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برنامج الدكتوراه

يقوم الق�سم منذ الف�سل الأول من العام 1414هـ بتقدمي برنامج دكتوراه الفل�سفة يف الريا�سيات.

اأهداف الربنامج 

تزويد امللتحق بقاعدة عري�سة من املعرفة الريا�سية مع التعمق والتمّكن يف فرع خمتار.  ·
تزويد امللتحق بالقدرة على البحث امل�ستقل يف اأحد املناحي احلية والن�سطة للبحث الريا�سي.  ·
تلبية حاجات موؤ�س�سات التعليم العليا ومراكز البحوث حلملة املوؤهالت العليا يف الريا�سيات.  ·
اإر�ساء تطلعات الأعداد املتزايدة من حملة املاج�ستري يف احل�سول حمليًا على موؤهالت عليا.  ·

ترقية الأداء العام بالق�سم واإذكاء جذور الن�ساط البحثي فيه.  ·

�سر�ط القبول

اإ�سافًة اإىل ال�سروط الواردة يف الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا باجلامعات ال�سعودية، ي�سرتط للقبول يف الربنامج 

ما يلي:

اأن يكون املتقدم حا�سال على درجة ماج�ستري )علوم( تخ�س�ص )ريا�سيات( اأو اأحد العلوم الريا�سية   -1

بتقدير ل يقل عن جيد جدًا.
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ح�سول املتقدم على درجة ل تقل عن 83 % يف اختبار الكفاية يف اللغة الإجنليزية )SEPT(، اأو على 500   -2

.)TOEFL( درجة يف امتحان التوفل

ح�سول املتقدم على درجة ل تقل عن 75 % يف اختبار القدرات للجامعيني.  -3

اجتياز الطالب للمقابلة ال�سخ�سية.  -4

متطلبات الدرجة

تكون الدرا�سة بالر�سالة واملقررات.  -1

على الطالب اأن يجتاز بنجاح ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة منها على الأكرث 6 �ساعات من قوائم درجة   -2

املاج�ستري التي مل ي�سبق له درا�ستها.

على الطالب اأن يجتاز بنجاح امتحانًا �ساماًل يعقد ح�سب لوائح كلية الدرا�سات العليا ويجب اأن يغطي   -3

المتحان ثالثة فروع من الريا�سيات من بينها التحليل والتخ�س�ص الدقيق وتخ�س�ص م�ساند على اأن يتم 

اختيار الفروع مبوافقة جمل�ص الق�سم.

على الطالب اإعداد ر�سالة بحثية تت�سم بالأ�سالة والبتكار.  -4

اخلطة الدرا�سية

ت�ستمل اخلطة على خم�سة م�سارات:  -1

اجلرب )اأ(   

الهند�سة والتوبولوجي )ب(   

التحليل )ج(   

الريا�سيات احلا�سبة واملتقطعة )د(   

الريا�سيات التطبيقية )هـ(   

على كل الطالب اجتياز املقرر امل�سرتك:  -2

690ري�ص )موا�سيع متقدمة يف الريا�سيات(  

يقوم الق�سم باختيار املقررات نف�سها لطالب امل�ستوى الواحد يف امل�سار الواحد.  -3

تدر�ص املقررات يف ف�سلني على النحو التايل يف كل م�سار:  -4

الف�سل الأ�ل:

3 مقررات تختار من بني قائمة امل�سار وقوائم املاج�ستري )مع مراعاة الفقرة 2 من متطلبات الدرجة(.

الف�سل الثاين:

مقرران من قائمة امل�سار واملقرر 690ري�ص )موا�سيع متقدمة يف الريا�سيات(.
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قوائم امل�سارات:

