
 

 أسم المقشس: المعادالث التفاضلٍت الجزئٍت

 المشحلت / الثالثت 

 
 رحمٛمٓب انطبنت يٍ انًزٕلؼخ انزؼهى ٔيخشجبد انًمشس خظبئض ألْى يمزضٛب إٚجبصا ً ْزا انًمشس ٔطف ٕٚفش

 ٔطف ٔثٍٛ ثُٛٓب انشثظ يٍ ٔالثذ .انًزبحخ انزؼهى فشص يٍ انمظٕٖ االعزفبدح حمك لذ كبٌ إرا ػًب يجشُْب

 انحبٔٚخ انشٚبضٛخ انًؼبدالد خظبئض الْى اٚجبصا انجضئٛخ انزفبضهٛخ انًؼبدالد يمشس ٕٚفش(.يمشس
 انزفبضم حغجبٌ يمشس فٙ ٔاالشزمبق انزكبيم طشق يٍ رؼهًّ يب ٔاعزكًبل انًشزمخ إشبسح ػهٗ

 .... انًخزهفخ انؼهٕو يجبالد ٔفٙ ٔانفٛضٚبٔٚخ انُٓذعٛخ انزطجٛمبد ػٍ فضال ٔانزكبيم
 

 كهٛخًانزشثٛخً/ًًانكٕفخًجبيؼخ انًؤعغخًانزؼهًٛٛخ.1

 لغىًانشٚبضٛبدً /ًانًشكضًًؼهًٙانمغىًان.2

  أًانًًُٓٙاألكبدًًًٚٙيمشساعىً.3

ًانكزشًًَٔٙ.ًاشكبلًًانحضٕسًانًزبحخ4

 ً:انُظبوًانذساعًٙ.5
 عًُٕ٘/يمشسادً/أخشًٖ

 عُٕ٘

ًعبػبد4ًً ًًػذدًانغبػبدًانذساعٛخً.6

 2121-11-15 ربسٚخًإػذادًانٕطفً.7

ًانًؼبدالدًانزفبضهٛخًانجضئٛخ .ًأعىًانًمشسًٔأعزبرًانًبدح8

 أ.و.د.ًاُٚبطًٚحًًٛٗ
ًانًمشسأْذافًا.9

 
  . ركُٕٚٓب ٔكٛفٛخ انجضئٛخ انزفبضهٛخ انًؼبدالد ٔيفٕٓو ثزؼشٚف انطبنت ٚهى اٌ -1
 .ٔانشرجخ انذسجخ حٛش يٍ انجضئٛخًانزفبضهٛخ انًؼبدالد رظُٛف ػهٗ انطبنت ٚزؼشف اًٌ -2

 .انًخزهفخ انًجبالد فٙ انجضئٛخًًانزفبضهٛخ انًؼبدالد رطجٛمبد ػهٗ انزؼشف -3

 
 



 انًطهٕثخًٔطشائكًانزؼهٛىًٔانزؼهىًٔانزمٛٛىًيمشسيخشجبدًً.11

 
 ٔانفٓى انًؼشفخ-أ

ًٔانثبَٛخ األٔنٗ انشرجخ يٍ انًخزهفخ انجضئٛخًانزفبضهٛخ نهًؼبدالد انحهٕل اٚجبد ٔلٕاػذ طشق ػهٗ انزؼشف -1 أ

 .ٔانحذٚخٛخًاالثزذائ انمٛى راد

 .انشٚبضٛبرٛخ انًؼضالد حم فٙ انجضئٛخًًانزفبضهٛخ انًؼبدالد اعزخذاو ػهٗ انمذسح -2 أ

 شزٗ فٙ انًؼبدالد أًْٛخ ٔإثشاص انشٚبضٙ ٔانزحهٛم انزفبضهٛخ انًؼبدالد ثٍٛ انشٔاثظ اعزٛؼبة -3 أ

