الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا
قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
المقررات التكميلية  -المستوى الرابع
PME 104

الفيزياء الذرية والنووية

التركيب الذري – نموذج طومسون للذرة – نظرية راذرفورد لتشتت جسيمات ألفا – النظرية النسبيية الااةبة – تجرببة
ميكلسون مورلي – تأثير كومتبون – ذرة الهيبدروجي – النظبارر – اضبمالل ألفبا وبيتبا وجامبا – الجسبيمات اووليبة –
التفاعلت النووية – التركيب النووي والقوى النووية .
 PME 104الديناميكا الالرارية اإلحصارية
مقدمببة للقببرح اإلحصببارية – الوةببا اإلحصبباري لنظبباي جسببيمي – الببديناميكا الالراريببة اإلحصببارية – توزيببع ماكسببوي
بولتزمببان اإلحصبباري – تقييقببات بسببيقة للببديناميكا الالراريببة اإلحصببارية – توزيعببات يوزانيسببيتر فيرمببي ديببرا –
تقييقات – قانون نق القوة مفاهيم االنتقا الالراري .
PME 104

فيزياء اليلزما

تصببادي الجسببيمات فببي اليلزمببا – الموجببات الماجننيوهيدروديناميكيببة – الالركببة الميكروسببكوبية فببي اليلزمببا – تشببتت
كولوي – الموجات في اليلزما – معادلة فوكر بلنك – معادالت التصادي – العمليات اإلشعاعية – الفقدان اإلشبعاعي مب
اليلزما – ثيات اليلزما .
PME 101

اليصريات والتقييقات

الموجات الكهرومغناطيسية – التداخ – تشتت فرانهوفر وفرني – االستققاب – الليبزر والتذببذبات – الرنينيبات مرشبد
( دلي ) الموجات الضورية – اولياف اليصرية – تقديم لليصريات غير الاقية – بصريات فورير .
PME 104

النظرية الموجية الكهرومغناطيسية

تاللي المتجهات – الكهروستاتيكا – تعددية اوققاب – الماجنيثواستاتيكية – المجا المغناطيسي الناشئ م تيار منبتظم
في الفراغ – المجا المغناطيسي في وجود مادي – أسلوب القاقة المغناطيسية لال مسار المجا في ظروف مالدده .
PME 104

فيزياء المواد والتكنولوجيا

سببلو المببواد الصببلية – خببواا المببواد – طببور االتببزان – طببور عببدي االسببتقرار – الاببواا الميكانيكيببة ( اسببتاتيكية
وديناميكية ) للمواد – الاواا الكهرومغناطيسية – تأثر المواد باليينة الكيميارية الماليقة بها – اليوليمترات .
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كلية الهندسة

جامعة طنطا

القياسات

PME 104

القواعد اوساسية للقياسات – أنواع القاقة وتالويلتها – اإلزاحة – االنفعا – االهتزازات الموجيبة – الضبغ – درجبة
الالرارة – توليد وتشبغي ومعالجبة وترشبي و تالليب اإلشبارات – تالصبي الييانبات وتالويلتهبا ليبح وتالليب اإلشبارات
الرقمية – المعالجات الرقمية – اوغراض العامة وجهزة االختيارات االلكترونية .
PME 104

موضوعات في الفيزياء التقييقية

يتم اختيار مالتوى هذا المقرر بواسقة المشرف أو أستاذ المادة بالنسية لتاصص القالب ليكون المقرر تكميليا لدراسبة
القالب في الفيزياء
 PME 100تاللي رياضى
جير بوليان -اوعداد الالقيقية -الفضاءات المترية (اوسس -الراسم المتص  -النهايبات -متتابعبات كوشبى -فضباء البدوا
المتصلة -التفاضلت)  -المتتابعات الالقيقية -المتسلسلت الالقيقية  -فضاءات هيليرت -حساب التفاض والتكام .
 PME 140جير خقى
فضاء المتجهات الاقية -اوساس -االسبتقل واالرتيباط الاقبى -التالويب الاقبى -القبيم والمتجهبات الذاتيبة  -اليرمجبة
الاقية.
 PME 144تاللي عددى
ح المعبادالت الجيريبة -االسبتكما  -التكامب العبددى والتفاضب العبددى  -الاللبو العدديبة للمعبادالت التفاضبلية العاديبة-
نظرية التقريب -دراسة حساب الاقأ -تقييقات الالاسب.
 PME 144نظرية االحتماالت
تعريا االحتماالت -االحتما الشرطى -قاعدة بايز -دوا المتغير العشوارى -التوقع الرياضبى -العبزوي -بعب

توزيعبات

االحتمببا الهامببة للمتغيببر العشببوارى المتققببع والمتص ب  -اساسببيات نظريببة العينببات -فتببرات الثقببة -اساسببيات اختيببارات
الفروض.
 PME 144معادالت تفاضلية
الوجببود والوحدانيببة-الببنظم الاقيببة -الببنظم التالليليببة -نظريببة االسببتقرار -نظريببة شببتوري ليوفي ب  -مقدمببة فببى المعببادالت
التفاضلية الجزرية.
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 PME 141نظرية المجموعات
اوسس -نظرية جوردان هولدر -نظرية سيلو -تقييقات الزمر المالددة -الزمر التقليدية.
 PME 144التوبولوجى العاي

تعريا التوبولبوجى  -أمثلبة علبى الفراغبات التوبولوجيبة -المجموعبات المعلقبة -نقباط التبراكم داخب المجموعبة -مغلب
المجموعة -خارج المجموعبة -حبدود المجموعبة -نظباي الالبوارات -أسباس التوبولبوجى  -االتصبا  -خبواا االنفصبا -
اإلةمات.
 PME 144ميكانيكا الموانع
مقدمببة -معببادالت الالركببة -المعببادالت الكميببة المسببتمرة -معببادالت القاقببة ليرنببولى  -نظريببة الببدفع  -الالركببة المسببتوية-
االرتياط مع معادالت القاقة -نظرية المتغيرات المركية -التالويلت المتوافقة -اومواج السقالية -اللزوجة.
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الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا
قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
المقررات التمهيدية -المستوى الاامس

 PME 404الكشا ع اإلشعاع وقياسا ته
تأثيرات اإلشعاع – إحصاريات نواتج القياسات – التاللي اإلشعاعي القيفي باستاداي الكواشا مع جهباز التالليب متعبدد
القنوات – الالفية اإلشعاعية وحاميات الكواشا م الالفية اإلشعاعية المالي بها .
 PME404اساسيات الفيزياء الذرية
خببواا الموجببات االلكترونيببة للببذرة  -خصببارص طيببا اشببعة اكببس – الببرواب الكيمياريببة – تكببون اليلببورات – الشببك
التركييي لليلورات – تشتت اشعة اكس – الهياك االيونية – نواة الذرة
PME 404

