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یتمثل الھدف العام من ھذا المقرر بتصمیم وتحلیل التقنیات والطرق العطاء حلول تقریبیة ولكنھا دقیقة من 
أنواع مختلفة من المشاكل الریاضیة عن طریق أجھزة الكمبیوتر مع األخذ بعین االعتبار مدى األخطاء 

 .والقیود المحتملة
وبیان مساوىء ومحاسن " تمكین الطالب من استخدام برنامج الماتالب في حل المسائل الریاضیة عددیا

 .الطرق المختلفة في الحل والبرمجة
 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

  لطرق التحلیل العدديتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
  لالخطاء العددیة في الطرق الحسابیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ
  الستخدام برنامج الماتالب في حل المسائلتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ
ب االلكتروني في حل المسائل لكیفیة استخدام الحاستمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

 الریاضیة عددیا

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

  مھارات البرمجة – 4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  الریاضي العدديتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   المسائل الریاضیة التيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  تكلیف الطلبة باعداد تقاریر تتعلق بالمقرر -
برامج باستخدام الماتالب لحل المسائل تطبیق المفاھیم النظریة عملیا ومختبریا من خالل تصمیم  -

  "الریاضیة المختلفة عددیا
  
  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  االختبارات العملیة -
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  تحلیل العدديالمرتبطة باالطار الفكري للسائل الریاضیة تمكین الطلبة من حل الم  -1ج
  سائل التي یواجھھا الطالب عملیا تمكین الطلبة من حل الم -2ج
  استخدام برنامج الماتالب في حل المسائل الریاضیة عددیاتمكین الطلبة  من  -3ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  الریاضي العدديتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   المسائل الریاضیة التيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  تكلیف الطلبة باعداد تقاریر تتعلق بالمقرر -
برامج باستخدام الماتالب لحل المسائل تطبیق المفاھیم النظریة عملیا ومختبریا من خالل تصمیم  -

  "الریاضیة المختلفة عددیا
  
  
 

 طرائق التقییم    

  
  االختبارات العملیة -
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5
  
  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 تعرف على اھم المشاكل العملیة التي تحل بطرق التحلیل العددي عن طریق االنترنتلا  -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

باالجزاء تعريف الطالب  3 1

الرئيسية للحواسيب 

  وامهيتها يف حياتنا االلكرتونية

االجزاء الرئيسة مقدمة عن 

  للحاسب االلكرتوين

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

باستخدام تعريف الطالب  3 2

  املخططات االنسيابية

 = السبورة والداتا شو   املخططات االنسيابية

الطالب بأنواع االخطاء تعريف  3 3

 العددية

 = السبورة والداتا شو   انواع االخطاء العددية

بكيفية حساب تعريف الطالب  3 4

 االخطاء العددية

 = السبورة والداتا شو   حساب االخطاء العددية

بانواع تعريف الطالب  3 5

املعادالت غري اخلطية وطرق 

 حلها عدديا

حل املعادالت غي اخلطية 

  عدديا

 = السبورة والداتا شو 

بطريقة تعريف الطالب   3 6

 التنصيف اجيابيا<ا ومساوئها

 = السبورة والداتا شو   طريقة التنصيف

 –بطريقة نيوتن تعريف الطالب  3 7

 رافسون وأمهيتها

 = السبورة والداتا شو   رافسون -طريقة نيوتن 

بطريقة املوقع تعريف الطالب  3  8

 اخلاطىء

 = السبورة والداتا شو   طريقة املوقع اخلاطىء

بطريقة النقطة تعريف الطالب  3  9

 الثابتة

 = السبورة والداتا شو   طريقة النقطة الثابتة

االمتحان الشهري االول  3  10

 عملي ونظري

نظري وعملي على   االمتحان االول

 احلاسب

 

