
 

 تحليل العددي أسم المقرر: ال

 المرحلة / الثالثة 

 
 رحمُمهب انطبنت يٍ انًزىلؼخ انزؼهى ويخشجبد انًمشس خظبئض ألهى يمزضُب إَجبصا ً هزا انًمشس وطف َىفش

 وطف وثٍُ ثُُهب انشثظ يٍ والثذ .انًزبحخ انزؼهى فشص يٍ انمظىي االعزفبدح حمك لذ كبٌ إرا ػًب يجشهُب

ًيًٍوجهخًَظشًرحهُهًٍان يمشس َىفش(.يمشس زحهُمًانؼذدًٌوطفًورحهُمًانطشقًانؼذدَخًانًخزهفخًدساعزهب

 ....رطجُمًٍوَمىوًثبنًمبسَخًثًٍُانطشقًانغُشًانؼذدَخًوَىطفًأًٌيُهبًركىًٌادقً
 

 كهُخًانزشثُخً/ًًانكىفخًجبيؼخ انًؤعغخًانزؼهًُُخ.1

 لغىًانشَبضُبدً /ًانًشكضًًؼهًٍانمغىًان.2

  اوًانًهًٍُاألكبدًًًٍَيمشساعىً.3

ًانكزشوًًٍَ.ًاشكبلًًانحضىسًانًزبحخ4

 ً:انُظبوًانذساعًٍ.5
 عُىًٌ/يمشسادً/أخشيً

 عُىٌ

ًعبػبد4ًً ًًػذدًانغبػبدًانذساعُخً.6

 2121-11-15 ربسَخًإػذادًانىطفً.7

ًرحهُمًػذدًٌ .ًأعىًانًمشسًوأعزبرًانًبدح8

 ًحًذًػجذًانخبنكًحغًٍُو.د.ًا
ًانًمشسأهذافًا.9

رحهُمًانطشقًانؼذدَخًوانًمبسَخًفًُبًثُُهبًويؼشفخًيبًاراًكبَذًأًٌيًٍانطشقًاعزخذاوًانطشقًانؼذدَخًو

ًجُذحًوافضمً

. 

 
 



 انًطهىثخًوطشائكًانزؼهُىًوانزؼهىًوانزمُُىًيمشسيخشجبدًً.11

 
 وانفهى انًؼشفخ-أ

 ًهذافًانًؼشفُخًاأل
ًيؼشفخًانطشقًانؼذدَخًالَجبدًحمًانًؼبدالدًانغُشًخطُخً-1أ

ًرىظُفًانزحهُمًانؼذدًٌفًٍانزكبيالدًانًحذدحًً-2أ

 اعزخذاوًانطشقًانؼذدَخًالَجبدًانزكبيالدًانًحذدحًً-3أ
 حمًانُظبوًانخطًٍثبعزخذاوًَظشَخًانًظفىفبدً-4أ
 يفبهُىًرخضًانجشيجخًانؼذدَخًفًٍانًبرالةًً-5أ

 انًبرالةًنهىطىلًانًًانحهىلًانؼذدَخرىظُفًًً-6أ

 
ًًًمشسنخبطخًثاًُخانًهبساراألهذافًً–ةً

ًػهًُخ رمبسَش -1 ة

ًًرخشج ثحىس -2 ة

 طشائكًانزؼهُىًوانزؼهىًًًًًً

ً

 .انًحبضشاد -

 .ػهًٍ يُظىس يٍ انذساعُخ انمبػخ داخم انُمبػ -

 . يُهب نإلفبدح االنكزشوَُخ انًىالغ ثؼض إنً انطالة إسشبد -

 .يظغشح َمبشُخ حهمبد -

ً.انؼهًٍ انجحش إػذاد كُفُخ ػهً انطهجخ رذسَت -

 
ًطشائكًانزمُُىًًًًًً

 .انذساعُخ انمبػخ داخم انًشبسكخ -

 .وَهبئُخ وفظهُخ َىيُخ رحشَشَخ اخزجبساد -

ً.انظف داخم شفىَخ اخزجبساد -

ً.ثحثُخ أَشطخ -

ًانزفكُش يهبساد -ج

 . انًمشس انًىػذ فٍ ورغهًُهب انىاججبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذسح رطىَش -1 ج

 .انؼهًٍ انزفكُش ػهً انمذسح -2 ج

 .انفظهُخ انُشبطبد فٍ انفؼبنخ انًشبسكخ ػهً انمذسح -3 ج

 .انًطهىثخ انشئُغُخ انفكشح نذػى انًفُذح انًظبدس واعزخذاو ثحثُخ ثأَشطخ انمُبو فٍ انًهبسح -4 ج
ًطشائكًانزؼهُىًوانزؼهىًًًًً

ًانىلذ ثأهًُخ َشؼش َحى ػهً انًحبضشح إداسح. 