فيزياء الكم

النظريببة النسببيية الااةببة  dualityاالزدواجيببة – الاببواا الجسببيمية للموجببات والاببواا الموجيببة للجسببيمات –
اوطيبباف الذريببة والتركيببب الببذري – ميكانيكببا الكببم اووليببة – نظريببة الكببم لببذرة الهيببدروجي – الببذرات – الجزيئببات
والتفاعلت الذرية .
PME 401

أساليب طاقية في الكهرومغناطيسية

الكهرومغناطيسببية والميكانيكببا -أسببس تذبذبيببة فببي الميكانيكببا والكهرومغناطيسببية – بع ب
مقارنة بع
PME 404

النظريببات العامببة للقاقببة –

القرح لالسابات بقاء القاقة في المجا الكهرومغناطيسي وظروفها.
فيزياء الجوامد

التركيب اليلوري – حيود الموجات بواسقة اليلورات – ثوابت ومعاملت المرونبة – الابواا الالراريبة  -طاقبة فرمبي
لنظاي عديد اإللكترون – التوةي الكهربي عند الترددات العالية – طاقة الرب – االنيعاث الالراري اويوني energy -
 bandليلورات أشياه الموةلت – أسق فرمي – المعادن .
PME 404

موضوعات في الفيزياء التقييقية

موضببوعات نوعيببة علببى الفيزيبباء التقييقيببة فببي التقببورات الجاريببة ويببتم اختيببار الموضببوعات ع ب طري ب المشببرف
الرريسي اعتمادا على الالفية الدراسية وتهدف إلى توجيههم إلى مجا اهتمامهم في مرحلة الدراسات العليا .
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جامعة طنطا
 PME404مشروع تقييقي – فيزياء
 PME404اساسيات االحصاء وتقييقاتها

المتغيببرات العشببوارية المتعببددة -التوقببع الهامشببى -توزيعببات االحتمببا المرتيقببة -نظريببة التقببدير -نظريببة اختيببارات
الفروض -االرتياط واالنالدار الاقى اليسي  -توزيعات المعاينة -تقييقات.
 PME 400اليرمجة الرياضية
مقدمة – مفاهيم اساسية – مهارات اليرمجة – المتجهات والمصفوفات – تقييقات على المسار الهندسيه باستاداي
الالزي الجاهزة مث
Matlab, Mathmatica, Maple, MathCAD
 PME440مشروع تقييقي  -رياضيات
 PME444الهندسة التفاضلية
تمثي المستويات -تمثي المنالنيات فى الفضاء -االنالناء -تمثي اوسق وخصارصها -رواسم اونواع الماتلفة.
 PME 444معادالت تفاضلية عادية
نظريببة الصببفات الكيفيببة للمعببادالت التفاضببلية -وجببود وحدانيببة الال ب  -نظريببة االسببتقرار -نهايببة الببدورة -تقييقببات علببى
نظرية االهتزازات.
 PME 444التوبولوجى الجيرى
الزمرة اوساسية والفضااء المغقى -نظرية الهومولبوجى الشباذة وتقييقاتهبا -نظريبة الكومولبوجى -نظريبة االزدواجيبة-
نظرية الهرمونوبى -تقييقات -العلقة بي ا لهومولوجى والهرمونوبى .
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الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا
قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
مقررات درجة الماجستير – المستوى السادس
 PME 404الديناميكا الكهربية

معبادالت ماكسبوي وتببأثر المجباالت بمعامب – بقبباء القاقبة وكميبة الالركببة – الموجبات الكهرومغناطيسبية وانتشببارها –
تشتت وحيود الموجات الكهرومغناطيسية – فيزياء الهيدرودينامكية المغناطيسية واليلزما – ديناميكبا تشبيه الجسبيمات
– اإلشعاع الناشئ م الشالنات المتالركة – مجاالت متعددة اوققاب – الاواا الكهرومغناطيسية للموةلت الفارقة .
 PME 404موضوعات متقدمة في الفيزياء اإلحصارية والنظرية
الميكانيكبببا اإلحصبببارية الكميبببة – مجببباالت ديبببرا – كهبببر وديناميكيبببة الكبببم – الميكانيكبببا اإلحصبببارية الغببباز – وبعببب
الموضوعات التقييقية المتوافقة مع مجا الدراسة يالددها أستاذ المادة أو المشرف على طالب الماجستير .
PME 404

االلكترونيات اليصرية

أجهزة أشياه الموةلت – االلكترونيات فارقبة التوةبيلية – تقبوير االلكترونيبات اليصبرية لليبزر – اوليباف اليصبرية –
تقييقات
 PME 401موضوعات متقدمة في الفيزياء التقييقية
موضبوعات علبى الفيزيباء التقييقيبة يبتم تالديبدها حسبب التقبورات الالاليبة يبتم اختيبار موضبوعي ياتارهمبا المشببرف
الرريسي على أساس الالفية اوكاديمية لقالب الماجستير هادفا إلى اتجاه التاصص في رسالته .
 PME 404مقدمة في الفيزياء الاليوية
Introduction to Biophysics
Membrances, interaction between fluid Membrances, the Halfrich undulation
interaction between flexible fluid Membrances, synchrotron X-ray scattering, DNAMembrances complexes, the Lamellar LC phase of cationic limpsome – DNA
complexes, overcharging of CL-DNA complexes, the inverted hexagonal HC phase of
 CL-DNA complexes, DNA in two dimensions, Multi- Lamellar onion phase, VesosmesLiposomes inside vesicles.
PME 404الفيزياء النووية واإلشعاعية ()4
موضوعات يتم اختيارها بواسبقة المشبرف الرريسبي متعلقبة ببالتكنولوجي الجاريبة وتقييقاتهبا وذلبك لبدعم القبلب فبي
درجة الماجستير
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الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا
 PME 404تقنيات القاقة في الهيدروجي

