
  

  

  

  

 

  

  

  نموذج وصف المقرر

  وصف المقرر

  

  

  الجامعة التكنولوجیة المؤسسة التعلیمیة .١

 قسم العلوم التطبیقیة القسم الجامعي / المركز .٢

  الریاضیات لمقرراسم / رمز ا .٣

  البرامج التي یدخل فیھا .٤

  انیةمنتظم بالدراسة للمرحلة الثدوام  أشكال الحضور المتاحة .٥

  ٢٠١٧-٢٠١٦سنوي  الفصل / السنة .٦

 ساعة١٢٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 ٢٠١٧-٢-٢٥ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

طرق حل المعادالت التفاضلیة بالمعادلة التفاضلیة (تصنیفھا وتكوینھا)،  یف الطالبعرت 

وایضا (المتجانسة وغیر المتجانسة) والدرجات العلیا االعتیادیة من الدرجة االولى والثانیة 

وكیفیة حل المعادلة التفاضلیة باستخدام  تعلم الطالب المشتقات والتكامل من تحویل البالسی

 . والمتجھات المصفوفات ومتسلسلة فوریر مبادئ تحویل البالس كذلك یدرس 



  

  

  

  

 

   أھداف المقرر : -٩
 ھنیزیائي االستغناء عن الریاضیات ألوالعلوم الفیزیائیة،الیمكن للف توجد عالقة وطیدة بین علم الریاضیات 

بواسطتھا یبني النماذج التي تسمح بدراسة الظواھر الفیزیائیة المعقدة ومن جھتھا توفر العلوم الفیزیائیة لعلم 
اضلیة میدان الریاضیات مجاال تطبیقیا مالئما یسمح بأعطاء معنى للمفاھیم الریاضیة.وموضوع المعادالت التف

خصب وقوي جدا في التحلیل الریاضیاتي.حیث تستخدم المعادلة التفاضلیة لنمذجة الظاھرة الفیزیائیة الن اغلب 
 .القوانین والعالقات بین المتغیرات الفیزیائیة اوالھندسیة تظھر على صورة معادلة تفاضلیة

 

  

  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم -١٠

 معرفة والفھم ال -أ
تعریف  الطالب  بأساسیات المعادالت التفاضلیة واعطاء مقدمة واضحة عن ھذا الموضوع من  -١

   مواضیع الریاضیات.
دراسة معظم الطرق المختلفة المتوافرة لحل المعادلة التفاضلیة ،اي ایجاد الدالة التي تحقق المعادلة  -٢

  التفاضلیة.
 حل انواع شائعة من المعادالت التفاضلیة.فاضلیة وتصنیف المعادالت التمقدرة الطالب على  -٣
رجمة الواقع الفعلي لكثیر من المشكالت الطبیعیة التي تحدث في الفیزیاء الطالب على تمقدرة  -٤

والكیمیاء والھندسة والطب وغیرھا وتحویلھا الى نماذج ریاضیة محددة المعالم یمكن دراستھا من 
 ول المناسبة لھا الحلوجھة ریاضیة ومن ثم العمل على ایجاد 

 .معرفة الطالب على فھم خصائص تحویل البالس وكیفیة حل المعادلة التفاضلیة بأستخدامھ -٥



  

  

  

  

 
 

  

  
  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  
  

  تطبیقات المعادالت التفاضلیة مثل انتقال الحرارة والكتلة واالھتزاز والموجات.– ١ب
مختلفة من التفكیر والتحلیل) حیث یكون قادر على حل نماذج تنمیة المھارات المعرفیة ( – ٢ب

  المعادالت التفاضلیة.
  اقتراح اكثر الطرق اعتداال لحل المعادالت التفاضلیة. – ٣ب
 خالل استخدام الطریقة المناسبة للحل. بطرق مختلفة منتمكن الطالب من الوصول الى الحل  - ٤ب

    
 طرائق التعلیم والتعلم    
  
  یف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعیة.تكل - 
  المشاركة في قاعة الدرس.  - 
  (التقاریر)تقدیم األنشطة  - 
  . واقع االلكترونیة لإلفادة منھا إرشاد الطالب إلى بعض الم - 
  
 

 طرائق التقییم      

  
  ة.المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولی-      
  االلتزام بالموعد المحدد في تقدیم الواجبات والبحوث.-
  تخصیص نسبة من الدرجة للواجبات الیومیة واالختبارات-
  االختبارات الیومیة المفاجئة واالسبوعیة المستمرة . -
  التدریبات واألنشطة في قاعة الدرس . -
  .  ئیةونھا ختبارات فصلیةالا-
  
 
  مھارات التفكیر -ج

 . المقرر الموعد في وتسلیمھا الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر  -١ج

  ول لھا.وایجاد الحل تحلیل  المشكلة  -٢ج
  والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطویر  -٣ج
  

  
 



  

  

  

  

 

 بنیة المقرر -١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طریقة 
 التعلیم

