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Abstract  

The paper is devoted to solve nth order linear delay integro-differential 
equations of convolution type (DIDE's-CT) using Galerkin's method with B-spline 
functions. A new algorithm with the aid of Matlab language is derived to treat 
three types (retarded, neutral and mixed) of nth order linear DIDE's-CT using 
Galerkin's method with the aid of B-spline functions and Bool rule for calculating 
the required integrals for the proposed method where the procedure can be used 
comparatively greater computational efficiency. Comparison between approximate 
and exact results has been given in test examples for solving three types of linear 
DIDE's-CT of different orders for conciliated the accuracy of the approximate 
results. Finally, the results are arranged in tabulated form and suitable graphing is 
given for every example. 
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  التفاضلیة -الدوال الثلمة التوصیلیة لحل المعادالت التكاملیة  
                  nة ــة الخطیة من الرتبــفافیـتالتباطؤیة األل 

  الخالصة
من الرتبة  خطيةالتباطؤية األلتفافية الالتفاضلية  البحث مكرس لحل المعادالت التكاملية

n حيث تم اشتقاق خوارزمية جديـدة تمـت   . الدوال الثلمة التوصيلية باستخدام طريقة كالكن مع
التباطؤيـة   التفاضـلية  -ة أنواع من المعادالت التكامليةلمعالجة ثالث) Matlab(برمجتها بلغة 

باستخدام طريقة   nمن الرتبة )  التراجعية ، المتعادلة والمختلطة(و المتضمنة  خطيةاأللتفافية ال
 الدوال الثلمة التوصيلية مع استخدام قاعدة بول لحساب التكامالت للطريقة المقترحـة  كالكن مع

كما تمت مقارنة النتائج التقريبية . ة الطريقة و دقة الحسابات فيهاحيث من الممكن مالحظة كفاء
من خالل بعض األمثلة و الرسوم وقد  و الحقيقية لثالثة أنواع  من الرتب المختلفة لهذه المعادالت

 .تم الحصول على نتائج دقيقة
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