بأنواع تعريف الطالب  3  11

املعادالت التفاضلية العادية 

 وطرق حلها عددبا

املعادالت التفاضلية حل 

  العادية عدديا

 = السبورة والداتا شو 

بطريقة اويلر تعريف الطالب  3  12

 اجيابيا<ا ومساوئها

 = السبورة والداتا شو   طريقة اويلر

بطريقة اويلر تعريف الطالب  3  13

 احملسنة وأمهيتها

 = السبورة والداتا شو   طريقة اويلر احملسنة

 –بطريقة رانج تعريف الطالب  3  14

 كوتا وميزا<ا

 = السبورة والداتا شو   كوتا  -طريقة رانج 

االمتحان الشهري الثاين عملي  3  15

 ونظري

نظري وعملي على   االمتحان الثاين

 احلاسب
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 البنیة التحتیة  .12

بأمهية التكامل تعريف الطالب  3  16

العددي واختالفه عن التكامل 

 التحليلي

 = السبورة والداتا شو   التكامل العددي

بطريقة تعريف الطالب  3  17

 املربعات وطريقة شبه املنحرف

 = السبورة والداتا شو   طريقة املربعات وشبه املنحرف

بطريقة مسبسون تعريف الطالب  3  18

 وميزا<ا

 = السبورة والداتا شو   طريقة قاعدة مسبسون

بطريقة جدول تعريف الطالب  3  19

 رومبريج وتطبيقا<ا

 = السبورة والداتا شو   طريقة جدول رومربج

االمتحان الشهري الثالث  3  20

 عملي ونظري

نظري وعملي على   االمتحان الثالث

 احلاسب

 

باحلاجة الجياد تعريف الطالب  3  21

املنحىن املناسب ]موعة من 

 البيانات

 = السبورة والداتا شو   اجياد املنحىن املناسب

بطريقة تعريف الطالب  3  22

 وامهيتها املربعات الصغرى

 = السبورة والداتا شو   طريقة املربعات الصغرى

بكيفية اجياد تعريف الطالب  3  23

افضل خط مستقيم ميثل 

 جمموعة من النقاط

 = السبورة والداتا شو  اجياد افضل خط مستقيم

بكيفية اجياد تعريف الطالب  3  24

افضل معادلة من الدرجة 

 الثانية متثل جمموعة من النقاط

افضل معادلة من الدرجة اجياد 

 الثانية

 = السبورة والداتا شو 

بكيفية اجياد تعريف الطالب  3  25

افضل متعددة حدود متثل 

 جمموعة من النقاط

 = السبورة والداتا شو   اجياد افضل متعددة حدود

زيادة قابلية الطالب على حل  3  26

  املسائل املختلفة عدديا

 = السبورة والداتا شو   حل بعض االمثلة ومراجعة

بأنظمة تعريف الطالب  3  27

 املعادالت اخلطية وتطبيقا<ا

طرق حل انظمة املعادالت 

  اخلطية

 = السبورة والداتا شو 

بطريقة حذف  تعريف الطالب  3  28

 كاوي وامهيتها

 = السبورة والداتا شو   سطريقة حذف كاو 

زيادة قابلية الطالب على حل  3  29

 املختلفة عدديااملسائل 

 = السبورة والداتا شو   حل بعض االمثلة ومراجعة

االمتحان الشهري الرابع  3  30

 عملي ونظري

نظري وعملي على   االمتحان الرابع

 احلاسب
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 Numerical Analysis by Richard Burden and ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Douglas Faires 

 .Schaum's Outline of Numerical Analysis -1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 

2- Applied Numerical Analysis by Curtis Gerald & 

Patrick Wheatley.  

 

(  ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة 

1- Numerical Methods for Scientists and Engineers, R. 

W. Hamming 
 

2- Analysis of Numerical Methods, Isaacson and 

Keller  
 

3- Numerical Mathematics and Computing by E. Ward 

Cheney and David R. Kincaid 
مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة

.... 

-330-http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18

2012-spring-analysis-numerical-to-introduction/  

  

http://mathforum.org/advanced/numerical.html  

 
  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  
  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .العدديالتحلیل في  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
  .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  .تحدیث البرامجیات المستخدمة سنویا  •
  
  
  
 

  


