
 كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية 
 ......................الرياضيات ...قسم 

 الخطة الدراسية للمساق

I. ) انًعهوياث انعايت عٍ انًساق ) انًادة انذراسَت: (Course information) 

 د.يعٍ عبذ انكاظى رشَذ  اسى انتذرٍسٌ : تحليل عددي اسى انًساق:  .1

 MAB03NA311 :ريس انًساق  .2

 اجًانٌ عًهٌ َظرً 4انساعاث انًعتًذة:  .3

4 ..... 4 

  انًستوى وانفصم انذراسٌ:  .4

II.   وصف انًساق( :Course description) 
 

 

ٌهتى انًىضىع  بذراسة  انحهىل انتقرٌبٍه نهًسائم انرٌاضٍه انتً ٌصعب او ال ًٌكٍ اٌجاد انحهىل انًضبىطه نها .وٌقىو بتحهٍم االخطاء 

 انُاتجه يٍ عًهٍه اٌجاد تهك انحهىل 
 

III. 5 يخرجاث تعهى انًساق(Course outcomes) 
  

 انمذرِ عهي اٍجاد انحم انعذدً نهًسائم انرٍاضَّ  .1

 انمذرِ عهي تحهَم االخطاء انًطهمّ وانًتعالبّ انُاتجّ يٍ اٍجاد انحم انعذدً  .2

 انمذرِ عهي كتابّ انطرق انعذدٍّ عهي شكم خوارزيَاث وبرايج .3

  
 

 

 

 

 

 

 

IV. انعًهٌ اٌ وجذ ( : –) انُظرً  قيواضَع انًسا كتابت 

   َظرً / انتارٍخ االسابَع

  تعرٌف انتحهٍم انعذدي , يقذيه عايه ,اهًٍه انًىضىع ,اَىاع االخطاء وكٍفٍه حسابها  2/01 1

  اٌجاد انحهىل انتقرٌبٍه نهًعادالت انالخطٍه بطرٌقه تُصٍف انًجال  4/01 2

  اٌجاد انحهىل انتقرٌبٍه نهًعادالت انالخطٍه بطرٌقه ٍَىتٍ رافسىٌ  01/01 3

  اٌجاد انحهىل نالَظًه انخطٍه انًربعه بطرٌقتً كاوس وكاوس جىردٌ  22/01 4

  اٌجاد انحهىل نالَظًه انخطٍه انًربعه بطرٌقتً جاكىبً وكاوس ساٌذل  21/01 5



  واالستكًال )يقذيه عايه(االَذراج  1/00 6

  تعرٌف يعايالت انفروقات انًركزٌه وااليايٍه وانخهفٍه  02/00 7

  صٍغ ٍَىتٍ نالَذراج االيايٍه وانخهفٍه وانًركزٌه  21/00 8

  انتكايم وانتكايم انعذدي )يقذيه عايه( 22/00 9

  طرٌقه شبه انًُحرف االعتٍادٌه وانًركبه  4/02 10

  طرٌقه سًبسىٌ االعتٍادٌه وانًركبه  00/02 11

  انحهىل انعذدٌه نهًعادالت انتفاضهٍه يٍ انرتبه االونى  03/02 12

  كىتا يٍ انرتبه انثاٍَه -طرٌقه رَجا 22/02 13

  كىتا يٍ انرتبه انرابعه -طرٌقه رَجا 2/0 14

15    

V. انواجباث و انًشارٍع: 

 MATLAB تطبَك انخوارزيَاث عهي شكم برايج حاسوبّ باستخذاو نغّ ال -1       

 انًمارَّ بٍَ انحهول انعذدٍّ وانًضبوطّ نبعض انًسائم  -2

3- 

VI. االساسَت يصادر انتعهى: 
1-NUMERICAL NAALYSIS ,   BURDEN  

 يمذيّ فٌ انتحهَم انعذدً    د.عهٌ انسَفٌ  -2

 : انًصادر انساَذة

 جايعّ بغذاد  2002يحاضراث كهَّ انعهوو -1

2-LECTURES NOTES , UNIVERSITY OF SUSSEX,  2013       

 االمتحان النهائي السعي النشاط االمتحان العملي االمتحان الثاني االمتحان االول الدرجات االمتحانية

100 15 15 ….. 10 40 60 

 انًالحظاث انساعت انماعت انشعبت لاعت انًحاضراث

5 A 5 1.5   ظهرا  

  صباحا 9   
 

                                   توقيع التدريسي :                       GMAIL.COM  MAAN ABD ALKADHIM@  البريد االلكتروني للتدريسي :

- 

 توقيع رئيس القسم :                                                        الخميس -االربعاء– الثالثاء-االثنين– حداالتواجد التدريسي : 


