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وثيقة تعريف :التحميل العددي
معمومات أساسية:
اسم المقرر

التحميل العددي

رمز المقرر

ISE_NA

ساعات الجمسات المسجمة

16

ساعات الجمسات المتزامنة

16

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

16

ساعات الجهد الد ارسي المقابل لمجمسات المتزامنة

16

عدد الساعات المعتمدة

3

 -1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
الرمز

المقرر
ال يوجد
 -2الهدف من المقرر:

تيدف مادة التحميل العددي إلى تعريف الطالب بمدى الحاجة إلى استخدام الطرائق العددية في حل مسائل عممية
متنوعة عندما يكون من الصعب أو من المستحيل حميا بالطرائق التحميمية وتدريبو عمى استخدام ىذه الطرائق إليجاد
حمول تقريبية لممسائل المطروحة في مجاالت ومسائل عممية متنوعة.

يتضمن مقرر التحميل العددي ستة فصول وىي عمى الترتيب:







تقدير األخطاء
حل المعادالت غير الخطية
االستيفاء الداخلي (االستكمال)
التكامل العددي
حل جمل المعادالت الخطية
مدخل لحل المعادالت التفاضلية العادية
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 -3المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

تزويد الطالب بمعرفة مصادر األخطاء وأنواعيا .تقدير األخطاء في العمميات
تقذير األخطاء

الحسابية األربع وفي التوابع بشكل عام (التوابع لمتحول وحيد والتوابع لعدة
متحوالت).

تراكم األخطاء وحساب حدود عميا ليا لمحد من تضخميا في العمميات التك اررية.
التعريف بأىم الطرائق العددية المتبعة في حل المعادالت الجبرية والمتسامية غير
حل المعادالت غير الخطية

الخطية مع حساب الخطأ في كل طريقة ،ومنيا طريقة تنصيف المجال وطريقة
التعرف عمى خوارزميات الحل بيدف وضع برمجيات
القواطع وطريقة نيوتن.
ّ
حاسوبية تساعد في الحل.

تعمّم تقنيات عممية االستيفاء الداخمي واستنباط واستخدام أىم صيغ االستكمال مثل
االستيفاء الذاخلي

صيغة نيوتن وصيغة الغرانج باإلضافة إلى طريقة المربعات األصغر وعممية

االستكمال المعاكس.
التكامل العذدي

استتتخدام أشتتير الط ارئتتق العدديتتة فتتي حستتاب التكتتام ت المحتتددة وتقتتدير األخطتتاء
المرتكبة فييا مثل طريقة المستطي ت وطريقة أشباه المنحرفات وطريقة سيمبسون.

التعت ّترف عمتتى أىتتم الط ارئتتق المباش ترة والتك ارريتتة المتبعتتة فتتي حتتل جمتتل المعتتادالت
حل جمل المعادالت الخطية الخطية ومنيا طريقة  ،LUودراسة تقارب الطرائق التك اررية والتي من أىميا طريقة
جاكوبي وطريقة غوص-سايدل.

التعت تترف عمت تتى أبست تتط الط ارئت تتق العدديت تتة لحت تتل المعت تتادالت التفاضت تتمية العاديت تتة مت تتن
مذخل لحل المعادالت
التفاضلية العادية

المت ترتبتين األول تتى والثاني تتة المحمول تتة بالنس تتبة لممش تتتق ومني تتا طريق تتة أويم تتر وطريق تتة

رونج-كوتا .استعراض طريقتي االشتقاق المتتالي والتقريب المتتالي لحتل معتادالت
تفاضمية من مراتب أعمى وجمل المعادالت التفاضمية العادية.
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 -4محتوى المقرر 18(:ساعة مجموع الساعات المسجمة 18 ،ساعة مجموع الساعات المتزامنة)

المحصالت التعميمية

القسم النظري مع مالحظات

ساعات

ساعات

وتوضيحات إن وجدت

مسجمة

متزامنة

القسم العممي مع
أنماط المهام

 مصادر األخطاء وأنواعيا.
 تمارين )(TD

الحسابية األربع.

تقذير األخطاء

لمتحول وحيد والتوابع لعدة

وجدت

حل مسائل متنوعة

 تقدير األخطاء في العمميات
 تقدير األخطاء في التوابع

مالحظات وتوضيحات إن

 وظائف
3

متحوالت.

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب
 أخرى .....

 تراكم األخطاء وحساب حدود
عميا ليا لمحد من تضخميا

حل مسائل متنوعة

 الطرائق العددية المتبعة في
حل المعادالت الجبرية

 تمارين )(TD

والمتسامية غير الخطية مع

حل المعادالت غير
الخطية

 وظائف

حساب الخطأ في كل طريقة
وعرض خوارزميات الحل
ومنيا:

باستخدام كافة الطرائق

3

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 طريقة تنصيف المجال

 أخرى .....

 طريقة القواطع
 طريقة نيوتن
 استنباط واستخدام أىم صيغ

 تمارين )(TD

حل مسائل متنوعة

 صيغة نيوتن

 حمقات بحث

واستخدام البرامج الجاىزة

 مشاريع

لمتدقيق

االستكمال مثل:

االستيفاء الذاخلي

 صيغة الغرانج
 طريقة المربعات األصغر
عممية االستكمال المعاكس

 وظائف
3

 تجارب
 أخرى .....

