ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻔـﺎﺿﻠﻴﺔ
Workshop on MatheMatical analysis and
differential GeoMetry
1443/12/1 - 11/19هـ )2022/6/30 - 6/18م(

السبت 1443/11/19هـ )2022/6/18م(

 9 - 4ﻣساء

التسجيل واﻻستقبال Registration and Reception
اﻷحد 1443/11/20هـ  --الخميس  1443/12/1هـ )2022/6/30-6/19م(

عنوان المقرر :تكامل ريمان والتحليل في 𝐧ℝ
𝐧Riemann Integration and Analysis in ℝ
اﻷساتذة** :د /حسين قديري ،أ.د /عبدالرحمن الحسين ،د /فتيحة صحراوي

9:40 - 8:00

المحتوى :تكاﻣل ريﻣان  Riemann integralلدالة  𝑓: 𝑅 → ℝعلى ﻣستطيل
ﻣتراص  ، 𝑅 ⊂ ℝالﻣجﻣوعة صفرية الﻣحتوى  ،zero contentتذبذب
 oscillationدالة عند نقطة ،ﻣعيار لبيق لقابلية تكاﻣل ريﻣان على ﻣستطيل
 ،Lebesgue criterion for Riemann integrabilityأﻣثلة ،الخواص
اﻷساسية للتكاﻣل ،تكاﻣل ريﻣان لدالة  ،𝑓: 𝑅 → ℝطول قوس ﻣسار فﻲ ،ℝ
أﻣثلة ،التكاﻣل على ﻣجﻣوعة ،أﻣثلة ،خواص ،الدوال ذات داعم ﻣتراص
 ،compact supportالﻣجﻣوعات القابلة لقياس جوردان Jordan
 ،measurable setsﻣحتوى جوردان  ،Jordan contentأﻣثلة ،تكاﻣل ريﻣان
الﻣﻣدّد  ،extended Riemann integralنظرية فيوبينﻲ لتكاﻣل ريﻣان
 ،Fubini theoremتفاضل دالة  𝑓: 𝑈 → ℝفﻲ عدة ﻣتغيرات ﻣعرفة على
ﻣجﻣوعة ﻣفتوحة  ،𝑈 ⊂ ℝأﻣثلة ،قاعدة ليبنتز ،تﻣهيد يوريشان Urysohn’s
 ،lemmaالﻣشتقات العليا ،نظرية تيلور فﻲ عدة ﻣتغيرات ،نظرية تحويل
الﻣتغيرات  ،change of variablesتطبيقات على اﻹحداثيات القطبية ،نظرية

الدالة الضﻣنية  implicit function theoremونظرية الدالة العكسية inverse
.function theorem

المراجع )الكتابان اﻷول والثانﻲ لدى جرير ،الرشد ،ﻣكتبة دار الجاﻣعة والثالث
ﻣوجود فﻲ النت(
 -1عبدالرحﻣن سليﻣان الحسين ،أسس التحليل الرياضﻲ ونظرية القياس ،الطبعة
اﻷولى ،ﻣطابع نجوم الﻣعارف ،الرياض1441 ،هـ.
 -2صالح عبدﷲ السنوسﻲ ،كﻣال الهادى عبدالرحﻣن ،ﻣحﻣد عبدالرحﻣن القويز،
ﻣبادئ التحليل الحقيقى )الجزء الثالث(  -الدوال فﻲ عدة ﻣتغيرات ،الطبعة
اﻷولى ،الرياض.2003 ،
3- Spivak, Michael, Calculus on manifolds. A modern
approach to classical theorems of advanced calculus, W. A.
Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1965.

9:55 - 9:40

استراحة شاي وقهوة
اﻷحد 1443/11/20هـ  --الخميس  1443/12/1هـ )2022/6/30-6/19م(

عنوان المقرر :هندسة تفاضلية على مانيفولدات
Differential Geometry on Manifolds
اﻷساتذة :أ.د /شريف دشموخ ،أ.د /هيلة العودان ،د /وداد الرويلﻲ

11:40 - 10:00

المحتوى :التفاضل فﻲ عدة ﻣتغيرات differentiation in several
 ،variablesﻣانيفولد تبولوجﻲ  ،topological manifoldأطلس أﻣلس
 ،smooth atlasﻣانيفولد أﻣلس  ،smooth submanifoldﻣانيفولد أﻣلس
 ،smooth manifoldأﻣثلة  ،examplesفضاء الﻣﻣاس ،tangent space
حزﻣة الﻣﻣاسات  ،tangent bundleحقول ﻣتجهات  ،vector fieldsالدوال
والتطبيقات الﻣلساء  ، smooth functions and smooth mappingsﻣترية
ريﻣان  ،Riemannian metricﻣانيفولد ريﻣانﻲ ،Riemannian manifold
أﻣثلة  ،examplesالصيغ التفاضلية الﻣلساء ،smooth differential forms
 ،exterior derivativeأﻣثلة
أﻣثلة  ،examplesاﻻشتقاق الخارجﻲ
كوهوﻣولوجﻲ ديرهام ،deRham cohomology
،examples
التوجيه  ،orientationصيغة الحجم  ،volume formتجزيء الوحدة
 ،partition of unityتكاﻣل صيغة تفاضلية ذات داعم ﻣتراص integral of
 ،differential form of compact supportالترابط  ،connectionترابط
ليفﻲ-شفيتا  ،Levi-Civita connectionاشتقاق التغاير لحقل ﻣتجهات ولحقل
ﻣتجهات على طول ﻣسار covariant derivative for vector fields and
 ،for vector fields along pathsأﻣثلة  ،examplesاﻻنحناء ،curvature
انحناء ريﻣانﻲ  ،Riemannian curvatureأﻣثلة .examples

