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 1الصفحة 

 
  

      

 برنامج األكاديمي وصف ال       

 

عدد من الخصائص المهمة و التي بدورها تقود لمخرجات تخدم و  Numerical Methodsتتظمن منهاج مادة الــ 
 تعزز فهم الطالب لبقية اللمواد الهندسة الكيمياوية ذات العلالقة بالرياضيات سواء كانت بسيطة او متقدمة.

 ظمة المعادالت و تنتهي بالمعادالت التفاضلية الجزئية.فهي تبتدا بالمصفوفات بوصفها اساسا لفهم ان
 يتضمن المنهاج اللمفردات التالية:

 االستقطاعية و التقريبية. –االخطاء و انواعها  -0
 المصفوفات.  -6
 الخطية و غير اللخطية. –جذور المعادالت  -3

 الخطية وغير الخطية. –انظمة المعادالت  -4

 الخطي  وغير الخطي. -التقريب -5

 لعددي.التفاظل ا -2

 التكامل العددي. -7

 الخطي وغير الخطي. – Regressionالـ -8

 خطية و غير خطية. -الدرجة االولى  –المعادالت التفاظلية  -9

 الجزيئية.المعادالت التفاظلية -01

 

 كلية الهندسة المؤسسة التعليمية .1

 ميكانيكيةالهندسة القسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 هني الم
 طرق عددية

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي / عملي

 ABET المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116-8-4 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 ت الببرية بواسطة الطرق العددية  تمكين الطاللب من حل نظام من المعادال -9-1

 تمكين الطالب من حل نظام من المعادالت الخطية و غير الخطية بالطرق العددية يدويا. -9-2

تمكين الطالب من حل نظام من المعادالت غير الخطية و التي يستحيل حلها يدويا و ذلك بواسطة  -9-3

 (.Microsoft Excel, MATLAB, COMSOL Multiphysicsالبرامبيات المتطورة الهندسية مثل )

 ,Microsoft Excel, MATLABتكمين الطالب من التعامل مع البرامبيات المتطورة الهندسية مثل  ) -9-4
COMSOL Multiphysics.) 

تمكين الطالب من حل المعادالت التفاضلية بشكل منفرد و بشكل نظام من المعادالت و بطرق مختلفة و  -9-5

 تائبها و تحديد كيفية تقليل الخطاء.مقارنة ن
 تمكين الطالب من حل المعادالت التفاضلية البزئية. -9-6

 وتحسين قـدراتهم المهنيـة فـي اتجـال  التفكيـر  لميكانيكيةزويد الطلبة بأساسيات المعرفة العلمية في تخصص الهندسة ات

والطـرق التجريبيـة الحدي ـة فـي صـياغة  تالبيانـاالتحليلي واإلبداعي مـن خـالا اسـتخدام تقنيـات المعلومـات وتحليـل 

 وحل المشكالت الصناعية. 

 والقدرة علـى تصـميم وتشـ يل المصـانع  ميكانيكيةإعداد مهندسين مؤهلين بشكل جيد لالضطالع بنشاطات الهندسة ال

 .  الميكانيكيةفي المجاالت 

 ث العلمية والتطبيقية الرصينة إلثراء المعرفة. ونشر البحو  ميكانيكيةتقديم الدراسات العليا في تطبيقات الهندسة ال 

  التركيز على البحث العلمي ودورل األساسي في خدمة القطاع الصناعي من خالا التعاون مـع المؤسسـات الصـناعية بمـا

 يخدم تطوير وتنمية تلك المؤسسات.

 ى العلمــــي والتكنولــــوجي ورفــــع المســــتو  ميكانيكيــــةتنظــــيم المــــؤتمرات والنــــدوات والحلقــــات فــــي مجــــاالت الهندســــة ال

 للمهندسين وذلك عن طريق برامج التعليم المستمر.

تقـــديم االستشـــارات الهندســـية وإعـــداد دراســـات الجـــدوى االقتصـــادية وتصـــاميم للمشـــاريع الصـــناعية المختلفـــة  وتـــوفير  - 2
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   الخدمات الفنية لمعالجة مشاكل القطاع الصناعي.

