كــليــة الـعـلـوم
اتصاالت الكلية

جهة االت�صال :عميد الكلية
ت02- 6952304 :
ف02- 6400736 :

dean-fac.sci@kau.edu.sa
www.sciences.kau.edu.sa/

النشأة

�أن�شئت كلية العلوم يف 1974/1973م.
الرؤية

الإرتقاء مب�ستوى الأداء يف جماالت الكلية ال�سبعة لتكون من �أوائل الكليات يف التح�صيل العلمي.
الرسالة
الإرتقاء مب�ستوى الكلية وذلك من خالل تقدمي �أف�ضل للخدمات التعليمية للطالب يف املراحل الدرا�سية املختلفة و �سرعة ودقة يف �إجناز املعامالت الإدارية
جلميع املن�سوبني.
الإرتقاء مب�ستوى الآداء يف الكلية ملواكبة التطور الذي ت�شهده اجلامعة بهدف تقدمي �أف�ضل اخلدمات ملن�سوبي الكلية من �أع�ضاء هيئة التدري�س والفنيني والإداريني
وكذلك الطالب.
مجاالت التميز

 احل�صول على �شهادة الآيزو  2000-9001واخلا�ص ب�سيا�سة اجلودة. تتميز الكلية باحت�ضان تخ�ص�ص ق�سم علوم الفلك وهو الق�سم الوحيد يف جامعات اململكة العربية ال�سعودية. تتميز الكلية بوجود املعامل املركزية مثل املعمل املركزي للمجهر الإلكرتوين وخدماته ب�شقيه (نافذة وما�سحة) واملعمل املركزي لقيا�سات الرنني املغناطي�سيالنووي وغريها.
 احل�صول على االعتماد  ISO 14001و  OHSAS 18001واخلا�صني بال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئية. ح�صول ق�سم الكيمياء على االعتماد الأكادميي من الهيئة الكيميائية الكندية. -ح�صول الكلية على جائزة التميز البحثي على م�ستوى اجلامعة.
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كلية العلوم
الأق�سام و الدرجات العلمية
هناك �سبعة �أق�سام بالكلية
الق�سم/الربنامج

الدرجة العلمية

ق�سم الفيزياء
ق�سم الريا�ضيات
ق�سم الكيمياء
ق�سم علوم الأحياء
ق�سم الإح�صاء
ق�سم الكيمياء احليوية
ق�سم العلوم الفلكية

بكالوريو�س -ماج�ستري
بكالوريو�س -ماج�ستري
بكالوريو�س -ماج�ستري -دكتوراة
بكالوريو�س -ماج�ستري  -دكتوراة
بكالوريو�س -ماج�ستري
بكالوريو�س -ماج�ستري -دكتوراة
بكالوريو�س -ماج�ستري

االصدارات الدوريات

ا�سم اال�صدار جملة جامعة امللك عبد العزيز ا�صدارات كلية العلوم
رقم االت�صال 02- 6952000 :حتويلة64739 :
www.kau.edu.sa/faculties/science

الخطة الدراسية

متطلبات ال�سنة التح�ضريية
يدر�س الطالب املواد التالية:
�أ -امل�سار العلمي
ال�ساعات املعتمدة27 :
م

رمز املقرر

رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ر
ف
ك
�ص
اح
لغة اجنليزية ()1
لغة اجنليزية ()2
ات�صال
ح�سب

110
110
110
110
110
101
102
101
100

ريا�ضيات
فيزياء
كيمياء
�إح�صاء
�أحياء عامة
لغة اجنليزية ()1
لغة اجنليزية ()2
مهارات االت�صال
حا�سب �آيل

3
3
3
3
3
3
3
3
3

املجموع

27

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

3
3
3
3
3
3
لغة 101
3
3
3
1
                                                               

كلية العلوم
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كلية العلوم
مقررات الكلية األساسية

ال�ساعات املعتمدة9 :
و هي مواد يدر�سها جميع طالب الكلية من بني املقررات التالية:
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

تفا�ضل وتكامل 2
كيمياء عامة
كيمياء ع�ضوية
نظرية االحتماالت
فلك عام

ر 202
ك 202
ك 230
�ص 211
ع.ف 201
ف  – 200ك 200
�أمن و�سالمة املختربات
كح � – 200أح 200
معمل فيزياء
ف 281
معمل كيمياء
ك 281
معمل �أحياء
�أح 281
ك-390كح-390
تدريب ميداين
ف-390ر-390اح-390
�ص-390ع.ف390
املجموع

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

3
4
4
4
4

4
3
3
4
4

3
3
-

-

1

1

-

-

-

1
1
1

-

3
3
3

-

ف 110
ك 110
�أح 110

2

-

-

-

-

9

ر 110و ف 110
ر 110و ف 110
ك110
ف  110ر110
ر 110ف 110

                                                               

كلية العلوم
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قسم

اإلحــصـــــاء
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 20- 6952000 :حتويلة52658 :
ف 02- 6952000 :حتويلة52658 :

dean-fac.sci@kau.edu.sa
www.stat.kau.edu.sa

النشأة

�أن�شئ ق�سم الإح�صاء عام  1400 /1399هـ
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� ).128.ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (االح�صاء)( – ..م�سار – �أ)
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة44 :
م

رمز ورقم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

�ص203
�ص205
�ص211
�ص241
�ص261
�ص302
�ص312
�ص321
�ص351
�ص403
�ص405
�ص422
�ص442
�ص453
�ص491

ا�سم املقرر

كلية العلوم

�إح�صاء تطبيقي
ريا�ضيات �إح�صائية
نظرية االحتماالت ()1
برامج �إح�صائية وطرق بحث
بحوث عمليات ()1
طرق �إح�صائية
نظرية االحتماالت ()2
اال�ستدالل الإح�صائي ()1
نظرية العينات
حتليل االنحدار
ت�صميم وحتليل التجارب
اال�ستدالل الإح�صائي ()2
الربجمة واملحاكاة
الإح�صاءات الالمعلمية
م�شروع تخرج
املجموع

ال�ساعات املعتمدة

2
3
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
44

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري معمل �سريري

1
2
3
1
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3

2
2
2
2
2
2
2
-

-

متطلبات �سابقة

� 110ص
� 110ص
 202ر � 110,ص
� 202ص � 110,ص
� 110ص
� 211ص
 203ر � 211,ص
� 211ص
� 321ص
 241ر � 302,ص
� 403ص
� 321ص
� 403ص
� 302ص
موافقة الق�سم
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قسم

اإلحــصـــــاء
مقررات �أ�سا�سية اختيارية
ال�ساعات املعتمدة15 :
يختار الطالب من اجلدول التايل
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

� 333ص
� 334ص
� 335ص
� 336ص
� 337ص
� 362ص
� 406ص
� 407ص
� 413ص
� 424ص
� 425ص
� 427ص
� 436ص
� 438ص
� 450ص
� 451ص
� 454ص
� 455ص
� 456ص
� 463ص
� 480ص

مراقبة اجلودة
�إح�صاء �سكاين
�إح�صاء حيوي
نظرية ال�صالحية
الإح�صاء املايل
بحوث عمليات ()2
حتليل البيانات النوعية
االنحدار غري اخلطي
عمليات ت�صادفية
نظرية اتخاذ القرارات
الإح�صاءات الرتتيبية
�إح�صاءات بييز
�إح�صاء طبي
املخاطرة املالية
تنقيب البيانات
الإح�صاءات القيا�سية
ال�سال�سل الزمنية
املتغريات املتعددة
الإح�صاءات املكانية
نظرية �صفوف االنتظار
موا�ضيع خمتارة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
63

املجموع

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري معمل عملي

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

2
-

-

متطلبات �سابقة

� 302ص
� 302ص
� 302ص
� 302ص
� 302ص
� 261ص
� 302ص
� 403ص
 241ر � 312,ص
� 422ص
� 422ص
� 422ص
� 335ص
� 337ص
� 403ص
� 403ص
� 403ص
� 403ص
� 403ص
� 362ص
موافقة الق�سم

توصيف المقررات

�ص � 110إح�صاء عام
�إعطاء فكرة عن الإح�صاء لطالب امل�سار العلمي ،وتعليمهم كيفية ا�ستخدام
الأ�ساليب الإح�صائية ،وتطبيق الأ�ساليب الإح�صائية يف و�صف وحتليل
البيانات ،وا�ستخدام الإح�صاء يف حل �أنواع امل�شكالت املختلفة ،والتعرف على
الدرا�سات الإح�صائية اجليدة وال�شهرية ،بالإ�ضافة �إىل تنمية مهارات التحليل
الإح�صائي.

�ص � 203إح�صاء تطبيقي
يهدف هذا املقرر �إىل درا�سة التطبيقات الإح�صائية املختلفة يف العلوم والطب
والهند�سة واالقت�صاد والبيئة والعلوم االجتماعية
متطلبات �سابقة� ،ص 110
�ص  205ريا�ضيات �إح�صائية
تذكري وتثبيت املعلومات الريا�ضية الأ�سا�سية التي يحتاجها الطالب لدرا�سة
الإح�صاء ،و�إثراء اخللفية الريا�ضية للطالب.
متطلبات �سابقة� ،ص 110

كلية العلوم

�ص  111الإح�صاء للتخ�ص�صات النظرية
�إعطاء فكرة عن الإح�صاء لطالب امل�سار الإداري والأدبي ،وتعليمهم كيفية
ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية ،وتطبيق الأ�ساليب الإح�صائية يف و�صف
وحتليل البيانات ،وا�ستخدام الإح�صاء يف حل �أنواع امل�شكالت املختلفة،
والتعرف على الدرا�سات الإح�صائية اجليدة وال�شهرية ،بالإ�ضافة �إىل تنمية
مهارات التحليل الإح�صائي.

ن �ص  211ظرية االحتماالت ()1
يهدف هذا املقرر �إىل درا�سة االحتماالت والتوزيعات االحتمالية ذات املتغري
الواحد وخ�صائ�ص كل منها.
متطلبات �سابقة� ،ص  ,110ر 202
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قسم

اإلحــصـــــاء
�ص  241برامج �إح�صائية وطرق بحث
يهدف هذا املقرر �إىل �إك�ساب الطالب القدرة على التعامل مع البيانات
الإح�صائية التي تتعر�ض لها الدرا�سات والبحوث يف املجاالت املختلفة
وحتليلها من خالل تعريفه على مراحل البحث الإح�صائي من حتديد للفرو�ض
ثم ت�صميم ا�ستمارة جمع البيانات فالرتميز و�إدخال البيانات وحتليلها وكيفية
احل�صول على نتائج فيما يخ�ص فرو�ض الدرا�سة والعالقة بني املتغريات
املختلفة وذلك مع التطبيق با�ستخدام �أحد الربامج الإح�صائية اجلاهزة.
متطلبات �سابقة� ،ص 110
�ص  261بحوث العمليات ()1
يهدف هذا املقرر �إىل تعريف الطالب بعلم بحوث العمليات ون�ش�أته و�أهميته يف
الع�صر احلايل  ،وكذلك عر�ض بع�ض امل�شاكل التي يتناولها هذا العلم .
متطلبات �سابقة� ،ص 110
�ص  312نظرية االحتماالت ()2
يهدف هذا املقرر اىل درا�سة التوزيعات االحتمالية يف �أكرث من متغري ع�شوائي،
وكذلك ا�ستنتاج التوزيعات االحتمالية لدوال يف املتغريات الع�شوائية وجمموعها.
متطلبات �سابقة� ،ص  ,211ر 203

�ص  337الإح�صاء املايل
يهدف هذا املقرر �إىل تعليم الطالب تطبيقات الإح�صاء يف ق�ضايا التحليل
املايل واال�ستثمار.
متطلبات �سابقة� ،ص 302
�ص  362بحوث عمليات ()2
يهدف هذا املقرر �إىل �إعطاء الطالب فكرة عن نظريات الربجمة اخلطية التي
�سبق ودر�سها بدون �إثبات يف املقرر �ص .261
متطلبات �سابقة� ،ص 261
�ص  336نظرية ال�صالحية
يهدف هذا املقرر �إىل تعريف طالب الأ�ساليب الإح�صائية التي ت�ستخدم يف
التطبيقات ال�صناعية وحتليل بيانات �أعمار �صالحية الأجهزة.
متطلبات �سابقة� ،ص 302
�ص  351نظرية العينات
يهدف هذا املقرر �إىل �إعطاء الأ�سا�س النظري لدرا�سة العينات التي ت�ستخدم
يف جماالت التخطيط و�أبحاث الت�سويق وتطبيقات عليها .
متطلبات �سابقة� ،ص 321

�ص  333مراقبة اجلودة
يهدف هذا املقرر �إىل درا�سة الطرق الإح�صائية امل�ستخدمة يف مراقبة جودة
منتج �صناعي معني وتطوير املوا�صفات القيا�سية لهذا املنتج.
متطلبات �سابقة� ،ص 302

�ص  390تدريب �صيفي
يوجه الطالب �إىل �إحدى ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات للتدريب العملي.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم

�ص  302طرق �إح�صائية
يهدف هذا املقرر �إىل درا�سة الطرق الإح�صائية امل�ستخدمة يف التقدير
واختبارات الفرو�ض.
متطلبات �سابقة� ،ص 211

�ص  403حتليل االنحدار
يهدف هذا املقرر �إىل درا�سة الطرق الإح�صائية امل�ستخدمة يف حتليل االنحدار
اخلطي واملتعدد.
متطلبات �سابقة� ،ص  ,302ر 241

�ص  321اال�ستدالل الإح�صائي ()1
يهدف هذا املقرر �إىل درا�سة الأ�سا�س النظري لطرق التقدير.
متطلبات �سابقة� ،ص 312

�ص  406حتليل البيانات النوعية
يهدف هذا املقرر اىل درا�سة الأ�ساليب املختلفة التى ت�ستخدم فى حتليل البيانات
النوعية والتى ت�ستخدم فى املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والطبية
متطلبات �سابقة� ،ص 302

كلية العلوم

�ص � 334إح�صاء �سكاين
يهدف هذا املقرر �إىل تناول الأ�ساليب الإح�صائية والنماذج االحتمالية
امل�ستخدمة يف درا�سة املجتمعات ال�سكانية.
متطلبات �سابقة� ،ص 302
�ص � 335إح�صاء حيوي
يهدف هذا املقرر �إىل تعريف طالب الأ�ساليب الإح�صائية التي ت�ستخدم يف
ال�صحة العامة و الطب والعلوم الطبية احليوية الأخرى
متطلبات �سابقة� ،ص 302

�ص  413عمليات ت�صادفية
يهدف هذا املقرر اىل درا�سة العمليات الع�شوائية التي يعتمد تطورها على
الزمن مثل النمو ال�سكاين والعدوى واالنت�شار النووي
متطلبات �سابقة� ،ص  ,312ر 241
�ص  405ت�صميم وحتليل التجارب
يهدف هذا املقرر �إىل التخطيط للتجارب الزراعية وال�صناعية والتعليمية،
وكذلك يف حتليل نتائج هذه التجارب
متطلبات �سابقة� ،ص 403
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قسم

اإلحــصـــــاء
�ص  407االنحدار غري اخلطي
يهدف هذا املقرر �إىل �إعطاء الطالب فكرة عن النماذج غري اخلطية التي لها
تطبيقات كثرية يف البيانات الواقعية.
متطلبات �سابقة� ،ص 403
�ص  422اال�ستدالل الإح�صائي ()2
يهدف هذا املقرر اىل درا�سة الأ�سا�س النظري للطرق امل�ستخدمة يف اختبارات
الفرو�ض االح�صائية
متطلبات �سابقة� ،ص 321
�ص  424نظرية اتخاذ القرارات
هدف هذا املقرر �إىل �إعطاء الطالب نبذه عن بع�ض الأ�ساليب امل�ستخدمة يف
�صناعة القرار
متطلبات �سابقة� ،ص 422
�ص � 427إح�صاءات بييز
ا�ستعرا�ض طرق التقدير واختبارات الفرو�ض من وجهة نظر نظرية بييز
متطلبات �سابقة� ،ص 422
�ص  425الإح�صاءات الرتتيبية
�إعطاء فكرة عن املفاهيم الأ�سا�سية للإح�صاءات الرتتيبية
متطلبات �سابقة� ،ص 422
�ص � 436إح�صاء طبي
الهدف الأ�سا�سي هو تقدمي جمموعة من التقنيات والطرق الإح�صائية والتي
ت�ستخدم بكرثة يف التطبيقات الطبية
متطلبات �سابقة� ،ص 335
�ص  438املخاطرة املالية
يهدف هذا املقرر �إىل تعليم الطالب تطبيقات الإح�صاء يف الت�أمني وح�ساب
قيم اخلطر
متطلبات �سابقة� ،ص 337
�ص  450تنقيب البيانات
يهدف هذا املقرر �إىل تدريب الطالب على التعامل مع البيانات الكبرية
با�ستخدام الطرق الإح�صائية الرئي�سية وتو�ضيح بع�ض تطبيقاتها يف احلياة
متطلبات �سابقة� ،ص 403

�ص  442برجمة وحماكاة
يهدف هذا املقرر �إىل ا�ستخدام طريقة املحاكاة يف تو�ضيح النظريات
الإح�صائية التي درا�سها الطالب يف مواد الإح�صاء النظرية والتطبيقية وذلك
عن طريق ا�ستخدام الربامج املنا�سبة لذلك
متطلبات �سابقة� ،ص 403

�ص  455املتغريات املتعددة
يهدف هذا املقرر اىل درا�سة الطرق االح�صائية امل�ستخدمة يف حتليل
املتغريات املتعددة
متطلبات �سابقة� ،ص 403
�ص  463نظرية �صفوف االنتظار
يهدف هذا املقرر �إىل اكت�ساب القدرة على درا�سة وحتليل نظم اخلدمة التي
نحتاج �إليها يف احلياة .هذا ي�ؤدى بدوره �إىل زيادة و�أمثلة �أداء تلك النظم
متطلبات �سابقة� ،ص 362
�ص  491م�شروع بحث
يهدف هذا املقرر اىل تدريب الطالب على القيام بالبحث و كذلك على تقدمي
هذا البحث .يف الف�صل الدرا�سي الأخري للطالب يحدد له م�شكلة يقوم بحلها
عن طريق جمع البيانات اخلا�صة بها و تلخي�صها ثم تقدميها يف �شكل ر�سالة،
ويتم مناق�شة الطالب فيها يف �شكل �سيمنار
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
�ص  456الإح�صاءات املكانية
تغطية الأنواع الثالثة من البيانات املكانية  :النموذج النقطي  ،اجليو-
اح�صائي  ،وال�شبكية .وعر�ض تطبيق الطرق الإح�صائية و احل�سابية يف
الو�صف .النمذجة والتحليل لكل نوع من هذه البيانات ،تعليم كيفية حتليل و
تف�سري البيانات املكانية �إح�صائي ًا
متطلبات �سابقة� ،ص 403
�ص  480مو�ضوعات خا�صة
يهدف هذا املقرر �إىل تو�سيع مدارك الطالب وذلك بتدري�سه موا�ضيع جديدة
تظهر يف املجال الإح�صائي مل يتم تغطيتها يف املواد التي يقدمها الق�سم
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم

كلية العلوم

�ص  453الإح�صاءات الالمعلمية
يهدف هذا املقرر اىل تقدمي جمموعة من االختبارات الالمعلمية والتي يتم
تطبيقها على البيانات التي نح�صل عليها من جمتمعات عامة
متطلبات �سابقة� ،ص 302

�ص  451الإح�صاءات القيا�سية
يهدف هذا املقرر �إىل تعريف الإح�صاءات القيا�سية ،من خالل التطرق �إىل
�أهمية طرق الإح�صاء يف جمال الدرا�سات االقت�صادية خا�صة ،و�أهم النماذج
االقت�صادية القيا�سية ،والتعرف على بع�ض امل�شاكل التي تواجه الباحثني يف
املجال االقت�صادي و�سبل معاجلتها
متطلبات �سابقة� ،ص 403
�ص  454ال�سال�سل الزمنية
يهدف هذا املقرر اىل درا�سة ال�سال�سل الزمنية التي حتدث يف املجاالت
االقت�صادية واالدارية  ،وكيفية ا�ستخدام هذه ال�سال�سل يف عملية التنب�ؤ
متطلبات �سابقة� ،ص 403
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اإلحــصـــــاء
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم الأ�ساتذه امل�ساعدون
الأ�ساتذة

أسامة حسن عارف

أحمد محمد حريري

بندر مفرح الزهراني

مناذج خطية
(1982م)
حسن عكاشة

عمليات ع�شوائية
زينهم فكري جاهين

ا�ستدالل اح�صائي
شريف صالح علي

�سال�سل زمنية
شوقي أحمد السيد

توزيعات اح�صائية
عبداهلل حمود الحربي

بحوث عمليات
عماد الدين عبدالسالم

�سال�سل زمنية
محمود عبدالمؤمن

عمليات ع�شوائية
محمود عطية أبوسنة

بحوث عمليات
الأ�ساتذة امل�شاركون
عبداهلل محمد عبدالفتاح

1994م القاهرة م�صر
عتيق أحمد الغامدي

�إح�صاء ال معلمي
(2002م)

aamalghamdi@kau.edu.sa
عز حسن عبدالفتاح

(2002م)
كلية العلوم

علي حسين المرشدي

مناذج خطية
(2004م)

aalmarshadi@kau.edu.sa

� 2000شيفيلد بريطانيا
 2008نيوكا�سل بريطانيا

سامية عباس أدهم

�إح�صاء ريا�ضي  -جامعة لندن  -بريطانيا
2001
sadham@kau.edu.sa
www.sadham.kau.edu.sa
سناء محمد المرزوقي

�إح�صاء طبي  -لندن  -بريطانيا
(2006م)

salmarzouki@kau.edu.sa
www.salmarzouki.kau.edu.sa
سعيد أحمد الغامدي

 2008جامعة �ساوثهامبتون بريطانيا
عبير فتحي الخولي

�إح�صاء ت�صميم التجارب
 1999جامعة تك�س�س  -امريكا

املحا�ضرون
ابتسام علي السقاف

االح�صاء
1426هـ جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية
أحمد عطا العم

�إح�صاء بييز
 2007اجلامعة االردنية عمان االردن
أريج محمد العنقري

اح�صاء
1418هـ جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

زكية ابراهيم كلنتن

اح�صاء ريا�ضي
1421هـ جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية
عادل عبدالقادر فرحات

�إح�صاء ريا�ضي

مروة نيه باعشن

اح�صاء تطبيقي
1421هـ جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

aalkhouli@kau.edu.sa
علي عبداهلل الشمراني

(2003م)

qaalshomrani@kau.edu.sa
فهد محمد العبود

النك�سرت بريطانيا

faboud@kau.edu.sa
www.faboud.kau.edu.sa
محمد صالح البسام

2000م �شيفلد بريطانيا

malbassam@kau.edu.sa
لطيفة إسماعيل الترك

�إح�صاء ريا�ضي
 2007جامعة �شوري  -بريطانيا
lturk@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/lturk
لمياء عبدالباسط باحارث

