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 معادالت تفاضلية عادية : مواصفات مقرر

 

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

1.  
 اسم المقرر

Course Title  معادالت تفاضلية عادية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursات المعتمدة الساع
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2  1 3 

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

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
تفاضل  – 2رياضيات عامة  – 1اضيات عامة ري

 وتكامل متقدم

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.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة االنجليزية –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 
 

 

 ليتين خالل التدريس.ن فع1Wالساعة المعتمدة للعملي والتمارين سا: مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

تعريف الطالب عن  ماهية المعادالت التفاضلية و تصنيفها وردرجتها ودرجتها :  الى المقرر هذا يهدف

وحلولها ومدى أهمية تلك المعادالت التفاضللللللللية العادية وعالتها االفيليام والويميام والعلوس الهند لللللللية 

عرفة من تعلس نظريات ومفاهيس جديدة وطرق الحل للمعادالت التفاضللللللللية العادية من .واو لللللللاال اع  الم

الرتاللة الولى وتطايقهللا فح الحيللاة العمليللة من طال الراط اين النظريللة والتطايقوعنللدمللا يللدر  الطللالللب 

ورا وذلك المعادالت التفاضلية الططية من الرتاة الولى فانل يوت ب طارة فح حل اع  المشاول الوثر تط

ادرا للللة وتنفيذ مهاراتل الموت للللاة فح  اع  تطايقاتها مثس يتعلس الطالب المعادالت التفاضلللللية العادية من 

الرتب العليا وطرق حلها فيصلللللللا  لادرا على حل مشلللللللاول أوثرتعقيدا وما أن المقرر يدعمل فح حل اع  

طريق تعرفل على تحويات الاا  ومن  المعادالت التفاضلللية التح اليمون حلها االطرق التقليدية وذلك عن

ول ما  اق يوت ب مهارات معرفية  من طال التفوير وحل المشوات ويصا  مطتصا فيما تعلمل من طال 

  حلول تواليفل المفروضة وادارة الولت
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iii. مطرجات تعلس المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ر سوف يكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقر

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

. 

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

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

 في واقعه .

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

 مفهوم أو نظرية يمكنه من التعامل معها .

c1 - فاضلية العادية الى كل ما يرتبط بواقعه بسهولة يجيد إيصال األفكار الرياضية المتعلقة بالمعادالت الت

. 

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 - واصل بفاعلية في مجموعة من واقعه ويستخدم معرفته في المعادالت التفاضلية العادية وذلك لحل يت

 كل المشاكل والمسائل المطروحة للحل .

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

     ويتمكن من إدارة الذات .

 

iv.  المقرر مع مطرجات التعلس للارنامج ات تعلسمطرجمواممة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مطرجات التعلس المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مطرجات التعلس المقصودة من 
 الارنامج

(Program Intended Learning 

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

 التفاضلية العادية بكل أنواعها .

A1 –  يظهر فهما عميقا للنظريات الرياضية

األساسية والنظام الرياضي في المعادالت 

 التفاضلية العادية .

 

a2 – عتتادالت التفتتاضتتتتتتتليتتة العتتاديتتة وتطبيقهتتا في الواقع يربط بين نظريتتات الم

 0الملموس

A2-  المبادئ والنظريات الرياضية ، ويربط  يشرح

 بين النظرية والتطبيق .

 

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

 تجريدي بحت ويصب ذلك في واقعه .

 
B1- نظام الرياضي ، يحلل التركيب العام لل

 ويستخدم المنطق في تفكيره .

b2 -  يصتتتتتتيغ الظاهرة المرتبطة بالمعادلة التفاضتتتتتتلية العادية ويبلورها الى قالب

 رياضي متمثل في مبدأ أو مفهوم أو نظرية يمكنه من التعامل معها .

B2-  يتعامل مع الظواهر الحياتية بتجريد ويصيغها

 بقوالب رياضية .

 

c1- األفكار الرياضتية المتعلقة بالمعادالت التفاضتلية العادية الى كل  يجيد إيصتال

 ما يرتبط بواقعه بسهولة .

C1- إيصال الفوار الرياضية ا هولة  يجيد
 وي تطيع نقل المعلومة امطتلف الو ائط .