 
 

 عليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق الت برنامجمخرجات ال  .11

 االهداف المعرفية   -أ
 كيفية التعامل مع االخطاء وتقليلها و السيطرة عليها. -1أ
 كيفية التعامل مع نظم المعادالت الخطية و غير الخطية-2أ

 كيفية التعامل مع البيانات العملية الخطية و غير الخطية و محاولة نمذجتها. -3أ

 استنباط البيانات البينيية. كيفية التعامل مع البينات و-4أ
 كيفية التعامل مع المعادالت التفاظلية الخطية وغير الخطية.  -5أ
 كيفية التعامل مع المعادالت التفاضلية البزئية.-6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 سية التعامل مع البرامبيات الهندسية و محاولة ادخالها الى بقية المواد الهند – 2ب 
 القدرة على التكيف و استكشاف اي برنامج هندسي جديد و اختباره       - 3ب 

 

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 حاضرات النظريةمال -1
 محاضرات المناقشة -2
 المحاضرات العملية في المختبرات -3
 طرق المباميع التعليمية الصغيرة -4
 العلمية للطلبة (السمنراتالمناقشات ) -5
 ج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتهامشاريع التخر -6

 

 
 طرائق التقييم      

 التحرير ية الشهرية والفصلية والنهائيةاالمتحانات  -1
 االمتحانات اليومية -2
 كتابة التقارير العلمية والتبارب العملية -3
  ةالبيتي اتالواجب -4
 العلمية المناقشات -5
 مناقشة تقارير التخرج لطلبة المرحلة المنتهية -6
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 الوجدانية والقيمية . هدافاأل -ج

 اشاعة التعاون بين الطلبة -1ج         

 بناء الثقة بالنفس في حل المشاكل الهندسية -2ج

 بناء القابليات القيادية في الطلبة -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرق المباميع التعليمية الصغيرة -1
 محاضرات المناقشة -2
 علمية للطلبةالمناقشات )السمنرات( ال -3
 مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتها -4

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشات العلمية -1

 كتابة التقارير العلمية والتبارب العملية -2
 مناقشة تقارير التخرج لطلبة المرحلة المنتهية -3

 

 

 

 
 

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة-د 
 اعداد طلبة يتمتعون بالقدرة على التعامل مع المشاكل العملية بالمهارات الرياضية-1د

 اعداد طلبة كفوئين و ملمين بالقدرة على التعامل مع الرامبيات الرائدة الهندسية-2د

ن خالل االستفادة من مدخاالت م تعين الثقة على قدرتهم بالبرمبة بلغة الماتالباعداد طلبة متم-3د

 المنهج الخاصة

    

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 االطالع غلى مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتها  -1
 استبيان الطلبة الخريبين وارائهم حول المهارات التي اكتسبوها في البرنامج -2
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 طرائق التقييم    

 ارير التخرج لطلبة المرحلة المنتهيةلبان مناقشة تق -1
 المقابالت الشخصية والمراسالت -2
 ورش العمل التخصصية -3

 

 

 

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 numerical  الرابعة

methods 

2 2 

     

     

  1  2 عدديهتحليالت   44ENI الرابعة

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 العلمية المناقشات -1
 نشر البحوث والدراسات -2
 محاضرات التعليم المستمر -3

 

 
 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 %81وبمعدل ال يقل عن  حاصل على شهادة االعدادية بالفرع العلمي -1
 %71تكون درجاته في مادتي الفيزياء والرياضيات ال تقل عن  -2
 مستوفي لشروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في القبول في البامعات العراقية -3

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المنهبية الكتب -4
 المكتبات -5
 البرمبيات -6
 االنترنيت -1

Text Books 
Numerical Methods for Engineers, Steven C. Chapra 

Richard, L & ,.Burden, J. (2001). Douglas Faires. Numerical analysis,  
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 جمخرجات التعلم المطلوبة من البرنام 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

   x x x x x    x   x x  اساسي عدديه تحليالت ENI544 الرابعة
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 قررموذج وصف المن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 البيئيهالهندسة    / المركز علمي القسم ال .2

 ENI44  /تحليالت هندسية اسم / رمز المقرر .3

 مختبر-قاعة دراسية  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116 الفصل / السنة .5

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 4/8/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
وتمثيل المشكالت بالموديل العددي التي يمكن  ل الموديل الرياضي يزود الطالب امكانية على بناء وتحلي

