
 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 2تحليل عددي  :مواصفات مقرر

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

 
 اسم المقرر

Course Title 
2تحليل عددي    

Numerical Analysis 2 

 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

 
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 مستوى رابع   فصل اول

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 1تحليل عددي 

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 لغة برمجة حديثة

 

 المقرردرس له يالذي البرنامج 
Program (s) in which the course is offered 

 

–بحتة، رياضيات -رياضيات                                

 حاسوب

 
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. نشاط ابراهيم

 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 مستوى رابع   فصل اول

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

ان يكون الطالب على مستتتتتول عال من المعرية يب تطتيقات التحليل العددي  يب  إلى المقرر هذا يهدف

التقريب وتاستتتتتتتتحداب الحاستتتتتتتب يب هذث التطتيقات.حيض يتعرف على تعم الطرت لحل الم  ومات  ير 

الحطية. و يتمكن من وضتتتتتتتل صتتتتتتتيعة لدالة تعتر عن منموعة من التيا ات. كذلي يتمكن من تقريب   وا  

لدوال تاستحداب متعددات حدود م استة. ثب ي تقل إلى حل المعادلة التفاضليةالعادية تطرت عددية كثيرة من ا

مت وعة.تهذا يكون الطالب قد مارس تو يف الكثير من المفاهيب و الوستتتاال الرياضتتتية و تطتيقها يعليا.كما 

لب لكثير من المستتتتتتتاال ان هذا المقرر يع ب ذهن الطالب تما يمك ه من التعلب على صتتتتتتتعوتة الحل التحلي

 الرياضية. اضاية إلى اتقا ه استحداب الترمنيات يب تحصصه.
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iii. محرنات تعلب المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 :  ن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من اال تهاء تعد

a1 –  يهما نيدا لمع ى التقريب و اساليته.يتدي  

a2 -  .يميز الحل العددي عن الحل التحليلب للمعادالت التفاضلية  

b2 - .يحول المسألة إلى رموز الرياضية 

c3 - .يصمب حوارزميات لحل مساال محتلفة 

C4 - .يقيس مقدار الحطأ يب التقريب 

d1 – الترمنية.لحل المشاكل  يتعاون مل االحرين     

 

 

 التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويممواءمة مخرجات 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 
 التقويماستراتيجية 

Assessment Strategies 

iv.  المقرر مل محرنات التعلب للتر امج:مواءمة محرنات تعلب 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 محرنات التعلب المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

محرنات التعلب المقصودة من 
 التر امج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  يهما نيدا لمع ى التقريب و اساليته.يتدي (A1)   يظهر فهما عميقا للنظريات

 األساسية و النظام الرياضي.

a2 –  يميز الحل العددي عن الحل التحليلب للمعادالت

 التفاضلية.

A2) يشرح المبادئ و النظريات )

 الرياضية، 

 و يربط بين النظرية و التطبيق.         

2b- .يحول المسألة إلى رموز الرياضية B2) يتعامل مع الظواهر الحياتية بتجريد ) 
 

 . و يصيغها بالقوالب الرياضية       
c3- .يصمب حوارزميات لحل مساال محتلفة C3) يصمم خوارزميات لحل المسائل )

 الرياضية 
 المختلفة.        

C4 .يقيس مقدار الحطأ يب التقريب C4) يطتق المعرية الرياضية يب )
 الحياة العملية.

d1- الترمنية.لحل المشاكل  يتعاون مل االحرين D1) يتواصل تفاعلية يب منموعة  لحل )

 المشاكل 

 
 و المساال المطروحة         
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a1-   استتتتتتتتتتتعتترام طتتريتتقتتتتة  يهما نيدا لمع ى التقريب و اساليته.يتدي

التتتتتقتتريتتتتب حتتطتتوة تتتعتتتتد 

 حطوة حالل المحاضرة

 احتتار قصير

a2-   يميز الحتتتتل العتتتتددي عن الحتتتتل التحليلب

 للمعادالت التفاضلية.