فُهب انؼمبة اػزًبد يٍ ثذال انخبطئخ اإلجبثبد ويُبلشخ انظحُحخ اإلجبثبد رشجُغ . 

ًانجًبػُخ وانىاججبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف .

انجًبػُخ نألَشطخ انذسجخ يٍ َغجخ رخظُض. 



ًانًمشس هزا رخض يُبعجخ طشَمخ اعزخذاو .ً

ً

ًطشائكًانزمُُىًًًً

ًانًغؤونُخ ورحًهه انطبنت انزضاو دنُم انذسط لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبسكخ.ً

وانجحىس انىاججبد رمذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنزضاو. 

وانًهبسٌ انًؼشفٍ وانزحظُم االنزضاو ػٍ وانُهبئُخ انفظهُخ , اَُِخ االخزجبساد رؼزجش 
 

 

ً

ً.انشخظٍ(األخشيًانًزؼهمخًثمبثهُخًانزىظُفًوانزطىسًً)انًهبسادانًُمىنخًانزأهُهُخًوًانًهبسادًانؼبيخ-دً

 .انشَبضُبد ػهىو فٍ انًشكالد حم فٍ انًؼبدالدًانزفبضهُخً اعزخذاو ػهً انطبنت لذسح رًُُخ -1 د

 . واالعزُجبطُخ االعزُزبجُخ األفكبس راد األيثهخ وحم ثبنزؼشف انطبنت لذسح رًُُخ -2 د

 . انؼهًُخ انًُبلشبد فٍ انًشبسكخ خالل يٍ االخشٍَ يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح ًُُخر -3 د

 .وانزشكُت انزحهُم ػهً انطبنت لذسح رطىَش -4 د

 

 انزحزُخ انجُُخ -12

 : انًطهىثخ انمشاءاد

االججبسَخ انُظىص 

انًمشس كزت 

Advanced in numerical methods  

انزؼهىًيخشجبدً انغبػبد األعجىع

ًانًطهىثخ

طشَمخً

 انزؼهُى
 طشَمخًانزمُُى

االولًوانثبًٍَ

ًوانثبنش
طشقًحمًانًؼبالد9ًً

ًانغُشًخطُخًػذدَبً
 ػبيخ أعئهخ َظشٌ

 ويُبلشخ

انشاثغًوانخبيظً

ًوانغبدطً
طشقًحمًاألَظًخ9ًً

ًانخطُخًػذدَبً
 ػبيخ أعئهخ َظشٌ

 ويُبلشخ

وانغبثغًوانثبيًٍ

 ًًوانزبعغ
 

طرق حل المشتقات 9ً

 عدديا 
ًاخزجبساد َظشٌ

ًويُبلشخ

ًانؼبشش

 ػششًوانحبدٌ

  ػششًوانثبٍَ
ً

طرق حل التكامالت  9

 عدديا 
 ػبيخ أعئهخ َظشٌ

 ويُبلشخ

ػششًًانثبنش

 ػشش انشاثغو

ًػششًوانخبيظ

طرق حل المعادالت  9

 التفاضلية عدديا 
 ػبيخ أعئهخ َظشٌ

 ويُبلشخ



أخشي 
 

 انؼًم وسػًانًثبل عجُم ػهً ورشًم ( خبطخ يزطهجبد

 ) االنكزشوَُخ وانًىالغًوانجشيجُبد وانذوسَبد
ً.انشطُُخ االنكزشوَُخ انًىالغ

( www. Freescience.info/math) 
 يحبضشاد انًثبلًعجُم ػهً ورشًم ( االجزًبػُخ انخذيبد

 ) انًُذاَُخ وانذساعبد انًهًٍُوانزذسَت انضُىف
 .طُفٍ رذسَت

 .انزخشج ثحىس يشبسَغ

 

 