�إح�صاء حيوي طبي  -جامعة نابري
( 2006م)
lbaharith@kau.edu.sa
www.lbaharith.kau.edu.sa
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الــريــاضيــات
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 02- 6952371 :حتويلة 65356 :ف02-52669 :

www.math.kau.edu.sa

النشأة

�أُن�شيء ق�سم الريا�ضيات مع ن�ش�أة كلية العلوم يف عام 1393هـ ،وكان الق�سم ي�ضم �شعبة للإح�صاء ُثم �أ�صبحت ق�سم ًا م�ستق ًال عام 1401هـ

الرؤية

االرتقاء مب�ستوى الأداء يف جماالت علوم الريا�ضيات املختلفة ليكون من �أوائل الأق�سام على م�ستوى اململكة والعامل العربي يف التح�صيل العلمي
الرسالة

�أن ر�سالة ق�سم الريا�ضيات هي تخريج امل�ؤهلني الذين ميلكون التفكري املنطقي العلمي و املهارات البحثية العلمية يف علوم الريا�ضيات
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� ).128.ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (الريا�ضيات – (م�سار – �أ)
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة59 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ر110
ر202
ر203
ر204
ر205
ر241
ر251
ر305
ر311
ر312
ر331
ر342
ر343
ر413
ر421
ر463
ر464
ر390

تفا�ضل و تكامل1
تفا�ضل و تكامل 2
تفا�ضل وتكامل 3
معادالت تفا�ضلية 1
مت�سل�سالت و حتليل متجهي
جرب خطي 1
ا�س�س الريا�ضيات
معادالت تفا�ضلية 2
حتليل حقيقي 1
حتليل حقيقي 2
برامج ريا�ضية والربجمه
جرب جتريدي 1
جرب جتريدي2
حتليل مركب
حتليل عددي 1
هند�سة تفا�ضلية
توبولوجي
تدريب
املجموع

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
59

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

1
1
1
1
1
1
-

-

ر110
ر110
ر  202 ،ر241
ر  202،ر203
ر202
ر110
ر204
ر  205،ر251
ر311
ر  204،ر205
ر251
ر342
ر312
ر331
ر ، 205ر204
ر311
موافقة الق�سم

كلية العلوم

م

رمزو رقم املقررو

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــات
نظري معمل �سريري

متطلبات �سابقة
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قسم

الــريــاضيــات
مقررات �أ�سا�سية اختيارية
ال�ساعات املعتمدة17 :
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري معمل عملي

1

 261ر

هند�سة

3

3

-

-

2

 332ر

ريا�ضيات تطبيقية

3

3

-

-

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 333ر
 406ر
 414ر
 423ر
 444ر
 445ر
 462ر
 471ر
 481ر
 482ر

ريا�ضيات مالية
موا�ضيع يف املعادالت التفا�ضلية
موا�ضيع يف التحليل
موا�ضيع يف التحليل العددي
نظرية االعداد
موا�ضيعى يف اجلرب
هند�سة اقليدية و ال اقليدية
ريا�ضيات متقطعة
تاريخ الريا�ضيات
م�شروع تخرج

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

-

-

املجـــمــوع
توصيف المقررات

ر  110تفا�ضل وتكامل ()1
مفاهيم اجلرب الأ�سا�سية -املعادالت واملرتاجحات -اخلط امل�ستقيم ور�سم
معادالت الدرجة الثانية -نهاية الدالة--الت�صال

كلية العلوم

ر  202تفا�ضل وتكامل ()2
الدوال العك�سية :الدوال العك�سية ،الدوال الأ�سية تفا�ضلها وتكاملها ،الدوال
الوغارثمية تفا�ضلها وتكاملها ،الدوال املثلثية العك�سية تفا�ضلها وتكاملها ،الدوال
الزائدية والزئداية العك�سية وتفا�ضلها وتكاملها ،الكميات الغري معينة وقاعدة
لوبيتال.
تطبيقات التفا�ضل :معدالت التغري ذات العالقة  ،والتقريبات اخلطية والتفا�ضالت
.نظرية رول القيمة املتو�سطة .القيم العظمى وال�صغرى  ،القيم الق�صوى املطلقة
واملحلية  ،نظرية القيمة الق�صوى ،نظرية فريمات ،الأعداد احلرجة �،أيجاد القيم
الق�صوى املطلقة على فرتة مغلقة ،و�أختبار التزيد والتناق�ص  .التقعر ونقاط
االنقالب  .ر�سم منحنيات دوال ب�سيطة .م�سائل الإمثال.
طرق التكامل  :طريفة التجزئي.التكامالت املثلثية .التعوي�ض با�ستخدام الدوال
الثلثية .الك�سور اجلزيئة والتكامل با�ستخدام الك�سور اجلزئية .التكامالت املعتلة.
تطبيقات التكامل  :ح�ساب امل�ساحة بني املنحنيات .احلجوم الدورانية .طول
القو�س .م�ساحات ال�سطوح.
متطلبات �سابقة ،ر104
ر  304مت�سل�سالت وح�ساب متجهي
املتتاليات واملت�سل�سالت:اختبار تقارب وتباعد املت�سل�سالت ،مت�سل�سالت القوى

متطلبات �سابقة

 251ر
 205ر
 204ر
 331ر
 305ر
ر 312
 421ر
 342ر
 343ر
 343ر
 343ر
موافقة الق�سم
موافقة الق�سم

35
،متثيل الدوال با�ستخدام مت�سل�سالت القوى ،مت�سل�سالت تايلور مكلورين
الدوال الإجتاهية :الدوال الإجتاهية ومنحنيات الف�ضاء وتقو�سها ،م�ساحة ال�سطح
.تفا�ضل وتكامل الدوال الإجتاهية .احلركة يف الف�ضاء ،ال�سرعة الت�سارع .قوانني
كابلري .
ح�ساب التفا�ضل املتجهي :حقول املتجهات ،الدوارن والتباعد (التفريق)،
التكامالت اخلطية ،التكامل على �سطح .نظرية جرين ،نطرية �ستوك�س ،نظرية
التباعد.
متطلبات �سابقة ،ر 203
ر  111علم الريا�ضيات لطالب امل�سار االداري واالن�ساين
مفاهيم �أ�سا�سية يف اجلرب -حتليل املقادير اجلربيه
 الدوال من الدرجه االوىل واملعادالت من الدرجه االوىل    -الدوال من الدرجةالثانية واملعادالت من الدرجة الثانية
 دوال �أخرىمتطلبات �سابقة ،ر 104
ر  203تفا�ضل وتكامل ()3
املعادالت البارمرتية والإحداثيات القطبية :املنحيات املعرفة باملعادالت البارمرتية
.ح�ساب التفا�ضل والتكامل للمنحنيات البارمرتية ،املم�سات ،امل�ساحات ،طول
القو�س  ،وم�ساحات ال�سطوح .الإحداثيات ،القطبية ،تعريف ،املنحنيات القطبية
،التماثل  ،ومم�سات املنحنيات القطبية ،امل�ساحات وطول القو�س يف الإحداثيات
القطبية .القطوع املخروطية .القطوع املخروطية يف الإحداثيات القطبية .
املتجهات وهند�سة الف�ضاء :نظام الف�ضاء الثالثي.املتجهات .اجلداء النقطي.
حا�صل ال�ضرب التقاطعي .معادالت اخلطوط امل�ستويات .ال�سطوح الإ�سطوانية
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الــريــاضيــات
ثنائي الدرجة .الإحداثيات الإ�سطوانية والكروية
امل�شتقات اجلزئية :دوال متعددة املتغريات .النهايات واالت�صال .امل�شتقات
اجلزئية م�ستويات املما�سات والتقريبات اخلطية .قاعدة ال�سل�سة .امل�شتقات
املتجهة ومتجهة امليل .القيم العظمى وال�صغرى .م�ضاريب لآجراجن.
التكامالت املتعددة :التكامالت الثنائية يف الإحداثيات املتعامدة والقطبية
وتطبيقاتها .التكامالت الثالثية يف الإحداثيات املتعامدة والأ�سطوانية والكروية،
تغيري املتغريات .
متطلبات �سابقة ،ر 202
ر  204معادالت تفا�ضلية ()1
مفاهيم وم�صطلحات �أ�سا�سية .احللول ،بع�ض النماذج الريا�ضية ونظرية الوجود
والوحدانية .طرق حل �أنواع خمتلفة من املعادالت التفا�ضلية من الرتبة الأوىل،
تطبيقات .امل�ؤثرات التفا�ضلية واملعادالت التفا�ضلية اخلطية ذات املعامالت
الثابتة وطرق حلها .معادلة كو�شي و�أويلر .حتويل البال�س وتطبيقاته يف املعادالت
التفا�ضلية العادية.
متطلبات �سابقة ،ر 202
ر  241جرب خطي
مقدمة عن نظم املعادالت اخلطية -امل�صفوفات -حمدد امل�صفوفة -ف�ضاء
املتجهات -رتبة امل�صفوفة -التحويل اخلطي -مقدمة عن القيم الذاتية -
متطلبات �سابقة ،ر 110
ر  261هند�سة
تعريفات مل�صطلحات هند�سية
تنا�سب املثالثات  -التعامد والتوازي يف الفراغ الهند�سي ،تطابق املثلثات -امل�ساحة
واملحيط -م�ساحة ال�سطح واحلجوم.
متطلبات �سابقة ،ر 251
ر  311حتليل حقيقي ()1
 نظام الأعداد احلقيقية -توبولوجي خط الأعداد -متتابعات الأعداد احلقيقية-النهايات واالت�صال -اال�شتقاق
متطلبات �سابقة ،ر  ،202ر 251
ر � 251أ�س�س الريا�ضيات
العبارات املنطقية ،الرموز ،الرتميز ،طرق الربهان ،جداول ال�صواب ،امل�سورات.
املجموعات -العالقات ،عالقات التكاف�ؤ ،الدوال ،خوارزمية خارج الق�سمة،
القا�سم امل�شرتك الأعظم ،خوارزمية �إقليدي�س.
اال�ستقراء الريا�ضي.
متطلبات �سابقة ،ر 110
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ر  333ريا�ضيات مالية
الت�سعري (التثمني) ،ال�ضرائب ،الت�أمني ،الفوائد ،الدفعات ال�سنوية ،ا�ستهالك
الدَين ،اال�ستثمار ،اال�ستثمار با�ستخدام احلا�سبات املالية واجلداول املمتدة
متطلبات �سابقة ،ر 202
ر  343جرب جتريدي ()2
الزمر املنتهية التوليد ،اجلداء (حا�صل ال�ضرب) املبا�شر .النظرية الأ�سا�سية
للزمر الآبلية (بدون برهان) .مراجعة لزمر الرتب ال�صغرية ،نظرية زمر.
نظريات �سيلو (بدون برهان) وتطبيقاتها يف الزمر املنتهية .احللقات ،املثاليات،
حلقات خارج الق�سمة .املجاالت الكاملة .الت�شاكل بني احللقات.
نظريات التماثل للحلقات .حلقات كثريات احلدود ،كثريات حدود ال خمتزلة،
معيار �إيزن�ستاين .جماالت وحيدة التحليل �إىل عوامل ،املجال الإقليدي.
مقدمة لنظرية احلقول.
متطلبات �سابقة ،ر 342
ر  332ريا�ضيات تطبيقية
الريا�ضيات التطبيقية خارج نطاق مقررات الريا�ضيات البحتة.
متطلبات �سابقة ،ر 203
ر  342جرب جتريدي ()1
العمليات الثنائية ،ال ُز َمريات� ،أ�شباه الزمر ،ال ِو ْحدَ يات (تعاريف فقط) .التباديل
وزمر التباديل الت�شاكل بني الزمر .نظرية كايلي.
حلقات الأعداد ال�صحيحة قيا�س ،امل�صفوفات ،املربعيات ،كثريات احلدود،
مت�سل�سالت القوى .نظريات الت�شاكل بني احللقات
متطلبات �سابقة ،ر 251
ر  390تدريب ميداين
قراءات موجهة يف مناهج الريا�ضيات للمرحلتني املتو�سطة والثانوية بالإ�ضافة
للكتب الدرا�سية ملقرري ر ،100ر 101ق.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
ر  406موا�ضيع يف املعادالت التفا�ضلية
موا�ضيع املعادالت التفا�ضلية التي مل يتم التطرق لها من خالل مقررات املعادالت
التفا�ضلية الأخرى.
ر  413حتليل مركب
الأعداد املركبة ،الدوال املركبة ،الدوال االبتدائية وخوا�صها ،التكامالت املركبة
متطلبات �سابقة ،ر 311
ر 414موا�ضيع يف التحليل
موا�ضيع التحليل التي مل يتم التطرق لها من خالل مقررات التحليل الأخرى.

كلية العلوم

ر  305معادالت تفا�ضلية ()2
طريق فوربين�س ،احلل حول نقطة عند ماال نهاية ،بع�ض املعادالت اخلا�صة ذات
املعامالت املتغرية.
متطلبات �سابقة ،ر204
ر  312حتليل حقيقي ()2
تكامل رميان -املت�سل�سالت العددية  -متتابعات ومت�سل�سالت الدوال  -توبولوجي
الف�ضاء -التمام والرتا�ص يف الف�ضاء -الدوال املت�صلة واالت�صال املنتظم يف الف�ضاء
 ا�شتقاق دالة يف متغريين :نظرية الدالة العك�سية ،نظرية الدالة ال�ضمنية.متطلبات �سابقة ،ر 311

ر  331برامج ريا�ضية وبرجمة
مقدمة عن ا�ستعمال عن رزمة برنامج الريا�ضيات والربجمة.
ا�ستخدام رزمة برنامج للريا�ضيات والربجمة لكتابة امل�ستندات الريا�ضية ،ويف
احل�سابات الرمزية ،ويف احل�سابات العددية والربجمة.
متطلبات �سابقة ،ر 203
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ر  422حتليل عددي تطبيقي
احللول العددية للمعادالت غري اخلطية -اال�ستكمال  -التفا�ضل العددي  -التكامل
العددي .اخلوارزميات والربجمة.
متطلبات �سابقة ،ر،204ر241
ر  433برامج ريا�ضية متقدمة
ت�شمل املوا�ضيع التي �سيتعلمها الطالب يف هذا املقرر ما يلي :الدوال ومنحنياتها؛
كثريات احلدود؛ الدوال الن�سبية؛ املقادير اجلربية؛ معاجلة وتب�سيط املقادير؛ ح�ساب
النهايات وامل�شتقات والتكامالت؛ املت�سل�سالت؛ املتجهات وامل�صفوفات؛ املنحنيات
وال�سطوح الو�سيطية؛ النظم اخلطية؛ الف�ضاءات اخلطية؛ القيم الذاتية واملتجهات
الذاتية؛ احل�سابات العددية؛ العمليات على املقادير اجلربية؛ وتوليدالر�سوم
متطلبات �سابقة ،ر 331
ر 421حتليل عددي
احللول العددية للمعادالت غري اخلطية :طريقة التن�صيف ،طريقة نيوتن وراف�سون،
طريقة القاطع ،التقارب .اال�ستكمال :الجراجن� ،صيغ نيوتن للفروق املق�سمة.
التفا�ضل العددي :امل�شتقة الأوىل ،امل�شتقات العليا .التكامل العددي :قاعدة �شبه
املنحرف ،قاعدة �سيمب�سون ،التكامل اجلاو�سي .اخلوارزميات والربجمة.
متطلبات �سابقة ،ر،204ر،241ر331
ر  423موا�ضيع يف التحليل العددي
موا�ضيع التحليل العددي التي مل يتم التطرق لها من خالل مقررات التحليل
العددي الأخرى.
ر 444نظرية الأعداد
نظرية قابلية الق�سمة ،نظرية الأعداد الأولية ،التطابقات ،البواقي الرتبيعية،
معادالت ديوفانتني ،الدوال العددية.
متطلبات �سابقة ،ر 251
ر  445موا�ضيع يف اجلرب
موا�ضيع اجلرب التي مل يتم التطرق لها من خالل مقررات اجلرب الأخرى.

أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالقسم

ر  463هند�سة تفا�ضلية
املنحنيات يف الف�ضاء الثالثي .متجه املما�س والتقو�س .الناظم الرئي�سي،
االلتفاف .عالقات فرنيه .املعادالت الذاتية (املميزة) للمنحنى .املنحنيات
اللولبية ،املنحنيات النا�شئة ،املنحنيات املن�شئة .ال�سطوح يف الف�ضاء الثالثي.
الأ�شكال( ال�صيغ) الرتبيعية على �سطح .التقو�س الو�سطي ،تقو�س جاو�س.
اجليودي�سيات ،خوا�ص اجليودي�سيات اخلارجية.
متطلبات �سابقة ،ر ,203ر-204
ر  471ريا�ضيات متقطعة
�أ�س�س الريا�ضيات املتقطعة ،املنطق ال�شكلي (ال�صوري) ونظرية املجموعات.
البنى اجلربية الأ�سا�سية .نظرية الروا�سم -قابلية احل�ساب
متطلبات �سابقة ،ر 251
ر  482م�شروع يف الريا�ضيات
َ
�أن يتعرف الطالب على بع�ض امل�سائل وكيفية �صياغتها ريا�ضيا حتت �إ�شراف �أحد
�أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم .ويت�ضمن هذا امل�شروع تقدمي الطالب تقريرين
�شفوي وحتريري عن النتائج التي تو�صل �إليه
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
ر  462هند�سة �إقليدية وال �إقليدية
�أ�سا�سيات الهند�سة الإقليدية .اختالل املثلث .رباعي �أ�ضالع �ساك�شر.
الهند�سة اللبو�شف�سكية .امل�سلمات البينية.
متطلبات �سابقة ،ر 251
ر  464توبولوجي عام
تعريف التوبولوجي ،املجموعات الكثيفة والف�ضاءات القابلة للف�صل ،الأ�سا�سات
والف�ضاءات املعدودة ثانية ،اجلداء ،ات�صال الدوال وت�شابه الت�شاكل .م�سلمات
الف�صل ،الف�ضاءات املرتية .تعريف الف�ضاءات املرتا�صة واملرتابطة.
متطلبات �سابقة ،ر311
ر  481تاريخ الريا�ضيات
املراحل التاريخية لتطور الهند�سة ،احل�ساب ،اجلرب ،التفا�ضل والتكامل من
الأزمنة القدمية �إىل القرن الع�شرين
متطلبات �سابقة ،ر 202

سالم أحمد سحاب

لياقت علي خان

الأ�ساتذة

حتليل دايل
1981م كلورادو �أمريكا

حتليل دايل
1977م �أبري�ستويث بريطانيا

أشرف مبارز زنقور

ريا�ضيات – جرب
1994م جامعة ويلز �أبر�سويث بريطانيا

جرب
1992م القاهرة م�صر

ميكانيكا الأج�سام ال�صلبة
1995م املن�صور م�صر

zenkour@kau.edu.ca
بشير أحمد بخش

كلية العلوم

جرب توبوجلي
1978م جنت بلجيكا

حمزة علي ابوجبل

جرب
1987م برمنجهام بريطانيا

خالد حامد الشوربجي

بالزما
1998م الزقازيق م�صر
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سهام جالل الصياد

salsayyad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/salsayyad
سيد خالد نعمان

جرب
1988م بن�سلفانيا امريكا

عبداللطيف نور محمد

حتليل دايل
1987م ماك ما�سرت كندا

anoor@kau.edu.sa
لخضر مبارك مزياني

حتليل دايل
2004م اجلزائر اجلزائر

محمد رمضان شاهين

محمد علي الغامدي

جرب توبوجلي
1990م �أبردين بريطانيا

نصير أيوب شهزادة

حتليل حقيقي
1996م جامعة قائد �أعظم باك�ستان

هدى عبدالدايم عبدالنعيم

حتليل داىل ريا�ضيات
1987م جامعة الأزهر القاهرة

habdelnaim@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/habdelnaim
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الأ�ساتذة امل�شاركون
أحمد عيد الصاعدي

معادالت تفا�ضلية
2001م ويلز �سوانزي بريطانيا
أحمد ناصر الكناني

جرب وهند�سة
2000م �أبري�ستوث بريطانيا

ارشد محمود محمد

لؤي أحمد وزان

حتليل عددي
1998م داندي بريطانيا

لطفي نورالدين كلنتن

جرب
2000م �أوهايو �أمريكا

محمد سعيد حموده

حتليل عددي
1984م مان�ش�سرت بريطانيا

حتليل عددي
1994م �شنغهاي ال�صني

msismail@kau.edu.sa
محمد شياب الهذلي

معادالت تفا�ضلية عادية
1995م قائد �أعظم باك�ستان

محمد موسى الشمراني

بشير أحمد فقير

حسن أحمد زيدان

معادالت تفا�ضلية جزئية
1995م كاتانيا بريطانيا

داؤود سليمان مشاط

حتليل عددي

dmashat@kau.edu.sa
سيد حسن عابد السيد

هند�سة التفا�ضل
� 1985أدفو �شالوراند املجر
شذا جميل منقل

ريا�ضيات – التحليل الدايل واملعادالت تفا�ضلية
2004م جامعة ويلز ،كاردف بريطانيا

smonaquel@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smonaquel
صالح عبداهلل المزعل

حتليل دايل
2003م كارديف بريطانيا

عبدالرحمن صالح الفهيد

حتليل عددي
1994م ويلز كارديف بريطانيا

عبدالرحمن عبدالحميد سالم

جرب
2001م القاهرة م�صر

عبداهلل مذكر العتيبي

حتليل مركب
2005م نوتنجهام بريطانيا

عدنان سالم الحميدان

aalhomaidan@kau.edu.sa
فاطمة معتوق أب قنديل

ريا�ضيات – حتليل دايل
1996م جامعة الأزهر القاهرة

fkandil@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fkandil

جرب
2004م ويلز �سوانزي بريطانيا

مروان أمين كتبي

حتليل مركب
1999م �سوانزي بريطانيا

مصطفى علي عبيد

جرب ونظرية ال�شبكات
1997م كان�سا�س �أمريكا
منصور محمود بدر

جمموعات كمية
 2004املن�صورة م�صر

نواب حسين عبداهلل

حتليل حقيقي
1998م بهاء الدين زكريا باك�ستان
nhusain@kau.edu.sa
وفاء الحسن البركاتي

 معادالت تفا�ضلية ريا�ضيات1998م جامعة ويلزابري�ستوث بريطانيا

wbarakati@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/wbarakati

الأ�ساتذة امل�ساعدون
أحمد توفيق علي

هند�سة تفا�ضلية
2006م الأزهر م�صر

ريا�ضيات تطبيقية  -حتليل عددي
2005م جامعة ويلز ،ابري�ستويث بريطانيا

ealaidarous@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ealaidarous
بثينة سليمان أحمد