 

c2-  ينقل معلوماته في المعادالت التفاضتتتلية العادية بشتتتتى الوستتتائط مما يستتتهل

 ها .عملية فهمها وادراك

C2- الارامج وأجهلة الحا وب اوفامة  ي تطدس
 عالية فح مجال الرياضيات .
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم لفهم( باستراتيجيةمخرجات تعلم المقرر )المعارف وامواءمة 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-  مبادئ والمفاهيم والنظريات الرياضتتية األستتاستتية يشتترح ال

 في المعادالت التفاضلية العادية بكل أنواعها .
 المحاضرة

وحلللأل الم  للل  

 الداعم 

 االمتحانات القصيرة

 الواجب المنللح

a2-   يربط بين نظريات المعادالت التفاضتتتتتتتلية العادية وتطبيقها

 0في الواقع الملموس

المحاضرة وحل األمثلة 

 مفاتيح حل التمارين. وعطاء

 التمارين التطبيقية.

 االمتحانات القصيرة

 واالمتحان النصفح

 التواليف

 االمتحان التحريري النهائح

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يتعتتتامتتتل مع الظواهر الحيتتتاتيتتتة التي تمثلهتتتا المعتتتادالت

ك في التفاضتتتلية العادية بشتتتكل تجريدي بحت ويصتتتب ذل

 واقعه .

 المحاضرة

 الحوار والمناقش 

امتحانات 

 لصيرة

امتحان نصلللف 

 الفصل

b2-   يصتتتتتتتيغ الظاهرة المرتبطة بالمعادلة التفاضتتتتتتتلية العادية

ويبلورها الى قالب رياضتتتتتي متمثل في مبدأ أو مفهوم أو 

 نظرية يمكنه من التعامل معها .

 المحاضرة

 الحوار والمناقشة – التطبيق العملي

 عات والمهام والتكاليفالمشرو

فحص حلول م ائل 

 الواجاات

 تواليف

 

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

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c3- يطبق معرفته الرياضتتتتتتتية حول المعادالت التفاضتتتتتتتلية العادية بأنواعها في 

 واقعه الملموس وفي حياته العملية .

C3- صمم خوارزميات لحل المسائل الرياضية ي

 المختلفة.

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

 التفاضلية العادية وذلك لحل كل المشاكل والمسائل المطروحة للحل .

D1-شاول افاعلية فح مجموعة لحل الم يتواصل
 والم ائل المطروحة .

d2-  يستتتتتتتتخدم مهارة التعليم المستتتتتتتتمر من خالل تعمقه في معرفة مواضتتتتتتتيع

 مكن من إدارة الذات .المعادالت التفاضلية العادية ويت

D2-  لرامة وفهس الدايات الرياضية  يمار
 واالحصائية من مطتلف المصادر .
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c1-  يجيد إيصتتتتتتتال األفكار الرياضتتتتتتتية المتعلقة بالمعادالت

 التفاضلية العادية الى كل ما يرتبط بواقعه بسهولة .
 المحاضرة

 العصف الذهنح

 التطايق العملح

حان لصيرامت  

 واجاات وتواليف

c2-  ينقل معلوماته في المعادالت التفاضتتتتلية العادية بشتتتتتى

 الوسائط مما يسهل عملية فهمها وادراكها .

 المنالشة
 ال منار

 التطايق العملح
 المشروعات والتواليف

 واجاات منللية  ف توالي
 امتحان نصفح
                         امتحان نهائح

c3- فته الرياضتتتتتتتية حول المعادالت التفاضتتتتتتتلية يطبق معر

العادية بأنواعها في واقعه الملموس وفي حياته العملية 

. 

 تواليف  والمناقشة الحوارالمحاضرة 

 امتحان لصير

 امتحان نصفح

 

 التدريس والتقويم:     ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  يتواصل افاعلية فح مجموعة من والعل وي تطدس

وذلك لحل ول معرفتل فح المعادالت التفاضلية العادية 
 المشاول والم ائل المطروحة للحل .