أسئلة ومشاركة في قاعة  مقارنة ومناقشة تفاعلية

 المحاضرة

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-  .احتتار قصير امثلة وتطتيق يب المحاضرة يحول المسألة إلى رموز الرياضية 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

C3-  كتتتتتاتتتتتة الحطوات الرايستتتتتتتيتتتتة  حوارزميات لحل مساال محتلفة.يصمب
للحوارزميتتتتة وشتتتتتتتر  عمتتتتل 

 الحوارزمية

االطال  على ال تتتتتااج 

متاشتتتتتتترة على نهاز 

 الحاسب

C4- .وانب م زلب - اعطاء امثلة في المحاضرة يقيس مقدار الحطأ يب التقريب 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1- لحل المشاكل  يتعاون مل االحرين

 الترمنية.

تشكككككككيل مجموعات إلنجاز 

الكككخكككوارزمكككيكككات وإيكككجكككاد 

 النتائج.

ما تم  تقكديم تقكارير حول 

 إنجازه.

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List 

/ Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

مخرجات رموز 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 
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1 

 

حل 

المنظومات 

 الال خطية

 

 طريقة ال قطة الثاتتة وتفرعاتها . 

 األمثلة استعرام تعم . 

 .است تاج الصيعة العامة 

 .تحديد شروط التقارب 

1 2 b2, c3 

 طريقة  يوتن وتفرعاتها . 

 است تاج الصيعة . 

 تحديد رتتة الحطأ . 

 استعرام تعم األمثلة . 

 مقارتة تين الصيغ المحتلفة . 

1 2 b2, c3 

2 

استخدام 

طريقة 

المربعات 

الصغرى 

لتقريب 

مجموعة 

من 

 البيانات.

وتفرعات  

 الطريقة

 است تاج صيعة المرتعات الصعرى. •

الحطية  الدالة صتتتتيعة إلى التوصتتتتل •

  المطلوب

تعات المر طريقة حالل من تقريتها    

 . الصعرى

 

تقريب التيا ات ع دما تمثل دالة  •  

 ال حطية

 (ه دسية او سية )      

 . الحطأ مقدار حساب •  

1 2 a1, c3, c4 

3 

تقريب دالة 

بمتعددة 

حدود 

المربعات 

 الصغرى 

استتتتتتتت تتتاج المعتتادلتتة القيتتاستتتتتتتيتتة  •

 للتقريب.

 

 م اقشة صيعة الحطأ •

1 2 a2,c3,c4 

4 

التقريب 

باستخدام 

متعددات 

الحدود 

 المتعامدة.

  همية استحدامها. •

 

استتتتتتتت تتتاج منموعتتة متعتتددات • 

 .حدود نيتيتشيف

اثتات التعامد تين ع اصر •  

 المنموعة.

  

2 4 a1,b2,d1 

5 
السلسلة 

 االقتصادية

أهميتهكككا، وكيفيكككة التوصككككككككل إلى  •

 صيغة اقتصادية.

 

1 2 a2,c4 

6 
الحل العددي 

للمعادالت 

مستتتتتتتألة القيمة االتتدااية من الرتتة • 

 األولى  وتشمل

2 

 

 

4 
a1,a2,b2,c4 
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التفاضلية 

 العادية
_ طرت الحطوة الواحتتدة: تيلر   ويلر  

 ر كة_كوتا.

 

-_ طتترت متتتتتعتتتتددة التتحتتطتتوات: ادب 

 تاشفورض  

 مولتن  مايلن. -ادب 

_ حتتل م  ومتتة معتتادالت تفتتاضتتتتتتتليتتة 

 ومعادالت من رتب اعلى

 

2 

1 

 

 

4 

2 

 

 

7 

الحل العددي 

للمعادالت 

التفاضلية 

 العادية

 مسألة القيب الحدية: • 

 طريقة الفروقات الم تهية.

 

2 4 a1,a2,b2,c4 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28  

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1 
  كتككابككة برامج لحككل منظومككات ال خطيككة بطر  مختلفككة

 ومقارنتها.
3 6 a1,b2,c3 

2 

   نات. كذلك لتقريب يا بة برامج لتقريب مجموعة ب تا ك

 دوال مختلفة بمتعددات حدود.

 مقارنة القيم التقريبية مع القيم الحقيقية للدالة . 

