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تىصيف مقررات انرياضيات
مقرر انتفاضم وانتكامم ()1

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

الدذّا الؾو٘و٘دخ ( ًودبرط هدي الدذّا – دالدخ ثض٘دشح الؾدذّد  -دالدخ الو٘ودخ الوـلودخ -الذالدخ الذسع٘دخ – الذالددخ
الوضلض٘خ ّالوضلض٘دخ الؼسغد٘خ ّالوضلض٘دخ الضاةذٗدخ ّالضاةذٗدخ الؼسغد٘خ – الدذّا اٙعد٘خ ّالدذّا اللْؿبسٗزو٘دخ) –
الٌـبم ّالوذٓ (الوغب الوظبؽت) ًِ -بٗخ الذالخ ًّظشٗبرِب األعبع٘خ ًِبٗدخ الذالدخ ػٌدذ الٌوـدخ هبيًِبٗدخ -
الذّا الوـشدح  -ايرظب ّخْاطَ – ايًلظب ّأًْاػَ  -ارظب رشث٘ت دالز٘ي -ارظب الذالدخ  -هشدزوخ
الذالخ ّرلغ٘شُب الٌِذعٖ – الٌظشٗبد األعبع٘خ لؾغبة الوشزوخ – هشزوخ الذّا الوضلض٘خ ّالوضلض٘دخ الؼسغد٘خ
– هشزوخ رشث٘ت دالز٘ي  -هشزوخ الذّا الؼوٌ٘خ ّالْع٘ـ٘خ  -الوشدزوبد هدي سردت أػلدٔ – ًظشٗدخ ل٘جٌدض -
الودثصش الزلبػددلٖ ّخْاطددَ  -رـج٘وددبد الزلبػد (الٌِبٗدبد الؼظوددٔ ّالظددـشٓ – ًوددؾ ايًود ة ً -ظشٗزددب
الو٘وخ الوزْعـخ للزلبػ ّالظْسح الؼبهخ لِب ) – ايًؾٌبء – ًظق هـش الزوْط.

انمتطهبات انسابقة:

ال يىجذ

مقرر انتفاضم وانتكامم ()1

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

الوؼسْعبد الزلبػل٘خ  -الزسبه ؿ٘ش الوؾذد  -رسبهـ الذّا الجغ٘ـخ  -خْاص الزسبه الـ٘ش الوؾذّد -
الظْس الو٘بع٘خ  -الزسبه د الوشزولخ ػلٔ الوْاػذ الزسبهل٘خ  -رسبه د الذّا اٙع٘خ ّالذّا
اللْؿبسٗزو٘خ  -الزسبه د الوشزولخ ػلٔ الذّا الوضلض٘خ ّالوضلض٘خ الؼسغ٘خ  -الظْس الو٘بع٘خ للزسبه د
الوضلض٘خ  -ؿشم الزسبه ( الزؼْٗغ ثبلذّا الغجشٗخ ّالوضلض٘خ ّالضاةذٗخ  -الزغضئ  -إثوب الوشثغ –
الزسبه ثبعزخذام الزؾو٘  -رسبه د الذّا الوبثلخ للزؾْٗ إلٔ دّا ثغشٗخ  -ايخزضا الوززبلٖ –
السغْس الغضة٘خ )  -اطـ ػ الزغو٘غ  -رغو٘ؼبد سٗوبى  -الٌظشٗبد األعبع٘خ للزسبه  -الزسبه الوؾذد
ثبلزوشٗت (هبػذح عوجغْى – هبػذح شجَ الوٌؾشف) – رـج٘وبد الزسبه (أؿْا الوٌؾٌ٘بد – الوغبؽبد –
الؾغْم الذّساً٘خ – هغبؽخ الغـْػ الذّساً٘خ  -هشثض السزلخ ّػضم الوظْس  -ػضم الوظْس  -هغبة
الشـ ّالـبهخ  -هغبة الٌوْ ّايػوؾ  -الوؼبديد
الزلبػل٘خ)  -الزسبه د الوؼزلخ ( الزسبه د الزٖ لِب ؽذّد ي ًِبة٘خ  -رسبه الذّا ؿ٘ش الوؼشّكخ ػٌذ
ًوـخ).

انمتطهبات انسابقة:

هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح

طلؾخ 1
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مقرر انتفاضم وانتكامم ()3

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

الوززبثؼبد ال ًِبة٘خ  -دساعخ روبسة الوززبثؼبد  -دساعخ روبسة الوزغلغ د ّخْاطِب األعبع٘خ
الوزغلغ د الوشِْسح – راد الؾذّد الوْعجخ – الوزغلغ د الوزشددح  – -هزغلغ د الذّا  -الزوبسة
الوـلن ّالوششّؽ  -هزغلغ د الوْٓ – اشزوبم هزغلغ د الوْٓ – ًظق هـش الزوبسة  -رسبه
هزغلغ د الوْٓ  -الوزغلغ د الوزٌبّثخ – هزغلغ د ربٗلْس ّهبثلْسٗي – هزغلغ د راد الؾذٗي -
الذّا كٖ ػذح هزـ٘شاد الٌِبٗبد – ايرظب  -ايشزوبم الغضةٖ – ايشزوبم الؼوٌٖ – الو٘ن الؼظؤ
ّالظـشٓ للذّا كٖ الوزـ٘شٗي  -الزسبه د كٖ هزـ٘شٗي ّص صخ هزـ٘شاد – رـج٘وبرِب كٖ ؽغبة
الوغبؽبد ّالؾغْم هغ ث٘بى ؿشم الزؾْٗ إلٔ اإلؽذاص٘بد الوـج٘خ ّالسشّٗخ.

