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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 فادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االست

 

 يؼهذ االداسح انزمٍُ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى رمُُبد اَظًخ انذبسىة / انًشكض  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجشَبيج األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 رمُُبد اَظًخ انذبسىةثشَبيج 

 (دثهىو فٍُ )رمٍُ اسى انطهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساسٍ  .5
 سُىٌ /يمشساد /أخشي 

 انسُىٌ

 ثشَبيج يمشس انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

   / انًؤثشاد انخبسجُخ األخشي  .7

 23/11/2012 ربسَخ إػذاد انىغف  .8

 أهذاف انجشَبيج األكبدًٍَ .9
 

دح َىغف يخشجبد انزؼهُى انًزىلؼخ  يٍ انطبنت رذمُمهب يجشهُب يب ارا كبٌ لذ دمك االسزفب .1

 انمػىي يٍ انفشظ انًزبدخ.
 َىضخ نكم يمشس دساسٍ فٍ انجشَبيج و يب َذممه يٍ يهبساد يؼشفُخ و يهبسارُخ و وجذاَُخ. .2

 َذذد انًخشجبد انًزىلؼخ و يذي يالئًزهب نذمم انؼًم. .3

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيجيخشجبد ان  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
 َؼشف انطبنت يبهُخ رمُُبد اَظًخ انذبسىة  -1أ

 َفسش انطبنت يىاضُغ راد ػاللخ ثبَظًخ انذبسىة -2أ

 َؼهم انطبنت االسجبة انًؤثشح فٍ دساسخ انذبسىة -3أ
 َكًم انطبنت يُبلطزه يغ االسزبر فٍ يجبل اَظًخ انذبسىة وانذبسجبد -4أ
 َمبسٌ انطبنت ثٍُ انُظشَخ وانزطجُك -5أ
 نت ثٍُ انًؼهىيبد نززكبيم نذَه انًؼشفخ دىل اَظًخ انذبسىة وانذبسجبدَشثظ انطب -6أ

 جشَبيج نخبغخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 َسزخذو انذبسجخ فٍ دساسزه الخزػبغه ثطكم جُذ– 1ة 

 َهخع يذبضشاره اػزًبدا ػهً يػبدس اخشي – 2ة 

 َجًغ ػُُبد و ًَبرج الدواد فٍ يجبل اَظًخ انذبسىة - 3ة 

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًُبلطخ ، انذىاس ، وسبئم اَضبح انكزشوَُخ ، اسزخذاو انسجىسح

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انطفهُخ و انزذشَشَخ

 

 

 
 انىجذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 اٌ َػغٍ انطبنت انً ضشح االسزبر -1ج         

 هًُخ اَظًخ انذبسىة فٍ ػبنى االػًبلاٌ َؤَذ انطبنت سأٌ االسزبر أل-2ج

 اٌ َمذس انطبنت اهًُخ رؼهى انذبست االنكزشوٍَ فٍ دساسخ اَطًخ انذبسىة -3ج

 اٌ َذس انطبنت ثأهًُخ انهذوء فٍ انػف نزهمٍ انًؼهىيبد واسزمجبنهب ثىضىح -4ج   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 انًذبكبح، نؼت االدواس ، انًُبلطبد

 

 
 ك انزمُُى طشائ   

 

 االسزجبَخ ، االسزمػبء ، االخزجبساد انطفهُخ وانزذشَشَخ
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 .انطخػٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 اٌ َجُت انطبنت ػهً االسئهخ انًزؼهمخ ثًجبل اخزػبغه -1د

 نذبسىةاٌ َؼذ رمبسَش فٍ يجبل اَظًخ ا -2د

 َُبلص فٍ يىاضُغ رطىَش يجبل اخزػبغه -3د

 َمبسٌ ثٍُ انُظشَخ وانىالغ انًؼذ نهزطجُك -4د   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 انُذواد ، االسزجبَخ ، يذبوس َمبش ، انزذسَت انػُفٍ

 

 
 طشائك انزمُُى          

 ثؼض فمشارهب االسزجبَخ ، اسزخذاو اسزًبسح انزذسَت انػُفٍ يٍ خالل

 ثُُخ انجشَبيج  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أو انًسبق سيض انًمشس أو انًسبق انًشدهخ انذساسُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      

