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أنهابمعنىشمولًا.الأكثربأنهاالأخرىالعلومبقيةعلىالرياضيات

المحاسنبعضلهاالصفةوهذهفيه.نعيشالذيوالمكانبالزمانارتباًطالأقل

الحساسياتتثيٍرلاالرياضياتأنمحاسنهامنالمساوىء.بعضلهاأنكما

العلوممثلالأخرىالتخصصاتبعضفيالحالهوكماالمعهودةالمحلية

لاآخرءبمعنىالرياضيات؛والآداب.التاريخحتىاوالاجتماعية.اوالسياسية

طليق.حرالميدانهذافيفالباحثمحلعرفأوفلسفةأيمعتتعارض

علىيتنافسالرياضيالباحثأنتعنيأخرى,جهةمنالشموليةالصفةهذه

هوكمامحلية.نتائجمعالتعاملترففيينغمسأنيستطيعولاالعالميالمستوى
يتطلبلاكالرياضياتميدانفيالأبحاثإجراءأنإلاالتطبيقية.العلومفيالحال

يتطلبولكنهالمادة.صعوبةعنيعوضماذلكوفيكلفة.اقليظلواجهزة,معامل

إدارةلمجلسالأولالاجتماعل“اسهبراهمسرهذافيالدورياتأهميةعلىالتشديدمعوالدوريات,بالمراجعمتكاملةمكتبةوجود ةا
)0(صفحةبقية

للجمعية.رئيًساالذكراحمدبنفوزيالدكتوراختيارالاجتماعهذايوتم

اميًئاالقويزالرحمنعبدبنمحمدوالدكتورللرئيس,نانابوعمهعبدالرحمنوالدكتور

كلوبسميوالأستاذللمال,امياالخميساللهعبدبنيوسفوالدكتورالجمعية,لسر

للجمعية.سكرتيا

خاصةدوريةرسالةإصدارعلىالاتفاقمنهاقضاياعدةمناقشةتمتكذلك

المجلساتفقكماالسلمان.عبدالرحمنبنسلمان/الدكتورإشرافتحتبالجمعية

رأىكذلكالأخرى.السعوديةالجمعياتغرارعلىللجمعيةداخليةلائحةتنظيمعلى

هذهعلىتشجيعهموضرورةالجمعيةهذهفيوالمعلماتالمعلمينمشاركةاهميةالمجلس
الدولةقطاعاتكافةمنللجمعيةالماليالدعماهميةالمجلساوضعكماالشاركة.

وجاكملعلىبمهامهاالقياممنالجمعيةلتتمكنالخاصوالقطاع

ضمنالاهتماممنالكانيبالقدريحظلمالأخيرالعنصرهذاإنوحيثالعصر.
تصحيحفيرائددورالجمعيةلهذهيكونبأنكبًياأملًالنافإنالحالية,أولوياتنا

الوضع

لنزعةالرياضياتتعرضتالميلاديالقرنهذامنالخسينياتبدايةمع

منأصبحتوالتيالأبحاث,لنشرالمتزايدةللضغوطنتيجة
إلىللرياضياتالتقليديالتقسيمجانبفإلىالجامعات.فيالترقيةمعاييرأهم

وأصبعالتقسيم؛جانبيمنكلفيوعديدةجديدةفروعظهرتوتطبيقية؛بحتة

ففاضتفيهاءيعملالتيالزاويةخارجالبسيرالنزرإلايعرفلايكادالتخصص

لهيكونأنلمعظمهاأتوقعلاوالتيالمترابطة,غيرالنتائعمنهائلبعددالدوريات

مدىهينظري؛وجهةمنمانتيجةدلالةمقياسإن.البعيدالمدىعلىكبيرةدلالة

منشديدة

منالرياضياتخارجتأثيرهاومدىناحية؛منالكبيرالرياضيبالهيكلارتباطها

عليهاوحافظبهااهتدىالتيالرياضيةللعلومالشموليةالصورةإنأخرى.ناحية

قد.تختفيأنالأسف؛معتكاد,و»هيلبرت«»بوانكاريه«أمثالمنالرياضيينكبار التأمل.تستحقظاهرةأنهإلاالعصر,هذافيالأمورطبيعةمنالتطورهذايكون