انمتطهبات انسابقة:
مقرر أساسيات انرياضيات

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811183

هجبدئ الوٌـن الشٗبػٖ – أدّاد الشثؾ – الوظذّهبد ّالزٌبهؼبد – الزسبكث الوٌـوٖ -
Tautologies – Contradictions – Logical Equivalence.
الوغْساد – الذالخ الشوْل٘خ ّالْعْد ً - Universal and Existential Quantifiesلٖ الجشُبى –
الزوبسٗش – الوغوْػبد  Setsرؼشٗلِب – أًْاػِب – الوغوْػبد الغضة٘خ – الؼول٘بد الغجشٗخ ػلٔ
الوغوْػبد – هجذأ الضٌْٗخ – الغذاس الذٗسبسرٖ للوغوْػبد – هجذأ ايعزٌزبط الشٗبػٖ – الؼ هبد
 –Relationsرؼشٗلِب – الؼول٘بد ػلٔ الؼ هبد – ػ هخ الزسبكث ّالزغضٗئبد – ػ هبد الزشر٘ت –
الزـج٘وبد  Mappingالولبُ٘ن األعبع٘خ للزـج٘وبد – أًْاػِب – الؼول٘بد الضٌبة٘خ ّأًْاػِب  -األػذاد
الوشثجخ  -الوؼبديد الزشث٘ؼَ٘ ّرـج٘وبرِب – السغْس الغضة٘خ .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر انجبــر انخطي

ال يىجذ
(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

الوظلْكبد ,أًْاع الوظلْكبد  ,الؼول٘بد األّل٘خ  ,الوؾذداد  ,ثؼغ الخْاص الجغ٘ـخ للوؾذداد ,
هؼسْط الوظلْكبد  ,األًظوخ الخـ٘خ الوزغبًغخ ّؿ٘ش الوزغبًغخ  -كؼبء الوزغِبد ايسرجبؽ ّايعزو
الخـٖ  -اللؼبءاد راد الجؼذ الوٌزِٖ  -اللؼبءاد الغضة٘خ – األعبط ّالجؼذ لللشاؽ – هظلْكخ ًو
األعبط  -كؼبءاد الؼشة الذاخلٖ  -الزؾْٗ د الخـ٘خ ًْ -اح ّطْسح الزؾْٗ الخـٖ – الو٘ن الوو٘ضح
ّالو٘ن الزار٘خ ّالوزغِبد الزار٘خ – رؾْٗ الوظلْكخ إلٔ الوظلْكخ الوـشٗخ ػي ؿشٗن الوزغِبد الزار٘خ .

انمتطهبات انسابقة:
هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح

ال يىجذ
طلؾخ 2
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مقرر اإلحصاء واالحتماالت

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

هلبُ٘ن إؽظبة٘خ – أًْاع الج٘بًبد –ؿشم عوغ الج٘بًبد – هظبدس الج٘بًبد – أًْاع الؼٌ٘بد الؼشْاة٘خ –
الزْصٗؼبد الزسشاسٗخ – الزوض٘ الج٘بًٖ – هوبٗ٘ظ الٌضػخ الوشثضٗخ – الْعؾ الؾغبثٖ – الْعؾ الٌِذعٖ –
الْعؾ الزْاكوٖ  -الْع٘ؾ – الوٌْا – الؼ هخ ث٘ي هوبٗ٘ظ الٌضػخ الوشثضٗخ – هوبٗ٘ظ الزشزذ – الوذٓ –
ًظق الوذٓ الشث٘ؼٖ – ايًؾشاف الوزْعؾ – الزجبٗي – ايًؾشاف الوؼ٘بسٕ – الؼضّم – هؼبه ايلزْاء
– هؼبه الزلشؿؼ – ايسرجبؽ – هؼبه اسرجبؽ ث٘شعْى – هؼبه اسرجبؽ عج٘شهبى – خؾ ايًؾذاس –
هوذهخ كٖ ايؽزوب – الزغبسة الؼشْاة٘خ  -الؾذس – الؼول٘بد الغجشٗخ ػلٔ الؾْادس – اللؼبءاد
ايؽزوبل٘خ – خظبةض ايؽزوبيد – ايؽزوب الوششّؽ – ايعزو .

انمتطهبات انسابقة:

