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وصف المقرر :

Module Description

نظرية المنحنيات في الفضااا  - R3المنحنيات المنتظمة
وتغيير البارامتر  -نظرية سيريه فرينه  -نظرية الوجود
والوحدانية للمنحنيات في الفضاااا – منحنيات برتراند-
الناشار والمنواور -النظرية المحلية للساطو  -الساطو
البسايطة  -التحويالت اإلحداثية  -متجه المماس وفضاا
المماسات  -الصيغة األساسية األولى و
الثاانياة  -راساااام فااينجاارتن  -اإلنحناا ات األساااااسااااياة
والجيوديسااااياة وانحناا جااوس واانحناا الوسااااي -
المنحنيات الجيوديسية  -معادات جاوس
وجودازي – ميناردي .

أهداف المقرر :

Theory of curves in R3-Regular curves
– - arc length and reparametrization
Natural parametrization- Serret-Frenet
equations – Existence and uniqueness
theorem for space curves-Bertrand
curves- Involutes and evolutes-Local
theory of surfaces-Simple surfacesCoordinate 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

 التعرف على مفهوم المنحنيات من فصل R^n المنحنيات المنتظمة – طول القوس وإعادةالباراميتر – والتمثيل البراميتري الطبيعي
بااضافة الى التعرف على اانحنا واالتوا
وكذلك معادات فرنيت

Having the knowledge of theory of
curves in R^3-Regular curves - arc
– length and reparametrization
Natural parametrization – Curvature
and Torsion - Serret-Frenet
equations

 التعرف على النظرية المحلية للسطو  -السطوالبسيطة  -التحويالت اإلحداثية  -متجه المماس
وفضا المماسات  -الصيغة األساسية األولى
والثانية

Having the knowledge of Local
theory of surfaces-Simple surfacesCoordinate transformations-Tangent

1

-

-

 التعرف على اإلنحنا ات األساسية والجيوديسية انحنا جاوس واانحنا الوسي  -المنحنياتالجيوديسية  -معادات جاوس وجودازي
ميناردي

vectors & tangent spaces - First and
second fundamental forms
Having the knowledge of Normal
– and geodesic curvature
Weingarten map- Principal Gaussian
and mean curvatures- GeodesicsEquations of Gauss and GodazziMainardi.

-

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرا على:
 التعرف على مفهوم المنحنيات من فصل - R^nالمنحنيات المنتظمة – طول القوس
وإعادة الباراميتر – والتمثيل البراميتري
الطبيعي بااضافة الى التعرف على معادات
فرنيت

Having the knowledge of theory of
curves in R^3-Regular curves - arc
length and reparametrization –Natural
parameterizationCurvature
and
Torsion- Serret-Frenet equation

-

على النظرية نظرية الوجود Having the knowledge of Existence
 التعرفوالوحدانية للمنحنيات في الفضا – منحنيات and uniqueness theorem for space
curves-Bertrand curves- Involutes and
برتراند – الناشر والمنتور لمنحنى الفراغ–
evolutes التعرف على اإلنحنا ات األساسيةوالجيوديسية  -انحنا جاوس واانحنا Having the knowledge of Normal and
الوسي  -المنحنيات الجيوديسية  -معادات geodesic curvature – Weingarten map-
Principal
Gaussian
and
mean
جاوس وكودازي م ناردي .
curvatures- Geodesics- Equations of
Gauss and Godazzi-Mainardi.

-

-

محاااتوى المقااارر
عدد األسابيع

ساعات التدريس

قائمة الموضوعات
نظرية المنحنيات في الفضا  - R3المنحنيات المنتظمة وغيير
البارامتر -

3

12

نظرية سيريه فرينه  -نظرية الوجود والوحدانية للمنحنيات في
الفضا – منحنيات برتراند-الناشر والمنوور-

2

8

2

النظرية المحلية للسطو  -السطو البسيطة  -التحويالت
اإلحد ثية  -متجه المماس وفضا المماسات

3

12

 -الصيغة األساسية األولى والثانية

2

8

 راسم فا ينقارتن  -اإلنحنا ات األساسية والجيوديسيةوانحناقاوس واانحنا الوسي -

2

8

المنحنيات الجيوديسية  -معادات قاوس وكودازي – ميناردي .

2

8
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