وجميمثلولكنهماتطبيقًياءوآخربحاجانًباللرياضياتانانكرلاأنا
اكبرالرياضياتعلمخطىوقدومتكاملان.متلازمانالواحدة.المعدنيةالقطعة

ولادةهوذلكعلىالناصعوالمثالذروته.فيبينهماالتفاعلكانعندماخطواته

القرنفي»نيوتن«يديعلىمًعاانفيالميكانيكاوعلموالتكاملالتفاضلحساب

حلحيثكلاسيكية,اليومالميكانيكاهذهأصبحتلقدالميلادي.عشرالسابع

يتغي.لموالتكاملالتفاضلحسابولكنالنسبية,ونظريةالكمميكانيكامحلها

الطبيعية؛العلوموبقيةالرياضياتبينمهمفارقإلىيشيروهذا
ففي

الفيزياءعلم

الطبيعةمعتوافقهاهومانظريةلصحةالنهائيالمحكيكون
ا

متىفهيءالرياضيةالنظريةاماالمعملية.التجارب

أثبتت,
فنظريةنقضها.يمكنلا

فيالمعروفةفيثاغورسنظريةأوالمثال.سبيلعلىالأولية.الأعدادحولإقليدس

تحتفظمنهماكلتزاللاعام؛الفيمناكثرظهورهماعلىمضىوقدالهندسة,

بمكانتها.
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هيقبيدثلاثةرابيفيأهمهاتاريخيةقبودمننفسهاالرياضياتأطلقت
منتخلصتلقدالضرورة.وقيدالعددوقيدالركودقيدالتعبير,صحإذا

الركيدقيد

فتتجولالنقطةهذهجوارإلىلتنطلقنقطةخواصفيالتفكيرمنانلقتعندما

ثمومنخواصهعلىوتتعرففيه
إلىأدىممانفسهاالنقطةخواصتستنتج

لفهومقتصدتالعددقيدمنالرياضياتانطلقتثموالتقارب.النهايةمفاهيم

لفاهيمالمدىبعيدةالذهنيةالتجريداتوكانتاللامحدودة.بشموليتهالمجموعة

الأعدادنظامولخواصوالقياس,المسافةمفهوماطليعتهاوفيالإقليديالفضاء

نشأتكماالحديثالرياخيوالتحليلالتبوليجيوعلمالجوارمفهومونشوعملياته

معتتواكبهذهمسيتهافيالرياضياتوكانتالحديثة.والهندسةالجبرعلوم
اقولالمعنىيهذا١العلوم

الخلولإيجادعلالغالبفيامهاءتخداقتصرعندماالشبزوزةاسيرةكانتإنها

لتفتحهذاالضرورةأسرمننفسهاأطلقتولكنهامحددة.لقوانينتخضعلمسائل

منعظيمقدرعلىهيإنسانية,لحاجاتمناسبةادواتوتقدمللحياةذراعيها
الرياضية.للمعالجةواخضعتهاللمصادفةفتصدتالتنوع,

الاحتمال«نظريةطبيعةعنبإيجازالمحاضرةتحدثتالعامةالمقدمةهذهبعد

الهندسةفيمثانجدهاءالتيتلكمعأهدافهتتشابهرياضينظامفالاحتمال

أنبدلاالرياضياتحقولمنحقلكلففيفيللريقولوكماالتحليلي:والميكانيك

البدهيةوخلفيتهاالمنطقي,محتواهاهيللنظريةنواحثلاثبينبعنايةنميز

فيالثلاثالنواحياعتباردونككلالبناءوجمالكنهتقديريمكنناولابيقاتها.