ال يىجذ

انهنذسة انفراغية وانمجسمة

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

الٌظشٗخ الؼبهخ لوٌؾٌ٘بد الذسعخ الضبً٘خ  -رجغ٘ؾ الوؼبدلخ هي الذسعخ الضبً٘خ ثزذّٗش الغولخ اإلؽذاص٘خ-
رجغ٘ؾ الوؼبدلخ الؼبهخ هي الذسعخ الضٌ٘خ ثبًغؾبة الغولخ اإلؽذاص٘خ  -روبؿغ هغزو٘ن ّهٌؾٌٖ هي الذسعخ
الضبً٘خ –الوغزو٘وبد الووبعَ لوٌؾٌ٘بد الذسعخ الضبً٘خ  -أًْاع اإلؽذاص٘بد  -الـشم الؼبهخ لزؼ٘٘ي ًوـخ كٖ
اللشاؽ (ثبسر٘ضٗخ ّأعـْاً٘خ ّهـج٘خ) -إؽذاص٘بد الٌوـخ الزٖ روغن الوغبكخ ث٘ي ًوـز٘ي – الوغبكخ ث٘ي
ًوـز٘ي  -صّاٗب ايرغبٍ ّعْ٘ة الزوبم ايرغبُ٘خ  -الضاّٗخ ث٘ي خـ٘ي هغزو٘و٘ي عْ٘ة روبم ارغبُبرِوب
هؼلْهخ  -الوغزْٕ كٖ اللشاؽ ص صٖ الجؼذ  -الزوض٘ الْع٘ـٖ لوغزْ -الزوض٘ الذٗسبسرٖ لوغزْ – الوؼبدلخ
الذٗسبسر٘خ الؼبهخ لوغزْ  -ششؽ رْاصٕ شؼبع ّهغزْ – دساعخ الوؼبدلخ الؼبهخ لوغزْ  -الْػغ الٌغجٖ
ث٘ي هغزْٗ٘ي كٖ اللشاؽ الوغبكخ ث٘ي ًوـخ ّهغزْ -الضاّٗخ ث٘ي هغزْٗ٘ي  -الوغزو٘ن كٖ اللشاؽ ص صٖ الجؼذ
 الزوض٘ الْع٘ـٖ للوغزو٘ن – الزوض٘ الذٗسبسرٖ للوغزو٘ن  -روبؿغ هغزْ ّهغزو٘ن – الْػغ الٌغجٖلوغزو٘و٘ي كٖ اللشاؽ – الضاّٗخ ث٘ي هغزو٘ن ّهغزْ – الوغبكخ ث٘ي ًوـخ ّهغزو٘ن كٖ اللشاؽ.
عـْػ الذسعخ الضبً٘خ  -السشح كٖ اللشاؽ ص صٖ الجؼذ (ثؾبلخ خبطخ لغـْػ الذسعخ الضبً٘خ)  -الزوض٘
الذٗسبسرٖ ّالزوض٘ الْع٘ؾ للسشح كٖ اللشاؽ  -الْػغ الٌغجٖ لسشح ّهغزْ كٖ اللشاؽ  -الْػغ الٌغجٖ
لسشح ّهغزو٘ن كٖ اللشاؽ  -الٌغجٖ لسشح ّهغزو٘ن كٖ اللشاؽ  -الوغزْٗبد الووبعخ لسشح كٖ اللشاؽ  -روبؿغ
ثشر٘ي كٖ اللشاؽ – هخشّؽ الذسعخ الضبً٘خ – هغغن الوـغ الضاةذ رّ اللشع ّرّ اللشػ٘ي  -هغغن الوـغ
الوسبكئ الٌبهض  -هغغن الوـغ الوسبكئ الضاةذ  -ايعـْاًبد الٌبهظخ ّالضاةذح ّالوسبكئخ .

انمتطهبات انسابقة:

هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح

ال يىجذ

طلؾخ 3
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مقرر ميكانيكا

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

الوزغِبد ـ روض٘ الوزغِبد كٖ ( خؾ هغزو٘ن ـ هغزْٕ ـ اللشاؽ)  -الؼول٘بد ػلٖ الوزغِبد (عوغ
الوزغِبد-الؼشة الو٘بعٖ ّايرغبُٖ لوزغِ٘ي)  -الؼشة الوخزلؾ ّالؼشة ايرغبُٖ لض صخ هزغِبد
 رلبػ الوزغِبد  -هْاً٘ي الؾشثخ لٌْ٘ري ـ ؽشثخ الغغ٘ن كٖ خؾ هغزو٘ن ثغشػخ هٌزظوخ  -ؽشثخالغغ٘ن كٖ خؾ هغزو٘ن ثؼغلخ هٌزظوخ ـ الؾشثخ الشأع٘خ  -ؽشثخ الغغ٘ن كٖ خؾ هغزو٘ن ثؼغلخ هزـ٘شح
(رزٌبعت هغ الضهي)  -ؽشثخ الغغ٘ن كٖ خؾ هغزو٘ن ثؼغلخ هزـ٘شح (رزٌبعت هغ الوغبكخ)  -ؽشثخ الغغ٘ن
 ؽشثخ عغ٘نكٖ خؾ هغزو٘ن ثؼغلخ هزـ٘شح (رزٌبعت هغ الغشػخ)  -الؾشثخ الشأع٘خ كٖ ّعؾ هوبّم
كٖ هغزْٕ ثذيلخ اإلؽذاص٘بد السبسر٘ضٗخ  -ؽشثخ الووزّكبد كٖ هغزْٓ كٖ ّعؾ ؿ٘ش هوبّم  -ؽشثخ
عغ٘ن كٖ هغزْٕ ثذيلخ اإلؽذاص٘بد الوـج٘ـــخ  -الوغبساد الوشثضٗخ  -ؽشثخ الغغ٘ن كٖ الوغزْٓ ثذيلخ
اإلؽذاص٘بد الـج٘ؼ٘خ (الؾشثخ الوو٘ذح) .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر مقذمة في االستذالل اإلحصائي