ريا�ضيات-حتليل عددى
1996م عني �شم�س القاهرة

bahmed@kau.edu.sa
www.au.edu.sa/bahmed
سارة عبدالرحمن آل الشيخ

ريا�ضيات – معادالت التفا�ضلية
1996م جامعة �ألباما امريكا

salsheikh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/salsheikh
سعود مستور السلمي

حتليل دايل
2005م �أوهايو �أمريكا

alsulami@kau.edu.sa
سلمى محمد أبوراس الطويرقي

ريا�ضيات – معادالت تفا�ضلية
2000م جامعة ويلز �سوانزي بريطانيا

saltuwairqi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/saltuwairqi
صالح زين العابدين المسلمي

موانع
2002م الأزهر م�صر

عادل نائف األحمدي

جرب
 2006م �أوهايو �أمريكا

عبدالعزيز العوفي

حتليل مركب
2009م درم بريطانيا

عبداهلل مفرح الروقي

جرب
2005م برمنجهام بريطانيا

حامد حمدان السلمي

حتليل حقيقي
2005م �أريزونا �أمريكا

hhaalsalmi@kau.edu.sa
رمزي صالح الصاعدي

أحمد محمد أحمد عليو

معادالت تفا�ضلية وجزئية
2002م �سوانزي بريطانيا

السيد محمد محمد السيد

جرب توبوجلي
1998م عني �شم�س م�صر

الأنظمة الديناميكية
2005م بوداب�ست املجر

معادالت الفرق
2006م املن�صورة م�صر

روال أسعد حجازي

عزت رمضان حسانين

كلية العلوم

حتليل دايل
2002م كارديف بريطانيا

معادالت تفا�ضلية جزئية
2002م ويلز بريطانيا

ايمان سالم العيدروس

املعادالت التفا�ضلية
1998م ماري كوري بولندا
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فرحات سيد علي

جرب
 2001الأزهر م�صر

محمد أحمد الشمراني

توبوجلي جربي
2006م جال�سكو بريطانيا

خديجة عبداهلل شرف

ريا�ضيات
1996م جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية

دعاء عبدالرؤوف قاروت

معادالت تفا�ضلية
2007م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

maashmrani1@kau.edu.sa
محمد صالح المستادي

dgarout@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/dgarout
دالل عدنان مطيوري

نديم محاسن

dmaturidmaturi@kau.edu.sa
دينا أسعد أبوزيد

جرب
1998م �أبر�ستوث بريطانيا

ريا�ضيات تطبيقية
2003م ويلز �سوانزي بريطانيا
هالة عبداهلل عشي

حتليل عددي
2008م نوتنجهام بريطانيا
املحا�ضرون
اسيا أحمد زقزوق

ريا�ضيات – حتليل عددي
- 20003م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

azagzoug@kau.edu.sa
إبراهيم عثمان الزهراني

ريا�ضيات
2001م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

أريج صالح الحربي

ريا�ضيات – حتليل دايل
 2003جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

asalharbi1@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/asalharbi1
أماني زين باجمــّال

ريا�ضيات -حتليل مركب
2006م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

azbajamal@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/azbajamal
بدرة صالح الغامدي

كلية العلوم

ريا�ضيات
 2005م جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية

بدرة صالح الغامدي

ريا�ضيات
2007م جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية

خالد عمر مرداد

جرب
1985م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية
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ريا�ضيات – معادالت تكاملية ومرونة.
2005م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية
ريا�ضيات – توبولوجي
2000م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

dabuzaid@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/dabuzaid
ريم عثمان الضبيبان

ريا�ضيات -حتليل دايل
2005م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

raldubiban @kau.edu.sa
www.kau.edu.sa.raldubiban
شفاء ابوبكر باقادر العمودي

ريا�ضيات -جرب
1996م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

salamody@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/salamody
طارق سعيد المالكي

ريا�ضيات
2008م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

عازب زين الغانمي

ريا�ضيات
2003م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

عاطف ضعافي حوباني

ريا�ضيات
2007م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

عامر حسن البارقي

ريا�ضيات
2004م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

عبداهلل خميس الزهراني

ريا�ضيات
2005ك جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

علي صالح الشمراني

ريا�ضيات
2005م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

فؤاد عثمان مالوي

حتليل عددي
1998م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

عبدالمعين حمدان علي حمدان

ريا�ضيات
1984م جامعة امللك ميت�شجن �أمريكا

ليندا نبيل الزين

ريا�ضيات
2006م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

منال فؤاد النهدي

ريا�ضيات – معادالت تفا�ضلية
2005م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

malnahdi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malnahdi
منى فيصل منصوري

ريا�ضيات – جرب
1997م جامعة جامعة امللك �سعود الريا�ض

mmansouri@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mmansouri
مها إسحاقد نورولي

ريا�ضيات – حتليل حقيقي
2009م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

mnorwali@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa.mnorwali
مها محمد سعيد

ريا�ضيات  -توبولوجي
2003م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

mmmohammed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mmmohammed
نهلة أحمد حمدي الدواليبي

ريا�ضيات – معادالت تفا�ضلية
1991م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

naldwalibi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/naldwalibi
نجوى غالم جوهرجي

ريا�ضيات
2006م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

فارس سعيد الزهراني

ريا�ضيات
2005م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

هناء سالم األشولي

ريا�ضيات
2003م جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية

وليد محمد الحمدان

ريا�ضيات
1988م جامعة امللك فهد للبرتول ال�سعودية

عبداهلل أحمد القثمي

ريا�ضيات
 1980جامعة دايو منيج
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قسم

العلوم الفلكية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 6952284 :حتويلة 52285 :ف52284 :

hbasurah@kau.edu..sa
www.hbasurahkau.edu.sa

النشأة

عام 1979م
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (العلوم الفلكية) – (م�سار – �أ) فلك فيزياء
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة128 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ع ف201
ع ف 202
ع ف 211
ع ف 304
ع ف 321
ع ف 331
ع ف 351
ع ف 361
ع ف 371
ع ف 392
ع ف 422
ف 202
ف 203
ف 241
ف 251
ف 252
ف 331
ف 352
ر 204

فلك عام ()1
فلك عام ()2
املناظري و�أجهزة اال�ست�شعار
تطبيقات فلكية باحلا�سب الآيل
النجوم املزدوجة واملتغرية
فلك كروي ()1
اخل�صائ�ص اال�شعاعية للنجوم
فلك راديوى
فيزياء املجموعة ال�شم�سية
قراءات وم�صطلحات
فيزياء الف�ضاء
فيزياء عامة ()2
فيزياء عامة ()3
فيزياء حديثة ()1
الطرق النظرية للفيزياء ()1
ميكانيكة تقليدية ()1
كهربائية ومغناطي�سية ()1
الطرق النظرية للفيزياء ()2
معادالت تفا�ضلية ()1
املجموع

4
4
3
3
2
3
3
2
2
2
3
4
4
3
4
3
3
4
3
59

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

-

ع ف 201
ع ف ،201ف 110
ع ف ،202ف 202
ع ف 351
ع ف  ،202ر 202
ع ف  ،202ف 202
ع ف  ،211ع ف 351
ع ف 202
ع ف 331
ف  ،110ر 110
ف  ،110ر110
ف ،202ر202
ر 202
ف ،110ر 202
ف ،202ف 251
ف 251
ر 202

كلية العلوم

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــات
نظري معمل �سريري

متطلبات �سابقة
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قسم

العلوم الفلكية
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (العلوم الفلكية) – (م�سار – ب) فلك ريا�ضيات
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة 128 :
م

رمز ورقم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ع ف201
ع ف 202
ع ف 211
ع ف 304
ع ف 321
ع ف 331
ع ف 341
ع ف 351
ع ف 371
ع ف 392
ع ف 432
ر 203
ر 241
ر 251
ر 261
ر 204
ر 311
ف 202

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

فلك عام ()1
فلك عام ()2
املناظري و�أجهزة اال�ست�شعار
تطبيقات فلكية باحلا�سب الآيل
النجوم املزدوجة واملتغرية
فلك كروي ()1
ميكانيكا �سماوية ()1
اخل�صائ�ص اال�شعاعية للنجوم
فيزياء املجموعة ال�شم�سية
قراءات وم�صطلحات
فلك كروي ()2
تفا�ضل وتكامل ()3
جرب خطي
�أ�س�س الريا�ضيات
هند�سة حتليلية
معادالت تفا�ضلية ()1
حتليل حقيقي ()1
فيزياء عامة ()2
املجموع
توصيف المقررات

ع ف  201فلك عام ()1
مقدمة تاريخية عن علم الفلك واهتماماته وفوائده  -الكرة ال�سماوية
واحلركة الظاهرية للأجرام ال�سماوية  -الأحداثيات ال�سماوية املختلفة –
الزمن والتقاومي  -مقدمة لدرا�سة كواكب املجموعة ال�شم�سية وقوانني كبلر
حلركة الكواكب  -اخل�سوف القمري والك�سوف ال�شم�سي  -املد واجلزر -
بع�ض اخلوا�ص الفيزيائية عن كوكب الأر�ض وال�شم�س والنجوم.

كلية العلوم

296

ع ف  203تاريخ الفلك
اهتمام الإن�سان القدمي بالفلك -الفلك يف احل�ضارات القدمية -الفلك يف
اجلاهلية -الفلك والقران – حركه النقل والرتجمة يف العبا�سية – �أهم
علماء العرب وامل�سلمني يف ميدان الفلك – �أهم الإ�سهامات التي قام بها علماء
امل�سلمني يف علم الفلك – الفلك عند الأوربيون يف القرن ال�ساد�س وال�سابع
ع�شر – ع�صر الف�ضاء.
ع ف  304تطبيقات فلكية باحلا�سب الآيل
مقدمة عن املبادئ الأ�سا�سية يف الربجمة بلغة البي�سك ـ تطبيقات ( ح�ساب
ال�شروق والغروب وال�شفق) ـ حتديد بداية ال�شهور العربية ـ التقاومي ـ تعيني
دوريات بع�ض الأر�صاد ـ ح�ساب م�سارات الكواكب واملذنبات والأقمار ال�صناعية
ـ تعيني اجتاه القبلة ـ ح�ساب ت�أثري االنك�سار يف الغالف اجلوي على �إحداثيات
الأجرام ال�سماوية ـ منحنيات الطاقة للنجوم ـ تطبيقات �أخرى .
متطلبات �سابقة ،ع ف  ،202ف102

1/11/11 9:47:04 AM

4
4
3
3
2
3
3
3
2
2
3
4
3
3
3
3
3
4
55

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري معمل �سريري

3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
2
3

-

متطلبات �سابقة

ع ف 201
ع ف ،201ف 110
ع ف ،202ف 202
ع ف 351
ع ف  ،202ر 202
ع ف 331
ع ف  ،202ف 202
ع ف 202
ع ف 331
ر 202
ر 110
ر 110
ر 110
ر 203
ر 202
ف  ،110ر 110

ع ف  202فلك عام ()2
مقدمه عامه عن جمرتنا وحتديد مكان ال�شم�س واملجموعة ال�شم�سية بها-
تف�سري نظريات ال�ضوء – درا�سة املوجات الكهرومغناطي�سية وارتباطها
بالنجوم – درا�سة الطيف املرئي والتعرف على �أنواع الطيف املختلفة – حركه
النجوم – �أقدار النجوم� -أبعاد النجوم -قانون الرتبيع العك�سي – قانون
فني -خمطط  – H-Rالنجوم الثنائية – تطور النجوم ال�صغرية والكبرية يف
الكتلة – النجوم املتغرية -احل�شود النجومية -جمهرة النجوم  -I &IIبقايا
النجوم (الأقزام البي�ضاء ) النجوم النيرتونية،
متطلبات �سابقة ،ع ف 201
ع ف  211املناظري و�أجهزة اال�ست�شعار
درا�سة عميقة عن التل�سكوبات الب�صرية ( �أنواعها  -مركباتها  -خوا�صها)
 التل�سكوب الراديوي  -التل�سكوبات املدارية  -التل�سكوبات ال�شم�سية -تل�سكوبات الأ�شعة دون احلمراء  -طرق ان�شاء املناظري املختلفة � -أجهزة
الأ�ست�شعار الفلكية ( املطياف  -الأفالم الفوتوغرافية وخ�صائ�صها -
الفوتوميرت الكهرو�ضوئي  -ال�سي �سي دي كامريا
متطلبات �سابقة ،ع ف , 201ف 110
ع ف  321النجوم املزدوجة واملتغرية
ت�صنيف النجوم املزدوجة – عنا�صر املدار  -املزدوجات املرئية – املزدوجات
الك�سوفية ( تعيني عنا�صر املدار – املنحنى ال�ضوئي وحتليله) – املزدوجات
الطيفية ( تعيني عنا�صر املدار – ال�سرعة وحتليله) – املزدوجات ال�سينية.
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العلوم الفلكية
ت�صنيف النجوم املتغرية وطرق ر�صدها  -املتغريات �شبه املنتظمة وغري
املنتظمة  -موقع املتغريا ت يف �شكل  - H-Rالتحليل التوافقي ملنحنيات ال�ضوء
للمتغريات املختلفة  -حتليل نتائج الأر�صاد ال�ستنتاج العالقات التجريبية
للنجوم املتغرية � -أهمية النجوم                .
متطلبات �سابقة ،ع ف 351
ع ف  331فلك كروي ()1
درا�سة الهند�سة الكروية  -نظم الأحداثيات ال�سماوية والتحويل فيما بينها -
الزمن وف�صول ال�سنة  -الأنك�سار ال�ضوئي  -الزيغ ال�ضوئي  -اختالف املنظر
 املبادرة والرتنح  -درا�سة ت�أثري العوامل املختلفة على �أر�صاد الفلك القيا�سيوطرق ح�ساب الظواهر الفلكية اليومية مثل ال�شروق والغروب وال�شفق  -بع�ض
تطبيقات الفلك الكروي يف امل�ساحة الأر�ضية  -حركة الكواكب بالن�سبة للأر�ض
 �أطوار الكواكب والقمر  -زاوية املو�ضع ملحور دوران ال�شم�س  -الأحداثياتال�شم�سية للبقع                 .
متطلبات �سابقة ،ع ف , 202ر202
ع ف  351اخل�صائ�ص الإ�شعاعية للنجوم
درا�سة الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي  -الإ�شعاع النجمي يف نطاقات الأطوال
املوجية املختلفة  -تعيني درجة احلرارة يف النجوم  -الدليل اللوين والفائ�ض
اللوين  -ت�أثري امت�صا�ص مادة مابني النجوم والكتل الهوائية على الطيف
النجمي  -طرق الأر�صاد الكهرو�ضوئية والفوتوغرافية  -الأنظمة الفوتومرتية
وتطبيقاتها  -طرق قيا�س وتقدير اخلوا�ص الإ�شعاعية للنجوم وتطبيقاتها -
مقدمةعنالدرا�ساتالأ�ستقطابيةوتطبيقاتها                .
متطلبات �سابقة ،ع ف , 202ف102
ع ف  361فلك راديوي
الأجهزة امل�ستخدمة يف الفلك الراديوي  -ن�ش�أة الأ�شعاع الراديوي  -الأ�شعاع
احلراري والغري حراري  -ذبذبات البالزما � -إ�شعاع ال�شحنات املعجلة -
الطيف الراديوي اخلطي  -الأ�شعاع الراديوي ال�صادر من ال�شم�س واملجرة
ومن املجرات الأخرى  -كيفية تعيني بع�ض القيا�سات الفلكية عن طريق �أجهزة
الفلك الراديوي.
متطلبات �سابقة ،ع ف  ، 211ع ف 351

ع ف � 352أجواء النجوم
تركيب الذرة  -درا�سة اخلوا�ص الفيزيائية ملجال الأ�شعاع  -تفاعل الأ�شعاع مع
املادة  -درا�سة كمية الأنبعاث وامت�صا�ص الطاقة  -معادلة الأتزان الأح�صائي
 -معادلة انتقال الأ�شعاع امل�ستمر خالل �أغلفة النجوم اجلوية وطرق حلها -

ع ف  371فيزياء املجموعة ال�شم�سية
نظريات �أ�صل املجموعة ال�شم�سية ـ الكواكب وتوابعها ( احلركة ،الكتلة ،الكثافة،
الغالف اجلوي ،الرتكيب ) .الو�سط البني كوكبي ـ ت�أثري الظواهر ال�شم�سية
والرياح ال�شم�سية على الغالف اجلوي الأر�ضي ( احلزام املغنطي�سي ،ال�شفق
القطبي ،التغريات اجليومغنطي�سية ،ال�ضوء الربوجي والرياح ال�شم�سية.
ع ف  390تدريب ميداين
وهو مقرر مت ا�ستحداثه يف اخلطة الدرا�سية اجلديدة وهي عبارة عن فرتة
ال تقل عن �ستة �أ�سابيع خالل فرتة ال�صيف يق�ضيها الطالب لدى جهة العمل
حتت�إ�شرافالق�سم؛وهيمن�ضمنمتطلباتالكلية                .
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
ع ف  422فيزياء الف�ضاء
نبذة تاريخية عن فيزياء الف�ضاء مع ح�صر عام للظواهر الفيزيائية التي
حتدث يف الف�ضاء  -درا�سة م�صادر اجل�سيمات امل�شحونة وكيفية انتقالها يف
الف�ضاء � -شرح م�صادر املجاالت الكهربية واملغناطي�سية يف الف�ضاء  -درا�سة
تفاعل اجل�سيمات امل�شحونة مع املجاالت الكهربية واملغناطي�سية يف املجموعة
ال�شم�سية يف طبقات املغنيتو�سفري  -درا�سة بع�ض النماذج الريا�ضية املمثلة
للمجاالت املغناطي�سية يف املناطق املختلفة للكواكب مثل منطقة اجلبهة
الت�صادمية ,الأحزمة الإ�شعاعية ,الذيل
متطلبات �سابقة ،ع ف 331
ع ف  442ميكانيكا �سماوية ()2
م�س�ألة الأج�سام الثالثة  -م�س�ألة الأج�سام الثالثة املحددة  -منحنيات ال�سرعة
�صفر  -نظرية الأقالق  -معادلة الجراجن للحركة الكوكبية وتطبيقها على
حركة القمر وم�س�ألة اجل�سمني وحركة الأقمار ال�صناعية  -معادالت هاملتون
الكانونيكية وتطبيقها على م�س�ألة اجل�سمني  -حل هاملتون  -جاكوبي مل�س�ألة
اجل�سمني  -املعادالت الأنتظامية مليكانيكا الأقمار ال�صناعية  -ت�أثري الأ�شعاع
ال�شم�سي على حركة الأقمار ال�صناعية  -التنب�ؤ حلركة الأقمار ال�صناعية يف
املجال التجاذبي للأر�ض.
متطلبات �سابقة ،ع ف 341
ع ف  392قراءات وم�صطلحات لغوية
يتلقى الطالب حما�ضرات وقراءات لعدة م�صطلحات باللغة العربية
والإجنليزية يف موا�ضيع تخ�ص�صية يف �أفرع الفلك املختلفة  -ومعرفة كيفية
ا�ستخراجها من م�صادرها العلمية املختلفة .

كلية العلوم

ع ف  341ميكانيكا �سماوية ()1
درا�سة حتليلية لقوانني كبلر  -قوانني نيوتن  -جهد املجال التثاقلي  -دوران
الأر�ض  -احلركة امل�ستقيمة بالقرب من �سطح الأر�ض  -احلركة املركزية -
م�س�ألة اجل�سمني  -عنا�صر املدار يف الف�ضاء وطرق تعيينها  -امتداد احلركة
البي�ضاوية  -الأقالق التفلطحي للأر�ض على حركة الأقمار ال�صناعية  -ت�أثري
مقاومة الغالف اجلوي على حركة الأقمار ال�صناعية  -ديناميكا النظم
النجمية                 .
متطلبات �سابقة ،ع ف 331

درا�سة م�ستفي�ضة عن اجلو الرمادي النجمي  -معادلة انتقال اخلطوط
الطيفية يف �أغلفة النجوم  -منحنى النمو  -وفرة العنا�صر الكيميائية يف �أغلفة
النجوم                 .
متطلبات �سابقة ،ع ف 351
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العلوم الفلكية
ع ف  432فلك كروي ()2
ا�ستتار النجوم بوا�سطة القمر  -ح�ساب حدوث الأ�ستتارة يف �أي موقع  -ح�ساب
اخل�سوف القمري والك�سوف ال�شم�سي  -احلركة الذاتية للنجوم  -التغري
الرتنحي حلركات النجوم  -طرق قيا�س اختالف املنظر النجمي وحركات
النجوم  -الأحداثيات املجريية  -ت�أثري الأحداثيات املجرية على حركات
النجومالذاتية-تطبيقاتالفلكاملو�ضعييفاملالحةالبحرية                .
متطلبات �سابقة ،ع ف 331
ع ف  453باطن النجوم
درا�سة الأتزان الهيدروديناميكي يف باطن النجوم  -الأتزان احلراري يف باطن
النجوم  -النظريات التكاملية ملعرفة ال�شروط الأبتدائية حلل املعادالت الأولية
لباطن النجوم  -تعيني ال�ضغط ودرجة احلرارة والكثافة  -احللول العددية لنماذج
خمتلفة لباطن النجوم  -التفاعالت النووية وانتاج الطاقة يف باطن النجوم -
املراحل املختلفة لتطور النجوم                 .
متطلبات �سابقة ،ع ف 352

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
حسن محمد حسين باصرة

الفيزياء الفلكية
 1991جال�سكو م بريطانيا

hbasurah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa.hbasurah
محمد عادل عبدالعزيز شرف

ديناميكا الف�ضاء
1977م القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa.msharaf

الأ�ساتذة امل�شاركون
كلية العلوم

د .حامد أحمد عبدالحميد إسماعيل

فلك فيزيائي
1998م جامعة بوت�سدام � -أملانيا

ع ف  472فيزياء ال�شم�س
باطن ال�شم�س  -الغالف اجلوي لل�شم�س (فوتو�سفري ،كرومو�سفري ،كرونا) –
توزيع درجات احلرارة والكثافة -دوران ال�شم�س التفا�ضلي وطرق ح�سابه –
املعامل  Kوتطبيقة لنجوم خمتلفة – البقع ال�شم�سية  -املجال املغنطي�سي –
قانون زميان  -الظواهر ال�شم�سية (التحببات ،التاججات ،ال�شواظ ،االنفجارات
الربوتونية ،م�شكلة النيتوينو) دورات الن�شاط ال�شم�سي للبقع وللمجال املغنطي�سي
– الرياح ال�شم�سية – دورات الن�شاط ال�شم�سي  -التغريات ال�شم�سية واملناخ
الأر�ضي                .
متطلبات �سابقة ،ع ف 352
ع ف  481املجرات
الت�صنيف ال�شكلي للمجرات و�أنواعها املختلفة  -توزيع اللمعان ال�سطحي � -أبعاد
و�أقدار املجرات  -اخل�صائ�ص الفوتومرتية ل�ضوء املجرة يف املناطق الطيفية
املختلفة  -التوزيع الظاهري للمجرات بالن�سبة للأجتاه  -عالقة امل�سافة والزمن
للمجرات  -كتل املجرات  -التعداد النجمي للمجرات  -املجرات القر�صية .
متطلبات �سابقة� ،ص  110و ع ف 351