 .انًخزهفخ انؼهٕو

 يٍ ٔغٛشِ الثالط رحٕٚالد ثأعزخذاو انؼهٛب انشرت يٍ انخطٛخ انًؼبدالد حم ػهٗ انطبنت رذسٚت -4 أ

 .انطشق

 
ًًًمشسنخبطخًثاًٛخانًٓبساراألْذافًً–ةً

ًػهًٛخ رمبسٚش -1 ة

ًًرخشج ثحٕس -2 ة

 طشائكًانزؼهٛىًٔانزؼهىًًًًًً

ً

 .انًحبضشاد -

 .ػهًٙ يُظٕس يٍ انذساعٛخ انمبػخ داخم انُمبػ -

 . يُٓب نإلفبدح االنكزشَٔٛخ انًٕالغ ثؼض إنٗ انطالة إسشبد -

 .يظغشح َمبشٛخ حهمبد -

ً.انؼهًٙ انجحش إػذاد كٛفٛخ ػهٗ انطهجخ رذسٚت -

 
ًطشائكًانزمٛٛىًًًًًً

 .انذساعٛخ انمبػخ داخم انًشبسكخ -

 .َٔٓبئٛخ ٔفظهٛخ ٕٚيٛخ رحشٚشٚخ اخزجبساد -

ً.انظف داخم شفٕٚخ اخزجبساد -

ً.ثحثٛخ أَشطخ -

ًانزفكٛش يٓبساد -ج

 . انًمشس انًٕػذ فٙ ٔرغهًٛٓب انٕاججبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذسح رطٕٚش -1 ج

 .انؼهًٙ انزفكٛش ػهٗ انمذسح -2 ج

 .انفظهٛخ انُشبطبد فٙ انفؼبنخ انًشبسكخ ػهٗ انمذسح -3 ج

 .انًطهٕثخ انشئٛغٛخ انفكشح نذػى انًفٛذح انًظبدس ٔاعزخذاو ثحثٛخ ثأَشطخ انمٛبو فٙ انًٓبسح -4 ج
ًطشائكًانزؼهٛىًٔانزؼهىًًًًً

ًانٕلذ ثأًْٛخ ٚشؼش َحٕ ػهٗ انًحبضشح إداسح. 

فٛٓب انؼمبة اػزًبد يٍ ثذال انخبطئخ اإلجبثبد ٔيُبلشخ انظحٛحخ اإلجبثبد رشجٛغ . 

ًانجًبػٛخ ٔانٕاججبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف .

انجًبػٛخ نألَشطخ انذسجخ يٍ َغجخ رخظٛض. 



ًانًمشس ْزا رخض يُبعجخ طشٚمخ اعزخذاو .ً

ً

ًطشائكًانزمٛٛىًًًً

ًانًغؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انزضاو دنٛم انذسط لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبسكخ.ً

ٔانجحٕس انٕاججبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنزضاو. 

ٔانًٓبس٘ انًؼشفٙ ٔانزحظٛم االنزضاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفظهٛخ , اَٜٛخ االخزجبساد رؼزجش 
 

 
ً

ً.انشخظٙ(األخشًٖانًزؼهمخًثمبثهٛخًانزٕظٛفًٔانزطٕسًً)انًٓبسادانًُمٕنخًانزأْٛهٛخًًٔانًٓبسادًانؼبيخ-دً

 .انشٚبضٛبد ػهٕو فٙ انًشكالد حم فٙ انًؼبدالدًانزفبضهٛخً اعزخذاو ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ -1 د

 . ٔاالعزُجبطٛخ االعزُزبجٛخ األفكبس راد األيثهخ ٔحم ثبنزؼشف انطبنت لذسح رًُٛخ -2 د

 . انؼهًٛخ انًُبلشبد فٙ انًشبسكخ خالل يٍ االخشٍٚ يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ -3 د

 .ٔانزشكٛت انزحهٛم ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚش -4 د



 

 انزحزٛخ انجُٛخ -12

 : انًطهٕثخ انمشاءاد

االججبسٚخ انُظٕص 

انًمشس كزت 

ٖأخش 
 

 1989ثامر العاني  المعادالت التفاضلية الجزئية للكليات العلمية والهندسية / ترجمة د.عطا اهلل -1
 ثامر العاني  المعادالت التفاضلية الجزئية / د.عطا اهلل -2

 ثامر العاني  مقدمة إلى المعادالت التفاضلية الجزئية / د.عطا اهلل -3

Partial differential  Equations     -4         /Jhon.F.  

