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انًتالشٍح انالخطٍح فً ْزِ انشصانح تى دساصح حهٕل انتفشع نًؼادنح انًٕجح انطٌٕهح            

شًذخ , تشُْا أٌ يؼادنح انتفشع انًماتهح نًؼادنح انًٕجح انطٌٕهح انًتالشٍح -تاصتخذاو طشٌمح نٍثإَف

فً حانح انًؼهًح انٕاحذج تٍُا أٌ انُظاو  انال خطٍح تؼطى تُظاو غٍشخطً يٍ انًؼادالخ انجثشٌح

أٌ انُظاو انجثشي انالخطً ٌؼطى تأستغ انجثشي انالخطً ٌؼطى تًؼادنتٍٍ ٔفً حانح انًؼهًتٍٍ تٍُا 

تى اٌجاد ششٔط انتفشع ٔيُالشح  انًًٍزج تى اٌجادْا فً كال انحانتٍٍ ٔكزنك   انًجًٕػح.يؼادالخ

 ٔجٕد حهٕل انتفشع نهًؼادنح انشئضٍح. 
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 ممة :ك 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

 يٍ َٕعيٍ انًإثشاخ انخطٍح انًٕجثح        فً ْزِ انشصانح, َذسس أٔالً يتتاتؼح 
Szὰsz-Kantorovich  .انًإثشاخ ٌّ ثى صُّجذ ستثح     تمتشب يٍ انذانح انًضتخذيح فً انتمشٌة ػُذيا          َثشٍْ أ

 ضكٍا فً انتمشٌة االػتٍادي ٔانًتؼذدڤٕسَٕٔڤًشاتٓح ن. ٔ َؼطً انظٍغح ان       نًإثشاخ      انؼزو 

( (Voronovaskaja-type asymptotic formula.نٓزِ انًإثشاخ 

 .Szὰsz-Kantorovichنًإثشاخ  Phillipsطٍغح        ثاٍَاً, َؼشف ٔ َذسس 

نٓزِ انًإثشاخ. ٔ َؼطً انظٍغح      نؼزو ثى َجذ ستثح ا    ػُذيا      تمتشب نهذانح         َثٍٍّ اٌ انًإثشاخ 

 .       ضكٍا فً انتمشٌة االػتٍادي نهًإثشاخ ڤٕسَٕٔڤانًشاتٓح ن

ٌّ انًإثشاخ Phillips- Szὰsz-Kantorovichتؼًٍى نًإثشاخ         ٔ اخٍشاً, َمذو ٔ َذسس  تمتشب         . َثشٍْ أ

. َٔؼطً انظٍغح انًشاتٓح        نهًإثشاخ      . يٍ ثى, َجذ ستثح انؼزو    ػُذيا  نهذانح انًضتخذيح فً انتمشٌة

 ضكٍا فً انتمشٌة االػتٍادي ٔانًتؼذد نٓزِ انًإثشاخ.ڤٕسَٕٔڤن
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تك نهذٔال انًهضاء راخ انثؼذ دسصُا فً ْزِ انشصانح تظٍُف انُماط انحشجح ٔ انكاؤص 

انًشافك انشاتغ ٔ انثؼذ انًشافك انخايش ػشش. حٍث لًُا تاٌجاد انٕطف انُٓذصً 

نهكاؤصتك نكم دانح. تانُضثح نهذانح انًهضاء راخ انثؼذ انًشافك انخايش ػشش تشُْا اٌ ػذد 

ٍٍ  نذساصح حهٕل انُماط انحشجح نٓزِ انذانح ايا اثُاٌ أ استغ. نتٕضٍح َتائجُا اػطٍُا يثان

 انتفشع نًؼادنتٍٍ تفاضهٍتٍٍ ال خطٍتٍٍ يٍ انشتثح انشاتؼح . 
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 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

In this thesis, we define and study the Shepard nonlinear operator of max-product Beta 

operators. First, the order of uniform approximation for a function    [   ] is introduced 

to study the truncated Beta operators of max-product. Next, we obtain the order of 

approximation       
 

√ 
 (with the explicit constant      ) of the truncated Beta 

operators of max-product.   This type of order of approximation with respect to      
 

√ 
  

cannot be improved for the arbitrary  function    Finally, we define and study the Shepard 

nonlinear operators of max-product type of Beta operators without truncting. The 

approximation error in terms of modulus of continuity is obtained as a result.  