فلك فيزيائي
1986م بريطانيا

www.kau.edu.sa.aajoharji
مجدي إبراهيم الصفطاوي

ديناميكا الف�ضاء
1996م القاهرة م�صر

malsaftawy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa.malsaftawy
عالء الدين فؤاد علي

فلك فيزيائي
1998م ات�سربوك النم�سا

www.kau.edu.sa/afmali
فؤاد يوسف كمال

الفيزياء الفلكية
1990م نيومك�سيكو امرييكا
حسن محمد عسيري

ديناميكا الف�ضاء
2009م ا�سرتاليا

hasiri@kau.edu.sa
فاضل عبدالعزيز بخاري

فلك فيزياء
� 1999سيدين ا�سرتاليا

www.kau.edu.sa.fbukhari

الفيزياء الفلكية
1991م القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa.fykamal
ياسين محمد المليكي

د .عبدالرحمن علي سعيد مالوي

فلك فيزياء
1991م جال�سكو م بريطانيا

عدنان عبد اهلل جوهرجي

الأ�ساتذة امل�ساعدون

فلك راديوى
1989م بريطانيا

إسماعيل صالح صباح

www.kau.edu.sa.ymleaky
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الفيــزيــــاء
اتصاالت القسم

جهة االت�صال  :رئي�س الق�سم

fmarzouki1@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa.fmarzouki1

النشأة

عام 1973م
متطلبات القبول يف الق�سم
يدر�س الطالب  72وحدة درا�سية من مقررات �أق�سام الفيزياء والريا�ضيات على النحو التايل :
(�أ) املقررات الإجبارية ( ) 60وحدة:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ف 202
ف 203
ف 221
ف 241
ف 251
ف 252
ف 311
ف 312
ف 331
ف 332
ف 342
ف 352
ف 353
ف 354
ف 381
ف 382
ف 383
ف 456
ف 461
ف 471
ف 484
ف 485

فيزياء عامة ()2
فيزياء عامة ()3
ديناميكا حرارية
فيزياء حديثة ()1
الطرق النظرية للفيزياء ()1
ميكانيكا تقليدية ()1
�ضوء
دوائر الكرتونية ()1
كهربائية ومغناطي�سية ()1
كهربائية ومغناطي�سية ()2
فيزياء حديثة ()2
الطرق النظرية للفيزياء ()2
ميكانيكا تقليدية ()2
ميكانيكا الكم ()1
معمل فيزياء حديثة
معمل دوائر الكرتونية
معمل �ضوء
ميكانيكا �إح�صائية
فيزياء نووية
فيزياء اجلوامد
معمل فيزياء نووية
معمل فيزياء اجلوامد
املجموع

3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
3
3
3
60

4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1

ف 110 ،110
ف 110 ،110
ف 202 ،203
ف 202 ،202
ر 202
ف 202 ،202
ف 241
ف  ،202ر202
ف ()251 ،202
ف 331
ف ()241 ،251 ،252
ف 251
ف 252
ف ()353 ،342
ف 241
ف 331
ف 241
ف ()354 ،221
ف 354
ف 354
ف 354
ف 354

كلية العلوم

م

ا�سم املقرر ورقمه

ا�سم املقرر

عدد الوحدات الدرا�سية
معتمد
عملي
نظري

املتطلب ال�سابق
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(ب) املقررات االختيارية ( 9وحدة درا�سية) وهي:
م

ا�سم املقرر ورقمه

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8

ف 412
ف 413
ف 414
ف 455
ف 462
ف 463
ف 472
ف 493

فيزياء الليزر
دوائر الكرتونية ()2
موجات دقيقة
ميكانيكا الكم ()2
فيزياء �أ�شعة وكوا�شف
مناذج نووية
�أ�شباه موا�صالت
تدريب تعليم الفيزياء

عدد الوحدات الدرا�سية
معتمد
عملي
نظري

2
2
2
3
3
3
3
3

3
3
3
-

3
3
3
3
3
3
3
3

املتطلب ال�سابق

ف ()354 ،311
ف ()352 ،312
ف ()332 ،312
ف 354
ف 461
ف 461
ف ()471 ،312
موافقة الق�سم

كلية العلوم

(د) تدريب (ف ( )390وحدتان درا�سيتان):
وهو مقرر مت ا�ستحداثه يف اخلطة الدرا�سية اجلديدة وهي عبارة عن فرتة ال تقل عن �ستة �أ�سابيع خالل فرتة ال�صيف يق�ضيها الطالب لدى جهة العمل حتت
�إ�شراف الق�سم ،وهي من �ضمن متطلبات الكلية وهي على النحو التايل:
رمز ورقم املقرر
ف 390

ا�سم املقرر
تدريب

الوحدات املعتمدة
2

يتطلب احل�صول على بكالوريو�س العلوم يف الفيزياء �إكمال درا�سة  128وحدة درا�سية معتمدة بتقدير عام ال يقل عن مقبول (معدل تراكمي ال يقل عن  )2وت�شمل
التايل:
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املتطلبات

الوحدات الدرا�سية

مالحظات

متطلبات اجلامعة
متطلبات ال�سنة التح�ضريية
متطلبات الكلية

26
15
9

متطلبات التخ�ص�ص واملقررات
امل�ساعدة

72

متطلبات حرة

6

كما هو مو�ضح يف متطلبات اجلامعة
كما هو مو�ضح يف متطلبات ال�سنة التح�ضريية
كما هو مو�ضح يف متطلبات الكلية
متطلبات �إجبارية من مقررات الق�سم
متطلبات �إختيارية من الق�سم
متطلبات �إجبارية من ق�سم الريا�ضيات

60
9
3

128

املجموع الكلي

ومتطلبات الكلية التي تدر�س بق�سم الفيزياء كالتايل:
رمز املقرر ورقمه

ا�سم املقرر

املتطلب ال�سابق

ر 202
ف 200
ك 281
ف 281
ف 390

تفا�ضل وتكامل 2
�أمن و�سالمة املختربات
معمل كيمياء
معمل فيزياء
تدريب �صيفي

ر  ،110ف 110
ك 110
ف 110
موافقة الق�سم

توصيف المقررات

ف  110فيزياء عامة ()1
القيا�سات (الوحدات)  ،املتجهات  ،احلركة يف خط م�ستقيم  ،احلركة يف
م�ستوى  ،مفهوم ميكانيكا اجل�سيم(قوانني نيوتن)  ،مفهوم الطاقة وحفظها ،
ميكانيكا اجل�سم (ال�صلد)  ،الت�صادمات  ،احلركة الدورانية.
ف  281معمل فيزياء
ي�شتمل املقرر على مقدمة -ال�سالمة واالنظمة داخل املعامل -االحتكاك-
ال�سقوط احلر -طاولة القوى -قانون نيوتن -حركة املقذوفات -امل�سار
الهوائي -احلركة الدورانية -البندول الب�سيط -قانون هوك.

ف  202فيزياء عامة ()2
ال�شحنة والقوة الكهربية  ،املجال الكهربي  ،قانون جاو�س  ،اجلهد الكهربي
 ،املكثفات  ،التيار واملقاومة الدوائر الكهربية  ،القوة املغناطي�سية  ،املجال
املغناطي�سي  ،احلث و املحاثة  ،مغناطي�سية املواد و قوانني ماك�سويل .
متطلبات �سابقة ،ف ، 110ر110

ف  221ديناميكا حرارية
ي�شتمل املقرر على املفاهيم الأ�سا�سية لعلم الديناميكا احلرارية � ،أنظمة ال�شغل
امليكانيكي و�أ�شكاله  ،القانون الأول للديناميكا احلرارية  ،ال�سعة احلرارية للغاز
املثايل دورة كارنو  ،االنرتوبيا والتوازن  ،اجلهد الكيميائي ،معادلة ماك�سويل
 ،خوا�ص املادة النقية  ،تغريات الطور يف املواد النقية  ،معادالت كالبريون ،
ال�ضغوط البخارية ،النظرية احلركية للغازات  ،مبد�أ ت�ساوي الطاقات  ،ال�سعة
احلرارية النوعية جل�سم �صلب  ،ظاهرة االنتقال (معامل اللزوجة  -التو�صيل
احلراري  -االنت�شار) ،
متطلبات �سابقة ،ف  , 203ر202
ف  251الطرق النظرية للفيزياء ()1
وي�شمل املقرر على التحليل املتجهي ,امليل (االنحراف) ,الدوران ,نظريتي
جاو�س و�ستوك ,حماور امليالن اخلطي� .أ�سا�سيات اجلرب املركب -نظرية
مويفر ،امل�صفوفات ,املحددات وخوا�صها اجلربية ,املعادالت التفا�ضلية
العادية ذات املعامل املتغري والثابت من الدرجة الأوىل والثانية.
متطلبات �سابقة ،ر202

كلية العلوم

ف � 200أمن و�سالمة املعامل
�أن يتعرف الطالب ماذا يفعل عند حدوث حالة طارئة ال �سمح اهلل مبا يف ذلك
معرفة خمارج الطوارئ و�أرقام التليفونات ومكان �أدوات ال�سالمة وطفايات
احلريق ،جر�س الإنذار وغ�سل العينني ومكان �شنطة الإ�سعافات الأولية وكيفية
ا�ستخدامها.

ف  203فيزياء عامة ()3
االهتزازات  ،ميكانيكا املوائع  ،خوا�ص املادة ،احلركة املوجية  ،املوجات
ال�صوتية  ،درجة احلرارة  ،كمية احلرارة  ،التمدد احلراري  ،االنتقال
احلراري  ،اخلوا�ص احلرارية للمادة ،االنعكا�س ،االنك�سار ،ال�صور اخليالية
املتكونة من املرايا والأ�سطح امل�ستوية والكروية( العد�سات ).
متطلبات �سابقة ،ف ، 110ر110
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ف � 311ضوء
ي�شتمل املقرر على احلركة املوجية  ،املوجات الكهرومغناطي�سية  ،تراكب املوجات،
التداخل ،احليود ،اال�ستقطاب و نظرية الرتابط .
متطلبات �سابقة ،ف 241
ف  204الفيزياء لطالب كلية علوم البحار
قانون كولوم  ،املجال الكهربي  ،املجال الكهربي النا�شىء عن �شحنة نقطية  ،قانون
جاو�س ،الطاقة الكهربية الكامنة  ،اجلهد الكهربي  ،اجلهد النا�شىء عن �شحنة
نقطية  ،اجلهد النا�شىء عن جمموعة �شحنات نقطية .املكثفات � ،سعة املكثفات،
تو�صيل املكثفات على التوازي والتوايل  ،الطاقة املخزونة يف املكثف .التيار الكهربي،
كثافة التيار  ،املقاومات  ،تعيني قيمة املقاومة ومقاومتها النوعية  ،قانون �أوم ،
القدرة يف الدوائر الكهربية  ،ال�شغل والطاقة والقوة املحركة الكهربية  ،ح�ساب
قيمة التيار املار يف دائرة �أحادية  ،قانون كري�شوف  ،فرق اجلهد  ،الدائرة املكونة
من عدة دوائر كهربية  ،الأميرت والفولتاميرت ،الدائرة املكونة من مقاومة ومكثف “
�شحن وتفريغ املكثفات” .املجال املغناطي�سي  ،اكت�شاف الإليكرتون  ،قانون �أمبري،
القوة املغناطي�سية النا�شئة بني اال�سالك حاملة التيار ،عزم االزدواج املغناطي�سي.
قانون فارادي للحث ،احلث الذاتي ،احلث املتبادل ،الدوائر املكونة من ملف
ومقاومة ،الطاقة املخزونة يف امللفات ،التيار املرتدد ،الدوائر املكونة من ملف
ومكثف ومقاومة على الت�سل�سل ،القدرة الناجتة عن التيارات املرتددة ،املحوالت.
متطلبات �سابقة ،ف ،110ر110
ف  241فيزياء حديثة ()1
ي�شتمل املقرر على النظرية الن�سبية اخلا�صة  :وت�شمل اخللفية التجريبية للنظرية
وفر�ضيات النظرية  ،التحويالت اجلاليلية وحتويالت لورن�س  ،امليكانيكا الن�سبية
 ،الت�أثري الفوتوكهربائي � ،إ�شعاع اجل�سم الأ�سود �أثركمبتون  ،الفوتون  ،فر�ضيات
دي بروي  ،مبد�أ عدم الاليقني  ،املظروف املوجي � ،أ�سا�سيات الذرة  ،منوذج
راذرفورد  ،خطوط الطيف  ،منوذج بور  ،جتربة فرانك وهريتز  ،مبد�أ التطابق ،
نظرية ويل�سون و�سمرفيلد ،نظرية �سمرفيلد الن�سبية.
متطلبات �سابقة ،ف  , 202ر202

كلية العلوم

ف  252ميكانيكا تقليدية ()1
ي�شتمل املقرر على املتجهات  ،قوانني نيوتن للحركة  ،احلركة االهتزازية
(التوافقية) ،قوانني حفظ كمية احلركة ،احلركة حتت ت�أثري جمال جذب الأر�ض
 ،احلركة الن�سبية للمحاور  ،ت�أثري حركة الأر�ض على ميكانيكا الأج�سام  ،ديناميكا
القوى املركزية يف جماميع الأج�سام  ،مدار ج�سيم حتت ت�أثري قوة مركزية  ،قوانني
كبلر.
متطلبات �سابقة ،ف  , 110ر202
ف 312دوائر الكرتونية ()1
درا�سة الكهرباء التيارية ابتداء من قوانني �أوم وتطبيقاتها على الدوائر الكهربائية
وكذلك درا�سة م�صادر التيار واجلهد امل�ستمر واملرتدد ،قوانني كريت�شوف وطرق
حل دوائر التيار امل�ستمر ،عنا�صر دوائر التيار املرتدد و املكثفات واملحاثات
وا�ستخدامها وطرق حل التيار املرتدد ،متثيل الكميات املرتددة با�ستخدام مفهوم

الـ(  .)Phasorطرق حل دوائر التيار امل�ستمر واملرتدد وا�ستخدام طرق تيفن
ونورثون ،درا�سة الثنائيات و مقومات اجلهد والتيار املرتدد مع دوائر التقومي لتكون
وحدات تغذية ،دوائر انحياز الرتان�ستور مع درا�سة مناذج الرتان�سي�ستور عند
الإ�شارات ال�صغرية.
متطلبات �سابقة ،ف  , 202ر202
ف  331كهربائية ومغناطي�سية ()1
ي�شتمل املقرر على حتليل املتجهات  ،الكهربية ال�ساكنة (اجلهد الكهربي  ،ال�شغل
والطاقة للكهربية ال�ساكنة و املو�صالت)  ،طرق ح�ساب اجلهد واملجال (حل معادلة
البال�س طريقة ال�صورة  ،التحليل بداللة متعدد االقطاب)  ،الكهربية ال�ساكنة يف
املواد (اال�ستقطاب  ،املجال يف امل�ستقطب  ،املجال  ،العوازل اخلطية) .
متطلبات �سابقة ،ف ( )251 ،202
ف  342فيزياء حديثة ()2
معادلة �شرودينجر مع بع�ض تطبيقاتها ،ذرة الهيدروجني ،كمية احلركة الزاوية،
الأعداد الكمية  ،احلركة املغزلية ،م�ستويات الطاقة ،ت�أثري زميان ،الرتكيب الدقيق،
قاعدة اال�ستبعاد ،اجلدول الدوري ،الأ�ش ّعة ال�سين ّية نظرية اجلوامد ،الإلكرتونات
يف املعادن و�أ�شباه املو�صالت واملواد فائقة التو�صيل ،الرتكيب النووي واال�شعاع.
متطلبات �سابقة ،ف()241،251،252
ف  352الطرق النظرية للفيزياء ()2
ي�شتمل املقرر على الدوال اخلا�صة و التي منها؛ مفكوك هريمت ,مفكوك ليجندر
ومفكوك ليجندر املرافق ,مفكوك الجري ومفكوك الجري املرافق ,دوال بي�سل ,دوال
بي�سل الكروية وخوا�صها ,مت�سل�سلة فورير ,حتويالت فورير والبال�س مع تطبيقاتها
املب�سطة .عنا�صر نظرية االحتماالت ,املتغريات الع�شوائية ,القيمة املتوقعة ,التوزيع
االحتمايل ،دوال جاما وعالقتها بدوال بي�سل.
متطلبات �سابقة ،ف 251
ف  332كهربائية ومغناطي�سية ()2
ي�شتمل املقرر على املغناطي�سية ال�ساكنة يف املادة  ،احلث الكهرومغناطي�سي قانون
فاراداي  ،معادالت ماك�سويل  ،املوجات الكهرومغناطي�سية وانت�شارها يف الأو�ساط
املو�صلة والعازلة  ،الت�شتت  ،انبعاث الإ�شعاعات الكهرومغناطي�سية من ثنائي
الأقطاب ومن ال�شحنات النقطية .
متطلبات �سابقة ،ف 331
ف  343الن�سبية اخلا�صة
مراجعة ما مت درا�سته من الن�سبية يف مقرر الفيزياء احلديثة ف ، 241الفيزياء
قبل الن�سبية اخلا�صة و ن�سبية نيوتن ،الكيناميكا الن�سبية :فر�ضيتي الن�سبية
اخلا�صة لأين�شتاين ،تبعات هاتني الفر�ضيتني ،الف�ضاء رباعي الأبعاد ،الفرتة
الزمنية واملكانية غري املتغرية .الديناميكا الن�سبية :الطاقة و االزخم ،مفاهيم
حفظ الطاقة و الكتلة و الزخم ،ت�صادم ج�سمني و ظاهرة كومبنت ،النظرية
الكهرومغناطي�سية و النظرية الن�سبية ،ملحة عن الن�سبية العامة.
متطلبات �سابقة ،ف 241
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ف  353ميكانيكا تقليدية ()2
ي�شتمل املقرر على ميكانيكا الأج�سام ال�صلبة ،نظريات عامة يف كمية احلركة،
�أمثلة على احلركة ب�أنواعها ،حركة الأج�سام ال�صلبة يف ثالثة �أبعاد ،مفهوم عزم
الق�صور الذاتي ال�شكال هند�سية متعددة ،معادالت الجراجن ،ا�شتقاقها وتطبيقاتها،
معادالت هاملتون ،احلركة الدائرية والهرمونية ( التوافقية ).
متطلبات �سابقة ،ف 252
ف  354ميكانيكا الكم ()1
ي�شتمل املقرر على مبادئ ميكانيكا الكم  ،امل�ؤثرات  ،القيم اخلا�صة والدوال اخلا�صة
 ،ت�سوية الدوال  ،امل�ؤثرات الهرميتية  ،العالقات التبادلية للم�ؤثرات  ،تطبيقات على
حلول معادلة �شرودينجر يف بعد واحد ج�سيم يف �صندوق يف بعد واحد  ،جهد
املتذبذب الهرموين(التوافقي )  ،تطبيق معادلة �شرودينجر جل�سيم يف ثالثة �أبعاد
 ،رموز ديراك  ،معادلة �شرودينجر يف ثالث �أبعاد  ،حل معادلة �شرودينجر للذرات
ذوات االلكرتون الواحد  ،م�ؤثرات العزم الزاوي  ،التفاعل املداري املغزيل  ،العزم
الزاوي املغزيل  ،العزم الزاوي الكلي .
متطلبات �سابقة ،ف ()342،353
ف  382معمل الدوائر الإلكرتونية
�إجراء جتارب معملية يف بع�ض جماالت الفيزياء التطبيقية مثل جماالت
االلكرتونيات واملوجات الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،ف 331
ف  390تدريب 1
�إعداد التجربة املعملية املقرتحة يف جمال فيزيائي حمدد ومن ثم �أخذ القراءات
وحتليلها مع كتابة تقرير نهائي عنها.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
ف  381معمل الفيزياء احلديثة
�إجراء جتارب معملية يف جماالت الفيزياء احلديثة.
متطلبات �سابقة ،ف 241
ف  383معمل ال�ضوء
�إجراء جتارب معملية يف جماالت فيزياء ال�ضوء (ف .)311
متطلبات �سابقة ،ف 241

ف  413دوائر الكرتونية ()2
مقدمة يف �أنواع الرتانزي�ستور احلديثة امل�ستخدمة يف الدوائر املتكاملة مثل
( ،)JFET,MOSFETتطبيقات دوائر الرتانزي�ستور التناظرية ( ،مكربات
اجلهد ،املتذبذبات  ،مكرب العمليات ) ،الدوائر الرقمية مثل البوابات املنطقية
والعدادات الرقمية.
متطلبات �سابقة ،ف  ، 312ف352
ف  455ميكانيكا الكم ()2
ي�شتمل املقرر على العزم الزاوي واملغزيل  ،ترابط  LSو  JJالإح�صائية ومبد�أ
اال�ستبعاد  ،نظرية اال�ضطراب املتعدد وغري املتعددة على الزمن  ،اال�ضطراب
الهارموين  ،نظرية التغري  ،طريقة هارتري  -فوح  ،تقريب  ، WKBنظرية
التغيري  ،نظرية هيلمان وفامين  ،تقريب بورن الت�شتت و�إنحراف الطور  ،ميكانيكا
امل�صفوفات  ،اجل�سيمات التماثلية  -ذرة الهليوم .
متطلبات �سابقة ،ف 354
ف  412فيزياء الليزر
ي�شتمل املقرر على مراجعة الأ�شعة والفيزياء الذرية  ،الإثارة والتذبذب (الرنني)
ونظرية الليزر  ،نظرية امل�ستويات الثالثة  ،نظرية امل�ستويات الأربعة �،أنواع الليزر.
�أنواع الليزر ،خ�صائ�ص �شعاع الليزر ،جتويفات الليزر الرنانة� ،أمناط الليزر،
الت�شتت ،الرتابط حت�سني �أ�شعة الليزر ،ت�صنيف الليزرات ،بع�ض التطبيقات على
�أ�شعة الليزر.
متطلبات �سابقة ،ف ()354، 311
ف  414موجات دقيقة
خطوط النقل املوجي  ،النقل خالل موجهات املوجات ذات املقطع امل�ستطيل واملقطع
الدائري ،مذبذبات ومكربات املوجات امليكروويفية  ،القيا�سات عند املوجات
امليكروويفية ( الرتدد،طول املوجة  ،القدرة )
متطلبات �سابقة ،ف ()332 ، 312
ف  456ميكانيكا �إح�صائية
مراجعة القوانني الثالثة للديناميكا احلرارية  ،مقدمة للفيزياء الإح�صائية
(اجل�سيم يف �صندوق ,م�ستويات الطاقة ,احلالة املجهرية ,احلالة املكربة ,الق�صور
احلراري)  ،الديناميكا الإح�صائية (توزيع الطاقة بني الأنظمة يف حالة الإتزان,
�إتزان النظام يف حمام حراري ,دالة التق�سيم)  ،ال�سعة احلرارية للجوامد � ،إ�شعاع
اجل�سم الأ�سود (دالة التق�سيم للفوتونات ،اخلوا�ص الإ�شعاعية للج�سم الأ�سود).
الغاز الكال�سيكي (التقليدي) املثايل (دالة التق�سيم للغاز ,توزيع ال�سرعة
ملاك�سويل)  ،الغاز الكمي املثايل (دالة التق�سيم للبوزونات و الفرميونات ,توزيع
فريمي -ديراك و بوز -ايب�شتاين).
متطلبات �سابقة ،ف  ،221ف 354