 C++ 2 3انجشيجخ ثهغخ   انًشدهخ االونً

 - 3 خىاسصيُبد  انًشدهخ االونً

 3 2 يؼًبسَخ انذبسىة  انًشدهخ االونً

 3 2 غُبَخ انذبسىة  االونًانًشدهخ 

 3 2 رطجُمبد جبهضح  انًشدهخ االونً
 - 4 سَبضُبد وانزذهُم انؼذدٌ  انًشدهخ االونً

 - 3 االدػبء  انًشدهخ االونً

 - 2 دمىق و دًَمشاطُخ  انًشدهخ االونً
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 انزخطُظ نهزطىس انطخػٍ .12

 وسش ػًم ، َذواد ، رخػُع يخزجشاد ، صَبساد يُذاَُخ

 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزذبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .13

 
 انمجىل انًشكضٌ )انًؼذل(

 

 
 
 
 
 
 

 أهى يػبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيج .14

 انكزت ، انىثبئك ، االَزشَذ
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 هخطط ههاراث الونهح

 خاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح ال

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

لُت التىظُف الوتعلقت بقاب

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ++Cانجشيجخ ثهغخ   االول / 2116

                 اساسٍ خىاسصيُبد 

                 اساسٍ يؼًبسَخ انذبسىة  االول / 2116

                    ٍاساس غُبَخ انذبسىة 

                 اساسٍ رطجُمبد جبهضح  االول / 2116

سَبضُبد وانزذهُم  

 انؼذدٌ

                 اساسٍ

                 اساسٍ االدػبء  االول / 2116

                 اساسٍ دمىق و دًَمشاطُخ 

 هخطط ههاراث الونهح
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 ضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً و

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ هُبكم ثُبَبد  الثانٍ / 2116

                 اساسٍ لىاػذ ثُبَبد 

                 اساسٍ أَظًخ رطغُم  الثانٍ / 2116

                    اساسٍ رذهُم َظى 

                 اساسٍ فُجىال ثُسك  الثانٍ / 2116

                 اساسٍ ضجكبد 

                 اساسٍ تصوُن الوىاقع االلكترونُت  الثانٍ / 2116

                 ساسٍا يطشوع 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 يؼهذ االداسح انزمٍُ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى رمُُبد اَظًخ انذبسىة / انًشكض ؼهًٍ انمسى ان .2

 Mathematics and numerical analysis اسى / سيض انًمشس .3

 
 اسجىػٍ َظشٌ أضكبل انذضىس انًزبدخ .4

 انسُىٌ انفػم / انسُخ .5

 4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 23/11/2012 ىغف ربسَخ إػذاد هزا ان .7

  أهذاف انًمشس .8

methods used in solving mathematical questions in  mathematical Student  Teaching the

a logical and include identification of functions and its derivatives, differentiation, 

ce equations, finding root and integration and differential equations and differen

compared  Mathematics questionsdifferentiation and numerical methods in solving 

with mathematical methods, Using computer applications, including MATLAB. 
 
 
 
 
 
 

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 

 ؛ج.البرنام
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشج .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 َؼشف انطبنت يبهُخ انًػفىفبد و اَىاػهب-1أ

 ثبنزفبضم وانًطزمبدَفسش انطبنت يىاضُغ راد  -2أ

 االسجبة انًؤثشح فٍ دساسخ انزكبيمَؼهم انطبنت  -3أ
 فٍ يجبل انشَبضُبد َكًم انطبنت يُبلطزه يغ االسزبر -4أ
 َمبسٌ انطبنت ثٍُ انُظشَخ وانزطجُك -5أ
 نت ثٍُ انًؼهىيبد نززكبيم نذَه انًؼشفخ دىل اَظًخ انذبسىة وانذبسجبدَشثظ انطب -6أ

  ًمشس.انخبغخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 فٍ دساسزه الخزػبغه ثطكم جُذ انُذوَخ َسزخذو انذبسجخ– 1ة 

 َهخع يذبضشاره اػزًبدا ػهً يػبدس اخشي – 2ة 

 ًبرج الدواد فٍ يجبل انشَبضُبدَجًغ ػُُبد و َ - 3ة 

  
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 انًُبلطخ ، انذىاس ، وسبئم اَضبح انكزشوَُخ ، اسزخذاو انسجىسح