An application example for truncated max-product of Beta operators is given by taking a 

test function               

 

  

An application example for truncated max-product of Beta operators is given by taking a 

test function               
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              كممة :                                         150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

       فً       انًجال  انًؼشف ػهى             ْزِ انشصانح ًْ دساصّ االلتشاٌ انزاتً االصاصً نًإثش ششٔدَكش      

      . انذٔال ثُائٍح انتكايم يغ انًتغٍش         انفضاء انٓهثشتً

 -ثالثّ يحأس, ًٌٔكٍ تهخٍض ْزِ انًحأس ػهى انُحٕ األتً:ًٌكٍ تظٍُف انٓذف انشئٍضً نٓزا انؼًم انى      

 ْٕ انتحمك يٍ االلتشاٌ انزاتً األصاصً نًإثش ششٔدَكش فً حانّ انجٓذ انًتزتزب فً تؼض جٕاسانُمطّ انًُفشدِ. المحور األول    

 ػهى انًاالَٓاٌّ. ْٕ انتحمك يٍ االلتشاٌ انزاتً األصاصً نًإثش ششٔدَكش نهجٓذ انًتزتزب المحور الثاني   

ْٕ انتأكذ يٍ ٔجٕد ٔٔحذاٍَّ انحم نهُظشٌّ يٍ اجم حم يؼادنّ انمطغ انًكافئ   المحور الثالث   
  

  
  𝛹   𝛹  ّفً حان

 انجٕٓد يٍ انُٕع انًزكٕس.  
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 Geometry of projective tensor of Viasman-Grayعنوان البحث األول : -1

Manifold 

 British Journal of mathematics and computerجهة النشر او القبول لمنشر :    
sciences 

 

 عنوان البحث الثاني : -2

 جهة النشر او القبول لمنشر :    

 

 عنوان البحث الثالث : -3

 جهة النشر او القبول لمنشر :    

 كممة : 150 نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن 
انٓشيٍتنً انتمشٌثنً , ٔاننزي ٌضنًى  يُطنٕيْزِ انشصانح تؼض إَاع انتُاصش انى ٔاحذ يٍ اْى اطنُاف  تذسس

كْٕهشانكَٕفٕسيً انًحهً ٔيُطٕي  كْٕهش انتمشٌثًنًُطٕي . ًٌثم ْزا انظُف تؼًٍى كشي -ڤاٌضًاٌيُطٕي 

. 

 :أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة هي

.             كشي -ڤاٌضًاٌنًُطٕي كم يٍ تُضش االصماطً ٔ تُضش انًؼًى االصماطً  حضاب يشكثاخ( 1  

يُطنٕي ٌكنٌٕ   , فناٌ فٕق  كْٕهش ئصماطً يُطٕيكشٌٕٓ   -ڤاٌضًاٌ يُطٕي كاٌ  ئراػهى اَّ انثشُْح( 2

 . اناليتغاٌشسٌضً  ٕ  تُضشْ ا كاٌئرٔفمظ  ئراكْٕهشانكَٕفٕسيً انًحهً 

 ئصماطًتكشس ئيا ئٌ ٌكٌٕ يُطٕي را تُضش كشٌزا تُضش االصماطً انً -ڤاٌضًاٌ يُطٕيٌ انثشُْح ػهى ئ (3

 يتكشس.  ئصماطًرا تُضش كْٕهشانكَٕفٕسيً انًحهً يُطٕي يتًاثم أٔ أٌ ٌكٌٕ 

ْنٕ انًضنطح  ئصنماطًتُضنش  كنشي راخ -اٌضنًاٌڤ يُطٕيانششط انضشٔسي ٔانكافً ٔانزي فٍّ ٌكٌٕ  ئٌجاد(4

 اٍَشتاٌٍ.يُطٕي 

 تؼض انظُٕف انخاطح يٍ يُطٕي انٓشيٍتً.تٍٍ  ئٌجادانؼاللح (5

 تُضننش يهننش ٔرا تُضننش االصننماطً ا اٍَشننتاٌٍْننٕ يُطننٕي  كننشي -ڤاٌضننًاٌيُطننٕي  ئرا كنناٌ انثشُْننح ػهننى ئٌ(6

 كْٕهشانكَٕفٕسيً انًحهً. يُطٕي ٌكٌٕ   فاٌ , اناليتغاٌشسٌضً 

يُطنٕي ٌكنٌٕ   انًضطح, فاٌ  ٔ راتُضش سٌضً    كشي يٍ انظُف  -ڤاٌضًاٌ يُطٕيْٕ   كاٌ  ئرا( 7

 كْٕهشانكَٕفٕسيً انًحهً.

