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 مختصر توصيف المقرر
 

 العادية اسم المقرر: المعادالت التفاضلية

Ordinary Differential Equations 

 MTH  221رقم المقرر ورمزه: 

 لغة تدريس المقرر: اإلنجليزية MTH 203المتطلب السابق للمقرر: 

 ساعات 4الساعات المعتمدة : مستوى المقرر: الرابع

 Module Description      وصف المقرر :

للمعادالت التعاريف والتصنيفات األساسية:  المفاهيم  - 

 التفاضلية العادية

 و مصدر المعادالت التفاضلية العادية  نشأة - 

االولى. اساليب  رتبةالمعادالت التفاضلية من ال  -

لمعادالت ل المتغيرات للمعادالت القابلة لفصل  :حلول ال

-لمعادالت الخطية ل -لمعادالت الدقيقة ل-المتجانسة 

 – لستبداطريقة اال . اتيريك ومعادالت بيرنولى ل

 Picardطريقة 

 : الرتبة العاليةالمعادالت التفاضلية الخطية من  -

المعامل  , طريقة ذو معامل ثابةالمعادالت المتجانسة 

 ة, ر محددغيال

 .المعالم تغييرطريقة  

 ,المعامل المعادالت التفاضلية متغيرة  -

و   Laplaceة وتحويل  Cauchy-Euler معادالت

 .لحل المعادالت التفاضلية العادية هاتطبيقات

 تطبيقات على المعادالت التفاضلية  -

- Basic concepts: Definitions and 

Classifications of ODEs.  

-    Origin of ordinariry differential 

equations..  

- First-order differential equations. 

Methods of solving the Separable 

variables equations, the Homogeneous 

equations ,  the Exact equations ,  the 

Linear equations, the Equations of 

Bernoulli – the Equations of Ricatti. 

Other methods of solving: Substitution 

method - Picard's methods. 

- Linear differential equations of higher-

order - Homogeneous equations with 

constant coefficients, Method of 

undetermined coefficients, Method of 

variation of parameters. 

-  Differential equations with variable 

coefficients, 

- Cauchy-Euler equations - Laplace 

Transform - Applications of Laplace 

transform to solve ordinary differential 

equations.  

-  Applications on Differential equations 

 Module Aims     أهداف المقرر :

يهدددف هددلا المقرر الى اسددددددتنتددا  المعددادالت  -

التفاضددددلية التى توصددددف اللواهر  الفيزا ية , 

 الميكانيكية , الكيميا ية ,علوم الحياء

 تعلم طرق مختلفة لحل المعادالت التفاضلية -

- Deriving ODEs that describe various 

phenomena in physics, mechanics, 

chemistry, biology, etc. 

- Learning various methods for solving a 

great variety of differential equations 

- Upgrading the skills of the student to 

understand    physics, mechanics, 



التوسددددددع  ى  هم العلوم األلرى ميل الفيزياء,  -

ياء, علوم األحياء كا, الكيم كاني من لالل   المي

 .التفاضليةالمعادالت  التطبيقات على

chemistry, biology  through the 

applications of differential equations. 

 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعر ة والمهارات اللهنية والعملية(
 

 قادرا على:يفترض بالطالب بعد دراسته لهلا المقرر أن يكون 

لة التفداضددددددليدة ورتبتهدا  - يتعرف على المعداد

 ودرجتها.

يتعرف على طرق حل المعادالت التفاضددلية  -

 من الرتبة األولى .

يتعرف على تطبيقات المعادالت التفاضدددددلية  -

  ي مسا ل النمو والمسارات المتعامدة

يتعرف على طرق حل المعادالت التفاضددلية  -

 من الرتبة األعلى ولواص الحلول.

يتعرف على طرق حل المعادالت التفاضددلية  -

 ذات المعامالت لغير ثابتة

يتعرف على مؤثر البالس ولواصدده وفيفية  -

 استخدامه  ي حل المعادالت التفاضلية.

القدره علي تطبيق المعادالت التفاضددددليه  ي  -

صددددددياله و حل مشددددددكالت المجتمع و التي 

 تخدم التنميه المستدامه

- Recognizing the differential equation 

and its order and degree. 

- Recognizing the methods of solving 

differential equations of the first order. 

- Recognizing  the applications of 

differential equations  of growth 

problem and perpendicular tracks 

- Recognizing methods of solving 

differential equations of higher order 

and the properties of solutions. 

- Recognizing the Laplace's transform 

and its properties and how to use them 

in solving differential equations. 

- The ability to perform differential 

equations to apply it in the problem 

solving in the society for the sustainable 

development. 

 

 محـــتوى المقـــرر

 قا مة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

مفهوم المعادالت التفاضلية ونشأتها وتصنيفاتها المختلفة ومفهوم الرتبة 

 والدرجة والحل
1 4 

 –المتغيرات  طرق حل المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى: صل

 التامة –المعادلة المتجانسة 
2 8 

 4 1 المعادلة الخطية –عامل المكاملة 

 4 1 معادلة ريكاتي –معادلة برنوللي 

 4 1 مسا ل النمو –تطبيقات : المسارات المتعامدة 



 –نلريات الحلول المستقلة لطياً  -المعادالت التفاضلية من الرتبة النونية 

 المعادالت المتجانسة ولير المتجانسة. – الفرونسكيان
1 4 

حل المعادالت التفاضلية من الرتية اليانية  لير المتجانسة ذات المعامالت 

 طريقة تغيير اليوابت. –اليابتة
2 8 

 –حل المعادالت التفاضلية من الرتبة اليانية ذات المعامالت المتغيرة 

 معادالت فوشي اويلر.
1 4 

 12 3 ولواصه وفيفية استخدامه  ي حل المعادالت التفاضلية مؤثر البالس

 4 1 م متسلسالت القوىاحل المعادالت التفاضلية باستخد
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