
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 االء حسين خليل االسم
 alaahessaink@gmail.com البريد االلكتروني

 412رقم المقرر: ر  معادالت تفاضلية اعتيادية - اسم المادة

مقرر المعادالت التفاضلية االعتيادية ايجازا الهم خصائص  يوفر - مقرر الفصل

المشتقة واستكمال ما  إشارةية الحاوية على المعادالت الرياض

تعلمه من طرق التكامل واالشتقاق في مقرر حسبان التفاضل 

والتكامل فضال عن التطبيقات الهندسية والفيزياوية وفي مجاالت 

 العلوم المختلفة

 اهداف المادة
 

ان يلم الطالب بتعريف ومفهوم المعادالت التفاضلية اإلعتيادية  -

 .اوكيفية تكوينه
ان يتعرف الطالب على تصنيف المعادالت التفاضلية من حيث  -

 .الدرجة والرتبة
 التعرف على تطبيقات المعادالت التفاضلية في المجاالت المختلفة.

التعرف على طرق وقواعد ايجاد الحلول للمعادالت التفاضلية  -

 والحدية.-المختلفة من الرتبة األولى والثانية ذات القيم االبتدائية

درة على استخدام المعادالت التفاضلية  في حل المعضالت الق -

 الرياضياتية.

استيعاب الروابط بين المعادالت التفاضلية والتحليل الرياضي  -

 وإبراز أهمية المعادالت في شتى العلوم المختلفة.

تدريب الطالب على حل المعادالت الخطية من الرتب العليا بأستخدام تحويالت 

 لطرق.البالس وغيره من ا
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
  تشجيع اإلجابات الصحيحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد

 العقاب فيها .
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 

 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 
 ة تخص هذا المقرراستخدام طريقة مناسب

 
 الكتب المنهجية

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لتقويم العلميجهاز االشراف وا

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 علوم الحاسوب والرياضياتالكلية :

 الرياضياتالقســم :
 مستوى ثانيالمرحلة :

 االءحسين خليلاسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستير رياضياتالمؤهل العلمي :
 مكان العمل  

 



 
 

 المصادر الخارجية
 

1- Arrowsmith. D. K. &Place. C. M., “Ordinary Differential 

Equations”1982,London. 
2- Rabenstein. A. L., “Introduction to Ordinary Differential Equations”, 

1972. 
3- Brauer F.& Nohel J. A. ,”Ordinary Differential Equations:A First 

covirse”, 2nd, 1973, London, Amsterdam. 
4- Stein. R., “Interoduction To Ordinary Differential 

Equations”2nd, New York 1972. 
خالد أحمد السامرائي ويحيى عبد سعيد و "طرق حل المعادالت التفاضلية " وزارة التعليم  -5

 .1910العالي والبحث العلمي العراقي و 
رياض شاكر نعوم وإبراهيم رياض غربال و"طرق حل المعادالت التفاضلية العاديه وتطبيقاتها"و  -6

 .1914العراق  –جامعة البصرة 
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

04%  04% - 04% 
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 أسبوع واحد 0
تصنيف المعادالت التفاضلية 

تكوين المعادلة –العادية 

 .التفاضلية

تصنيف المعادالت  

–التفاضلية العادية 

تكوين المعادلة 

 .التفاضلية
 أسبوع واحد 2

المعادالت التفاضلية القابلة -

 للفصل

 المعادالت التفاضلية المتجانسة. -

 المعادالت التفاضلية التامة. -

المعادالت التفاضلية - 

 القابلة للفصل

المعادالت التفاضلية  -

 المتجانسة.

المعادالت التفاضلية  -

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 الجامعة :
 الكلية :

 ســم :الق
 المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي :
 اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
 مكان العمل  :

 



 التامة.
 أسبوع واحد 3

 المعادالت التفاضلية الخطية. -

 المعادالت التفاضلية  برنولي  -

ضلية المعادالت التفا - 

 الخطية.

المعادالت التفاضلية    -

 برنولي
 أسبوع واحد 0

المعادالت التفاضلية الخطية من - 

)طرق الحل( المعادالت nالرتبة 

 nالتفاضلية الخطية من الرتبة 

 .بمعامالت ثابتة

المعادالت التفاضلية - 

الخطية من الرتبة 

n )طرق الحل(

المعادالت التفاضلية 

 nالخطية من الرتبة 

 .عامالت ثابتةبم
طريقة الحل باستخدام الجذور  أسبوع واحد 5

 المميزة
طريقة الحل باستخدام  

 الجذور المميزة
 أسبوع واحد 6

حل المعادالت التفاضلية الخطية 

طريقة إيجاد حل –غير المتجانسة 

خاص باستخدام طريقة المعامالت 

 غير المحددة

حل المعادالت  

التفاضلية الخطية غير 

طريقة –سة المتجان

إيجاد حل خاص 

باستخدام طريقة 

المعامالت غير 

 المحددة
 أسبوع واحد 7

دراسة -طريقة تغير المعلمات

المعادالت التفاضلية بمعامالت 

 متغيرة وبعض طرق حلها.