 

 

 



 
 
 
 

 ياسر أحمد عبد األمير اسم الطالب :
 20/10/2014في  3/13/25167 لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال

 1/10/2015 تاريخ المباشرة بالبحث :
 23/10/2016 :عتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( )يتاريخ األنتهاء من البحث 

 حول الخصائص الهندسية لمتعدد الطيات الهرميتي التقريبي  عنوان البحث بالمغة العربية :
  On Geometry of Almost Hermitian Manifold :عنوان البحث بالمغة االنكميزية 

 د. حبيب مطشر عبود اسم مشرف الطالب األول :
 أستاذ العممية : الدرجة

 ال يوجد اسم مشرف الطالب الثاني :
 الدرجة العممية :

 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :

الدرجة  األســــــــــــــــــــــــم ت
 العلمية

 العنـــــــــــــــــوان التخصص

كمية جامعة الكوفة/ الرياضيات/تبولوجي أستاذ د. حبيب كريم عبد اهلل 1
التربية لمبنات /قسم 

 الرياضيات
الرياضيات/تبولوجيا  أستاذ مساعد د. رعد مهدي صالح 2

 جبرية
جامعة البصرة لمنفط و 

الغاز/كمية النفط و 
 الغاز

الرياضيات/ نظرية  أستاذ مساعد د. عمي جاسم محمد 3
 التقريب

جامعة البصرة/كمية 
التربية لمعموم الصرفة/ 

 قسم الرياضيات
الرياضيات/تبولوجيا  أستاذ حبيب مطشر عبودد.  4

 تفاضمية
جامعة البصرة/كمية 

التربية لمعموم 
الصرفة/قسم 

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 الرياضيات
5     
6     
7     

 

 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

 عنوان البحث األول : -1

 جهة النشر او القبول لمنشر :    

 

 عنوان البحث الثاني : -2

 و القبول لمنشر :جهة النشر ا    

 

 عنوان البحث الثالث : -3

  كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

ػهى ٔجّ ألكثش, ٔ اهى ػانٓشيٍتً  انًُطٕيحذ إَٔاع ألفً ْزِ انشصانح دسصُا انخٕاص انُٓذصٍح       

 كشي. -نًُطٕي ڤاٌضًاٌأإلَحُاء انتٕافمً  تُضشانخظٕص دسصُا تأثٍش 

 :ئٌجاد يا ٌهً أْى انُتائج انًضتخهظح يٍ ْزِ انذساصح ًْ      

 كشي. -نًُطٕي ڤاٌضًاٌ انتُضش انتٕافمً ٌضأي طفش اً ٌكٌٕ ػُذْتأنانششٔط انضشٔسٌح ( 1

 .  ٔ     انتٕافمً يٍ انُٕعكشي  -ٕي ڤاٌضًاٌيُط( انششط انضشٔسي ٔ انكافً أنزي ٌكٌٕ فٍّ 2

 .انتمشٌثً شانتٕافمً يُطٕي كْٕهكشي  -يُطٕي ڤاٌضًاٌانكافً أنزي ٌكٌٕ فٍّ  ٔانششط انضشٔسي ( 3

 .انًحهً شانتٕافمً يُطٕي كْٕهكشي  -يُطٕي ڤاٌضًاٌانكافً أنزي ٌكٌٕ فٍّ  ٔانششط انضشٔسي  (4

ْٕ كشي رٔ انتُضش انتٕافمً  -يُطٕي ڤاٌضًاٌ ػُذْاٌكٌٕ  انتً حٔ انكافٍ حط انضشٔسٌٔانشش( 5

 يُطٕي ئٌُشتاٌٍ.

 يتكشس. تٕافمًكشي رٔ تُضش ئَحُاء  -( انششٔط انضشٔسٌح انتً ٌكٌٕ فٍٓا يُطٕي ڤاٌضًا6ٌ

 يتكشس. تٕافمًكشي رٔ تُضش ئَحُاء  -يُطٕي ڤاٌضًاٌ حٕل فً انفٍزٌاء انُظشٌح ( تطثٍك7
 

 

 

 



     

 


