نموذج وصف المقرر
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج األكاديمي))

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان
قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بابل

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم الرياضيات

 .3اسم  /رمز المقرر

التحليل

 .4البرامج التي يدخل فيها

بكالوريوس

 .5أشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

 .6الفصل  /السنة

فصلي

 .7عدد الساعات الدراسية (الكلي)

60لكل فصل

 .8تاريخ إعداد هذا الوصف

الرياضيEpsMaMaі302901(4+0):

25-6-2020

أهداف المقرر
 .يهدف المقرر الى تدريس التحليل الرياضي لكثير من الحقائق و المفاهيم التي درسها الطالب في حسبان التفاضل و التكامل
مثل االستمرارية ,المشتقة ,التكامل ,تقارب المتتابعات و السالسل ,باإلضافة إلى إعطاء سرد ولو مختصر عن التطور
التاريخي لبعض المفاهيم المهمة في الموضوع.
 .2التأكيد على البرهان الرياضي المجرد "  " rigorous mathematical proofالن التحليل الرياضي هو دراسة

مجردة او صارمة لمفاهيم حسبان التفاضل و التكامل

.
 .3ان ينظر الطالب نظرة دقيقة و قريبة جدا ً الى مفاهيم األعداد الحقيقية ,الغايات ,االستمرارية ,المشتقة و التكامل .و تعلم
طريقة كتابة البرهان .و هذا بدوره يحتاج الى مشاركة فعالة للمدرس إثناء المناقشات الصفية .باإلضافة إلى حل العديد من
التمارين و األسئلة.
 .4التأكيد على وحدة الموضوع و عرضه كقصة واحدة ذات احداث متسلسلة وبيان موقع الموضوع في المعرفة الرياضية,
باالضافة الى بيان كل مفهوم و توضيح عالقته بباقي المفاهيم .وكذلك توضيح العالقة بين المفاهيم و المبرهنات المختلفة.
اكساب الطالب معلومات عامة عن:

 .9مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -المعرفة والفهم

.1ان يعرف الطالب تعريف الحقل و الحقل المرتب.

.2ان يفهم الطالب تعريف max min

l.b. sup inf

 u.b.لمجموعة من االعداد الحقيقية.

 .3ان يذكر و يفهم الطالب خاصية كمال االعداد الحقيقية.
 .4ان يذكر و يفهم الطالب خاصية ارخميدس.
 .5ان يعرف الطالب العالقة بين حقل االعداد النسبية و حقل االعداد الحقيقيةو يبرهن ذلك.
 .6ان يعرف الطالب القيمة المطلقة للعدد الحقيقي.
 .7ان يفهم الطالب ما هي متتابعة االعداد الحقيقية.
 .8ان يفهم الطالب تعريف المتتابعة المقيدة ,المتقاربة و الكوشية التقارب.
 .9ان يعرف الطالب ان نقطة تقارب متتابعة ما تكون وحيدة و يستطيع برهان ذلك.
 .10ان يعرف الطالب سبب تعريفنا للمتتابعة الكوشية.
 .11ان يستطيع الطالب ان يبرهن بنفسه ان متتابعة ما متقاربة ,كوشية التقارب ,او مقيدة.

 .12ان يستطيع الطالب برهان العالقة بين المفاهيم ( القيد ,التقارب ,التقارب الكوشي ).
 .13ان يعرف الطالب معنى المتتابعة الرتيبة ,و يستطيع ان يبرهن ان متتابعة ما رتيبة.و يمكنه اعطاء امثلة ل
هكذا متتابعات.
 .14ان يستطيع الطالب ان يبرهن ان المتتابعة المقيدة الرتيبة تكون متقاربة.
 .15ان يستطيع الطالب اعطاء امثلة لمتتابعات غير مقيدة ,غير رتبة ,غير متقاربة ,غير كوشية التقارب مع
برهان ذلك.
 .16ان يعرف الطالب ان المتتابعة االساسية من االعداد النسبية قد ال تقترب الى عدد نسبي ,و ان يستطيع
صياغة مثال على ذلك.
 .17ان يعرف الطالب ما هو الفضاء الكامل و انه توجد فضاءات غير كاملة و يستطيع اثبات هذا.
 .18ان يعرف الطالب مبرهنة الفترات المعشعشة و هل تكون صحيحة بصورة عامة.
 .19ان يتذكر الطالب مبرهنة كمال االعداد الحقيقية.
 .20ان يعرف الطالب و يستطيع ان يبرهن ان العمليات الجبرية على المتتابعات الحقيقية تحافظ على التقارب.
 .21ان يعرف الطالب معنى المتسلسلة اللنهائية ,و ما هو مجموعها ,و بعض انواع المتسلسالت و متى تكون
متقاربة.
 .22ان يستطيع الطالب استخدام تعريف المتسلسلة المتقاربةلبرهان ان بعض انواع المتسلسالت تكون متباعدة
او متقاربة.
 .23ان يعرف الطالب و يستطيع برهان العالقة بين تقارب المتسلسلة   anو تقارب المتتابعة  anو يعطي
n