 ال منار والمنالشة

 المشروعات والمهام والتكاليف

 التعلم التعاوني

 التعلم الذاتي

 التواليف الجماعية

d2-  ي تطدس مهارة التعليس الم تمر من طال تعمقل فح

معرفة مواضيع المعادالت التفاضلية العادية ويتمون 
 من إدارة الذات .

لمحاضرة ا  

 التطبيق العملي

 التعلم الذاتي

 التعلم التعاوني

 تبادل الخبرات بين الزمالء

 الواجاات

 االمتحانات القصيرة

 االمتحان النصفح

 االمتحان التحريري النهائي

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical 

Aspect                                                        

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 
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1 
الفصل 

 األول

ورتاللللة * تعريف وتصلللللللنيف 
 المعادلة التفاضلية ودرجة

حلللللول وتللوللويللن الللمللعللللادلللللة 
 التفاضلية .

* المعادالت التفاضللللية العادية 
من الرتالللة الولى واللللدرجلللة 

 الولى .
* المعادلة التفاضلللللللية الططية 
 من الرتاة والدرجة الولى

2 6 
a2 _a1 

_b1_c1_d2 

2 
الفصل 

 الثاني

طرق حتتتل المعتتتادالت * 

ن التفاضتتتلية العادية م

التتتتترتتتتتتبتتتتتة األولتتتتتى 

والدرجة الولى  لللرد 
 أنواعها( .

* حل المعادالت التفاضللللللية 
 اطريقة فصل المتغيرات
* حل المعادالت التفاضلية 

 العادية التامة .

 * أمثلة تطايقية

3 9 
a1_a2_b1_c4 

d1_d2 

 
الفصل 

 الثالث

* المعادالت التفاضتتتتتتلية 

 العادية المتجانسة .

* المعادالت التفاضللللللللية 
 ية الططية .العاد

2 6 a1_a2_b1_c4_d1_d2 

4 
الفصل 

 الرابع

* معللادالت تلول 

الللللى مللللعللللادالت 

تفاضللللللللية ططية 

)الللللرنلللللوللللللح م 

 ريواتح (

* تطبيقات على المعادالت 

 التفاضلية العادية

2 6 
a1_a2_b1_ 

c4_d2 

6 
الفصل 

 الخامس

* المعتتتادالت التفتتتاضتتتتتتليتتة 

العتتتاديتتتة من الرتبتتتة األولى 

والتتتدرجتتتات العليتتتا وطرق 

 لها .ح
المعتتتادالت التفتتتاضتتتتتتليتتتة • 

 العادية من الرتبة النونية.
* المعتتتادالت التفتتتاضتتتتتتليتتة 

 العاديةالخطية المتجانسة

2 6 
a1_a2_b2 

c1_c4_d1 

7 
الفصل 

 السادس

* المعتتتادالت التفتتتاضتتتتتتليتتة 

الخطيتتة المتجتتانستتتتتتتتة ذات 

 المعامالت الثابتة.
 * تحويالت البالس .

 .* مراجعة عامة 

3 9 
a1_b2_c1 

c4_d1_d2 

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

Semester 
14 42  
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                                                  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 ، 

 متغيراتها ، رتبتها ، درجتها( .

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 

 األولى والدرجة األولى )فصل المتغيرات  ( .

1 2 a1_a2_b1 

c4_d3 

4 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة 

 . األولى والدرجة األولى ) المعادالت التفاضلية التامة (

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 

6 
.   تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية 

 الخطية .

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

7 
 a2_b1_c4 2 1 تمارين تطبيقية عامة ) مراجعة عامة ( .•  

d1_d2_d3 

8 
تمارين تطبيقية عن تطبيقات المعادالت التفاضلية           

 العادية من الرتبة األولى ) النمو والحرارة ( .

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

9 
تمارين تطبيقية عن تطبيقات المعادالت التفاضلية العادية 

 من الرتبة األولى )حركة السوائل ( المعادالت .

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

10 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة 

 األولى والدرجات العليا .

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

11 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة 

 النونية .

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

12 
تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضلية العادية الخطية  

 المتجانسة ذات المعامالت الثابتة .