م�سار اجلرب )اأ( 

3 �ساعات     )II( نظرية الزمر 641ري�ص    

3 �ساعات     )II( نظرية احللقات 642ري�ص    

3 �ساعات الهند�سة اجلربية     643ري�ص    

3 �ساعات النظرية اجلربية لالأعداد    644ري�ص    

3 �ساعات اجلرب ال�سامل     645ري�ص    

م�سار الهند�سة �التوبوجلي )ب( 

3 �ساعات التحليل على املانيفولدات املركبة   671ري�ص    

3 �ساعات النظرية التغريية واملانيفولدات الأ�سغرية   672ري�ص    

3 �ساعات زمر يل والف�ساءات املتجان�سة    673ري�ص    

3 �ساعات التوبوجلي الهند�سي     674ري�ص    

3 �ساعات التوبوجلي اجلربي     675ري�ص    

3 �ساعات نظرية الهوموتوبيا     676ري�ص    

3 �ساعات    CW توبوجليا ف�ساءات 677ري�ص    

م�سار التحليل  )ج( 

3 �ساعات املعادلت التفا�سلية الع�سوائية    681ري�ص    

3 �ساعات النظرية الرغودية     682ري�ص    

3 �ساعات     )II( التحليل املركب 683ري�ص    

3 �ساعات نظرية التوزيعات     684ري�ص    

3 �ساعات التحليل التوافقي     685ري�ص    

3 �ساعات جرب ف�ساءات الدوال     686ري�ص    

3 �ساعات النظرية الهند�سية للدوال    687ري�ص    

م�سار الريا�سيات احلا�سبة �املتقطعة )د( 

3 �ساعات نظرية ال�سبكيات     631ري�ص    

3 �ساعات نظرية ال�سفرات     632ري�ص    

3 �ساعات نظرية الرتكيبات العادة    633ري�ص    

3 �ساعات نظرية النماذج     634ري�ص    

3 �ساعات     )II( التحليل العددي 651ري�ص    
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3 �ساعات احللول العددية للمعادلت التفا�سلية اجلزئية  652ري�ص    

3 �ساعات نظرية الربجمة ال�سحيحة    653ري�ص    

3 �ساعات الربجمة الديناميكية     654ري�ص    

3 �ساعات املتباينات التغريية     655ري�ص    

م�سار الريا�سيات التطبيقية )هـ( 

3 �ساعات     )II( ميكانيكا الكم 611ري�ص    

3 �ساعات طرق يف ميكانيكا املوائع    612ري�ص    

3 �ساعات موا�سيع يف النمذجة الع�سوائية وغري الع�سوائية   613ري�ص    

احللول العددية للمعادلت التفا�سلية اجلزئية  3 �ساعات 652ري�ص    

3 �ساعات نظرية التوزيعات     684ري�ص    

حمتوى املقررات

3 �ساعات       )II( 611ري�ص: ميكانيكا الكم

العزم الزاوي، اخلوا�ص الأ�سا�سية لزمر يل، التوازي املغزيل للزمر الكورك، متثيل الزمر املتبادلة، الرتاخي الريا�سي، 

املجال الكمي، نظرية كم الت�ستت التفاعل املركزي ذو الثالثة اأبعاد.

3 �ساعات 612ري�ص: طرق يف ميكانيكا املوائع     

نظرية  �ستوك،  نافيري-  معادلت  حلل  وعددية  حتليلية  طرق  لالن�سغاط،  القابل  املائع  حلركة  الأ�سا�سية  املعادلت 

الطبقة املتاخمة، طريقة العنا�سر املحدودة للمائع القابل لالن�سغاط اللزج وغري اللزج.

3 �ساعات 613ري�ص: موا�سيع يف النمذجة الع�سوائية �غري الع�سوائية   

ي�ستعر�ص املقرر بع�ص املوا�سيع البحثية يف النمذجة الريا�سية.

3 �ساعات 631ري�ص: نظرية ال�سبكيات      

العنا�سر  احلرة،  ال�سبكيات  واملتباينات،  املتطابقات  احلدود،  كثريات  اجلربية،  الأفكار  بع�ص  ال�سبكيات،  تعريف 

اخلا�سة. ال�سبكيات التوزيعية: مربهنات متييزية، عالقات تطابقية. اجلرب البوليني، التمثيل التوبوجلي، ال�سبكيات 

التوزيعية ذات املتممات ال�سبيهية، ال�سبكيات املقيا�سية و�سبه املقيا�سية، ال�سبكيات الهند�سية، ال�سبكيات التجزيئية، 

ال�سبكيات املقيا�سية املتممة، الأ�سناف املعادلية لل�سبكيات.
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3 �ساعات 632ري�ص: الت�سميم وال�سفرات     

ت�سميمات و�سفرات التعبئة والتغطية، متتاليات �سكومل وتطبيقاتها يف الت�سميمات وال�سفرات، طرائق اإيجاد 

الت�سميمات وال�سفرات.

