
 
 جًٕٓسٚت انعشاق       

 ٔصاسة انتعهٛى انعانٙ ٔانبحج انعهًٙ

 انجايعت انًستُصشٚت      

 لسى انشٚاضٛاث   -كهٛت انتشبٛت  

 

 
 

 سسانت يمذيت إنٗ 

 يتطهباث َٛم انجايعت انًستُصشٚت ْٔٙ جضء يٍ  –كهٛت انتشبٛت 

 دسجت ياجستٛش عهٕو فٙ انشٚاضٛاث

 يٍ لبم
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ٔٚعتبةش يٕضةٕع انتهٛةن يةٍ أْةى  ،تعذ انتبٕنٕجٛا انجبشٚت يٍ أْى فشٔع انتبٕنٕجٛا انعايةت      

    0  يٕاضٛع انتبٕنٕجٛا انجبشٚت

 -:نحاالث خاصت ْٙ إالفٙ انتبٕنٕجٙ انًسأنت انتٙ نى تحم بعذ   

انتٙ ٚكٌٕ فٛٓةا  P ، E  ٔBٕضٕعت عهٗ ًاْٙ انششٔط انًف ، B إنٗ Eيٍ  تطبٛما P إرا كاٌ 

P 0نبعض إَاعت انٛفٛ تطبٛما 

 

انًعشفةت انًتُٕعت  (CHP)ث انحذٚخت ُْانك انكخٛش يٍ خصائص انغطاء انٕٓيٕتٕبٙ فٙ انبحٕ

 0فضاءاث تبٕنٕجٛت E ، Bحٛج  P:E→Bعهٗ انتطبٛك 

    (CHP or HLP)    انشفع انٕٓيٕتٕبٙ    أٔنخصائص انغطاء احذ ْزِ انخصائص انشئٛسٛت 

 أَةٕاع أٔ(weak fibration)     تهٛفةا ضةعٛفا أٔ (fibration) تهٛفةا  Pْٙ انتٙ ٚكٌٕ فٛٓةا 

 X 0 إنٗيٍ خصائص انغطاء انٕٓيٕتٕبٙ بانُسبت  أخشٖ

 

نٓى انعذٚذ يةٍ انبحةٕث انتةٙ تتضةًٍ َتةائ  حةٕل ْةزا  [13][12]ْٔٛشٔص [6]أَكش، [2]سبشأ د

 0انًٕضٕع

فةٙ دساسةت انتطبٛمةاث انهٛفٛةت انٕاُْةت ْٔةٙ انتطبٛمةاث انتةٙ  إَجاصًِم تى جضء كبٛش يٍ ْزا انع

 0بانُسبت نكم فضاء (CHP)غٛش يتصهت كهٛا ٔخاصٛت انغطاء انٕٓيٕتٕبٙ  اأنٛافًتهك ت

 

   (Light map)انعذٚذ يٍ انششٔط انتٙ ٚكٌٕ فٛٓا انتطبٛك انٕاٍْ أعطُٛا انشسانتفٙ ْزِ   

 0 (fibration)تهٛفا

 -يٍ حالحت فصٕل : انشسانتِ تتأنن ْز

 

 -انفصم األٔل ٚتأنن يٍ حالحت بُٕد:

 

 انتةةةٙ َحتاحٓةةةا فةةةٙ ْةةةزِ األساسةةةٛت: اسةةةتزكشَا بعةةةض انتعةةةاسٚن ٔانحمةةةائك فةةةٙ انبُةةةذ األٔل 

 0االطشٔحت

ٕبٙ     ٔانًتعهمةةةةةت بُاشٚةةةةةت انٕٓيٕتةةةةة األساسةةةةةٛتدسسةةةةةُا انًفةةةةةاْٛى : ٔفةةةةةٙ انبُةةةةةذ انخةةةةةاَٙ

(Homotopy theory) 0       

 0(Covering Space)َا انخصائص األساسٛت نفضاء انغطاء: ففّٛ ركشاألخٛشانبُذ  أيا

 

 -:أٚضايٍ حالحت بُٕد  ٚتأننانفصم انخاَٙ 

 

َٔالشةةُا بعةةض انعًهٛةةاث  (Light map)دسسةةُا يفٓةةٕو انتطبٛةةك انةةٕاٍْ:  األٔلفةةٙ انبُةةذ 

لت بٍٛ انتطبٛةك انةٕاٍْ ٔكزنك َالشُا انعال 0انشٚاضٛت كانمصش ٔانتشكٛب ٔانجذاء الٖ تطبٛمٍٛ 

  0ٔانتطبٛماث االخشٖ

ٔعاللتةّ يةع  a  (a- Light map)–خصةائص انتطبٛةك انةٕاٍْ : دسسةُا ٔفةٙ انبُةذ انخةاَٙ

  0 (Light map)انتطبٛك انٕاٍْ

               ٔتهٛن ْٛةشٔص (Fiber structure): دسسُا انتشكٛب انهٛفٙ فٙ انبُذ انخانج أيا

.(Hurwicz fibration)  

 

 -:بُٕد  أسبعتيٍ  فٛتأنن األخٛشانفصم  ياأ



 

يعُٛةت  أَةٕاعٔدسسةُا كةزنك  P:E→Bتضًٍ خصائص ٔيفاْٛى حةٕل انتطبٛةك  -: األٔلانبُذ 

 X 0 إنٗبانُسبت  (CHP)يٍ خاصٛت انغطاء انٕٓيٕتٕبٙ

 تطبٛك غطاء  Light map) انتطبٛك انٕاٍْ ): دسسُا انششٔط انتٙ تجعم ٔفٙ انبُذ انخاَٙ 

(Covering map) ٔتكافؤ تبٕنٕجٙ  أ(Homeomorphism) 0 

ٔانةز٘  a (a-Light fiber map) –: دسسةُا انتطبٛةك انهٛفةٙ انةٕاٍْ فةٙ انبُةذ انخانةج أيةا

 0تكٌٕ انٛافت غٛش يتصهت يساسٚا كهٛا 

 0: لذيُا بعض انًسائم انًفتٕحت األخٛشفٙ انبُذ  ياأ

 

 0ٔ)انتطبٛك( ٚعُٙ )تطبٛك يستًش( )انفضاءاث( تعُٙ )فضاءاث تبٕنٕجٛت( األطشٔحتفٙ ْزِ 

 0ٔعكس رنك ٚكٌٕ يحذد