ال يىجذ
(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811180

الوزـ٘شاد الؼشْاة٘خ الوزوـؼخ  -دالخ الزْصٗغ دالخ ايؽزوب الزغو٘ؼٖ) – خظبةض دالخ الزْصٗغ -
الوزـ٘شاد الؼشْاة٘خ الوزظلخ – دالخ ثضبكخ ايؽزوب – أهضلخ  -دالخ الزْصٗغ – الؼ هخ ث٘ي دالخ السضبكخ ّدالخ
الزْصٗغ – خْاص دالخ الزْصٗغ  -الزْهغ – هْاً٘ي الزْهغ – رأص٘ش الضبثذ ػلٔ الزْهغ  -الزجبٗي ّايًؾشاف
الوؼ٘بسٕ – الزجبٗي ثذيلخ الزْهغ – هْاً٘ي الزجبٗي – رأص٘ش الضبثذ ػلٔ الزجبٗي  -الزْصٗغ الوٌلظ الوزغبًظ
– رْصٗغ رٕ الؾذٗي – رْصٗغ ثْاعْى  -الزْصٗغ الوٌزظن – الزْصٗغ الـج٘ؼٖ  -الزْصٗغ الـج٘ؼٖ الو٘بعٖ
رْصٗغ هشثغ ثبٕ  -اخزجبساد اللشّع اإلؽظبة٘خ – ط٘بؿخ اللشع اإلؽظبةٖ – هغزْٓ الوئْٗخ
ّكزشاد الضوخ  -إعشاء ايخزجبس اإلؽظبةٖ ارخبر الوشاس  -اخزجبس كشع ؽْ رجبٗي الوغزوغ – اخزجبس
هؼلْهخ  -اخزجبس
إرا ثبى
كشع ؽْ هزْعؾ هغزوغ ٗزجغ رْصٗؼَ ؿج٘ؼ٘بً  -اخزجبس كشػٖ ؽْ
كشػٖ ؽْ إرا ثبى هغِْلخ .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر انتحهيم انعذدي

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811383

هجبدئ  -ثؼغ الولبُ٘ن الشٗبػ٘خ  -ؽغبة األخـبء  -ؽذّدٗخ ربٗلْس -روشٗت الذّا ثبعزخذام الؾذّدٗخ
هلِْم ايعزسوب  -ؽذّدٗخ ايعزسوب الخـٖ  -ؽذّدٗخ يعشاًظ ل عزسوب  -روذٗش الخـأ الٌبرظ ػي
ؽذّدٗخ يعشاًظ ل عزسوب  -اللشّم الووغْهخ  -ؽذّدٗخ ًْ٘ري  -ؽذّدٗخ ًْ٘ري لللشّم راد الٌوبؽ
هزغبّٗخ الجؼذ  -الؼ هخ ث٘ي اللشّم الووغْهخ ّالوزوذهخ ّالوشزوبد  -الـشم الؼذدٗخ لؾغبة الزلبػ -
ؽغبة األخـبء  -الـشم الؼذدٗخ لؾغبة الزسبه – ؿشٗوخ شجخ الوٌؾشف  -هبػذح عوجغْى األّلٔ هغ
ؽغبة الخـأ الزوذٗشٕ  -هبػذح عوجغْى الضبً٘خ هغ ؽغبة الخـأ الزوذٗشٕ  -هبػذح شجخ الوٌؾشف الوشثجخ
 -هبػذح عوجغْى الوشثجخ  -هغبة هزٌْػخ ػلٖ الـشم الؼذدٗخ.

انمتطهبات انسابقة:
هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح

ال يىجذ
طلؾخ 4

KINGDOM OF SAUDI ARABIC
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

جـــامعـــة الباحــة

AL- BAHA UNIVERSITY
Faculty of Science & Arts

Department Of Mathematics

مقرر نظرية انزمر

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811381

هجبدئ  -ثؼغ الولبُ٘ن األعبع٘خ  -الضهشح  -رؼشٗلِب  -خْاطِب – أهضلخ  -أًْاع الضهش -الضهشح الغضة٘خ
ًظشٗبد ًّزبةظ هزؼلوخ ثبلضهشح الغضة٘خ  -الضهشح الذاةشٗخ – صهش الزجبدٗ  -طلْف الزغبّس ال٘ؤٌ
ّال٘غشٓ ً -ظشٗخ يعشاًظ ّهؼبديد اللظْ  -رـج٘وبد ػلٖ ًظشٗخ يعشاًظ  -الضهشح الغضة٘خ
الٌبظو٘خ ّصهشح الجبهٖ ً -ظشٗبد ًّزبةظ هزؼلوخ ثبلضهشح الغضة٘خ الٌبظو٘خ ّصهشح الجبهٖ  -الزشبث –
أهضلخ ّرؼبسٗق  -الزوبص – الٌظشٗبد األعبع٘خ للزوبص  -الزوبص د الزار٘خ  -أهضلخ ّرؼبسٗق  -الزوبص د
الزار٘خ للضهش الذاةشٗخ – الؼشة الوجبشش .

