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 ( 1معادالت تفاضلية عادية ) : مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 ( 1معادالت تفاضلية عادية ) 

 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 ساعات المعتمدة للمقررال

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

3  1 4 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester لمستوى الثاني الفصل الثانيا  

5.  
 )إن وجدت(مقرر الالمتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 تفاضل وتكامل متقدم – 2رياضيات عامة  – 1رياضيات عامة 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 رياضيات حاسوب –رياضيات بحتة 

 

8.  
 تدريس المقرر لغة

Language of teaching the course 
 ةاإلنجليزياللغة  –اللغة العربية 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د / نبيل علي األكحلي                             

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 ن فعليتين خالل التدريس.1Wالساعة المعتمدة للعملي والتمارين سا: مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

تعريف الطالب عن  ماهية المعادالت التفاضللللللللية و تصللللللل يفها وردر تها ودر تها :  إلى المقرر هذا يهدف

لكيميا  والعلوم اله دسلللللية .واكسلللللاز  وحلولها ومدى أهمية تلك المعادالت التفاضللللللية العادية وع بتها زالفيويا  وا

ى وتطزيقها األولزعض المعرفة من تعلم  ظريات ومفاهيم  ديدة وطرق الحل للمعادالت التفاضلللللية العادية من الرتزة 

في الحياة العملية من خ ل الرزط زين ال ظرية والتطزيقوع دما يدرس الطالب المعادالت التفاضلللية الخطية من الرتزة 

   يكتسللللب خزرة في حل زعض الم للللاكل األك ر تطورا وذلك زدراسللللة وت فيذ مهارات  المكتسللللزة في  زعض ى فااألول

تطزيقاتها ، م يتعلم الطالب المعادالت التفاضللللية العادية من الرتب العليا وطرق حلها فيصلللزا بادرا على حل م لللاكل 

التي اليمكن حلها زالطرق التقليدية وذلك عن أك رتعقيدا كما أن المقرر يدعم  في حل زعض المعادالت التفاضللللللللية 

طريق تعرف  على تحوي ت الز س ومن كل ما سلللللزق يكتسلللللب مهارات معرفية  من خ ل التفكير وحل الم لللللك ت 

 . ويصزا مختصا فيما تعلم  من خ ل حلول تكاليف  المفروضة وادارة الوبت
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iii. مخر ات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1 –   في المعادالت التفاضلية العادية بكل أنواعها األساسية يشرح المبادئ والمفاهيم والنظريات الرياضية

. 

a2 –  0يربط بين نظريات المعادالت التفاضلية العادية وتطبيقها في الواقع الملموس  

b1-   يتعامل مع الظواهر الحياتية التي تمثلها المعادالت التفاضلية العادية بشكل تجريدي بحت ويصب ذلك

 في واقعه .

b2 -  قالب رياضي متمثل في مبدأ أو  إلىيصيغ الظاهرة المرتبطة بالمعادلة التفاضلية العادية ويبلورها

 مفهوم أو نظرية يمكنه من التعامل معها .

c1 - كل ما يرتبط بواقعه بسهولة  إلىال األفكار الرياضية المتعلقة بالمعادالت التفاضلية العادية يجيد إيص

. 

c2 -  معلوماته في المعادالت التفاضلية العادية بشتى الوسائط مما يسهل عملية فهمها وادراكها .ينقل 

c3 -    ي واقعه الملموس وفي حياته يطبق معرفته الرياضية حول المعادالت التفاضلية العادية بأنواعها ف

 العملية .

d1 -  يتواصل بفاعلية في مجموعة من واقعه ويستخدم معرفته في المعادالت التفاضلية العادية وذلك لحل

 كل المشاكل والمسائل المطروحة للحل .

d 2- ة مهارة التعليم المستتتتتتمر من خالل تعمقه في معرفة مواضتتتتتيع المعادالت التفاضتتتتتلية العادي يستتتتتتخدم

     ويتمكن من إدارة الذات .

 

iv.  المقرر مع مخر ات التعلم للزر امج مخر ات تعلمموا مة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخر ات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخر ات التعلم المقصودة من 
 الزر امج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  في المعادالت األستتتتاستتتتية يشتتتترح المبادئ والمفاهيم والنظريات الرياضتتتتية

 التفاضلية العادية بكل أنواعها .

