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 المؤهل العلمي  ماجستير 

 العلمي اللقب  مساعد  مدرس 

  العمل  مكان /الرياضيات  / كلية التربية االساسية نلعفرجامعة 

  2010 كيفية استخدام برنامج الماتالب 
  هدف المقرر 

  

المقرر هو برنامج حاسوبي يستخدم لبرمجة وتنفيذ البرامج الحاسوبية التي تعتمد على العالقات 
 المتعلقة بها. العملياتصفوفات الرياضية والرياضية وبشكل خاص على استخدام الم

 قرر وصف الم

  ة ب المنهجيالكت 

  المصادر الخارجية  

  الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 

  التقييمات 
 )تقسيم الدرجات (

  
60%  

  
  

40%   40%  

 

  مالحظات عامة :
(عدد ساعات , عدد  
الوحدات , اماكن 

  ) ...الخالمحاضرات

 
  

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

   :  الفرع
  الثالث المرحلة :

  ماتالب  : المادة
  االول  :الدراسي الفصل

 
 جمهورية العراق 

علمي لابحث والوزارة التعليم العالي   
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 التاريخ المادة النظريـــة المادة العملية  المالحظات

وع 
سب

اال
 

برنامج   متابعة الطالب  عن  ،    MATLABمقدمة 
برنامج   ،    MATLABتشغيل 

مالحظات برمجية عند استخدام برنامج  
MATLAB  

برنامج   عن  ،   MATLABمقدمة 
برنامج   ،   MATLABتشغيل 
برمجية استخدام   مالحظات  عند 

  MATLABبرنامج 

6/12 /2020 
 االول 

 الثاني  13/12/2020  طرق ادخال المصفوفات   تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

 الثالث 20/12/2020  الدوال المكتبية في لغة ماتالب   تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

 الرابع  27/12/2020  تحويل المعادالت الى لغة ماتالب  تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

 الخامس   3/1/2021  امتحان نصف الكورس   

 السادس   2021/ 10/1  االولويات المستخدمة  تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

  تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 
على الحسابية المصفوفات والعمليات 

  المصفوفات
 السابع  2021/ 17/1

 الثامن   2021/ 24/1  صفوفةالتعامل مع الم   تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

 التاسع  2021/ 31/1  امتحان عملي+المصفوفات القياسية  تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

 
  تطبيق الشرح النظري بشكل عملي

ايجاد اكبر عدد في المصفوفة ...من 
الدوال المهمة الجراء العمليات 

  المطلوبة 

7/2/2021  
 العاشر 

 الحادي عشر  2021/ 14/2  واعادة ترتيب المصفوفاتدمج   تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

 الثاني عشر   2021/ 21/2  مصفوفات متعددة اإلبعاد  تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

  تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 
مصفوفات متعددة  اوامر تخص 

  اإلبعاد 
 الثالث عشر  2021/ 28/2

 الرابع عشر  7/3/2021  يومي + امتحان مراجعة عامة   تطبيق الشرح النظري بشكل عملي 

 الخامس عشر   2021/ 14/3  حل تمارين   

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

   :  الفرع
  الثالثة المرحلة :

  حاسوب خاص ماتالب :  المادة
  االول  :الدراسي الفصل

 
 جمهورية العراق 

علمي البحث والوزارة التعليم العالي   