امثلة و امثلة ماكسة لتلك العالقة.
 .24ان يعرف الطالب بعض انواع اختبارات تقارب المتسلسالت الالنهائية مع البرهان.
 .25ان يعرف الطالب ما هو التقارب المطلق و التقارب المشروط  ,ما هي فائدة كل منهما ,و عالقتهما
بالتقارب االعتيادي مع االمثلة و البرهان.
 .26ان يعرف الطالب بعض المبرهنات على ضرب المتسلسالت.
 .27ان يعرف الطالب ما هو الفضاء المتري.و يستطيع ان يعطي امثلة لفضاءات مترية و اخرى غير مترية
مع البرهان و ذكر االيباب.
 .28ان يعرف الطالب و يفهم بعض المبادئ االولية في التبولوجيا مثل القرص ,الكرة ,المجموعة المفتوحة و

المجموعة المغلقة .و يستطيع ان يعطي امثلة على تلك المفاهيم مع البرهان.
 .29ان يفهم الطالب ان شكل الكرات و االقراص في الفضاء المتري يختلف باختالف المسافة المعرفة على
الفضاء.
 .30ان يعرف الطالب ما هو الفضاء التبولوجي و عالقته بافضاء المتري مع االمثلة و البرهان.
 .31ان يستطيع الطالب برهان بعض الحقائق البسيطة حول الفضاء التبولوجي.
 .32ان يفهم الطالب ما هي نقطة تجمع مجموعة ما في فضاء متري.
 .33ان يستطيع الطالب اعطاء امثلة مع البرهان لـ مجموعات تمتلك :نقطة تجمع واحدة ,نقطتين للتجمعn ,
من نقاط التجمع,ما ال نهاية من نقاط التجمع ,ال تمتلك نقطة تجمع ,نقاط تجمعها تساوي نفس المجموعة.
 .34ان يعرف الطالب المسافة بين نقطة و مجموعة و بعض الحقائق البسيطة عن هذا.
 .35ان يستطيع الطالب تعميم :تقارب كوشي ,التقارب االعتيادي ,القيد على المتتابعات في الفضاء المتري,
وكذلك النظريات التي درسها حول ذلك الموضوع.
 .36ان يستطيع الطالب برهان ان الفضاء االقليدي هو فضاء كامل.
 .37ان يستطيع الطالب ان يبرهن ان كل مجموعة مغلقة في فضاء متري كامل يجب ان تكون مغلقة.
 .38ان يعرف الطالب قطر مجموعة في فضاء متري .و امثلة لمجموعات يكون فيها القطر اصغر من نصف
القطر.
 .39ان يفهم الطالب النقطه الصامدة و التطبيق االنكماشي.
 .40ان ذكر الطالب مبرهنة كنتور للمجموعات المعشعشة و مبدأ التطبيقات االنكماشية.
 .41ان يفهم الطالب الفضاءات المرصوصة .و يستطيع اعطاء امثلة لفضاءات مرصوصة و اخرى غير
مرصوصة مع البرهان.
 .42ان يستطيع الطالب برهان العالقات التي تربط المجموعات المرصوصه و المغلقة و المقيدة و ان يستطيع
ان يعطي امثلة مناقضة على العكس.
 .43ان يعرف الطالب مبرهن هاين و بوريل.
 .44ان يفهم الطالب مفاهيم :الجوار ,الغاية ,الغاية من جهة اليمين و من اليسار ,الغاية الى الماالنهاية ,و الغاية
عند الماالنهاية .و ان يستخدم تعريفاتها في اثبات االمثلة.