والبرمجةالالعابنظريةلنشوءخصبةخمرةوالاحصاءالاحتمالشكللقد

حتىمعروفةتكنلملعلومبدورهامهدتالتيالطوابمونظريةيناميكيةوالالخطية

النظموتحليلالإدارة,وعلمالعمليات,بحوثمثلالزمنمنعقودقبلبالاسم

العملمساراتعلمًيامختلفنحللكيفهيجميعالهاالأساسيةوالوظيفةوغيها

بيتهامنذخشاركىالمدكتة

والمركيةالامكل.المسانذلكمعينة؛ظروفوتحت

مناسًباتجريًدابالنموذجونقصدالنموذج.هيقراراتخاذمسألةفيالأساسية

التيبالحالةتبصًراتحليلهويقدمللمسألة,الرئيسيةالبنيةيحفظالحسوسللواقع

السنواتوفينفسها.الشكليةالبنيةلهاأخرىومجالاتالدراسة؛موضوعهي

نسميهأنيمكنعصرعلىنقبلوكانناواسًكاانتشاًراالنماذجبناءانتشرالأخيرة

المعاصرونالنفسفعلماءللإنسان.العامةالحياةنمذجةعصرأوالنماذجعصر

كاستيكيةشتمتغيراتيتشمنامالمواجباستخدالتعلمعملياتبراسةتنارلون

لفهممحاولةفيالاقتصنادي؛للتوازنشاملةنماذجيطورونوالاقتصاديون

وشركاتالمنافسة.علىقائماقتصادفيوالأسعار,والإنتاجالاستهلاكبينالعلاقة

التخزينءومسائلالإدارة.مسائلعلىالدقيقالرياضيالتفكيرتطبقالأعسال

يسمىجديدميدانفيجادةدراساتفيمنهمكونوالمهندسونالإنتاج.ومسائل
المحاكاةسبيلعلىمثالية,نماذجتجريدمنرئيسيةبصورةويتألفالنظم«»تحليل

نذكروالاحتمالالإحصاءثمارمنكانتالتيالقراراتخاذأنماطأهمومن

مايلي:

نظريةبتطوير)0ة1001©00(نيومانفونقامالثلاثينياتفيالألعاب:نظرية١-

اختبارفينظريتهماوبيرسوننيمانوضعنفسهالوقتوفيالألعاب,

الفرضيات.

رياضياتببساطةهيالخطيةوغيرالخطيةالبرمجةنظريةالبرمجة:نظرية-

|.متعددةلدالةالعظمىالقيمةإلىالوصول

وتالمحيطة.والظروفالمسألةطبيعةتفرضهاالتيالقيود

بتخطيطعادةيهتمالذيالنشاطاتتحليلانميدفيخاصةمتعددة,البرمجة

الإنتاج.عمليات

الديناميكية؛البرمجةمسائلأحَياًناوتدعىالمراخل:متعددةالتقريرمسائل-

يجبالتيمحدود(غيرعدد)عادةالقراراتمنعددعلىتنطويمسائلوهي

ويؤثرالسابقةالقراراتجميععلىقراركلويعتمدالزمن.مرورمعاتخاذها

اللاحقة.القراراتجميعفيبدوره

ق

نظريةبصياغة)01د0(والدقامت

التحليلأنواعمعظموتجدالألعاب.نظريةإطار

١-أفكار
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الرياضيةللعلومالسعوديةالجمعيةرئيسمعحوار

الذكيرأحمدبنفوزي/الدكتور
خلفعادلزكريا/الأستاذالحوارأجرى

سيتهعنموجزةنبذةيعطيناأنفوزيالدكتورمننودالبدايةفي©

الذاتية

بسم#
الرياضياتقسمرئيسبوظيفةأقومالحاضرالوقتفيالرحيمالرحمنلله

علىحصلتوقد)1441م(7141هعاممنذوذلكسعوداملكجامعةفي

عام)ه-10ل0انجلوسلويسفيكاليفورنياجامعةمنالدكتوراهشهادة

فيوجوديخلالقمتوقدالأعداد.نظريةتخصصفي)1841م(041١ه

فيالزملاءبعضمعبالتعاونالأبحاثمنمجموعةبنشرسعوداملكجامعة

الرياضيةوالبنىالتشفينظرياتجزيًيا.المرتبةالمجموعاتازمرنظريةمجال

المشوشة.

