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 المؤهل العلمي  ماجستير في علوم الرياضيات 

 العلمي اللقب مدرس 

  العمل  مكان قسم الرياضيات / كلية التربية األساسية / جامعة تلعفر

 (التكرارية،    الطرق  تقارب  نيوتن،  طريقة  الجذور،  مواقع  تعيين  الخطية،  غير  المعادالت   حلول . 1
  )ايجاد الجذور لمتعدد الحدود 

  حلول المعادالت الخطية، طريقة الحذف لكاوس، طريقة كاوس جوردن . 2
  سيمسون  قاعدة  العددي،  للتفاضل  نيوتن  صيغ   العددي  التفاضل   :العددي  والتفاضل   التكامل . 3
  حل المعادالت التفاضلية االعتيادية، طريقة رانج كوتا . 4

  المقرر هدف 
  

تأهيل الطالب وتدريبه لحل جميع المسائل المختلفة غير الخطية باالستعانة بطرق تسمى بالطرق التكرارية  
التي تحدث عند كل خطوة واستخدام الطرق التكرارية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الطالب في  

االستعانة بها في حل المعادالت التفاضلية   المشتقة والتكامل لبعض الدوال المعقدة والتي يمكن بالتالي  إيجاد 
ساعات نظرية وساعة واحدة    3في    حليل العدديتُعطى محاضرات الت.  الحل لها  إيجاد التي تتميز بصعوبة  

  مناقشة لتوضيح الموضوعات بمزيد من التفصيل كل أسبوع. 

 قرر وصف الم

 1985العددي " جامعة بغداد علي محمد صادق وابتسام كمال الدين " مبادئ التحليل  . 1
 1987كاظم محمد حسين الالمي " مقدمة في التحليل العددي " جامعة البصرة  . 2
 1988كندال أي اتكنسون " مقدمة في التحليل العددي " ترجمة كاظم محمد حسين ومنتهى جرجيس   . 3

  ة ب المنهجيالكت

1. Burden, Numerical Analysis", 1985 
2. Froberg. C. F., " Introduction to Numerical Analysis" London, 1969. 
3. Hildebrand. F. B, " Introduction to Numerical Analysis" New York, 1974. 

  المصادر الخارجية

  التقييمات   الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   ي ئالنها
 )تقسيم الدرجات (

50 %  50 %  25 %  25 %  
  
  
  
  
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية  الكلية:

  الرياضياتالقسم: 
  ثالثة ال المرحلة:

 حليل العددي الت :المادة
 األول  الدراسي: الفصل
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العراق جمهورية   
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية الكلية: 
  الرياضياتالقسم: 

  ثالثة المرحلة: ال
 حليل العددي الت: المادة
  األول الدراسي: الفصل

والعملية المادة النظريـــة  االسبوع  التاريخ  

 االول     الجذور   مواقع  تعيين  الخطية،  غير  المعادالت   حلول

 الثاني     نيوتن  طريقة

  )ايجاد الجذور لمتعدد الحدود  (التكرارية،  الطرق  تقارب
  

 الثالث  

 الرابع    حلول المعادالت الخطية، طريقة الحذف لكاوس 

 الخامس     طريقة كاوس جوردن 

 السادس     مراجعة وحل تمارين

 السابع    امتحان نصف الفصل

 الثامن       العددي  للتفاضل  نيوتن  صيغ  العددي  التفاضل

 التاسع    التكامل العددي 

 العاشر     سيمسون   قاعدة

 الحادي عشر   حل المعادالت التفاضلية االعتيادية 

 الثاني عشر    طريقة رانج كوتا 

 الثالث عشر    مراجعة وحل تمارين

 الرابع عشر    امتحان نصف الفصل

 الخامس عشر     امتحان نهاية الفصل