 .45ان يعرف الطالب مبرهنة السندويج و يستطيع برهانها.
 .46ان يفهم الطالب االستمرارية و االستمرارية المنتظمة و العالقة بينهما و اعطاء امثلة على العالقات غير
المتحققة مع اثبات تلك االمثلة.
 .47ان يستطيع الطالب اعطاء امثلة لدوال مستمر و اخرى غير مستمرة و لدوال منتظمة االستمرارية و
اخرى غير منتظمة االستمرارية و استخام تعريفاتها في اثباتها.
 .48ان يعرف الطالب ان العمليات الجبرية االعتيادية على التطبيقات المستمرة تحافظ على استمراريتها .و
بالتالي تكون فضاءات الدوال المستمرة خطية.
 .49ان يعرف الطالب اهمية الفضاءات المرصوصة بالنسبة لنقاط التجمع و التطبيقات المستمرة و ان يستطيع
برهنتها.
 .50ان يعرف الطالب مبرهنة القيمة المتوسطة و بعض استخداماتها.
 .51ان يعرف الطالب تعريف المشتقة و يفهمه هندسيا ً وكذلك المشتقة من جهة اليمين و اليسار .و يستطيع
استخدام تلك التعاريف في اثبات االمثلة.
 .52ان يستطيع الطالب برهان العالقة بين الدوال المستمرة و الدوال القابلة لالشتقاق.
 .53ان يعرف الطالب ان االشتقاق يحافظ على العمليات الجبرية االساسية للدوال.
 .54ان يذكر الطالب مبرهنة قاعدة السلسلة و مبرهنة تايلر.
 .55ان يتذكر الطالب و ان يستطيع برهان مبرهنتي رول و القيمة الوسطى.
 .56ان يعرف الطالب متى تكون دالة مقيدة قابلة للتكامل ريمانياً .و ان يستطيع استخدام تعريف تكامل ريمان
في اثبات االمثلة.
 .57ان عرف الطالب ان كل دالة مستمرة يجب ان تكون قابلة للتكامل ريمانيا ً لكن يمكن ان تكون هنالك دوال
غير مستمرة في نقطة او اكثر لكنها قابلة للتكامل ريمانياً .أي ان هنالك عالقة بين حجم مجموعة نقاط عدم
االستمرارية لدالة و قابليتها للتكامل ريمانياً.
 .58ان يفهم الطالب معنى الدالة الرتيبة و ان يستطيع ان يبرهن ان كل دالة رتيبة معرفة على فترة مغلقة تكون
قابلة للتكامل ريمانياً.
 .59ان يعرف الطالب ان هناك شرط ضروري و كافي لكي تكون دالة ما قابلة للتكامل ريمانيا ً و ان يستطيع
برهان ذلك الشرط.
 .60ان يعرف الطالب معنى المجموعة المهملة و خصائصها.

 .61ان يعرف الطالب مبرهنة ليبيك في التكامل الريماني.
 .62ان يعرف الطالب ان تكامل ريمان هو تطبيق رتيب خطي موجب مقيد و مستمر .و يستطيع برهان ذلك.
 .63ان يفهم الطالب تكامل ريمان ستيلتجس و انه اكثر عمومية من تكامل ريمان .و يستطيع استخدام تعريفه
غي اثبات االمثلة.
 .64ان يعرف الطالب بعض خصائص تكامل ريمان ستيلتجس و خاصة ان هناك خصائص تكون متحققة على
تكامل ريمان لكنها التكون متحققة على تكامل ريمان ستيلتجس.
 .65ان يعرف الطالب الشوط التي يمكن بواسطتها حساب تكامل ريمان ستيلتجس باستخدام تكامل ريمان.
 .66ان يفهم الطالب ما هو القياس بصورة عامة.
 .67ان يستطيع الطالب قياس :الفترة المفتوحة المقيدة ,المجموعة المفتوحة المقيدة ,المجموعة المقيدة,
المجموعة غير المقيدة ,من االعداد الحقيقية .وان يعرف صفات و خصائص القياس لكل حالة من هذه الحاالت.
 .68ان يفهم الطالب القياس الخارحي لمجموعة مقيدة.
 .69ان يعرف الطالب متى تكون المجموعة المقيدة قابلة للقياس ,و ماهي خصائص قياسها.
 .70ان يستطيع الطالب برهان بعض الحقائق البسيطة حول المجموعات القابلة للقياس.
 .71ان يعرف الطالب مثال لمجموعة غير قابلة للقياس.
 .72ان يعرف الطالب االسباب التي دعت الرياضياتيين لتوسيع تكامل ريمان و ماهي نواقص هذا التكامل.
 .73ان يعرف الطالب ما هو تكامل ليبيك و يستطيع استخدام تعريفه في اثبات االمثلة.
 .74ان يعرف الطالب اصناف من الدوال تكون دائما ً قابلة للتكامل ليبيكياً.
 .75ان يعرف الطالب ان تكامل ليبيك هو تطبيق رتيب ,مقيد ,موجب ,خطي ,غير متباين’ وان يستطيع
برهان ذلك.
 .76ان يعرف الطالب ان هناك شرطا ضروريا ً و كافيا ً لكي تكون دالة ما قابلة للتكامل ليلبيكيا ً وان يستطيع
برهانه.
 .77ان يعرف الطالب بعض المبرهنات االساسية على تكامل ليبيك.
 .78ان يستطيع الطالب برهان الحقيقة " :ان كل دالة قابلة للتكامل ريملنيا ً تكون قابلة للتكامل ليبيكيا" و يكون
قادرا ً على ان يعطي مثال يبين فيه ان عكس هذه الحقيقة ال يكون صحيحاً"