A1 –  يظهر فهما عميقا للنظريات الرياضية

والنظام الرياضي في المعادالت األساسية 

 فاضلية العادية .الت

 

a2 –  يربط بين نظريتتات المعتتادالت التفتتاضتتتتتتتليتتة العتتاديتتة وتطبيقهتتا في الواقع

 0الملموس

A2-  المبادئ والنظريات الرياضية ، ويربط  يشرح

 بين النظرية والتطبيق .

 

b1–  يتعامل مع الظواهر الحياتية التي تمثلها المعادالت التفاضتتلية العادية بشتتكل

 ب ذلك في واقعه .تجريدي بحت ويص

 
B1-  ، يحلل التركيب العام للنظام الرياضي

 ويستخدم المنطق في تفكيره .

b2 -  بالب  إلىيصللللليا الظاهرة المرتزطة زالمعادلة التفاضللللللية العادية ويزلورها

 رياضي متم ل في مزدأ أو مفهوم أو  ظرية يمك   من التعامل معها .

B2- يد ويصيغها يتعامل مع الظواهر الحياتية بتجر

 بقوالب رياضية .

 

c1-  كل  إلىيجيد إيصتال األفكار الرياضتية المتعلقة بالمعادالت التفاضتلية العادية

 ما يرتبط بواقعه بسهولة .

C1- إيصال األفكار الرياضية زسهولة  ي يد
 ويستطيع  قل المعلومة زمختلف الوسائط .

 

c2- ية ز للتى الوسللائط مما يسللهل ي قل معلومات  في المعادالت التفاضلللية العاد

 عملية فهمها وادراكها .

C2- الزرامج وأ هوة الحاسوب زكفا ة  يستخدم
 عالية في م ال الرياضيات .

 

c3-  يطزق معرفت  الرياضلللللللية حول المعادالت التفاضللللللللية العادية ز  واعها في

 وابع  الملموس وفي حيات  العملية .

C3- ضية يصمم خوارزميات لحل المسائل الريا

 المختلفة.
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلماستراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( بمواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يشتتتتتتترح المبتتادئ والمفتتاهيم والنظريتتات الريتتاضتتتتتتتيتتة

 في المعادالت التفاضلية العادية بكل أنواعها .األساسية 
 المحاضرة

 وحل األمثلة الداعمة

 االمتحانات القصيرة

 الوا ب الم ولي

a2-   يربط بين نظريات المعادالت التفاضلية العادية وتطبيقها

 0ي الواقع الملموسف

المحاضرة وحل األمثلة 

 وعطاء مفاتيح حل التمارين.

 التمارين التطبيقية.

 االمتحا ات القصيرة

 واالمتحان ال صفي

 التكاليف

 االمتحان التحريري ال هائي

 

 التدريس والتقويم:    استراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( بمواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 

Strategies 

b1-  ت يتعتتامتتل مع الظواهر الحيتتاتيتتة التي تمثلهتتا المعتتادال

التفاضلية العادية بشكل تجريدي بحت ويصب ذلك في 

 واقعه .

 المحاضرة

 الحوار والمناقشة

 امتحانات قصيرة

 امتحان نصف الفصل

b2-   يصتتتتيغ الظاهرة المرتبطة بالمعادلة التفاضتتتتلية العادية

قالب رياضتتتتتتتي متمثل في مبدأ أو مفهوم  إلىويبلورها 

 أو نظرية يمكنه من التعامل معها .

 ضرةالمحا

 الحوار والمناقشة – التطبيق العملي

 المشروعات والمهام والتكاليف

 فحص حلول مسائل الوا زات

 تكاليف

 

التدريس استراتيجية ب مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةات المقرر/ مخرج
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

c1-  يجيد إيصتتتتتتتال األفكار الرياضتتتتتتتية المتعلقة بالمعادالت

 ة .كل ما يرتبط بواقعه بسهول إلىالتفاضلية العادية 
 المحاضرة

 العصف الذه ي
 التطزيق العملي

 امتحان قصير

 واجبات وتكاليف

c2-  ي قل معلومات  في المعادالت التفاضلللية العادية ز للتى
 الوسائط مما يسهل عملية فهمها وادراكها .