طريقة تغير  

دراسة -المعلمات

المعادالت التفاضلية 

بمعامالت متغيرة 

 وبعض طرق حلها.
 أسبوع واحد 8

-وطريقة حلها معادلة اويلر-

استخدام متسلسلة القةى حول 

النقطة االعتيادية وطريقة 

فربينوس بالنشر حول النقاط 

 الشاذة المنتظمة

معادلة اويلر وطريقة - 

استخدام متسلسلة -حلها

القةى حول النقطة 

االعتيادية وطريقة 

فربينوس بالنشر حول 

 النقاط الشاذة المنتظمة
 أسبوع واحد 9

 دلة ليجندرمعا–معادلة بيسل 
معادلة –معادلة بيسل  

 ليجندر
دراسة مفهوم البالس مع  أسبوع واحد 04

 صفاته

دراسة مفهوم البالس  

 مع صفاته
 أسبوع واحد 00

تحويالت –تحويالت البالس 

 unit step-البالس العكسي
function-convolution 
theorem 

–تحويالت البالس  

تحويالت البالس 

 unit step-العكسي
function-

convolution 
theorem 

 أسبوع واحد 02

حلول معادالت تفاضلية بالشروط 

بعض -االبتدائية بأستخدام البالس

مسائل ذات النظام الخطي 

 ومعامالت ثابتة وشروط ابتدائية

حلول معادالت  

تفاضلية بالشروط 

االبتدائية بأستخدام 

بعض مسائل -البالس

ذات النظام الخطي 

ومعامالت ثابتة 

 ط ابتدائيةوشرو
 أنظمةطرق حل  المعادالت  أنظمةطرق حل  أسبوع واحد 03



التفاضلية االعتيادية الخطية 

بأستخدام المتجهات الذاتية 

 والقيم الذاتيه للمصفوفة الثابتة 

المعادالت التفاضلية 

االعتيادية الخطية 

بأستخدام المتجهات 

الذاتية والقيم الذاتيه 

 للمصفوفة الثابتة 
 واحد أسبوع 00

تحويل المعادلة التفاضلية من 

الى نظام من الرتبة  nالرتبة 

من المتغيرات nو األولى

 المستقلة 

تحويل المعادلة  

التفاضلية من الرتبة 

n  الى نظام من

من nو األولىالرتبة 

 المتغيرات المستقلة 
 أسبوع واحد 05

تطبيقات الفيزيائية والهندسية ال

 للمعادالت التفاضلية

قات الفيزيائية تطبيال 

والهندسية للمعادالت 

 التفاضلية
 عطلة نصف السنة

  

 

 

 توقيع العميد :          توقيع االستاذ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Alaa Hussain Kahlil 
E_mail alaahessaink@gmail.com 
Title Ordinary differential equations 

Course Coordinator Provides a decision normal differential equations summarizing the most 

important characteristics of mathematical equations containing derivative signal 

and the completion of what he learned from the methods of integration and 

derivation in the decision calculus calculus as well as the Engineering and 

Physical applications in various fields of science 

 
 
Course Objective 

The student is familiar with the definition and concept of the usual differential 

equations and how to configure. The student learns to classify differential 
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 equations in terms of class and rank. 

Identification of differential equations applications in various fields. 

- To identify the ways and rules of different solutions of differential equations of 

the first grade and second with elementary-values and marginal. 

- The ability to use differential equations in mathematical problem-solving. 

- Absorb the links between differential equations and mathematical analysis, and 

highlight the importance of equations in various different sciences. 

Training students to solve linear equations of higher ranks transfers using Laplace 

and other roads 
 
Course Description 
 

lecture on the management feels about the importance of time. 

• Encourage the correct answers and discuss wrong answers instead of adopting 

the punishment. 

• assigning the student to some group activities and duties. 

• allocation of a percentage of the class of collective activities. 

Use appropriate way concerning this decision 

 
 
Textbook 

1-Theory of Ordinary Differential Equation, CHRISTOPHER 

P.GRANT Brigham Young University, 2001. 

 

2-MATH 8430 Fundamental Theory Of Ordinary Differential 

Equations Lecture Notes Julien Arino Department of Mathematics 

University of Manitoba Fall 2006. 

 

3- Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems, Gerald 

Teschl, the American Mathematical Society, University of Vienna, 

Austria 2012. 

 

4- Basic Theory of ODEs Dr. Ch. Srinivasa Rao, Department of 

Mathematics, IIT Madras, Chennai-36, 2010 

 

نظرية المعادالت التفاضلية ، سعيد محسن الخزاعي ، جامعة الموصل  -5

1915.  
 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

(04%)  (4%) (10%) ----  (40%) 
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Course weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 One week Differential equations systems General questions and 

discussion 
 

2 One week Converting the differential 

equation of rank n to the n 

equations of first order system 

General questions and 

discussion 
 

3 One week  Linear systems are 

heterogeneous 

Quiz  

4 One week almcefovh Basic and 

fundamental matrix solution 

General questions and 

discussion 
 

5 One week Linear systems 

Allamottagansh, theorem for 

Yovel 

General questions and 

discussion 
 

6 One week The existence and uniqueness 

of the solution, the standard 

differential equation 

Reports  

7 One week Mitrajehh Kronol, use a 

variable to solve the Laplace 

constant coefficients of linear 

system 

General questions and 

discussion 
 

8 One week -almadelat Nonlinear and 

stability, 

Tracks and images phase 

Collective duties  

9 One week Linear equations with constant 

coefficients and systems with 

two variables independent 

stability 

General questions  

10 One week Astaqrarla critical points of the 

non-linear system and  

Monthly exam  

11 One week applications on the stability of 

solutions of differential 

equations 

Discussion  

12 One week Way to Iapanov General questions  

13 One week Linear boundary value 

problems 

Collective duties  

14 One week Crane function Collective duties  

15 One week Stram-to Aovljeh issues Final exam  

 
 
 
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