لناتبينواأنلكمهلوالحماسبالنشاطالحافلالتأسيسياللقاءبعد©

الاجتماع؟ذلكحولانطياعكم

العلومفيالمختصينمنالكبيرةالاستجابةهذهأتوقعاكنلمالحقيقةفي#ا

جاءشخصمائةالحاضرينعددتجاوزفقدالمملكةأنحاءفيالرياضية

القاعةفيالسيداتحضوركانكماالمكرمة.ومكةوأبهاالظهرانمنبعضهم

علىيزيدماحضرحيثممتاًرابعليشةالطالباتفرعفيلهناللخصصة

الجمعبةإنشاءلفكرةبالحماسالمشاركينروحاتسمتكمامشاركة.الأربعين

مشاركات.منقدموهوماآراءمنأبدوهماخلالمن

* * *

الهيئةاعضاءثلئياختياروراءمنالحكمةلناتبينواأنلكمهل©

سعود؟الملكجامعةمنللجمعيةالإدارية

رايهناككانالسعوديةالعربيةالمملكةفيالجمعياتإنشاءفكرةبداتعندما#

إصدارتمالأساسهذاوعلىالجامعات؛بإحدىمرتبطةالجمعيةتكونأن

بتنسيقسعودالملكجامعةفيالعلميالمجلسقبلمنالجمعياتلإنشاءلائحة

المتبنيةللجامعةتكونأنالحينذلكفيروعيوقدالعالي,التعليموزارةمع

4-أفكار
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الرياضيةللعلومالسعوديةالجمعيةنشاطاتكأحد
في