باستخدام كافة الصيغ
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 استخدام أشير الطرائق العددية

 تمارين )(TD

في حساب التكام ت المحددة

 وظائف

وتقدير األخطاء المرتكبة فييا

التكامل العذدي

مثل:

 طريقة المستطي ت

 حمقات بحث
3

 مشاريع

حل مسائل متنوعة
باستخدام كافة طرائق
المكاممة العددية واستخدام

البرامج الجاىزة لمتدقيق

 تجارب

 طريقة أشباه المنحرفات

 أخرى .....

 طريقة سيمبسون

حل مسائل متنوعة

 أىم الطرائق المباشرة والتك اررية
المتبعة في حل جمل

 تمارين )(TD

باستخدام كافة الطرائق

المعادالت الخطية ومنيا:

 وظائف

المدروسة ودراسة تقارب

 حمقات بحث

الطرائق التك اررية

 طريقة LU

حل جمل المعادالت
الخطية
 طريقة جاكوبي

3

 مشاريع

 طريقة غوص-سايدل

 تجارب

 دراسة تقارب الطرائق التك اررية

 أخرى .....
حل مسائل متنوعة

 الطرائق العددية لحل
المعادالت التفاضمية العادية

من المرتبتين األولى والثانية

باستخدام طريقة أويمر

 تمارين )(TD

وطريقة رونج -كوتا

المحمولة بالنسبة لممشتق

 وظائف

لممعادالت التفاضمية من

ومنيا:

 حمقات بحث

المرتبتين األولى والثانية

 مشاريع

المحمولة بالنسبة لممشتق

مذخل لحل
المعادالت التفاضلية
 طريقة أويمر
العادية

3

 طريقة رونج-كوتا

 تجارب

 طريقة االشتقاق المتتالي

 أخرى .....

 طريقة التقريب المتتالي
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 -5معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
Code

المحصالت التعميمية

النتائج التعميمية

تفاعل في
الجمسات

عممي

امتحانات

المتزامنة

تقدير وحساب األخطاء المرتكبة
في العمميات الحسابية األربع وفي

تقذير
األخطاء

التوابع وحيدة المتحول ومتعددة
المتحوالت.







حساب تراكم األخطاء وتقدير
حدود عميا ليا لمحد من تضخميا

في العمميات التك اررية.
حل المعادالت الجبرية والمتسامية
غير الخطية بالطرائق العددية.

حل
المعادالت استخدام خوارزميات الحل لعدد
غير
من الطرائق مثل طريقة تنصيف
الخطية
المجال وطريقة القواطع وطريقة







نيوتن.

استخدام تقنيات االستيفاء الداخمي
(االستكمال) وصيغ االستكمال

االستيفاء ومنيا :صيغة نيوتن وصيغة
الذاخلي الغرانج والصيغة العامة وطريقة







المربعات األصغر واالستكمال

المعاكس.
التكامل
العذدي

إجراء المكاممة بالطرائق العددية





عروض
ومقابالت

تقارير
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ومنيا :طريقة المستطي ت وطريقة

أشباه المنحرفات وطريقة
سيمبسون.
استخدام

المباشرة

الطرائق

والتك اررية في حل جمل المعادالت

الخطية

ومنيا

طريقة

.LU

حل جمل
المعادالت التركيز عمى الطرائق العددية
الخطية
ومنيا :طريقة غوص-جاكوبي





وطريقة غوص-سايدل ودراسة

التقارب.
استخدام بعض الطرائق العددية
لحل المعادالت التفاضمية العادية

من المرتبتين األولى والثانية ومنيا

مذخل
لحل
المعادالت أخذ فكرة عن طرائق حل معادالت
التفاضلية تفاضمية من مراتب أعمى وجمل
العادية
المعادالت التفاضمية العادية وىي
طريقتي أويمر ورونج-كوتا ،مع





طرائق االشتقاق المتتالي والتقريب

المتتالي.
 -6أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة
 .1برنامج MS_Excel

 .2برنامج Mathematica

توصيفها
استخذام برامج جاهزة للمساعذة في حل المسائل التي جرى حلها باستخذام طرائق التحليل
العذدي ورلك بهذف اإلفادة منها في الحياة العمليت مستقبالً.
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 -7المراجع األساسية:

 .1األسس العامة لمتحميل العددي .د .دعد الحسيني ،د .محمد صبح.منشورات جامعة دمشق 1991-1991
 .1ا لرياضيات لمميندسين ( )11الرياضيات العددية .د .فوزي دنان1991-1991 .
 .3التحميل العددي .د .ىاشم عبد المي ،منشورات جامعة حمب 1991-1993
 .1التحميل الحديث .د .أحمد الدرويش ،منشورات جامعة حمب 1919-1911

 .5التحميل العددي .د .برلنت صبري مطيط ،منشورات جامعة دمشق – كمية العموم 1111-1113
 -8المراجع اإلضافية:

