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 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  .المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

االعداد الحقيقية والخواص ايجازا الهم خصائص  التحليل الرياضي مقرر  يوفر).البرنامج

 .... لالعداد الحقيقية و اختبارات التقارب للمتسلسالت  األساسية

 مقررأهداف ال .9
 .التعرف على االعداد الحقيقية وخواصها الرياضية -
 .ان يتعرف الطالب على تصنيف المعادالت التفاضلية من حيث الدرجة والرتبة -
 .في المجاالت المختلفة االعداد الحقيقيةالتعرف على تطبيقات  -



 أهداف المقرر . 9

 .على المتتابعات الحقيقية وحساب نهاياتها التعرف  -

 .تقارب متتابعة متقاربةان يتحقق من  -

 .المختلفة ان يتعرف على المتسلسالت وبعض انواعها -

القدرة على التعامل مع بعض المفاهيم في التحليل الحقيقي مثل المتتابعات و النهايات  -

 .الكاملة الفضاءات المترية
 

 
 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ

        .التحليل الرياضيلخبرة والمعرفة في ا اكتساب -1أ

 .الربط بين مواضيع الرياضيات المختلفة وعالقتها ببعضها حيث يعتبر كل موضع هو مكمل لآلخر-2أ

 .تعليم الطالب اتقان المهارات المكتسبة مع الزمن واإلدراك الحدسي السليم الى حد معقول -3أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تدريب الصيفيال -1ب

   تقارير علمية  -2ب

 بحوث تخرج -3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . يةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش -

 . أنشطة في قاعة الدرس  -

 . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها  -

 .إعطاء أمثلة وأسئلة تثير تفكير الطالب  -

 

 

 التقييم طرائق      

 

 .المشاركة في قاعة الدرس

 تقديم األنشطة 

 .وأنشطة  ئيةونها اختبارات فصلية

 

 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير -1ج

 في إيجاد حلول المسائلوالرياضياتي  التفكير المنطقي -2ج



 

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير -3ج

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
  تشجيع اإلجابات الصحيحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فيها. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 

 الجماعية لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص. 
  استخدام طريقة مناسبة تخص هذا المقرر. 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام. 
 هاريوالم المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية، اآلنية  االختبارات برتتع. 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 .استخدام التفاضل والتكامل في حل المعضالت في العلوم االخرى على الطالب قدرة تنمية  -1د

 .  رف على أنواع الدوالتعبال الطالب قدرة تنمية  -2د

 . التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفاهيم اساسية 3 االول

لمحة تاريخية و االعداد 

الحقيقية و العالقة بين 

والنسبية  ةد الحقيقياالعدا

 .و خاصية ارخميدس

 نظري
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 مفاهيم اساسية 3 الثاني

االعداد الحقيقية حقل 

مرتب كاملو مبرهنة 

الكثافة لالعداد النسبية 

 وغير النسبية

 

 نظري
اسئلة عامة 

 ومناقشة 

 الفضاءات المترية 3 الثالث

تعريفة وامثلته و 

الفضاءات شبة المترية 

فضاءات االقليدية و ال

و القيدية وبعض 

في  األساسيةالمبادئ 

 التبولوجيا

 نظري
االمتحان 

 اآلني 

 3 الرابع
التقارب في الفضاءات 

 المترية

المتتابعات و  -.

المتتابعات الحقيقية و 

التقارب في الفضاءات 

 المترية

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الخامس
التقارب في الفضاءات 

 المترية

متتابعات بعض ال

الحقيقية و الفضاءات 

المترية الكاملة و 

 مبرهنة النقطة الصامدة

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 المسلسالت الالنهائية 3 السادس

تعريفها وامثلة و بعض 

 المسلسالت الالنهائية 

الخاصة اختبار التقارب 

 المسلسالت المتناوبة

 تقارير    نظري

 المسلسالت الالنهائية 3 السابع

لتقارب المطلق ا

والتفارب المشروط 

 .اختبارات اخرى
 اسئلة عامة نظري

 الغاية واالستمراريه 3 الثامن

غايات الدوال مبرهنات 

الغايات بعض توسيعات 

مفهوم الغاية الدوال 

 المستمرة

 نظري
 الواجبات

 الجماعية

 الغاية واالستمراريه 3 التاسع

المبرهنات المكافئة 

 -لالستمراريه

 –ه التتابعيه االستمراي
 اسئلة عامة نظري

 الغاية واالستمراريه 3 العاشر
 -االستمراريه المنتظمة

 خاصية القيمة المتوسطة
 نظري

امتحان 

 شهري
 اسئلة عامة و  نظريالمجموعات  التراص والترابط 3 الحادي عشر 
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 :القراءات المطلوبة 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 -جامعة بغداد" مقدمة في التحليل الرياضي"عادل غسان نعوم  -1

 الطبعة األولى 1986العراق 
دار األول في " يل الحقيقيمقدمة في التحل:انوار بدرانة واخرون  -2

 .1992النشر والتوزيع األردن 
3-Apostol. T.M., “Mathematical Analaysis”2

nd, 
1974, 

London. 

4-Ash, R. B. ,”Real analysis and probability”, 

1972. New York. 

5-Royden. H. L.,”Real Analysis”, 1988. London. 

مثال وتشمل على سبيل ال) متطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (والمواقع االلكترونية 

  .املواقع االلكرتونية الرصينة
       (www. Freescience.info/math ) 

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 

 .تدريب صيفي
 .مشاريع حبوث التخرج

 
 

 القبول  .13

 212رتبولوجيا االعداد الحقيقية  المتطلبات السابقة

 11 أقل عدد من الطلبة 

 45 أكبر عدد من الطلبة 

 

بعض –المرصوصة 

المبرهنات المهمة في 

 التراص

 مناقشة

 بطالتراص والترا 3 الثاني عشر

المجموعات 

المجموعات -المنفصلة

 المترابطة

 مناقشة ينظر

 التراص والترابط 3 الثالث عشر

المبرهنات المكافئة 

االستمرارية  –لترابط 

 والترابط
 اسئلة عامة نظري

 التفاضل 3 الرابع عشر

المشتقات فضاء الدوال 

القابلة لالشتقاق 

 خواص المشتقات

 نظري
 الواجبات

 الجماعية

 التفاضل 3 رالخامس عش
مبرهنة –مبرهنة رول 

 القيمة الوسطى
  امتحان شامل نظري



 


