اللكية التحويل من خت .3

     جلامعة.يضعها جملس ا ضوابط

  الأتية:قبول حتويل الطالبة من خارج اجلامعة وفق الضوابط  وزجي

 أأن تكون الطالبة قد درست يف لكية أأو جامعة معرتف هبا  .1

 أأل تكون مفصوةل من اجلامعة احملوةل مهنا لأس باب تأأديبية   .2

 جلامعة حويل اليت حيددها جملس اأأن تنطبق علهيا رشوط الت .3

  

ذا ات  اترخي قبول حتويلها للجامعة.ة فيعد قيدها ملغى من ق فصلها لأس باب تأأديبيحتويل الطالبة أأنه س ب ضح بعداإ

 

 

 

 

 

 الهدف من الارشاد الأاكدميي:

اهامتماهتن العلمية واحتياجات مساعدة الطالبات عىل اختيار التخصص املناسب وفقا  لإماكانهتن و  -1

 سوق العمل.

قق العدل املناسب للحصول لتخصصهن ومبا حيادلراس ية وفقا  ار املقررات مساعدة الطالبات عىل اختي -2

 عىل ادلرجة العلمية )الباكلوريوس(.

 مسؤوليات وهمام ودور الطالبة يف معلية الإرشاد الأاكدميي: 

تباع اخلطوات التالية: جيب أأن تس تعد الطالبة لهذه املقابالت   ابإ

 أأنظمة ولواحئ اجلامعة    

 ميي  الإرشاد الأاكد  
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 قبل رؤية املرشدة الأاكدميية:  .1

 ميية. للمرشدات الأاكد ات املكتبيةمعرفة الساع •

 ديد املوعد مع املرشدة الااكدميية ويفضل أأن تكون املقابالت عىل الأقل مرة لك شهر.حت •

قسم واللكية و مراجعة السجل الااكدميي جيدا ، و هذا السجل يرشح للطالبة لك ما حيتاجه ال  •

 .تمتطلبااجلامعة من 

عداد وحتضري معلومات •  الااكدميية. ابملرشدة  ل اجامتعهاالطالبة قبرتبطة مبا حتتاجه حصيحة و بياانت م اإ

 أأثناء مقابةل املرشدة الأاكدميية: .2

 سار عهنا.اإحضار امللف ادلرايس للك مقرر وكذكل قامئة الاس ئةل اليت ترغب يف الاس تف  •

بالغ املرشدة الأاكدميية عند اإض •  . افة أأو حذف أأي مقرر قد يؤثر عىل التخرجاإ

 ع به نسخة من لك املستندات حبيث جتد لنفسهاوضت الأاكدمييسها ملف لالإرشاد تنشئ الطالبة لنف  •

جابة  رسيعة لتساؤلهتا اإ

 واهدافهاا داهئقد يؤثر عىل أأ لتغريات يف برانجمها ادلرايس واليت خترب الطالبة املرشدة الااكدميية اب •

 . ادلراس ية

 

 

   

 احلضور    .1

ن مشاركة الطالبة وحضورها احملارضات رشطان البة أأن املتوقع من الطهمامن لتقيمي أأداهئا , ومن  اإ

 القاعة ادلراس ية.  حترض مجيع حمارضاهتا . وتقوم أأس تاذة املقرر مبتابعة حضورها ومالحظة أأداهئا يف

ذا % من حمارضاهتا لأي مقرر درايس يف الفصل ادلر 25وينبغي الا تتغيب عن أأكرث من  ايس الواحد اإ

راسب" برصف النظر بة عىل تقدير "س بة احملددة فسوف حتصل الطال جتاوزت نس بة الغياب تكل الن 

  عن أأداهئا.

 

 ة نورة بنت عبد الرمحن عىل النحو التايل اخملالفات غري الأاكدميية ملعايري السلوك جبامعة الأمري  .2

 )ول تقترص عليه(:

لهيا جتاوز أأي ممتلاكت اجلامعة من املبا •  دون ترصحي.ين أأو املنشأ ت أأو املرافق أأو ادلخول اإ

 لزميالت وزوار اجلامعة أأو اللكية وموظفاهتا.و الفعل وترهيب االإيذاء ابلقول أأ  •

 حلرم اجلامعي.السلوك التخرييب أأو امليسء داخل حدود ا •

 تعلاميت هامة  
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داخل مقر احلرم السلوك اذلي من شأأنه هتديد حياة الأخرين أأو سالمهتم سواء ماداي أأو معنواي  •

 اجلامعي ومرافقه.

 التابعة للجامعة.الشخصية أأو املمتلاكت  رسقة اخلدمات أأو الرسقة اليت تشمل •

 انهتاك معايري امللبس اخلاصة ابجلامعة. •

 تدمريها أأو تشوهيها. ت الأخرين داخل مقر اجلامعة أأوختريب ممتلاكت اجلامعة أأو ممتلاك •

 .افقها أأو ممتلاكهتا أأو نسخها واس تخداهما دون ترصحيامتالك مفاتيح ملباين اجلامعة او مر  •

 مكتب التوجيه الطاليب. تسمل مجيع املفقودات اإىل   .3

ذا كنت تواهجني مشلكة سواء اكنت اجامتعية أأو اقتصادية فعليك التوجه اإىل مكتب .4 التوجيه   اإ

 والإرشاد الطاليب.