وسرعه الوصول للحل ايباد حلوله من خالل برمبته عدديا من خالل تعلم االليات البرمبيه بلغة الماتالب  

 وفهم المشكلة.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
      للعمليات الصناعية بناء وتحليل الموديل الرياضي -1أ

 تصميم حلقات السيطرة -2أ

 معرفة انواع المسيطرات -3أ
 معرفة ادوات التحكم-4أ
  معرفة انواع ادوات القياس-5أ
    رسم مخططات االستبابة الترددية -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استخدام طريقة البالسحل الموديل الرياضي ب– 1ب 

 بناء مخططات تنظيمية للعمليات الصناعية – 2ب 

        بناء حلقات السيطرة – 3ب 

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية -1
 محاضرات المناقشة -2
 المحاضرات العملية في المختبرات -3
 طرق المباميع التعليمية الصغيرة -4
 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات التحرير ية الشهرية والفصلية والنهائية -1
 االمتحانات اليومية -2
 التبارب العملية كتابة -3
 الواجبات البيتية  -4
 المناقشات العلمية -5

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اشاعة التعاون بين الطلبة  -1ج

 بناء الثقة بالنفس في حل المشاكل الهندسية -2ج

   -4ج قيادية في الطلبةبناء القابليات ال -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرق المباميع التعليمية الصغيرة -1
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 محاضرات المناقشة -2
 المناقشات )السمنرات( العلمية للطلبة -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 المناقشات العلمية -1

 كتابة التقارير العلمية والتبارب العملية -2

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 وضع المؤهالت العلمية لحل المشكال الصناعية من خالل تمثيل رياضي وتمثيله حاسوبيا -1د

-    
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم

 نظري 2 31

 عملي 2
 Numerical 

Methods 
نظري + 

 عملي
 امتحانات

 Introduction to   مقدمة عامه 2 1

Numerical Methods 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

 Errors and معرفة االخطاء العلميه 2 2
measurements 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

ة المعادالت التي حل مشكل 2 3

يعب حلها بالطرق 

التقليدية مع السرعه في 

شمول المشكلة بكل 

جةانبها العلميه مع مختلف 

 الشروط الحدية

Solution of Algebraic 

and Transcendental 

Equations  
• Locate of the 

root 

•  Method of 

Bisection 

• Secant Method 

•  False position 
method 

 

 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

حل مشكلة المعادالت التي  2 4

يعب حلها بالطرق 

التقليدية مع السرعه في 

شمول المشكلة بكل 

جةانبها العلميه مع مختلف 

 الشروط الحدية

Solution of Algebraic 

and Transcendental 

Equations  

• Newton-
Raphson 

Method   

• Fixed Point 
Method or 

“Iterative 

Method” 

•  Newton-
Raphson for 

Two Equations 

•  Iterative 
Method for 

Two Equations 

 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

حل مشكلة المعادالت     4 5

التي يعب حلها بالطرق 

التقليدية مع السرعه في 

شمول المشكلة بكل 

جةانبها العلميه مع مختلف 

 الشروط الحدية

Solution of Algebraic 

and Transcendental 

Equations  

• Newton-

Raphson for 
Two Equations 

•  Iterative 
Method for 

Two Equations 

 

 -الشرح النظري

التبارب 

  المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

 Operations with ماهي المصفوفات 4 6

Matrices 

Addition/SubtractionSc

alar Multiplication 

Matrix Multiplication 

Identity Matrix 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي
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 Gauss-Seidel حل المعادالت الخطيه  4 7

