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اسم المادة

التحليل العددي

مقرر الفصل

م .إحسان مزهر رشيد

اهداف المادة

التفاصيل االساسية للمادة
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

اكتساب الطالب المهارات الالزمة لحل المسائل الرياضية بالطرائق العددية واشتقاقها .اكتساب الطالب
نبذة عن االخطاء في الحسابات العددية وكيفية تراكمها ومفهوم الحل العددي عندما يكون الوصول
الى الحل المضبوط امرا صعبا او مستحيال ،والخبرة في التعامل مع الطرائق العددية والخوارزميات
الشائعة وتحليلها و خبرة في التعامل مع حلول المعادالت غير الخطية واالنظمة الخطية واالندراج
واالستكمال .وخبرة كافية في التفاضل والتكامل العددي والحلول العددية للمعادالت التفاضلية .

دراسة طرائق حل المعادالت الجبرية والتفاضلية وتحليلها
التحليل العددي د .علي محمد صادق سيفي  ،د .ابتسام كمال الدين جامعة

بغداد

Numerical Analysis, Richard L. Burden, and J. Douglas
Faires, 9th ed., Brooks/Cole, 2011
الفصل الد ارسي

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

%30

المختبر
%15

االمتحانات
اليومية
%5

المشروع
-

تستخدم لغة  MatLabلكتابة البرامج للطرائق العددية

االمتحان النهائي
%50
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توقيع االستاذ :

المادة النظرية

المادة العملية

مراجعة ألوامر Matlab
أساسيات مفاهيم التحليل العددي
برنامج وحدة اآللة
الخطأ المطلق والخطأ النسبي والنقطة العائمة
برنامج طريقة التنصيف
طرق حل معادلة جبرية نظرية القيمة الوسطية
برنامج طريقة التنصيف
متسلسلة تايلور وطريقة التنصيف
برنامج طريقة النقطة الثابتة
طريقة النقطة الثابتة ونظريتها
برنامج طريقة النقطة الثابتة
حلول تمارين
برنامج طريقة نيوتن
طريقة نيوتن (نيوتن-رافسون)
برنامج طريقة نيوتن
رتبة التقارب وشروط التقارب
برنامج القاطع
طريقة القاطع والموضع الخاطئ
امتحان عملي شهري 1
امتحان شهري 1
برنامج جاوس – سيدل
حلول أنظمة المعادالت غير الخطية تكراريا
برنامج جاوس – سيدل
طريقة جاكوبي وطريقة جاوس-سيدل
برنامج جاوس – سيدل
طرق حل األنظمة الخطية تكراريا  ،طريقة جاكوبي
برنامج طريقة الكرانج
طريقة جاكوبي و جاوس سيدل (النقطة الثابتة)
برنامج طريقة الكرانج
االستكمال العددي لطريقة الكرانج
امتحان عملي شهري 2
امتحان شهري 2
مراجعة لبرامج الفصل
حلول تمارين
عطلة نصف السنة ( 2018/1/28لغاية )2018-2-8
برنامج المربعات الصغرى
طريقة المربعات الصغرى
برنامج المربعات الصغرى
طريقة الفروق النسبية
برنامج التفاضل العددي
حلول تمارين
برنامج التفاضل العددي
التفاضل العددي
برنامج التكامل العددي
التكامل العددي شبه المنحرف و سمبسون
برنامج التكامل العددي
حلول تمارين
برنامج حل معادلة تفاضلية
الطرائق العددية لحل المعادالت التفاضلية االعتيادية
طريقة أويلر
برنامج أويلر
طريقة أويلر المحورة
امتحان عملي شهري 3
امتحان شهري 3
برنامج رانك كوتا
طرائق رانك  -كوتا
برنامج رسم االستقرارية
استقرارية الطرائق العددية
برنامج رسم االستقرارية
المعدالت الصلدة Stiff
حلول تمارين
امتحان عملي شهري 4
امتحان شهري 4
مراجعة
مراجعة
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Course Objective

Course Description
Textbook

Course Assessment
General Notes

Ihsan M. Rasheed
Ihsanmrasheed@yahoo.com
Numerical Analysis
Ihsan M. Rasheed
Students acquire the necessary skills to solve mathematical
problems in numerical methods and derive them. The student
gain an understanding of the errors in numerical calculations
and how to accumulate them and the concept of numerical
solution when reaching the exact solution is difficult or
impossible, and experience in dealing with numerical methods
and common algorithms and analysis and experience in
dealing with solutions of nonlinear equations and linear
systems, And sufficient experience in numerical differentiation
and numerical solutions for differential equations.
Study methods of solving and analyzing algebraic and
differential equations.

 ابتسام كمال الدين جامعة بغداد. د،  علي محمد صادق سيفي.التحليل العددي د
Numerical Analysis, Richard L. Burden, and J. Douglas Faires, 9th
ed., Brooks/Cole, 2011
Term Tests Laboratory
Quizzes
Project
Final Exam
15%
---50%
%30
%5
MatLab is used to write programs for numerical methods.
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