 .79ان يعرف الطالب ان فضاء الدوال القابلة للتكامل ليبيكيا ً يكون فضاءا ً خطياً.
 .80ان يعرف الطالب معنى دالتين متساويتين دائما ً تقريبا ً و"ان تغير الدالة على مجموعة مهملة في منطلقها
ال يغير من قابليتها للتكامل ليبيكيا ً " وان يستطيع برهان هذا.
 .81ان يعرف الطالب معنى الدالة القابلة للقياس .و شروطا ً ضرورية و كافية لكي تكون دالة ما قابلة للقياس.
و يستطيع استخدامها في امثلة.
 .82ان يستطيع الطالب ان يبرهن ان كل دالة مستمرة معرفة على مجموعة قابلة للقياس تكون قابلة للقياس.
 .83ان يستطيع الطالب اعطاء مثال لدالة غير قابلة للقياس.
 .84ان يستطيع الطالب االجابة على السؤال :ااذا كانت لديه  f , gدوال قابلة للقياس هل ستكون الدوال
 f , f  g , f  g. f .g , cf , c  Rقابلة للقياس؟ وان يستطيع برهان ذلك.
 .85ان يعرف الطالب ان فضاء الدوال القابلة للقياس فضاءا ً خطياً.
 .86ان يستطيع الطالب برهان الحقيقة " :تكون الدالة قابلة للتكامل ليبيكيا ً اذا و فقط اذا كانت قابلة للقياس".
ب  -المهارات الخاصة بالموضوع
 .1ان يستطيع الطالب برهان متتابعة ما متقاربة او متباعدة.
 .2تن يستطيع الطالب برهان متتابعة ما كوشية.
 .3ان يستطيع الطالب برهان متسلسلة ما متقاربة او متباعدة.
 .4ان يستطيع الطالب برهان دالة ما مستمرة او منتظمة االستمرارية.
 .5ان يستطيع الطالب برهان فضاء ما متري او غير متري.
 .6ان يستطيع الطالب برهان دالة ما قابلة للتكامل ريمانيا
 .7ان يستطيع الطالب برهان الة ما قابلة للتكامل الليبيكي.
 .8ان يستطيع الطالب برهان مجموعة ما قابلة للقياس.
 .9ان يستطيع الطالب برهان دالة ما قابلة للقياس.
 .10ان يستطيع الطالب وضع امثلة لكل المفاهيم التي يدرسها.
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

المناقشة
التحليل
االستنتاج
االستقراء
ورش العمل
التعلم االلكتروني داخل و خارج الحرم الجامعي.نظام المودل.
تجارب العرض

طرائق التقييم
-1
-2
-3
-4
-5

التقارير العلمية
االختبارات الشفوية
االمتحانات التحريرية المفاجئة
األسئلة المباشرة
االمتحانات االلكترونية.

ج -مهارات التفكير ( تؤخذ من األهداف :األشياء التي تنمي التفكير)

 .1ان يفهم الطالب و يتذكر مفاتيح االفكار ,المفاهيم ,التعاريف و الحقائق في الموضوع.
 .2ان يستطيع الطالب استخدام مبرهنات التحليل الرياضي بصورة صحيحة في حل االسئلة.
 .3تنمية قدرة الطالب على عرض افكاره الرياضية شفهياً.تنمية قدرة الطالب على تعلم الرياضيات من خالل
قراءته لكتب الرياضيات.
طرائق التعليم والتعلم (الطرائق الخاصة بمهارات التفكير)
-1
-2
-3
-4
-5

المناقشة
ورش العمل
الرحالت العلمية
التعلم االلكتروني داخل و خارج الحرم الجامعي.
تجارب العرض

طرائق التقييم (خاصة بمهارات التفكير)
-1
-2
-3
-4
-5

التقارير العملية
االختبارات الشفوية
اجراء التجارب
توجيه أسئلة مفتوحة الجواب
االمتحانات االلكترونية

د  -المهارات العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
 .11البنية التحتية
د-1التواصل اللفظي.
1. Robert G. Bartle .The Elements of Real
د -2القدرة عل التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د-3العمل الجماعي.
& Analysis , John Wiley
د-4العمل بثقة ضمن مجموعة.
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متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال ورش
العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية
)

ورش العمل
الدخول على المواقع االلكترونية الخاصة بالموضوع
الدخول على المواقع التي تحوي مجالت علمية في االختصاص.

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل المثال
محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات
الميدانية )

الدراسات الميدانية

 .12بنية المقرر
األسبوع

الساع
ات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /المساق أو
الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

.ان يعرف الطالب تعريف
الحقل و الحقل المرتب.

االعداد الحقيقية

ان يفهم الطالب تعريف

max min

l.b. sup inf

u.b.

لمجموعة من االعداد
الحقيقية.