خواا الهيدروجي الفيزيارية والكيميارية – تقنية إنتاج الهيدروجي م مصادرة الماتلفة – الصور الماتلفة الختبزان
الهيدروجي وتقييقاته .
 PME 404نظم ضورية
الببببدالر أو المرشببببدات الضببببورية للموجببببات – اليصببببريات الهندسببببية – معببببادالت ماكسببببوي – التشببببتت االمتصبببباا
وميكانيزميبات الفقبدان اوخبرى – المفباهيم اوساسبية النيعبباث الضبوء – أشبياه الموةبلت – الليبزر ونمباذج للتقييقببات
اليصرية .
 PME 400حلقة بالثية – فيزياء
ك طالب ماجستير مقالب بإعداد مالاضرة في موضوع دراسته في مجا تاصصه معتمدا علبى تغقيبة معظبم مبا يغقبي
موضوع رسالته في ذلك المجا ويتعل باهتماي اوبالاث الجارية في مجا الفيزياء
 PME 440المعادالت التكاملية
طرح ح المعادالت التكاملية -اونواع الشاذة م المعادالت التكاملية وطرح حلها.
 PME 444نظرية اومثلية
اومثلية الغير مشروطة -اليرمجة الغير خقية -اومثلية الغير تفاضلية -تقييقات.
 PME 444توبولوجى الزمر
أساسيات مقياس هار  -النظرية العامة لنظرية تالويلت الزمر -وجود الشرار مع النقييقبات -نظريبة سبميح لتالبويلت
الزمر.
 PME 444الجير الاقى المتقدي
موضوعات متقدمة ماتارة م المشرف معتمد على خلفية القلب.
 PME441المعادالت التفاضلية الكسرية ()4
مقدمة – اونواع الماتلفة للشتقاح الكسرى و التكام الكسرى – المعادالت التفاضلية الكسرية العادية – نظريبة وجبود
و وحدانية الاللو – طرح ح المعادالت التفاضلية الكسرية.

 PME 444حلقة بالثية – رياضيات
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جامعة طنطا

ك طالب ماجستير مقالب بإعداد مالاضرة فبي موضبوع دراسبة وياتبار لمجبا تاصصبه معتمبدا علبى تغقيبة معظبم مبا
كتب في موضوع رسالته في ذلك ويتعل باهتماي اوبالاث الجارية في مجا الرياضيات.
 PME 444المعادالت التفاضلية الجزرية()4
معببادالت االنتشببار لوس ب غيببر منببتظم  -ح ب معببادالت تفاضببلية جزريببة غيببر متجانسببة تالببت شببرط االرتيبباط بالوقببت فببى
اإلحداثيات الكارتيزية -تقييقات على أساليب المتغيرات المركية -دالة جبري للرتيباط أو االسبتقل عب الوقبت -القبرح
المميزة لمعادالت انتشار الموجة فى حالة عدي االتصا .
 PME 444ميكانيكا الموانع ونظرية المرونة
اوسس الرياضية لميكانيكا لموانع ونظرية المرونة.
 PME 444طرح عددية متقدمة
طرح عددية لال المعادالت التفاضلية ( العادية -الكسرية -الجزرية) م امثلتها :طرح الفروح المالددة -القرح
التكرارية  -طريقة العناةر المالددة  -طريقة القيا الزارا -طريقة الاقوط  -طرح الشيكات المتعددة -مقدمة فى
طرح الالساب المتوازية عالية اوداء ,تقور اليرمجيات الجاهزة.
 PME 440معادالت تفاضلية عادية متقدمة
وجود و وحدانية الاللو ( للنظمة التي ال تعتمد على الزم – للنظمة ذات معاملت تعتمد على الزم )  -االنظمة
الاقية ذات معاملت ثابتة و دورية تالليلية – النقاط الالرجة للنظمة التى ال تعتمد معاملتها على الزم –مسار
 – Self-Adjoint Eigenvalueالمفكو بداللة  – Eigen Functionsنظرية االتزان و دوا - Liapunov
مواضع االتزان و دراسة استقرارها -االعداد الالقيقية – مقدمة في الفضاءات المترية و الاصارص االساسية لها –
دراسة موسعة للدوا المتصلة.
 PME 440تاللي دالى
الفضاءات المعيارية -فضاءات بناخ -نظرية اسكولى -نظرية ورترس -نظرية بناخ -الفضاءات المزدوجبة -نظريبة ريبز-
فضاءات هيليرت.
 PME 444التوبولوجى ونظرية الماقوطات
مقدمة التوبولوجى العاي  -نظرية الماقوطات :تعريفبات -تبلزي الماقوطبات  -االرتيباط -اومثليبة  -القياعبة والتلبوي -
اوشجار -اوشجار الثنارية -تقييقات.
 PME 444التوبولوجى الجيرى
الزمببر :فبببروض وأمثلبببة -نظريبببة الجببرانج وتقييقاتهبببا -المولبببدات والعلقبببات -الزمببر الجزريبببة  -التشبببابه  -الاللقبببات -
المجاالت.
 PME 444نظرية االحتماالت المتقدمة
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االنالدار الاقى المتعدد -تاللي التياي  -االحصاء اللمعلمى -تصميم التجارب.
 PME 441طرح حسابية للمعادالت التفاضلية الجزرية
مقدمة فى األنواع المختلفة للمعادالت التفاضلية الجزئية وكذلك الشروط الحدية و بعض الطرق العددية -مسائل القيم

الحدية الناقصة والمكافئة و الزائدية ( طرق الفروق المحددة ذات الرتبة الثانية و الرتب األعلى) -طرق العناصر

المحددة( طريقة  - Galerkinطريقة االنتظام) -دراسة التقارب و االستقرار -نظرة عامة على الحزم الجاهزة -بعض

الطرق المتقدمة( طرق متوازية Domain decomposition, Schur complement method, Schwarz

)-alternating (splitting) method, Multigrid method ,Fast Fourier Transform solvers

البرمجيات الجاهزة.

 PME444الديناميكا التفاضلية
المقويببات -الببديناميكا التفاضببلية -متجببه النققببة الثانيببة والمببدارات -المقويببات المسببتقرة وغيببر المسببتقرة -اوجسبباي
الجاذبة -تقسيم نقاط الرواسم الثابتة والمدارات الدورية -العقد السرجية -تقييقات.
 PME 444بالوث العمليات
نظرية اومثلية -اومثلية للدوا ذات متغير واحد والدوا متعبددة المتغيبرات  -طبرح اليالبح -المسبار ذات اليعبد الواحبد
ومتعددة اوبعاد -اونواع الماتلفة لليرمجة الرياضية.

قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
مقررات درجة الماجستير – المستوى السابع
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الفيزياء النووية واإلشعاعية()4

موضوعات يتم اختيارها متعلقة بالتقورات الجارية فبي مجبا الفيزيباء النوويبة اإلشبعاعية .يبتم اختيباره أيضبا بواسبقة
المشرف الرريسي بهدف دعم طلب الدكتوراة ناحية مجا تاصصهم في مرحلتهم التي هم فيها .
PME 404

الكترونيات الجوامد

نقببباح القاقبببات االلكترونيبببة – بلبببورات أشبببياه الموةبببلت – التوةبببيلية الفارقبببة – خبببواا العبببواز الكهرباريبببة –
اليارامغناطيسية – الفيرومفناطيسية .
PME 404

ميكانيكا الكم

معادلة شرود نجر وحلها – معادلة شرود نجر لألطياف المتص وال منفصلة – طرح تقرييية لالب معادلبة شبرود نجبر –
تفسببير إحصبباري لميكانيكببا الكببم – نظريببة الكببم لعشببعاع – نظريببة حركببة جسببيم فببي مجببا مركببزي منببتظم – حب مسببار
بسيقة في اإلحداثيات الكروية .
ذرة الهيدروجي في مجا كهربي – تشتت الجسيمات بتأثير قوى مركزية – الذرة في مجا مغناطيسي .
PME 401

مقرر اختياري تاصصي لموضوعات جديدة في الفيزياء

PME 404

التاللي القيفي التقييقي

موضببوعات يببتم اختيارهببا فببي التالليب القيفببي التقييقببي مرتيقببة بببالتقورات الجاريببة – يببتم اختيارهببا لقببلب الببدكتوراة
بواسببقة المشببرف الرريسببي وتعتمببد علببى الالفيببة العلميببة لببه هادفببة إلببى تببوجيههم إلببى مجببا تاصصببهم بعببد مرحلببة
اليكالوريوس .
PME 404

الصوتيات

أسببس الالركببة االهتزازيببة – الموجببات القوليببة – اووتببار المتذبذبببة – القضببيان المتذبذبببة – المعببادالت الموجيببة ثناريببة
اوبعبباد – معادلببة الموجببة الصببوتية والال ب اليسببي لهببا – انعكبباس وانتشببار الموجببات الصببوتية – امتصبباا وإضببعاف
الموجات الصوتية في الموارع – إرسا واستقيا الموجات الصوتية .

PME 404

موضوعات متقدمة في فيزياء القاقة
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مفاهيم الجسيمات اوولية –الجسيمات النووية الكتلة وتفاعلتها – نموذج مكونات الجسيمات – معجبلت الجسبيمات –
مفاعلت االندماج النووي – فيزياء القاقة الشمسية وتقنياتها – فارقة التوةيلية ودرجات الالرارة العالية .
PME 404

اساسيات الفيزياء الصالية

مستقي علم استاداي االشعاع في القب -العلج باالشعاع بالكوبالت – اتجاهات وطموحات العلج باالشعة – التصوير
بالرني المغناطيسي النووي – قياس الكهربية الاليوية والمغناطيسية الاليوية – تتيع التغيير والتقوير والتقييقات
القيية والفوح ةوتية واليزر.

PME 400

حلقة بالثية – فيزياء

ك طالب دكتوراة مقالب بإعداد مالاضرة في موضوع دراسته متعلقة بمجا تاصصه في موضوع رسالته معتمدا على
تغقية معظم ما كتب في ذلك ويتعل باهتماي اوبالاث الجارية في مجا الفيزياء .
 PME 440العمليات العشوارية
نظاي حسابى وساسيات متعددة فى العمليات العشوارية وطبرح فرعيبة -سلسبلة مباركوف (اليبارامتر المتصب والمتققبع)
طرح بواسون  -طارح جاوس  -حركة برونيان.
 PME 444نظرية القوابير
وةبببا وإعبببداد نظببباي القبببوابير -العمليبببات العشبببوارية المناسبببية -نظببباي القبببوابير اوولبببى -نظببباي القبببوابير المببباركوفى
واللماركوفى -شيكة القوابير.
 PME 444الديناميكا المتقدمة لألجساي الصلية
معادالت أوبلر بواسون -التكام بالمتسلسلت -الدوا الناقصية -النظاي القانونى التكاملى 0الصبورة التكامليبة لمعبادالت
أوبلر  -بواسون -حركة الجسم الصلب فى مجا القوة النيوتونية.
 PME 444المجموعات االستقرابية
مقدمة عب نظريبة المعرفبه  -قاعبدة المعرفبه  -تصبنيا الييانبات  -العلقبات التكافئبة وتصبنيا المعلومبات – الفضباءات
االسببتقرابية وخصارصببها – المجموعببة االسببتقرابية – التقريببب السببفلى والعلببولى لمموعببة مببا –علقببة التوبولبببوجى
بالمجموعات االستقرابية – التساوى و االحتواء االستقرابى لمجموعتي – اختزا المعلومبات – االختبزا و القلبب او
اللب للمعلومات الغير ضرورية فى نظاي معلوماتى – االعتماد فى نظاي القاعدة المعلوماتيبة (  - )ch.4التمثيب الجبدولى
المعرفى – مصفوفة التمييز – تيسي جداو ةناعة القرار (حتى .(ch.4
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 PME 441نظرية الماققات 4
الماققات والالققات الجزرية – تشابه الاققات – مصفوفة الداللة واالرتبي – درجبة البرأس – المسبارات المغلقبة –
تقييقات ( أقصر مسار فى الماق – نظرية سييرنر).

 PME444المجموعات الميهمة ((Fuzzy sets
م المجموعات العادية الى المجموعات الفازية – المفاهيم االساسية للمجموعات الفازية – تمثي المجموعة الفازية
– العمليات على المجموعة الفازية – االعداد الفازية – العلقات الفازية – معادالت العلقات الفازية .
 PME 444حلقة بالثية – رياضيات.
ك طالب دكتوراة مقالب بإعداد مالاضرة في موضوع دراسته متعلقة بمجا تاصصه في موضوع رسالته معتمدا على
تغقية معظم ما كتب في ذلك ويتعل باهتماي اوبالاث الجارية في مجا الرياضيات
 PME444نظرية الصلحية واختيارات الالياة
نماذج االنهيار -توزيعات بواسون و ويي  -دوا هازرد والصلحية -عمليات العد -النظاي ذو الوحدات المسبتقلة -نمباذج
ماركوف -الاتيار الالياة المتسارع-تاللي بيانات الالياة -فصو توزيعات الالياة.
 PME 444الهندسة التفاضلية
الهندسة التفاضلية للمنالنيات  -الهندسة التفاضلية للسقوح -موازنة المنالنيات وموازنة السقوح -خوارزميات -تقباطع
الققع المستقيمة -التالدب  -تقارب النقاط.
 PME 440النماذج الرياضية
هذا المنهج يهدف إلى عرض مفهوي النمذجة الرياضية وأسالييها  -تقييقاتهبا باسبتاداي برنبامج ا مباتلب والسبيملينك
وتوضي بع

أنواع اونظمة الديناميكية المستمرة اعتمادا ً على اهتمامات المالاضر والقلب.