2 4 a1,b2,c4 

3 
 متعددات الحدود المتعامدة كتاتة ترامج لتطتيق 

  
1 2 a1,b2,c4 

4 
لحل مسككككالة القيمة االبتدائية بطر  الخطوة  كتاتة ترامج •

 . الواحدة
3 6 a2,c3,c4 

5 
  كتاتة ترامج لحل مستتتتتتتالة القيمة االتتدااية تطرت متعددة

 الحطوات.
3 6 a2,c3,c4 

6 
 . مسالة القيمة االتتداايةكتاتة ترامج لحل  •

  
2 4 a2,c3,c4 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 === 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والم اقشة الحوار discussion 
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 الذه ب العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العرومو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملب التطتيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهاب المشروعات projects 

 الذاتب التعلب Self-learning 

 التعاو ب التعلب Cooperative Learning  

 الزمالء تين الحترات تتادل 

 

vi.  األنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 األنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 a1,d1 2,4,6,8,10.12 5 يردي نراء تعم االست تانات الرياضيةا 1

      

 === == Total Score  5إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلب تقييب Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
2 5 𝟑. 𝟑% 

a1,a2,c4,d1 

.Quiz 5 5 𝟑( 1كوز) 2 𝟑% a1 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 25 𝟏𝟔. 𝟕% a1 

.Quiz 11 5 𝟑( 2كوز) 4 𝟑% a1 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
13 50 𝟑𝟑. 𝟑% 

c3,c4 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
14 60 𝟒𝟎% 

a1,d1 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 
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 لنشر، بلد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار ا:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
•1- "Numerical Analysis", Ricard L. Burden, 

 J. Douglas Faires, 2011, BROOKS/COLE, CENGAGE, 

USA.                                                           

                                                                                                                                                            

             2- "Applied Numerical Analysis",  Curtis E. Gerald, 1978, Addison Wesley, 

USA                                

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
) التحليل العددي( تأليف :إيان ناكس و كولن ند  ترنمة: د. علب إتراهيب محمد و د. محمد علب 

 •••  م شورات دار الفاتح  ليتيا.1992ماهر ال نار.  

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3

 http://www.Numerical Analysis. 

 http://www. تحليل عددي 

 http://www. تحليل عددي متقدم 

 تحليل عددي موقع تحت عنوان   أياو 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 تعد الرنو  إلى لوااح النامعة يتب كتاتة السياسة العامة للمقرر ييما يتعلق تاآلتب:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرب يب حال عدب الوياء تذلي. %75يلتزب الطالب تحضور  -

يقدب  ستاذ المقرر تقريرا تحضور و ياب الطالب للقسب ويحرب الطالب من دحول االمتحان يب حال تناوز  -

 ويتب اقرار الحرمان من منلس الكلية. %25العياب 

 :Tardyالحضور المتأحر  2

للطالب حضتتور المحاضتترة إذا تأحر لمدة رتل ستتاعة لثالض مرات يب الفصتتل الدراستتب  وإذا تأحر  يستتمح -

 زيادة عن ثالض مرات يحذر شفويا من  ستاذ المقرر  وع د عدب االلتزاب يم ل من دحول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضواتط االمتحان  3

 ( دقيقة من تدء االمتحان 20يسمح للطالب دحول االمتحان ال هااب إذا تأحر مقدار )ال  -

 إذا تعيب الطالب عن االمتحان ال هااب تطتق اللوااح الحاصة ت  اب االمتحان يب الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيي ات والمشاريل  4

يحدد مواعيد تستتتتتليمها وضتتتتتواتط ت فيذ التكليفات يحدد  ستتتتتتاذ المقرر  و  التعيي ات يب تداية الفصتتتتتل و -

 وتسليمها.