انمتطهبات انسابقة:

ال يىجذ

مقرر مقذمة في انمعادالت انتفاضهية

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811381

رؼبسٗق ّهلبُ٘ن – رسْٗي الوؼبدلخ الزلبػل٘خ  -ؽ الوؼبديد الزلبػل٘خ هي الشرجخ األّلٖ ّالذسعخ األّلٖ
– ؿشٗوخ كظ الوزـ٘شاد  -الوؼبديد الزلبػل٘خ الوزغبًغخ ّؿ٘ش الوزغبًغخ  -الوؼبديد الزلبػل٘خ الزبهخ
ّؿ٘ش الزبهخ – الوؼبه الزسبهلٖ  -الوؼبديد الزلبػل٘خ الخـ٘خ – هؼبدلخ ثشًْلٖ  -الـشم الؼذدٗخ لؾ
الوؼبديد الزلبػل٘خ – ؿشٗوخ ث٘سبسد  -هؼبديد رلبػل٘خ هي الشرجخ األّلٖ ّدسعبد أػلٖ  -الوؼبديد
الزلبػل٘خ الخـ٘خ راد الوؼبه د الضبثزخ هي الشرجخ  - nإٗغبد الؾ الوزون للوؼبدلخ الزلبػل٘خ ثؾبيرَ
األسثؼخ ً -ظشٗبد إلٗغبد الؾ الخبص للوؼبدلخ الزلبػل٘خ الـ٘ش هزغبًغخ  -أهضلخ إلٗغبد الؾ الؼبم
للوؼبديد الزلبػل٘خ الوزغبًغخ ّالـ٘ش هزغبًغخ  -الوثصش ال ؿٖ – ؿشٗوخ الوؼبه د الـ٘ش هؼٌ٘خ -
ؿشٗوخ رـ٘ش الضْاثذ (الجبساهزشاد) إلٗغبد الؾ الخبص للوؼبدلخ الزلبػل٘خ الـ٘ش هزغبًغخ  -أهضلخ ّهغبة
هزٌْػخ .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر انتحهيم االتجاهي

(  3ساعات)

رمز انمقرر 40814081

,   A ,   A ;  2

هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح

طلؾخ 5

KINGDOM OF SAUDI ARABIC
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

جـــامعـــة الباحــة

AL- BAHA UNIVERSITY
Faculty of Science & Arts

Department Of Mathematics

انمتطهبات انسابقة:
مقرر انتحهيم انحقيقي ()1

1
(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811381

خْاص ًظبم األػذاد الؾو٘و٘خ ثبلٌغجخ للجٌ٘خ الغجشٗخ  -هغلوبد الؾو ّالزشر٘ت ّالزوبم – هؼبلغخ رسو٘ل٘خ
للوغوْػبد الوبثلخ للؼذ ّالـ٘ش هبثلخ للؼذ – الوغوْػبد الولزْؽخ – الوغوْػبد الوـلوخ –الوززبل٘بد –
الزوبسة – الخْاص األعبع٘خ للوززبل٘بد الزوبسث٘خ  -هؼ٘بس ثْشٖ – الوززبل٘بد الوـشدح – هجشٌُخ
ثْلضاًْك٘شعزشاط – الذّا الؾو٘و٘خ ّ -الٌِبٗبد ّايعزوشاس ّخْاطِوب – الؼ هخ ث٘ي ايعزوشاس
ّالزشاص ّالزشاثؾ – هجشٌُخ الو٘وخ الجٌ٘٘خ – ايعزوشاس ثبًزظبم.
هبثل٘خ ايشزوبم للذّا الؾو٘و٘خ  :خْاص ايشزوبم ّهجشٌُبرَ – هجشٌُخ سّ – هجشٌُبد الو٘وخ الجٌ٘٘خ
للوشزوبد – هجشٌُبد ربٗلْس – هبػذح لْث٘زب .

انمتطهبات انسابقة:

ريض 181

مقرر انتحهيم انحقيقي ()1

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811381

هزغلغ د األػذاد  -اخزجبساد الزوبسة – ؽبط ػشة ثْشٖ – الوزغلغلخ الزجبدل٘خ – عوغ ّػشة
الوزغلغ د – ًظشٗخ دسشلذ  -هزْال٘بد الذّا  -الزوبسة الوٌزظن لوززبل٘بد ّهزغلغ د الذّا
ّخْاطِب – هؼ٘بس ثْشٖ للزوبسة الوٌزظن – خْاص الزوبسة الوٌزظن – هزغلغ د الوْٓ – ًظشٗخ
ثْشٖ ُبداهبسد – هزغلغ د الذّا الزؾل٘ل٘خ – هزغلغ د كْسٗ٘ش – الزسبه الشٗوبًٖ – خْاص أّل٘خ
ّهجشٌُبد – الزسبه الوؼز هي الٌْع األّ ّخْاطَ  -الزسبه الوؼز هي الٌْع الضبًٖ ّخْاطَ –
اخزجبساد الزوبسة للزسبه الوؼز هي الٌْع الضبًٖ .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر انتحهيم انمركب

(  1ساعات)

رمز انمقرر 10811181

دالخ الوزـ٘ش الوشثت – الذّا الجغ٘ـخ الوشثجخ – الوززبثؼبد الوشثجخ – ًِبٗزِب – الوزغلغ د الوشثجخ –
اخزجبساد الزوبسة – هزغلغ د الزوبسة – داةشح الزوبسة – الزوبسة الوٌزظن ًِ -بٗخ الذّا الوشثجخ -
ارظب الذّا الوشثجخ  -رلبػ الذّا الوشثجخ – الذّا الزؾل٘ل٘خ  -الششؽ الؼشّسٕ لسْى الذالخ رؾل٘ل٘خ
 ّالششّؽ السبك٘خ لسْى الذالخ رؾل٘ل٘خ – هؼبديد ثْشٖ سٗوبى الزلبػل٘خ – الذّا الزْاكو٘خ – الوثصشادالزلبػل٘خ الوشثجخ  -رسبه الذّا الوشثجخ  -الذّا الوزشاكوخ ً -ظشٗبد ثْشٖ  -ط٘ؾ ثْشٖ للزسبه –
هزجبٌٗخ ثْشٖ – ًظشٗخ عبّط – ًظشٗخ هْسٗ٘شا – هزغلغلخ ربٗلْس ّلْساًذ ً -ظشٗخ الوزجو٘بد –
ًظشٗخ ثْشٖ للوزجو٘بد ّرـج٘وبرِب .

