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  نبذة بسيطة عن قسم الرياضيات 

قس���م الریاض���یات ھ���و اح���د األقس���ام األساس���یة ف���ي كلی���ة العل���وم 

و ك����ان یتب����ع  ھجری����ة ١٤١١ /١٤١٠ع����ام  من����ذ نش����أتھا  ف����ي

آن ذاك للوكال�����ة العام�����ة لكلی�����ات البن�����ات ، ث�����م انض�����م لجامع�����ة 

الھجری����ة عن����دما ك����ان اح����د األقس����ام  ١٤٢٧المل����ك خال����د ع����ام 

حی���ث كان���ت خط���ة الدراس���یة تھ���دف إل���ى العلمی���ة بكلی���ة التربی���ة 

تأھی����ل خ����ریجین م����ؤھلین للعم����ل ف����ي قط����اع التعل����یم بانض����مام 

القس���م إل���ى جامع���ة المل���ك خال���د كلی���ة العل���وم ت���م تغیی���ر الخط���ة 

الدراس����یة لتك����ون متوافق����ة م����ع رس����الة كلی����ة العل����وم فأص����بحت 

تھ���دف إل���ى إع���داد ك���وادر علمی���ة عالی���ة الج���ودة تمتل���ك مھ���ارة 

العلمی����ة كم����ا تؤھ����ل الخ����ریج للعم����ل ف����ي ف����ي معالج����ة القض����ایا 

مج�������ال البح�������ث العلم�������ي وف�������ي قطاع�������ات التعل�������یم والبن�������وك 

  والمحاسبة والتأمین..

یض����م القس����م نخب����ة م����ن أعض����اء ھیئ����ة الت����دریس بتخصص����ات 

مختلف�����ة ف�����ي مج�����ال الریاض�����یات باإلض�����افة إل�����ى ع�����دد م�����ن 

المعی����دات كم����ا یوج����د بالقس����م أعض����اء ھیئ����ة ت����دریس للحاس����ب 

  اآللي.. 

  



 

  رياضيات:أهمية ال

الریاضیات من العلوم الھامة والتي ال یستغني عنھا أي فرد مھما 
كانت ثقافتھ أو كان عمره بعد عمر التمییز ألنھا تشغل حیزا مھما 

 .في الحیاة مھما كانت درجة رقیھا

فالریاضیات في المجتمع تأخذ أھمیتھا النسبیة من مجتمع ألخر 
لتي تحتاج إلى وسیلة لكثیر تبعاً لتقدم ھذا المجتمع وتعقد حیاتھ ا

من األمور كالقیاس والترتیب وبیان الكمیات والمقادیر واألزمان 
 .والمسافات والحجوم واألوزان واألموال وغیرھا

وأول علوم الریاضیات ظھورا ما یمكن إن نطلق علیھ الحساب 
وھذا العلم استخدمتھ الحضارات المختلفة في حیاتھا ومن بین تلك 

ضارة اإلسالمیة التي كان لعلم الحساب اثر واضح الحضارات الح
الیومیة وإحكامھم الشرعیة ومن ذلك عدم     المسلمین  في تجارة

الزیادة والنقصان في كثیر من المعامالت ال یعرف ذلك إال 
بالحساب ومن ذلك معرفة الربا ومقداره الن كل زیادة على أصل 

 .المال من غیر تبایع فھي ربا

ضیات والتي نبغ فیھا المسلمون علم الجبر والذي ومن علوم الریا
یحتاجھ الناس في معامالتھم ومن ذلك معرفة المواریث المعروف 

   بعلم الفرائض وال یعرف حل مسائل المواریث إال بالریاضیات

واألمر ال یقف عند التجارة والمواریث والربا وغیر ذلك بل إن 
المواقع ومن یوم إلى أخر تحدید أوقات الصالة التي تختلف حسب 

یحتاج إلى الحساب الذي یحتاج إلى معرفة الموقع الجغرافي 
وحركة الشمس في البروج وأحوال الشفق األساسیة كل ذلك 

 بالحساب یمكن تحدید وقت الصالة في كل بلد .

 ىمنى ال مغيد       