ذا كنت تواهجني مشلكة دراس ية فال ترتددي يف التوجه اإىل مرشد .5  تك الأاكدميية. اإ

 

 

 

 

 حريف و تصنيف عددي.يتكون رمز املقرر من تصنيف 

 اإىل القسم، و يتكون التصنيف العددي من ثالثة أأرقام كام ييل:يف احلريف يرمز التصن 

 ة ادلراس ية.يرمز رمق املئات اإىل الس ن •

 يرمز رمق العرشات اإىل التخصص ادلقيق داخل القسم. •

 يرمز رمق ال حاد اإىل تسلسل املقرر مضن التخصص ادلقيق للقسم. •

 ت  يف ترمزي املقررا   دلول رمق العرشات م 

 التخصص رمق العرشات التخصص رمق العرشات

 التحليل العددي 5 تفاضل والتاكملل ا حساب 0

 مقررات الإحصاء والاحامتلت 6 املقررات التطبيقية 1

 التبولويج والهندسة 7 التفاضليةاملعادلت  2

 التحليل 8 أأسس الرايضيات 3

 مرشوع البحث  9 اجلرب 4

 ترمزي املقررات 
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وحدة دراس ية موزعة عىل النحو  131من )برانمج الرايضيات(  ايضيةالعلوم الركون اخلطة ادلراس ية لقسم تت 

 التايل: 

ادلراس ية دات الوحعدد  املتطلبات  

 18 متطلبات اجلامعة -1

 متطلبات اللكية -2

جباري  15 اإ

 2 اختياري 

 متطلبات القسم -3

جباري  76 اإ

 12 اختياري 

 8 املقررات احلرة -4

 131 اجملموع 

 

 

 

 

 

س
سل
م

 ل

 .Code/No الرمق /الرمز  امس املقرر

عدد  عدد ساعات التصال

الوحدا

ت 

 املعمتدة

 

 املتطلب السابق

 
 ريظن

 

 متارين

 معيل

 

 تدريب

 

1 

( 1الثقافة الإسالمية )  

 )منطلقات أأساس ية يف الثقافة الإسالمية( 

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101M 2 - - 2 م 101 سمل

2 

 ( 2الثقافة الإسالمية )

 والس نة(ة يف القرأ ن )املرأأة والأرس 

Islamic Culture (2) 

م 110سمل  ISLS 202 M 2 - - 2 م 202 سمل  

  الباكلوريوساخلطة ادلراس ية ملرحةل 

 

 امعةمتطلبات اجل 
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3 

 ( 3الثقافة الإسالمية )

 ) املرأأة واحلياة "جمالت وضوابط"( 

Islamic Culture (3) 

م 101سمل  ISLS 303 M 2 - - 2 م 303 سمل  

4 

( 4سالمية )الثقافة الإ   

 )املرأأة والقضااي املعارصة( 

Islamic Culture (4) 

 

م 101سمل  ISLS 404 M 2 - - 2 م 404 سمل  

5 
 التحرير الكتايب

Arabic Composition 

 - ARAB 101 M 2 - - 2 م 101 عرب

6 
 التدريبات اللغوية

Language Skills 

 - ARAB 202 M 2 - - 2 م 202 عرب

7 
 ( 1اللغة الإجنلزيية ) 

English Language (1) 

 - ENG 101 18 - 3 101 اإجن

8 
 ( 2اللغة الإجنلزيية ) 

English Language (2) 

 101 اإجن ENG 102 18 - 3 102 اإجن

 وحدة دراس ية 18 وعاجملم
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( وحدة دراس ية موزعة عىل النحو 17(مقررات بواقع )6ادلراس ية املشرتكة بني أأقسام اللكية وعددها ) قرراتويه امل 

:ال يت   

 

: من املقررات التالية ةدراس ي ات وحد( 2)واحدا  بواقع   دراس يا   ختتار الطالبة مقررا    :ريةمتطلبات اللكية الاختيا  ب(  

 م
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/ No رمز املقرر

عدد  عدد ساعات التصال

الوحدات 

 املعمتدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 

 متارين      

 LB معيل

 

 

 تدريب

TR 

1 
(1)حساب التفاضل والتاكمل  

Calculus(1) 
ت101ريض   MATH 101T 2 2 - 3 - 

2 
(1فزيايء عامة )  

General Physics (1) 
ت101 فزي  PHYS 101T 2 2 - 3 - 

3 
(1كميياء عامة )  

General Chemistry (1) 
ت101 كمي  CHEM 101T 2 2 - 3 - 

4 
 عمل الأحياء العام

General Biology 
ت101 حيا  BIO 101T 2 2 - 3 - 

5 
 اإحصاء عام

General Statistics 
ت261ريض  MATH 261T 2 2 - 3 - 

وحدة دراس ية 15 اجملموع  

 م 
 امس املقرر

Course Title 
 . Code/ No رمز املقرر

 عدد ساعات التصال 
عدد  

الوحدات 

 املعمتدة 

CR 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين    

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 

علمية رمجة نصوص قراءات وت  

Reading and Translation of 
Scientific Texts 

 - ENGL 204T 2 - - 2 ت204 اإجنل

 ةمتطلبات اللكي 
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 :موزعة عىل النحو التايل ( وحدة دراس ية 76 ( مقررا  بواقع ) 20 ) و عددها جباريةالإ  التخصص( متطلبات  أأ 

2 

 الإجعاز العلمي يف القرأ ن والس نة

Scientific Miracles in Qur'an and 
Sunnah 

 - ISLS 205 M 2 - - 2 م 205سمل 

3 
 الثقافة الصحية

Health Education 
 - MPH 242 T 2 - - 2 ت 242طصح

 م
 امس املقرر 

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرمق 

 ت التصال ساعاعدد 
عدد 

الوحدات  

 املعمتدة

CR   

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين 

 معيل

LB 

ريب دت

TR 

1 
(2) حساب التفاضل والتاكمل  

Calculus (2) 
 ت101ريض  MATH 102 T 3 2 - 4 ت102ريض 

         