المراجع )ﻣوجودة فﻲ النت(
1- Boothby, William M., An introduction to differentiable
manifolds and Riemannian geometry, Second edition, Pure

2

2-

345-

and Applied Mathematics, 120, Academic Press, Inc.,
Orlando, FL, 1986.
Kobayashi, Shoshichi and Nomizu, Katsumi, Foundations
of differential geometry, Vol. I., Reprint of the 1963 original,
Wiley Classics Library. A Wiley Interscience Publication,
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
Lee, John M., Introduction to Riemannian manifolds,
Second edition, Graduate Texts in Mathematics, 176.
Springer, Cham, 2018.
Madsen, Ib and Tornehave, Jørgen, From calculus to
cohomology. de Rham cohomology and characteristic
classes, Cambridge university press, Cambridge,1997.
Tu, L. W., An introduction to manifolds, Second edition,
Springer, New York, 2010.

فترة صﻼة وغداء

12:55 -11:40

(م2022/6/30-6/19)  هـ1443/12/1  الخميس-- هـ1443/11/20 اﻷحد

 نظرية القياس والتكامل:عنوان المقرر
Measure Theory and Integration
 سارة الرويسان/ أ، امحمد الدهبي/د. أ، عبدالرحمن الحسين/د. أ:اﻷساتذة
 جبر سجﻣا، أﻣثلة،sigma algebra  شبه الجبر والجبر وجبر سجﻣا:المحتوى
 خاصية التجﻣيع الﻣنتهﻲ وخاصية التجﻣيع القابلBorel sigma algebra بوريل
 فضاء،finite additivity and countable additivity للعد
 نظرية تﻣديد،outer measure  القياس الخارجﻲ،measure space القياس
Lebesgue measure  قياس لبيق،Hahn-Kolmogorov كولﻣوقورف-هان
non-Lebesgue measurable  ﻣجﻣوعات غير قابلة لقياس لبيق،وخواصه
 انتظام قياس،Lebesgue-Stieltjes measure ستيلتجس- قياس لبيق،sets
measurable  التحويﻼت والدوال القابلة للقياس،regular measure لبيق
 تكاﻣل،simple functions  الدوال البسيطة،transformations
 التقارب، نظريات التقارب )التقارب الﻣطرد،Lebesgue integral لبيق
 قياسات، العﻼقة بين تكاﻣل لبيق وتكاﻣل ريﻣان،( التقارب الﻣحدود،الﻣسقوف
 نظرية،Fubini-Tonelli تونيلّﻲ- نظرية فيوبينﻲ،product measures الجداء
conditional  التوقّع الشرطﻲ،Radon-Nikodym theorem نيكوديم-رادون
 ﻣقدﻣة عن العﻣلية العشوائية، بعض الخواص واﻷﻣثلة،expectation
.(Ito’s integral  والتكاﻣل العشوائﻲ )تكاﻣل إيتوstochastic process
 ﻣكتبة دار الجاﻣعة والبقية، الرشد،المراجع )الكتاب اﻷول ﻣتوفر لدى جرير
(ﻣوجودة فﻲ النت
 الطبعة، أسس التحليل الرياضﻲ ونظرية القياس، عبدالرحﻣن سليﻣان الحسين-1
.هـ1441 ، الرياض، ﻣطابع نجوم الﻣعارف،اﻷولى
3

14:40 - 13:00

2- Kuo, Hui-Hsiung, Introduction to stochastic integration,
Universitext. Springer, New York, 2006.
3- Royden, H. L. and Fitzpatrick, P.M., Real analysis, 4th
Edition, Prentice Hall, 2010.

