
١الصفحة 

موذج وصف المقررن

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات-جامعة القادسیةالمؤسسة التعلیمیة.١

علوم الریاضیاتالقسم الجامعي / المركز.٢

٣٤٨رتحلیل دالياسم / رمز المقرر.٣

التي یدخل فیھاالبرامج.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

/ السنة الدراسیة الثالثةالفصل االولالفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

2014/2/2تاریخ إعداد ھذا الوصف .٨
أھداف المقرر.٩

-المتریةالفضاءات–المتجھاتفضاءات: بمفاھیمالطالبلتعریفالداليالتحلیلیھدف-
ھلبرتفضاءات- بناخفضاءات-المعیاریةالفضاءاتفيالتقارب-المعیاریةالفضاءات

ودراسةوالقیدیةواالستمراریةالقسمةوفضاءاتالخطیةبالدوالالطالبتعریفالىیھدف-
.التعامدفيالمھمةالمبرھناتبعض

مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

الفضاءات-المتریةالفضاءات–المتجھاتفضاءات: بمفاھیمالطالبلتعریفالداليالتحلیلیھدف
ھلبرتفضاءات-بناخفضاءات- المعیاریةالفضاءاتفيالتقارب-المعیاریة

بعضودراسةوالقیدیةواالستمراریةالقسمةوفضاءاتالخطیةبالدوالالطالبتعریفىالیھدف-
التعامدفيالمھمةالمبرھنات



٢الصفحة 

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

المعرفة والفھم -أ
الداليللتحلیلاالساسیةالمفاھیمعلىیتعرف-١أ
والمعیاریةالمتریةالفضاءاتعلىیتعرف-٢أ
المستمرةالخطیةالدوالعلىیتعرف- ٣أ
الداليللتحلیلالمختلفةالتطبیقاتعلىیتعرف-٤أ
- ٥أ
- ٦أ
الخاصة بالموضوع المھارات-ب 

لتدریب الصیفي.ا-١ب 
تقاریر علمیة .-٢ب 
بحوث تخرج.-٣ب 

طرائق التعلیم والتعلم 

. یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
في قاعة الدرس . التفاعل والمشاركة-
إعطاء تمارین وواجبات منزلیة .-
إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . -

طرائق التقییم 

.في قاعة الدرسالفعالةالمشاركة-
.لتمارین (الواجبات)اوالتقاریرتقدیم-
.ئیةونھافصلیةآنیة ، اختبارات -

التفكیرمھارات-ج
التفكیر المنطقي والریاضیاتي في إیجاد حلول المسائل- ١ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٢ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-٣ج
- ٤ج



٣الصفحة 

طرائق التعلیم والتعلم 

االلمام الجید للتحلیل الدالي
حل المسائل والتطبیقات
المعیاریة یستخدم الدوال الخطیة  ودراسة خواص الدالة الخطیة مثل االستمراریة والقیدیة وتشاكل الفضاءات
(نظریة ھان بناخ والدالة المفتوحة) دراسة المؤثرات الخطیة المحودة علیھا
استراتیجیات التعلم المستخدمة في تطویر المھارات المعرفیة
التمارین واالشكال الریاضیة
االطالع على المواقع االلكترونیة ذات العالقة


طرائق التقییم 

والتمارینالتطبیقات
الطالبقدرةاختبار

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
استخدام الخواص الجبریة لفضاءات المتجھات والتحویالت الخطیة .علىالطالبقدرةتنمیة-١د
ً على التعامل مع الطالبقدرةتنمیة-٢د .الفضاءات المتماثلة خطیا
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣د
-٤د



٤الصفحة 

البنیة التحتیة .١٢

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

المتجھاتفضاءات٣األول
بعض-المتجھاتفضاءات

الجموعات-مھمةالاالمثلة
-المتوازنةالمتناظرة

أسئلة عامة نظري

المتجھاتفضاءات٣الثاني

-الماصةالمجموعات
الجمع-الجزئیةالفضاءات

-والبعدالقواعد-المباشر
.التحدب

أسئلة عامة نظري
ومناقشة 

المعیاریةالفضاءات٣الثالث
بعض-العیاريالفضاء
أسئلة عامةنظري.المھمةاالمثلة

ومناقشة

المعیاریةالفضاءات٣الرابع
المعاییر-المعیاریةالفضاءات

االمتحان نظري.المتكافئة
اآلني

أسئلة عامة نظريالمتكافئة.المعاییرالمعیاریةالفضاءات٣الخامس

الواجباتنظريبناخفضاءاتبناخفضاءات٣السادس
الجماعیة

الفضاءاتفيمتریةمبادئ٣السابع
لمعیاریةا

الفضاءاتفيمتریةمبادئ
أسئلة عامة  نظريالمعیاریة

ومناقشة

الفضاءاتفيالتقارب٣الثامن
المعیاریة

الفضاءاتفيالتقارب
االمثلةبعض-المعیاریة

المھمة
تقاریرنظري

فضاءات-الخطیةالدوالالخطیةالدوال٣التاسع
أسئلة عامةنظريالقسمة

یةاالستمرار٣العاشر
-القیدیة -االستمراریة

الخطیةالدوالفضاءات
-المقیدة

امتحان نظري
شھري

أسئلة عامة  نظريالمعیاریةالفضاءاتتشاكلالمعیاریةالفضاءاتتشاكل٣الحادي عشر 
ومناقشة

القابلةالمعیاریةالفضاءاتطرق التعدیل الداخلي٣الثاني عشر
االمتحان نظري.للفصل

اآلني

االبتدائيھلبرتفضاء٣ث عشرالثال
-االبتدائيھلبرتفضاء

معھلبرتفضاءتعریف
المھمة.المبرھناتبعض

أسئلة عامةنظري

المجموعات-التعامدالتعامد٣الرابع عشر
الواجباتنظريالمتعامدةاالحادیة.

الجماعیة
امتحان شامل نظرياالحادیةالقاعدةاالحادیةالقاعدة٣الخامس عشر



٥الصفحة 

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- Introduction To Functional Analysis " by Sharma J.Vasishtha
A.R, 1975
2- Introduction To Functional Analysis With Application "Kreyszig ,

1978
3- Introduction To Hilbert Space " Berberian S.K , 1976,New
York

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

والمواقع االلكترونیة )

المواقع االلكترونیة الرصینة. 
(http://www.khayma.com/education-technology)موقع تكنولوجیا التعلیم 

 )www. Freescience.info/math(

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
مشاريع حبوث التخرج.

القبول .١٣
الثالثالمستوى المتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