 الم اب ة
 السيم ار

 التطزيق العملي
 الم روعات والتكاليف

ف                 تكالي   
ات وا ز           
 م ولية
امتحان             
  صفي

d1-  يتواصتتتتتتل بفاعلية في مجموعة من واقعه ويستتتتتتتخدم معرفته في المعادالت

 التفاضلية العادية وذلك لحل كل المشاكل والمسائل المطروحة للحل .

D1-اكل زفاعلية في م موعة لحل الم يتواصل 
 والمسائل المطروحة .

d2- عرفة مواضتتتتتتتيع يستتتتتتتتخدم مهارة التعليم المستتتتتتتتمر من خالل تعمقه في م

 المعادالت التفاضلية العادية ويتمكن من إدارة الذات .

D2- ضية برا ة وفهم األدزيات الريا يمارس
 واالحصائية من مختلف المصادر .
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امتحان 
                          هائي

c3-  يطزق معرفت  الرياضلللللية حول المعادالت التفاضللللللية
العللاديللة زلل  واعهللا في وابعلل  الملموس وفي حيللاتلل  

 العملية .

 تكاليف  والمناقشة الحوارالمحاضرة 

 امتحان بصير

 امتحان  صفي

 

 التدريس والتقويم:    استراتيجية تعلم المقرر )المهارات العامة( ب مخرجاتمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

d1-  يتواصل زفاعلية في م موعة من وابع  ويستخدم

معرفت  في المعادالت التفاضلية العادية وذلك لحل كل 
 الم اكل والمسائل المطروحة للحل .

 والمناقشة السيمنار

التتتمشتتتتتتتتتتروعتتتتات والتتتمتتتهتتتتام 

 والتكاليف

 التعلم التعاوني

 التعلم الذاتي

 التكاليف الجماعية

d2- ر من خ ل تعمق  في يستخدم مهارة التعليم المستم

معرفة مواضيع المعادالت التفاضلية العادية ويتمكن 
 من إدارة الذات .

 المحاضرة 

 التطبيق العملي

 التعلم الذاتي

 التعلم التعاوني

 تبادل الخبرات بين الزمالء

 الواجبات

 االمتحانات القصيرة

 االمتحان النصفي

 االمتحان التحريري النهائي

 

 

v.  ررمحتوى المقموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

لفعليةا  
Contact 

Hours 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 

1 
الفصل 

 األول

* تعريف وتصللللللل يف ورتزللللة 
 المعادلة التفاضلية ودر ة

حلللللول وتللكللويللن الللمللعللللادلللللة 
 التفاضلية .

* المعادالت التفاضللللية العادية 
ى واللللدر لللة األولمن الرتزلللة 

 ى .األول
* المعادلة التفاضلللللللية الخطية 

 ىاألول ة من الرتزة والدر

2 6 
a2 _a1 

_b1_c1_d2 
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2 
الفصل 

 الثاني

طرق حتتتل المعتتتادالت * 

التفاضتتتلية العادية من 

ى األولالتتتتتترتتتتتتتبتتتتتتة 

ى سلللرد األولوالدر ة 
 أ واعها( .

* حل المعادالت التفاضللللللية 
 زطريقة فصل المتغيرات
* حل المعادالت التفاضلية 

 العادية التامة .

 * أم لة تطزيقية

3 9 
a1_a2_b1_c4 

d1_d2 

 
الفصل 

 الثالث

* المعادالت التفاضتتتتتتلية 

 العادية المتجانسة .

* المعادالت التفاضللللللللية 
 العادية الخطية .

2 6 a1_a2_b1_c4_d1_d2 

4 
الفصل 

 الرابع

* معللادالت تلول 

مللللعللللادالت  إلللللى

تفاضللللللللية خطية 

)زلللللر لللللوللللللي ، 

 ريكاتي (

* تطبيقات على المعادالت 

 التفاضلية العادية

2 6 
a1_a2_b1_ 

c4_d2 

6 
الفصل 

 الخامس

* المعللادالت التفللاضلللللللليللة 
ى األولالعللاديللة من الرتزللة 

واللللدر لللات العليلللا وطرق 
 حلها .

المعلللادالت التفلللاضلللللللليللة • 
 العادية من الرتزة ال و ية.