كلية العلوم

ف  392مو�ضوعات خا�صة
يتلقى الطالب حما�ضرات وقراءات يف موا�ضيع تخ�ص�صية يف الفيزياء ويطلب منه
البحث عن املراجع امل�ساندة لهذا املو�ضوع وطريقة كتابة البحث العلمي ويتم عر�ض
املو�ضوع على جمل�س الق�سم للح�صول على املوافقه .
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم

ف  393تطبيقات حا�سوبية
ي�شتمل املقرر على مراجعة الربجمة يف لغة من اللغات احلديثة يف الربجمة ،
تطبيقات على ح�ساب اجلذور لأي دالة  ،التكامل العددي  ،حل معادالت تفا�ضلية
عددي ًا  ،امل�صفوفات  ،حل جمموعة من الدوال �آني ًا  ،حل بع�ض امل�سائل الفيزيائية ،
ر�سم الدوال  ،التعلم على اللغات الربجمية احلديثة واملتعلقة بالفيزياء .
متطلبات �سابقة ،ف( )342، 251
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ف  461فيزياء نووية
ي�شتمل املقرر على اخل�صائ�ص العامة للأنوية وا�ستقرار نواة الذرة  ،خط اال�ستقرار
وجدول الأنوية ،طاقة الربط ،طاقة االنف�صال ،منوذج القطرة ال�سائلة ،اال�ضمحالل
النووي ن�صف العمر ومتو�سط العمر ،والإ�شعاعية� ،إ�ضمحالل الفا وبيتا وجاما،
مناذج الرتكيب النووي ،التفاعالت النووية ،ال�سالمة والوقاية من الإ�شعاع
متطلبات �سابقة ،ف 354
ف  463مناذج نووية
م�س�ألة اجل�سمني يف الفيزياء النووية ،القوة النووية ،منوذج غاز فرمي ،منوذج
الق�شرة النووي ،منوذج الق�شرة امل�شوهة ،النموذج املجمع ،منوذج التذبذب
والدوران.
متطلبات �سابقة ،ف 461
ف � 472أ�شباه موا�صالت
يعترب هذا املقرر مقدمة يف فيزياء �أ�شباه املو�صالت و�صمم لتو�سيع فهم الطالب
يف جمال تقنية وتطبيقات الأجهزة ال�شبه مو�صلة .وي�شتمل هذا املقرر على نظرية
ال�شرائط  ،تركز ناقالت ال�شحنة  ،ظاهرة انتقال ناقالت ال�شحنة،
الو�صلة الثنائية ،ثنائي القطب والأجهزة الأخرى.
متطلبات �سابقة ،ف( )471 ، 312

ف  490تدريب 2
�إعداد التجربة املعملية املقرتحة يف جمال فيزيائي حمدد ومن ثم �أخذ القراءات
وحتليلها مع كتابة تقرير نهائي عنها.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
ف  493تدريب تعليم الفيزياء
يتم حتديد موا�ضيع يف الفيزياء وتعر�ض على جمل�س الق�سم للموافقة عليها ويتم
اجراء �صور ومناق�شات مع الطالب حول هذه املوا�ضيع ومن ثم يكلف كل طالب
باختيار مو�ضوع منها  ،واجراء البحث الالزم ويقوم باعداد ورقة علمية حول
املو�ضوع ثم يقوم بعر�ضها �أمام الطالب واحلا�ضرين ومن ثم تقومي الطالب من
حيث االلقاء واالعداد .
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم

ف  485معمل فيزياء جوامد
�إجراء جتارب معملية يف جماالت فيزياء اجلوامد.
متطلبات �سابقة ،ف 354
ف  462فيزياء �أ�شعة وكوا�شف
م�صادر الإ�شعاع(امل�صادر املعيارية و �آالت م�صادر الأ�شعة مثل
املعجالت) ,تفاعل الأ�شعة مع املادة الت�أثريات احليوية ,العدادات
والكوا�شف(ال�صلبة وال�سائلة والغازية) ,معاجلة النب�ضات و وحتليل
النتائج و طرق التعرف على اجل�سيمات ,الطاقة النووية واحلماية من
الإ�شعاع ,تطبيقات معملية.
متطلبات �سابقة ،ف 461

كلية العلوم
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ف  471فيزياء اجلوامد
ي�شتمل املقرر على درا�سة �أنواع الرتكيب البللوري للمادة ال�صلبة،
احليود والرتكيب البلوري ،الرتابط البلوري يف اجلوامد ،ديناميكا
ال�شبيكة ،اخلوا�ص احلرارية للجوامد ،نظرية االلكرتون احلر ،نظرية
ال�شرائط .
متطلبات �سابقة ،ف 354
ف  484معمل الفيزياء النووية
�إجراء جتارب معملية يف جماالت الفيزياء النووية.
متطلبات �سابقة ،ف 354
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الفيــزيــــاء
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
أحمد عبداهلل الغامدي

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
1990م ،بريطانيا
أحمد محمد السباعي

فيزياء اجلوامد
1994م بولندا

خورشيد أطهر صديقي

فيزياء اجلوامد-نظري
1978م بريطانيا

kasiddiqui48@kau.edu.sa
فهد مسعود المرزوقي

جمال حمزة مدني

فيزياء نووية
1988م ،بريطانيا

Jhmadani@kau.edu.sa
رشاد إبراهيم بدران

فيزياء املادة املكثفة – نظري
1992م فرن�سا

rbadran@kau.edu.sa
سالم علي شاهين

فيزياء نووية  -جتريبي
1409هـ �أمريكا
سعيد سعد األمير

فيزياء اجلوامد – جتريبي
1990م بريطانيا

sameer@kau.edu.sa
سليمان محمود عبداهلل

فيزياء اجلوامد  -اليكرتونيات
1988م بولندا

فيزياء اجلوامد
1982م فرن�سا

فيزياء نووية -نظري
1396م بريطانيا

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
1409هـ بريطانيا

fmarzouki1@kau.edu.sa
محمد أحمد الحربي

almomen@kau.edu.sa
محمد جابر رزق

فيزياء نووية  -نظري
1981م �أملانيا
علي نقي رازفي

الليزر
1994م الهند

mraziv@kau.edu.sa

الأ�ساتذة امل�شاركون
أحمد حمود بكري

الليزر
1985م� ،إنكلرتا

abakry@kau.edu.sa

ذرية
1990م جامعة القاهرة م�صر

ezohny@kau.edu.sa
ثريا عبدالقادر باعراقي

مايكروويف
1999م جامعة نوتنجهام بريطانيا

tbaeraky@kau.edu.sa

علي محمد عبدالدايم

فيزياء اجلوامد
1991م م�صر

عويش حربي الغامدي

فيزياء ذرية -نظري
1985م� ،أمريكا

oghamdi@kau.edu.sa
غالي عبدالفتاح محسن

فيزياء اجلوامد
2004م بولندا

محمد رياض عرفان عرفة

�أ�ستاذ م�شارك
ج�سيمات �أولية -نظري
1982م� ،أمريكا
نعمت كامل عوض

نووي-عملي
1997م جامعة القاهرة م�صر

nawad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nawad
هالة هاشم صالح

نووي-نظري
 1990جامعة الأزهر القاهرة م�صر

hsalah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hsalah

ابراهيم حمدان اللحياني

فيزياء اجلوامد  -نظري
2002م �أمريكا

Iallehyani@kau.edu.sa
حميدة محمد درويش

ا�شباه مو�صالت
2006م جامعة الأزهر القاهرة م�صر

hdarwish@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hdarwish
ريم محمد الطويرقي

ليزر
2000م ،جامعة ويلز �سوانزي بريطانيا

raltuwiriqi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/raltuwiriqi
سعود جميل يغمور

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
1406هـ بريطانيا
سعيد سالم بابكير

فيزياء اجلوامد
1988م بريطانيا

سنا فاروق اباظة

جوامد-عملي
1998م جامعة اال�سكندرية م�صر

sabaza@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sabaza
سيد صبغة اهلل كاظمي

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
1991م بريطانيا
شمشاد أحمد خان

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
2002م الهند
صالح هديهد الحنيطي

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
1999م بريطانيا

salheniti@kau.edu.sa
طالل صدقة الحربي

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
1997م ،بريطانيا
عادل صالح فيده

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
1988م بريطانيا

كلية العلوم

انسجام اسماعيل ذهنى

smabdullah@kau.edu.sa
علي محمد السنوسي

الأ�ساتذة امل�ساعدون

afidah@kau.edu.sa
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الفيــزيــــاء
فاتن ابراهيم الحازمي

منيرة صالح الحماد

املواداملكثفة-نظري
 4002م ،جامعة نوتنجهام بريطانيا

املواداملكثفة-عملي
2000م ،جامعة �شيفلد بريطانيا

www.kau.edu.sa/fialhazmi

www.kau.edu.sa/malhammad

فرج سعيد الحازمي

نجوى عبدالغني عنايه

فيزياء اجلوامد
1995م بريطانيا

نووي-نظري
2001م ،جامعة امللك �سعود ال�سعودية

fialhazmi@kau.edu.sa

falhazmi@kau.edu.sa
فيصل عبدالعزيز العقل

فيزياء نووية  -جتريبي
1997م ،بريطانيا
لبنى محمد فائق سندي

املواداملكثفة-نظري
2008م ،جامعة نوتنجهام بريطانيا

lmsindi@kau.edu.sa

malhammad@kau.edu.sa

nenaiah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nenaiah
نورالهدى جابر عويضة

هند�سة نووية
2002م جامعة اال�سكندرية م�صر

newida@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/newida
هالة عبدالعزيز الجوهري

www.kau.edu.sa/lmsindi

فيزياء اجلوامد
8991م ،جامعة النك�سرت بريطانيا

فيزياء اجلوامد  -جتريبي
1990م ،بريطانيا

www.kau.edu.sa/haljawhari

ماجد سعيد العرفي

marrfi@kau.edu.sa

محمد أختر علوي مبارك

فيزياء نووية  -نظري
1983م الهند
محمد سعيد األحمدي

فيزياء اجلوامد
1990م بريطانيا

haljawhari@kau.edu.sa

خديجة سعيد علي

املواد املكثفة  -نظري
1998م ،جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

ksali@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ksali
ليلى عبدالعزيز الخطابي

نووي-نظري
1998م ،جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

lalkhtabi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/lalkhtabi
مها منصور دفتردار

ذرية
1991م ،جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

mdafterdar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mdafterdar
هيفاء محمد التومه

الكرتونيات
1999م ،جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

haltoumah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/haltoumah

وجود أحمد ديري

املواد املكثفة  -نظري
2005م جامعة نوتنجهام بريطانيا

wdairy@kau.edu.sa

www.wdairy.kau.edu.sa
وليد السيد محمود

فيزياء اجلوامد
2006م م�صر

msahmadi@kau.edu.sa

وليد محمود الشربيني

فيزياء اجلوامد
1989م بريطانيا

�أ�ستاذ م�ساعد
ليزر – �ضوء
2000م م�صر

محمد علي الزين

املحا�ضرون

كلية العلوم
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الكيمياء الحيوية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 20- 6951143 :حتويلة� 61143 :سكرتارية52288 :

sci.bioc@kau.edu.sa
www.bioc.kau.edu.sa

النشأة

 1984م
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )--128--ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( --الكيمياء احليوية( - )--م�سار � -أ )
مقررات الق�سم (االجبارية) ال�ساعات املعتمدة40 :
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ك ح 200
ك ح 201
ك ح 211
ك ح 231
ك ح 301
ك ح 312
ك ح 314
ك ح 315
ك ح 331
ك ح 341
ك ح 343
ك ح 416
ك ح 432
ك ح 390
ك ح 491

الأمن و ال�سالمة
كيمياء حيوية عامة
اي�ض عام ()1
)الأنزميات (اخلمائر
كيمياء حيوية غري ع�ضوية
اي�ض عام ()2
كيمياء حيوية التغذية
تنظيم الأي�ض
الطاقة احليوية
كيمياء حيوية فيزيائية
كيمياء حيوية حتليلية
كيمياء حيوية طبية
كيمياء حيوية جزيئية
تدريب �صيفي
م�شروع بحث يف الكيمياءاحليوية

1
4
4
3
2
3
3
2
2
3
4
4
3
2
3
40

املجموع

مقررات اختيارية  :ال�ساعات املعتمدة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ك ح 313
ك ح 342
ك ح 391
ك ح 392
ك ح 401
ك ح 417
ك ح 318
ك ح 422
ك ح 444
ك ح 445
ك ح 446
ك ح 492

                1
3
3
3
3
3
2
                2
3
2
3
2
                2
                2
3
2
3
3
3
3
3
2
                9
                9
                               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

                2
2
الهرمونات
3
3
4
املنتجات الطبيعية
                2
2
قراءات وم�صطلحات لغوية
تطبيقات حا�سوبية يف الكيمياء احليوية
3
2
3
مو�ضوعات خا�صة يف الكيمياء احليوية
                1
1
                2
2
الكيمياء احليوية للأمرا�ض
الكيمياء احليوية للخاليا ال�سرطانية
                2
2
                2
2
�سموم الأحياء الدقيقة
                2
2
�أي�ض العقاقري
3
3
4
كيمياء حيوية تطبيقية
3
2
3
كيمياء املناعة
                2
2
مهارات وكتابة تقارير فنية
                                               
املجموع

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

               
               
كح 201
كح 201
كح 231
كح 211
كح 231
كح 312
كح 231
كح 231
كح 231
كح 315
كح 312
               
موافقة الق�سم
               
متطلبات �سابقة

كح 231
كح 312
كح 201
ك ح 312،231
               
ك ح 315
ك ح 231،312
ك ح 231
ك ح 312
ك ح 231
               
               
               

كلية العلوم

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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الكيمياء الحيوية
توصيف المقررات

ك ح  200الأمن و ال�سالمة
م�صادر اخلطورة يف املعامل -املخاطر الطبيعية -احلريق-ال�ضغط -املخاطر
الكيميائية -املواد امل�ؤك�سدة(املت�آكلة واملهيجة) -املركبات ال�سامة -املواد
القابلة لال�شتعال -املواد املتفجرة -اال�شعة -اال�شعة امل�ؤينة� -أ�شعة الفا� -أ�شعة
بيتا� -أ�شعة جاما -النيرتونات -اال�شعة الغري مت�أينة -الأ�شعة املرئية -اال�شعة
الفوق بنف�سجية� -أ�شعاعات �أخرى -املخاطر البيولوجية -الكائنات احلية
الدقيقة املمر�ضة -احليوانات� -سوائل اجل�سم -الهند�سة الوراثية -تقنية
توليف الدانا -الإراقة والتخل�ص
ك ح  211اي�ض عام ()1
ه�ضم الكربوهيدرات والليبيدات  -امل�سارات املختلفة لبناء وهدم
الكربوهيدرات (�أي�ض اجللوكوز والفركتوز واجلالكتوز وال�سكريات الثنائية
والن�ش�أ واجلاليكوجني)  -بناء وهدم الدهون املتعادلة واالحما�ض الدهنية
 التكوين احليوي للكولي�ستريول  -التكوين احليوي ووظائف الليكوتراييناتوالربو�ستاجالندينات  -الدهون الف�سفورية ووظائفها  -الليبوبروتينات:
�أنواعها ووظائفها والأمرا�ض املتعلقة بها  -الأحما�ض والأ�صباغ املرارية -
البورفورينات  -االمرا�ض املتعلقة بخلل فى �أي�ض الكرب
متطلبات �سابقة ،ك ح 201
ك ح  301كيمياء حيوية غري ع�ضوية
وجود العنا�صر غري الع�ضوية يف الكائنات احلية – الوظائف احليوية للعنا�صر
غري الع�ضوية – وظائف وخوا�ص بع�ض االنزميات املعدنية املهمة – امت�صا�ص
ونقل العنا�صر غري الع�ضوية الأ�سا�سية – املعادن ال�سامة  ،املعاجلة الكيميائية
با�ستخدام بع�ض العنا�صر الأ�سا�سية.
ك ح  201كيمياء حيوية عامة
مقدمة عن الأحما�ض والقواعد واملحاليل املنظمة  -االحما�ض االمينية
والربوتينات  :تق�سيمها وخ�صائ�صها  -املواد الكربوهيدراتية  :تق�سيمها
وم�شتقاتها وتفاعالتها  -الليبيدات  :تق�سيمها و�صفاتها  -مقدمة عن
االغ�شية احليوية والليبوبروتينات  -االحما�ض النووية  :الرتاكيب الكيميائية
للقواعد النرتوجينية والنيوكليو�سيدات والنيوكليوتيدات  -الرتكيب الكيميائي
والبنائي حلم�ض دي �أوك�سي ريبونيوكليك  -مقدمة عن االنزميات والهرمونات
والفيتامينات .

كلية العلوم

ك ح  231الأنزميات (اخلمائر)
التعريف باالنزميات وطرق قيا�سها � -صفات االنزميات  -تق�سيم االنزميات
وت�سميتها  -طرق ف�صل وتنقية االنزميات من امل�صادر املختلفة  -خ�صائ�ص
وتراكيب االنزميات � -آلية عمل االنزميات  -املرافقات االنزميية  -نظائر
االنزميات  -حركية االنزميات  -املثبطات واملن�شطات االنزميية .
متطلبات �سابقة ،ك ح 201
ك ح  312اي�ض عام ()2
ه�ضم الربوتينات والأحما�ض النووية � -أي�ض الأحما�ض الأمينية (ي�شمل
الأي�ض البنائي والهدمي لكل حم�ض �أميني)  -دورة اليوريا  -الأمينات الن�شطة
ف�سيولوجيا (مثل ال�سريوتونني والهي�ستامني) � -أي�ض النيوكليوتيدات (وي�شمل
هدم وبناء البيورينات والبريمييدينات)  -الأمرا�ض املتعلقة بت�أي�ضهما .

ك ح 313
ت�صنيف الهرمونات وكيفية ت�أثريها على امل�ستوى اجلزيئى واخللوي والأمرا�ض
املتعلقة بها  -هرمونات الغدد ال�صم (هرمونات الغدة الدرقية ،هرمون الغدة
اجلاردرقية ،هرمونات الغدة النخامية ،هرمونات غدة حتت املهاد الب�صري،
هرمونات البنكريا�س ،هرمونات الغدة الكظرية ،الهرمونات اجلن�سية) -
الأمرا�ض املتعلقة باال�ضطرابات الهرمونية.
ك ح  315تنظيم الأي�ض
مقدمة فى تنظيم الأي�ض  -االنزميات املنظمة (ال�سلوك التنظيمي  ،التعرف على
اخلطوة املحددة للتفاعل ،نقطة العبور ،االرتباط التعاوين ومناذجه املختلفه)
 تنظيم �أي�ض الكربوهيدرات فى الع�ضالت والكبد واالمعاء  -تنظيم �أي�ضالن�ش�أ احليواين (اجلاليكوجني)  -الن�سيج الدهنى وتنظيم �أي�ض االحما�ض
الدهنية  -دور املجاعة وال�سكري والق�صور الدرقي فى تنظيم الأي�ض .
ك ح  314كيمياء حيوية التغذية
ه�ضم وامت�صا�ص ونقل والتحول الغذائي للكربوهيدرات والربوتينات
والليبيدات والفيتامينات والعنا�صر واملاء  -التغذية وعالقتها بال�صحة العامه
 االتزان الطاقي والتحكم الوزين  -تغذية االن�سان فى مراحل منوه املختلفة اللياقة البدنية � -أمرا�ض �سوء التغذية  -م�شاكل نق�ص الغذاء فى العاملوو�سائل التغلب عليها  -الأمان الغذائي والتقنية الغذائية (م�ضافات االغذية
والتحاليل الغذائية)
ك ح  331الطاقة احليوية
الطاقة – حتول ونقل الطاقة يف النظم احليوية – حموالت الطاقة وميكانيكيات
حتول الطاقة بوا�سطة جزيئات خا�صة – القوانني التي حتكم انتقال وا�ستخدام
الطاقة – موا�ضع تواجد الأنزميات – حامالت االلكرتونات وجهاز الف�سفرة
الت�أك�سدية – مثبطات وموانع االقرتان لوظائف ازدواج الطاقة – ا�ستخدام
�آلية حتدر الربوتونات لتكوين الروابط العالية يف الطاقة – الرتكيب اجلزيئي
لأنزمي  – F1 ATP-ase synthaseفقدان الوظيفة و�أمرا�ض امليتوكوندريا.
ك ح 342
البناء ال�ضوئي  -التكوين احليوي للمواد الكربوهيدراتية من ثاين �أك�سيد
الكربون فى النباتات ثالثية ورباعية ذرات الكربون – الأي�ضات الثانوية
(املنتجات الطبيعية) يف النباتات – طرق الف�صل والتعرف على املنتجات
الطبيعية – البناء احليوي للمنتجات الطبيعية (القلويدات والفينوالت
والرتبينات) يف النباتات – الأهمية االقت�صادية والطبية للمنتجات الطبيعية
 ،املنتجات الطبيعية امليكروبية.
ك ح  343كيمياء حيوية حتليلية
طرق الف�صل التح�ضريية والتحليلية  -الكروماتوجرافيا بانواعها املختلفة
 :االدم�صا�ص والتجزئة وتطبيقاتها فى الكيمياء احليوية (التبادل الأيوين
والألفة والرت�شيح الهالمي)  -طرق الف�صل بالرت�سيب امللحي وباملذيبات
الع�ضوية وبالطرد املركزي  -الرحالن الكهربي (االلكرتوفوري�سي�س) -
الف�صل با�ستخدام االغ�شية املنفذة و�شبه املنفذة (الديلزة)  -الرت�شيح من
خالل الثقوب الدقيقة  -طرق قيا�س ال�ضوء املختلفة وتطبيقاتها البيوكيميائية
(فوق البنف�سجي واملرئي وحتت احلمراء والت�ألق
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الكيمياء الحيوية
ك ح 371
درا�سة تركيب ووظائف املواد الكربوهيدراتية والليبيدات والأحما�ض الأمينية
والربوتينات والقواعد النرتوجينية والأحما�ض النووية يف اخلاليا احلية –
الأنزميات ودورها يف حفز التفاعالت اخللوية – املرافقات الأنزميية – توليد
الطاقة وانتقالها يف اخللية – التكوين احليوي لبع�ض اجلزيئات احليوية.

