
١الصفحة 

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

م الحاسوب والریاضیاتكلیة علو/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

قسم الریاضیاتالقسم الجامعي / المركز.٢

٤٥٤ر/)  ٢تبولوجیا(اسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

السنة الدراسیة الرابعة/الثاني الفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤لوصفتاریخ إعداد ھذا ا.٨

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

) ھو متطلب من متطلبات قسم الریاضیات ویدرس بعض المفاھیم الریاضیاتیة التي ٢أن مقرر تبولوجیا(
یستفاد ویتعلم منھا الطالب.

أھداف المقرر.٩
التعرف على الفضاء التبولوجي الضعیف ونظریاتھ ومفھوم التقارب في الفضاء -

التبولوجي.
دراسة المفاھیم التبولوجیة متقدمة كالدوال الھوموتوبیة والفضاءات القابلة لألنكماش.-
أن یعلم الطالب مفھوم التقارب في التبولوجي.-



٢الصفحة 

التعلیم والتعلم والتقییممخرجات التعلم وطرائق .١٠

والفھم المعرفة-أ
اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع الدوال الھوموتوبیة.- ١أ
اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع أنواع الدوال.- ٢أ
اكتساب الخبرة والمعرفة في التعامل مع الترابط المساري.- ٣أ
تصور المفھوم األساسي للتقارب.اكتساب الخبرة والمعرفة في- ٤أ
- ٥أ
-٦أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
بحوث تخرج- ١ب
- ٢ب
- ٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

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

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
لریاضیاتي في إیجاد حلول المسائلالتفكیر المنطقي وا-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج
-٤ج



٣الصفحة 

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

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
الواجبات.تقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیة، الفصلیةاآلنیةاالختباراتتعتبر.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
في التعرف على أنواع التبولوجیات الضعیفةالطالبقدرةتنمیة-١د
.الدوالبالتعرف على أنواعالطالبقدرةتنمیة-٢د
تصور التقارب الذي یعتبر منطلقھ األساس من الفضاء التبولوجي.علىالطالبقدرةتنمیة-٣د
أیجاد الحلول والبراھین.علىالطالبقدرةتطویر-٤د



٤الصفحة 

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

مفھوم الترابط، بعض الترابط٣األول
أسئلة عامة نظرياألمثلة علیھا، مبرھنات

ومناقشة

تطبیقات الفضاءات ٣الثاني
المتصلھ

تطبیقات الفضاءات 
،مبرھنة القیمة المتصلھ

الوسطى،الفضاءات 
 ً المتصلة محلیاً ومساریا

أسئلة عامة نظري
ومناقشة 

التقارب٣الثالث

بعض تقارب معال
المبرھنات الخاصة 

بالتقارب، دراسة 
التقارب في حالة 

الفضاء ھاوزدورف

االمتحان نظري
اآلني 

التبولوجیات الضعیفةالتبولوجیات الضعیفة٣الرابع
أسئلة عامة نظريمع األمثلة والمبرھنات

ومناقشة

مع األمثلة المساراتالمسارات٣الخامس
عامة أسئلة نظريوالمبرھنات

ومناقشة

مع الترابط المساريالترابط المساري٣السادس
تقاریرنظرياألمثلة والمبرھنات

عالقة األستمراریة األستمراریة والترابط٣السابع
أسئلة عامةنظريبالترابط

خواص الترابط ٣الثامن
والتقارب

الخاصیة الوراثیة 
والتبولوجیة ، عالقة 

الترابط والتقارب 
ھیات الفصلببدی

الواجباتنظري
الجماعیة

الھوموتوبي٣التاسع
الدوال والمسارات 

المتكافئة ھوموتوبیاً، 
مبرھنات وأمثلة

أسئلة عامةنظري

الفضاءات المتكافئة ٣العاشر
 ً ھوموتوبیا

الفضاءات المتكافئة 
 ً ، النمط ھوموتوبیا

الھوموتوبي
امتحان نظري

شھري

فضاءات قابلة لألنكماش ة لألنكماشفضاءات قابل٣الحادي عشر 
أسئلة عامة و نظريمع األمثلة والمبرھنات

مناقشة

فضاءات قابلة لألنكماش٣الثاني عشر
واألستمراریة

فضاءات قابلة 
، وعالقتھا لألنكماش

باألستمراریة. 
مبرھنات

مناقشةنظري

معلومات عامة في الزمر٣الثالث عشر
أسئلة عامةنظريالزمر

الواجباتنظريبناء الزمرة األساسیةالزمرة األساسیة٣رابع عشرال
الجماعیة

امتحان شامل نظريخواص ومبرھناتخواص الزمرة ٣الخامس عشر



٥الصفحة 

البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

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

2- Maunder C.R.F, Algebraic Topology, McGraw
Hill, 1966.

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

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

ثال متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل الم
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

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
٤٥٣ر١تبولوجیا المتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 

األساسیة


