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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

شبلي أحمد حمید. د  : التدریسياسم 

shiblyhameed@yahoo.com البرید االلكتروني:  

Mathematics (3) اسم المادة: 

شبلي أحمد حمي. د  :مقررالفصل 

The aim of this material is to provide the engineer 
students with the required mathematical knowledge and 
skills to study the various engineering materials in the 
field of control theory , mechatronics and computer 
engineering    

  :ةاھداف الماد

Part 1 Power series solution of ordinary differential equations 
Part 2 Z-transform                                                
Part 3 Complex analysis                                       
Part 4 Partial differential equations  (PDE.) 
Part 5 Numerical analysis                                       

 

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

Erwin Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics 9th ed. 
2006. 

 
  :ةالكتب المنھجی

Wylie C. Ray. Advanced Engineering Mathematics 5th ed. 1982. 
 

  :ةالمصادر الخارجی
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  الثاني
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Part 1 Power series solution of ordinary differential 
equations 

Basic definitions. 
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  . Power series solution to ordinary points. 
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  Power series solution to ordinary points  3 

  Legendre polynomial. 
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Power series solution to regular singular 
points (Frobenius method).  

 

 5 

  
Power series solution to regular singular 
points (Frobenius method).  
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  Bessel’s functions (first and second kind). 
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  Bessel’s functions (first and second kind). 
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transform                            Sampled - Z2Part 

data systems. 
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  Z-transform and inverse Z-transform (theorems  10 
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and definitions). 

 

  
Z-transform and inverse Z-transform (theorems 
and definitions). 
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Solution of linear difference equation using Z-
transform. 
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Complex analysis                     3 Part 
Introduction (Complex plane, Limit and 
continuity, Analytic function) 
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Introduction (Complex plane, Limit and 
continuity, Analytic function) 
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  Elementary functions. 
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Complex integration (Line integral using the 
representation of curve, Cauchy’s integral 
theorem, Cauchy’s integral formula). 
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Complex integration (Line integral using the 
representation of curve, Cauchy’s integral 
theorem, Cauchy’s integral formula). 
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Infinite series in the complex plane 
(Convergence and divergence series, Power 
series, Laurent’s expansion). 
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Infinite series in the complex plane 
(Convergence and divergence series, Power 
series, Laurent’s expansion). 
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The theory of residues (Residue integration 
method, Evaluation of real definite integral). 
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Partial differential equations  4 Part  

Basic concepts. 
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  Solution by separating variables. 
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Some applications of PDE like one-dimensional 
wave equation, one-dimensional heat equation 
or others.    
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  Part 5 Numerical analysis  
Introduction                                      

 8 

  Solution of equations by iteration  9 
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  Newton's method for solving equation f(x)=0  10 

  Numerical integrations and differentiation  11 

  Solving linear system(gauss elimination)  12 

  Solving linear system(LU-factorization)  13 

  Numerical methods for differential equation 
Introduction. 

 14 

  Euler method.  15 

  Runge-Kutta methods.  16 
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