2 
 أأسس الرايضيات 

Foundations of Mathematics 
 - MATH 131T 3 2 - 4 ت131ريض 

3 
 هندسة حتليلية

Analytic Geometry 
 - MATH 171 T 3 2 - 4 ت171ريض 

4 

(3) تاكملحساب التفاضل وال   

Calculus (3) 
 MATH 203T 3 2 - 4 ت203ريض 

 ت102ريض 

 ت171ريض 

5 
(4) حساب التفاضل والتاكمل  

Calculus (4) 
 ت203ريض  MATH 204T 3 2 - 4 ت204ريض 

 متطلبات التخصص 
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6 
تفاضلية مقدمة يف املعادلت ال   

Introduction to Differential Equations 
 ت102ريض  MATH 222T 3 2 - 4 ت222ريض 

7 
 اجلرب اخلطي

Linear Algebra 
 ت131 ضير  MATH 241T 3 2 - 4 ت241ريض 

8 
 برجمة حاسب أ يل 

Computer Programming 
 - CS  242T 2 2 - 3 ت242عال 

9 

 نظرية الأعداد

 

Number Theory 

 ت131 ريض MATH 342T 3 2 - 4 ت342 ريض

10 
 التحليل العددي

Numerical Analysis  
 MATH 351T 3 2 - 4 ت351 ريض

 ت 203ريض 

 ت 241ريض

 ت242 عال

11 
 نظرية الاحامتلت 

Probability Theory  
 MATH 362T 3 - 2 3 ت362ريض 

 ت، 261 ريض

 ت203ريض 

12 
(1) التحليل احلقيقي  

Real Analysis (1) 
 MATH 381T 3 2 - 4 ت381 ريض

 ت 203ريض 

 ت131ريض 

13 
 مقدمة يف التبولويج

Introduction to Topology 
 ت381ريض  MATH 372T 3 2 - 4 ت372ريض 

14 

(2يقي )التحليل احلق  

Real Analysis (2) 
 ت381ريض  MATH 382T 3 2 - 4 ت382 ريض

15 
 الربجمة اخلطية وتطبيقاهتا 

Linear Programming and Applications 
 ت241ريض  MATH 453T 3 - 2 3 ت453ريض 

16 
 نظرية الزمر 

Group Theory 
 ت131ريض  MATH 443T 3 2 - 4 ت443 ريض

17 
 احللقات واحلقول 

Fields and Rings 
 ت443ريض  MATH 444T 3 2 - 4 ت444 ريض

18 
 الهندسة التفاضلية

Differential Geometry 
 MATH 473T 3 2 - 4 ت473ريض 

 ت 241ريض 

 ت204ريض 
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 ختيارية: الا تخصصمتطلبات ال  (ب

 ( وحدة دراس ية اكلتايل: 12واقع )( مقررات ب4)  ختتار الطالبة

 : ةوحدات دراس ي( 6بواقع )التاليتني  موعتنيواحدا  من لك مجموعة من اجملختتار الطالبة مقررا   .1

 :  القسم( جخار )من  الثانيةتار الطالبة يف املس توى السادس مقررا واحدا من اجملموعة خت 

 

 

 

 

 

19 
 التحليل املركب

Complex Analysis 
 ت381ض ير  MATH 483T 3 2 - 4 ت483 ريض

20 
 مرشوع التخرج 

Graduation Project 
 ساعة معمتدة  110اهناء  MATH 491T 3 - - 3 ت491 ريض

 وحدة دراس ية 76 اجملموع

 امس املقرر م

Course Title 

 

 .Code/No الرمز / الرمق

عدد   عدد ساعات التصال 

الوحدات 

 املعمتدة 

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
نظر 

 ي

LT 

 متارين 

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 
(1)مياكنياك   

Classical Mechanics (1) 

 
 ت 211 فزي

PHYS 

211M 
3 - - 3 

 ت 101فزي 

 ت 101ريض

2 

 أأساس يات الكهرومغناطيس ية 

Fundamentals of 

Electromagnetism 

 

 ت 221فزي 
PHYS 

221M 
 ت 101فزي  3 - - 3

 متطلبات التخصص
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 : )من داخل القسم( الثانيةواحدا من اجملموعة ختتار الطالبة يف املس توى السادس مقررا 

 

 : (لثة جملموعة الثاا ) ( وحدات دراس ية من اجملموعة التالية6الثامن مقررين بواقع )س تويني السابع و ختتار الطالبة يف امل 

 املقرر امس م

Course Title 
 .Code/No الرمز / الرمق

عدد   عدد ساعات التصال 

الوحدات 

 املعمتدة 

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 متارين 

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 
 طرائق رايضية 

Mathematical Methods 
 ت 311ريض 

MATH  

311T 
2 2 - 3 

ت ، 222ريض  

ت 204ريض  

2 
لية العادية املعادلت التفاض   

Ordinary Differential Equations 
 ت 323ريض 

MATH 

323T 
2 2 - 3 

ت،  222ريض  

ت،  204ريض  

 ت 241ريض

 م

 امس املقرر

Course Title 

 

 

مقالر /الرمز  Code/ No. 

