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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

حل المعادالت التفاضلية االعتيادية بعدة طرق وكذلك المعادالت التفاضلية الجزئية واستخدام طرائق الحل العددية لحل 
 مثل هذه المعادالت وتطبيقاتها في الهندسة المدنية

 

 و١ٍخ إٌٙذصخ –عبِؼخ رىش٠ذ  اٌّؤصضخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 إٌٙذصخ اٌّذ١ٔخ / اٌّشوز  ؼٍّٟاٌمضُ اٌ .2

اٚ اصُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌزح١ٍالد إٌٙذص١خ ٚ غشائك اٌحً اٌؼذد٠خ

 ثىبٌٛس٠ش ٕ٘ذصخ ِذ١ٔخ اصُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساصٟ  .5
 صٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 صٕٛٞ

   اٌّؼزّذ  ثشٔبِظ االػزّبد .6

  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 8/7/2116 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 رؼٍُ حً اٌّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ االػز١بد٠خ ثطشق ِخزٍفخ

 رؼٍُ حً اٌّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ اٌغزئ١خ

 رؼٍُ غشائك اٌحً اٌؼذد٠خ فٟ حً اٌّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ

 رؼٍُ رطج١مبد ػٍٝ اٌحبصٛة 

 ثؼط ِضبئً إٌٙذصخ اٌّذ١ٔخ ثبصزخذاَ اٌطشق اػالٖ حً
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 اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
       ٠زؼٍُ اٌطبٌت أٛاع اٌّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ -1أ

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت غشائك اٌحً اٌؼذد٠خ -2أ

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت رطج١مبد ػٍٝ اٌحبصٛة -3أ
 حً ثؼط ِضبئً إٌٙذصخ اٌّذ١ٔخ ثبصزخذاَ ِب عبء فٟ اػالٖ-4أ
  -5أ
 -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 حً ثؼط ِشبوً إٌٙذصخ اٌّذ١ٔخ ثبصزخذاَ غشائك اٌحً اٌّخزٍفخ ٌٍّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ – 1ة 

 اصزخذاَ ِب ٠زؼٍّٗ اٌطبٌت فٟ ثحٛس اٌزخشط – 2ة 

      بد اٌش٠بظ١بد ٚغشائك اٌحً اٌؼذد٠خ ٌٍذساصبد اٌؼ١ٍب )دثٍَٛ، ِبعضز١ش،...(٠زؼٍُ اصبص١  - 3ة 

 
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٟاٌّشبسوخ  فٟ اٌفصً اصٕبء اٌّحبظشح ِٓ خالي رٛع١ٗ االصئٍخ ِٓ لجً اٌزذس٠ض 
 االِزحبٔبد اٌمص١شح اٌّفبعئخ 
 اٌذساص١خ ِشبسوخ اٌطٍجخ فٟ ثؼط االح١بْ ٌششػ ِؼٍِٛخ ِٓ اٌّبدح 

 غشائك اٌزم١١ُ      

 ٚاعجبد ِٕز١ٌخ رؼطٝ ٌٍطٍجخ 

 حً اٌٛاعجبد اػالٖ اصٕبء اٌذسس ِٓ لجً اٌطٍجخ 

 اِزحبٔبد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ 

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 احزشاَ اٌزِٓ ٚرؼ١ٍُ اٌطبٌت ثبْ اٌزِٓ ٘ٛ اٌح١بح -1ط         

١ؼُٙ ثحً اٌّضبئً ثطشق اخشٜ غ١ش اٌزٟ ٠حٍٙب ِحبٌٚخ ػصف ر٘ٓ اٌطٍجخ ِٓ خالي رشغ -2ط

 اٌزذس٠ضٟ

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اصزخذاَ اٌجشاِغ١بد اٌّزبحخ  -3ط

 -4ط   
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 حً اٌٛاعجبد إٌّز١ٌخ ِٓ لجً اٌطبٌت 
 وزبثخ ثشاِظ حبصٛة ٌحً ثؼط اٌّضبئً إٌٙذص١خ 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 ٌٍ ٝطٍجخٚاعجبد ِٕز١ٌخ رؼط 

