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مختصر توصيف المقرر
اسم المقرر :الهندسة التفاضلية
Differential Geometry
المتطلب السابق للمقررMTH 241 :
MTH 204 +
مستوى المقرر :الثامن
وصف المقرر :
نظريةةة المنينيةةات لف الف ةةةةةةةا  - R3المنينيةةات المنتظمةةة
وتغيير ال بارامتر  -نظر ية سةةةةةةير يه لري نه  -نظر ية الوجود
والوحدانية للمنينيات لف الف ا – منينيات برتراند -الناشر
والمنشةةور -النظرية الميلية للسةةطو  -السةةطو البسةةيطة -
التيويالت اإلحداثية  -متجه المماس ول ةةةةةةا المماسةةةةةةات -
الصةةةةيغة ايسةةةةاسةةةةية ايول و الثانية  -راسةةةةم لاينجارتن -
اإلنينا ات ايسةاسةية والجيوديسةية وانينا جاوس واننينا
الةةوسةةةةةةةةي ة  -الةةمةةنةةيةةنةةيةةةات الةةجةةيةةوديسةةةةةةةةيةةةة  -مةةعةةةادنت
جاوس وجودازي – ميناردي .

أهداف المقرر :
 التعرف عل مفهوم المنينيات من لصل - R^nالمنينيات المنتظمة – طول القوس وإعادة الباراميتر –
والتمثيل البراميتري الطبيعف بانضالة ال التعرف عل
اننينا وانلتوا وكذلك معادنت لرنيت
 التعرف عل النظرية الميلية للسطو  -السطو البسيطة التيويالت اإلحداثية  -متجه المماس ول ا المماسات الصيغة ايساسية ايول والثانية التعرف عل اإلنينا ات ايساسية والجيوديسية  -انيناجاوس واننينا الوسي  -المنينيات الجيوديسية -
معادنت جاوس وجودازي ميناردي

رقم المقرر ورمزهMTH 473 :
لغة تدريس المقرر :اإلنجليزية
الساعات المعتمدة 4 :ساعات
Module Description
 Theory of curves in R3-Regular curvesarc length and reparametrization –Natural
– parametrization- Serret-Frenet equations
Existence and uniqueness theorem for
space curves-Bertrand curves- Involutes
and evolutes-Local theory of surfacesSimple surfaces-Coordinate
transformations-Tangent vectors & tangent
spaces - First and second fundamental
– forms– Normal and geodesic curvature
Weingarten map- Principal, Gaussian and
mean curvatures- Geodesics- Equations of
Gauss and Godazzi-Mainardi.

Module Aims
Having the knowledge of theory of curves
in R3-Regular curves - arc length and
reparametrization –Natural parametrization
– Curvature and Torsion - Serret-Frenet
equations
Having the knowledge of local theory of
surfaces-Simple surfaces-Coordinate
transformations-Tangent vectors & tangent
spaces - First and second fundamental
forms
Having the knowledge of Normal and
geodesic curvature – Weingarten mapPrincipal Gaussian and mean curvaturesGeodesics- Equations of Gauss and
Godazzi-Mainardi.

-

-

-

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرلة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرا عل :
مفهوم المنينيات من لصل Having the knowledge of theory of curves in - R^n
 التعرف عل3
المنينيات المنتظمة – طول القوس وإعادة الباراميتر – R -Regular curves - arc length and
والتمثيل البراميتري الطبيعف بانضالة ال التعرف reparametrization –Natural parameterization-
Curvature and Torsion- Serret-Frenet equation
عل معادنت لرنيت

-

 التعرف عل النظرية نظرية الوجود والوحدانية Having the knowledge of Existence andللمنينيات لف الف ا – منينيات برتراند – الناشر uniqueness theorem for space curves-Bertrand
curves- Involutes and evolutesوالمنتشر لمنين الفراغ–

-

 التعرف عل اإلنينا ات ايساسية والجيوديسية Having the knowledge of Normal and geodesic -انينا جاوس واننينا الوسي  -المنينيات curvature – Weingarten map- Principal
Gaussian and mean curvatures- Geodesicsالجيوديسية  -معادنت جاوس وكودازي م ناردي .
Equations of Gauss and Godazzi-Mainardi.

-

ميـــتوى المقـــرر
عدد ايسابيع

ساعات التدريس

قائمة الموضوعات
نظرية المنينيات لف الف ا  - R3المنينيات المنتظمة وغيير البارامتر -

3

12

نظرية سيريه لرينه  -نظرية الوجود والوحدانية للمنينيات لف الف ا –
منينيات برتراند-الناشر والمنشور-

2

8

3

12

 -الصيغة ايساسية ايول والثانية

2

8

 راسم لا ينقارتن  -اإلنينا ات ايساسية والجيوديسيةوانينا قاوس واننيناالوسي -

2

8

المنينيات الجيوديسية  -معادنت قاوس وكودازي – ميناردي .

2

8

النظرية الميلية للسطو  -السطو البسيطة  -التيويالت اإلحد ثية  -متجه
المماس ول ا المماسات
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