1 2 a2_b1_c4 

d1_d2_d3 

13 
 a2_b1_c4 2 1 تمارين تطبيقية عن تحويالت البالس .

d1_d2_d3 

14 
 a2_b1_c4 2 1 مـــراجــعة عـــامــة .

d1_d2_d3 

 

 جمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28 
 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 
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 والمنالشة الحوار discussion 

 الذهنح العصف Brainstorming 

 المشوات حل Problem solving 

 العملية العرو و المحاواة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملح التطايق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتواليف والمهاس المشروعات projects 

 الذاتح التعلس Self-learning 

 التعاونح التعلس Cooperative Learning  

 اللمام اين الطارات تاادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
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. علسالت تقييس Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
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 
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5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

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

--- 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 120 60% 

a2_b2 

 Total  100 200 اإلجمالي% === 

 

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

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

Disenson . 

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

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

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... 
 Elementary Differential Equations and Boundary Value Broblem , W.E Boyce ,Richard Diprma. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 اعد الرجوع للوائ  الجامعة يتس وتااة ال يا ة العامة للمقرر فيما يتعلق ااآلتح:

 : Class Attendance يا ة حضور الفعاليات التعليمية  1

 ك.من المحاضرات ويحرس فح حال عدس الوفام اذل %75يلتلس الطالب احضور  -
يقدس أ تاذ المقرر تقريرا احضور وغياب الطاب للق س ويحرس الطالب من دطول االمتحان فح حال تجاول  -

 ويتس الرار الحرمان من مجل  الق س. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأطر  2

إذا تأطر م وللطالب حضللور المحاضللرة إذا تأطر لمدة راع  للاعة لثا  مرات فح الفصللل الدرا للح ي للم  -
 المحاضرة. دطول يمنع من االلتلاسوعند عدس م عن ثا  مرات يحذر شفويا من أ تاذ المقرريادة ل

 :Exam Attendance/Punctualityضوااط االمتحان  3

 ( دليقة من ادم االمتحان 20ال ي م  للطالب دطول االمتحان النهائح إذا تأطر مقدار ) -
 ق اللوائ  الطاصة انظاس االمتحان فح الولية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائح تطا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضلللللوااط تنفيذ التوليفات و يحدد أ لللللتاذ المقرر نوع التعيينات فح اداية الفصلللللل ويحدد مواعيد ت لللللليمها -
 وت ليمها.
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 أطر فح ت ليمل.ة التوليف الذي تيحرس من درج المحددموعد ال عنإذا تأطر الطالب فح ت ليس التوليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الطاب. الئحة شلون عليل فح حال ثاوت لياس الطالب االغش فح االمتحان النصفح أو النهائح تطاق -
 مطصصة للتوليف.فح التوليفات والمشاريع يحرس من الدرجة الاالغش او النقل فح حال ثاوت لياس الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 لدام االمتحان نيااة عنل تطاق الائحة الطاصة اذلك طالبفح حالة وجود شطص ينتحل شطصية  -
 :Other policies يا ات أطرى  7

 أي  يا ات أطرى مثل ا تطداس المواايل أو مواعيد ت ليس التوليفات ..... الخ -
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العام الجامعي: 
 لية عادية خطة مقرر : معادالت تفاض

i. معلومات عن أستاذ المقرر 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 

ميالخ

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 
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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 Hoursة الساعات المعتمد
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2  1 3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

الفصل الثاني -المستوى الثاني   

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .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 

 االنجليزية

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

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.: مالحظة

 

 

 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

تعريف الطالب عن  ماهية المعادالت التفاضللللللية و تصلللللنيفها وردرجتها ودرجتها وحلولها ومدى أهمية يهدف هذا المقرر الى :

دة تلك المعادالت التفاضلللللللية العادية وعالتها االفيليام والويميام والعلوس الهند للللللية .واو للللللاال اع  المعرفة من تعلس نظريات ومفاهيس جدي

ن الرتاة الولى وتطايقها فح الحياة العملية من طال الراط اين النظرية والتطايقوعندما يدر  وطرق الحل للمعادالت التفاضللللللللية العادية م

الطالب المعادالت التفاضلللللية الططية من الرتاة الولى فانل يوت للللب طارة فح حل اع  المشللللاول الوثر تطورا وذلك ادرا للللة وتنفيذ مهاراتل 

