
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

حاسوب والریاضیاتكلیة علوم ال/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٢١٣ر/١تحلیل عددياسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

الثانیةالسنة الدراسیة /األولالفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤فتاریخ إعداد ھذا الوص.٨

مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

أسالیبھ لحل المسائل العملیة التي قد ال یتوافر إدراكأھمیة التحلیل العددي و یوفر وصف المقرر ھذا
.لھا حلول تحلیلیة

أھداف المقرر.٩
أن یفھم الطالب أھمیة التحلیل العددي و یدرك أسالیبھ لحل المسائل العملیة التي قد ال -

.یتوافر لھا حلول تحلیلیة
.الطرائق العددیة لحل المعادالت غیر الخطیةمعرفة -
.الطرائق ومناقشة معدالت تقاربھاذهدراسة وتحلیل األخطاء المتعلقة بھ-
.الطرائق ومناقشة تقارب الطرائق التكراریةذهخطاء المتعلقة بھتقدیر األ-
ذهالطرائق العددیة لحساب التفاضل والتكامل مع مناقشة الدقة وتقدیر األخطاء المرافقة بھ-



.الطرق
ھذهحل المعادالت التفاضلیة العادیة باستخدام الطرق العددیة ودراسة تقارب و إستقرار-

.الطرق

طرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات التعلم و.١٠

والفھم المعرفة-أ
القدرة على حل مسائل ریاضیة في: التفاضل، التكامل، المعادالت التفاضلیة، أنظمة المعادالت - ١أ

الخطیة والغیر خطیة بطرق عددیة و دراسة مدى دقتھا و إمكانیة تحسینھا.
اإللمام في  تعیین مواقع الجذور.- ٢أ
ومناقشتھ.الخطأتحلیل- ٣أ
اكتساب الخبرة والمعرفة في حل المعادالت غیر الخطیة  بطرق عددیة.- ٤أ
في استخدام اآللة الحاسبة .اكتساب الخبرة والمعرفة - ٥أ
- ٦أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
التدریب الصیفي- ١ب
تقاریر علمیة - ٢ب
بحوث تخرج- ٣ب
- ٤ب

م والتعلم طرائق التعلی

  
 المناقشة والعصف الذھني. 
  
  
  
 اطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا .تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخ 
 الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.

طرائق التقییم 

في قاعة الدرس.الفعالةالمشاركة
.التمارین التي یكلف الطالب بحلھا

.الجماعیة بشكل دورياألعمالتقویم 
.ئیةونھافصلیةآنیة ، اختبارات 



مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
زمالؤه في الموضوع قید الدراسة.ةناقشمقدرة الطالب على - ٢ج
. قدرة الطالب على التعبیر و توصیل وجھة نظره بشكل واضح و مفھومتطویر-٣ج
- ٤ج

طرائق التعلیم والتعلم 
. تثیر تفكیر الطالب

الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.

م .أن یطلب من الطالب إبداء وجھة نظرھم حول اإلجابات التي یقدمھا زمالؤھ
 في إلقاء المحاضرةاستخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر.

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
. من خالل المالحظة المباشرة في قاعة الدرس و من خالل إجاباتھم عن ما یطلب منھم
و توجیھھ .مالحظة طریقة عرض الطالب للموضوع

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
ة نظره و رأیھ  في األفكار الریاضیة المطروحة .ھعن وجالتعبیرعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
.على القیام بشرح الموضوع أمام زمالئھالطالبقدرةتطویر-٢د
االشتراك في الناقشات الجماعیة وتكوین عالقات ایجابیة مع اآلخرین.علىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



البنیة التحتیة .١٢

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

تحلیل الخطأ، الخطأ مصادر الخطأ٣لاألو
عامة أسئلة+عملينظريالنسبي، الخطأ المطلق.

حلول المعادالت غیر ٣الثاني
الخطیة

تعیین مواقع الجذور، 
طریقة تنصیف المجال،  

.طریقة الوضع الخاطئ
عامة أسئلة+عملينظري

ومناقشة 

حلول المعادالت غیر ٣الثالث
الخطیة

ریة للنقطة الطریقة التكرا
الصامدة، طریقة نیوتن 

رافسون، شروط و رتبة 
.تقارب الطرق

أسئلة عامة +عملينظري
ومناقشة

حلول المعادالت غیر ٣الرابع
الخطیة

طریقة أیتكن لتسریع 
تقارب الطرق، أنظمة 
.المعادالت غیر الخطیة

االمتحان +عملينظري
اآلني

الحلول العددیة ألنظمة ٣الخامس
الخطیةالمعادالت

طریقة كاوس للحذف، 
طرائق تجزئة

.المصفوفة
أسئلة عامة +عملينظري

الحلول العددیة ألنظمة ٣السادس
المعادالت الخطیة

طریقة جاكوبي، طریقة 
الواجبات+عملينظري.سایدل-كاوس

الجماعیة

الحلول العددیة ألنظمة ٣السابع
المعادالت الخطیة

طریقة االرتیاح
عامةأسئلة+عمليينظر.المتتالي

ومناقشة

شرط التقارب٣الثامن
الطرق التكراریة، 

األنظمة الخطیة المعتلة 
وغیر المعتلة.

تقاریر+عملينظري

طریقة الكرانج، طرق التعدیل الداخلي٣التاسع
عامةأسئلة+عملينظري.الفروقات المقسمة

طرق التعدیل الداخلي٣العاشر
الفروقات المحددة 

میة، الفروقات األما
.المحددة الخلفیة

امتحان +عملينظري
شھري

الفروقات المحددة طرق التعدیل الداخلي٣الحادي عشر 
أسئلة عامة  +عملينظري.المركزیة

ومناقشة

صیغ نیوتن للفروقات طرق التعدیل الداخلي٣الثاني عشر
االمتحان +عمليينظرالمحددة.

اآلني

التقریب األمامي عدديالتفاضل ال٣الثالث عشر
عامةأسئلة+عملينظريوالمركزي للمشتقات.

التقریب الخلفي التفاضل العددي٣الرابع عشر
الواجبات+عملينظري.للمشتقات

الجماعیة
امتحان شامل+عملينظريمناقشة الخطأ.التفاضل العددي٣الخامس عشر



القراءات المطلوبة :
ألساسیة النصوص ا
كتب المقرر
     أخرى

1- Froberg C. E., Introduction To Numerical
Analysis, London, 1969.

2- Hildebrand. F. B., W.H, Introduction To
Numerical Analysis, New York, 1974.

، مبادئ التحلیل العددي، علي دمحم صادق وابتسام كمال الدین-٣
.١٩٨٦، جامعة بغداد

جامعة ، مقدمة في التحلیل العددي، حسین الالميكاظم دمحم-٤
.١٩٨٧، البصرة

اتكنسون ترجمة كاظم دمحم حسین الالمي ومنتھى –كندال أي -٥
، جامعة البصرة، مقدمة في التحلیل العددي، جرجیس شمعون

١٩٨٨.

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

االلكترونیة )والمواقع

المواقع االلكترونیة الرصینة.
(http://www.khayma.com/education-technology)موقع تكنولوجیا التعلیم 

 )www. Freescience.info/math(
++turbo Cالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

دانیة ) المھني والدراسات المی

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
الثانيمستوى الالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


