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Graduation Projects
المشرف
Supervisor
:

𝑁°

عنوان البحث

الطالبStudents :

1

ع :بعض البنى
الجبرية
E: Some
Algebraic
Structures

حامد احمد حامد الغامدي.
عبد المجيد محمد المطيري.
مشاري عبد هللا الشهراني.

د /خالد ورغي
Dr/ Khalid
Ouarghi

2

القطوع المخروطية

خالد عبدالرحمن ال شلوان
محمد سعيد الشهري
ناصر ابراهيم عسيري

د علي الخالدي

3

بعض الطرق
العددية لحل
المعادالت التفاضلية
العادية

4

تمثيل الدوال
باستخدام متسلسالت
القوى

5

 تطبيقات منعلم االقتصاد
 متتالياتفيبوناتشي
التشفير.

خلود محمد الكعبي
وجدان عبدهللا العلكمي
حصه زايد العسيري
صفيه عوضه العسيري
وعد ناصر االسمري
وجدان مفرح أحمد عسيري
شهد سالم رجاء الشهراني
ليلى جمعان صالح الشمراني
سميرة يحيى سليمان الفيفي
أفنان حمد سعيد ال بو صابر
البندري عبدهللا العابسي
فوزية صالح فالح الفهاد
ناصر عبد هللا اآلسمري
محمد بن محسن البكري
سعد بن محمد شعيب

د .زهبة آل
رائزة

د .زهبة آل
رائزة

د/أحمد بشير
Dr/Ahmed
Bachir
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6

7

8

9

10

متتاليات
ومتسلسالت الدوال
أمثلة وتطبيقاتSequences and
Series of
Functions.
Examples and
Applications
المتتاليات
والمتسلسالت
الالنهائية-أمثلة
وتطبيقات
Sequences and
Infinite Series
Examples and
Applications
ع :بعض تطبيقات
التكامل
E : Some
Integration’s
Applications
ع :بعض تطبيقات
االشتقاق
E : Some
Differentiatio
n’s
Applications
ع:مقدمة في
االعداد الرباعية
E:
Introduction
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العنود مرعي سالم القحطاني
بشرى عبد هللا عايض الشهراني
مثايل ظافر سعيد الشهراني

خلود سعود عبد هللا الشهراني
امجاد عبد هللا راشد االسمري
نجالء جابر قاسم االحمري
أثير عبد هللا علي االسمري

أ.د .حمزة
محمد شقارة
Pr. Dr.
Hamza
Mohamme
d
Chaggara
أ.د .حمزة
محمد شقارة
Pr. Dr.
Hamza
Mohamme
d
Chaggara

ريان بن محمد آل محى االسمري

د .يونس
شهالوي
Dr.
Younes
Chahlaoui

متعب بن هجاد ال سعيد الشمراني

د .يونس
شهالوي
Dr.
Younes
Chahlaoui

مشاعل علي رده المالكي
شادن بنت سعد بن سفر بن سعيد الشهراني

د .مهرة زايد
Dr. Mohra
Zayed
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to Quaterions
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بشاير بنت مبارك بن احمد بن يحي معيض آل
بودهمان
رهف بنت سعيد بن حسن بن عوضه المالهبه
الشهراني
اميره بنت عيسى بن علي بن احمد المازني
الهنوف بنت سعيد بن عبدهللا الشهراني
هند علي محمد االحمري
أثير أحمد منصور علي

تمثيل الدوال
التحليلية
بالمتسلسالت
11
Power Series
Representatio
n of Analytic
Functions
مقدمة في
المتتاليات العددية.
Introduction 12
to Numerical
Sequences.
انشاء قياس ليبيغ
Construction of
13
Lebesgue
measure

عبدالسالم فهد عبدهللا الشهري

د .يحيى
المالكي
Dr. Yahya
Almalki

راشد بن حسن بن محمد عسيري
مانع عوض محمد القحطاني
محمد عبد هللا محمد الدحروجي الشهراني
محمد بن عبد هللا بن أحمد آل مغلف الشهري
ماجد جبران سالم المالكي
ناصر عبد هللا بن محمد آل دشان القحطاني

د .مسعود قلي
Dr.
Messaoud
Kolli
د /لحسن
أهروش
Dr/
Lahsen
Aharouch
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