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 عنوان الرسالة أو األطروحة

 

 ملخص الرسالة أو األطروحة

 هي ًىعهي الوؤثزات الخطية الوىجثة         ذٍ الزسالة، ًذرس أوالً هتتاتعة في ه

Szὰsz-Kantorovich  .ثن سٌّجذ رتثة     تقتزب هي الذالة الوستخذهة في التقزية عٌذها           ًثزهي أّى الوؤثزات

 سكيا في التقزية االعتيادي والوتعذدڤىروًىڤ. و ًعطي الصيغة الوشاتهة ل       لوؤثزات      العزم 

( (Voronovaskaja-type asymptotic formula.لهذٍ الوؤثزات 

 .Szὰsz-Kantorovichلوؤثزات  Phillipsصيغة         ثاًياً، ًعزف و ًذرس 

. و ًعطي الصيغة لهذٍ الوؤثزات     ثن ًجذ رتثة العزم     عٌذها      تقتزب للذالة         ًثيّي اى الوؤثزات 

 .       سكيا في التقزية االعتيادي للوؤثزات ڤىروًىڤالوشاتهة ل

. ًثزهي أّى الوؤثزات Phillips- Szὰsz-Kantorovichتعوين لوؤثزات         و اخيزاً، ًقذم و ًذرس 

. وًعطي        للوؤثزات      . هي ثن، ًجذ رتثة العزم    تقتزب للذالة الوستخذهة في التقزية عٌذها         

 سكيا في التقزية االعتيادي والوتعذد لهذٍ الوؤثزات.ڤىروًىڤالصيغة الوشاتهة ل
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 Title of the thesis 

Approximation by Szὰsz-Kantorovich Operators 

                              

 Abstract of the thesis 

In this thesis, we firstly study a sequence of linear positive operators         of type Szὰsz-

Kantorovich. We prove that the operators         converge to the function being approximated as 

    then we find the  -th order moment to        . Next, we give a Voronovaskaja-type 

asymptotic formula in ordinary and simultaneous approximation for these operators. 

 Secondly, we define and study a Phillips form of Szὰsz-Kantorovich operators        . We 

show that the operators         converge to the function      as     then we find the  -th 

order moment to these operators. Next, we give a Voronovaskaja-type asymptotic formula in 

ordinary approximation to the operator        . 

 Finally, we introduce and study a generalization form of Phillips- Szὰsz-Kantorovich 

operators        . We prove that the operators         are approximation to the function being 

approximated as    . Then, we find the  -th order moment for the operators        . Next, we 

give a Voronovaskaja-type asymptotic formula in ordinary and simultaneous approximation for 

these operators. 

 

 Szὰsz-Kantorovichالتقزية توـؤثــزات 