عدد   عدد ساعات التصال 

الوحدا

ت 

 املعمتدة 

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
نظر

 ي

LT 

متارين     

 LB معيل 

  

 تدريب 

TR 

1 

 املعادلت التفاضلية اجلزئية 

Partial Differential 

Equations 

 ت 222ريض  MATH 424T 3 - - 3 ت 424ريض 

2 
 التعمية والتشفري

Cryptography and Coding 
 ت 342ريض MATH 445T 3 - - 3 ت 445ريض 

3 
 التحليل الاحصايئ

Statistical analysis 
 MATH 463T 2 2 - 3 ت 463ريض 

 ت 362ريض 

 

4 
 الرايضيات املتقطعة 

Discrete Mathematics 
 ت 241ريض MATH 432T 2 2 - 3 ت 432ريض 

5 
ضية منذجة راي  

Mathematical modeling 
 MATH 412T 2 2 - 3 ت 412ريض 

 ت 222ريض 

 ت 351ريض
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 ختصصها و أأل يكون لهايه مقررات دراس ية تدرسها الطالبة يف أأقسام اللكيات التابعة للجامعة عىل أأن تكون من خارج 

 ( وحدات دراس ية. 8)متطلبات سابقة، بواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 الرايضيات املالية

Financial Mathematics 
 MATH 413T 2 2 - 3 ت 413ريض 

 ت 351ريض

 ت 261ريض

 املتطلبات احلرة 
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 م
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرمق

 ساعات التصال عدد 
عدد  

الوحدات 

 املعمتدة 

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين        

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 
 (1) فزيايء عامة

General Physics (1) 
 - PHYS101T 2 2 - 3 ت 101فزي

2 
 (1)حساب التفاضل والتاكمل

Calculus (1) 
 - MATH 101T 2 2 - 3 ت 101ريض

 الأحياء العامعمل  3

General Biology 

 ت 101حيا
BIO101T 

 
2 2 - 3 - 

 (1كميياء عامة) 4

General Chemistry(1) 

 

 ت 101كمي
CHEM101T 

 
2 2 - 3 - 

 (1الإجنلزيية ) اللغة 5

English Language (1) 
 - ENG101 18 - 3 101اإجن

 وحدة دراس ية   15 اجملموع

  لو املس توى الأ  
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 م

 
 .Code/No الرمز/ الرمق

عدد ساعات 

 التصال

 عدد الوحدات املعمتدة 

CR  املتطلب

 السابق

Prerequisite 

 
 نظري

LT 

 متارين 

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 

 اضلحساب التف

 (2والتاكمل)

Calculus (2) 

 ت 101ريض  MATH 102T 3 2 - 4 ت 102ريض

 

2 
 أأسس الرايضيات

Foundation of mathematics 
 - MATH 131T 3 2 - 4 ت 131ريض

3 
 هندسة حتليلية 

Analytic geometry 

ريض 

 ت 171
MATH 171T 3 2 - 4 - 

4 

 (1الثقافة الإسالمية)

 ميةمنطلقات أأساس ية يف الثقافة الإسال 

Islamic Culture (1) 

 - ISLS101M 2 - - 2 م 101سمل

5 
 (2اللغة الإجنلزيية )

English Language (2) 
 ENG102 18 - 3 102اإجن

 

 101اإجن

 وحدة دراس ية   17 اجملموع

 املس توى الثاين  



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/No رمز/ الرمقال

 عدد ساعات التصال 

عدد  

الوحدات 

 املعمتدة 

CR  

 طلب السابقاملت

Prerequisite 
 نظري

LT 

       

 ارين مت

 يلمع

LB 

 تدريب 

TR 

1 

 حساب التفاضل

 (3والتاكمل)

Calculus (3) 

 ت 102ريض MATH203T 3 2 - 4 ت 203ريض

 ت 171ريض

2 
 اجلرب اخلطي

Linear algebra 
 ت 131ريض MATH 241T 3 2 - 4 ت 241 ريض

3 
 اإحصاء عام

General statistics 
 - MATH 261T 2 2 - 3 ت 261 ريض

4 
 برجمة حاسب أ يل

Computer Programming 
 - CS242T 2 2 - 3 ت 242عال

5 
 التحرير الكتايب

Arabic composition 
 - ARAB101M 2 - - 2 م 101عرب

 وحدة دراس ية   16 جملموعا

 املس توى الثالث  
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 م
 امس املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرمق 

 التصال  عدد ساعات
عدد 

الوحدات  

 املعمتدة

CR   

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين 

 معيل

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (2الثقافة الإسالمية)

 املرأأة والأرسة يف القرأ ن والس نة 

Islamic Culture (2) 

 م 101سمل  ISLS202M 2 - - 2 م202سمل

2 
 (4حساب التفاضل والتاكمل)

Calculus (4) 
 MATH204T 3 2 - 4   ت204ريض

 ت203ريض

 

 

3 
 مقدمة يف املعادلت التفاضلية 

Introduction to Differential Equations 
 MATH222T 3 2 - 4 ت222ريض

 ت102ريض

 

4 
 (1مقرر حر)

Free elective (1) 
  3   3 - 

5 
 (*1ياري )متطلب ختصص اخت 

Department Elective (1) * 
  3 - - 3 - 

 وحدة دراس ية   16 اجملموع

 املس توى الرابع 
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 م
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرمق 

 عدد ساعات التصال 
عدد  

الوحدات 

 املعمتدة 

CR   

 املتطلب السابق 

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين  

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 
 داد نظرية الاع

Number theory 
 ت 131ريض MATH342T 3 2 - 4  ت 342ريض 

2 
 ل العدديالتحلي 

Numerical Analysis 
 T MATH 351 3 2 - 4 ت 351ريض 

 ت 203ريض

 ت 241ريض

 ت 242عال 

3 
 نظرية الاحامتلت 

Probability Theory  
 MATH 362T 3 - 2 3 ت 362ريض 

 ت 261ريض

 ت 203ريض

 