االسبوع االول

4

األسبوع الثاني

4

األسبوع الثالث

4

طريقة القاء
المحاضرة,
طريقة المناقشة

توجيه األسئلة
القصيرة باستخدام
برنامج المودل

ان يذكر و يفهم الطالب خاصية
كمال االعداد الحقيقية.
ان يذكر و يفهم الطالب خاصية
ارخميدس.
ان يعرف الطالب العالقة بين
حقل االعداد النسبية و حقل
االعداد الحقيقيةو يبرهن ذلك.
ان يعرف الطالب القيمة
المطلقة للعدد الحقيقي.

ان يفهم الطالب ما هي
متتابعة االعداد الحقيقية.

المتتابعات الحقيقية

ان يفهم الطالب تعريف
المتتابعة المقيدة ,المتقاربة و
الكوشية التقارب.

طريقة المحاضرة,
طريقة المناقشة و
التحليل

ان يعرف الطالب ان نقطة
تقارب متتابعة ما تكون
وحيدة و يستطيع برهان
ذلك.

توجيه األسئلة
القصيرة باستخدام
برنامج المودل

ان يعرف الطالب سبب
تعريفنا للمتتابعة الكوشية.
ان يستطيع الطالب ان
يبرهن بنفسه ان متتابعة ما
متقاربة ,كوشية التقارب ,او
مقيدة.
ان يستطيع الطالب برهان
العالقة بين المفاهيم ( القيد,
التقارب ,التقارب الكوشي ).
ان يعرف الطالب معنى
المتتابعة الرتيبة ,و يستطيع

المتتابعات المتقاربة و
الرتيبة و المقيدة و
امتتابعات الكوشية

طريقة المحاضرة,
طريقة المناقشة و
االستقراء

توجيه األسئلة
القصيرة باستخدام
برنامج المودل

ان يبرهن ان متتابعة ما
رتيبة.و يمكنه اعطاء امثلة ل
هكذا متتابعات.
ان يستطيع الطالب اعطاء
امثلة لمتتابعات غير مقيدة,
غير رتبة ,غير متقاربة,
غير كوشية التقارب مع
برهان ذلك
ان يعرف الطالب ان
المتتابعة االساسية من
االعداد النسبية قد ال تقترب
الى عدد نسبي ,و ان يستطيع
صياغة مثال على ذلك.

األسبوع الرابع

4

المتتابعات المتقاربة و
الرتيبة و المقيدة و
امتتابعات الكوشية

ان يعرف الطالب ما هو
الفضاء الكامل و انه توجد
فضاءات غير كاملة و
يستطيع اثبات هذا.

طريقة المحاضرة,
طريقة المناقشة و
االستنتاج

توجيه األسئلة
القصيرة باستخدام
برنامج المودل

ان يعرف الطالب مبرهنة
الفترات المعشعشة و هل
تكون صحيحة بصورة
عامة.

األسبوع الخامس

األسبوع السادس

4

4

ان يتذكر الطالب مبرهنة
كمال االعداد الحقيقية.
ان يعرف الطالب و يستطيع
ان يبرهن ان العمليات
الجبرية على المتتابعات
الحقيقية تحافظ على
التقارب.
ان يعرف الطالب معنى
المتسلسلة اللنهائية ,و ما هو
مجموعها ,و بعض انواع
المتسلسالت و متى تكون
متقاربة.
ان يستطيع الطالب استخدام
تعريف المتسلسلة المتقاربة
لبرهان ان بعض انواع
المتسلسالت تكون متباعدة

و متقاربة.
ان يعرف الطالب و يستطيع
برهان العالقة بين تقارب

جرب تقارب املتتابعات

طريقة المناقشة و
االستنتاج

تقارب المتسلسالت

المحاضرة و
المناقشة

توجيه األسئلة
باستخدام المودل

التقارير العلمية

المتسلسلة

 an

و

n

تقارب المتتابعة  anو
يعطي امثلة و امثلة ماكسة
لتلك العالقة.
ان يعرف الطالب بعض
انواع اختبارات تقارب
المتسلسالت الالنهائية مع
البرهان.

األسبوع السابع

4

األسبوع الثامن

4

األسبوع التاسع

4

األسبوع العاشر

4

األسبوع الحادي عشر

4

ان يعرف الطالب ما هو
التقارب المطلق و التقارب
المشروط
ان يعرف الطالب ما هي
فائدة كل منهما ,و عالقتهما
بالتقارب االعتيادي مع
االمثلة و البرهان.

التقارب المطلق و التقارب
المشروط للمتسلسالت

فائدة التقارب المطلق و
المشروط و ضرب

المتسلسالت

ان يعرف الطالب بعض
اختبارات تقارب
المتسلسالت و برهان كل
منها
ان يعرف الطالب بعض
المبرهنات على ضرب
المتسلسالت.