انمتطهبات انسابقة:
هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح

طلؾخ 6

KINGDOM OF SAUDI ARABIC
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

جـــامعـــة الباحــة

AL- BAHA UNIVERSITY
Faculty of Science & Arts

Department Of Mathematics

مقرر نظرية انمرونة وانمىائع

رمز انمقرر 10811381

(  3ساعات)

ثٌ٘وبر٘سب الوبةغ  -ؿشٗوخ أّٗلش ّيعشاًظ لذساعخ الوبةغ ـ الؾشثخ الوغزوشح  -الخـْؽ اإلًغ٘بث٘خ  -هؼبدلخ
ايرظب – دالخ الغِذ  -هؼبديد أّٗلش للؾشثخ  -الؾشثخ الذكؼ٘خ  -الؾشثخ الوغزْٗخ للوبةغ ـ دالخ
ايًغ٘بة  -الذّاهخ – ايًغ٘بة ػلٔ أعـْاًخ داةشٗخ ً -ظشٗخ اإلعِبد ـ رؾل٘ اإلعِبداد الذاخل٘خ كٖ
الغغن الوزوبعك  -هؼبديد ايرضاى ـ الوشثجخ الؼوْدٗخ لوزغَ اإلعِبد  -عـؼ ثْشٖ لإلعِبد ـ الوؾبّس
ّالوشثجبد األعبع٘خ لووزذ اإلعِبد ـ الو٘ن الؼظؤ لوزغَ اإلعِبد  -دّاةش هْس ـ أًْاع الوغبيد اإلعِبدٗخ
ًظشٗخ ايًلؼب ـ هزغَ اإلصاؽخ ـ ايعزـبلخ أّ ايًسوبػ كٖ ارغبٍ هؼ٘ي  -الزـ٘ش الضإّ ث٘ي ػٌظشٗي
هزؼبهذٗي ـ عـؼ ثْشٖ ل ًلؼب  -ايًلؼبيد ّالوؾبّس األعبع٘خ ل ًلؼب ـ الزشٍْ الؾغوٖ ـ صّاٗب
دّساى الؼٌظش الوبدٕ .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر انطرق انعذدية

1
(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811380

دساعخ هؼبديد اللشّم  -الؾبيد الوخزللخ لوؼبديد اللشّم الخـ٘خ الوزغبًغخ  -الؾ الؼذدٕ لجؼغ
هغبة الوؼبديد الزلبػل٘خ  -الؾ ثبعزخذام ؿشٗوخ ث٘سبسد  -ؿشٗوخ اّٗلش  -روذٗش الخـأ الوشرست
ثبعزخذام ؿشٗوخ اّٗلش  -الؾ ثبعزخذام ؿشٗوخ اّٗلش الوؼذلخ  -عزّس الوؼبديد ؿ٘ش الخـ٘خ  -ؿشٗوخ
الزٌظ٘ق  -روبسة ؿشٗوخ الزٌظ٘ق ّرو٘٘ن الخـأ  -ؿشٗوخ الوْهغ الخبؿئ  -الـشٗوخ الزسشاسٗخ – ششؽ
الزوبسة للـشٗوخ  -ؿشٗوخ ًْ٘ري ساكغْى -الزوبسة الزشث٘ؼٖ لـشٗوخ ًْ٘ري  -أًظوخ الوؼبديد الخـ٘خ
الؾ ثـشٗوخ عبّط -عبثْثٖ – ششؽ الزوبسة  -الؾ ثـشٗوخ عبّط عبٗذ الزوشٗج٘خ – ششؽ الزوبسة
هغبة هزٌْػخ .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر مقذمة في انتىبىنىجي

(  1ساعات)

رمز انمقرر 10811381

اللؼبءاد الزْثْلْع٘خ – رؼشٗق الزْثْلْعٖ ّأهضلخ رـج٘و٘خ – رؼشٗق اللؼبء الزْثْلْعٖ – ًوبؽ الزشاثن
 الوغوْػبد الوـلوخ ّايًـ م – الوغوْػبد الوسضلخ  -اللؼبءاد الوغزؾذصخ ػلٔ هغوْػخ عضة٘خ هياللؼبء الزْثْلْعٖ  -الٌوبؽ الذاخل٘خ ّالٌوبؽ الؾذٗخ ّالٌوبؽ الخبسع٘خ للوغوْػبد – اللؼبءاد
الزْثْلْع٘خ الغضة٘خ ّالزجْلْع٘خ الٌغج٘خ – ايرظب  -الذّا الولزْؽخ ّالوـلوخ  -هغلوبد ايًلظب –
اللؼبءاد الوزشاثـخ خْاص اللؼبءاد الوزشاثـخ – الزشاثؾ الوْػؼٖ – الزشاص – الزشاص ّالذّا
الزْثْلْع٘خ – الزشاص الززبثؼٖ – الزشاص الؼذٕ – الزشاص الوْػؼٖ  -اللؼبءاد الوزشٗخ – الذّا
الوغزوشح الوزشٗخ – الزْثْلغٖ الوزشٕ  -رسبكئ اللؼبءاد الوزشٗخ – الوززبثؼبد كٖ اللؼبء الوزشٕ –
اللؼبء الوزشٕ السبه – ثذِٗ٘بد اللظ كٖ اللؼبء الوزشٕ .