ك ح � 422سموم الأحياء الدقيقة
�سموم الأحياء الدقيقة اخلارجية  :اخللوية (�سم الدفرتيا) – املعوية (�سم
الكولريا) – الع�صبية (�سم التيتانو�س) – �سم ال�سعال الديكي – �سم اجلمرة
اخلبيثة – الرتكيب و�آلية الت�أثري  .ال�سموم البكتريية الداخلية  :تركيبها –
ت�صنيفها – ت�أثرياتها  .ال�سموم الطحلبية  :املد الأحمر

ك ح  391قراءات وم�صطلحات لغوية
يهدف هذا املقرر اىل التعرف على �أهم م�صادر املعلومات يف الكيمياء
احليوية  ،وعر�ض مناذج من �أ�شهر املجالت (الدوريات) العلمية التي تعني
بن�شر البحوث العلمية  ،ومناق�شة ونقد بع�ض مناذج منها مع درا�سة جذور
امل�صطلحات العلمية احلديثة والتعرف على البادئات والالحقات الالتينية
واليونانية القدمية  ،ومعانيها باللغتني العربية واالجنليزية مع التطبيقات
اللغوية العلمية عليهما .

ك ح � 444أي�ض العقاقري
حركية الأدوية – االمت�صا�ص – التوزيع – التخزين والأخراج – تفاعالت
وال�سيتوكروم ) (MFOالطور  1و  – 2دور �أنزميات الأك�سدة املختلطة الوظيفة
يف �أي�ض الأدوية – اال�ستحثاث والتثبيط والتنظيم لـ (CYP) P 450
ملوثات الكيماويات الغريبة – الت�شكل املتعدد والعوامل الأخرى – CYPs
 .التي ت�ؤثر على �أي�ض الدواء

ك ح  401مو�ضوعات خا�صة يف الكيمياء احليوية
مو�ضوعات حديثة خمتلفة يف جمال الكيمياء احليوية �سوف تقدم كل ف�صل
درا�سي .
ك ح 370
درا�سة تركيب ووظائف اجلزيئات احليوية – الكربوهيدرات والليبيدات
والأحما�ض الأمينية والربوتينات والأحما�ض النووية – الأنزميات واملرافقات
الأنزميية – الأي�ض والطاقة – التنف�س – �سوائل اجل�سم – دور الكيمياء
احليوية يف النواحي الطبية .
ك ح  390تدريب �صيفي
اك�ساب الطالب تدريب ًا عملي ًا فى اجلهات ذات العالقة بالكيمياء احليوية
كامل�ست�شفيات وامل�صانع ومراكز االبحاث ومراقبة اجلودة النوعية.
ك ح  392مهارات وكتابة تقارير فنية
ا�ستخدام احلا�سوب يف املحاكاة وحل امل�شاكل البيوكيميائية مثل حركية
الأنزميات وتتابع النيوكليوتيدات والببتيدات .
ك ح  416كيمياء حيوية طبية
االختبارات الكيموحيوية فى الطب ال�سريري  -املاء وال�صوديوم والبوتا�سيوم -
االتزان الأيونى للهيدروجني وغازات الدم  -مر�ض ال�سكر  -التحاليل الطبية (
الدم  -البول  -الرباز  -ال�سائل الأمنيو�سى  -ال�سائل املنوي  -النخاع ال�شوكي
 �سائل املفا�صل )  -االنزميات ال�سريرية  -ارتفاع معدل حم�ض البول ومر�ضالنقر�س  -التغذية ال�سريرية � -أمرا�ض الكبد واحل�صوات املرارية  -الأمرا�ض
الأي�ضية الوراثية  -بروتينات البالزما  -وظائف الكلية .

ك ح  432كيمياء حيوية جزيئية
العالقة بني الرتاكيب الكيميائية ووظائف الربوتينات  -العالقة بني الرتاكيب
الكيميائية لالحما�ض النووية وخزن وبرجمة ونقل ال�شفرات الوراثية عرب
الأجيال  -التقنيات املختلفة امل�ستخدمه فى درا�سة هذا العلم التجريبي
(حيود الأ�شعة ال�سينية  ،الطرد املركزي  ،املجهر االلكرتوين  ،النظائر امل�شعة
 ،التحليل الت�سل�سلي للأحما�ض االمينية والنيوكليوتيدات)  -الهند�سة الوراثية
وا�ستخداماتها فى املجاالت الطبية والزراعية وال�صناعية .
ك ح  445كيمياء حيوية تطبيقية
بع�ض جوانب الكيمياء احليوية امليكروبية – التخمرات الهوائية والالهوائية
وانتاج االي�ضات الثانوية امليكروبية – التقنية احليوية – الهند�سة الوراثية
والتقنية احليوية – ا�ستخدامات التقنية احليوية يف انتاج الكيماويات
وامل�ضادات احليوية واللقاحات واالنرتفريونات واالنزميات – ا�ستخدام
الإنزميات يف الغذاء والطب – الكتلة احليوية وانتاج الوقود البيولوجي –
الربوتني �أحادي اخللية – املعاجلة البيولوجية للملوثات البيئية .

كلية العلوم

ك ح  417الكيمياء احليوية للأمرا�ض
مقدمة يف ف�سيولوجيا وت�شريح اخللية مع الرتكيز على الرتكيب الكيميائي
والوظيفي للخلية والدور الف�سيولوجي لهذه املركبات – مقدمة عن مكونات
و�أنظمة بع�ض اخلاليا وي�شمل اجلهاز اله�ضمي والأمرا�ض امل�صاحبة له –
جهاز الدورة الدموية وبع�ض الأمرا�ض ال�شائعة لهذا اجلهاز – اجلهاز
التنف�سي و�أمرا�ضه – مقدمة يف �أمرا�ض ال�سرطان و�أنواعه وبع�ض �أمرا�ض
اجلهاز التنا�سلي والأمرا�ض اجلن�سية .

ك ح 418
تقدمي عام ملر�ض ال�سرطان – منو ال�سرطان وانت�شاره – العوامل امل�سببة
لل�سرطان – (اال�شعاع – الفريو�سات – الكيماويات) – �آلية ن�شوء ال�سرطان
– �أبحاث ال�سرطان التجريبية – الوراثة وال�سرطان – ال�سرطان والهرمونات
– ت�شخي�ص ال�سرطان – عالج ال�سرطان – التعاي�ش مع ال�سرطان – الوقاية
من ال�سرطان – التقدم يف �أبحاث ال�سرطان .
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الكيمياء الحيوية
أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالقسم

�أ�سماء الأ�ساتذه
ابراهيم حسن كمال

جينوم

عبدالرحمن لبيد المالكي

كيمياء حيوية جزئية
 2002م ،كاردف بريطانيا

alalmalki@kau.edu.sa
عمر عبدالرحمن البار

مايكروبيولوجي
 1991م� ،ساوث هامبتون بريطانيا

جالل الدين أعظم جالل

Oalbar@kau.edu.sa

jjalal@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/jjalal

كريمة سيد احمد عثمان

انزميات

خالد عمر ابوالنجا

احما�ض دهنيه

kaboalnaja@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kaboalnaja
سعيد سالمه دسوقي

�سرطانية
1998م ،عني �شم�س م�صر
سمير محمد خوجه

كيمياء حيويه طبيه

1984عني �شم�س م�صر

kosman@kau.edu.sa
نجالء مصطفى الشريف

 1987م ،عني �شم�س م�صر

nmsherif@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nmsherif
وديعة صالح بكر

1997م ويلز بريطانيا

wbacker@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/wbacker

skhoja@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/skhoja

الأ�ساتذة امل�ساعدون

طه عبداهلل قمصاني

اعتماد عباس حويث

الربوتينات
1990ميامي امريكا

tkumosani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tkumosani
صالح احمد احمد

 2008م ،كاردف بريطانيا

ehuwait@kau.edu.sa

جيهان عبدالرؤوف فؤاد

سوسن حسن محاسني

 1992م ،نورث كار والينا امريكا

smahasni@kau.edu.sa

سوسن عبدالعزيز رحيم الدين

�سريي بريطانيا

srahimaldeen@kau.edu.sa
هناء محمد قشالن
كيمياء حيوية
 2006سوانزي بريطانيا
hgashlan@kau.edu.sa

املحا�ضرون
أميمة عبداهلل نيازي

 1980م ،كنت بريطانيا

oniazy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/oniazy
خديجه محمد بالعمش

 1986م ،امللك عبدالعزيز ال�سعودية

kbalamesh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kbalamesh
منى سالم بادحدح

كيمياء حيوية
1997م امللك عبد العزيز ال�سعودية

mbadahdah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbadahdah

 2001م ،القاهره م�صر

jahmed@kau.edu.sa

انزميات
القاهره  -م�صر

الأ�ساتذه امل�شاركون
احمد نبيل ابوخطوة

ال�سموم
1973م ،بولدر امريكا

aabukhatwa@kau.edu.sa
سهيرة أحمد الري

كلية العلوم

 1989م ،لندن بريطانيا

slary@kau.edu.sa

عبدالباسط ابراهيم الصيني

اي�ض الدهون
 1991م ،بريطانيا نوجتهام

aalsieni@kau.edu.sa
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قسم

الـكيــميـــــاء
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ف 02- 6952292 :حتويلة:
ت 02- 6952305 :حتويلة
حتويلة 6952292 :ف :حتويلة6952305 :ت:

Aasiri2@kau.edu.sa
www.chem.kau.edu.sa

النشأة

عام  1973م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )-128-ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (الكيمياء) ( -م�سار � -أ )
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة58 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ك 110
ك 200
ك 281
ك 202
ك 210
ك 211
ك 221
ك 231
ك 232
ك 241
ك242
ك 312
ك 313
ك 322
     ك 333
ك 343
ك 344
ك345
ك435
ك491
املجموع

كيمياء عامة ()1
�أم و�سالمة املختربات
معمل كيمياء عامة
كيمياء عامة ()2
كيمياء حتليلية لغري طالب الكيمياء
كيمياء التحليل احلجمي والوزين
كيمياء غري ع�ضوية ()1
�أ�س�س الكيمياء الع�ضوية ()1
�أ�س�س الكيمياء الع�ضوية ()2
الرثموديناميكا الكيميائية
كيمياء الكم و الديناميكا احلرارية
االح�صائية
طرق التحليل الآيل
طرق الف�صل الكروماتوجرايف
كيمياء غري ع�ضوية ()2
مطيافات املركبات الع�ضوية
كيمياء فيزيائية جتريبية
الكيمياء احلركية
كيمياء احلالة ال�صلبة وال�سطوح
كيمياء احللقات غري املتجان�سة
م�شروع بحث

3
1
1
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
3
3
2
3
2
   2
3

                3
                1
                1
3
3
1
2
3
3
                3
3
3
3
3
                3
                3
3
3
3
2
                3
3
2
                6
                3
                2
                2
                9

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                                                               

               
               
ك 110
ك 201
               
ك 202
ك 202
ك 201
ك 231
ك  ، 202ر 202
ك 241
ك 211
ك211
ك 221
ك 232
ك 241
ك 241
ك241
ك 334
ك 343 ، 334 ، 323 ، 312
               

كلية العلوم

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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الـكيــميـــــاء
مقررات اختيارية
14ال�ساعات املعتمدة
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ا�سم املقرر

رمز و رقم املقرر

ك 414
ك 415
ك 416
مو�ضوعات خا�صة يف الكيمياء التحليلية
ك 417
كيمياء فلز ع�ضوية
ك 425
كيمياء غري ع�ضوية حيوية
ك 426
كيمياء غري ع�ضوية بيئية
ك 427
مو�ضوعات خا�صة يف الكيمياء غري
ك 428
الع�ضوية
الكيمياء الع�ضوية التطبيقية
ك 436
كيمياء املنتجات الطبيعية
ك 437
كيمياء املبلمرات ال�صناعية
ك 438
مو�ضوعات خا�صة يف الكيمياء الع�ضوية
ك 439
�أ�س�س الطيف اجلزيئي
ك 442
الكيمياء النووية و الإ�شعاعية
ك 443
الكيمياء ال�ضوئية
ك 444
احلفز
ك 445
الكيمياء الكهربائية
ك 446
التطبيقات الكيميائية لنظرية الز َُمر
ك 424
كيمياء البوليمرات
ك441
               
               
طرق التحليل الكهربائي
حتليل املنتجات ال�صناعية
تطبيقات مطياف الكتلة يف الكيمياء
التحليلية

املجموع

ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
3
1
2
3
1
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                2
2
                                               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                                                               

متطلبات �سابقة

ك 312
ك  312و ك 313
ك  312و ك 313
ك 312
ك 322
ك 322
ك 322
ك 322
ك 334
ك 435
ك 334
ك 334
ك 242
ك 241
ك 344
ك 345
ك 344
ك322
ك  ، 344ك 231
               
               

توصيف المقررات

كلية العلوم

ك  110كيمياء عامة ()1
ي�شتمل املقرر على  :الوحدات والأرقام املعنوية  -القيا�س الكمي  -الرتكيب
الذري  -اجلدول الدوري  -الروابط الكيميائية  -الغازات  -الإتزان الأيوين
 مقدمة يف الكيمياء الع�ضوية  -مقدمة يف الكيمياء احليوية.متطلبات �سابقة ،اليوجد

ك  210كيمياء حتليلية لغري طالب الكيمياء
تركيب الذرة واجلدول الدوري للعنا�صر -املعادالت الكيميائية و تفاعالت
الأك�سدة والإختزال ،املحاليل،وحدات الرتكيز ،الأحما�ض و القلويات ،الأ�س
الهيدروجيني ،الكوا�شف ،معايرة املحاليل ،مقدمة يف الكيمياء الع�ضوية،
التحليل الو�صفي للعنا�صر

ك  281معمل كيمياء عامة
قواعد الأمن وال�سالمة ،الت�سمية الكيميائية،ال�شقوق احلام�ضية ،جمموعة
حام�ض الهيدروكلوريك املخفف ،جمموعة حام�ض الكربيتيك املركز ،املخطط
العام للك�شف علي ال�شق احلام�ضي  +جمهول ،املخطط العام للك�شف علي
ال�شق القاعدي  +جمهول،تعني الوزن اجلزيئي لبخار املحلول املتطاير ،تعني
ن�سبة وعدد جزيئات ماء التبلور ،املعايرة ب�إ�ستخدام الكوا�شف املختلفة،تعني
حا�صل الإذابة للملح �شحيح الذوبان ،ت�أثري الأيون امل�شرتك علي الذوبانية
متطلبات �سابقة ،ك101

ك  211كيمياء التحليل احلجمي والوزين
�أ�س�س التحليل احلجمي  -وحدات الرتكيز  -معايرات التعادل  -معايرات
الأك�سدة والإختزال  -معايرات الرت�سيب ومعايرات تكوين املرتاكبات .التحليل
الوزين وي�شمل :ثابت حا�صل الإذابة والعوامل امل�ؤثرة على ذوبانية الرا�سب
– �آلية تكون الروا�سب و �أنوعها  -ت�صنيف ال�شوائب  -طرق حت�سني �صفات
الرا�سب – الكوا�شف املر�سبة الع�ضوية و غري الع�ضوية  -احل�سابات يف التحليل
الوزين
متطلبات �سابقة ،ك 110
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الـكيــميـــــاء
ك  221كيمياء غري ع�ضوية ()1
مدخل تدريجي لنظريات الرتكيب الكهريبي الذري واجلزيئي مبا يف ذلك
كيمياء الكم ونظرية الأفالك اجلزيئية ونظرية رابطة التكاف�ؤ ومنوذج تنافر
�أزواج كهريبات غالف التكاف�ؤ ،ال�شكل الهند�سي للجزيئات  ،التحريك احلراري
الكيميائي للتفاعالت غري الع�ضوية  ،الرابطة الكهربية يف اجلوامد  ،نظريات
الأحما�ض والقلويات  ،تفاعالت الأك�سدة والإختزال  ،القوى الكيميائية  ،تطبيقات
ما �سبق على كيمياء عنا�صر املجموعات الرئي�سية.
متطلبات �سابقة ،ك 110
ك � 200أم و�سالمة املختربات
ي�شتمل املقرر على مقدمة يف الأمن و ال�سالمة و تعريف بامل�صادر املختلفة للأخطار
يف املعامل ’ ماذا يجب �أن نعرف قبل بداية العمل يف املعمل ,الرموز و الألوان و
مدلولها ,ماذا يجب �أن نفعل قبل مغادرة املعمل؟  -الأمن و ال�سالمة للمواد املختلفة
 معدات الأمن و ال�سالمة ال�شخ�صية واملعملية – احلرائق و ا�ستخدام طفاياتاحلرائق  -الأخطار الكيميائية و ال�صحة  -علم الت�سمم و املخاطر  -عرائ�ض
بيانات الأمن و ال�سالمة للمواد  -التق�سيم العام للمواد الكيماوية  -نقل ال
ك  202كيمياء عامة ()2
ي�شتمل املقرر على  :الكيمياء احلرارية  -ال�سوائل  -املحاليل  -حركية التفاعالت
الكيميائية  -تفاعالت الأك�سدة والإختزال  -الديناميكا احلرارية  -الكيمياء
الكهربائية  -الكيمياء النووية  -املظاهر الكيميائية لعلم البيئة.
متطلبات �سابقة ،ك 101
ك  210كيمياء حتليلية لغري طالب الكيمياء
الأ�س�س الأولية يف الكيمياء التحليلية  -التحليل احلجمي وي�شمل  :وحدات الرتكيز
 معايرات التعادل  -معايرات الأك�سدة والإختزال  -معايرات الرت�سيب ومعايراتتكوين املرتاكبات  .التحليل الوزين وي�شمل :ثابت حا�صل الإذابة والعوامل امل�ؤثرة
على ذوبانية الرا�سب  -احل�سابات املبنية على التحليل الوزين  .تكوين الروا�سب
و�أنواعها  -ت�صنيف ال�شوائب  -طرق حت�سني �صفات الرا�سب  -مقدمة لبع�ض
طرق التحليل االيل.
متطلبات �سابقة ،ك 110
ك 220
وي�شمل املقرر على عنا�صر اجلدول الدوري والرتكيب الكهريبي واحلالة التي
توجد عليها يف الطبيعة  -احلالة اجلامدة  ،الرابطة الكهربي  -الرابطة الفلزية
 الرابطة الت�ساهمية  ،ال�شكل الهند�سي للجزيئات ونظرية  ، VSEPRدرا�سةخوا�ص بع�ض الفلزات  -العنا�صر الإنتقالية واملرتاكبات � -أنواع املت�صالت
 الت�شكيل الفراغي يف املرتاكبات  -نظرية املجال البللوري وجمال املت�صلة -اخلوا�ص املغناطي�سية والطيف اجلزيئي.
متطلبات �سابقة ،ك 110

ك 240
ي�شمل املقرر على  :نظم الديناميكا احلرارية  -القوانني الأول والثاين والثالث
للديناميكا احلرارية  -دوال الطاقة احلرة وتطبيقاتها  -الإتزان الكيميائي -
الإتزانات ال�صنفية  -اخلاليا الكهروكيميائية  -نظرية احلركة للغازات  -حركية
التفاعالت الكيميائية  -نظريات حركية التفاعل.
متطلبات �سابقة ،ك 102
ك 242
نظرية الكم ـ درا�سة ميكانيكا الكم للأنظمة الب�سيطة ـ منوذج ذرة الهيدروجني ـ
الديناميكا احلرارية االح�صائية.
متطلبات �سابقة ،ك 241
ك � 232أ�س�س الكيمياء الع�ضوية ()2
ي�شمل املقرر درا�سة املركبات الكربونيلية غري امل�شبعة  ،a,bا�صطناع مركبات
ثنائي كربونيل وتفاعالتها  ،الأحما�ض ثنائية الكربوك�سيل و�أ�سـرتاتها  ،الأحما�ض
الهالوجينية والهيدروك�سيلية ،ال�سكريات والت�شكل الفراغي  ،املركبات العطرية
متعددة احللقات امللتحمة  ،املركبات امل�شبعة عديدة احللقات.
متطلبات �سابقة ،ك 231
ك  241الرثموديناميكا الكيميائية
ي�شمل املقرر على  :نظم الديناميكا احلرارية  -القانون الأول -معادلة كري�شوف-
القانون الثاين والثالث تطبيقات لقوانني الديناميكا احلرارية  -دوال الطاقة
احلرة � -شروط الإتزان  -معادالت ماك�سويل  -الإتزان الكيميائي  -الإتزانات
ال�صنفية  -اخلاليا الكهروكيميائية  -معامل الفاعلية واجلهد القيا�سي للأقطاب
– تطبيقات.
متطلبات �سابقة ،ك  102و ر202
ك  312طرق التحليل الآيل
الطرق الطيفية  :مقدمة يف الطيف  -قوانني االمت�صا�ص الطيفي – الأ�س�س
النظرية و تطبيقات كال” من :االمت�صا�ص اجلزيئي يف جمال الأ�شعة حتت
احلمراء واملرئية وفوق البنف�سجية  -الت�ألق والومي�ض اجلزيئي  -االمت�صا�ص
والت�ألق واالنبعاث الذري .الطرق الكهربائية  :مقدمة يف الكيمياء الكهربائية –
�أ�س�س الطرق الكهربائية يف التحليل الكيميائي  -طرق التحليل بالتيار الكهربائي
( )voltametricوالتحليل الكيميائي امل�ستقطب ( – ) polarographyاملعايرات
بقيا�س االمبري ()amperometric tit
متطلبات �سابقة ،ك 211
ك  313طرق الف�صل الكروماتوجرايف
وي�شمل على نبذه عن ن�ش�أة علم الف�صل الكيميائي ـ �آلية الف�صل ـ نظريات الف�صل
ـ الف�صل بطريقة الطبقة الرقيقة ـ الف�صل بطريقة الورق ـ الف�صل بطريقة
املبادالت الدالفية ـ طريقة ال�صل بال�سائل عايل الكفاءة ( )HPLCـ طريقة
الف�صل الغازي.
متطلبات �سابقة ،ك 211