 .ان يعرف الطالب ما هو
الفضاء المتري.و يستطيع ان
يعطي امثلة لفضاءات مترية
و اخرى غير مترية مع
البرهان و ذكر االيباب.
 .ان يعرف الطالب و يفهم
بعض المبادئ االولية في
التبولوجيا مثل القرص,
الكرة ,المجموعة المفتوحة و
المجموعة المغلقة .و يستطيع
ان يعطي امثلة على تلك
المفاهيم مع البرهان.

بعض اختبارات تقارب
المتسلسالت

طريقة المحاضرة,
طريقة المناقشة و
االستقراء
طريقة المحاضرة,
التعليم االلكتروني

طريقة المحاضرة
,المناقشة

اختبارات شفوية

التقارير العلمية

اختبارات شفوية

الفضاء المتري ,تعريفه مع طريقة المحاضرة
بعض االمثلة و المتراجحات
و االستنتاج
االساسية

اختبارات شفوية

طريقة المحاضرة
طريقة المناقشة

اختبارات شفوية

بعض المبادئ االولية في
التبولوجيا

 .29ان يفهم الطالب ان شكل
الكرات و االقراص في
الفضاء المتري يختلف
باختالف المسافة المعرفة
على الفضاء.
ان يعرف الطالب ما هو
الفضاء التبولوجي و عالقته
بافضاء المتري مع االمثلة و
البرهان.
ان يستطيع الطالب برهان
بعض الحقائق البسيطة حول
الفضاء التبولوجي.
ان يفهم الطالب ما هي نقطة
تجمع مجموعة ما في فضاء
متري.

األسبوع الثاني عشر

4

األسبوع الثالث عشر

4

األسبوع الرابع عشر

4

ان يستطيع الطالب اعطاء
امثلة مع البرهان لـ
مجموعات تمتلك :نقطة
تجمع واحدة ,نقطتين
للتجمع n ,من نقاط
التجمع,ما ال نهاية من نقاط
التجمع ,ال تمتلك نقطة
تجمع ,نقاط تجمعها تساوي
نفس المجموعة.
ان يعرف الطالب المسافة
بين نقطة و مجموعة و
بعض الحقائق البسيطة عن
هذا.
 .ان يستطيع الطالب تعميم
التقارب االعتيادي على
المتتابعات في الفضاء
المتري ,وكذلك النظريات
التي درسها حول ذلك
الموضوع.
ان يستطيع الطالب تعميم:
تقارب كوشي ,و القيد على
المتتابعات في الفضاء
المتري ,وكذلك النظريات
التي درسها حول ذلك
الموضوع.
ان يستطيع الطالب برهان

بعض المبادئ االولية في
التبولوجيا

التقارب في الفضاءات
المترية

المتتابعة االساسية و
الفضاءات المترية الكاملة

طريقة المحاضرة
طريقة المناقشة

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

اختبارات قصيرة
التعليم االلكتروني,
بااستخدام المودل
طريقة المناقشة

طريقة المحاضرة
,االستقراء

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

ان الفضاء االقليدي هو
فضاء كامل .ان يستطيع
الطالب ان يبرهن ان كل
مجموعة مغلقة في فضاء
متري كامل يجب ان تكون
مغلقة.
ان يعرف الطالب قطر
مجموعة في فضاء متري .و
امثلة لمجموعات يكون فيها
القطر اصغر من نصف
القطر.
ان يفهم الطالب النقطه
الصامدة و التطبيق
االنكماشي.
ان ذكر الطالب مبرهنة
كنتور للمجموعات
المعشعشة و مبدأ التطبيقات
االنكماشية.
ان يفهم الطالب الفضاءات
المرصوصة .و يستطيع
اعطاء امثلة لفضاءات
مرصوصة و اخرى غير
مرصوصة مع البرهان.
ان يستطيع الطالب برهان
العالقات التي تربط
المجموعات المرصوصه و
المغلقة و المقيدة و ان
يستطيع ان يعطي امثلة
مناقضة على العكس.
ان يعرف الطالب مبرهن
هاين و بوريل
ان يستطيع الطالب برهان
ان الفضاء االقليدي هو
فضاء كامل.
ان يستطيع الطالب ان
يبرهن ان كل مجموعة
مغلقة في فضاء متري كامل
يجب ان تكون مغلقة ..ان

يعرف الطالب قطر مجموعة
في فضاء متري .و امثلة
لمجموعات يكون فيها القطر
اصغر من نصف القطر.
ان يفهم الطالب النقطه
الصامدة و التطبيق
االنكماشي.
ان ذكر الطالب مبرهنة
كنتور للمجموعات
المعشعشة و مبدأ التطبيقات
االنكماشية.
ان يفهم الطالب الفضاءات
المرصوصة .و يستطيع
اعطاء امثلة لفضاءات
مرصوصة و اخرى غير
مرصوصة مع البرهان.
ان يستطيع الطالب برهان
العالقات التي تربط
المجموعات المرصوصه و
المغلقة و المقيدة و ان
يستطيع ان يعطي امثلة
مناقضة على العكس.
ان يعرف الطالب مبرهنة
هاين و بوريل
األسبوع الخامس عشر

األسبوع السادس عشر

االمتحان االول

4
ان يفهم الطالب مفاهيم:
الجوار ,الغاية ,الغاية من
جهة اليمين و من اليسار,
الغاية الى الماالنهاية ,و
الغاية عند الماالنهاية .و ان
يستخدم تعريفاتها في اثبات
االمثلة.