4 
 ( 1التحليل احلقيقي )

Real Analysis (1) 
 MATH 381T 3 2 - 4 ت 381ريض 

 ت 203ريض

 ت 131ريض

5 
 ريبات اللغويةالتد

Language skills 
 - Arab202M 2 - - 2 م 202عرب

 وحدة دراس ية  17  جملموعا

 املس توى اخلامس  
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 م 
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرمق 

 عدد ساعات التصال 
عدد  

الوحدات 

 املعمتدة 

CR   

 ق املتطلب الساب

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 

 ( 3الثقافة الإسالمية )

 ) املرأأة واحلياة "جمالت وضوابط"(   

Islamic Culture (3) 

م  101سمل  ISLS 303M 2 - - 2 م 303 سمل  

2 

 مقدمة يف التبولويج

Introduction to Topology 
 ت 372 ريض

 

MATH 372T 

 

 ت 381 ريض 4 - 2 3

3 

 ( 2) التحليل احلقيقي

Real Analysis (2) 
 ت 381 ريض MATH 382T 3 2 - 4 ت 382 ريض

4 
 * ( 2متطلب ختصص اختياري )

Department Elective (2) 
     3 - 

5 

 متطلب لكية اختياري

College Elective 
     2  

6 
 ( 2مقرر حر )

Free Elective (2)   
     2  

 وحدة دراس ية    17 اجملموع

 وى السادساملس ت 
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 م
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرمق

 عدد ساعات التصال 
عدد  

الوحدات 

 دة املعمت

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين    

 معيل  

LB 

 تدريب 

TR 

1 

وتطبيقاهتاالربجمة اخلطية   

Linear programming and 

Applications 

 ت 241ريض  MATH 453T 3 - 2 3 ت 453 ريض

2 
 نظرية الزمر

Group Theory 
 ت 131ريض  MATH 443T 3 2 - 4 ت 443 ريض

3 
التفاضلية الهندسة  

Differential Geometry 
ت 473 ريض  MATH 473T 3 2 - 4 

ت،  241 ريض  

ت 204 ريض  

4 
 * (3متطلب ختصص اختياري )

Department Elective (3) 

     3  

5 
 (3مقرر حر )

Free Elective  (3)  

     3  

 وحدة دراس ية   17 اجملموع

 املس توى السابع   
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  املقررات التالية:من  (4(، )3ختتار الطالبة متطلب التخصص الاختياري ) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرمق

 عدد ساعات التصال 
عدد  

الوحدات 

 املعمتدة 

CR  

 تطلب السابقامل 

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين    

 معيل  

LB 

 تدريب 

TR 

1 
جلزئية املعادلت التفاضلية ا  

Partial Differential Equations 
 ت 222ريض  MATH 424T 3 - - 3 ت 424ريض 

2 
 التعمية والتشفري

Cryptography and Coding 
 ت 342ريض MATH 445T 3 - - 3 ت 445ريض 

3 
ل الاحصايئالتحلي  

Statistical analysis 
 MATH 463T 2 2 - 3 ت 463ريض 

 ت 362ريض 

 

4 
 الرايضيات املتقطعة 

Discrete Mathematics 

 ت 241 ريض MATH 432T 2 2 - 3 ت 432ريض

5 
 منذجة رايضية 

Mathematical modeling 
 MATH 412T 2 2 - 3 ت 412ريض 

 ت 222ريض 

 ت 351ريض

6 
 الرايضيات املالية

Financial Mathematics  
 MATH 413T 2 2 - 3 ت 413ريض 

 ت  351 ريض

 ت 261 ريض
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 م
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمقالرمز/ 

 صال عدد ساعات الت
عدد  

الوحدات 

 املعمتدة 

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين     

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 

(4ية )الثقافة الإسالم   

 )املرأأة والقضااي املعارصة(

Islamic Culture (4) 

 م 101سمل  ISLS 404M 2 - - 2 م 404 سمل

2 

واحلقولحللقات ا  

Fields and Rings 
 ت 443ريض  MATH 444T 3 2 - 4 ت 444ريض 

3 

 التحليل املركب

Complex Analysis 
 ت 381ريض  MATH 483T 3 2 - 4 ت 483ريض 

4 
 مرشوع التخرج

Graduation Project 

ساعة   110اهناء  MATH 491T 3 - - 3 ت 491ريض 

 معمتدة

5 

 * (4متطلب ختصص اختياري )

Department Elective (4) 
     3  

 دة دراس يةوح   16 اجملموع

 املس توى الثامن  
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  ( من املقررات التالية:4( ، )3ياري )ختتار الطالبة متطلب التخصص الاخت  *

 

 

 

 

 

 م
 امس املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرمق

 عدد ساعات التصال 
عدد  

الوحدات 

 املعمتدة 

CR  

 لسابقاملتطلب ا

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين     

 معيل

LB 

 تدريب 

TR 

1 

دلت التفاضلية اجلزئية املعا  

Partial Differential 

Equations 

 ت 222ريض  MATH 424T 3 - - 3 ت 424ريض 

2 

 التعمية والتشفري

Cryptography and 

Coding 

 ت 342ريض  MATH 445T 3 - - 3 ت 445ريض 

3 
صايئالاحالتحليل   

Statistical analysis 

 MATH 463T 2 2 - 3 ت 463ريض 
 ت  362ريض 

 