 إذا تأحر الطالب يب تسليب التكليفات عن الموعد المحدد يحرب من درنة التكليف الذي تأحر يب تسليمه. -

 : Cheating العش 5

 يب حال ثتوت قياب الطالب تالعش يب االمتحان ال صفب  و ال هااب تطتق عليه الاحة شؤون الطالب. -

 يب حال ثتوت قياب الطالب تالعش او ال قل يب التكليفات والمشاريل يحرب من الدرنة المحصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاال تحال  6

 يب حالة ونود شحص ي تحل شحصية طالب ألداء االمتحان  ياتة ع ه تطتق الالاحة الحاصة تذلي -
 :Other policiesسياسات  حرى  7

http://www.numerical/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
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ذ ان يتحذ القرار يلألستا. استحداب الموتايل  و مواعيد تسليب التكليفات ..... الخ ي سياسات  حرى مثل  -

 الم اسب تحسب صالحياته. او ان يريل االمر إلى رايس القسب.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2......2021-2020.......العام الجامعي: 

 زية )

 .2تحليل عددي  :خطة مقرر

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name نشاط ابراهيم 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

حسب الجدول 

 االسبوعي

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

 قسم الرياضيات –كلية العلوم 

772320522 

 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
       ى

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 2تحليل عددي 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
فصل اولمستوى رابع      

 1تحليل عددي  المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(  .5
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Pre-requisites  

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 لغة برمجة 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 حاسوب –، رياضيات بحتة   -رياضيات 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 قاعات كلية العلوم

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ان يكون الطالب على مستتتتتول عال من المعرية يب تطتيقات التحليل العددي  يب  إلى المقرر هذا يهدف

الم  ومات  ير التقريب وتاستتتتتتتتحداب الحاستتتتتتتب يب هذث التطتيقات.حيض يتعرف على تعم الطرت لحل 

 الحطية. و يتمكن من وضل صيعة لدالة تعتر عن منموعة من التيا ات. 

كذلي يتمكن من تقريب   وا  كثيرة من الدوال تاستتتحداب متعددات حدود م استتتة. ثب ي تقل إلى حل المعادلة 

هيب و الوساال التفاضلية العادية تطرت عددية مت وعة.تهذا يكون الطالب قد مارس تو يف الكثير من المفا

الرياضتتتتتتية و تطتيقها يعليا.كما ان هذا المقرر يع ب ذهن الطالب تما يمك ه من التعلب على صتتتتتتعوتة الحل 

 التحليلب لكثير من المساال الرياضية. اضاية إلى اتقا ه استحداب الترمنيات يب تحصصه.

 

iv.  محرنات تعلب المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 :  ن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من اال تهاء تعد

a1 -      يهما نيدا لمع ى التقريب و اساليته.يتدي  

a2 -  .يميز الحل العددي عن الحل التحليلب للمعادالت التفاضلية  

b2 - .يحول المسألة إلى رموز الرياضية 

c3 - .يصمب حوارزميات لحل مساال محتلفة 

c4 -    .يقيس مقدار الحطأ يب التقريب 

d1 -   الترمنية.لحل المشاكل  يتعاون مل االحرين 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 
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1 

 

حل الم  ومات 

 الالحطية

 طريقة ال قطة الثاتتة وتفرعاتها . 

 األمثلة استعرام تعم . 

 .است تاج الصيعة العامة 

 .تحديد شروط التقارب 

1 2 

 طريقة  يوتن وتفرعاتها . 

 است تاج الصيعة . 

 تحديد رتتة الحطأ . 

 استعرام تعم األمثلة . 

  الصيغ المحتلفةمقارتة تين . 

2 2 

2 

استخدام 

طريقة 

المربعات 

الصغرى 

لتقريب 

مجموعة من 

 البيانات.

و تفرعات  

 الطريقة

 است تاج صيعة المرتعات الصعرى. •

  المطلوبالحطية  الدالة صيعة إلى التوصل •

 . تعات الصعرىالمر طريقة حالل من تقريتها    

 

 تقريب التيا ات ع دما تمثل دالة ال حطية •  

 (ه دسية او سية )      

 . الحطأ مقدار حساب •  

3 2 

3 

تقريب دالة 

بمتعددة 

حدود 

المربعات 

 الصغرى

 است تاج المعادلة القياسية للتقريب. •

 

  م اقشة صيعة الحطأ 

4 2 

4 

التقريب 

باستخدام 

متعددات 

الحدود 

 المتعامدة.

