
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم المركزالقسم الجامعي / .٢

٣٣١ر/١تحلیل ریاضي اسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

لثةلثالسنة الدراسیة اا/األولالفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف.٨

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

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف المتاحة.التعلم مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

االعداد الحقیقیة والخواص ایجازا الھم خصائص التحلیل الریاضي مقرر (یوفرالبرنامج.
....لالعداد الحقیقیة و اختبارات التقارب للمتسلسالت األساسیة

أھداف المقرر.٩
على االعداد الحقیقیة وخواصھا الریاضیة.التعرف -
.ان یتعرف الطالب على تصنیف المعادالت التفاضلیة من حیث الدرجة والرتبة-
في المجاالت المختلفة.االعداد الحقیقیةالتعرف على تطبیقات -



. أھداف المقرر ٩
.على المتتابعات الحقیقیة وحساب نھایاتھاالتعرف-
ة متقاربة.ان یتحقق من تقارب متتابع-
المختلفة.ان یتعرف على المتسلسالت وبعض انواعھا-
القدرة على التعامل مع بعض المفاھیم في التحلیل الحقیقي مثل المتتابعات و النھایات -

.الكاملةالفضاءات المتریة

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم المعرفة-أ
.التحلیل الریاضيفة في الخبرة والمعراكتساب- ١أ
الربط بین مواضیع الریاضیات المختلفة وعالقتھا ببعضھا حیث یعتبر كل موضع ھو مكمل لآلخر.- ٢أ
تعلیم الطالب اتقان المھارات المكتسبة مع الزمن واإلدراك الحدسي السلیم الى حد معقول.- ٣أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
التدریب الصیفي- ١ب
تقاریر علمیة - ٢ب
بحوث تخرج- ٣ب

طرائق التعلیم والتعلم 

. یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
أنشطة في قاعة الدرس . -
إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . -
إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب .-

طرائق التقییم 

لمشاركة في قاعة الدرس.ا
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
في إیجاد حلول المسائلوالریاضیاتي التفكیر المنطقي-٢ج



ناقشة.والمالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج

طرائق التعلیم والتعلم 
الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.
. تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا
الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
الجماعیة.لألنشطةالدرجةمننسبةتخصیص
قة مناسبة تخص ھذا المقرر .استخدام طری

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ، االختباراتبرتتع.

لمھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).ا- د 
.استخدام التفاضل والتكامل في حل المعضالت في العلوم االخرىعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
.رف على أنواع الدوالتعبالالطالبقدرةتنمیة-٢د
.التعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

مفاھیم اساسیة٣االول

لمحة تاریخیة و االعداد 
الحقیقیة و العالقة بین 

والنسبیة ةاالعداد الحقیقی
.و خاصیة ارخمیدس

اسئلة عامة نظري
ومناقشة

مفاھیم اساسیة٣الثاني

االعداد الحقیقیة حقل 
مرتب كاملو مبرھنة 

الكثافة لالعداد النسبیة 
وغیر النسبیة

اسئلة عامة نظري
ومناقشة 

الفضاءات المتریة٣الثالث

تعریفة وامثلتھ و 
الفضاءات شبة المتریة 

لیدیة و الفضاءات االق
و القیدیة وبعض 

في األساسیةالمبادئ 
التبولوجیا

االمتحان نظري
اآلني 

التقارب في الفضاءات ٣الرابع
المتریة

المتتابعات و -.
المتتابعات الحقیقیة و 

التقارب في الفضاءات 
المتریة

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

التقارب في الفضاءات ٣الخامس
المتریة

بعض المتتابعات 
حقیقیة و الفضاءات ال

المتریة الكاملة و 
مبرھنة النقطة الصامدة

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

المسلسالت الالنھائیة٣السادس

تعریفھا وامثلة و بعض 
المسلسالت الالنھائیة 

الخاصة اختبار التقارب 
المسلسالت المتناوبة

تقاریرنظري

المسلسالت الالنھائیة٣السابع
لق التقارب المط

والتفارب المشروط 
.اختبارات اخرى

اسئلة عامةنظري

الغایة واالستمراریھ٣الثامن

غایات الدوال مبرھنات 
الغایات بعض توسیعات 

مفھوم الغایة الدوال 
المستمرة

الواجباتنظري
الجماعیة

الغایة واالستمراریھ٣التاسع
المبرھنات المكافئة 

-لالستمراریھ
–االستمرایھ التتابعیھ

اسئلة عامةنظري

-االستمراریھ المنتظمةالغایة واالستمراریھ٣العاشر
امتحان نظريخاصیة القیمة المتوسطة

شھري
اسئلة عامة و نظريالمجموعات التراص والترابط٣الحادي عشر 



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

-عادل غسان نعوم "مقدمة في التحلیل الریاضي" جامعة بغداد-١
الطبعة األولى١٩٨٦العراق 

دار األول في انوار بدرانة واخرون :مقدمة في التحلیل الحقیقي"-٢
.١٩٩٢النشر والتوزیع األردن 

3-Apostol. T.M., “Mathematical Analaysis”2nd, 1974,
London.
4-Ash, R. B. ,”Real analysis and probability”,
1972. New York.
5-Royden. H. L.,”Real Analysis”, 1988. London.

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
عمل والدوریات والبرمجیات ورش ال

والمواقع االلكترونیة )

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

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
٢١٢رالحقیقیة األعدادتبولوجیا المتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 

بعض –المرصوصة 
المبرھنات المھمة في 

التراص

مناقشة

التراص والترابط٣الثاني عشر
ت المجموعا
المجموعات -المنفصلة
المترابطة

مناقشةينظر

التراص والترابط٣الثالث عشر
المبرھنات المكافئة 

االستمراریة –لترابط 
والترابط

اسئلة عامةنظري

التفاضل٣الرابع عشر
المشتقات فضاء الدوال 

القابلة لالشتقاق 
خواص المشتقات

الواجباتنظري
الجماعیة

مبرھنة –مبرھنة رول التفاضل٣الخامس عشر
امتحان شاملنظريالقیمة الوسطى