* المعللادالت التفللاضلللللللليللة 
 العاديةالخطية المت ا سة

2 6 
a1_a2_b2 

c1_c4_d1 

7 
الفصل 

 السادس

* المعللادالت التفللاضلللللللليللة 
ت للا سللللللللة ذات الخطيللة الم

 المعام ت ال ازتة.
 * تحوي ت الز س .

 .* مرا عة عامة 

3 9 
a1_b2_c1 

c4_d1_d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية ) تصنيفها ، 

 بتها ، درجتها( .متغيراتها ، رت

1 2 a2_b1_c1 

c4_d1_d3 

2 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية )  تكوينها ، 

 حلولها ( .

1 2 a1_a2_c4 

 

3 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة 

 ى )فصل المتغيرات  ( .األولى والدرجة األول

1 2 a1_a2_b1 

c4_d3 

4 
عن المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة تمارين تطبيقية 

 ى ) المعادالت التفاضلية التامة ( .األولى والدرجة األول

1 2 a1_a2_b1 

b2_c4_d1_d3 

5 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية 

 المتجانسة.

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

 
.   تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية 

 لخطية .ا

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

 
 a2_b1_c4 2 1 تمارين تطبيقية عامة ) مراجعة عامة ( .•  

d1_d2_d3 

 
تمارين تطبيقية عن تطبيقات المعادالت التفاضلية           

 ى ) النمو والحرارة ( .األولالعادية من الرتبة 

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

 
ت التفاضلية العادية تمارين تطبيقية عن تطبيقات المعادال

 ى )حركة السوائل ( المعادالت .األولمن الرتبة 

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة 

 ى والدرجات العليا .األول

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة 

 ية .النون

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية الخطية  

 المتجانسة ذات المعامالت الثابتة .

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

 
 a2_b1_c4 2 1 تمارين تطبيقية عن تحويالت البالس .

d1_d2_d3 

 
 a2_b1_c4 2 1 مـــراجــعة عـــامــة .

d1_d2_d3 

7 

 ألسابيع والساعات الفعليةجمالي ا
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28 
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 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والم اب ة الحوار discussion 

 الذه ي العصف Brainstorming 

 الم ك ت حل Problem solving 

 عمليةال العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطزيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام الم روعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاو ي التعلم Cooperative Learning  

 الوم   زين الخزرات تزادل 

 

vi. والتكليفات ةنشطاأل Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف / نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 . الواجبات المنزلية  1

 أسبوعيا 10 فردي

b1_c1_c2
_ 

c3_d1_d2 
_d3 

 أسبوعيا 10  . التكاليف  2
b1_c1_c2 

c3_d1_d2 

 === == Total Score  20 إجمالي الدرجة 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

الر

 قم

No

. 

 التقييم أنشطة 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة ال إلى

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 ممخرجات التعل
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %10 20 أسبوعيا

b1_c1_c3 
d2_d3 

 Quiz W5 10 5%( 1كوز) 2
b1_c1_c2 
c3_d2_d3 

3 
 نظري اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W10 40 20% 

a2_b2 

 Quiz W9 10 5%( 2كوز) 4

b1_c1_c3 

d2_d3 

5 
 ي(اختبار نهاية الفصل )عمل

Final Exam (practical) 
--- --- ---- 

--- 
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6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 120 60% 

a2_b2 

 Total  100 200 اإلجمالي% === 

 

 ر النشر، بلد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دا:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 The Ordinary Differential Equations ,Richard Bronson , Mc.Graw-Hill Companies , 

Disenson . 

 :Essential References المراجع المساندة .2
اليمن  – 2000الدكتور عائش الهنادوة والدكتوراسماعيل بوقفة  –وتطبيقات  المعادالت التفاضلية العادية حلول      •

 . 
اليمن . – 2006د / عبد الهادي عالم أحمد  –المعادالت التفاضلية العادية وتطبيقاتها        • 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .3
 Elementary Differential Equations and Boundary Value Broblem , W.E Boyce ,Richard Diprma. 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتازة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق زاآلتي:زعد الر وع إلى لوائا ال امعة 

 : danceClass Attenسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفا  زذلك. %75يلتوم الطالب زحضور  -
المقرر تقريرا زحضور وغياب الط ب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال ت اوو أستاذ يقدم  -

 ويتم ابرار الحرمان من م لس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المت خر  2