ب المعادالت التفاضلللللللية العادية من الرتب العليا وطرق حلها فيصللللللا  لادرا على حل مشللللللاول الموت للللللاة فح  اع  تطايقاتها مثس يتعلس الطال

 أوثرتعقيدا وما أن المقرر يدعمل فح حل اع  المعادالت التفاضللللللللية التح اليمون حلها االطرق التقليدية وذلك عن طريق تعرفل على تحويات

التفوير وحل المشلللللوات ويصلللللا  مطتصلللللا فيما تعلمل من طال حلول تواليفل  الاا  ومن ول ما  لللللاق يوت لللللب مهارات معرفية  من طال

 . المفروضة وادارة الولت
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iv.  مطرجات تعلس المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 

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

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

 أنواعها .

a2 –  يربط 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 - غ الظاهرة المرتبطة بالمعادلة التفاضلية العادية ويبلورها الى قالب رياضي متمثل في مبدأ أو يصي

 مفهوم أو نظرية يمكنه من التعامل معها .

c1 -  يجيد إيصال األفكار الرياضية المتعلقة بالمعادالت التفاضلية العادية الى كل ما يرتبط بواقعه

 بسهولة .

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

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

 العملية .

d1 - ادية وذلك يتواصل بفاعلية في مجموعة من واقعه ويستخدم معرفته في المعادالت التفاضلية الع

 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 .

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

 الفصل الول 1
 تعريف وتصنيف ورتبة ودرجةالمعادلة التفاضلية .*          

 حلول المعادلة التفاضلية العادية .*     
 

W1 3 

 الفصل الول 2
 العادية من الرتبة األولى والدرجة األولى المعادالت التفاضلية

 المعادلة التفاضلية الخطية وتكوين المعادلة التفاضلية
W2 3 

 الفصل الثانح 3
طرق حل المعادالت التفاضلية العادية من الرتاة الولى      

 .والدرجة الولى و رد أنواعها(
 حل المعادالت التفاضلية اطريقة فصل المتغيرات .

W3 3 

 لفصل الثانحا 4
 . حل المعادالت التفاضلية العادية التامة 
 . أمثلة تطبيقية 

W4 3 

 أمثلة تطبيقية .        الفصل الثانح 5
W5 3 

 W6 3 المعادالت التفاضلية العادية المتجانسة .•  الفصل الثال  6
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 W7 3 المعادالت التفاضلية العادية الخطية . الفصل الثال  7

 W8 2 (نظري) لاختبار نصف الفص 8

 W9 3 واتحمعادالت تلول الى معادالت تفاضلية ططية )ارنولحم ري•• الفصل الرابع 9

 W10 3 تطايقات على المعادالت التفاضلية العادية . الفصل الرابع 10

 الفصل الخامس 11
ضلية العادية من الرتاة الولى والدرجات العليا  المعادالت التفا

 وطرق حلها .
W11 3 

 الفصل الخامس 12
 المعادالت التفاضلية العادية من الرتاة النونية.
 * المعادالت التفاضلية العاديةالططية المتجان ة .

W12 3 

 W13 3 المعادالت التفاضلية الططية المتجان ة ذات المعامات الثااتة. الفصل السادس 13

 W14 3 تحويات الاا  . الفصل السادس 14

 W15 3 عــــــــامة . مـــــراجعـــة  15

 W16 4 (نظري) الفصل نهاية اطتاار 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 
  تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة األولى والدرجة

 األولى )فصل المتغيرات  ( .
W3 2 

4 
  تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة األولى والدرجة

 األولى ) المعادالت التفاضلية التامة ( .
W4 2 

5  لمتجانسة.ا لعاديةا تفاضليةتمارين تطبيقية عن المعادالت ال W5 2 

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

 W7 2 . تمارين تطبيقية عامة ) مراجعة عامة (  • 7

  W8 (  Medterm Examاطتاار نصف الفصل )                    8

9 
           التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة  تمارين تطبيقية عن تطبيقات المعادالت

 األولى ) النمو والحرارة ( .
W9 2 

10 
  تمارين تطبيقية عن تطبيقات المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة األولى

