
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤصضح انرؼهًُُح .1
 ظايؼح انكىفح/كهُح انرزتُح

 / انًزكز ؼهًٍ انمضى ان .2
 لضى ػهىو انحاصىب   

 اصى / ريز انًمزر .3
- 

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 حضىرٌ او انكرزوٍَ او االشٍُُ

 انفظم / انضُح .5
2222-2221 

 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذراصُح  .6
 

 ذارَخ إػذاد هذا انىطف  .7
15/6/2221 

 أهذاف انًمزر .8

 عمليا باستخدام مفاهيم  الربجمة يف برنامج املاتالب  األساليبيف التحليل العددي وتوظيف هذه  األساسيةمعرفة الطالب املفاهيم 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزظ .12

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 يؼزفح انطزق انؼذدَح الَعاد حم انًؼادالخ انغُز خطُح -1أ

 ذىظُف انرحهُم انؼذدٌ فٍ انركايالخ انًحذدج  -2أ

 اصرخذاو انطزق انؼذدَح الَعاد انركايالخ انًحذدج  -3أ
 حم انُظاو انخطٍ تاصرخذاو َظزَح انًظفىفاخ -4أ
 يفاهُى ذخض انثزيعح انؼذدَح فٍ انًاذالب  -5أ
 ذىظُف انًاذالب نهىطىل انً انحهىل انؼذدَح   -6أ

  ًمزر.انخاطح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 تزيعح يحذز  أصهىب- 1ب

 يٍ خالل فهى انًمزر يًكٍ نهطانة فهى ذحهُم انثُاَاخ وتزيعرها  – 2ب

 طزق حذَصح نفهى انًظفىفاخ  – 3ب

     -4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 

انرؼهُى االكرزوٍَ وانرؼهُى انحضىرٌ اَشاء يعًىػح ػهً انرهغزاو نهرىاطم يغ انطهثح واصرخذاو تزَايط 

انكىكم يُد ونثس انًحاضزاخ انًثاشزج وذضعُم انًحاضزاخ وَشزها ػهً انُىذُىب وَشز رواتظ 

 انًحاضزاخ ػهً يىلغ انًىدل 

 
 طزائك انرمُُى      

 

 االيرحاٌ انكرزوٍَ وانىظثاخ انثُرُح 

 

 
 األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح  -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 

 
 طزائك انرمُُى    
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 انثُُح انرحرُح  .12

 التحليل العددي جمموعة حماضرات خاصة بقسم احلاسبات  ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

 كتاب التحليل العددي  )انًظادر(  ـ انًزاظغ انزئُضُح 2
 حماضرات التحليل العددي جامعة النهرين 

               ـ انكرة وانًزاظغ انرٍ َىطً تها  ا

 ( انًعالخ انؼهًُح , انرمارَز ,.... ) 
Advanced in numerical method  

ب ـ انًزاظغ االنكرزوَُح, يىالغ االَرزَُد 

.... 
Advanced in numerical method 

 
 خطح ذطىَز انًمزر انذراصٍ  .13

انًفاهُى انًهًح فٍ فهى يادج ذحهُم انُظى وضغ يُهاض خاص تطهثح لضى انحاصثاخ تحُس َكىٌ ظزء يٍ   

 وانثُاَاخ 

 

 

 

 وانرطىر انشخظٍ (.انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُُح انًمزر .11

يخزظاخ انرؼهى  انضاػاخ األصثىع

 انًطهىتح
اصى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرؼهُى

 انكرزوٍَ  انكرزوٍَ    4  األول

 - -   4 انصاٍَ 
 - -   4 انصانس 
 - -   4 انزاتغ 

 - -   4 انخايش 
 - -   4 انضادس 
 - -   4 انضاتغ 
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