الغاية و بعض
المبرهنات عليها

ان يعرف الطالب مبرهنة
السندويج و يستطيع برهانها.

ان يفهم الطالب االستمرارية
األسبوع السابع عشر
ان يستطيع الطالب اعطاء

التطبيقات المستمرة .صفات
التطبيقات المستمرة

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

امثلة لدوال مستمر و اخرى
غير مستمرة و استخدام
تعريفها في اثباتها.
ان يعرف الطالب ان
العمليات الجبرية االعتيادية
على التطبيقات المستمرة
تحافظ على استمراريتها .و
بالتالي تكون فضاءات
الدوال المستمرة خطية.
ان يعرف الطالب اهمية
الفضاءات المرصوصة
بالنسبة لنقاط التجمع و
التطبيقات المستمرة و ان
يستطيع برهنتها.
ان يعرف الطالب مبرهنة
القيمة المتوسطة و تطبيقاتها

ان يعرف الطالب معىن الدوال
الرتيبة و بعض األمثلة و
الربهان
 .ان يعرف الطالب امهية
الفضاءات املرصوصة بالنسبة
األسبوع الثامن عشر

لنقاط التجمع و التطبيقات

التطبيقات الرتيبة المستمرة

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

املستمرة و ان يستطيع
برهنتها.
 .50ان يعرف الطالب
مربهنة القيمة املتوسطة و
بعض استخداماهتا
األسبوع التاسع عشر

األسبوع العشرون

األسبوع الحادي والعشرون

ان يعرف الطالب متتابعات
الدوال و بعض االمثلة
ان يعرف الطالب متتابعات
الدوال المتقاربة و الكوشية و
بعض االمثلة
ان يفهم الطالب االستمرارية
المنتظمة و عالقتها بالدوال
المستمرة و اعطاء امثلة

متتابعات الدوال

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

متتابعات الدوال

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

االستمرارية المنتظمة و
بعض المبرهنات

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

على العالقات غير المتحققة
مع اثبات تلك االمثلة.
ان يستطيع الطالب اعطاء
امثلة لدوال مستمر و اخرى
غير مستمرة و لدوال
منتظمة االستمرارية و
اخرى غير منتظمة
االستمرارية و استخدام
تعريفاتها في اثباتها.
تكون فضاءات الدوال
المستمرة خطية.
ان يعرف الطالب تعريف
المشتقة و يفهمه هندسيا ً
وكذلك المشتقة من جهة
اليمين و اليسار .و يستطيع
استخدام تلك التعاريف في
اثبات االمثلة.
األسبوع الثاني والعشرون

4

األسبوع الثالث والعشرون

4

األسبوع الرابع والعشرون

4

ان يستطيع الطالب برهان
العالقة بين الدوال المستمرة
و الدوال القابلة لالشتقاق.

طريقة المحاضرة
االشتقاق و بعض النضريات
و التحليل

االمتحانات
التحريرية المفاجئة

ان يعرف الطالب ان
االشتقاق يحافظ على
العمليات الجبرية االساسية
للدوال.
ان يذكر الطالب مبرهنة
قاعدة السلسلة و مبرهنة
تايلر.
ان يتذكر الطالب و ان
يستطيع برهان مبرهنتي
رول و القيمة الوسطى.

ان يعرف الطالب متى تكون
دالة مقيدة قابلة للتكامل
ريمانياً .و ان يستطيع
استخدام تعريف تكامل
ريمان في اثبات االمثلة.
ان يعرف الطالب ان كل

قاعدة السلسلة و مبرهنة
رول و مبرهنة القيمة
الوسطى و مبرهنة تايلر

تكامل ريمان .التطبيقات
القابلة للتكامل ريمانيا ً

طريقة المحاضرة
و االستنتاج

طريقة المحاضرة
و التحليل

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

دالة مستمرة يجب ان تكون
قابلة للتكامل ريمانيا ً لكن
يمكن ان تكون هنالك دوال
غير مستمرة في نقطة او
اكثر لكنها قابلة للتكامل
ريمانياً .أي ان هنالك عالقة
بين حجم مجموعة نقاط عدم
االستمرارية لدالة و قابليتها
للتكامل ريمانياً.
ان يفهم الطالب معنى الدالة
الرتيبة و ان يستطيع ان
يبرهن ان كل دالة رتيبة
معرفة على فترة مغلقة تكون
قابلة للتكامل ريمانياً.
ان يعرف الطالب ان هناك
شرط ضروري و كافي لكي
تكون دالة ما قابلة للتكامل
ريمانيا ً و ان يستطيع برهان
ذلك الشرط.
ان يعرف الطالب معنى
المجموعة المهملة و
خصائصها.
األسبوع الخامس والعشرون

4

األسبوع السادس والعشرون

4

األسبوع السابع والعشرون

4

األسبوع الثامن والعشرون

4

ان يعرف الطالب مبرهنة
ليبيك في التكامل الريماني.

