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 بنیة المقرر -11

ألسبوع
ا

ت 
الساعا

 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

طریقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التعلیم

 التقییمطریقة 

  تعریف الطالب 3 1
 بمفھوم التحلیل العددي

السبورة و   األخطاء ومصادرھا
 الداتا شو

األمتحانات الیومیة و 
الواجبات البیتیة باالضافة 
الى االمتحانات الشھریة 

 والنھائیة

الحل�ول تعریف الطالب   6 3- 2
العددی��ة للمع��ادالت ال��ال 

 خطیة

السبورة و   والتصنیف تقاربھا وخوارزمیاتھا
 الداتا شو

= 

  تعریف الطالب 6 6- 5
تعریف الطالب طرق 

الحلول العددیة 
 للمعادالت الال خطیة

, طریقة القاطع , طریقة الوضع 
  .طریقة نیوتن رافسون 

السبورة و 
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  7
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

الحلول تعریف  الطالب  3 8
 العددیة لألنظمة الخطیة

طریقة , طریقة الحذف لكاوس 
طریقة التحلیل , كاوس جوردان 

  المثلثي

السبورة و 
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  9
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

10-
11 

تعریف الطالب   النظم  6
الحسنة الشرط والنظم 

 علیلة الشرط

الشرط والنظم علیلة النظم الحسنة 
  الشرط

السبورة و 
 الداتا شو

= 

12-
15 

  تعریف الطالب 9
الطرق التكراریة لحل 

 منظومة معادالت خطیة

طریقة كاوس , طریقة جاكوبي 
  سایدل

السبورة و 
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  16
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

17-
19 

تعریف الطالب    6
 االندراج واالستكمال

الفروقات , متعدد حدود الكرانج 
  المنتھیة

السبورة و 
 الداتا شو

= 

20-
23 

تعریف الطالب    9
 االشتقاق العددي

االشتقاق عندما تكون النقاط غیر 
متساویة األبعاد االشتقاق عندما 

  تكون النقاط مستویة األبعاد

السبورة و 
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  24
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  25
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 

تعریف الطالب  بعض  3 26
تطبیقات مبرھنة كوشي 

 ریمان –

السبورة و   وبعض تطبیقاتھا
 الداتا شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم   3 27
 التكامل العددي

طریقة , المنحرف طریقة شبھ 
  سمبسون

السبورة و 
 الداتا شو

= 

  تعریف الطالب 3 28
على احد طرق التكامل 

  .العددي 
 

طریقة كاوس , طریقة رومیرك 
  للتكامل العددي

السبورة و 
 الداتا شو

= 
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 البنیة التحتیة  .11

  ابتسام كمال الدين . علي السيفي و د. د: مبادئ التحليل العددي تأليف   -1  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  كاظم الالمي . د: مقدمة يف التحليل العددي تأليف  - 2     

    3- Applied Numerical Analysis C.F. Gerald  

ـ المراجع الرئیسیة 2
  )  المصادر(

Numerical Analysis R.L. Burden  
 

اـ الكتب والمراجع التي 
المجالت (  یوصى بھا  

 ) .... ,التقاریر , العلمیة 

Numerical Analysis, 2nd Edition 2nd Edition 
by Timothy Sauer (Author) 

, ب ـ المراجع االلكترونیة
 ....مواقع االنترنیت 

http://www.math.umn.edu/~olver/num.html 
Lecture Notes on Numerical Analysis 

  

  

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 مایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھ -

 الحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر التعلم واالستفاده -

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  
  

  

  

  

  

  

  

الحلول العددیة  3 29
للمعادالت التفاضلیة 

 االعتیادیة

طریقة اویلر , طریقة متسلسلة تیلر
  المطورة

و  السبورة
 الداتا شو

= 

حل بعض التمارین   3  30
  المختلفة

السبورة و   تمارین ومناقشة
 الداتا شو

= 