إذا ت خر ، ور المحاضللرة إذا ت خر لمدة رزع سللاعة ل  ا مرات في الفصللل الدراسلليللطالب حضللو يسللما -
 المحاضرة. دخول يم ع من االلتواموع د عدم ، المقررأستاذ عن   ا مرات يحذر  فويا من يادة و

 :Exam Attendance/Punctualityضوازط االمتحان  3

 ( دبيقة من زد  االمتحان 20مقدار )ال يسما للطالب دخول االمتحان ال هائي إذا ت خر  -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان ال هائي تطزق اللوائا الخاصة ز ظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيي ات والم اريع  4

ضلللللوازط ت فيذ التكليفات و المقرر  وع التعيي ات في زداية الفصلللللل ويحدد مواعيد تسلللللليمهاأسلللللتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 يحرم من در ة التكليف الذي ت خر في تسليم . المحددموعد ال عنإذا ت خر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة  لون الط ب. علي  في حال  زوت بيام الطالب زالغش في االمتحان ال صفي أو ال هائي تطزق -
 لتكليفات والم اريع يحرم من الدر ة المخصصة للتكليف.في ازالغش او ال قل في حال  زوت بيام الطالب  -

 :Plagiarismاال تحال  6

 ألدا  االمتحان  يازة ع   تطزق ال ئحة الخاصة زذلك طالبفي حالة و ود  خص ي تحل  خصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 ..... الخأي سياسات أخرى م ل استخدام الموزايل أو مواعيد تسليم التكليفات  -
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2019/2020العام الجامعي:   
 ( 1خطة مقرر : معادالت تفاضلية عادية ) 

 

i.  المقررأستاذ معلومات عن Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 ( 1معادالت تفاضلية عادية ) 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سيمنار
Seminar/Tutorial 

3  1 4 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester  الفصل الثاني -المستوى الثاني  

 ر )إن وجدت(لمتطلبات السابقة للمقرا  .5
Pre-requisites  

 تفاضل وتكامل متقدم . - (2رياضيات عامة ) )  -(1رياضيات عامة )

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس رياضيات )بحتة+حاسوب(

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 ةاإلنجليزي

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  قسم الرياضيات -كلية العلوم  -جامعة صنعاء 

 

 ل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خال: مالحظة
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iii. وصف المقرر Course Description: 

تعريف الطالب عن  ماهية المعادالت التفاضللللللية و تصللللل يفها وردر تها ودر تها وحلولها ومدى أهمية : إلىيهدف هذا المقرر 

من تعلم  ظريات ومفاهيم  ديدة تلك المعادالت التفاضلللللللية العادية وع بتها زالفيويا  والكيميا  والعلوم اله دسللللللية .واكسللللللاز  زعض المعرفة 

وع دما يدرس  ى وتطزيقها في الحياة العملية من خ ل الرزط زين ال ظرية والتطزيقاألولوطرق الحل للمعادالت التفاضللللللللية العادية من الرتزة 

وذلك زدراسللللة وت فيذ مهارات  ى فا   يكتسللللب خزرة في حل زعض الم للللاكل األك ر تطورا األولالطالب المعادالت التفاضلللللية الخطية من الرتزة 

  رالمكتسلللزة في  زعض تطزيقاتها ، م يتعلم الطالب المعادالت التفاضللللية العادية من الرتب العليا وطرق حلها فيصلللزا بادرا على حل م لللاكل أك

يق تعرف  على تحوي ت تعقيدا كما أن المقرر يدعم  في حل زعض المعادالت التفاضللللللللية التي اليمكن حلها زالطرق التقليدية وذلك عن طر

الز س ومن كل ما سلللللزق يكتسلللللب مهارات معرفية  من خ ل التفكير وحل الم لللللك ت ويصلللللزا مختصلللللا فيما تعلم  من خ ل حلول تكاليف  

 . المفروضة وادارة الوبت

 

iv.  مخر ات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 

 وف يكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر س

a1 –   في المعادالت التفاضلية العادية بكل األساسية يشرح المبادئ والمفاهيم والنظريات الرياضية

 أنواعها .

a2 –  0يربط بين نظريات المعادالت التفاضلية العادية وتطبيقها في الواقع الملموس  

b1-  معادالت التفاضلية العادية بشكل تجريدي بحت ويصب يتعامل مع الظواهر الحياتية التي تمثلها ال