ان يعرف الطالب ان تكامل
ريمان هو تطبيق رتيب
خطي موجب مقيد و مستمر.
و يستطيع برهان ذلك.
ان يستطيع الطالب قياس:
الفترة المفتوحة المقيدة,
المجموعة المفتوحة المقيدة,
المجموعة المقيدة,
المجموعة غير المقيدة ,من
االعداد الحقيقية .وان يعرف
صفات و خصائص القياس
لكل حالة من هذه الحاالت.
ان يفهم الطالب القياس
الخارحي لمجموعة مقيدة.

صفات التطبيقات القابلة
للتكامل ريمانيا ً

طريقة المحاضرة
و االستنتاج

التكامل كتحويل خطي

طريقة المحاضرة
و االستنتاج

القياس .القياس الخارجي
للمجموعة المقيدة

طريقة االمحاضرة
و التحليل

قياس المجموعة المقيدة,
بعض المبرهنات االساسية

طريقة المحاضرة
و االستنتاج

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل
اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

ان يعرف الطالب متى تكون
المجموعة المقيدة قابلة
للقياس ,و ماهي خصائص
قياسها.
ان يستطيع الطالب برهان
بعض الحقائق البسيطة حول
المجموعات القابلة للقياس.
ان يعرف الطالب مثال
لمجموعة غير قابلة للقياس.

ان يعرف الطالب معنى
الدالة القابلة للقياس .و
شروطا ً ضرورية و كافية
لكي تكون دالة ما قابلة
للقياس .و يستطيع استخدامها
في امثلة.
ان يستطيع الطالب ان
يبرهن ان كل دالة مستمرة
معرفة على مجموعة قابلة
للقياس تكون قابلة للقياس.

األسبوع التاسع والعشرون

4

األسبوع الثالثون

4

ان يستطيع الطالب اعطاء
مثال لدالة غير قابلة للقياس.
ان يستطيع الطالب االجابة
على السؤال :ااذا كانت لديه
 f , gدوال قابلة للقياس
هل ستكون الدوال

الدوال القابلة للقياس و بعض
المبرهنات االساسية

المحاضرة

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

f , f  g , f  g. f .g , cf , c  R

قابلة للقياس؟ وان يستطيع
برهان ذلك.
ان يعرف الطالب ان فضاء
الدوال القابلة للقياس فضاءا ً
خطيا ً.

ان يعرف الطالب االسباب
التي دعت الرياضياتيين
لتوسيع تكامل ريمان و

تكامل ليبيك ,مواطن ضعف
تكامل ريمان و كيفية التغلب
عليها و بعض المبرهنات
االساسية لتكامل ليبيك

طريقة االمحاضرة
و االستنتاج

اختبارات قصيرة
بااستخدام المودل

ماهي نواقص هذا التكامل.
ان يعرف الطالب ما هو
تكامل ليبيك و يستطيع
استخدام تعريفه في اثبات
االمثلة.
ان يعرف الطالب اصناف
من الدوال تكون دائما ً قابلة
للتكامل ليبيكياً.
ان يعرف الطالب ان تكامل
ليبيك هو تطبيق رتيب,
مقيد ,موجب ,خطي ,غير
متباين’ وان يستطيع برهان
ذلك.
ان يعرف الطالب ان هناك
شرطا ضروريا ً و كافيا ً لكي
تكون دالة ما قابلة للتكامل
ليلبيكيا ً وان يستطيع برهانه.
ان يعرف الطالب بعض
المبرهنات االساسية على
تكامل ليبيك.
ان يستطيع الطالب برهان
الحقيقة " :ان كل دالة قابلة
للتكامل ريملنيا ً تكون قابلة
للتكامل ليبيكيا" و يكون
قادرا ً على ان يعطي مثال
يبين فيه ان عكس هذه
الحقيقة ال يكون صحيحاً"
ان يعرف الطالب ان فضاء
الدوال القابلة للتكامل ليبيكيا ً
يكون فضاءاً خطياً.
ان يعرف الطالب معنى
دالتين متساويتين دائما ً تقريبا ً
و"ان تغير الدالة على
مجموعة مهملة في منطلقها
ال يغير من قابليتها للتكامل
ليبيكيا ً " وان يستطيع برهان
هذا.