الماخيالعامرمضان

واستضافةالندوةهذهبرعايةالقرىأمجامعةمديرمعاليمشكوًراقاموقد

التعاونمنمزيدالمنطقتكونأننأملطيبةبادرةهذهوتعتبربها.المشاركين

الجمعيةرؤساءبمخاطبةبادرناقدأنناأذكرأنبوديالمستقبل.فيوالدعم

الرياضيةللعلومالأمريكيةالجمعيةوكذلكالرياضياتلعلماءالأمريكية

التعاونيرغبونمنضمنجمعيتناأدرجواوقدللرياضياتالدوليوالاتحاد

الأمريكيةالجمعيةوبينبينناالنشراتلتبادلاتفاقيةعقدتمكمامعهم

العزيزعبدالملكمدينةخلالمنللرياضياتالدوليالاتحادوكذلكللرياضيات

منمزيدعليهيترتبمماالشأنهذافيالمملكةتمثلوالتيوالتقنية.للعلوم

المشتركة.المنافع

***

اللقاءبعدعمليةخطواتمنتمماذالناتستعرضواأنيمكنهل

التاسيسي؟

تشكيلتموكذلكالذكر.الآنفالرمضانياللقاءعقدالخطواتهذهبينمن

اللعازف:بوزارةالتتصالمتمالجمعيةفيالعضدواتشانعلتذوفاجنة

مؤسساتمنوغيوهاالوطنيالحرسرئاسةالبنات,لتعليمالعامةالرئاسة

إليهاللانضمامالجمعيةبنشاطاتوالمهتمينامنسوبينلحثالتليميةلدولة

الجمعيةلنشاطاتللإعدادلجانعدةبتشكيلقمناكماعاملين.كأعضاء

منوغيهاالرسالةهذهتحريروهيئةالسنوياللقاءلجنةومنهاالمختلفة

باسمإلكترونيةنقاشمجموعةإنشاءتمتقدمماإلىبالإضافةالأنشطة,

فياشتركوقدالدولية.الإلكترونيالبريدشبكةعبروذلك)17784345(سماث

دؤلة.عشرةتسعمنعضاوتسعونواحدتاريخهحتىاللقةهذه

***

اللقاء؟هذابهانختمأنتودونكلمةمنهل

يلهمناوأنهذاءمسعانافييوفقناأنعَزوجُلاللهمننرجواللقاءهذاختامفي

اللقاءهذافيذكرناهاأنسبقالتيطموحاتنالتحقيقوالمثابرةالتعاونروح

مجيب.سميعإنه

دالا ل

للل الثانيالدراسيالفصلفيسعودالملكجامعةفيالرياضياتقسمقام

والتكامل.التفاضلحسابمقرتدريسفياللوغولغةامباستخد١ه716/14

تنفيذفيالفعالةومشاركتهمالطلابلساهمةنظرًاناجحةالتجربةهذهكانتوقد

هيئةوأعضاءالطلابقبلمناستحسانًاالتجربةهذهلاقتولقدالتمارين.

الأولالدراسيالفصلفيالثانيةللمرةالتجربةتلكتنفيذالقسمويعتزمالتدريس.

اه614/614العاممن
حامدعمر.د

١١-افكار
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(65721-٠31)10معطلممدتعةقيرما«دي»بييركان

منيذكرشيًئاينشرلمانهومعبالهواية.ورياضًيابالمهنةمحامًيا
منبهايستهانلاثروةتركأنهإلاحياته؛فيالرياضيةأعماله

وقصاصاتالقانونكتبهوامشعلىيدهبخطمدونةالنظريات

هذهيضعأنعادتهمنوكانمكتبته.بهاتزخركانتالتيالأوراق
غيرأوناقًضاالبرهانيكونأنأويبرهنهاءأندونالنظريات

واحدة.باستثناءبعدفيماالنظرياتهذهإثباتأمكنوقددقيق.

البمستسنة

ًا"
القويز:---عبدالرحمنمحمدد.

السابعالقرنرياضييكبارمناليوم»فيرما«يعتبرعليهوبناء

الأعداكد(:]اونظريةالحسابعلممؤيسيومنعكر

منبعدهجاءمنإثباتهاعنعجزالتي»فيرما«نظريةكانت
أعداديوجدلاأنههي»جاوس«.فيهمبمنالرياضيين.

#عددحيث"لا"1+-"2المعادلةتحقق,7,2صحيحة

ولكنالنظريةلهذهبرهاًنالديهان»فيرماءذكروقد.2مناكبرصحيح

»نظريةبتعرفالنظريةهذهفأصبحتلهيتسعلاالكتابهامش

المحاولاتجميعولكنالجوائزلهارصدتوقدالأخيرة«.فييما

بالفشل.باءتصحتهاإثباتأولنقضها

فقد»فيرما«.وفاةعلىقرونثلاثةمنأكثرمضىوقدوالآن.

إثباتمن.ه()981701وايلن«»أندروالإنكليزيالرياضيتمكن

إثباتإلىويستندصفحةمائتيفيالبرهانيقعالأخيرة.نظريته

حول«؛قصسةرنهة7عزومتانياما»مخمنةتسمىأخرىنظرية
دلالةلهاالمخمنةهذهأنالآناتضحوقدالناقصية.المنحنيات

خلالالرياضيينكبارعلىاستعصتالتي»فيرماءنظريةمنأكبر
الأخيرة.الثلاثةالقرون

1

ناحيتين:منللنظرملفتالتطورهذاأنلييظهرفيما

لجهودتتويًجاجاءالأخيرةفيرمانظريةبرهانأنالأولى:

منالخمسينياتأواسطفيبداتالرياضياتعلماءمنمجموعة
المثال:سبيلعلىمنهمالميلادي.القرنهذا

:8.6لم,انعا.6بةتتتستطة.لاالمسعراصة41.1بتطعقاط
الذي.م56101بوانتهاًء؛.50,82هه4ل.61لمباعطن.1:ه65