 حً اٌٛاعجبد اػالٖ اصٕبء اٌذسس ِٓ لجً اٌطٍجخ 

 اِزحبٔبد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ 
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 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 حش اٌطٍجخ ػٍٝ اصزخذاَ اٌجشاِغ١بد اٌّزبحخ -1د

 ٌٍّشبس٠غ إٌٙذص١خ ل١ذ االٔشبءحش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌز٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ  -2د

 وزبثخ رمبس٠ش ػٓ ٘زٖ اٌز٠بساد -3د

 حً اٌّشبوً اٌّٛعٛدح فٟ ٘زٖ اٌّشبس٠غ اْ ٚعذد -4د   

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌضبػبد اٌّؼزّذح           اصُ اٌّمشس أٚ اٌّضبق سِز اٌّمشس أٚ اٌّضبق اٌّشحٍخ اٌذساص١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

١ٍالد إٌٙذص١خ ٚ اٌزح  اٌضبٌضخ

 غشائك اٌحً اٌؼذد٠خ
 رطج١مٟ 1+1 2

     

 
 

 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 االطالع على الكتب الجديدة وكذلك على مناهج بعض الجامعات االخرى المتطورة
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚظِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 لي والبحث العلميقبول مركزي من قبل وزارة التعليم العا
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر لوستىيالسنت / ا

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

التحلُالث   الثالثت

الهنذسُت 

وطرائق الحل 

 العذدَت

                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 و١ٍخ إٌٙذصخ –عبِؼخ رىش٠ذ  اٌّؤصضخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 إٌٙذصخ اٌّذ١ٔخ    / اٌّشوز ؼٍّٟ اٌمضُ اٌ .2

 اٌزح١ٍالد إٌٙذص١خ ٚغشائك اٌحً اٌؼذد٠خ مشساصُ / سِز اٌّ .3

 حعٛس اٌّحبظشاد ٚوزٌه اداء االِزحبٔبد اٌشٙش٠خ ٚإٌٙبئ١خ أشىبي اٌحعٛس اٌّزبحخ .4

 2117-2116-اٌفصً االٚي ٚ اٌضبٟٔ  اٌفصً / اٌضٕخ .5

 صبػبد اصجٛػ١ب 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌضبػبد اٌذساص١خ  .6

 3/7/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 مشسأ٘ذاف اٌّ .8

ثعلمي الطلبة كيفية حل املعادالت التفاضلية بعدة طرق رايضية وكذكل اس تخدام طرائق احلل العددية يف حل 

 املشالك الهندس ية

 
 
 
 
 
 
 

 

معادالت التفاضلية االعتيادية بعدة طرق وكذلك المعادالت التفاضلية الجزئية واستخدام طرائق الحل العددية لحل مثل حل ال
 هذه المعادالت وتطبيقاتها في الهندسة المدنية

 ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ - أ

       ٠زؼٍُ اٌطبٌت أٛاع اٌّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ -1أ

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت غشائك اٌحً اٌؼذد٠خ -2أ

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت رطج١مبد ػٍٝ اٌحبصٛة -3أ
 حً ثؼط ِضبئً إٌٙذصخ اٌّذ١ٔخ ثبصزخذاَ ِب عبء فٟ اػالٖ-4أ

 

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 حً ثؼط ِشبوً إٌٙذصخ اٌّذ١ٔخ ثبصزخذاَ غشائك اٌحً اٌّخزٍفخ ٌٍّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ – 1ة 

 اصزخذاَ ِب ٠زؼٍّٗ اٌطبٌت فٟ ثحٛس اٌزخشط – 2ة 

      ٠زؼٍُ اصبص١بد اٌش٠بظ١بد ٚغشائك اٌحً اٌؼذد٠خ ٌٍذساصبد اٌؼ١ٍب )دثٍَٛ، ِبعضز١ش،...(  - 3ة 

  
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٟاٌّشبسوخ  فٟ اٌفصً اصٕبء اٌّحبظشح ِٓ خالي رٛع١ٗ االصئٍخ ِٓ لجً اٌزذس٠ض 
 شح اٌّفبعئخاالِزحبٔبد اٌمص١ 
 ِشبسوخ اٌطٍجخ فٟ ثؼط االح١بْ ٌششػ ِؼٍِٛخ ِٓ اٌّبدح اٌذساص١خ 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 ٟاٌّشبسوخ  فٟ اٌفصً اصٕبء اٌّحبظشح ِٓ خالي رٛع١ٗ االصئٍخ ِٓ لجً اٌزذس٠ض 
 االِزحبٔبد اٌمص١شح اٌّفبعئخ 
 ِشبسوخ اٌطٍجخ فٟ ثؼط االح١بْ ٌششػ ِؼٍِٛخ ِٓ اٌّبدح اٌذساص١خ 