 .. است تاج منموعة متعددات حدود نيتيتشيف

 اثتات  التعامد تين ع اصر المنموعة.•  

 

 4 6و5

5 
السلسلة 

 االقتصادية

 أهميتها، وكيفية التوصل إلى صيغة اقتصادية.

 

7 2 

  8 (نظري) اختبار نصف الفصل 6

7 

الحل العددي 

للمعادلة 

التفاضلية 

 العادية

   مسألة القيمة االتتدااية من الرتتة األولى  وتشمل• 

10و9 _ طرت الحطوة الواحدة: تيلر   ويلر  ر كة_كوتا.1  4 

 مولتن  مايلن. -تاشفورض  ادب  -_ طرت متعددة الحطوات: ادب 2

 
11 2 
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 _ حل م  ومة معادالت تفاضلية و معادالت من رتب اعلى.3

 

 

12,13 
4 

 مسألة القيب الحدية: 

 طريقة الفروقات الم تهية.

 

14,15 4 

  W16 (  ري) الفصل  هاية احتتار 8

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 28 

                                   :     Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
  تكليف الطلبككة بكتككابككة برامج  لحككل المنظومككات الالخطيككة بطريقككة النقطككة

 . الثابتة

1 2 

2 
  تكليف الطلبككة بكتككابككة برامج لحككل المنظومككات الالخطيككة بطريقككة نيوتن و

 . تفرعاتها

2 2 

3 
  تكليف الطلبككة بكتككابككة برامج لتقريككب مجموعككة بيككانككات بطريقككة المربعككات

 الصغرى.

3 2 

4   .4 4,5 تكليف الطلبة بكتابة برامج لتقريب دالة بمتعددة حدود المربعات الصغرى 

5   4 6,7 . الطلبة بكتابة برامج لتقريب دالة يمتعددات حدود متعامدةتكليف 

6 

 

• 

   (Midterm Exam)  الفصل  صف احتتار

8  

7 
    ثب تيلر تطريقةتكليف الطلبة بكتابة برامج لحل مسككككككالة القيمة االبتدائية 

 . بطريقة اويلر

9 2 

8 
    ر كة تطريقةاالبتدائية تكليف الطلبة بكتابة برامج لحل مسكككككككالة القيمة-

 . كوتا

10 2 

9 
    ية تدائ مة االب لة القي حل مسكككككككا بة برامج ل تا بة بك ادب  تطريقتةتكليف الطل

 . تاشفورض

11 1 

10 
    ية تدائ مة االب لة القي حل مسكككككككا بة برامج ل تا بة بك ادب  تطريقتةتكليف الطل

 . مولتن

11 1 

11     1 12 . مايلن تطريقةالطلبة بكتابة برامج لحل مسالة القيمة االبتدائية تكليف 

12  1 12 . تكليف الطلبة بكتابة برامج لحل منظومة من  المعادالت التفاضلية 

13  2 13 . تكليف الطلبة بكتابة برامج لحل مسالة القيم الحدية 

  Final Exam  16 ( عملب) الفصل  هاية احتتار 14

 24 14 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
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Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والم اقشة الحوار -

 Brainstorming الذه ب العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العرومو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملب التطتيق -

 projects والتكاليف والمهاب المشروعات -

 Self-learning الذاتب التعلب -

  Cooperative Learning التعاو ب التعلب -

 الزمالء تين الحترات تتادل -

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

التقككارب لطريقككة النقطككة الثككابتككة في حككل مثككال تحقيق شككككككرط _  1

 .المنظومة الالخطية

تحقيق شككككككرط التقككارب لطريقككة نيوتن في حككل مثككال المنظومككة _ 

 .الالخطية

 

 2,3,4 2 يردي

استتتت تاج صتتتيغ الثواتت يب المعادلة الحطية ال اتنة عن تقريب  _ 2

 المرتعات

 .الصعرى    

 المعادلة القياسية في تقريب الدالة بمتعددة حدود._ استنتاج صيغة 

 _ التحقق من تعامد عناصر متعددات حدود جيبيتشيف

 

 يردي

 

2 

1 

5,6,7 

تاشفورض لحل المعادلة التفاضلية عن طرت التكامل -است تاج صيعة ادب  3

 العددي

 

