
 

 

 ))استمارة الخطة التدريسية ((

 اسم التدريسي
 

 هدى مهدي احمد

 البريد االلكتروني
 

Huda_ahmed10@yahoo.com 

 اسم المادة 
 

 لتحليل العدديا

 مقرر الفصل
 

 تحليل العددي/الدكتور احمد صالح االلوسي و الدكتور عادل زينل البياتيال

 اهداف المادة 
 

 بالرياضيات  ة ربط مفاهيم التحليل العدديوكيفي لب على منهجية التحليل العدديطاتعريف ال
 ودراسة االخطاء وبعض انواع االخطاء وبعض الطرق اليجاد الجذور الحقيقية للمعادلةونظريات

وبعض التطبيقات على   االستكمال والتفاضل العددي والتكامل العددي وطريقة تيلور واويلر
 الطريقتين

 
 التفاصيل االساسية للمادة

 

                                                                       الفصل األول:نظرية الخطأ

ل الثاني: جذور المعادالت:رسم الدوال,التحليل, الخطأين,نيوتن رافسون,طريقة فصال

             (نيوتن رافسون اليجاد)الجذرمقلوب العدد,مقلوب الجذر

نظرية الفروق,الفروقات االماميه,الفروقات الخلفيه,الفروقات الفصل الثالث: 

 المركزية,اسس المفكوك االما مي والخلفي

االستكمال,االستكمال باستخدام الفروقات الخلفية,االستكمال باستخدام  ل الرابع:الفص

 الفروقات المركزية

: التفاضل والتكامل العددي,التفاضل والتكامل باستخدام صيغ الخامسالفصل   

 االستكمال,التكامل العددي,بعض الطرق العددية)شبه المنحرف ,سيمبسون(

الحل العددي للمعادالت التفاضلية االعتيادية ادس:ايجادالفصل الس  

,ايجاد الحل العددي للمعادالت الخطية حسب الفصل السابع: حل المعادالت الخطية 

( الطرائق)كاوس,كاوس جوردن, جاكوبي  

كوت -المعادالت التفاضلية:طريقة بيكارد, طرق رونك  الفصل الثامن :   

 

 الكتب المنهجية 
 

  التحليل العددي/الدكتور احمد صالح االلوسي والدكتور عادل زينل البياتي 

 جمهوريةالعراق

 وزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي

 جهازاالشرافالتقويمالعلمي

 جامعة ديالى أسم الجامعه: 

 االدارة واالقتصاد   أسم الكليه: 

 االحصاء أسم القسم: 

  هدى مهدي احمد أسم المحاضر: 

 مدرس مساعداللقب العلمي: 

 ماجستير المؤهل العلمي:

قسم االحصاء جامعة ديالى كلية االدارة مكان العمل: 
 واالقتصاد 

mailto:Huda_ahmed10@yahoo.com
mailto:Huda_ahmed10@yahoo.com
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نظرية الخطأ,الخطأ المطلق,الخطأالنسبي,الخطأ المدور,الخطأ   واجب بيتي 

 الصلبي, الخطأ المبتور

12-16/10  

ch1. 

1 

 حل بعض االمثله  

   

19-23/10 2 

 30/10-26 جذر المعادالت, رسم الدوال,التحليل,نيوتن رافسون  واجب بيتي 

Ch2 

3 

 4 6/11-2 حل بعض التمارين  واجب بيتي 

 5 13/11-9   طريقة نيوتن رافسون اليجاد الجذر مقلوب العدد,مقلوب الجذر  واجب بيتي 

 6 20/11-16  حل بعض التمارين   واجب بيتي 

,الفروقات الخلفية,الفروقات  نظرية الفروق الفروقات االمامية  واجب بيتي 

 المركزية,العالقه بينهم,اسس المفكوك االمامي والخلفي

23-27/11 

Ch3 

7 

 8  4/12-30 حل بعض التمارين  واجب بيتي 

باستخدام الفروقات  االستكمال باستخدام الفروقات الخلفيه,االستكمال   واجب بيتي 

 المركزية

7-11/12 

Ch4 

9 

 11 18/12-14 حل بعض التمارين   واجب بيتي 

 25/12-21 التفاضل والتكامل العددي,التفاضل العددي باستخدام صيغ االستكمال  واجب بيتي 

Ch5 

11 

 12 1/1-28  ,   حل بعض التمارين     واجب بيتي 

 13 8/1-4 الطرق العدديه)شبه المنحرف,سيمبسون( التكامل العددي,بعض  واجب بيتي 

 15/1-11 ايجاد الحل العددي للمعادالت التفاضلية االعتياديه  واجب بيتي 

Ch6 

14 

 15 22/1-18 حل بعض التمارين    واجب بيتي 

المعادالت الخطية,ايجاد الحل العددي للمعادالت الخطيه حسب الطرق   واجب بيتي 

 ,جاكوبي(جوردن التاليه)كاوس,كاوس

25-29/1 

Ch7 

16 
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 17 19/2-15   حل بعض التمارين     واجب بيتي 

 18 26/2-22 حل بعض التمارين  واجب بيتي 

  5/3-1 المعادالت التفاضلية,طريقة تيلور    واجب بيتي 

Ch8 

19 

 21 12/3-8 حل بعض التمارين   واجب بيتي 

 21 19/3-15 خطأ الصيغه  واجب بيتي 

 22 26/3-22 طريقة اويلور واويلور المصححه                                                       واجب بيتي 

 23 2/4-29 حل بعض التمارين   واجب بيتي 

 24 9/4-5  طريقة التنبؤ والتصحيح الويلر  واجب بيتي 

 25 16/4-12  حل بعض التمارين    واجب بيتي 

 26 23/4-29 طريقة بيكارد  واجب بيتي 

 c 27 30/4-26  حل بعض التمارين    واجب بيتي 

 28 7/5-3 كوتا -طرق رونك  واجب بيتي 

 29 14/5-10    حل بعض التمارين    واجب بيتي 

 31 21/5-17 خطأ الصيغه  واجب بيتي 

 31 28/5-24 حل بعض التمارين    واجب بيتي 

 

Dean Signature                                                               INSTRUCTOR 

 



 المصادر الخارجية 
 

 التحليل العددي/قاسم سمور                                          

 تقدير الفصل 
 
 
 

االمتحان  المختبرات الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي
 النهائي

 20 20 - 60 

 معلومات اضافية 
 

وامتحانات  ينشهرييتكون من امتحانين درجة   20من والثاني  الفصل الدراسي االول كال من 
 يومية وهنالك درجات على الحضور اليومي وحل الواجبات اليومية   

 

 bdfملف بصيغة لىشبكةاالنترنته االلكتروني الجامعة موقع ستمارةعلىتنشراال