 انؼًم ٔسػًانًثبل عجٛم ػهٗ ٔرشًم ( خبطخ يزطهجبد

 ) االنكزشَٔٛخ ٔانًٕالغًٔانجشيجٛبد ٔانذٔسٚبد
ً.انشطُٛخ االنكزشَٔٛخ انًٕالغ

( www. Freescience.info/math) 
 يحبضشاد انًثبلًعجٛم ػهٗ ٔرشًم ( االجزًبػٛخ انخذيبد

 ) انًٛذاَٛخ ٔانذساعبد انًًُٓٙٔانزذسٚت انضٕٛف
 .طٛفٙ رذسٚت

 .انزخشج ثحٕس يشبسٚغ

 

ًثُٛخًانًمشسً.11

يخشجبدًانزؼهىً انغبػبد األعجٕع

ًانًطهٕثخ

اعىًانٕحذحً/ًأًٔ

 انًٕضٕع
طشٚمخً

 انزؼهٛى
 طشٚمخًانزمٛٛى

االٔلًٔانثبًَٙ

ًٔانثبنش
المعادالث التفاضلٍت 9ً

الجزئٍت مه الشتبت 

ًالثاوٍت

تصىٍف المعادالث المعادالث 

التفاضلٍت الجزئٍت مه الشتبت 

المعادالث التفاضلٍت  ,ًًالثاوٍت

, nًالجزئٍت مه الشتبت 

ً متسلسالث فىسٌش

 ػبيخ أعئهخ َظش٘

 ٔيُبلشخ

انشاثغًٔانخبيظً

ًٔانغبدطً
اوىع المعادالث 9ً

التفاضلٍت الجزئٍت مه 

الشتبت الثاوٍت 

بمعامالث متغٍشة 

ًاوطشق حله

دساست االوىاع المختلفت مه 

المعادالث بمعامالث متغٍشة 

وطشق حلها , تحىٌل البالس 

لحل هزا الىىع مه المعادالث 

ًالجزئٍت

 ػبيخ أعئهخ َظش٘

 ٔيُبلشخ

ٔانغبثغًٔانثبيًٍ

 ًًٔانزبعغ
 

معادلت االوتتشاس 9ً

 الحشاسي

معادلت االوتشاس الحشاسة فً 

رساع معذوً معزولت وششوط 

معادلت ,  حذودٌت متجاوست

االوتشاس الحشاسة فً رساع 

معذوً معزولت وششوط 

معادلت ,  حذودٌت غٍش متجاوست

االوتشاس الحشاسة فً رساع 

 معذوً معزولت الىهاٌاث

ًاخزجبساد َظش٘

ًٔيُبلشخ

ًانؼبشش

 ػششًٔانحبد٘

  ػششًٔانثبَٙ
ً

معادلت المىجت فً  9

البعذ الىاحذ وفً 

 بعذٌه

تكىٌه معادلت المىجت فً 

وطشق حلها فً البعذ الىاحذ او 

البعذٌه , مسائل تطبٍقٍت على 

 معادلت المىجت

 ػبيخ أعئهخ َظش٘

 ٔيُبلشخ

ػششًًانثبنش

 ػشش انشاثغٔ

ًػششًٔانخبيظ

معادلت البالس  9

 وبىاسىن

حل معادلت البالس فً البعذٌه 

بطشٌقت فصل المتغٍشاث , 

معادلت البالس باالحذاثٍاث 

 القطبٍت وحلها

 ػبيخ أعئهخ َظش٘

 ٔيُبلشخ



 