 ذلك في واقعه .

b2 -  قالب رياضي متمثل في مبدأ أو  إلىيصيغ الظاهرة المرتبطة بالمعادلة التفاضلية العادية ويبلورها

 مفهوم أو نظرية يمكنه من التعامل معها .

c1 - كل ما يرتبط بواقعه  إلىلية العادية يجيد إيصال األفكار الرياضية المتعلقة بالمعادالت التفاض

 بسهولة .

c2 - معلوماته في المعادالت التفاضلية العادية بشتى الوسائط مما يسهل عملية فهمها وادراكها . ينقل 

c3 -     يطبق معرفته الرياضية حول المعادالت التفاضلية العادية بأنواعها في واقعه الملموس وفي حياته

 العملية .

d1 - ل بفاعلية في مجموعة من واقعه ويستخدم معرفته في المعادالت التفاضلية العادية وذلك يتواص

 لحل كل المشاكل والمسائل المطروحة للحل .

d 2-   مهارة التعليم المستمر من خالل تعمقه في معرفة مواضيع المعادالت التفاضلية العادية يستخدم

 ويتمكن من إدارة الذات .

 

 :Course Contentالمقرر  محتوى

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

 األولالفصل  1
 تعريف وتصنيف ورتبة ودرجةالمعادلة التفاضلية .*          

 المعادلة التفاضلية العادية . حلول*     

W1 3 
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 األولالفصل  2
 ىولاألى والدرجة األولالمعادالت التفاضلية العادية من الرتبة 

 المعادلة التفاضلية الخطية وتكوين المعادلة التفاضلية
W2 3 

 الفصل ال ا ي 3
ى األولطرق حل المعادالت التفاضلية العادية من الرتزة      

 .وسرد أ واعها(ى األولوالدر ة 
 حل المعادالت التفاضلية زطريقة فصل المتغيرات .

W3 3 

 الفصل ال ا ي 4
 . حل المعادالت التفاضلية العادية التامة 
 . أمثلة تطبيقية 

W4 3 

 أمثلة تطبيقية .        الفصل ال ا ي 5
W5 3 

 W6 3 المعادالت التفاضلية العادية المتجانسة .•  الفصل ال الا 6

 W7 3 المعادالت التفاضلية العادية الخطية . صل ال الاالف 7

 W8 2 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

 W9 3 معادالت تفاضلية خطية )زر ولي، ريكاتي إلىمعادالت تلول •• الفصل الرابع 9

 W10 3 تطزيقات على المعادالت التفاضلية العادية . الفصل الرابع 10

 الفصل الخامس 11
ضلية العادية من الرتزة المعادالت الت ى والدر ات العليا األولفا
 وطرق حلها .

W11 3 

 الفصل الخامس 12
 المعادالت التفاضلية العادية من الرتزة ال و ية.

 * المعادالت التفاضلية العاديةالخطية المت ا سة .
W12 3 

 W13 3 زتة.المعادالت التفاضلية الخطية المت ا سة ذات المعام ت ال ا الفصل السادس 13

 W14 3 تحوي ت الز س . الفصل السادس 14

 W15 3 مـــــرا عـــة عــــــــامة .  15

 W16 4 ( ظري) الفصل  هاية اختزار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
  )تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية ) تصنيفها ، متغيراتها ، رتبتها ، درجتها

. 
W1 2 

2  . ) تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية )  تكوينها ، حلولها W2 2 

3 
  ى والدرجة األولتمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة

 ى )فصل المتغيرات  ( .األول
W3 2 

4 
  ى والدرجة األولتمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة

 المعادالت التفاضلية التامة ( . ى )األول
W4 2 

5  لمتجانسة.ا لعاديةا تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية W5 2 

 W6 2 .   تمارين تطزيقية عن المعادالت التفاضلية العادية الخطية . 6

 W7 2 . تمارين تطبيقية عامة ) مراجعة عامة (  • 7
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  W8 (  Medterm Exam) اختزار  صف الفصل                    8

9 
            لرتبة اتمارين تطبيقية عن تطبيقات المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من

 ى ) النمو والحرارة ( .األول
W9 2 

10 
  ى لاألوتمارين تطبيقية عن تطبيقات المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة

 )حركة السوائل ( المعادالت .
W10 2 

11 
 ى والدرجات األولقية عن المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة تمارين تطبي

 العليا .
W11 2 

12  . تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة النونية W12 2 

13 
   تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضتتتلية العادية الخطية المتجانستتتة ذات المعامالت

 الثابتة .
W13 2 

14  ارين تطبيقية عن تحويالت البالس .تم W14 2 

15  . مـــراجــعة عـــامــة W15 2 

    Final Exam ( عملي) الفصل  هاية اختزار 16

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 15 28 

v.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية ةالمحاضر -
 discussion والم اب ة الحوار -

 Brainstorming الذه ي العصف -

 Problem solving الم ك ت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطزيق -

 projects والتكاليف اموالمه الم روعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاو ي التعلم -

 الوم   زين الخزرات تزادل -

 

  VII.  والتكليفات نشطةاأل Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 تنفيذال

Week 

Due 

1 
 أسبوعيا 10 فردي الوا زات الم ولية

 أسبوعيا 10 فردي التكاليف 2

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة  
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vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N

o 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

الدرج

 ة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والوا زات التكليفات

Assignments 

 أسزوعيا
20 

10% 

 Quiz W5 10 5%( 1) بصير اختزار 2

 W10 40 20% ( وعملي  ظري) Midterm Exam  صفي اختزار 3

 Quiz W9 10 %5( 2) بصير اختزار 4

 ---- --- ----  هائي عملي اختزار 5

 W16 120 60%  هائي تحريري اختزار 6

 % Total  200 100 المجموع 

vii. مصادر التعلم Learning Resources  : اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد(

 النشر(.
 

 تزيد عن مرجعين( )ال: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
The Differential Equations , 2012 , Richard Bronson,Mc Graw-Hill Companies,Firly 

Dicenson 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 – 2000الدكتور عائش الهنادوة والدكتوراستتتتتتماعيل بوقفة  –المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية حلول وتطبيقات   •    

 اليمن .

 اليمن . – 2006مد د / عبد الهادي عالم أح –المعادالت التفاضلية العادية وتطبيقاتها •      

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .6
 http://www. Elementary differential equations and boundary value problem,W.E.Boyce,RichardC.Diprma .                                                             

 http://www.  

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتازة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق زاآلتي:زعد الر وع إلى لوائا ال امعة 

 : danceClass Attenسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفا  زذلك. %75يلتوم الطالب زحضور  -
المقرر تقريرا زحضلللللور وغياب الط ب للقسلللللم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال أسلللللتاذ يقدم  -

 ويتم ابرار الحرمان من م لس القسم. %25ت اوو الغياب 

 :Tardyالحضور المت خر  2

إذا ت خر ، ور المحاضللرة إذا ت خر لمدة رزع سللاعة ل  ا مرات في الفصللل الدراسلليللطالب حضللو يسللما -
 المحاضرة. دخول يم ع من االلتواموع د عدم ، المقررأستاذ عن   ا مرات يحذر  فويا من يادة و

 :Exam Attendance/Punctualityضوازط االمتحان  3

 ( دبيقة من زد  االمتحان 20مقدار )ال يسما للطالب دخول االمتحان ال هائي إذا ت خر  -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان ال هائي تطزق اللوائا الخاصة ز ظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيي ات والم اريع  4

ضللللوازط ت فيذ التكليفات و المقرر  وع التعيي ات في زداية الفصللللل ويحدد مواعيد تسللللليمهاأسللللتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
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  خر في تسليم .تيحرم من در ة التكليف الذي  المحددموعد ال عنإذا ت خر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ن الط ب.الئحة  لو علي  في حال  زوت بيام الطالب زالغش في االمتحان ال صفي أو ال هائي تطزق -
 لمخصصة للتكليف.لتكليفات والم اريع يحرم من الدر ة افي ازالغش او ال قل في حال  زوت بيام الطالب  -

 :Plagiarismاال تحال  6

 ألدا  االمتحان  يازة ع   تطزق ال ئحة الخاصة زذلك طالبفي حالة و ود  خص ي تحل  خصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 ..... الخأي سياسات أخرى م ل استخدام الموزايل أو مواعيد تسليم التكليفات  -

 

 
 