 یقة التقییمطر

٤ ١ 
املعادالت التفاضلية من الدرجة 

 االوىل وطرق حلها

املعادالت عن ساسية بادئ ام

التفاضلية من الدرجة االوىل وطرق 

 حلها

 مناقشة نظري 

٤ ٢ 
املعادالت التفاضلية من الدرجة االوىل 

 وطرق حلها

حل املعادلة التفاضلية بطريقة فصل 

 املتغريات وطريقه املتجانسة

 نظري
 اسئلة عامة ومناقشة 

٤ ٣ 
املعادالت التفاضلية من الدرجة االوىل 

 وطرق حلها

اخلطية حل املعادلة التفاضلية بطريقة 

 وحل معادلة برنويل

 نظري 
 مناقشة 

٤ ٤ 
املعادالت التفاضلية من الدرجة االوىل 

 وطرق حلها

 مناقشة واسئلة عامة نظري  exactحل املعادلة التفاضلية بطريقة 

٤ ٥ 
املعادالت التفاضلية من الدرجة االوىل 

 وطرق حلها

حل امثلة تطبيقية على املعادالت 

  التفاضلية

 نظري
 مناقشة واسئلة عامة

٤ ٦ 
املعادالت التفاضلية من الدرجة االوىل 

 وطرق حلها

وامتحان  مناقشة  نظري  مراجعة شاملة للطرق

 يومي

٤ ٧ 

ادالت التفاضلية من الدرجة املع

 طرق حلهاو  ثانيةال

مبـــــــــــادئ اساســـــــــــية عـــــــــــن املعـــــــــــادالت 

التفاضلية من الدرجة الثانيـة املتجانسـة 

  هوغري املتجانس

 نظري 

 مناقشة

٤  ٨  
املعادالت التفاضلية من الدرجة الثانية 

 وطرق حلها

ـــــة التفاضـــــلية مـــــن الدرجـــــة  حـــــل املعادل

 الثانية املتجانسة امثلة متنوعة

  نظري
  مناقشة

٤  ٩  

ن الدرجة الثانية املعادالت التفاضلية م

 وطرق حلها

حــل املعادلــة التفاضــلية غــري املتجانســة 

 من الدرجة الثانية بطريقة

 undetermined 
coefficient  

 نظري 

 مناقشة وحل متارين

٤  ١٠  

املعادالت التفاضلية من الدرجة الثانية 

 وطرق حلها

حــل املعادلــة التفاضــلية غــري املتجانســة 

 من الدرجة الثانية  بطريقة

 variation parameters  

 نظري 

 اسئلة عامة

٤  ١١  
املعادالت التفاضلية من الدرجات 

  العليا وطرق احلل

املعـــــــــادالت التفاضـــــــــلية املتجانســـــــــةمن 

 الدرجات العليا  واجياد احلل العام هلا

 نظري 
 مناقشة

٤  ١٢  
املعادالت التفاضلية من الدرجات العليا 

 وطرق احلل

تجانســـــة املعـــــادالت التفاضـــــلية غـــــري امل

 واجياد احلل العام هلا

  نظري
  مناقشة

٤  ١٣  
املعادالت التفاضلية من الدرجات العليا 

 وطرق احلل

 مناقشة وحل اسئلة  نظري  امثلة متنوعة وتطبيقات

  امتحان يومي  نظري للمواضيع  مراجعة  مراجعة  ٤  ١٤

  امتحان الفصل االول



  

  

  

  

 

  الفصل الدراسي الثاني

٤  ١٥  

عن حتويل البالس مقدمة  حتويل البالس

 وخصائصة

  مناقشة نظري 

  

 

٤  ١٦  
خصائص حتويل البالس مع  حتويل البالس

 امثلة متنوعة

 مناقشة نظري 

 مناقشة نظري  معكوس حتويل البالس  حتويل البالس  ٤ ١٧

١٨  
  القوانني املباشرة -١طرق احلل  حتويل البالس  ٤

  معكوس طريقة االزاحه -٢

 مناقشة  نظري

١٩  
  طريقة الكسور اجلزئية-٣ بالسحتويل ال ٤

  نظرية االلتفاف -٤

 مناقشة  نظري

  امتحان يومي  نظري  امثلة متنوعة ومتارين  حتويل البالس ٤  ٢٠

٢١  
حل معادالت تفاضلية  حتويل البالس ٤

  بأستخدام حتويل البالس

  نظري
  مناقشة

٢٢  
  مبادئ اساسية عن ٤

 متسلسلة فورير 

الدوال الفردية والزوجية 

  ة فوريرومتسلسل

 مناقشة نظري

 مناقشة نظري  متسلسلة فورير للجيب متسلسلة فورير ٤  ٢٣

 مناقشة نظري  متسلسلة فورير للجيب متام  متسلسلة فورير ٤  ٢٤

 وامتحان يومي مناقشة نظري  امثلة متنوعة ومتارين متسلسلة فورير ٤  ٢٥

٢٦  
املصفوفات واحملددات وكيفية  املصفوفات واملتجهات ٤

  دد املصفوفةاجياد حم

 مناقشة نظري

٢٧  

حل نظام من املعادالت  املصفوفات واملتجهات ٤

باستخام طريقة كرمر وطريقة  

  كاوس جوردن  

 مناقشة نظري

٢٨  
اجياد معكوس املصفوفة ،امثلة  املصفوفات واملتجهات ٤

  متنوعة

 نظري
  مناقشة

٢٩  
  القيم الذاتية واملتجهات الذاتية املصفوفات واملتجهات ٤

  ثلة متنوعةام

 نظري
  مناقشة

٣٠  

  

  

 

  امتحان شامل 

  

  امتحان

  نظري

  امتحان



  

  

  

  

 

 البنیة التحتیة   -١٢

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

1-calculus&Analytic Geometry(Thomas) 
2-Modern Introduction Differential 
equations. 
  

  

  

  

  

 القبول  .٩

 ال توجد المتطلبات السابقة

 ٥٠ الطلبة  أقل عدد من

 ٧٠ أكبر عدد من الطلبة 

 