14:55 -14:40

استراحة شاي وقهوة
اﻷحد 1443/11/20هـ  --الخميس  1443/12/1هـ )2022/6/30-6/19م(

ي
عنوان المقرر :التحليل الدال ّ
Functional Analysis
اﻷساتذة :أ.د /لطفي الرياحي ،د /ريم الحفظي ،د /فتيحة صحراوي

16:40 - 15:00

المحتوى :الفضاء الخطﻲ ،الفضاء الناظﻣﻲ  ،normed spaceالفضاء الﻣتري،
الفضاء التام ، completeنظرية النقطة الثابتة أو نظرية تطبيق اﻻنكﻣاش
 contraction mappingفﻲ فضاء ﻣتري تام ،فضاء باناخ Banach space
 ،الﻣؤثرات الخطية ،أﻣثلة  ، 𝐿 , 𝐶 (𝑋), 𝐶 (𝑋), 𝐶 (𝑋), 𝐵(𝑉, 𝑊 ), ℓتساوي
اﻻتصال  ،equicontinuityنظرية أرزيﻼ-أسكولﻲ  ،Arzela-Ascoliنظرية
فايرشتراس للتقريب بكثيرات حدود ،فضاءات 𝐿 ،ﻣتراجحة هولدر ،ﻣتراجحة
ﻣنكوسكﻲ ،تﻣام فضاءات 𝐿  ،الفضاء الﻣرافق  dual spaceلفضاء باناخ،
الداليّات الخطية  ،linear functionalsنظرية هان-باناخ ،Hahn-Banach
للفضاءات
الفضاء انعكاسﻲ  ،reflexive spaceالفضاء الﻣرافق
 ،𝐿 , 𝐶(𝑋), 𝐶 , ℓفضاءات خارج القسﻣة  ،quotient spacesالتبولوجﻲ
الضعيف  ،weak topologyالتبولوجﻲ الضعيف*،weak* topology ،
ﻣبرهنة التطبيق الﻣفتوح ،الﻣؤثرات الخطية الﻣغلقة ،ﻣبرهنة البيان الﻣغلق ،ﻣبدأ
الﻣحدودية الﻣنتظم  ،uniform boundedness principleنظرية تﻣثيل ريز
 ،Riesz representation theoremنظرية ستون-فايرشتراس Stone-
 ،Weierstrassفضاء حاصل الضرب الداخلﻲ ،أﻣثلة ،فضاء هلبرت Hilbert
 ،spaceأﻣثلة ،الﻣؤثر الطبيعﻲ  normal operatorوالﻣؤثر ذاتﻲ الﻣرافق
 self-adjoint operatorوالﻣؤثر الوحدوي  ،unitary operatorﻣؤثر التقايس
 ،isometryأﻣثلة ،جبر الﻣؤثر  ،operator algebraتحويل فوريير Fourier
 transformعلى 𝐿 ،ﻣقدﻣة عن ﻣتسلسﻼت فوريير  ،Fourier seriesنظرية
بارسيفال  ،Parseval’s theoremنظرية ريز-فيشر Riesz-Fischer
 ،theoremالﻣؤثرات الﻣتراصة .compact operators
المراجع )الكتاب اﻷول ﻣتوفر لدى جرير ،الرشد ،ﻣكتبة دار الجاﻣعة والبقية
ﻣوجودة فﻲ النت(
 -1عبدالرحﻣن سليﻣان الحسين ،أسس التحليل الرياضﻲ ونظرية القياس ،الطبعة
اﻷولى ،ﻣطابع نجوم الﻣعارف ،الرياض1441 ،هـ.
2- Kreyszig, Erwin, Introductory functional analysis with
applications, Wiley Classics Library, John Wiley & Sons,
Inc., New York, 1989.
3- Royden, H. L., Real analysis, third edition, Macmillan
Publishing Company, New York, 1988.
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4- Royden, H. L. and Fitzpatrick, P.M., Real analysis, 4th
Edition, Prentice Hall, 2010.

16:55 - 16:40
18:00 - 17:00

صﻼة العصر
تﻣارين لكل الﻣقررات ونقاش ﻣع اﻷستاذ)ة( الذي يرد اسﻣه الثانﻲ أو الثالث فﻲ
خانة أساتذة الﻣقرر**.
السبت 1443/11/26هـ )2022/6/25م(

10:00 - 8:00

حلقة نقاش بعنوان " التدريس والبحث العلمي-المعوقات والحلول والقيم"
إدارة النقاش :أ.د /عبدالرحﻣن الحسين و أ.د /اﻣحﻣد الدهبﻲ

11:55 - 8:00

جلسة ﻣخصصة لحل تﻣارين وتدريب ﻣع أ.د /شريف دشﻣوخ ،أ.د /لطفﻲ الرياحﻲ،
د /حسين قديري ،د /ريم الحفظﻲ ،د /فتيحة صحراوي ،أ /سارة الرويسان ،وبعض
اﻷعضاء والعضوات الﻣتحدثين

13:00 - 12:00
21:00 - 16:00

فترة صﻼة وغداء
نزهة فﻲ ﻣدينة الرياض وعشاء

** اﻷساتذة المكتوبة أسماؤهم باﻷسود الغامق ) (boldهم المسؤولون فعليا ً عن تدريس ذلك المقرر.

إعداد :أ.د /عبدالرحمن الحسين 1442/9/19هـ
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