انمتطهبات انسابقة:
هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح

طلؾخ 7

KINGDOM OF SAUDI ARABIC
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

جـــامعـــة الباحــة

AL- BAHA UNIVERSITY
Faculty of Science & Arts

Department Of Mathematics

مقرر انهنذسة انتفاضهية

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811183

رؼشٗق الٌِذعخ الزلبػل٘خ – هوذهخ ػي رظٌ٘ق الٌِذعبد الوخزللخ كٖ اللؼبء ايهل٘ذٕ – دساعخ الٌِذعخ
الزار٘خ (الذاخل٘خ) لوٌؾٌ٘بد اللشاؽ – الزوض٘ الجبساهزشٕ لوٌؾٌٖ اللشاؽ  -الزؼشٗق الؼوٌٖ للوٌؾٌٖ -
ؿْ هْط الوٌؾٌٖ – اإلعوبؽ الؼوْدٕ – الزوض٘ الجبساهزشٕ الـ٘لٖ  -الووبط للوٌؾٌٖ -الوزغَ الووبط
 الوغزْٕ ال طن لوٌؾٌٖ -الؼوْد األّ ػلٔ الوٌؾٌٖ -ايًؾٌبء لوٌؾٌٖ كٖ اللشاؽ  -اللٖ لوٌؾٌٖ كٖاللشاؽ  -ط٘ؾ (عشًَ٘ – كشٌَٗ٘ )  -اًؾٌبء ّلٖ هٌؾٌٖ روبؿغ عـؾ٘ي –-الوو٘ض السشّٕ -الوٌؾٌٖ
الؾلضًّٖ  -الوؼبديد الزار٘خ لوٌؾٌٖ اللشاؽ – الزوض٘ الوبًًْٖ لوٌؾٌٖ كٖ اللشاؽ  -ثشح ايًؾٌبء -
الوٌؾٌٖ الٌبشش ّالوٌؾٌٖ الوٌزشش – هٌؾٌ٘بد ثشرشاًذ
ًظشٗخ الغـْػ ّرشو الزوض٘ الجبساهزشٕ للغـؼ – هلِْم الغـْػ -الغـؼ الوٌزظن ّالزؼشٗق الزؾل٘لٖ
للغـؼ– الظ٘ـخ الؼوٌ٘خ للغـؼ  -روض٘ ثبساهزشٕ خبص للغـؼ – الظ٘ـخ ايعبع٘خ ايّلٖ – رغَ
الْؽذح الؼوْدٕ ػلٔ الغـؼ  -الوغزْٕ الووبط للغـؼ  -الظ٘ـخ األعبع٘خ الضبً٘خ ػلٔ الغـؼ -ايًؾٌبء
الؼوْدٕ ػلٔ عـؼ  -ايًؾٌبءاد األعبع٘خ  -الظ٘ـخ األعبع٘خ الضبلضخ ػلٔ الغـؼ– الغـْػ الوغـشح –
الغـْػ الذّساً٘خ .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر ميكانيكا تحهيهية

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

ؽشثخ عغ٘ن كٖ ص صخ أثؼبد ثذيلخ اإلؽذاص٘بد السبسر٘ضٗخ ّاألعـْاً٘خ  -ؽشثخ عغ٘ن كٖ ص صخ أثؼبد ثذيلخ
اإلؽذاص٘بد السشّٗخ  -ؽشثخ عغ٘ن كٖ ص صخ أثؼبد ثذيلخ الوؾبّس الذاةشح  -دساعخ ؽشثخ الغغن الوزوبعك
كٖ اللشاؽ  -دساعخ ثو٘خ الؾشثخ الضاّٗخ ّؿبهخ الؾشثخ للغغن الوزوبعك كٖ اللشاؽ  -هؼبديد أّٗلش
لؾشثخ الغغن الوزوبعك كٖ اللشاؽ  -ؽشثخ الوغوْػبد الوو٘ذح ,اإلؽذاص٘بد ّالغشػبد ّؿبهخ الؾشثخ
ّثو٘خ الؾشثخ الوؼووخ  -هؼبديد يعشاًظ للوغوْػبد ربهخ الزو٘٘ذ  -رـج٘وبد ػلٖ هؼبديد يعشاًظ -
دالخ ُبهلزْى ّاعزٌزبط هؼبديد ُبهلزْى  -اعزٌزبط هؼبديد الؾشثخ للغغن كٖ الوغزْٕ ّكٖ اللشاؽ هي
هؼبديد ُبهلزْى  -هؼبديد الزؾْٗ د السبًًْ٘خ ّالِبهلزًْ٘خ  -أهْاط يعشاًظ ّأهْاط ثْاعْى -
ًظشٗبد الوغوؾ كٖ أهْاط ثْاعْى .

