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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 خ دَبنًخبيؼ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انؼهىو / لسى ػهىو انحبسىة انمسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 رحهُم ػذدٌ اسى / سيض انًمشس .3

 حعىس داخم اندبيؼخ أشكبل انحعىس انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ َظشٌ نكم اسجىع 3   ػذد انسبػبد انذساسُخ )انكهٍ( .6

 2017 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

انحهىل انزمشَجُخ وثصىسح ػبيخ  نزحهُم انؼذدٌ ا يجبدئ . انطبنت سىفنهزحهُم انؼذدٌ يمذيخ أسبسُخ  انًُهح االكبدًٍَ هى اٌ هزا

 -وَهذف انًُهح انً: .وغشَمخ خبكىثٍ وغشَمخ َُىرٍ و  انخطأ انًطهك وانُسجٍخبصخ  يثم  ثصىسحنهًشبكم انشَبظُخ 

و أهًُخ اسزخذايهب  انزحهُم انؼذدٌيزطهجبد انًمشس هى إدسان انطبنت نًجبدئ  انهذف انًطهىة يٍ انطبنت نكٍ َدزبص ثُدبذ .1

 .انحهىل انزمشَجُخ نهًشبكم انشَبظُخ

 . ثبنفشق ثٍُ انحهىل انصحُحخ وانحهىل انزمشَجُخانطبنت  يؼشفخ .2

 .نخىاسصيُبد انزحهُم انؼذدٌ سزخذاو انجشيدُبد انًزىفشح فٍ هزا انًدبلالرطىَش إيكبَُخ انطبنت  .3

    
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 .يخشخبد انًمشس وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى10
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 االهذاف انًؼشفُخ  - أ

 .انحهىل انزمشَجُخ نهًشبكم انشَبظُخ يؼشفخ انطبنت فٍ-1أ

 انزكشاسَخ. انخىاسصيُبد اسزخذاويؼشفخ -2أ

 .انفشق ثٍُ انحهىل انزمشَجُخ وانحهىل انصحُحخ َحذد انطبنت -3أ
    .نخطب ثٍُ انحهىل انزمشَجُخ وانحهىل انصحُحخيمذاس ا انطبنت َحذد-4أ

 االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس   -ة 

 يؼشفخ رطجُك انخىاسصيُبد.يهبساد  – 1ة

 ثشيدُخ.يهبساد   - 2ة

      يهبساد االسزخذاو وانزطىَش   - 3ة 

     -4ة

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 غشَمخ انًحبظشح واسزخذاو انسجىسح انزفبػهُخ  -ثخ انًخزهفخانششذ ثبسزخذاو ادواد انؼشض انحذَ -

 رضوَذ انطهجخ  ثبالسبسُبد وانًىاظُغ االظبفُخ انًزؼهمخ ثبألحزسبة انزطىسٌ و اَظًزهب   -

 ركىٍَ يدًىػبد َمبشُخ خالل انًحبظشاد نًُبلشخ االَظًخ انحذَثخ  وانزٍ  رزطهت انزفكُش وانزحهُم  -

ىػخ يٍ االسئهخ انزفكُشَخ خالل انًحبظشاد يثم يبرا وكُف ويزً ونًبرا انطهت يٍ انطهجخ يدً -

 نًىاظُغ يحذدح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -

  

 

 غشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انؼًهُخ -1

 االخزجبساد انُظشَخ -2

 انزمبسَش وانذساسبد -3

 حههب رارُب  ايزحبَبد َىيُخ ثبسئهخ  -4

 دسخبد يحذدح ثىاخجبد ثُزُخ - 5
 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 رًكٍُ انطهجخ يٍ حم انًشبكم انًشرجطخ ثبالغبس انفكشٌ نًشبكم ثُبء انُظبو نهًؤسسخ  -1ج

 رًكٍُ انطهجخ يٍ حم انًشبكم  فٍ رحىَم انًؼهىيبد انً ثُبَبد دخم انً انحبسجخ . -2ج

 حهىل انًسبئم انهزٍ رزطهت حهىل رحزىٌ ػهً اخطبء. رًكٍُ انطهجخ يٍ -3ج

   -4ج
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انًهبساد  انؼبيخ وانزبهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ  -د 

.) 

 يزبثؼخ  انزطىس انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ غشَك االَزشَُذ   -1د

 انًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش  -2د

 انًشبسكخ فٍ انىسش وانُذواد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش -3د

 انضَبساد انًُذاَُخ فٍ انًشبسَغ انصُبػُخ و يؤسسبد انذونخ وششكبد انمطبع انخبص. -4د
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 .انجُُخ انزحزُخ 12

 Introduction to Numerical Analysis, by انكزت انًمشسح انًطهىثخ      -1
Francis B. Hildebrand 

  انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( -2

 .ثُُخ انًمشس11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى / أو انًىظىع اسى انىحذح

1 3  Introduction of 
numerical analysis 

يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

2 3  
Approximation and 

Round of errors 
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

3 3  
Absolut error and 

relative error 
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

4 3  
Roots of non-linear 

functions 
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

5 3  
Bisection method  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 شوسىفذيبَك

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

6 3  
Newton method  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

7 3  
fixed point iteration 

method 
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

8 3  
Linear system   يحبظشح انكزشوَُخ

او يحشس ثبسزخذ
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

9 3  
Gauss elimination 

method 
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

11 3  
Jacobi method  يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

11 3  
Interpolation   وَُخ يحبظشح انكزش

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

12 3  
Interpolation    يحبظشح انكزشوَُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

13 3  
Numerical 

integration  
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

14 3  
Initial value 

problem  
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

15 3  
Initial value 

problem  
يحبظشح انكزشوَُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ
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انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصٍ ثهب  - أ

  )انًدالد انؼهًُخ,انزمبسَش,...( 

انًشاخغ االنكزشوَُخ,يىالغ  - ة

 جمموعة حماضرات وكتب متوفرة على شبكة االنرتنيت االَزشَذ...

 

 .خطخ رطىَش انًمشس انذساس13ٍ

 َذ فٍ اسزشارُدُبد انزؼهُى وانزؼهى.اإلنًبو ثكم يب هى يسزحذس وخذ 

 .االسزفبدح يٍ يسزدذاد َزبئح  انجحىس انؼهًُخ انحذَثخ 

 .رطجُك ثؼط اسزشارُدُبد انزذسَس انحذَثخ 

 .رىسُغ يفشداد انًُهح 

 .ادخبل كزت يصذسَخ ويُهدُخ حذَثخ 

 .اػذاد وسش ػًم يسزمجهُخ 

 