4 
ضيات املتقطعة الراي  

Discrete Mathematics 

 ت 241ريض  MATH 432T 2 2 - 3 ت 432ريض 

5 
 منذجة رايضية 

Mathematical modeling 
 MATH 412T 2 2 - 3 ت 412ريض 

 ت 222ريض 

 ت 351ريض

6 
 الرايضيات املالية

Financial Mathematics  
 MATH 413T 2 2 - 3 ت 413ريض 

 ت  351 ريض

 ت 261ريض 
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 ريس بقسم العلوم الرايضية أأعضاء هيئة التد

 الربيد الإلكرتوين  التخصص  ادلرجة العلمية  الامس  م

 fsabumuryifah@pnu.edu.sa نظرية الأعداد اجلربية  أأس تاذ  أأ.د.فدوى بنت سالمة بن عودة أأبو مريفة .1

 @pnu.edu.sasazarea حتليل عددي وأأمثلية  أأس تاذ مشارك  د.س ناء بنت عيل بن عبدهللا زارع  .2

 .edu.sazakhan@pnu معادلت تفاضلية أأس تاذ مشارك  د. زرين عبد امحليد خان  .3

 naalessa@pnu.edu.sa جرب فازي أأس تاذ مشارك  د.انزك بنت عبد العزيز العيس  .4

 fmalfaiz@pnu.edu.sa دينامياك املوائع  مشارك أأس تاذ   نت محمد بن انرص الفايز د.فايزة ب  .5

 lghufilly@pnu.edu.sanma اإحصاء  مشارك أأس تاذ   د. انئةل بنت مطلق الغفييل  .6

 saalbany@pnu.edu.sa حتليل مركب  أأس تاذ مساعد  محن الباين د.مسية بنت عبد الر  .7

 mmalameel@pnu.edu.sa اإحصاء  أأس تاذ مساعد  العميل  منرية بنت محمد د. .8

 raalghamdi@pnu.edu.sa جرب  أأس تاذ مساعد  رىض بنت عاشور الغامدي د. .9

 nsalsudais@pnu.edu.sa وائع دينامياك امل أأس تاذ مساعد  نورة بنت صاحل السديس  د. .10

 laalessa@pnu.edu.sa اإحصاء  أأس تاذ مساعد  ليىل بنت عبدالعزيز العيس  د. .11

 aaalmoneef@pnu.edu.sa هندسة تفاضلية مساعد أأس تاذ   أأرجي بنت عبد هللا املنيف  د. .12

 aialthumairi@pnu.edu.sa معادلت تفاضلية أأس تاذ مساعد  أأسامء بنت ابراهمي المثريي  د. .13

 amalhanaya@pnu.edu.sa دينامياك املوائع  أأس تاذ مساعد  أأمل بنت مبارك احلنااي  د. .14

 aaalrashed@pnu.edu.sa ة الأعداد اجلربية نظري مساعد أأس تاذ   د. أأمل بنت عبدهللا الراشد  .15

 asalshihry@pnu.edu.sa توبولويج تفاضيل  أأس تاذ مساعد  د. عزة بنت سعد الشهري  .16

 haalzkeri@pnu.edu.sa حتليل مركب  أأس تاذ مساعد  د. هند بنت عبد هللا الزكري .17

 paarora@pnu.edu.sa منذجة أأس تاذ مساعد  بوجا أأرورا  د. .18

mailto:sazarea@pnu.edu.sa
mailto:zakhan@pnu.edu.sa
mailto:naalessa@pnu.edu.sa
mailto:fmalfaiz@pnu.edu.sa
mailto:nmalghufilly@pnu.edu.sa
mailto:saalbany@pnu.edu.sa
mailto:mmalameel@pnu.edu.sa
mailto:raalghamdi@pnu.edu.sa
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 ajaljaser@pnu.edu.sa معادلت تفاضلية أأس تاذ مساعد  أأسامء بنت جارس اجلارس  د. .19

 mmalgarni@pnu.edu.sa ياك الك مياكن  أأس تاذ مساعد  د. مرمي بنت مفرح القرين  .20

 hhtaha@pnu.edu.sa حتليل رايض  أأس تاذ مساعد  د. هاةل حسني طه  .21

 nhabughazala@pnu.edu.sa جرب  ساعد أأس تاذ م  بنت هاين فؤاد أأبو غزاةل د. نبيةل  .22

 maalqudah@pnu.edu.sa رايضيات تطبيقية  أأس تاذ مساعد  منار عبدالكرمي عيل القضاة  د. .23

 MHAchour@pnu.edu.sa رايضيات تطبيقية  أأس تاذ مساعد  د. مىن احلبيب عاشور  .24

 fsalashwaly@pnu.edu.sa اإحصاء  أأس تاذ مساعد  ال شويل   سامل عيل  فاطمة د. .25

 asalali@pnu.edu.sa جرب  أأس تاذ مساعد  أ مال بنت سعد العيل  .د .26

 amalqahtani@pnu.edu.sa دينامياك املوائع  أأس تاذ مساعد  عائشة بنت همدي القحطاين د. .27

 rmalotaibi@pnu.edu.sa اإحصاء  أأس تاذ مساعد  د العتييب رفعة بنت محم .د .28

 wfalfwsan@pnu.edu.sa اإحصاء  أأس تاذ مساعد  وفاء بنت فوزان الفوزان  د. .29

 fyalmofarrah@pnu.edu.sa هندسة تفاضلية س تاذ مساعد أأ  . فاطمة بنت حيىي بن حيىي أ ل مفرحد .30

