
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٢١٨ر/المعادالت التفاضلیة الجزئیة  اسم / رمز المقرر.٣

Mapleالبرامج التي یدخل فیھا.٤
سميدوام رأشكال الحضور المتاحة.٥

لثانیة االسنة الدراسیة /الثاني الفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف.٨

مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف المتاحة.التعلم مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

البرنامج.

أھداف المقرر.٩
ملعادالت التفاضلية اجلزئية ، وكيفية حلوهلا ،وعرض موجز عن تصنيفها ونظرة عامة عن عدد - تبيان املقصود 

ئية سواء كانت يف حقل من االفكار اليت ستدر  ن املوائع ، س الحقا وحيث ان معظم الظواهر الفيز سر
ن احلرارة  ت ، او سر ئية ، امليكانيكية ،الكهرومغناطيسية يف حياتنا اليومية ،ميكانيك الكم ،البصر الكهر

ء الر  ضية هي معادالت ميكن ان توصف بصورة عامة مبعادالت تفاضلية جزئية ،ويف احلقيقة ان معظم الفيز



التبسيطات حتول املعادالت قيد الدرس اىل معادالت تفاضلية اعتيادية إال ان من تفاضلية جزئية ،وعلى الرغم 
ال العام للمعادالت التفاضلية اجلزئية .  ان الوصف الكامل هلذه املنظومات يقع ضمن ا

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم ةالمعرف-أ
املعادالت التفاضلية اجلزئيةتطبیقاتالخبرة والمعرفة في اكتساب- ١أ
الجزئیة حلول المعادالت التفاضلیة - ٢أ
وتطبیقاتھ في العلوم األخرىللمعادالت التفاضلية اجلزئية إیجاد الحلول - ٣أ
جزئیة عن طریق المعادالت التفاضلیة الایجاد نموذج ریاضي لحل مشكلة معینة - ٤أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
التدریب الصیفي- ١ب
تقاریر علمیة - ٢ب
بحوث تخرج- ٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

. یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
أنشطة في قاعة الدرس . -
إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . -
إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب .-

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
في إیجاد حلول المسائلضیاتي والریاالتفكیر المنطقي-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج



طرائق التعلیم والتعلم 
الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.
. تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا
الجماعیةباتوالواجاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
الجماعیة.لألنشطةالدرجةمننسبةتخصیص
. استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ،االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
في العلوم المشكالت في حل المعادالت التفاضلیة الجزئیة  استخدام علىالطالبقدرةتنمیة-١د

.االخرى
.المعادالت التفاضلیة الجزئیة  رف على أنواع تعبالالطالبقدرةنمیةت-٢د
.المعادالت التفاضلیة الجزئیة  مع التعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

معادالت تفاضلیة ٣األول
اعتیادیة

مفاھیم تمھیدیة، المعادالت 
التفاضلیة الجزئیة الخطیة 

، الممیزات
عامة أسئلةنظري

ومناقشة

معادالت تفاضلیة ٣الثاني
اعتیادیة

استنباط المعادلة 
التفاضلیة بحذف 

عتیادیة الثوابت اال
وبحذف الدوال 

االختیاریة 

عامة أسئلةنظري
ومناقشة 

معادالت تفاضلیة ٣الثالث
اعتیادیة

المعادالت التفاضلیة 
ھ الخطیة، نظام الجزئیة شب

والطرق الكرانج المساعد
امثلة المختلفة للحل 

.محلولة

االمتحان نظري
اآلني 

معادالت تفاضلیة ٣الرابع
اعتیادیة

تفاضلیة اللمعادالتا
متجانسةالخطیة الجزئیة ال

من الرتبة االولى ذات 
المعامالت الثابتة 

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

معادالت تفاضلیة ٣الخامس
اعتیادیة

تفاضلیة اللمعادالت ا
متجانسةالخطیة الجزئیة ال

من الرتبة الثانیة  ذات 
المعامالت الثابتة

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

عادالت تفاضلیة م٣السادس
اعتیادیة

تفاضلیة اللمعادالت ا
غیر خطیةالجزئیة ال
من الرتبة متجانسةال

الثانیة  ذات المعامالت 
المتغیرة 

تقاریرنظري

معادالت تفاضلیة ٣السابع
اعتیادیة

تفاضلیة اللمعادالت ا
متجانسةالخطیة الجزئیة ال

ذات لعلیامن الرتبة ا
لة القابالمعامالت الثابتة

لالختزال 

عامةأسئلةنظري

معادالت تفاضلیة ٣الثامن
اعتیادیة

تفاضلیة اللمعادالت ا
متجانسةالخطیة الجزئیة ال

من الرتبة العلیا ذات  
الغیر  المعامالت الثابتة
قابلة لالختزال

الواجباتنظري
الجماعیة

معادالت تفاضلیة ٣التاسع
اعتیادیة

تفاضلیة اللمعادالت ا
ذات معامالت جزئیةال

متغیرة یمكن تحویلھا  
الى معادالت تفاضلیة 

جزئیة خطیة ذات 
.ثابتةمعامالت 

عامةأسئلةنظري



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- Carrier. G. E. & Pearson. C. E Partial Differential
Equations, Theory and Technique. New York.
1976.2- Garabedian. P.R. E Partial Differential
Equations . 19643- المعادالت التفاضلیة الجزئیة للكلیات العلمیة(

-4ترجمة عطا هللا ثامراسي، جي. فارلو) والھندسیة
متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 

ورش العمل والدوریات والبرمجیات 
لكترونیة )والمواقع اال

املواقع االلكرتونية الرصينة.
 )www. Freescience.info/math(

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣

٣العاشر
المعادالت التفاضلیة 

الجزئیة غیر 
المتجانسة 

امتحان نظري
شھري

معادالت تفاضلیة ٣الحادي عشر 
اعتیادیة

الصیغ القانونیة للمعادالت 
، المكافئة الجزئیة، الزائدیة

تحت الشوط والناقصة
الحدیة

عامة و أسئلةنظري
مناقشة

معادالت تفاضلیة ٣الثاني عشر
اعتیادیة

لمعادالت الجزئیة، 
الزائدیة، المكافئة 

تحت الشوط والناقصة
الحدیة، مع بعض 

االمثلة 

مناقشةينظر

معادالت تفاضلیة ٣الثالث عشر
اعتیادیة

المعادالت التفاضلیة 
ئیة من الرتبة الجز

الثانیھ في متغیرین مع 
بعض االمثلة علیھا 

عامةأسئلةنظري

معادالت تفاضلیة ٣الرابع عشر
الواجباتنظريطریقة فصل المتغیراتاعتیادیة

الجماعیة

معادالت تفاضلیة ٣الخامس عشر
اعتیادیة

دوران معادلة الموجة، 
معادلة الحرارة، معادلة 

البالس، تصنیف الشروط
الحدودیة، مسألة كوشي.

امتحان شاملنظري



٢١٤رالمتطلبات السابقة

١٠الطلبة أقل عدد من 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