3 �ساعات 633ري�ص: نظرية الرتكيبات العادة    

طرق العد العامة، الدوال املولدة، العالقات الرجاعية، مبداأ الحتواء وال�ستثناء، قاعدة بوليا للعد، املجموعات 

املرتبة، �سيغة موبي�ص العك�سية، طرق ح�ساب دوال موبي�ص، دوال موبي�ص لبع�ص ال�سبكيات.

3 �ساعات 634ري�ص: نظرية النماذج     

النماذج والتحقيق، مربهنات واأمثلة عليها، حذف امل�سورات، نظرية التمام والرتا�ص، مناذج النظريات التامة 

القابلة للعد، التمديدات الأولية وال�سال�سل الأولية.

3 �ساعات      )II( 641ري�ص: نظرية الزمر

درا�سة الزمر املنتهية وغري املنتهية وبنائها اجلربي.

3 �ساعات     )II( 642ري�ص: نظرية احللقات

درا�سة بع�ص خوا�ص احللقات الإبدالية والغري الإبدالية.

3 �ساعات 643ري�ص: الهند�سة اجلربية     

املتنوعات التاآلفية والإ�سقاطية، املورفزم، املنحنيات غري ال�ساذة، مقدمة يف الف�ساء ال�سقاطي، نظرية رميان- 

روخ، الغمر يف ف�ساء اإ�سقاطي، املنحنيات الناق�سية، ت�سنيف املنحنيات.

3 �ساعات 644ري�ص: النظرية اجلربية لالأعداد    

مراجعة للتطابق ونظرية الباقي ال�سينية، املقلوبية الرتبيعية، جمالت ديد كند، املثاليات التكاملية، زمرة ال�سنف 

املثالية املعيار والأثر، املمايز، احل�ساب يف احلقول العددية.

3 �ساعات 645ري�ص: اجلرب ال�سامل     

اجلربيات  الإغالقية،  املوؤثرات  اجلربية،  وال�سبكيات  التكافوؤ،  عالقات  التامة،  ال�سبكيات  ال�سبكيات،  يف  مقدمة 

ال�ساملة، جربيات التماثالت، اجلربيات اجلزئية، مربهنة برخوف، التطابقات والبنى اخلارجة، مربهنات التماثل، 

البولينية،  اجلربيات  مال�سيف،  �سروط  احلرة،  اجلربيات  املتنوعات،  اجلزئي،  املبا�سر  ال�سرب  املبا�سر،  ال�سرب 

احللقات البولينية، املثاليات والألياف، ثنوية �ستون.
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3 �ساعات     )II( 651ري�ص: التحليل العددي

و�سروط  اخلطاأ  تقدير  اخلطية،  املعادلت  من  جمموعة  حلل  التكرارية  الطرق  واخلطاأ،  املتحركة  الفا�سلة  ح�ساب 

التقارب، الطرق التكرارية للمعادلت غري اخلطية، مبداأ النقطة الثابتة، طريقة نيوتن، طريقة كانتوروفيت�ص، �سبه 

طريقة نيوتن مع اعتبار اخلطاأ وتقديره.

3 �ساعات 652ري�ص: احللول العددية للمعادلتت التفا�سلية اجلزئية  

طرائق الفروق املحدودة )املعادلت الناق�سية، املكافئة، الزائدية( الدقة، التوافق، اتزان فون نوميان، طرائق الطاقة 

يف التزان، النظم الزائدية، ال�سروط احلدية املختلفة، طرائق العن�سر املحدد )املعادلت الناق�سية، طريقة ريتز، 

طريقة جالريكن �سبه املتقطعة للم�سائل املتعلقة بالزمن(، ات�سال العن�سر الداخلي، حل اأنظمة املعادلت التفا�سلية 

العادية.

3 �ساعات 653ري�ص: نظرية الربجمة ال�سحيحة    

م�سائل الربجمة، خوارزمياتها وتعقيداتها، مقدمة للربجمة اخلطية ال�سحيحة، التقدير للربجمة اخلطية ال�سحيحة 

امل�ستويات  الثنائية،  والتكاملية  التكاملي  البوليهيدرا  قيا�ساتها،  على  والتعرف  القيا�سية  امل�سفوفات  وتعقيداتها، 

القاطعة، طرائق اخرى للربجمة ال�سحيحة.

