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 إملس تخلص

ية ) إمنظم إدليناميك  وهويف إحد فروع إمرايضيات إحلديثة و إملهمة الا  نتاجئنا يف هذه الاظروحة بعظ إم قدم 

يف موضوع إمنظم إدليناميكية إملرتية ودرس نا بعظ إملفاهمي إملهمة مثل  إمنتاجئ بعظ تقدميإمعشوإئية(. بدإان إوال ب 

خاضية إخللط , إخللط إمضعيف , إمثبات, إمتعدي وإمنظم إدليناميكية إملرتية إحملمكة )إملضبوظة(. ومن مث 

( درس نا إمنظم إدليناميكية إمعشوإئية وبينا كيفية ثوميد هظام دينامييك عشوإيئ من هظام )إو هظامني

ديناميكيعشوإيئ. ابال ضافة إىل ذكل ذكران ثعريف إمنقعة إمطامدة إمعشوإئية و إمنقعة إدلورية إمعشوإئية منظام 

دينامييك عشوإيئ و برهنا بعظ إمنتاجئ إجلديدة حول هذين إملفهومني. وبعد ذكل عرجنا عىل مفهوم إجملموعات 

خوإضها إجلديدة كام وإععينا إهوإع جديدة من إمعشوإئية يف إمنظم إدليناميكية إمعشوإئية ودرس نا بعظ 

إجملموعات إمعشوإئية يف إمنظم إدليناميكية إمعشوإئية )مثل إجملموعات الاضغرية ,إملتعدية, إموإهنة و إمطغرية( 

وإميت إس تخدمت فامي بعد يف بناء ودرإسة إهوإع جديدة من إمنظم إدليناميكية إمعشوإئية )مثل إمنظم إدليناميكية 

إئية الاضغرية, إملتعدية, إموإهنة و إمقوية(. وقد بينا إمه إخلطائص إملتعلقة هبذه إمنظم. ومن مث درس نا إمعشو 

إمسلوك إحملاذي نلنظم إدليناميكية إمعشوإئية من خالل ثقدمي مفهوم إحلساس ية يف إمنظم إدليناميكية إمعشوإئية 

هوإع جديدة إخرى من إمنظم إدليناميكية إمعشوإئية مثل و ثعوير مفهوم إمنظم إدليناميكية إملمتددة. كام وقدمنا إ

مبيان مدى إمهية درإسة هذإ إملوضوع إهتقلنا و )إمنظم إمعشوإئية إمتقريبية , إمتباعدية و إملتساوية الاس مترإرية(. 

ومقنا من إدلرإسة إمرصفة نلموضوع إىل إدلرإسة إمتعبيقية  حيث بينا كيفية بناء منوذج راييض مظاهرة ثطادفية 

ببناء وحل معادالت ثفاضلية)إعتيادية( ثطادفية ثطف ظوإهر ثطادفية يف علوم خمتلفة  مثل ) إمهندسة, 

 إمفزيايء, علوم إحلياة, ختعيط إمقلب, الاقتطاد و إالثطاالت(. 

 