 meabdelwahab@pnu.edu.sa اإحصاء تطبيقي  اعد أأس تاذ مس ميساء املايح عبد الوهاب محمد  .د .31

 aaalshejari@pnu.edu.sa حتليل عددي أأس تاذ مساعد  عبري بنت عبدهللا الشجاري  .د .32

 kaalamoudi@pnu.edu.sa مركب   حتليل أأس تاذ مساعد  خدجية بنت عيل العمودي .د .33

براهمي الش باانت  أأ. .34  aealshabanat@pnu.edu.sa عددي  حتليل حمارض  أأمل بنت اإ

 aaaleidan@pnu.edu.sa عددي  حتليل حمارض  أأزهار بنت أأمحد العيدان  أأ. .35

 zmalkahtani@pnu.edu.sa مركب   حتليل حمارض  زهور بنت مريع القحطاين أأ. .36

 gaalomani@pnu.edu.sa اإحصاء  أأس تاذ مساعد  ادة بنت عبد الرمحن محمد العامينغ د. .37

mailto:asalali@pnu.edu.sa
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 aaalmuneef@pnu.edu.sa معادلت تفاضلية حمارض   بن صاحل املنيفأأرجي بنت عبدهللا أأ. .38

 maalhamad@pnu.edu.sa حتليل مركب  عد ساتاذ م أأس   مشاعل بنت عبد هللا بن عيل احلامد  .د .39

 maalotaiby@pnu.edu.sa دينامياك املوائع  حمارض  بن ضاوي العتييب منرية بنت عايل   أأ. .40

 fmalshahrani@pnu.edu.sa اإحصاء  حمارض  غرم الشهراينفاطمة بنت محمد بن  أأ. .41

 faalruseni@pnu.edu.sa جرب  حمارض  فاطمة بنت عبد هللا سلامين الرسيين أأ. .42

 nmalghamdi@pnu.edu.sa ضيات متقطعة راي حمارض  نوف بنت معشق بن نوار الغامدي أأ. .43

 kaalahmari@pnu.edu.sa حتليل دايل  حمارض  خريية بنت عوض بن سعيد الامحري أأ. .44

 tsalakel@pnu.edu.sa معادلت تفاضلية حمارض  بن راشد العقل هتاين بنت سلامين   أأ. .45

 wsalbalawi@pnu.edu.sa هندسة تفاضلية أأس تاذ مساعد  وداد بنت سلمي بن سامل البلوي  .د .46

 @pnu.edu.samaaldaham هندسة تفاضلية حمارض  مىن بنت عبد الرمحن بن صاحل ادلهام   أأ. .47

 habib@pnu.edu.sanaal حتليل رايض  حمارض  هللا بن سلامين احلبيبندى بنت عبد  .د .48

 afaalmulhim@pnu.edu.s اإحصاء  عد مساتاذ  س  أأ  فاطمة بنت عبد العزيز حسني امللحم  .د .49

 .sawabalaqeel@pnu.edu معادلت تفاضلية حمارض  العقيل وئام بنت عبد هللا  أأ. .50

 rsalqahtani@pnu.edu.sa حتليل دايل  حمارض  رمي بنت شديد القحطاين  أأ. .51

 hnalhazmi@pnu.edu.sa معادلت تفاضلية حمارض  بنت انرص احلازيم  أأ. هديل  .52

 sasabajri@pnu.edu. جتريدي جرب حمارض  د ابجريأأ. س ناء بنت أأمح .53

 حمارض  سلمى بنت نواوي يونس اجلاوي أأ. .54
 يل حتل 

 عددي
snaljawi@pnu.edu.sa 

 fmalghamdi@pnu.edu.sa اإحصاء  حمارض  أأ. فاطمة بنت محمد الغامدي  .55

 fsalamri@pnu.edu.sa اإحصاء  حمارض  مري أأ. فاتن سعيد أأمحد الع  .56

mailto:maaldaham@pnu.edu.sa
mailto:naalhabib@pnu.edu.sa
mailto:faalmulhim@pnu.edu.sa
mailto:wabalaqeel@pnu.edu.sa
mailto:rsalqahtani@pnu.edu.sa
mailto:hnalhazmi@pnu.edu.sa
mailto:sabajri@pnu.edu.sa
mailto:snaljawi@pnu.edu.sa
mailto:fmalghamdi@pnu.edu.sa
mailto:fsalamri@pnu.edu.sa


33 
 

 haallehibi@pnu.edu.sa رايضيات حاس بة  حمارض  هبة بنت عادل بن حامد اللهييب  أأ. .57

 alhomaidy@pnu.edu.saam معادلت تفاضلية معيدة  أأمل بنت محمد امحليض  أأ. .58

 asmalanazi@pnu.edu.s توبولويج  معيدة  شعاع بنت مفلح العزني  أأ. .59

 waalaglan@pnu.edu.sa اإحصاء  معيدة  وجدان بنت عيل عبدالرمحن العجالن  أأ. .60

 maalonezi@pnu.edu.sa اإحصاء  معيدة  مطرية بنت عايض بن عياضه العزني  أأ. .61

 shalmalike@pnu.edu.sa معادلت تفاضلية معيدة  ني بن محمد املاليكسامية بنت حس  أأ. .62

 smalshehri@pnu.edu.sa رايضيات حاس بة  معيدة  نت مغرم بن سامل الشهريصاحلة ب  أأ. .63