 PME 440معادالت تفاضلية جزرية ()4
معادلببة البببلس – دالببة جببري – طببرح المتغيببرات المركيببة – مسببألة  – Sturm-Liovilleالمفكببو بداللببة الببدوا
المميزة – طريقة  - Hilbert Space Methods for Elliptic Equations,وجود و وحدانية الاللو .
 PME 444الالوسية عالية االداء)(4
مقدمة فى الالوسية المتوازية-تقيي الالوسية المتوازية فى النظم الاقية ( القرح المياشرة و الغير مياشرة).
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 PME 444االرتياط فى الفراغ على الصور الرقمية
االرتياط فى الفراغ الثنارى على الصور الرقمية  -االرتياط فى الفراغ الثلثى على الصور الرقمية – الترةيص
والشيكات – مكونات الصورة الرقمية و تر قيمها (روزنفلد – طريقة الترتيب) المنالنى الرقمى و الجزء م المنالنى –
التوبولوجى الرقمى .

 PME444تقييقات على المجموات الفازية (الميهمة)
نظرية السماحية – المنق الميهم – المعلومات الل بقينية – االنظمة الفازية – نمذجة معرفية – قاعدة الييانات الفازية
و االنظمة المعلوماتية – ةنع القرار الفازى .
 PME 441نمذجة العشواريات
توليد اوعداد العشوارية -توليد المتغيبرات العشبوارية المتققعبة -توليبد المتغيبرات العشبوارية المتصبلة -مالاكباة اوحبداث
المتققعة -التاللي اإلحصارى لمارجات المالاكاة -تقييقات.
 PME 444الميكانيكا التالليلية لنظاي م الجزريات واوجساي الصلية
أساسيات وتعريفات اوبعاد الثنارية لالركة جسم ةلب ومفاهيم أساسية  -نظرية البدوران المالبدود لجسبم ةبلب -كميبات
ديناميكيببة أساسبببية -الشبببغ وطاقببة الجهبببد -المعبببادالت العامببة فبببى البببديناميكا  -اإلحصبباء التالليليبببة -معادلبببة الجبببرانج
التفاضلية -الصور الماتلفة لمعادالت الالركة  -ديناميكية الالركة النسيية -المعادلة القانونية ونظرية الجاكوبيان -قاعدة
التفسير فى الميكانيكا.
 PME 444الالوسية عالية االداء)(4
تقيي الالوسية المتوازية فى المعادالت التفاضلية الجزرية (أحادية و ثنارية اليعد) وكذلك تقييقها فى االستكما .
 PME444المعادالت التفاضلية الكسرية ()4
ميادئ نظرية المعادالت التفاضبلية الكسبرية – طريقبة التالويب التكباملي اليجباد حلبو المعبادالت التفاضبلية الكسبرية –
المعادالت التفاضلية الكسرية الاقية – القرح العددية التالليلية لال المعادالت التفاضلية الكسرية.

 PME 444المجموعات االستقرابية و ةناعة القرار
استنتاجات معلوماتية – لغة منققية القرار – استنتاج فى منققية القرار – المصداقية والمعلومات الغير مدركة
(الغامضة) – االعتماد فى الصفات – قواعد اختزا القرار – ةنع القرار  -اختزا جدو القرار – طرح حساب القرار
– المعلومات الغير كاملة – تاللي الييانات – نموذج المالاكاة – دوارر التوي – التعلم االلى .
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 PME 440نظرية الماققات 4
التوةيلية فى نظرية الماققات – الالواجز – تقييقات فى التوةي – مسار أويلر و هاميلتون المغلقة – تقييقات على
مسارات أويلر و هاميلتون المغلقة – الملرمة  -الملرمة على الماق ذو الجزري – السريان و السريان ذو القيمة
العظمى – تلوي الرؤوس و االحرف فى الماققات .

 PME 440نظرية الماققات 4
أقصى ملرمة – الملرمة المتقنة – تلوي االحرف – تكوي الرؤوس – الفئات المستقلة فى الماققات – الماققات
فى المستوى  -الماققات المتجهة -الشيكات – فراغ المسارات المغلقة و فراغ العقد .
 PME 444طرح العناةر المالددة للمهندسي
ب
مقدمببببة  -مفبببباهيم أساسببببية  -تكببببوي وتببببدقي الشببببيكة  -تصببببلب مياشببببر  -طريقببببة اليببببواقى واالخببببتلف ,الصببببياغة
الضعيفة,اوسبباليب الماتلفبب ة فببي حبب المشبباك الهندسببية و مبب امثلتهببا(التقيي للجمالونببات والكمببرات واإلطبببارات
المستوية ,المشاك الاقية والتي تعتمد على الزم للموارع وسريان الالبرارة  ,مشباك أحاديبة وثناريبة اليعبد ,المشباك
المقاطية)  -تقور اليرمجيات الجاهزة.
 PME 444نظرية االضقراب والقرح التقرييية
عرض القرح الماتلفة -نظرية االضقراب العادية والشاذة -القيقات الالدية االبتدارية -نظرية راى -مسار تقييقية.
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Mathematics and Engineering Physics Course Offering – credit four
PME104 Atomic and Nuclear Physics
Atomic structure. Thmoson’s model of the atom. Rutherford’s theory of α-particles
scattering. The special theory of relativity: Michelson-Morley experiment. The Compton
effect. The hydrogen atom. Multi-electron atoms. Isotopes. Α-decay. Β-decay. γ rays and γdecay. Elementary particles. Nuclear reactions. Nuclear forces and nuclear structure.
PME104 Statistical Thermodynamics
Introducing the statistical methods. Statistical description of a particle system. Statistical
thermodynamics. Maxwell-Boltzmann distribution. Simple applications of statistical
thermodynamics. Bose-Einestein and Fermi-Dirac distributions. Applications: Law of mass
action; transport phenomena.
PME104 Plasma Physics
Act of collision of particles in a plasma. Magnetohydrodynamic waves. Macroscopic motion
in a plasma. Coulomb scattering. Waves in a plasma. Fokker-Plank equation. Collision
equations. Radiation processes. Radiation losses from the plasma. Plasma stability.
PME101 Optics and Applications
Electromagnetic waves. Interference. Fraunhofer and Fresnel diffraction. Polarization.
Laser and oscillation.Resonators. Optical waveguides. Optical fibers. Introducing nonlinear
optics. Fourier optics. Stimulated emission and amplification. Saturation. Q switching.
Coherent optical oscillations..
PME104 Electromagnetic Wave Theory
Vector analysis. Electrostatics. Boundary conditions in electrostatics. Multiple poles.
Dielectrics. Magnetostatics. The magnetic field due to a steady current in free-space. The
magnetic field in the presence of matter.. Magnetic energy method of solving field problems
subjected to certain boundary conditions.
PME104 Material Science and Technology
Behavior of solids. Characterization of matter. Phase equilibrium. Phase instability.
Transformations. Material response to mechanical forces (static and dynamic loads).
Electromagnetic properties of matter. Non-ferrous alloys. Glass and amorphous materials.
Substances and material treatment. Material response to surrounding chemical environment.
Polymers.
PME104 Measurements
Basic principles of measurements. Types of energy converters. Displacement. Strain.
Vibration. Pressure. Temperature. Amplifiers. Signal generation and processing. Signal
filtering and analysis. Data acquisition and conversion. Transmission and analysis of digital
signals. Microprocessors. General purpose of electronic testing devices. Microchips.
PME104 Topics in Applied Physics
Tow or three topics are specified by the supervisor based on the academic background and
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aiming support the next courses .