 )حركة السوائل ( المعادالت .
W10 2 

11 
  تمارين تطبيقية عن المعادالت التفاضتتتتتتلية العادية من الرتبة األولى والدرجات

 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  . تمارين تطبيقية عن تحويالت البالس W14 2 

15  . مـــراجــعة عـــامــة W15 2 
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    Final Exam ( عملح) الفصل نهاية اطتاار 16

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

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمنالشة الحوار -

 Brainstorming الذهنح العصف -

 Problem solving المشوات حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العرو و المحاواة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملح التطايق -

 projects والتواليف والمهاس المشروعات -

 Self-learning الذاتح التعلس -

  Cooperative Learning التعاونح التعلس -

 اللمام اين الطارات تاادل -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  
 الواجاات المنللية

 10 فردي

b1_c1_c
2 

c3_d1_d
2_d3 

 التواليف 2

 10 

b1_c1_c
2 

c3_d1_d
2 

d3 

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة  

 

 

 

 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
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Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجاات التوليفات

Assignments 

 أ اوعيا
20 

10% 

 Quiz W5 10 5%( 1) لصير اطتاار 2

3 
 نظري) Midterm Exam نصفح اطتاار
 ( وعملح

W10 
40 

20% 

 Quiz W9 10 %5( 2) لصير اطتاار 4

 ---- --- ---- نهائح عملح اطتاار 5

 W16 120 60% نهائح تحريري اطتاار 6

 % Total  200 100 المجموع 

 

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

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

Dicenson 

 :Essential References مساندةالمراجع ال 
اليمن  – 2000الدكتور عائش الهنادوة والدكتوراسماعيل بوقفة  –المعادالت التفاضلية العادية حلول وتطبيقات   •    

. 

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

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc اإلنترنت... المصادر اإللكترونية ومواقع 
 http://www. Elementary differential equations and boundary value problem,W.E.Boyce,RichardC.Diprma .                                                             

 http://www.  

 http://www.  

 http://www.  

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 تس وتااة ال يا ة العامة للمقرر فيما يتعلق ااآلتح:اعد الرجوع للوائ  الجامعة ي

 : Class Attendance يا ة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرس فح حال عدس الوفام اذلك. %75يلتلس الطالب احضور  -
ل تجاول يقدس أ تاذ المقرر تقريرا احضور وغياب الطاب للق س ويحرس الطالب من دطول االمتحان فح حا -

 ويتس الرار الحرمان من مجل  الق س. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأطر  2

إذا تأطر م وللطالب حضللور المحاضللرة إذا تأطر لمدة راع  للاعة لثا  مرات فح الفصللل الدرا للح ي للم  -
 المحاضرة. دطول يمنع من االلتلاسوعند عدس م عن ثا  مرات يحذر شفويا من أ تاذ المقرريادة ل

 :Exam Attendance/Punctualityضوااط االمتحان  3

 ( دليقة من ادم االمتحان 20ال ي م  للطالب دطول االمتحان النهائح إذا تأطر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائح تطاق اللوائ  الطاصة انظاس االمتحان فح الولية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضلللللوااط تنفيذ التوليفات و يحدد أ لللللتاذ المقرر نوع التعيينات فح اداية الفصلللللل ويحدد مواعيد ت لللللليمها -
 وت ليمها.

 يحرس من درجة التوليف الذي تأطر فح ت ليمل. المحددموعد ال عنإذا تأطر الطالب فح ت ليس التوليفات  -

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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 : Cheating الغش 5

 الطاب. الئحة شلون عليل تحان النصفح أو النهائح تطاقفح حال ثاوت لياس الطالب االغش فح االم -
 مطصصة للتوليف.فح التوليفات والمشاريع يحرس من الدرجة الاالغش او النقل فح حال ثاوت لياس الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 لدام االمتحان نيااة عنل تطاق الائحة الطاصة اذلك طالبفح حالة وجود شطص ينتحل شطصية  -
 :Other policies يا ات أطرى  7

 أي  يا ات أطرى مثل ا تطداس المواايل أو مواعيد ت ليس التوليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