نظريةبرهانأنفهيالثانيةالناحيةاماالأخيرة.اللمساتوضع

منازع«بلاالحسابفينظريةوأصعبأشهروهيالأخيرة.»فيرما«

حسابيةء-جبرية-هندسيةأسسعلىالمطافنهايةفياعتمدقد

اليومفالمنجزاتعبرة.ذلكفيولعلفقط.حسابيةاسسعلىوليس

الرياضيات.فروعبينوالتكاتفالتلاحممنمزيًداتتطلب

“١-أفكار



أو ون ده روكدة ود يود ريج
صر م( اص ب ووس ع 2ج يتس

©و يدايس واي
ذا قثي 0717/1 01 يبر © ير رز غ وو مسي

حجار داه دض خض
روكداع جور كزف بحر حعور طب د كو جه

م كر وجاحة الررح[ >
موسر عر "جاجم عه رح جا

جا فو م( عور مجر وتسم ج16 جوز تدم وح رين
و 0ج 00م محص ماع

بمحضر كج ا عف أ ست لما

ألا - 3١

رو
ص عور رحج الجر ور جم اجحة ونا راجا

ور
فصر تتا م حي تفي فرج تور زاجم لعببه

»فررحم[ر لوجر يصو للست رض
زر عع فخا مص

وذ 0 جح بوه بتاور 27ب "جام يود # جار لجن 1
بر وحم رخ ضر ايه رن سح ثب

وعة تعجر يور حصة صر اج وام اجر صم م
موا آم رج رجادة بلح ورد باجا الزن رخس راح
يرح [رصا ذو م( ابد دا برخ مس رحا حتما
عاك د لصتم اجر ححا اتا جاه خوور صخ

اليد لعي
صثي لور أوحيرر وام اوور مرح حور زج اج



فللمشاركةدصوة
أفقستسار

رسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

وبعد:أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدنبيناالأمين

رسالةمنالأولالعددأيديكمبيننضعأنفيسعدنا

»افكانالموسومةالرياضيةللعلومالسعوديةالجمعية

النيرةأفكاركمتحملمباركةدوريةرسالةاللهبإذنوستكون

مشكلاتمنتواجهونهماوتعرضالطيبةمقترحاتكموتتلقى

لهاحلولمنتقترحونهماوتناقشالتعليميةالعمليةفي

أهدافدائرةفييقعفيمالديكمومفيدجديدكلوتستقبل
ندعوكمولذاوإليكممنكم»أفكار«فريسالةالجمعية.
الأعدادلتظهرمفيًداتروتهمابكلالكتنايةيللمشاركة

صورةفيبلإشرًاااكثرصورةفياللهءشاءإنالقادمة«

واعلموانفسه,أحديحقرنولاواهتمامكم.نشاطكمتعكس

خيًرَوَعَطاُءادق١نقدتريدولكيقالكنايسيسالتاقذأن

والمستشيرمؤتمنوالمستشارمستشارينانفسكمواعتبروا

فيوتلاوتهرؤيتهتحبونمابتقديمفسارعوالايندم.

لمنتظرون.وإناتعاونكم.حسنسلًفالكمشاكرينرسالتكم.

التحريررئيس

السلمانالرحمنعبدبنسلماند.

وجو

الثانيالأعلان

الأولالسنويللاجتماع

.ارياضيةللعلومالسعوديةللجمعية

)جس
(1(١اهشوال4-1

444امأبريللف
المكان:

العربيةالمملكةالرياض.سعودءاملكجامعة

السعودية.

اللقاء:مواضيع

الفيزيائية.الرياضياتوالتطبيقية.البحتةالرياضيات

الرياضيات.تدريسالعمليات,وبحوثالإحصاء

اللفات:

والإنجليزية.لعربية

البحوث:لتسلمموعدآخر

اف(١١رجبام-1444ديسميرشهرنهاية
التالي:العنوانعلىالبحوثترسل

السنوياللقاءلجنة

الرياضياتقسم

كلية سعودالممكجامعةالعلوم

16411الرياض-8847صبب

السعوديةالعربيةلمملكة

والسكنالسفرتكاليفالمشاركونيتحملأننرجو

اللقاء.أثناء

الخليجيالتعاونمجلسخارجالدولمواطنيعلى

دخول.ناشيرةعلىالحصولالمملكةخارجوالمقيسين
الناشيرةعلالحصولفيالمساعدةالجمعيةوستحاول

١٠-أفكار