Method  
 -الشرح النظري

التبارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

الطرق المباشره  للحل   4 8

العددي في تحبيج القيم 

الغير موجوده ضمن قيم 

   موجوده

 
 Direct Method of 

Interpolation 

 -الشرح النظري

التبارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

الطرق المباشره  للحل    4 9

القيم  ايباد العددي في 

الغير موجوده ضمن قيم 

 موجوده  

Direct Method of 

Interpolation 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

المباشره  للحل  الطرق    4 10

العددي في ايباد  القيم 

الغير موجوده ضمن قيم 

 موجوده  

 
 Newton’s Divided 

Difference 

Interpolation 

 -الشرح النظري

التبارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

الطرق المباشره  للحل     4 11

العددي في ايباد  القيم 

الغير موجوده ضمن قيم 

 موجوده  

 
 Lagrangian 

Interpolation 

 -الشرح النظري

التبارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

الطرق المباشره  للحل       4 12

العددي في ايباد  القيم 

الغير موجوده ضمن قيم 

 خارج  القيم  

 
 Extrapolation  

الشرح النظري 

 البرامبيات -

المناقشة 

 والواجب البيتي

الطرق االشتاقاقات ب  4 13

 العدديه مقدمة
Numerical 

Differentiation 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

االشتاقاقات بالطرق    4 14

 العدديه مقدمة
Numerical 

Differentiation 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

االشتاقاقات بالطرق    4 15

العدديه وطرق التكامل 

 العددي  مقدمة

Numerical 

Differentiation and 

Integration 

 -الشرح النظري

التبارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

االشتاقاقات بالطرق    4 16

العدديه وطرق التكامل 

 العددي  مقدمة

Numerical 

Differentiation and 

Integration 

الشرح النظري 

 البرامبيات -

المناقشة 

 والواجب البيتي

الشتاقاقات بالطرق ا   4 17

العدديه وطرق التكامل 

 العددي  مقدمة

Numerical 

Differentiation and 

Integration 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

االشتاقاقات بالطرق    4 18

العدديه وطرق التكامل 

العددي طريقة شبة 

 المنحرف

Trapezoidal Rule  المناقشة  الشرح النظري

 بيتيوالواجب ال

االشتاقاقات بالطرق    4 19

العدديه وطرق التكامل 

العددي طريقة سمبسون 

 ثلث

Simpsonsl Rule 
1/3 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

االشتاقاقات بالطرق    4 20

العدديه وطرق التكامل 

العددي طريقة سمبسون 

 ثلث على ثمانية

Simpsonsl Rule 
3/8 

 -الشرح النظري

ب التبار

  المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

-What is the Rungeطرق حل المعادالت ذي    4 21

Kutta 2th order 
المناقشة  الشرح النظري 
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 Numerical Methods for Engineers, Steven C. Chapra ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

l 
 لعامة لجامعة تكريت المكتبة ا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 مكتبة كلية الهندسة
 شبكة االنترنت

 موقع امزون لشراء بعض الكتب

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المبالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Numerical Methods for Engineers, Steven C. Chapra 

L 
Shampine, L. F. (1994). Numerical solution of 

ordinary differential equations (Vol. 4): CRC 

Press. 

 

  ?method المرتبة االولى

Runge 

 والواجب البيتي

طرق حل المعادالت ذي     4 22

 المرتبة االولى

What is the Runge-

Kutta 2th order 

method?  

Runge 

 -الشرح النظري

التبارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

طرق حل المعادالت ذي     4 23

 المرتبة االولى 

What is the Runge-

Kutta 4th order 

method?  

Runge 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

المعادالت التفاضلية   4 24

البسيطة وطرق حلها 

 عدديا

Ordinary Differential 
Equations 
 Euler’s Method for 

Ordinary Differential 

Equations 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

المعادالت التفاضلية    4 25

البسيطة وطرق حلها 

 عدديا

 
 Euler’s Method for 

Ordinary Differential 

Equations 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

المعادالت التفاضلية   4 26

 نوعها وطرق حلها
Partial Differential 

Equations types 
الشرح النظري 

 البرامبيات -

المناقشة 

 والواجب البيتي

المعادالت التفاضلية    4 27

 نوعها وطرق حلها
Elliptic Partial 

Differential 

Equations 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

المعادالت التفاضلية    4 28

 نوعها وطرق حلها
Parabolic Partial 

Differential 

Equations 

الشرح النظري 

 البرامبيات -

المناقشة 

 والواجب البيتي

المعادالت التفاضلية    4 29

 نوعها وطرق حلها

 On Solving Higher 
Order Equations  
for Ordinary 
Differential 
Equations 

  

ي الشرح النظر

  البرامبيات -

المناقشة 

 والواجب البيتي

الشرح    Reveiwing مراجعة  4 30

 -النظري 

 البرامبيات

المناقشة 

 والواجب البيتي
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 شبكة االنترنت
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