
١الصفحة 

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

م الحاسوب والریاضیاتكلیة علو/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

قسم الریاضیاتالقسم الجامعي / المركز.٢

٤٥٣ر/)  ١تبولوجیا(اسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

السنة الدراسیة الرابعة/الفصل األول الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤وصفتاریخ إعداد ھذا ال.٨

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

) ھو متطلب من متطلبات قسم الریاضیات ویدرس بعض المفاھیم الریاضیاتیة التي ١أن مقرر تبولوجیا(
یستفاد ویتعلم منھا الطالب.

أھداف المقرر.٩
التعرف على الفضاء التبولوجي ونظریاتھ وكیفیة تكوین تبولوجي.-
دراسة المفاھیم التبولوجیة والتي تتعلق بدراسة المجموعات والدوال المستمرة والمفتوحة -

والمغلقة.
كلة.أن یعلم الطالب أن الخواص التبولوجیة ھي الخواص الثابتة تحت تأثیر الدوال المتشا-
أن یعلم الطالب أن الخواص الوراثیة ھي الخواص الثابتة تحت تأثیر الفضاءات الجزئیة.-
أن یعلم الطالب أن تطور التبولوجي كامتداد لنظریة المجموعات.-



٢الصفحة 

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم المعرفة-أ
وعات.اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع المجم- ١أ
اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع أنواع الدوال.- ٢أ
اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع جداء المجموعات.- ٣أ
اكتساب الخبرة والمعرفة في أستخدام المعطیات والبدیھیات في برھنة النظریات.- ٤أ
- ٥أ
-٦أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
ث تخرجبحو- ١ب
- ٢ب
- ٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

. یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
أنشطة في قاعة الدرس . -
أستخدام األنترنیت للحصول على الفائدة.إرشاد الطالب إلى -
إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب .-

طرائق التقییم 

ة الدرس.المشاركة في قاع
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

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



٣الصفحة 

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

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
الواجبات.تقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةاآلنیة ، الفصلیةاالختباراتتعتبر.

المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة و- د 
في التعرف على أنواع المجموعاتالطالبقدرةتنمیة-١د
.بالتعرف على أنواع الدوالالطالبقدرةتنمیة-٢د
الحوار والمناقشة.علىالطالبقدرةتنمیة-٣د
حلول والبراھین.أیجاد العلىالطالبقدرةتطویر-٤د



٤الصفحة 

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

الفضاءات التبولوجیة٣األول

مفھوم الفضاءات 
التبولوجیة، بعض 

األمثلة علیھا، تكوین 
تبولوجي، بعض أنواع 

التبولوجي (المبعثر، 
الغیر مبعثر، الشعاع 

األیمن،...)

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

المجموعات المفتوحة ٣الثاني
والمغلقة والجوارات

المجموعات تعریف 
المفتوحة والمغلقة 

، أیجادھا والجوارات
األمثلة في في بعض 

التبولوجي، العالقة 
بینھا

أسئلة عامة نظري
ومناقشة 

القاعدة٣الثالث

القاعدة والقاعدة 
الجزئیة، كیفیة تولید 

، تبولوجي من قاعدة
بعض المبرھنات 
الخاصة بالقاعدة

االمتحان نظري
اآلني 

النقاط الداخلیة٣الرابع

النقاط الداخلیة ، داخل 
المبرھنات المجموعة،

لخاصة بالنقاط ا
الداخلیة مع امثلة

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

األنغالق٣الخامس

نقاط الغایة،األنغالق، 
الخواص والمبرھنات 

الخاصة باألنغالق، 
أمثلة على األنغالق

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

النقاط الحدودیة والنقاط ٣السادس
الخارجیة

النقاط الحدودیة، النقاط 
صھا الخارجیة، خوا

وعالقتھا بداخل 
وأنغالق المجموعة، 

أمثلة

تقاریرنظري

الفضاءات الجزئیة٣السابع

تعریف الفضاءات 
الجزئیة، أمثلة، 

الخاصیة 
الوراثیةمبرھنات، 

أسئلة عامةنظري

األستمراریة٣الثامن

تعریف األستمراریة، 
الصور والصور 

العكسیة للفضاءات 
التبولوجیة، عالقة 

یة بالنقاط األستمرار
الداخلیة واألنغالق، 

الواجباتنظري
الجماعیة



٥الصفحة 

البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- Sharma J.N,Topology, Krishna Prakashan Media
P Ltd , 2003.

ولیم بیرفن،ترجمة عطا هللا ثامر العاني، أساسیات - ٢
.١٩٨٦العراق، - التبولوجیا العامة، جامعة بغداد

عبد ربھ دمحم اسلیم، فقھ التبولوجیا،فلسطین، –٣
١٩٩٩ .

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات

والمواقع االلكترونیة )

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

أمثلة

التشاكل التبولوجي٣التاسع
تعریف التشاكل 

التبولوجي، الخاصیة 
، أمثلةالتبولوجیة

أسئلة عامةنظري

الجداء واألندماج٣العاشر

فضاءات 
القسمة،تبولوجیا 

للضرب من خالل 
القاعدة،الداخل في 
تبولوجیا الضرب، 

سقاطات،األ

امتحان نظري
شھري

األسقاطات، الفضاءات تبولوجیا الضرب٣الحادي عشر 
أسئلة عامة و نظريالجزئیة،األستمراریة

مناقشة

بدیھیات الفصل٣الثاني عشر

T0,T1,T2 العالقة،
بینھا، دراستھا من 
جانب أنھا خاصیة 

وراثیة أم ال، خاصیة 
تبولوجیة أم ال

مناقشةنظري

الفضاءات المنتظمة ٣رالثالث عش
والطبیعیة

الفضاءات المنتظمة 
، T3,T4والطبیعیة،

دراستھا من جانب أنھا 
خاصیة وراثیة أم ال، 
خاصیة تبولوجیة أم ال

أسئلة عامةنظري

الفضاءات المتراصة٣الرابع عشر

الفضاءات المتراصة 
والغیر 

المتراصة(تعاریف 
وأمثلة)،عالقتھا بفضاء 

ھاوزدورف

واجباتالنظري
الجماعیة

الفضاءات المتراصة ٣الخامس عشر
 ً محلیا

الفضاءات المتراصة 
 ً (تعاریف وأمثلة)،محلیا

الفضاءات المتراصة 
مساریاً (تعاریف 

وأمثلة)

امتحان شامل نظري



٦الصفحة 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
مشاريع حبوث التخرج.

القبول .١٣
الرابعوىالمستالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