 u.sasnalsubaih@pnu.ed اإحصاء  معيدة   الصبيح بن عيل سهام انرص أأ. .64

 tsalballa@pnu.edu.sa اإحصاء  معيدة  بالعمتارض بنت صاحل بن محمد ال  أأ. .65

 bialturki@pnu.edu.sa يات حاس بة رايض  معيدة  بدور بنت ابراهمي بن عبدهللا الرتك  أأ. .66

 znalotaibi@pnu.edu.sa اس بة رايضيات ح معيدة  زبيدة بنت انئف العتييب  أأ. .67

 fsalmutairi@pnu.edu.sa معادلت تفاضلية معيدة  فاطمة بنت سهيل املطريي  أأ. .68

 dkfilali@pnu.edu.sa حتليل هنديس  تاذ مساعد أأس   يل .دعاء بنت قيص فالد .69

  ة تطبيقيرايضيات  تاذ مساعد أأس   ي . شريين الهادد . 70

  ء حصا ا تاذ مساعد أأس   عود مس ن ميا.اإ د .71

ميا د.  .72   جرب  تاذ مساعد أأس   زق ن ر اإ

  ة يتطبيق رايضيات  تاذ مساعد أأس   بالل . نوال د .73

   يد مع  هود القامس أأ. ع  .74

  ء صا حا تاذ مساعد أأس   ة هللا محمود د. هب .75

mailto:haallehibi@pnu.edu.sa
mailto:amalhomaidy@pnu.edu.sa
mailto:smalanazi@pnu.edu.sa
mailto:waalaglan@pnu.edu.sa
mailto:maalonezi@pnu.edu.sa
mailto:shalmalike@pnu.edu.sa
mailto:smalshehri@pnu.edu.sa
mailto:snalsubaih@pnu.edu.sa
mailto:tsalballa@pnu.edu.sa
mailto:bialturki@pnu.edu.sa
mailto:znalotaibi@pnu.edu.sa
mailto:fsalmutairi@pnu.edu.sa
mailto:dkfilali@pnu.edu.sa
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  ايض ليل ر حت  تاذ مساعد أأس   ه ط اةلهد.  .76

  ةفاضليدلت تمعا تاذ مساعد أأس   كر عسح ال د. فر  .77

   تاذ مساعد أأس   يح املاء يسام د.  .78

  ء حصا ا تاذ مساعد أأس   زيز س ندس العد.  .79

   يد ع م  ريب ق احلأأ. رشو .80

  ء حصا ا تاذ مساعد أأس   حم ة امللطمفاد.  .81

   تاذ مساعد أأس   ر ة المنغادد.  .82

   ارض حم يب تية الع ري منأأ.   .  83

  ةياضل فعادلت تم تاذ مساعد أأس   رس ء اجلا د. أأسام .84

  ةياضل فمعادلت ت ارض حم زيمأأ.هديل احلا .85

  رايضيات  معيد  ة املاليك يأأ. سام  .86

  رايضيات  معيد  يزن عة ال طري أأ. م .87

  ايضيات ر ارض حم مديغا ة ال طمأأ. فا .  88

  ء حصا ا تاذ مساعد أأس   عميل د. منرية ال  .89

  ات مالية يرايض  ارض حم ة الروييل فريدأأ.  .90
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 الإجنازات واجلوائز احلاصةل علهيا اللكيات ومعاهد اجلامعة 

 الفرته خالل هذه  

 

 
 

. للمرشوع أأو البحثتوصيف موجز    

يس ابختيار موضوع يف الرايضيات حسب عضاء هيئة التدر حتت اإرشاف اإحدى أأ  الثامن تقوم الطالبة يف املس توى .1

ماكنية القسم البرشية واملعملية .اإ  

عد ختتار الطالبة التخصص .2 ماكنية القسم من انحية استيعابه للأ جناز مرشوع خترهجا يف مقرراته حسب اإ اد اذلي ترغب اإ

 الالزمة لالإرشاف عىل معل الطالبة.

ف علهيا من التخصص اخملتار.ة التدريس املرش يمت حتديد خطة البحث مع عضو هيئ .3  

ليه من اللوازم لإجناز البحث  .4   .طلوب عن طريق مزيانية القسمامل تزويد الطالبة بلك ما حتتاج اإ

ن البيانية ابلرسومات املدمع العميل اجلزء اإىل ابلإضافة نظري جزء املرشوع يتضمن. 5  وكذكل وجدت اإ

.البحث  مس تلزمات من ذكل وغري الإحصائية ابلعمليات  

ليه من نتاجئ يف حبهثا،. 6  لكرتوين ملا توصلت اإ مكونة من عضوي هيئة تدريس و تقميم من قبل جلنة  تقدم الطالبة عرض اإ

 ابلقسم.

  

 زات الاجنا
 وحملية  خارجيةاكت جوائز ملشار 

 الفرتة  اجلائزة الطالبة  /: عضو هيئة التدريسامس املسابقة /املؤمتر

(  Matching in Graphsث ) حصول البح

 عىل املركز الأول. 

مسابقة امجلعية 

السعودية للعلوم  

 الرايضية )جرس( 

الرايضيات د .مىن عاشور أأس تاذ 

التطبيقية املساعد بقسم العلوم  

 رايضيةال

: ) نورة احلريب، كفاء  الطالبات

 العتييب، هدى عوض( 

 املركز الأول 
  26يوم الأربعاء  

 هـ 1440شعبان 

 Mathematical Modelث ) حصول البح

of Stem Cells Therapy for the 

Treatment of Cancer  عىل املركز )

 الثالث.

امجلعية مسابقة 

السعودية للعلوم  

 الرايضية )جرس( 

ضيات  ضاة أأس تاذ الرايد .منار الق
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