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 المستخلص

هذه الدراسة 0نظرية الدالة الهندسيةل لمدوال التحميمية  جديدة الغرض من هذه االطروحة دراسة اصناف جزئية
المعرفة بواسطة من الدوال احادية التكافؤ                     لصنف جزئي جديد لبعض الخصائص 

في   خاصية التبعية التفاضمية حيث حصمنا عمى بعض الخواص , مثل الشرط الضروري والكافي لمدالة 
عتبرنا ايضا صنف جزئي جديد أ 0, الجوارات وخاصية ضرب االلتواء                    صنف ال

W                    فة بواسطة التحويل المضاعف حيث حصمنا عمى من الدوال احادية التكافؤ المعر
, انصاف                    Wبعض النتائج , مثل , متراجحة المعامل ,الجوارات لمصنف الجزئي 

بعض الخصائص  قدمنا ايضا0اقطار النجمية , التحدب والقريبة لمتحدب ,الوسط الحسابي وضرب االلتواء
ث حصمنا عمى ة المعرفة بواسطة ضرب الهادمرد حيالمهمة لصنف جزئي من الدوال احادية التكافؤالميرومورفي

 بعض الخصائص الهندسية مثل مخمنات المعامل , التركيب الخطي , النقاط المتطرفة , مبرهنات التشوية
ايضا صنف جزئي جديد من الدوال متعددة التكافؤ ذات  . ناقشناثر كوماتيوؤ عمى مة  الصنف محافظ وكيفية

  المعامالت الموجبة 
 
حيث حصمنا عمى بعض الخصائص مثل حدود المعامل ,مبرهنة           

االنغالق , تمثيل التكامل , خواص ضرب االلتواء ومتوسط التكامل المرتبط مع التكامل الكسري . درسنا ايضا 
من الدوال متعددة التكافؤ ذات المعامالت السالبة والمعرفة بواسطة               جديد صنف جزئي 

بيق مبرهنة لتل وود , مؤثر ؤثر التكامل الخطي حيث حصمنا عمى متراجحة المعامل , المتوسط الوزني , تطمال
 .تكامل

 –تحرينا ايضا عن صنف جديد من الدوال احادية التكافؤ الميرومورفية والمعرفة بواسطة الموثر التكاممي جانك  
 لتل وود حيث حصمنا عمى بعض النتائج الرئيسية مثل مخمنات المعامل,              سرفستافا  –م يك

وجديد من الدوال متعددة التكافؤ الميرمورفية والمجموعة المحدبة . درسنا وقدمنا ايضا صنف جزئي اكيد 
∑والمعرفة بواسطة المؤثر الخطي وهنا عرفنا الصنف الجزئي  ة التكافؤ من الدوال متعدد                 

 الميرومورفية من الشكل:

     
 

  
 ∑   

  

 

   

               

  وتحقق الشرط االتي:

|
        (              )       (              )    

       (              )      (              )   
|    

  ∑   والتحدب لمدالة   حيث حصمنا عمى بعض الخواص مثل متراجحة المعامل , انصاف اقطارالنجمية
التوافقية المعرفة كافؤ . قدمنا ايضا صنف جديد من الدوال احادية الت, تحويالت التكامل , النقاط المتطرفة 

 والكافي لمدالة الشرط الضروري حيث حصمنا عمى بعض النتائج , مثل,ثر مشتقات رشاوية المعممة ؤ بواسطة م
    في الصنف كي تكون

. االلتواءالمجموعة المحدبة وخاصية ضرب  ,مؤثر بيرناردي            )  



 واخيرا درسنا صنف جديد من الدوال متعددة التكافؤ التوافقية من الشكل :
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     ∑   

 

       

       

 
 وتحقق الشرط
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}            

 
 ؤثر التكامميالتركيب الخطي, مبرهنة االنغالق, تطبيق الممى بعض النتائج مثل حدود المعامل, حصمنا ع
 ضرب االلتواء.  ليفينكستون وخاصية تكامل –ليبرا  – بيرناردي

 