PME 140 Mathematical Analysis
Boolean Algebra- Real numbers- Matrix spaces (Basis- Continuous mapping- limitsCauchy- sequences space of continuous functions- derivatives) - Real sequences- real seriesHel bort spices- calculus and integral.
PME 140 Linear Algebra:
Linear vector space- basis- linear independence and dependence- linear transformationEigenvolues and Eigen Vectors- linear programming.
PME 144 Numerical Analysis:
Solution of algebraic equations - Interpolation- Numerical integration and numerical
differentiation - Numerical solution of ordinary differential equation- Approximation theory
- Error bound- Application of computer in numerical analysis.
PME 144 Probability Theory
Definition of probability- Conditional probability- Baye's theory-Functions of random
variable –mathematical expectation-moments- some important discrete and continuous
probability distributions-Basics of sampling theory- Confidence intervals- basics of
hypothesis testing.
PME 144 Differential Equation
Existence and uniqueness- linear system- analytic system- stability theory-Sturm- Liouville
theory- Introduction in partial differential equations.
PME 141 Groups Theory
Basics - Selio theory- gorden - Holder theory-Application of discrete groupscommon(ordinary) group.
PME 144 general Topology
Definitional Topology- Examples on Topological spaces- closed sets- Accumulation pointsInteior set- closure of a set- Exterior of a set-boundary set- Neigbbourhood system - Basis
of topology- Continuity- discontinous- compactness.

PME 144 Fluid mechanics
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Introduction- Equations of motion- Bernoulli’s equations of energy- Impluse theory- Plane
motion- Relation between energy equations- Complex variables theory- Harmonic
Transformation- Viscosity - Continuous quantum motion.

Mathematics and Engineering Physics Course Offering – credit five
PME404 Radiation Detection And Measurements
Radiation Interactions, Counting Statistics, Radiation Spectroscopy With Scintillators,
Germanium Pulse Processing And Shaping, Multi Channel Pulse Analysis, Background
And Detector Shielding.
PME404 Principles of atomic physics
Electron waves, wave mechanics, electron clouds of atoms, characteristic of X-ray
spectrum, chemical bonds, crystal formation, lattice structure of crystals X-ray diffraction,
ionic lattices, and atomic nucleus
PME404 Quantum Physics
Special theory of relativity. Duality: particle properties of waves; wave properties of
particles. Atomic spectra and atomic structure. Elementary quantum mechanics. Quantum
theory of the hydrogen atom. Atoms with multiple electrons. Moleules. Atomic reactions.
PME401 Energy Methods In Electromagnetism
Electromagnetism and mechanics – varitional principles in mechanics - varitional principles
in electromagnetism – some general energy theorems – some conditions – electromechanical
energy conservation – comparison of method for the calculation of electromagnetic field .
PME404 Solid State Physics
Crystal structure. Diffraction of waves by crystals. Reciprocal lattice. Elastic constants and
elastic moduli. Crystal binding. Phonons: lattice vibrations; thermal properties. Dielectrics.
Fermi energy of a multi-electron system. Electrical conductivity at high frequencies.
Plasmons. Binding energy. Thermoionic emission. Energy bands. Semiconductor crystals.
Fermi surfaces. Metals

PME404 Topics in Applied Physics
Specified topics on applied physics in current developments. The topics are selected by the
supervisor based on the audience background and aiming directing them into their
postgraduate field of interest.

PME404 Applied Project – physics
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PME 404 Basic of statistics and its Applications
Multivariate random variables- Marginal expectation- Joint probability distributionsEstimation theory- Hypothesis testing theory- Simple linear regression and correlationSampling distribution- Application
PME 400 Mathematical Programming
Introduction – Basic concepts – Programming skills – Vectors and matrices – Application
on engineering problems using software packages such as Matlab, Mathematica, Maple,
MathCAD.
PME440 Applied Project – Mathematics
PME 444 Differential geometry
Representation of planes- Representation of curves in spaces - Curvature- Representation of
surfaces and its properties - Mapping other different types.
PME 444 Ordinary differential equations
Qualitative behavior theory of ordinary differential - Equations existence and uniqueness of
solutions- Stability theory- Limit cycle - Application on vibration theory.
PME 444 Algebraic Topology
Basics groups- Singular Homology theory and its application- Komology theory- Homotopy
theory- Relation between Homology and Homotopy- Applications- Duality theory.
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Mathematics and Engineering Physics Course Offering – credit six
PME404 Electrodynamics
Time-dependent fields. Maxwell’s equations. Conservation of energy and momentum.
Planar electromagnetic waves. Wave propagation. Simple radiation systems. Scattering and
diffraction. Magnetohydrodynamics and the plasma physics. Dynamics of relativistic
particles. Radiation by moving charges. Multipole fields. Electromagnetic properties of
superconductors.
PME404 Advanced Topics in Applied Physics
Specified topics on applied physics in current developments. Two topics are selected by the
supervisor based on the academic background and aiming towards.
PME404 Optoelectronics
Atomic transitions. Semiconductor devices. Superconducting electronics. Optoelectronic
modification of lasers. Optical fibers. Masers. Ferrites. Liquid crystals and applications.
PME401 Advanced Topics in Theoretical and Statistical Physics
Quantum statistical mechanics. Quantization of scalar and Dirac fields. Quantum
electrodynamics. Conformal field theory. Statistical mechanics for lattice gas. Transport
phenomena computational physics.
PME404 Introduction to Biophysics
Membrances, interaction between fluid Membrances, the Halfrich undulation interaction
between flexible fluid Membrances, synchrotron X-ray scattering, DNA- Membrances
complexes, the Lamellar LC phase of cationic limpsome – DNA complexes, overcharging of
CL-DNA complexes, the inverted hexagonal HC phase of CL-DNA complexes, DNA in two
dimensions, Multi- Lamellar onion phase, Vesosmes -Liposomes inside vesicles.