3 �ساعات 654ري�ص: الربجمة الديناميكية     

النظرية الأ�سا�سية للمعادلت الدالية للربجمة الديناميكية، الطرق العددية والتحليلية للم�سائل ذات البعد الواحد 

واملتعدد الأبعاد، معامالت لجراجن واختزال حالة البعدية، تطبيقات للربجمة الديناميكية يف جمالت متعددة.

3 �ساعات 655ري�ص: املتباينات التغريية     

القواعد الأ�سا�سية، تكوين املتباينات املتغرية، وجود ووحدانية النتائج، طريقة النقطة الثابتة، طريقة اجلزاء، طريقة 

معامالت لجراجن، تقدير اخلطاأ لتقريب العن�سر املحدود، تطبيقات: امل�سائل اخلطية املكملة وتعميماتها، التكافوؤ 

بني م�سائل املتباينات التغريية، طريقة العن�سر املنفرد وامل�سائل املكملة وتطبيقاتها.

3 �ساعات 671ري�ص: التحليل على املانيفولدات املركبة   

�سوبوليف،  ف�ساءات  املتجهية،  والنحناء حلزمة هريميت  القانوين  الرابط  املركبة،  املانيفولدات  املتجهية،  احلزم 

ف�ساءات كهلر واملوؤثرات التفا�سلية عليها، نظرية هودج ونظرية كوديرا، مانيفولدات هودج.

3 �ساعات 672ري�ص: النظرية التغريية واملانيفولدات الأ�سغرية   

وراوخ، نظرية ماير،  ملور�ص  املقارنة  املرافقة، نظريات  النقاط  القو�ص، حقول جاكوبي،  والثاين لطول  الأول  التغري 

التغري الناظمي، التغري الأول والثاين لدالة امل�ساحة، املانيفولدات الأ�سغرية، ا�ستقرار املانيفولدات الأ�سغرية، دليل 

املانيفولد الأ�سغري، املانيفولدات الأ�سغرية يف الكرات، املانيفولدات اجلزئية املركبة للف�ساء الإ�سقاطي املركب.
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3 �ساعات 673ري�ص: زمر يل والف�ساءات املتجان�سة    

زمر وجرب يل، تاأثري الزمر على املانيفولدات، الف�ساءات املتجان�سة، الروابط القانونية ومعادلت جاكوبي، تركيب 

زمر يل املتعامدة، انحناء الف�ساءات املتجان�سة، ف�ساءات رميان املتجان�سة من الدرجة الأوىل.

3 �ساعات 674ري�ص: التوبوجلي الهند�سي     

الكوهومولوجي والنظريات الثنوية، نظرية ديرام، ال�سرب الكاأ�سي والنظريات العر�سية للمانيفولدات اجلزئية.

3 �ساعات 675ري�ص: التوبوجلي اجلربي     

نظريات الكوهومولوجي فوق العادية، نظريات - ك، نظرية النقطة الثابتة.

3 �ساعات 676ري�ص: نظرية الهوموتوبيا     

اإىل نف�سها، الألياف، الهوموتوبيا والزمرة الأ�سا�سية، زمر الهوموتوبيا  امل�سائل الرئي�سية، الدوال من الكرة النونية 

الهوموتوبية  العالقات  الهوموتوبية، نظريات هريو�ص،  دالة هريو�ص، نظرية اجلمع  الهوموتوبية،  املتتابعة  الن�سبية، 

لالألياف، مدخل لنظرية الهوموتوبيا لزمر يل.

3 �ساعات     CW - 677ري�ص: توبولوجيا ف�ساءات

ف�ساءات اخللية، ف�ساءات - CW، اخلوا�ص الهوموتوبية لف�ساءات - CW الهومولوجي والهومولوجي لف�ساءات 

.CW -

3 �ساعات 681ري�ص: املعادلت التفا�سلية الع�سوائية    

اخللفية املطلوبة يف نظرية املقيا�ص، تكامل ايتو، تكامل ماك�سني، قاعدة ايتو، املعادلت التفا�سلية الع�سوائية، نظريات 

وان�سطارية،  ماركوفية  كعمليات  احللول  احللول،  البتدائي، خوا�ص  التوزيع  على  العتماد  احللول،  ووحدانية  وجود 

التعميم للعمليات التي تاأخذ قيمها يف ف�ساء هيلربت.