كلية العلوم

ك 230
وي�شتمل املقرر على :درا�سة الربط الكيميائي يف املركبات الع�ضوية من خالل
نظرية التهجني  -تق�سيم املركبات الع�ضوية ح�سب املجموعة الوظيفية  -ت�سمية
املركبات الع�ضوية  -الت�شكل  -التفاعالت الكيميائية  -املركبات احللقية غري
املتجان�سة – ال�سكريات (  - ) carbohydratesالأحما�ض الأمينية والربوتينات -
الرتبينات -تطبيقات املركبات الع�ضوية يف الطب والزراعة والتغذية وال�صناعة.
متطلبات �سابقة ،ك 110

ك � 231أ�س�س الكيمياء الع�ضوية ()1
ي�شتمل املقرر على :درا�سة الرتابط الكيميائي يف املركبات الع�ضوية من خالل
نظرية الأفالك �أجلزيئية و التهجني  -تق�سيم املركبات الع�ضوية ح�سب املجموعة
الوظيفية  -ت�سمية املركبات الع�ضوية  -الت�شكل  -التفاعالت الكيميائية للمركبات
الع�ضوية �أحادية املجموعة الوظيفية.
متطلبات �سابقة ،ك 202
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ك 323
جتارب خمتارة يف الكيمياء غري الع�ضوية حتتوي على طرق حت�ضري مرتاكبات
العنا�صر االنتقالية والتعرف عليها با�ستعمال اال�شعة حتت احلمراء  ،و الطيف
املرئي و فوق البنف�سجي  ،و طيف الرنني النووي املغناطي�سي .جتارب كيميائية
طبيعية ت�شمل الطرق احلرارية و املغناطي�سية و التو�صيلة الكهربية و الدوران
الب�صري.
متطلبات �سابقة ،ك 322
ك 334
ي�شمل املقرر على الفاعلية الكيميائية والعوامل امل�ؤثرة فيها� ،ألآليات املختلفة
للتفاعالت الع�ضوية ،الطرق املتنوعة امل�ستخدمة يف التعرف على �آلية التفاعل
الع�ضوي ،كيفية تطبيق الطرق ال�سابقة لال�ستدالل على �صحة �آليات التفاعالت
الع�ضوية التي �سيتم تدري�سها يف هذا املقرر.
متطلبات �سابقة ،ك 333
ك  322كيمياء غري ع�ضوية ()2
�أنواع املت�صالت -ت�سمية املرتاكبات التنا�سقية با�ستخدام قواعد )IUPAC(-
التماثل -نقطـ ـ ــة املجموعة و الرتكيب -الأعداد التنا�سقية و الأ�شكال الهند�سية-
الت�شكل الفراغي الهند�سي و َّ
ال�ضوئي و غريها -طرق حت�ضري املرتاكبات التنا�سقية
و الفلـ ــز ع�ضوية -العوامل التي ت�ؤثر على ثبات املرتاكبات -ثبات املرتاكبات يف
املحاليل املائية -الت�أثري املخلبي -اخل�صائ�ص املغنـ ـ ــاطي�سية للم ــادة الكيميائية-
القابلية املغناطي�سية و الع ــزم املغنـاطي�سي -الرتكيب الكهريبي للعن
متطلبات �سابقة ،ك 221
ك  333مطيافات املركبات الع�ضوية
وي�شمل املقرر �أطياف االمت�صا�ص الكهريبي � -أطياف الأ�شعة حتت احلمراء -
�أطياف الرنني النووي املغناطي�سي � -أطياف الكتلة  -التدريب على التعرف على
الرتكيب البنائي للمركبات الع�ضوية من خالل �أطياف الأجهزة ال�سابقة.
متطلبات �سابقة ،ك 232
ك  343كيمياء فيزيائية جتريبية
جمموعة من التجارب املنتقاه يف الكيمياء الفيزيائية والتي تغطي املو�ضوعات التي
مت درا�ستها يف املجال.
متطلبات �سابقة ،ك 241
ك  344الكيمياء احلركية
النظرية اجلزيئية احلركية للغازات � -سرعة و ميكانيكية التفاعالت الكيميائية
– معادالت املعدل – التفاعالت يف املحاليل – الكيمياء ال�ضوئية و التفاعالت
القطبية – التفاعالت الغري متجان�سة
متطلبات �سابقة ،ك 241
كلية العلوم

ك  345كيمياء احلالة ال�صلبة وال�سطوح
النظام البلوري -وحدة اخللية -حيود الأ�شعة ال�سينية -البلورات املكعبة� -أنواع
ا�شباه املو�صالت –�أمتزاز الغازات -كيمياء ال�سطوح -الأمتزاز من املحاليل-
احلفز املتجان�سة وغري املتجان�سة -احلفز الأنزميي -الغرويات �أنواعها -طرق
التح�ضري
متطلبات �سابقة ،ك 241

ك 390
 .1يتلقى الطالب حما�ضرات و تدريبات معتمدة من الق�سم يف �أحد املجاالت
التخ�ص�صية بالق�سم.
 .2يجري الطالب درا�سة معملية �أو حقلية يف جهة حكومية �أو قطاع خا�ص يقدم من
خالله نتائج لها عالقة مبو�ضوع التدريب.
 .3يكتب الطالب تقريرا” علميا” مف�صال” عن درا�سته و تدربه و نتائجه البحثية
و يقدمه يف حلقة درا�سية �أو �إلقاءه على جلنة تقوم بتقييم برنامج التدريب امليداين
للطالب.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
ك 415
درا�سة مفهوم الكيمياء التحليلية � ،شرح توظيف الطرق التقليدية و االلية حلل �أهم
املع�ضالت ال�صناعية  ،فهم طبيعة العينات قيد الدرا�سة قبل اجراء التحليل � ،أخذ
االحتياطات الالزمة لتحليل العينات ال�صناعية  ،االخطاء و طرق معاجلتها.
متطلبات �سابقة ،ك  312و ك 313
ك 414
الطرق اجلهدية يف التحليل الكيميائي ـ اال�س�س النظرية والتطبيقات املبا�شرة
واملعايرات اجلهدية ـ انواع الأقطاب الإنتقائية وتطبيقاتها ـ طرق التحليل
بالرت�سيب الكهربائي وقيا�س كمية الكهرباء ـ طرق التحليل با�ستخدام التو�صيل
الكهربائي وتطبيقاتها.
متطلبات �سابقة ،ك 312
ك 416
مقدمة عن مطياف الكتلة ـ املكونات اال�سا�سية للأجهزة ـ طرق تفكك وحتطيم
اجلزيئات ـ الأجهزة امل�ستخدمة لتقدير املركبات الع�ضوية ـ الأجهزة امل�ستخدمة
لتقدير العنا�صر ـ التداخالت و طرق التغلب عليها ـ تف�سري النتائج ـ تطبيقات
مطياف الكتلة.
متطلبات �سابقة ،ك  312و ك 313
ك417
تفاعالت الت�ضخيم وا�ستخداماتها يف التحليل الكيميائي ـ التحليل العن�صري
وطرقه ـ طرق حت�ضري املحاليل القيا�سية املختلفة ـ مقارنة وتقييم طرق التحليل
الكيميائي املختلفة.
متطلبات �سابقة ،ك 312
ك 424
التعــاريف و النظــريات يف نظ ــرية املجموعات -التم ــاثل اجلزيئي و نقطة
املجموعات  -امل�صفوفــات و عمليات التماثل -نظــرية التعامــد العظيمـ ــة-
اختــزال التمثيـالت القابلــة لالخت ــزال -الناجت املبا�شر -بنــاء �أفالك التهجني
لروابــط �سيجما و باي با�ستخــدام نظــرية املجموعات للجزيئات  ABNوالأفالك
اجلــزيئية -الطيــف االهتـزازي للجـزيئات الكيميائيـة -تعيني عـ ــدد الأ�شـكال
االهتــزازية -طيــف االمت�صــا�ص للأ�شع ــة حتت احلمـراء و تــ�شتيت رامـان
متطلبات �سابقة ،ك 322

314
1/11/11 9:47:12 AM

���� ������.indd 314

قسم

الـكيــميـــــاء
أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالقسم

فوزية محمد النويصر

عبدالغني حمزه سليمان

الأ�ساتذة

كيمياء حتليلية
� 1966شيفلد بريطانيا

كيمياء فيزيائية حتليلية
 1998جامعة لندن – رويال هولوي بريطانيا

أحمد عمر بغلف

عزت محمود سالم

www.kau.edu.sa/falnowaiser

كيمياء غري الع�ضوية
1975م مان�ش�سرت بريطانيا
حسن عبدالقادر البار

كيمياء ع�ضوية
 1989ويلز كاردف بريطانيا
سالم أحمد باسيف

كيمياء ع�ضوية
 1989كنت بريطانيا

كيمياء حتليلية
1985م املنيا م�صر
عمر علي الزين

غري ع�ضويه
� 1977سرياكيو�س امريكا
محمد أحمد آشي

حتليليه
� 1973شيفل بريطانيا

سليمان ناصر باسهل

محمد سرور شهاوي

sbashel@kau.edu.sa
سعداهلل قاري عزيز

محمد صالح توفيق

كيمياء
 1979ليفربول بريطانيا

كيمياء فيزيائية
� 1988س�سك�س بريطانيا

كيمياء حتليليه
 1986ا�سرتاتوكالند بريطانيا
ع�ضويه
 1983ويلز كاردف بريطانيا

عسيري محمد عبداهلل

saziz@kau.edu.sa
سيف الدين نصر عياد

كيمياء ع�ضويه
 1994ويلز كاردف بريطانيا

شعيل أحمد الثبيتي

كيمياء ع�ضوية
1991م املن�صورة م�صر

كيمياء ع�ضويه
 1990املن�صورة م�صر

كيمياء فيزيائية
 1990ميزوري كولومبيا �أمريكا
صالح سالم الجعيد

كيمياء فيزيائية
� 1990س�سك�س بريطانيا
صالح عمر باحـفي

كيمياء حتليليه
 1989كنت بريطانيا

طارق رشاد سبحي

� 1998إدنربة بريطانيا

عبدالرحيم عبدالرحمن سمرقندي

عبدالرحمن عبيد اليوبي

كيمياء فيزيائية
� 1986إ�سك�س بريطانيا

عبيد يوسف اهلل عبداهلل

كيمياء فيزيائية
 1984ويلز كاردف بريطانيا

محمد اسحاق غالم

كيمياء غري الع�ضوية
 1967اك�سفورد بريطانيا

مطلق شديد الجحدلي

كيمياء الع�ضوفلزية
 2000بنقور بريطانيا
محمد ماجد بخش

�أ .م�ساعد
 1996ويلز بريطانيا

محمد مختار محمد

كيمياء فيزيائية
 1997القاهرة م�صر
محمد وزير قاضي

كيمياء فيزيائية
 1998كنتاكي امريكا
الأ�ساتذة امل�ساعدون

مجدي يوسف عبدالعال

الأ�ساتذة امل�شاركون
أقبال محمد اسماعيل

كيمياء فيزيائية
� 1997ساوثهامبتون بريطانيا

iismail@kau.edu.sa

توفيق عبدالكريم عميرة

كيمياء حتليلية
 1981االزهر م�صر
حميده محمد عبدالحميد

كيمياء ع�ضوية
 1980اال�سكندرية القاهرة
عبداهلل حسين قستي

كيمياء فيزيائية
 1986توليدو امريكا

عبدالعزيز ابراهيم السباعي

كيمياء حتليلية
 1975لفربا بريطانيا

ابراهيم أحمد مخالد

كيمياء غري الع�ضوية
2006م ديرهام بريطانيا
اكرام يوسف دانش

كيمياء حتليلية
 1996نيوكا�سيل بريطانيا

eydanish@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/eydanish
الهام سالم باعيسى

كيمياء غري ع�ضويه
2004م جامعة �شرق �أجنليا بريطانيا

ebaeissa@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa.ebaeissa
الهام شفيق اعظم

ع�ضوية
� 2002س�سك�س بريطانيا

eazam@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/eazam
ايمان زكريا حجازي

كيمياء فيزيائية
 1984اال�سكندرية م�صر

كلية العلوم

كيمياء فيزيائية
 1987وا�شنطن �أمريكا

falnowaiser@kau.edu.sa

www. Kau.edu.sa/Ehegazy
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بسمه غالب الحقبي

كيمياء التحليل البيئي
 2007جال�سكو بريطانيا

ww..kau.edu.sa/balhogbi
تهانى انور الزيات

كيمياء
 1974اال�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/telzayat
ثناء ابراهيم الدسوقي

كيمياء غري ع�ضوية
 1975ا�سيوط م�صر

www.kau.edu.sa/taltayeb
حسن مبروك البشري

كيمياء حتليلية
 2008لفربا بريطانيا
خالد عمر الفوتي

كيمياء ع�ضوية
� 2002س�سك�س بريطانيا
خديجه عمر بادحدح

كيمياء ع�ضوية
 1999امللك عبدالعزيز ال�سعودية

www.kau.edu.sa/kbadahdah
رحاب فؤاد عنقاوي

كيمياء ع�ضوية
2001م ايوا امريكا

rangawi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/rangawi
سالم عبود حميد

كيمياء فيزيائيه �إ�شعاعيه
 1999ويلز كاردف بريطيانيا
سامية عبدالحميد كوسة

كيمياء فيزيائية
 2004نيوكا�سل بريطانيا

skousah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/skousah

كلية العلوم

عبدالعزيز صالح باشماخ

كيمياء حتليلية
1992م ،لفربا بريطانيا
فاطمه محمد محجوب

كيمياء فيزيائية
 1996اال�سكندرية م�صر

فوزيه البلوي فالح

كيمياء ع�ضوية
 2008امللك �سعود ال�سعودية
لطيفه ابوبكر الخطيب

كيمياء حتليلية
 2007جامعة لفربا بريطانيا

www.kau.edu.sa/lateefa
محمد سليمان عبدالسالم

كيمياء فيزيائية

mabdelsalam@kau.edu.sa
نسرين سعيد الصوابي

كيمياء ع�ضوية
 1990عني �شم�س م�صر

niahmad...kau.edu.sa
هادي محمد مرواني

كيمياء حتليلية
2007م لويزيان �أمريكا

سهى محمد علي البخاري

كيمياء فيزيائية
 2007جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

salbukhari@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/salbukhari
عفاف سعود المسعودي

غري ع�ضوية
2000م ،امللك عبدالعزيز ال�سعودية

منى محسن باروم

حتليلية
 1995امللك عبدالعزيز ال�سعودية

mbaroom@kau.edu.sa
www.mbaroom@kau.edu.sa
هاله محمد علي شويل

غري ع�ضوية
1990م ،امللك عبدالعزيز ال�سعودية

www.kau.edu.sa/shuwailh

هناء اسعد قزاز

كيمياء
 2001نور�ش بريطانيا

hgazzaz@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hgazzaz
ياسر محمد العنقري

كيمياء فيزيائية
 2003كنت بريطانيا
املحا�ضرون

ابتسام عبداهلل الصبان

كيمياءفيزيائية
2005م ،جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية
امل سالمين باصالح

كيمياء
امللك عبدالعزيز جدة ال�سعودية

جماالت فرحات السيد

كيمياء ع�ضوية
م�صر القاهرة

زهراء محمد العمشاني

كيمياء ع�ضوية
2004م ،جامعة امللك عبدالعزيز جدة

zalamshany@kau.edu.sa
www. kau.edu.sa/zalamshany
زينب محمد صيقل

كيمياء حتليلية
2005م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية
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علوم األحياء
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 02- 6952291:حتويلة52291 :

bio@kau.edu.sa
www.bio.kau.edu.sa

النشأة

عام  1973م
الخطة الدراسية لمتطلبات القسم

يدر�س الطالب (� )-128-ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( --علوم الأحياء- )--
يدر�سها جميع الطالب بالثالث �شعب
مقررات الق�سم (االجبارية)
م

ا�سم املقرر

رمز و رقم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
3
4
احياء عامة 1
�أح 110
1
3
3
4
�أحياء عامة 2
�أح 202
2
3
2
3
وراثة عامة
�أح 221
3
3
2
3
بيولوجيا اخللية
�أح 222
4
3
2
3
الأحياء الدقيقة العامة
�أح 231
5
3
2
3
النبات العام
�أح 241
6
3
2
3
احليوان العام
�أح 251
7
3
2
3
�أ�سا�سيات علم البيئة
�أح 271
8
3
2
3
بيولوجيا جزيئية
�أح 325
9
3
2
3
تلوث بيئي
�أح 471
10
                                               
املجموع
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( -علوم االحياء( - )--م�سار – احياء دقيقة )
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أح 330
�أح 331
�أح 332
�أح 333
�أح 335
�أح 336
�أح 430
�أح 432
�أح 434
�أح 436

فريو�سات
بكرتيا
فطريات
طحالب
بيئة ميكروبية
ف�سيولوجي �أحياء دقيقة
علم املناعة والأم�صال
�أمرا�ض النبات
ميكروبيولوجيا مر�ضية
ميكروبيولوجيا الأغذية

املجموع

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                                                               

�أح 110
�أح 110
�أح 110
�أح 202
�أح 202
�أح 202
�أح 202
�أح 222
�أح 271
               

متطلبات �سابقة

�أح 231
�أح 231
�أح 231
�أح 231
�أح 231
�أح 331
�أح ()331+330
�أح 332
�أح 336
�أح ()336+335
               

كلية العلوم

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

               
               
               
               
               
               

متطلبات �سابقة
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(م�سار – احياء دقيقة) مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

�أح 334
�أح 431
�أح 433
�أح 435
�أح 437
�أح 438
�أح 451
�أح 391
�أح 392

�أ�س�س تق�سيم الأحياء الدقيقة
ميكروبيولوجيا الرتبة واملياه
وراثة �أحياء دقيقة
ميكروبيولوجيا �صناعية
ميكروبيولوجيا تلوث البيئة
بيئة طحالب
علم الطفيليات
قراءات و م�صطلحات لغوية
تخ�ص�صية
تطبيقات حا�سوبية يف الأحياء

املجموع

متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( -علوم الأحياء- )--
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعات املعتمدة

                2
2
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
2
3
                3
3
                3
3
                                                               
(م�سار – علم النبات )

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أح 333
�أح 341
�أح 342
�أح 343
�أح 344
�أح 345
�أح 441
�أح 442
�أح 443
�أح 447

طحالب
ت�شريح نبات
ف�سيولوجي نبات ()1
ت�صنيف النباتات الزهرية ()1
ت�صنيف النباتات الزهرية ()2
عالقة النبات باملاء والرتبة
تغذية نبات
ف�سيولوجي نبات ()2
بيئة نباتية
حتليل �أن�سجة نباتية

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

املجموع

مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة (م�سار – احياء نبات)

كلية العلوم

م

رمز و رقم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

�أح 332
�أح 348
�أح 440
�أح 444
�أح 445
�أح 446
�أح 448
�أح 391
�أح 392

ا�سم املقرر

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                                                               

ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

                2
3
3
فطريات
النباتات الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية
                2
3
3
                2
3
3
نبات اقت�صادي
                1
3
2
ميكروبيولوجيا النبات
                2
3
3
الف�سيولوجيا البيئية للنبات
                2
3
3
�أر�شجونيات
                2
3
3
فلورا اململكة العربية ال�سعودية
                3
3
قراءات و م�صطلحات لغوية تخ�ص�صية
                3
3
تطبيقات حا�سوبية يف الأحياء
                                                               
املجموع

متطلبات �سابقة

�أح 231
�أح ()332+331
�أح ()231+221
�أح ()336+335
�أح 336
�أح 333
�أح 251
               

متطلبات �سابقة

�أح 231
�أح 241
�أح 241
�أح 241
�أح 343
�أح 241
�أح 345
�أح 342
�أح ()345+271
�أح 241

               

متطلبات �سابقة

�أح 231
�أح 241
�أح 241
�أح 332
�أح ()443+442
�أح 344
�أح 443
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متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( -علوم االحياء( - )--م�سار – احياء حيوان )
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أح 351
�أح 353
�أح 354
�أح 355
�أح 356
�أح 359
�أح 451
�أح 452
�أح 455
�أح 456

الفقاريات ()1
علم االن�سجة احليوانية
ف�سيولوجي حيوان ()1
علم الأجنة
حت�ضري عينات حيوانية
علم احل�شرات العام
علم الطفيليات
علم الطيور
علم الثدييات
علم �سلوك احليوان

املجموع

ال�ساعات املعتمدة

3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
                                               

(م�سار – احياء حيوان) مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

�أح 352
�أح 357
�أح 358
�أح 450
�أح 453
�أح 454
�أح 457
�أح 458
�أح 459
�أ 460
�أح 461
�أح 462
�أح 463
�أح 464
�أح 465
�أح 466
�أح 391

ال�ساعات املعتمدة

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

1
3
2
الفقاريات ()2
1
3
2
زراعة اخلاليا والأن�سجة احليوانية
2
3
3
علم الربمائيات والزواحف
1
3
2
الغدد ال�صماء
2
3
3
ف�سيولوجي حيوان ()2
2
3
3
علم الأ�سماك
2
3
3
بيئة حيوانية
1
3
2
احل�شرات االقت�صادية والطبية
2
3
3
ت�شريح مقارن للفقاريات
2
3
3
بيولوجيا وت�صنيف الفقاريات
�أ�س�س ت�صنيف احليوان والتنوع
2
2
البيولوجي
2
3
3
فونا اململكة
2
3
3
ف�سيولوجيا احل�شرات
2
3
3
ت�صنيف احل�شرات
2
3
3
الفونا احل�شرية يف اململكة
2
3
3
مكافحة �آفات ح�شرية
قراءات و م�صطلحات لغوية تخ�ص�صية
3
3
                                                               
املجموع

�أح251
�أح 251
�أح 251
�أح 251
�أح 251
�أح 351
�أح 251
�أح 251
�أح 251
�أح ()354+251
               

متطلبات �سابقة

�أح 351
�أح 251
�أح 251
�أح 254
�أح()357+354
�أح 251
�أح 271
�أح 359
�أح 251
�أح 251
�أح 251
�أح 251
�أح 359
�أح 359
�أح 359
�أح 359
               

كلية العلوم

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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قسم