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 احزشاَ اٌزِٓ ٚرؼ١ٍُ اٌطبٌت ثبْ اٌزِٓ ٘ٛ اٌح١بح -1ط         

ِحبٌٚخ ػصف ر٘ٓ اٌطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ثحً اٌّضبئً ثطشق اخشٜ غ١ش اٌزٟ ٠حٍٙب  -2ط

 اٌزذس٠ضٟ

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اصزخذاَ اٌجشاِغ١بد اٌّزبحخ  -3ط

 -4ط   

  
 ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ غشائك اٌزؼ    

 حً اٌٛاعجبد إٌّز١ٌخ ِٓ لجً اٌطبٌت 
 وزبثخ ثشاِظ حبصٛة ٌحً ثؼط اٌّضبئً إٌٙذص١خ 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ِٕز١ٌخ رؼطٝ ٌٍطٍجخ 

 حً اٌٛاعجبد اػالٖ اصٕبء اٌذسس ِٓ لجً اٌطٍجخ 

 اِزحبٔبد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

 Advanced Engineering Mathematic by C. R. Wylie ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 حش اٌطٍجخ ػٍٝ اصزخذاَ اٌجشاِغ١بد اٌّزبحخ -1د

 حش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌز٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّشبس٠غ إٌٙذص١خ ل١ذ االٔشبء -2د

 وزبثخ رمبس٠ش ػٓ ٘زٖ اٌز٠بساد -3د

 حً اٌّشبوً اٌّٛعٛدح فٟ ٘زٖ اٌّشبس٠غ اْ ٚعذد -4د 

    

 خ اٌّمشسث١ٕ .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌضبػبد األصجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اصُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

املعادالت التفاضلية   16 1-4

 الاعتيادية من الرثبة الاوىل
  

املعادالت التفاضلية اخلطية   12 5-7

 مع معامل اثبت
  

   املصفوفات و ثطبيقاهتا  12 8-11

املعادالت التفاضلية اخلطية   12 11-13

 الآهية
  

احللول العددية للمعادالت   8 14-15

 التفاضلية الاعتيادية
  

   الاختالفات احملددة  4 16

   النس بة والتناسب  4 17

   التفاضالت العددية  8 18-19

التاكمالت العددية مع   8 21-21

 ثطبيقات احلاسوب
  

   متسلسةل فورير  16 22-25

املعادالت التفاضليةاجلزئية مع   12 26-28

 مسائل القمية احلدية
  

املعادالت التفاضليةاجلزئية مع   8 28-29

 مسائل القمية احلدية
  

احللول العددية للمعادالت   8 31-31

 التفاضلية اجلزئية
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 Advanced Engineering Mathematic by Kreyszig -1 )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١ض١خ 2

2- Differential Equations by Iyenger 

3- Advanced Mathematics by Agarwal et. al. 

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( .. اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،..) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساصٟ  .13

 ٕ٘بن ِمزشػ رُ رمذ٠ّٗ صبثمب ثفصً ٘زا اٌّمشس اٌٝ عزئ١ٓ:

 اٌزح١ٍالد إٌٙذص١خ رؼطٝ فٟ اٌّشحٍخ اٌضبٌضخ ٚثٛالغ صبػز١ٓ اصجٛػ١ب ٔظش٠خ ٚصبػخ رطج١م١خ -1
 خ اٌشاثؼخ ٚثٛالغ صبػز١ٓ اصجٛػ١ب ٚصبػخ ػ١ٍّخغشائك اٌحً اٌؼذد٠خ رؼطٝ فٟ اٌّشحٍ -2
  رٌه ٌزٛف١ش ٚلذ وبٍف ٌٍطٍجخ ٌغشض رط٠ٛش ِٙبسارُٙ ثبصزخذاَ اٌحبصٛة ٚاالغالع ػٍٝ اٌجشاِظ اٌغذ٠ذح ٚ

 

 

 

 
 


