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 Mathematical Modeling اسم المادة
 الفصل االول مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
والتي يمكن تطبيقها عمميا  رياضيةالنماذج بعض ال اطالع الطمبة عمى

مطروحة وتوجد الحمول المناسبة لها بطريقة  عالميةمشاكل تعالج و 
 .عممية 

 لممادةالتفاصيل االساسية 
 

التي يراد معالجتها ومن ثم تحديد المتغيرات االساسية المشكمة دراسة اوال 
الى اقرار النموذج  بخطوات المشكمة والتي تقودناتمك التي تمثل عناصر 

 وفق المعطيات المنطقية.
 

 الكتب المنهجية
 

 

 
 المصادر الخارجية

 

Building Information Modeling-Lecture Notes on 

Mathematical Modeling in Applied Science-

Mathematical Modeling I-Preliminary 

 
 تقديرات الفصل

First exam Active Second Exam Active Final 

20 5 20 5 50 
 

 معمومات اضافية
 

 

 

 

 

 
 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 ذي قار الجامعة :
 والرياضيات  الحاسوبعلوم  الكلية :

 الرياضيات القســم :
 2019-2018 :السنة

 علي سالم محمد اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 مديرية تربية محافظة ذي قارمكان العمل  :

mailto:Ali.alnasiry2010@gmail.com
mailto:Ali.alnasiry2010@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 ((انفصم انذراسي األول - جذول انذورش االسبىعي))                                               
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 المالحظات يةلمالع المادة المادة النظرية التاريخ

1 

 Introduction- Definition the 

mathematical Modeling-

technique of Mathematical 

Modeling  

  

2 

 Classification of 

Mathematical Modeling - 

What factors affect the 

mathematical model-Linear 

Growth and Decay Models 

  

3 

 1-Growth of Human 

Population & 

Examples(Double, Half, and 

More than) 

 

  

4 

 2-Growth of Bactria 

population & 

Examples(increasing by 

rate%, 

  

5 
 3- Growth of population of 

fishes & examples 

  

6 

 4- Radioactive Disintegration 

Examples(Half-Life, Long- 

time)- the mass of radio 

active 

  

7 
 5- Interest compounded 

continuously & examples 

  

 ذي قار الجامعة :
 والرياضيات  الحاسوبعلوم  الكلية :

 الرياضيات القســم :
  :السنة

  اسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :

  المؤهل العلمي :

 مديرية تربية محافظة ذي قارمكان العمل  :

 مجهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي



6-Interest compounded 

continuously-Examples(per 

annum compounded, 

increases continuously) 

8 
 7-decrease of temperature 

(Newton’s Law of cooling) 

  

9 
 8-Medicine in the blood 

stream-&Examples 

  

11 

 8-Absorption of drugs in 

Organs or cells, The first 

exam 

  

11  9-Motion of a projectile   

12  10-Electric Circuits   

13 
 11- unforced Mass – spring 

System 

  

14 
استخذاو انبرمجت انخطيت في تىزيع -12 

 االنتاج انصناعي

  

15 
 13-  نألراضي االمثم االستغاللنمىرج 

  , انسراعيت

  

   -14نانمىرج خهط انمنتجاث واالنى  16

17 
 15-  بأقصراننمارج انالخطيت )نقم انمىاد 

The second exam,   فترة زمنيت(

  

18 
 16-  نألنعاباننمىرج انرياضي 

 االستراتيجيت

  

   نمارج ادارة انمخازن-17  19

20 
)نمىرج انتسهيح وانتشىيش -18   

انعسكري( اننمىرج انرياضي   

  

 طهت نهايت انكىرش االولع

 

 تىقيع انعميذ :                                  تىقيع االستار :            