PME404 Nuclear and Radiation physics(4)
Specified topics on nuclear and radiation physics in current developments selected by the
supervisor aimed to directing them into their postgraduate field
PME404 Hydrogen Energy Technologies
Physical and chemical properties of hydrogen. Hydrogen production technology from: fossil
fuels; biomass; water. Energy storage: gaseous storage; liquid storage; metal hydrides.
Hydrogen conversion technologies. Applications.

PME404 Optical Systems
Optical waveguides : geometric optics; Maxwell’s equations; dispersion; material;
absorption and other loss mechanisms. Optical transmitters : basic concepts of light
emission from: semiconductors; LEDs, lasers. Optical receivers. Optical amplifiers:
semiconductor amplifiers; Raman amplifier; rare-earth doping amplifiers.
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PME400 Seminar - physics
Each student is required to prepare and present a major seminar, based upon extensive
research work and literature surveys, on any topic of current research interest in Engineering
Physics.

PME 440 Integral equations
Methods of solution of integral equations- Singular types of integral equations and the
methods of its solution.
PME 444 Optimization Theory
Unconditional optimization- Nonlinear programming – Non differential optimizationApplications.
PME 444 Topological Group
Basics of Har’s measure - General theory for group transformation theory- Applications
Smith theory for group transformation.
PME 444 Advanced linear Algebra:
Advanced topics selected by supervisor
PME 441 Fractional Differential Equation (4)
Introduction – Different types of fractional derivatives and fractional integrals - Ordinary
fractional differential equations - Theory of Existence and uniqueness of solutions Methods for explicitly solving fractional differential equations.

PME444 Seminar - Mathematics
Each student is required to prepare and present a major seminar, based upon extensive
research work and literature surveys, on any topic of current research interest in Engineering
Mathematics.
PME 444 Partial differential equations(4)
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Wave equation in irregular domain - Solution of non homogenous P.D.E. under time
condition in cartisan coordinates-Applications of complex variables techniques Green’s
function for dependence and independence of time. Characteristic methods for wave
equation under discontinuity condition.

PME 444 Mechanical Fluids and theory of Elasticity
Groups: Assumptions and Examples- Lagrange’s theory and Topics selected by supervisor.

PME 444 Advanced Numerical Methods
Numerical methods for solving ordinary ,fractional and partial differential equations: finite
difference, iterative, finite element, pseudo spectral , method of lines and multi grid
methods; Introduction to high performance computing and parallel algorithms; Grid
computing; Visualization tools, software development.

PME 440 Advanced Ordinary Differential Equations
Existence and Uniqueness of Solutions( for autonomous systems,for non autonomous
systems) -Linear Systems With Constant, Periodic and Analytic Coefficients, Singularities
of Autonomous Systems, Self-Adjoint Eigenvalue Problem, Expansion in Terms of Eigen
Functions, Stability Theory and Liapunov Functions-Singularities of Autonomous Systems,
stability of autonomous systems, stability of non autonomous systems.
PME 440 Functional Analysis
Norrmed spaces- Banach space- Escolli theory-Weierstrasis theory- Banach theory- Double
spaces- Ritz theory- Helbert’s space.

PME 444 Topology and Graph Theory
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Introduction in general topology- Graph theory definitions, isomorphic graphs- dependency
optimization- coloring and printing- trees double trees- applications.
PME 444 Algebraic Topology
Groups: Assumptions and Examples- Lagrange’s theory and its applications - RelationsSubgroups- Rings and fields. Homemorphism. Topological space: Subspaces- Quotient
space- Multiplication- House dark space- compactness and connectness.

PME 444 Advanced Probability theory
Multiple linear regression- Analysis of variance- Nonparametric statistics- Experimental
design.
PME 441 Computational Methods for Partial Differential Equations
Introduction -Classes of problems and PDEs- Types of boundary conditions- Classes of
numerical methods for PDEs - Analysis of numerical methods for PDEs - errors, time,
memory).
Boundary value problems: Elliptic PDEs (Finite difference methods, second order, higher
order , Finite element methods: Galerkin, collocation , Convergence , Overview of linear
solvers for PDEs ).
Initial value problems: Parabolic and Hyperbolic PDEs (Parabolic PDEs - Finite difference
methods ,Hyperbolic PDEs - Finite difference methods ,Convergence and Stability , Method
of lines )
Advanced and parallel methods for PDEs (time permitting)(Parallel methods for BVPs,
Domain decomposition, Schur complement method , Schwarz alternating (splitting) method
, Multigrid method , Fast Fourier Transform solvers )- software development.

PME 444 Differential dynamics
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Manifolds- Differential dynamics- Vector of stationary fixed point and orbits- Stable and
unstable- manifolds- Attractive bodies - Classification of mappings of fixed point and
periodic orbits saddle nodes- Applications.
PME 444 Operational Researches
Optimization theory- Optimization for functions of single and several variables- Methods of
research- Unconditional problems- Problems in one and multidimential different types of
mathematical programming.

Mathematics and Engineering Physics Course Offering – credit seven
PME404 Nuclear and Radiation Physics(4)
- 051 -

الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

Specified topics on nuclear and radiation physics in current developments. The topics are
selected by the supervisor based on the audience background and aiming directing them into
their postgraduate field of interest.
PME404 Solid State Electronics
Electronic energy bands. Semiconductors crystals. Superconductivity. Dielectric properties.
Ferroelectric crystals. Diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism.
PME404 Quantum Mechanics
SchrÖdinger equation and its solution. Continuous and discrete spectra of SchrÖdinger
equation. Approximate methods to solve SchrÖdinger equation. Statistical interpretation of
quantum mechanics. Harmonic linear oscillator. Perturbation theory. Quantum theory of
radiation. General theory for the motion of a particle in a uniform central field. Solving
simple problems in spherical coordinates. The hydrogen atom in an electric field. Particle
scattering by a central force. The atom in a magnetic field
PME401The opportunity to offer anew topic in physics
PME404 Applied Spectral Analysis
Specified topics on applied spectral analysis in current developments. The topics are
selected by the supervisor based on the audience background and aiming directing them into
their postgraduate field of interest.
PME404 Acoustics
Basics of oscillatory motion. Longitudinal waves. The vibrating string. Vibrating rods. Twodimensional wave equation. Sound wave equation and its simple solution. Reflection and
transmission. Absorption and attenuation of sound waves in fluids. Transmitting and
receiving sound waves.
PME404 Advanced Topics in Energy Physics
Elementary particle phenomena. Leptons and their interactions. The quark model. Particle
accelerators. Mango-plasma and energetic particles. Fusion reactors. Solar physics. Solar
energy techniques. High temperature superconductivity.