علوم األحياء
توصيف المقررات

�أح 110
التعريف بعلم الأحياء -الأ�سا�س الكيميائي للحياة (املكونات غري الع�ضوية
للكائنات احلية -املكونات الع�ضوية للكائنات احلية -التفاعالت احليوية
والإنزميات) -اخلاليا والأن�سجة :الرتكيب والوظائف -التنوع احليوي (مبادئ
الق�سيم والت�صنيف -الفريو�سات ،البكترييا ،الفطريات والطحالب -النبات-
احليوان) -التغذية -الأي�ض و�ش�ؤون الطاقة احليوية (البناء ال�ضوئي :تثبيت
الطاقة ال�شم�سية -بناء اجلزيئات احليوية الكبرية وتخزين الطاقة -حتليل
اجلزيئات احليوية الكبرية وانطالق الطاقة
�أح 200
م�صادر اخلطورة يف املختربات (املخاطر الطبيعية ،املخاطر الكيميائية،
الأ�شعة ،املخاطر البيولوجية) ،ال�سالمة والوقاية ال�شخ�صية ،الإ�سعافات
الأولية ،ترتيبات املعمل ،التخل�ص من النفايات املعملية ،ال�سالمة يف الدرا�سات
احلقلية
�أح 221
مقدمة للتعريف بالعلم �أفرعه وتاريخه وجماالت تطبيقه  -الأ�سا�س اخللوي
للوراثة  -الوراثة املندلية  -التغريات يف الن�سب املندلية  -الوراثة الكمية -
االرتباط اجليني واخلرائط الكروموزومية  -الوراثة الالمندلية  -االختالالت
الكروموزومية  -املادة الوراثية ( )DNAمن حيث الرتكيب والوظيفة
والتنظيم والطفرة وانتظامها يف م�ستويات تركيبية يف الكروموزومات  -وراثة
الع�شائر  -وراثة ال�سلوك والأجنة  -الوراثة وال�سرطان واملناعة
�أح 281
املجاهر -الأجزاء ،كيفية اال�ستخدام وال�صيانة� ،إعداد العينات للفح�ص
املجهري-زيارة معمل املجهر االلكرتوين وفح�ص بع�ض العينات املعدة وال�صور
الفوتوغرافية املعدة لها -كيمياء الكائنات احلية -درا�سة الطرق الكيميائية
للتعرف على الربوتينات والكربوهيدرات والدهون والأحما�ض النواتية-درا�سة
بع�ض التفاعالت االنزميية -اخلاليا-التعرف على �أجزاء اخللية حقيقية
النواة و�أولية النواة ومن ثم معرفة الفروق اجلوهرية بينهما بفح�ص مناذج
جمهزة من احليوان والنبات والكائنات الدقيقة
�أح 202
الهرمونات النباتية واحليوانية  -اجلهاز الدوري (النقل) يف النبات واحليوان
 املناعة يف النبات واحليوان  -الإح�سا�س  -اجلهاز الع�صبي � -سلوك النباتواحليوان  -البيئة والكائنات احلية  -نظريات ن�ش�أة احلياة وتطورها .
كلية العلوم

�أح 222
مقدمة عامة  -تاريخ تطور علم بيولوجيا اخللية  -نظرية اخللية وتعريف بيئة
اخللية  -عالقة اخللية بعلوم الأحياء  -الوحدة الوظيفية يف اخلاليا احلية -
�أنواع وتركيب اخلاليا واختالفها عن الفريو�سات  .الغ�شاء البالزمي  :تركيبه
ووظائفه  -الهيكل اخللوي  .ع�ضيات اخللية  :تركيبها ووظائفها  -احلركة
و�آلياتها يف اخلاليا  -التكوين اجلنيني  -متايز اخلاليا .
�أح 231
يدر�س الطالب يف هذا املقرر ال�سرد التاريخي الكت�شاف ودرا�سة علم الكائنات
الدقيقة  -خ�صائ�ص الكائنات اخللوية والالخلوية و�أوجه الت�شابه واالختالف

يف ما بينها � -أهمية الكائنات الدقيقة والأدوار التي تقوم بها وتنوع �أ�شكال
الكائنات الدقيقة وطرق تكاثر ومعي�شة الكائنات الدقيقة  -درا�سة املجاميع
امليكروبية كل على حدة  -الفريو�سات  -البكرتيا  -الفطريات  -الطحالب -
الربوتوزوا .
�أح 251
درا�سة ال�شكل البنائي وال�صفة الت�صنيفية والت�سمية العلمية والدعامة والوقاية
واحلماية واحلركة للأق�سام الكربى للمملكة احليوانية  -درا�سة ال�صفات
املورفولوجية والبيولوجية والت�شريحية والتوزيع اجلغرايف لل�شعب والطوائف
يف اململكة احليوانية .
�أح 325
م�ستويات الرتكيب يف الربوتينات  -الربوتينات االقرتانية ()conjugatedition
والهيموجلوبني  -الأنزميات واجللوبيولينات املناعية  -الكربوهيدرات :
ال�سكاكر االحادية والثنائية واملتعددة وانتظامها لتكوين اجلدار اخللوي
والكايتني وحم�ض الهايالورونيك الكرياتني والكوندزوتني واالينولني
واجلاليكوجينو الن�شا النباتي  ،الربويتوجالكانات  ،اجلاليكوبروتينات،
اجلاليكوليبيدات  -الليبيدات وانتظامها مع اجلزيئات الكبرية الأخرى -
الأحما�ض النووية وانتظامها مع اجلزيئات.
�أح 241
مقدمة عامة  -تاريخ علم النبات وعالقته بعلوم احلياة  -البذرة و�أنواع البذور
والإنبات  -ال�شكل الظاهري لنبات زهري  -درا�سة تف�صيلية لأع�ضاء النبات
الرئي�سية وحتوراتها  -الرتكيب الت�شريحي ومدى مالئمة الرتكيب مع الوظيفة
 ت�أثري البيئة � -أنواع التكاثر يف النبات .�أح 271
مدخل �إىل علم البيئة  -مفهوم علم البيئة وجماالته وعالقته بالعلوم
الأخرى مع �إلقاء نظرة تاريخية على دور العلماء العرب وامل�سلمني يف علم
البيئة  -مكونات النظام البيئي و�أنواع الأنظمة البيئية وتغري الأنظمة البيئية
(التعاقبات البيئية) وتدفق الطاقة يف النظام البيئي  -الدورات البيولوجية
وتوزيع الكائنات احلية والعالقات البيولوجية �ضمن النظام البيئي  .رحالت
علمية للتعرف على البيئات املختلفة باململكة العربية ال�سعودية .
�أح 330
 -1درا�سة طبيعة الفريو�سات واكت�شافها وعالقتها بالأحياء و�صفاتها
االحيائية واجلمادية.
 -2درا�سة خ�صائ�ص الفريو�سات وت�شمل التنقية  ،زراعة الفريو�سات  ،كيمياء
ومورفولوجيا
الفريو�سات  ،اخلوا�ص امل�صلية وت�صنيف وت�سمية الفريو�سات .
 -3درا�سة جماميع الفريو�سات وت�شمل الفريو�سات البكتريية ،النباتية
واحليوانية.
�أح 331
ال�صفات املظهرية والرتكيب الداخلي للبكرتيا  -تركيب اجلدار اخللوي -
حركة البكرتيا  -اجلراثيم الداخلية  -منو وتكاثر البكرتيا  -التعرف علي
البكرتيا وتق�سيمها.
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علوم األحياء
�أح 333
درا�سة ال�شكل الظاهري  -التكاثر  -التق�سيم مع درا�سة كل ق�سم على حده -
ايجاد العالقة بني الطحالب والكائنات الأخرى  -الأهمية االقت�صادية .
�أح 335
تاريخ تطور و�أهمية امليكروبات  -حتديد اعداد امليكروبات والكتلة احليوية
والن�شاطات  -مواطن البيئة امليكروبية  -انت�شار امليكروبات املختلفة يف
الأو�ساط البيئية املختلفة  -تركيب ومنو املجتمعات امليكروبية  -تداخل
التفاعل والأن�شطة بني امليكروبات  -عالقة امليكروبات بالكائنات احلية
الأخرى (نبات ،حيوان � ،إن�سان).
�أح 341
الرتكيب العام والدقيق جلدار اخللية النباتية  -النقر � -أنواع وتق�سيم
املر�ستيمات � -أنواع اخلاليا والأن�سجة االبتدائية الدائمة  -اجلهاز الوعائي
الأويل  -تركيب اجل�سم االبتدائي � -أنواع النمو الثانوي يف ال�سيقان واجلذور
 النمو الثانوي ال�شاذ  -بع�ض التغريات التي ت�صاحب النمو الثانوي�أح 332
مقدمة عامة عن الفطريات  -الرتاكيب املورفولوجية والت�شريحية للفطريات
 النمو والتغذية يف الفطريات  -الفطريات الهالمية  -الفطريات امل�سوطة -الفطريات الزيجية  -الفطريات الزقية  -الفطريات الناق�صة  -الفطريات
البازيدية  -الن�شاطات احليوية  -الأهمية االقت�صادية للفطريات .
�أح 334
مقدمة عن تق�سيم الأحياء الدقيقة  -الدرا�سات ال�ضرورية لت�صنيف العزالت
غري املعروفة (ال�صفات الظاهرية  -ال�صفات الف�سيولوجية  -الدرا�سات
الوراثية)  -نظم الت�صنيف احلديثة  -قواعد الت�سمية  -الأ�ساليب املختلفة
لتق�سيم الأحياء الدقيقة .
�أح 336
ت�أثري العوامل البيئية والكيميائية على النمو امليكروبي  -االحتياجات الغذائية
 �إنتاج الطاقة  -الأنزميات امليكروبية  -تفاعالت �إزالة الهيدروجني -التحوالت الأي�ضية للكربوهيدرات واملواد النيرتوجينية والدهون  -عالقة
التحوالت الغذائية بعمليتي البناء والنمو .

�أح 351
ت�صنيف الالفقاريات الدنيا مع ذكر �أمثلة  -ن�ش�أة الكائنات احلية وتطورها
 التنظيم الأي�ضي  -التماثل � -أنواع الفلج  -التنف�س  -الإخراج  -التكاثر امل�ستعمرات البيولوجية يف الالفقاريات الدنيا  -رحلة علمية للتعرف علىالبيئات املحلية للحيوانات الالفقارية وجمع العينات .
�أح 353
مقدمة عن اخللية ومكوناتها واالنق�سام الغري مبا�شر وكيفية الن�سيج وتعريفه
ب�شكل خمت�صر ومب�سط (كمدخل) ثم درا�سة الأن�سجة احليوانية ب�أنواعها
ودرا�سة الأجهزة املختلفة و�أنواعها ودرا�سة الغدد ال�صماء من الناحية
الت�شريحية (الن�سيجية) واجلهاز احل�سي .
�أح 355
مقدمة  -تكوين الأم�شاج  -الإخ�صاب  -التفلج وخرائط امل�صري  -مناذج
للتكوين اجلنيني املبكر يف ال�سهيم والربمائيات والطيور والثدييات (ال�سهيم
 ال�ضفدعة  -الكتكوت  -الإن�سان)  -التوائم  -التلقيح اال�صطناعي  -التكاثرالعذري  -الت�شوهات اخللقية .
�أح 344
مقدمة  -قرائن علم ت�صنيف النباتات الزهرية  -علم ال�شكل الظاهري
املقارن � -أ�سا�سيات علم اللقاح  -ال�صفات الت�شريحية ذات املغزى الت�صنيفي
 علم اخللية وعالقته بت�صنيف النبات � -أ�سا�سيات علم الت�صنيف الكيميائي درا�سة ف�صائل خمتارة من مغطاة البذور  .رحالت علمية للتعرف علىالنباتات يف مواطنها الطبيعية وجلمع العيتات
�أح 348
نبذة تاريخية للنباتات الطبية عامة مع تقدمي خا�ص للدرا�سات التي قدمها
علماء العرب وامل�سلمني يف هذا املجال – �أهمية النباتات الطبية يف حياة
الإن�سان – اال�ستعماالت املختلفة للنباتات الطبية و�أهميتها – درا�سة و�صفية
وتق�سيمية للنباتات الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية مع معرفة الأجزاء
امل�ستخدمة منها طبي ًا .
�أح 352
ت�صنيف الالفقاريات العليا ( احللقيات  ،الديدان اخلرطومية  ،املخلبيات ،
مف�صليات الأرجل  ،الرخويات  -اجللد�شوكيات) مميزات عامة  ،ال�سيلوم ،
والتمف�صل مع ذكر �أمثلة له � ،أمثلة للجهاز احلركي � ،أنواع الإخراج و�أمثله له
و�أع�ضاء الإخراج  ،اجلهاز الع�صبي وامل�ستقبالت و�أع�ضاء الإح�سا�س  ،الغدد
ال�صم يف احللقيات  ،الق�شريات  ،احل�شرات  ،االرتباطات البيولوجية .

كلية العلوم

�أح 342
نبذة خمت�صرة عن الأنزميات  -البناء ال�ضوئي وتفاعالته الكيميائية � -أي�ض
املواد الكربوهيدراتية � -أي�ض املواد النيرتوجينية � -أي�ض املواد الدهنية -
العوامل امل�ؤثرة يف البناء ال�ضوئي  -التنف�س وتفاعالته الكيميائية  -العوامل
امل�ؤثرة على التنف�س  -العالقة بني البناء ال�ضوئي والتنف�س .
�أح 343
مقدمة ت�شمل تاريخ علم ت�صنيف النبات مع تو�ضيح �أهداف املقرر  -الزهرة
(الزهرة من الوجهة املورفولوجية  ،تركيب الأجزاء املختلفة)  -البذرة (غري
املحدودة  ،املحدودة  ،املختلطة  ،البذرات من حيث عالقتها الفيلوجينية)
 عمليات التلقيح والإخ�صاب وتكوين الثمار وانت�شارها  -النظم اجلاريةلت�صنيف النباتات  -ف�صائل خمتارة من مغطاة البذور  .رحالت علمية
للتعرف على النباتات يف مواطنها الطبيعية وعلى بيئتها .

�أح 345
من�ش�أ الرتبة الطبيعية وتطورها  -دور العوامل الفيزيائية والكيميائية  -خوا�ص
الرتبة (الرتكيب  ،املاء  ،احلرارة  ،الهواء)  -الكائنات الدقيقة  -تكوين
املواد الع�ضوية � -أنواع الرتبة  -اخلوا�ص الفيزيائية للماء  -ال�سوائل العادية
والقطبية  -تركيب جزئي املاء  -التوازن املائي يف اخللية � -أ�سباب اختالل
القوى التي ت�ؤدي �إىل احتفاظ اخلاليا باملاء  -ميكانيكية انتقال املاء يف النبات
 -االمت�صا�ص  -النتح .
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علوم األحياء
�أح 354
التغذية  :املواد الغذائية  ،طرق التغذية يف احليوانات
 ،اله�ضم والإمت�صا�ص  ،الأيــ�ض والطاقة .
التنظيم احلراري :درجة حرارة احليوان  ،االحتمال
احلراري � ،آليات التنظيم احلراري ،
الت�أقلم احلراري .
الإخراج� :أع�ضاء االخراج يف احليوانات ووظائفها،
املواد الإخراجية والإخـ ــراج الآزوتي .
التكاثر :طرق التكاثر يف احليوانات � ،أع�ضاء
التنا�سل  ،الدورات التنا�سلية ،احلمل والوالدة .
�أح 356
طرق جمع العينات �أو ا�ستئ�صالها  ،التخدير ،
املحاليل الف�سيولوجية  -املجاهر و�أنواعها � -أنواع
التح�ضريات املجهرية  -التثبيت واملثبتات  -الغ�سل -
نزع املاء  -الرتويق  -الت�شريب  -الطمر وو�سائطه -
القطع و�أنواع امليكروتوم  -الأ�س�س النظرية والعملية
لعملية ال�صبغ  -ال�صبغات و�أنواعها وطرق ال�صبغ
 حت�ضري القطاعات بطريقة التجميد  -كيمياءاالن�سجة املجهرية  -املجاهر و�أنواعها  -التحنيط
وحفظ عينات املتحف .
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم

صالح محمد القرني

�أحياء دقيقة
1990م داندي بريطانيا
صالح عبدالعزيز الكريم

�أجنة فقاريات
1987م نوتنجهام بريطانيا
skarim@kau.edu.sa

طارق راشد محرم

علم حبوان
1989م قناة ال�سوي�س م�صر

علم حيوان
 1990اال�سكندرية م�صر

حسن سعيد الزهراني

علم نبات
1990م �س�سك�س بريطانيا
كلية العلوم

خالد محمد غانم

علم نبات
1982م اال�سكندرية م�صر

شادية مصطفى عمارة

ح�شرات �إقت�صادية
 1987رو�سيا �أكادميية العلوم الزراعية مبو�سكو

somara@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/somara

حسن محفوظ فلمبان

بيئة طيور
1986م �شرق اجنيليا بريطانيا
hfelemban@kau.edu.sa

علم احل�شرات
1979م �إيوا امريكا
عبدالمنعم عبدالمجيد الطوخي

نيفين صالح جويلي

علم نبات
1982م الزقازيق م�صر
علي احمد الرباعي

بيولوجيا وف�سيولوجيا
1981م ديرهام بريطانيا

aalrobai@kau.edu.sa
فتوح محمد الدمياطي

أبوبكر محمود جمعه

حسين خميس علي

assaggaff@kau.edu.sa

وراثة
1991م �س�سك�س بريطانيا

فهد عبدالرحمن الفاسي

علم حيوان
1990م �سوانزي بريطانيا

ف�سيولوجي ح�شرات
1982م ديرهام بريطانيا

عبدالرحمن عبدالفتاح فرج اهلل

الأ�ساتذه

أسامه عبداهلل أبوزناده

أحمد إبراهيم السقاف

جمال صابر صابر

وراثه
1991م عني �شم�س م�صر

علم حيوان
1995م القاهرة م�صر

الأ�ساتذه امل�شاركون

�أحياء دقيقة
1985م �شيفلد بريطانيا
محمد شفيق دهلوي

علم حيوان
1987م نوتنجهام بريطانيا
ناجية عبدالخالق الزنبقي

طفيليات
1998م جامعة ويلز بريطانيا

nalzanbagi@kau.edu.sa

ميكروبيولوجي
1992م جامعة القاهرة م�صر
رجاء محمود ملياني

بكترييولوجي طبي
1976جامعة لندن بريطانيا

rmeliani@kau.edu.sa
رشاد رزق الهندي

ميكروبيولوجيا �أغذية
1997م ا�سرتا�س كاليد بريطانيا

rhindi@kau.edu.sa

رضا عبدالرحمن أبوزنادة

ف�سيولوجي نبات
1986م �شيفيلد بريطانيا
سامية جمال محرم

فقاريات-ا�سماك
1975م جامعة قناة ال�سوي�س م�صر
سفيان محمد العسولي

كيمياء حيوية
1978م جنوب كارولينا امريكا
فردوس معروف بخاري

نبيه عبدالرحمن باعشن

وراثة
1967م دندي بريطانيا

�سموم فطرية
1993م هاريوت دات �أدنربا بريطانيا

fmbokh@kau.edu.Sa

ندى حسن التواتي

ماجدة محمد محمد

وراثة
1990م عني �شم�س م�صر

بكرتيا
 1997جامعة نان�سي فرن�سا
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محمد قربان قشاري

تخمرات ميكروبية
1995م داندي بريطانيا

عبدالحكيم محمد كيالني

�أحياء طبية
1997م جامعة ا�سيوط م�صر

الأ�ساتذه امل�ساعدون
إعتدال عباس حويت

علم الأن�سجة
2006م كارديف بريطانيا

ehuwit@kau.edu.sa
تحية عبداهلل ميمني

نجاح إبراهيم عبدالواسع

محمد حامد متوكل

nabdulwassi@kau.edu.sa
منى عبدالحفيظ عبدالعال

ناهد عبدالمنعم والي

ميكروبيولوجي طحالب
علوم عني �شم�س م�صر

الفقاريات
1988م نوتنجهام بريطانيا

نزار عبدالمعطي رضوان

فريو�سات طبية
1997م مان�ش�سرت بريطانيا

حسين عبدالرحمن المحضار

�أحياء دقيقه
1998م مان�ش�سرت بريطانيا
زكية علي القناوي

عام ف�سيولوجيا ال�سلوك
م1998ويلز�سوانزي بريطانيا

ميكروبيولوجيا زراعية
1997م جامعة الزقازيق م�صر

�أن�سجة
2003م جامعة برمنغهام بريطانيا

فريو�سات نباتية
2002م جامعـة لنـدن –كوين ماري بريطانيا

tmaimani@kau.edu.sa
سمر عمر رباح

srbah@kau.edu.sa
سميرة عمر بافيل

ف�سيولوجي نبات
2005م جامعة مي�سي�سبي امريكا

sbafil@kau.edu.sa
سناء السيد ترك

البيولوجية اجلزيئية
2004م مارى و بيار كوري فرن�سا
صالحة يحيى العقيلي

وراثه جزيئية
2006م ليفربول بريطانيا

salakilli@kau.edu.sa
صالح الدين محمد عبا

تكنولوجيا حيوية ميكر
2002م عني �شم�س م�صر
فايزة بكر عبده

ف�سيولوجيا اجلهاز الع�صبي
 2002جامعة �شفيلد بريطانيا

fabdu@kau.edu.sa

zalmodefer@kau.edu.sa
ساميه جمال كلكتاوي

ف�سيولوجي /مزارع ان�سجة نباتية
1997م جامعة �إدنربة بريطانيا
سعد بركي المسعودي

هدى عبداللطيف قاري

بيئه نباتيه
2006م مان�ش�سرت بريطانيا

hagari@kau.edu.sa

املحا�ضرون
زاكي معيتق الحساوي

�أمرا�ض الأ�سماك البكتي

zachasawy@kau.edu.sa
مرضي محمد الغامدي

بيئة نباتية
 2003ا�سكندرية م�صر

يوسف عبدالجليل فضل الدين

علم حيوان

yfadladdin@kau.edu.sa

smasaudi@kau.edu.sa
سهيلة عبدالفتاح قاري

ف�سيولوجي بيئي
2005م جامعة ديرهام بريطانيا

sqari@kau.edu.sa

صباح عبدالعزيز لنجاوي

بيولوجيا جزيئية
2003م �شيفيلد بريطانيا

slinjawi@kau.edu.sa
فاطمة محمد سعد القدسي

علم التكوين اجلنيني
2003م جامعة بورت�سموث بريطانيا

falqudsi@kau.edu.sa
لبنى صالح نوار

طحالب تطبيقيه وتكنولوجيه
2004م جامعة ليفربول  -بريطانيا

احياء دقيقه ( علم املناعة )
2005م الكلية امللكية بلندن بريطانيا

ت�شريح فقاريات
1996م برمنجهام بريطانيا

aaldahlawi@kau.edu.sa

nwali@kau.edu.sa

ميكروبيولوجيا طبية

�أمرا�ض نباتات فطرية
1998م جامعة �سونزاي بريطانيا

fsaygh@kau.edu.sa
عالية محمد علي الدهلوي

ت�صنيف نباتات زهرية وفلورا
1995م القاهرة م�صر

lnawar@kau.edu.sa
محمد إبراهيم مجلد

كلية العلوم

فتون عبداهلل صائغ

زينب سليمان المديفر

علم حيوان
1999م نوتنجهام بريطانيا
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