3 �ساعات 682ري�ص: النظرية الأرقودية     

التحويالت املحافظة على القيا�ص، التكرارية، الأرقودية، نظرية الأرقودية، اخللط، الالمتغريات الت�ساكلية والطيفية، 

النرتوبي حتويالت برنويل، النرتوبي التوبوجلي.

3 �ساعات      )II( 683ري�ص: التحليل املركب

نظرية ميتاج ليفلر، نظرية واير�سرتا�ص، الدوال كاذبة التوافقية، نطاق التحليلية، التحدب الكاذب والتوافقية 

الكاذبة املتعددة، نطاق روجن، م�ساألة املوؤثر.
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3 �ساعات 684ري�ص: نظرية التوزيعات     

̀ D على ،  )W( التبولوجي ،C0
¥

 )W( الف�ساء ،)دوال الختبار، ا�سباه القيا�سات )الف�ساءات املحدبة حمليًا

C0، الف�ساء التوبولوجي )W( ¢E، الف�ســـــــاء )s)Rn، حتويالت فوربيه يف 
¥

 )W( الف�ساء التباديل للف�ساء

الفراغ، نظرية بايل - وينري - �سوارتز، ف�ساءات �سوبولوف )Hp)Rn، بع�ص التطبيقات يف املعادلت التفا�سلية 

اجلزئية.

3 �ساعات 685ري�ص: التحليل التوافقي     

تكامل  للتغري،  القابلة  الدوال غري  املرتا�سة حمليًا،  الف�ساءات  على  التكامل  التوبولوجية،  الزمر  نظرية  مبادئ يف 

الزمر  وثنائية  خ�سائ�ص  حمليًا،  مرتا�سة  لزمر  الواحدية  التمثيالت  الزمر،  ومتثيل  الدوال  اقرتان  هار،  وقيا�ص 

املرتا�سة حمليًا.

3 �ساعات 686ري�ص: جرب ف�ساءات الدوال     

جرب  يف  الدوال  جربيات  بع�ص  هومورفيزمات  احلامل  الف�ساء  متثيل  �سيلوف،  جبهة  الدوال،  جربيات  عن  مقدمة 

باناخ، املجموع املبا�سر للتقطيع والنتائج املرتبطة، جربيات باناخ كاملة النظامية التبادلية، اجلرب )C )W من اأجل 

املحدودة،  التحولت  وذات  املت�سلة   C)n( الدوال  جمموعة  فوربيه،  مت�سل�سالت   ،lp جربيات  اخلا�سة،   W بع�ص 

الدوال التحليلية يف متحول واحد، جربيات مت�سل�سالت القوى.

3 �ساعت 687ري�ص: النظرية الهند�سية للدوال    

اأ�سفار الدوال التحليلية، نظرية رو�سيه، نظرية التطبيق املفتوح، مبداأ الأعظمية، مقيد �سوارتز، مرتاجحة كارتيودوري 

واملتعلقة بالق�سم احلقيقي لدالة حتليلية، التطبيقات الكونفورمالية، مبادئ النعكا�ص، التطبيقات الواحدية.

3 �ساعات 690ري�ص: موا�سيع متقدمة يف الريا�سيات    

ي�ستعر�ص املقرر املوا�سيع البحثية امل�ستحدثة يف الريا�سيات.

الو�سائل �التجهيزات

 يوجد بالق�سم التجهيزات التالية:

املقر الرئي�ص بالدرعية

مكتبة خا�سة باأع�ساء هيئة التدري�ص 2اأ142 م 4  ·

ثالث غرف للبث التلفزيوين:1اأ95م4، 2اأ137م4، 1ب21م4.  ·

ثالثة معامل للحا�سب الآيل حتتوي على 70 جهاز حا�سوب: اأاأ118م4، اأاأ119م4، 1ب47م4.  ·

غرفة للتعلم الذاتي ) 2ب68م4 ( حتتوي على اأجهزة حا�سوب وطابعة.    ·