 10 2 نماعب

4  

مولتن لحل المعادلة التفاضتتتتلية عن طرت التكامل -صتتتتيعة ادب استتتتت تاج 

 العددي

 

 11 2 نماعب

 است تاج صيعة مايلن لحل المعادلة التفاضلية عن طرت التكامل العددي 5

 
 12 1 نماعب
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 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والوانتات التكليفات

Assignments 

3,5,7,10,13 
5 

𝟑. 𝟑% 

.Quiz 6 5 𝟑( 1) قصير احتتار 2 𝟑% 

3 
   ري) Midterm Exam  صفب احتتار

 ( وعملب

8 
25 

𝟏𝟔. 𝟕% 

.Quiz 11 5 𝟑( 2) قصير احتتار 4 𝟑% 

.𝟑𝟑 50 15  هااب عملب احتتار 5 𝟑% 

 %𝟒𝟎 60 16  هااب تحريري احتتار 6

 % Total  150 100 المجموع 

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
1- "Numerical Analysis", Ricard L. Burden, 

 J. Douglas Faires, 2011, BROOKS/COLE, CENGAGE, 

USA.                                                           

                                                                                                                                                            

             2- "Applied Numerical Analysis",  Curtis E. Gerald, 1978, Addison Wesley, 

USA                                  

•• 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
التحليل العددي( تأليف :إيان ناكس و كولن ند  ترنمة:د.علب إتراهيب محمد و د. محمد علب ) ••

     م شورات دار الفاتح ليتيا.1992ماهر ال نار.  

• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6

 http://www.Numerical Analysis. 

 http://www. تحليل عددي 

 http://www. تحليل عددي متقدم 

 http://www.  

 تحليل عددي  ...موقع تحت عنوان  أياو 
 

http://www.numerical/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 تعد الرنو  إلى لوااح النامعة يتب كتاتة السياسة العامة للمقرر ييما يتعلق تاآلتب:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرب يب حال عدب الوياء تذلي. %75يلتزب الطالب تحضور  -

يقدب  ستاذ المقرر تقريرا تحضور و ياب الطالب للقسب ويحرب الطالب من دحول االمتحان يب حال تناوز  -

 ويتب اقرار الحرمان من منلس الكلية. %25العياب 

 :Tardyالحضور المتأحر  2

للطالب حضتتور المحاضتترة إذا تأحر لمدة رتل ستتاعة لثالض مرات يب الفصتتل الدراستتب  وإذا تأحر  يستتمح -

 زيادة عن ثالض مرات يحذر شفويا من  ستاذ المقرر  وع د عدب االلتزاب يم ل من دحول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضواتط االمتحان  3

 ( دقيقة من تدء االمتحان 20يسمح للطالب دحول االمتحان ال هااب إذا تأحر مقدار )ال  -

 إذا تعيب الطالب عن االمتحان ال هااب تطتق اللوااح الحاصة ت  اب االمتحان يب الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيي ات والمشاريل  4

 ستتتتتتاذ المقرر  و  التعيي ات يب تداية الفصتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتليمها وضتتتتتواتط ت فيذ التكليفات يحدد  -

 وتسليمها.

 إذا تأحر الطالب يب تسليب التكليفات عن الموعد المحدد يحرب من درنة التكليف الذي تأحر يب تسليمه. -

 : Cheating العش 5

 ال صفب  و ال هااب تطتق عليه الاحة شؤون الطالب.يب حال ثتوت قياب الطالب تالعش يب االمتحان  -

 يب حال ثتوت قياب الطالب تالعش او ال قل يب التكليفات والمشاريل يحرب من الدرنة المحصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاال تحال  6

 يب حالة ونود شحص ي تحل شحصية طالب ألداء االمتحان  ياتة ع ه تطتق الالاحة الحاصة تذلي -
 :Other policiesسياسات  حرى  7

يلألستاذ ان يتحذ القرار ،  ي سياسات  حرى مثل استحداب الموتايل  و مواعيد تسليب التكليفات ..... الخ -

 الم اسب تحسب صالحياته. او ان يريل االمر إلى رايس القسب.

 

 

 

 

 

 

 

 
 


