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 المقدمة
 

متنا أ وإن   ،العلم وتفرعاته إن الحضارة الحديثة مدينة أساسا  للحضارة العربية بما نقلت عنها أصول

تواجه تحديا  في مطاوعة لغتنا العربية لتستوعب كل النظريات واالكتشافات السريعة التطور والتجدد 

 .عنه زمنا  طويال   تراجعتالذي القيادي جل استعادة مركزها أمن 

ما زالت الدراسة في جامعاتنا العربية بحاجة إلى عدد من الكتب العلمية باللغة العربية في مختلف 

وكثيرا  ما تكون اللغة عائقا  في إعداد األجيال التي تريد أن تبني صرح النهضة . ميادين العلوم

دنا لزاما  ومن هذا المنطلق وج. والتخطيط السليم ةلحقاوالحضارة على أسس وطيدة من المعرفة 

علينا القيام بجزء متواضع من هذا الواجب في تأليف هذا الكتاب باللغة العربية الذي يعد ثمرة 

محاضرات في المعادالت التفاضلية ألقيت على طلبة الرياضيات والعلوم والهندسة في جامعات 

 . ربع قرنمتعددة من الوطن العربي مدة تزيد على 

مكثرين من األمثلة المحلولة  ،العلمية، والدقة، والشرح الواضح وقد راعينا في تأليفه األمانة

منا حلوال  التي والتدريبات  والتطبيقات الفيزيائية والهندسية، وفي مجاالت أخرى ، والتمرينات قد 

 . لطالبلفائدة تعميق الذلك تسهيل المادة و وراء بعضها متوخين منل

اسية في المعادالت التفاضلية وتطبيقاتها، وألجل أن يعالج هذا الكتاب بصورة عامة المواضيع األس

يجب أن يكون ملما  بموضوع التفاضل والتكامل وبخاصة  ،الستيعاب مادة الكتاب ا  ئيكون القارئ مهي

 . طرائق التكامل واالشتقاق الجزئي

ها بفضلوالمعادالت التفاضلية في عصرنا الحالي  تؤديهنود هنا اإلشارة إلى الدور المهم الذي 

 ،وصلنا إلى هذا التطور وتم غزو الفضاء وإطالق الصواريخ الموجهة وحساب مدارات الكواكب

استخداماتها في الكيمياء وحساب سرعة التفاعالت الكيميائية الذرية، وحساب أعمار  زيادة على

ي المتحجرات في األحياء ومعدل تزايد البكتيريا في حقل التجارب و في دراسة التغير الذي يعتر

تطبيقات المعادالت التفاضلية  تستخدم   ن  إ في الحقيقة يمكن القولو. أشياء أخرى كثيرة عدا الحركة

 . غلب مجاالت الحياةأفي 

أما الفرع اآلخر من المعادالت التفاضلية والذي يسمى بالمعادالت التفاضلية الجزئية وهو خارج 

 . لهندسة ومجاالت أخرىفله تطبيقات كثيرة في الفيزياء وا ،نطاق هذا الكتاب

إلى أن  للمعادالت التفاضلية الكسرية تطبيقات متقدمة في مجاالت الفيزياء أيضا   وال بد  من اإلشارة

وتعد  المعادالت التفاضلية الكسرية تعميما  وتطويرا  لما سبق . والكيمياء والهندسة، وغير ذلك

ا ، وللعلماء العرب والمسلمين الرياضيين أيض اإلشارة إليه برغم كونها ليست من موضوعات الكتاب

 . المعاصرين فضل وإسهامات في تطوير جزء من نظرياتها، واستخدامها في التطبيق
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يحتوي الفصل األول منها على االصطالحات الرئيسة  ؛عشرةفصول  فيهذا الكتاب وأفرغنا مادة 

ت التفاضلية الخطية ذات الرتبة الثاني والثالث في طرائق حل المعاداليبحث الفصالن و. والتعاريف

الفصل الرابع والخامس والسادس تصنيف وطرائق حل المعادالت يتضمن و. األولى مع تطبيقاتها 

الفصل السابع على المعادالت يحتوي و. التفاضلية الخطية ذات الرتبة الثانية مع تطبيقاتها 

الفصل الثامن  يتناولو. سل القوىالتفاضلية ذات المعامالت المتغيرة وطرائق حلها باستخدام سال

 التاسعالفصل  ويشمل. تحويالت البالس ومعكوساتها واستخدامها في حل المعادالت التفاضلية

 .يتناول الحلول العددية وطرائقهافالفصل االخير أما  .منظومة المعادالت التفاضلية وطرائق حلها

ب ويحقق أهدافه ذكرنا المخرجات التعليمية ير مادة الكتااومن اجل أن يأخذ الكتاب بعدا  تربويا يس

كما نود . قد أتقن المادة العلمية وحقق أهداف الكتابللفصل للتأكد من أن  الطالب في نهاية كل فصل 

من أجل مواكبة العلم والمعرفة وتعريف الطالب باستخدام تقنيات تربوية   - االشارة الى أن  المؤلفين

ة فا بعد الفصل األخير ملحقا  خاصا  ببرمجياقد أض  - ضيع الكتابحديثة في التعليم تسهل عرض موا

(MAPLE) لحل المعادالت  في حقل الرياضيات مع إعطاء األوامر واإليعازات الضرورية معروفةال

ضفنا أجوبة التمارين كما أ. التفاضلية بأنواعها المختلفة و رسم حقولها االتجاهية و دوال حلها

ب الطالب ثقة بالنفس حين حل التمارين، وتركنا األسئلة الزوجية بدون الفردية لكل فصل إلكسا

هذا باالضافة الى تجهيز كل نسخة من هذا الكتاب بقرص ممغنط . جواب كي يحصل عليها بنفسه

CD  و بعض الحلول والرسومات والبرامجيات يحتوي على التمارين وأجوبة األسئلة الفردية

 ا  وبحوث ا  جنبية وعربية تحوي كتبأالكتاب بقائمة مصادر  ألحقنافقد واخيرا   .المستخدمة في الكتاب

المصطلحات المستخدمة بالكتاب باللغتين االنكليزية عرضنا  الطالب، ولتيسير األمور على حديثة

  .والعربية

ستاذ اللغة أ/ يونس الدكتور حازم سعيد إلى اوتقديرهم افي الختام يتوجه المؤلفان بخالص شكرهم

ا  شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا لتفضله  -ركاشة المالعربي . بقراءة الكتاب وتقويمه لغوي 

الدكتور مزاحم الزبيدي والدكتور مهدي صالح : وتقديرهما الىا ما يتوجه المؤلفان بشكرهمك

 بقراءة مسودة الكتاب وابداء بعض اآلراء المفيدة، والى األستاذ سالم العجيل لتفضله لتفضلهما

، و الى سما علي سيفي لتصميمها بمراجعة التطبيقات الفيزياوية ورسم األشكال المتعلقة بها

رأي سواء بالكما يهدي المؤلفان شكرهما وتقديرهما الى كل من أسهم في إخراج هذا العمل . الغالف

 .مةتسهم بإضافات نوعية للطبعة القادويرحب المؤلفان بأية مالحظات او مقترحات  .تشجيعالأو 

 وهللا من وراء القصد                                                         

 المؤلفان                                                                                                    
 م1111 أيلول
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