PME404 Principles of Health Physics
The future of radiology, radiation therapy- from cobalt bombs, nuclear medicine- trends and
aspirations, nuclear-magnetic – resonance imaging, measurement of bioelectricity and
biomagnetism tracing motion and emotion, medical application of ultrasonic and lasers .

PME400 Seminar - physics
Each student is required to prepare and present a major seminar, based upon extensive
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research work and literature surveys, on any topic of current research interest in Engineering
Physics.
PME 440 Stochastic Processes
Mathematical system for multi random - Operations and sub-methods- Markov’s Method
(continuous and discrete parameter) Poison’s method - Gauss method- Bronian’s motion.
PME 444 Queuing Theory
Description of Queuing system – Suitable Random operations- Initials Queuing systemMarkovian and non Markovian Queuing system- Queuing net
PME 444 Advanced dynamics for rigid bodies
Euller’s and poison’s equation- Integration by series- Elliptic functions- Integral for Euller’s
poison equation- Rigid body motion in the field of Newtonien force.
PME 444 Rough Sets
Introduction on the theory of knowledge – knowledge Base – knowledge and classifications
– Equivalence Relations and knowledge classifications – Approximation spaces and it’s
properties – Rough sets –lower and upper for a set – Topological characterization of
Imprecision – Rough Equality and Inclusion of sets – Reduction of knowledge – Redact and
core of knowledge – Dependencies in knowledge base – knowledge Representation –
Discernibility Matrix – decision tables simplification of decision tables.
PME 441 Graph theory 4
Graph and simple graphs – Graph isomorphism – Incidence and adjacency matrices –
Subgraphs vertex degree – Cycles – Applications (the shortest path problem – Sperner’s
lemma) – trees .

PME 444 Fuzzy sets
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From ordinary (crips) sets to Fuzzy sets – Basic concepts of Fuzzy set – Representations of
Fuzzy set – operations on Fuzzy sets- Fuzzy numbers - Fuzzy relations - Fuzzy relation
equations.

PME444 Seminar - Mathematics
Each student is required to prepare and present a major seminar, based upon extensive
research work and literature surveys, on any topic of current research interest in Engineering
Mathematics.
PME 444 Reliability theory and life tests
Failure Models- Poisson and weibull distributions- Hazard’s function and reliability
function- counting processes- systems of independent components- Markov modelsAccelerated life testing- Life data analysis- Classes of life distributions.
PME 444 Differential geometry
Differential geometry for curves and surface- Algorithms: Intersection of street segmentConcave- Convergence.
PME 440 Mathematical Models
Definitions of Mathematical models and its technics- Application of mathematical models
using matlab and simulink programs-other continuous dynamical system selected by
instructor.
PME 440 Partial Differential Equations(4)
Laplace’s Equation, Green's Functions, Complex Variable Methods, Sturm-Lioville Problem
and Eigen-Function Expansions, Hilbert Space Methods for Elliptic Equations, Existence,
Uniqueness, Regularity.

PME 444 High Performance Computing (4)

- 002 -

الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

Introduction in parallel computing-Linear systems( Direct methods such as Gauss
elimination, LU factorization, Symmetric and symmetric positive definite matrices, Banded
systems, Pivoting in banded systems, Tridiagonal systems, Banded Systems, Partitioning
methods)- Linear systems(Iterative methods such as Jacobi and Gauss Seidel methods,
Conjugate gradient method ,Preconditioning , Preconditioned conjugate gradient method,
application to the 0D BVP, SOR and SSOR methods, the GS, SOR and SSOR methods for
the 0D BVP, Block iterative methods).
PME 444 Digital topology on digital image (DI)
Two dimension adjacency on DI – Three dimension adjacency on DI – Tessellations and
grids – Component of digital images labeling (Rosenfeld ,Sean order) – Digital curves and
arcs – digital topology.

PME444 Appications on Fuzzy sets
Possibility theory - Fuzzy logic – Uncertainty – Based information Fuzzy systems – Pattern
recognition - Fuzzy data base and information retrivial systems - Fuzzy decision making .
PME 441 Random Modeling
Generating random numbers- Generating discrete random variables- Generating continuous
random variables- Simulation of discrete events- Statistical analysis for simulating
outcomes- Applications.
PME 444 Analytical mechanics for system of particles and rigid bodies
Basics and definitions- Rigid body motion in two and three disentail space- limited rotation
theory for rigid body- Basics quantum mechanics- Potential and work- General equation of
dynamic- Analytical statistics- Lagrange equation- Different forms of motion equationsRelative dynamic motion- Jacopian theory.
PME 444 High Performance Computing (4)
Partial Differential Equations( Schur complement method, arrowhead matrix, application to
the 5D BVP, The use of CG for the solution of the Schur complement system, Schur
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complement method, arrowhead matrix, application to the 0D BVP, Schwarz alternating
(splitting) method, preconditioning ,Multigrid method, Fast Fourier Transform methods,
application to the 5D BVP, Tensor products of matrices, FFT methods for the 0D BVP)Interpolation( Deboor decomposition).
PME 444 Fractional Differential Equation (4)
Basic theory of fractional differentiation equations - Integral transform method for excplicit
solutions to fractional differential equations - Sequential linear differential equations of
fractional order - Analytical numerical methods of solution of fractional differential
equations.

PME 444 Rough Sets and Decision Making
Reasoning about knowledge – language of decision logic – Deduction in decision logic –
Truth and indiscernibility - Dependency of attributes – Reduction of decision rules –
decision making – simplification of decision table – decision algorithm – The case of
incomplete information data analysis –Pattern recognition – Switching circuits – Machine
learning .
PME 440 Graph theory 4
Connectivity in graph theory – Blocks application in Connectivity – Euler Tours and
Hamilton cycles – Application on Euler and Hamilton cycles – Matching – Matching in
Bipartite graph - Flow and maximum flow – Coloring vertices and edges .
PME 440 Graph theory 4
Maximal matching – Perfect matching – Edges coloring – Vertex coloring – Independent
sets in graph – Planar graph – Directed graph – Networks – The cycle space and Bond
space.
PME 444 Finite Element Methods for Engineers
Introduction – Basic concepts – Mesh generation and mesh refinement – Direct stiffness –
Method of weighted residuals, weak formulation, and variation techniques in the solution
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of engineering problems such as (trusses, beams, plane frames, time-dependent problems
of fluid and heat flow, One and two-dimensional problems, Elasticity problems)- software
development.

PME 444 Perturbation theory and the method of approximation
Different types of method- Ordinary and singular perturbation theory- Initial boundary
layers- Ray’s theory- Applied problems.
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