انمتطهبات انسابقة:

هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح

طلؾخ 8

KINGDOM OF SAUDI ARABIC
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

جـــامعـــة الباحــة

AL- BAHA UNIVERSITY
Faculty of Science & Arts

Department Of Mathematics

مقرر انمعادالت انتفاضهية انجزئية

(  3ساعات)

رمز انمقرر 10811181

الوؼبديد الزلبػل٘خ الخـ٘خ راد الوؼبه د الوزـ٘شح  :ؿشٗوخ أّٗلش – ؿشٗوخ لغٌذس  -ؽ الوؼبديد
الزلبػل٘خ إرا ػلن أؽذ ؽلْ الوؼبدلخ الوزغبًغخ  -ؿشم ؽ الوؼبديد الزلبػل٘خ الخـ٘خ هي الشرجخ الضبً٘خ
 :الظْسح الو٘بع٘خ – رؾل٘ الوثصش  -إٗغبد هبًْى الؼ هخ ث٘ي ؽلٖ الوؼبدلخ الوزغبًغخ – الوؼبديد الزبهخ
الوؼبديد الـ٘ش ربهخ  -ؽ الوؼبديد الزلبػل٘خ الخـ٘خ اً٘ٙخ  -ؽ الوؼبديد الزلبػل٘خ ػلٖ طْسح
هزغلغ د يًِبة٘خ  -ؿشٗوخ كشّثٌْ٘ط لؾ الوؼبديد الزلبػل٘خ ثؾبيرِب الوخزللخ  -الوؼبديد الزلبػل٘خ
الغضة٘خ – هلبُ٘ن سة٘غ٘خ  -رؼبس ٗق  -أهضلخ ّرظٌ٘ق لجؼغ الوؼبديد الزلبػل٘خ الغضة٘خ  -رسْٗي
الوؼبديد الزلبػل٘خ الغضة٘خ  -إٗغبد الؾ الؼبم للوؼبديد الزلبػل٘خ الغضة٘خ  -الؾ الؼبم للوؼبديد
الزلبػل٘خ الغضة٘خ ثـشٗوخ كظ الوزـ٘شاد  -هغبة رـج٘و٘خ  :الؾ الؼبم لوؼبدلخ الوْعخ الوزغبًغخ ّ
الـ٘ش هزغبًغخ  -الؾ الؼبم لوؼبدلخ عشٗبى الؾشاسح الوزغبًغخ ّالـ٘ش هزغبًغخ  -هؼبديد يث ط –
هؼبديد الجش .

انمتطهبات انسابقة:
مقرر انحهقات وانحقىل

(  3ساعات)
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رؼشٗق الؾلوخ ّأهضلخ رْػ٘ؾ٘خ للؾلوخ – دساعخ خْاص الؾلوبد – الؾلوبد الغضة٘خ  -الؾلوبد الغضة٘خ
الوضبل٘بد – رشبث الؾلوبد  – Homomorphism of Ringsالؾلوبد الخبطخ – ؽلوخ الوغوْع
الوجبشش الذاخلٖ ّالخبسعٖ  -الؾلوبد ايهل٘ذٗخ  - EUCLIDEAN RINGSالؾلوخ الشة٘غ٘خ الوضبل٘خ -
ًظشٗخ الزؾل٘ الْؽ٘ذ  -ؽلوبد ثض٘شاد الؾذّد  - Polynomial Ringsؽلوبد الزؾل٘ الْؽ٘ذ
 - Unique Factorization Domainؽلوبد الوظلْكبد – الؾلو٘بد ّرؼشٗق الؾلو٘خ ػلٔ ؽلوخ –
الؾلو٘بد الغضة٘خ – الزشبث ّالوغوْع الوجبشش للؾلو٘بد ً -ظشٗخ الؾوْ  -اهزذاد الؾوْ – ايهزذاداد
الجغ٘ـخ ّالوٌزِ٘خ للؾوْ – اإلؿ م الغجشٕ للؾو – ؽوْ ايًشـبس – الؾوْ الوٌزِ٘خ  -عزّس
ثض٘شاد الؾذّد ً -ظشٗخ عبلْا  - Galois Theoremاعزخذام هغلوبد ث٘بًْ لجٌبء األػذاد الـج٘ؼ٘خ ّهي
صن ثٌبء األػذاد الظؾ٘ؾخ ّؽو األػذاد الو٘بع٘خ .

انمتطهبات انسابقة:

هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح
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هوذهخ ػي الظْاُش السو٘خ  -اللشػ٘بد األعبع٘خ كٖ ه٘سبً٘سب السن  -الذّا الوْع٘خ  -الزؼبهذ ّالزغْٗخ –
هجذأ الزشاث٘ت  -الؼبه د – ػ هخ الزجبد  -هؼبدلخ ششّد ًغش كٖ الظْسح الؼبهخ  -ايًزوب هي ه٘سبً٘سب
السن إلٔ الو٘سبً٘سب الزول٘ذٗخ  -الزـْس الضهٌٖ للو٘ن الْعـ٘خ ً -ظشٗخ أٗشاًلبعذ  -صْاثذ الؾشثخ ّهْاً٘ي
الؾلظ  -ؽ هؼبدلخ ششّد ًغش كٖ ثؼذ ّاؽذ  -الغِذ الغلوٖ  -الغِذ ال ًِبةٖ – الؾبعض الغِذٕ -
الؾلشح الغِذٗخ – الغِذ الذّسٕ  -الوززثزة الزْاكوٖ الجغ٘ؾ  -ؽ هؼبدلخ ششّدًغش ثبعزخذام ثض٘شح ؽذّد
ُ٘شه٘ذ  -هغزْٗبد الـبهخ الظلشٗخ  -ؽ هؼبدلخ ششّدًغش كٖ ص س أثؼبد  -عغ٘ن كٖ طٌذّم رّ ص صخ
أثؼبد .

انمتطهبات انسابقة:

هغن الشٗبػ٘بد – ػلْم الوخْاح
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