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للمعـادالت للمعـادالت ة ة ذذلشـالشـاأألحدودیـة لحدودیـة أأعرض دراسـة تحلیلیـة لمسـائل القـیم عرض دراسـة تحلیلیـة لمسـائل القـیم للهذه الرسالة هذه الرسالة رست رست كُ كُ 

سـتخدام سـتخدام أألتحلیلیـة بلتحلیلیـة بأأالتقنیـة شـبه التقنیـة شـبه نقتـرح نقتـرح     نحـننحـن  ، ، العتیادیة وبـأنواع مختلفـةالعتیادیة وبـأنواع مختلفـةأألتفاضلیة لتفاضلیة أأ

  ..لحل كمتعددة حدودلحل كمتعددة حدودأألنقطتین للحصول على لنقطتین للحصول على أألتماسي  ذو لتماسي  ذو أأالندراج الندراج أأ

لحــل فــي لحــل فــي أأســلوك ســلوك   وو  لوحدانیــة للحــللوحدانیــة للحــلأأ  وو  لوج��ودلوج��ودأأأســئلة رئیســیة : أســئلة رئیســیة :   ةةثالثــثالثــ  ناناناقشــناقشــأیضــا أیضــا 

  لرسـالةلرسـالةأأفـي هـذه فـي هـذه   سوف نركز اهتمامنـاسوف نركز اهتمامنـا  ،،لتقریبي لهالتقریبي لهاأألحل لحل أأ  ایجادایجادة و ة و ذذلشالشاأألنقاط لنقاط أأجوار جوار 

  ةةلتفاضــلیلتفاضــلیأألحدودیــة للمعــادالت لحدودیــة للمعــادالت أألقــیم لقــیم أأمســائل مســائل   نــواعنــواعأألــبعض لــبعض   خیــرینخیــرینأالأاللســؤالین لســؤالین أأعلــى علــى 

عـدد مـن األمثلــة عـدد مـن األمثلــة   قـدمناقـدمنالك لك ذذكـكـ    ..لثانیـةلثانیـةأألرتبـة لرتبـة أألخطیـة مـن لخطیـة مـن أألخطیـة وغیـر لخطیـة وغیـر أأالعتیادیـة العتیادیـة أأ

ـــة للو و مـــن جهـــة مـــن جهـــة   لمقترحـــةلمقترحـــةأأ  لطریقـــةلطریقـــةأأ  أداءأداءوســـهولة وســـهولة   لكفـــاءةلكفـــاءةأأو و   لدقـــةلدقـــةأأ  لتوضـــیحلتوضـــیح ـــة تأكیـــد رتب تأكیـــد رتب

لفسـلجة وقورنـت نتائجهـا لفسـلجة وقورنـت نتائجهـا أأأیضا قدمنا مثـالین تطبیقیـین فـي أیضا قدمنا مثـالین تطبیقیـین فـي   ..لتقارب من جهة أخرىلتقارب من جهة أخرىأأ

  ..  طرق أخرىطرق أخرى    مع نتائجمع نتائج

لخطــأ لخطــأ أأناقشـنا تخمــین ناقشـنا تخمــین ًا ًا خیــر خیــر أأ  ..لحــراريلحــراريأألتوصـیل لتوصـیل أألتطبیقــات فــي لتطبیقــات فــي أأدرســنا بعـض درســنا بعـض   لكلكذذكـكـ  

فـي تقلیـل فـي تقلیـل   فقـطفقـط  سـاعدسـاعدییالال  لمخمنلمخمنأأ  الخطأالخطأ  هذاهذالل  تعدیل جدید صمم بعنایةتعدیل جدید صمم بعنایة  قدمناقدمنالكلي و لكلي و أأ

لنتـائج بشـكل مرضـي فیمـا یخـص لنتـائج بشـكل مرضـي فیمـا یخـص أأ  إظهـارإظهـارالـى الـى   یضـاً یضـاً أأ  ؤديؤديیـیـلكـن لكـن   لعملیة لعملیة أألحسابات لحسابات أأ

  ..  ةةذذشاشاألأللمسائل لمسائل أأ
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Abstract 

 

          

                 This thesis devoted to the analysis of singular boundary  

value problems  for  ordinary  differential  equations with a 

singularity of the different kinds, we propose semi - analytic 

technique using two point  osculatory  interpolation to construct the 

polynomial solution. 

          Also, we discussion three main questions: existence and 

uniqueness of solutions, behavior of the solution in a neighborhood 

of the singular points and it's numerical approximation. In this 

thesis we focus our attention on the two last questions, for some 

classes of singular boundary value problems for non-linear second 

order ODE. Many examples are presented to demonstrate the 

applicability ,accuracy and efficiency of the  method on one hand 

and to confirm the convergence order on the other hand ,also two 

applications in physiology are presented and the results are 

compared to the results of other methods. 

        

          

 



        Also, a class of singular boundary value problems modeling 

the heat conduction in the human head is studied. Finally , we 

discuss an error estimation procedure for the global error, we 

present a new, carefully designed modification of this error 

estimate which is not only results in less computational work but 

also appears to perform satisfactorily for singular problems.  

 


	واجهة الاطروحة العربية
	المستخلص
	واجهة الاطروحة الانكليزية
	abstact

