
رالبرمجة بلغة ماتالبوصف مقر  

 ))مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي

  

  وصف المقرر

لغة برمجیة عالیة األداء تستخدم إلجراء الحسابات التقنیة، وتقوم  MATLABوتعتبر لغة      
احتراف كبیر.  بعملیات الحساب واإلظھار ضمن بیئة سھلة البرمجة كما أنھا ال تحتاج إلى

تمكنك ھذه اللغة من حل العدید من المسائل التقنیة حسابیا، خاصة التي یعبر عنھا بمصفوفات 
  FORTANو   Cوالتي تحتاج إلى جھد كبیر لبرمجتھا بلغات البرمجة األخرى مثل لغة 

 

  

 الجامعة التكنولوجیة المؤسسة التعلیمیة 

  المركز/ القسم الجامعي 	القس		قسم	التطبیقیة العلوم	م	العلمي	 

  برمجة رمز المقرر/ اسم(matlab) 

 الفیزیاء)-الریاضیات-المواد- فیزیاء اللیزر (بكلوریوس البرامج التي یدخل فیھا  

 الثالثة المرحلة/الطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة 

  سنوي السنة/ الفصل	2017-2016 

 120 )الكلي( عدد الساعات الدراسیة	ساعة 

 تاریخ إعداد ھذا الوصف  

2016	 	
  
 

 أھداف المقرر 

  التعامل مع المتغیراتvariables 
  التعامل مع عملیات المصفوفاتMartix operations  



  عمل الدوالfunctions  
 عمل رسومات بیانیة  
 بناء برامج تفاعلیة  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم 

   المعرفة والفھم -أ

  أیتعامل الطالب بسالسة مع برنامج الماتالبا.
 یقوم باستخدامھ للقیام بحسابات ھندسیة وعلمیة ٢أ

   المھارات الخاصة بالموضوع  -ب 
  .تمكن الطالب من كیفیة رسم المخططات والتصامیم المختبریة لنجاز تطبیق معین بنجاح – 1ب
 .الماتالب تنمیة المھارات االدائیة في استخدام – 2ب

  طرائق التعلیم والتعلم     

المحاظرات النظریة	في الصف.	 	
الحصص العملیة في المختبر. 

  طرائق التقییم     

االمتحانات المفاجئة		واالمتحانات الفصلیة  
االمتحانات النھائیة.  

المناقشات المفتوحة داخل الحصة الدراسیة.  
 

  مھارات التفكیر -ج
  قات حسابیة مختافةادراك الطالب في وضع آلیات تطبیفي اظھار  رتحفیز التفكی - 1ج     
 دیم برنامج لحل مسالة معقدة القدرة على تق -2ج

  طرائق التعلیم والتعلم				

االطالع على النتاجات من خالل المواقع االلكترونیة والكتب ذات االختصاص.	 	
 الحوار المشترك ما بین الطلبة ضمن مجامیع.  

  
 

  طرائق التقییم   



الحوار المفتوح واالجابة على االسئلة داخل الحصة الدراسیة.	 	
االمتحانات التحریریة.  

 

  .( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي( المھارات  العامة والمنقولة  -د 

ل على الطالب ان یكون ملما بمبادئ الحساب والمصفوفات التى تعطى غالبا في المستوى قب  - 1د
  الجامعي

 بنیة المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

1	-2-3-
4 

 –	2أ	-1أ 8

یفیة حول برنامج تعر  محاضرات

الماتالب مقدمة ومبادئ عامة 

  واساسیات التعامل مع الماتالب

العمل مع عناصر  واجھة التطبیق.

 ةلتكامل لھااللغ

	+نظري
حصة 

 مختبریة

مشاركة 
 الطلبة

5	-6-7-
8 

 ٢ب–	2أ	-1أ 8
العبارات المنطقیة والجمل الشرطیة 

 وجمل الدوران
	نظري

 عملي+

مشاركة 
 الطلبة

9	-10	-
11-12 

 ٢ب ١ب –	2أ	-1أ 8
المصفوفات وتطبیقاتھا مع جمل 

 الشرطیة وجمل الدوران
	نظري

 عملي+

مشاركة 
 الطلبة

13-14-
15-16 

 ٢ب ١ب–	2أ	-1أ 8
الدالة وكیفیة االدخال في برنامج 

الماتالب وحساب قیمتھا والمشتقة 
 والتكامل لھا

+	نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

17-18-
19-20 

 ٢ب٢ب ١ب–	2أ	-1أ 8
  تطبیقات على الدوال (برامج)

المعادالت الجبریة ونظام المعادالت 
 الجبریة

+		نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

 ٢ب–	2أ	-1أ 4 21-22
المعادالت الخطیة وسیستم من 

  المعادالت الخطیة
+	نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

 نظري الحلول العددیة ٢ب–	2أ	-1أ 2 23
مشاركة 

 الطلبة

 ٢ب–	2أ	-1أ 4 24-25
تكوین دالة في الماتالب مع 

 التطبیقات
 +	نظري

تقییم التقدیم 
تقدیم +العملي
 تقریر

 ود ودوال الرسم متعددات الحد ٢ب–	2أ	-1أ 4 26-27
+	نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

28-29-
30 

 نطري مراجعةتطبیقات و  ٢ب ١ب–	2أ	-1أ 4
مشاركة 

 الطلبة

 البنیة التحتیة	 



	:	القراءات المطلوبة 	
 النصوص األساسیة  
كتب المقرر  
      أخرى 

-	Madeha	shaltagh-		
-	Lecture	notes 

  

 