 

 
 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انطفهُخ و انزذشَشَخ

 

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اٌ َػغٍ انطبنت انً ضشح االسزبر -1ج         

 زبر ألهًُخ انشَبضُبد فٍ ػبنى االػًبلاٌ َؤَذ انطبنت سأٌ االس-2ج

 اٌ َمذس انطبنت اهًُخ رؼهى انشَبضُبد فٍ دساسخ اَطًخ انذبسىة -3ج

 اٌ َذس انطبنت ثأهًُخ انهذوء فٍ انػف نزهمٍ انًؼهىيبد واسزمجبنهب ثىضىح -4ج   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 انًذبكبح، نؼت االدواس ، انًُبلطبد

 

 
 ُُى طشائك انزم   
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 االسزجبَخ ، االسزمػبء ، االخزجبساد انطفهُخ وانزذشَشَخ

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انطخػٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 اٌ َجُت انطبنت ػهً االسئهخ انًزؼهمخ ثًجبل اخزػبغه -1د

 سىةاٌ َؼذ رمبسَش فٍ يجبل اَظًخ انذب -2د

 َُبلص فٍ يىاضُغ رطىَش يجبل اخزػبغه -3د

   َمبسٌ ثٍُ انُظشَخ وانىالغ انًؼذ نهزطجُك -4د 
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 ثُُخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ

اسى انىدذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

1  Types of 

matrices/arrays/m

atrices/properties 

Types of 

matrices/arrays 
انطشح 

 وانًُبلطخ
االخزجبس 

 انزذشَشٌ

2-3  Operations on 

matrices 

Operations on 

matrices 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ
4  Inverted 

matrix/methods 

found  

Inverted 

matrix/methods 

found 

انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

6-5  Solving linear 

equations using 

inverted matrix 

Solving linear 

equations 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

8-7  Linear 

trigonometric 

functions, and 

their products 

trigonometric 

functions 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

10-9  the logarithmic 

and exponential 

functions and 

their products 

logarithmic and 

exponential 

functions 

انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

11  Partial 

differentiation/im

plicit 

differentiation  

Partial 

differentiation 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

12  Numerical 

differentiation/tra

pezoid method 

Numerical 

differentiation 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

13  Ordinary 

differential 

equations of first 

order 

Ordinary 

differential 

equations 

انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

14  Types and 

methods of 

solution of 

differential 

equations 

(separation of 

variables, 

homogeneous) 

methods of 

solution of 

differential 

equations 

انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

15  Full differential 

equations and 

linear  

Full differential 

equations and 

linear 

انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

16  Unlimited integration  االخزجبس انطشح
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integration/integra

tion/integration  

exponential and 

the logarithmic 

and linear 

 انزذشَشٌ وانًُبلطخ

17  Methods of 

integration (partial 

fractions/retail) 

Methods of 

integration 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

19-18  Numerical 

integration/Simps

on method 

Numerical 

integration 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

20  Find the 

polynomial 

Newton 

formula/forward/u

pdating using 

polynomial 

polynomial 

Newton  formula 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

22-21  Find the root of 

the 

equation/method 

return 

(repetition)/firm/a 

Newton method 

root of the 

equation 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

24-23  The real root of 

the equation/a 

theoretical value 

of the real 

root/drawing 

method 

 real root  انطشح

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

26-25  Method of 

error/way half-

periods  

error  انطشح

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

28-27  Iterative formulas 

especially/way 

Newton-Rufson 

Iterative formulas  انطشح

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

29 
 

 Series of others 

terminated 

(convergent 

openings of 

volatile 

commodity) 

Series of others 

terminated 
 انطشح

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ

30  Series 

convergence test 

methods and 

others closed 

(Test ratio, root 

Test )  

Series 

convergence test 
انطشح 

 وانًُبلطخ

االخزجبس 

 انزذشَشٌ
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 انجُُخ انزذزُخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

  )انًػبدس(  ـ انًشاجغ انشئُسُخ 2

               زت وانًشاجغ انزٍ َىغً ثهب  ـ انكا

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

 

 

 

 
 


