
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٢١٢رالحقیقةاإلعدادتوبولوجیام / رمز المقرراس.٣

بكالوریوس علوم في الریاضیاتالبرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

الثانیةالسنة الدراسیة /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 
. والبد من الربط بینھا المتاحةالتعلم تحقیقھا مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

ألھم(إیجازا٢١٢رالحقیقیةاإلعداد(یوفر مقرر  توبولوجیا وبین وصف البرنامج.
المفتوحةالمجموعاتیف االساسیھمتضمنا التعارالحقیقیةاإلعدادتوبولوجیا خصائص

ثم الحدودیةالنقاط - والخارجیة–ألداخلیھالنقاط - نقاط التراكم–- المغلقةالمجموعات –
على وأثرھاالتراص والترابط ة دراس–فضاء متري أيتلك الخواص في دراسة 

متضمنا الغایة واالستمراریة ....لدوال السالت ساستمراریة الدوال ومتتابعات ومت



لمقررأھداف ا.٩
العامةوالتي تعتبر مقدمھ للتوبولوجیا الحقیقةلإلعدادالخواص التوبولوجیھ أھمعلىالطالبیتعرفأن-
.والمغلقةالمفتوحةف الطالب على المجموعات یتعروان-
.اء التوبولوجيالتعرف على مفھوم التراص ومفھوم الترابط ومفھوم الفضاء المتري والفض-
.الدوال والمتتابعات والمتسلسالتةاستمراریص والترابط على التعرف على اثر الترا-

باإلضافة،

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم عرفة١الم-أ
الحقیقیةلإلعدادوالمغلقةالمفتوحةالمجموعات أن یستنتج الطالب ماھیة -
الب معنى الفضاءاتیعرف الطأن-
.بین الفضاء االعتیادي والفضاء المتري الطالبیمیز أن-
للحصول على الفضاء التوبولوجي                                  یستنتج الطالب الشروط الكافیة أن-

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
تقاریر علمیة - ١ب
بحوث تخرج- ٢ب

طرائق التعلیم والتعلم 

لمحاضرات.ا-
النقاش داخل القاعة الدراسیة من منظور علمي.-
إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . -
حلقات نقاشیة مصغرة.-
تدریب الطلبة على كیفیة إعداد البحث العلمي.-

طرائق التقییم 

المشاركة داخل القاعة الدراسیة.-
یومیة وفصلیة ونھائیة.اختبارات تحریریة -
اختبارات شفویة داخل الصف.-
أنشطة بحثیة.-



مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
القدرة على التفكیر العلمي.-٢ج
القدرة على المشاركة الفعالة في النشاطات الفصلیة.-٣ج
لقیام بأنشطة بحثیة واستخدام المصادر المفیدة لدعم الفكرة الرئیسیة المطلوبة.في االمھارة -٤ج

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

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ، االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
.استخدام التحلیل العقدي في حل المشكالت في علوم الریاضیاتعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
.وحل األمثلة ذات األفكار االستنتاجیة واالستنباطیةرفتعبالالطالبرةقدتنمیة-٢د
.من خالل المشاركة في المناقشات العلمیةاآلخرینمع التعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
التحلیل والتركیب.علىالطالبقدرةتطویر-٤د



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

–د دمحم جواد - د عریبي حسین–الحقیقیة األعدادتوبولوجیا - ١
جامعة بغداد الجامعھ المستنصریھ –جامعة بغداد  -2introduction to topology and modernanalysis G.F simmons–1974-Topology a first course- J- R-Munkres -3

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

سم الوحدة / المساق ا
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

مفاھیم أساسیة٣األول

أعادهأساسیھفتعار ی
مختصره لما درسھ الطالب 

بناء –في المقرر الممھد 
تعریف المجموعات 

المفتوحة في مجموعة 
الحقیقیةاإلعداد

عامة أسئلةنظري
ومناقشة

المفتوحةلمجموعاتا٦والثالثالثاني
والمغلقة

تعریف مبرھنة ارخمیدس 
المفتوحةألمجموعھ

المغلقةوالمجموعة
وخواص االتحاد والتقاطع 

ونقاط الحدودیةوالنقاط 
الداخلیةالتراكم والنقاط 

مع االمثلھ والخارجیة

عامة أسئلةنظري
ومناقشة 

رابع والخامس ال
الفضاء التوبولوجي٩والسادس

التوبولوجي الفضاء تعریف
الفضاء –الفضاء المتقطع 

اء االعتیادي ضالتافھ والف
تعریف للفضاء المتري 

دالة وأليبصوره عامھ 
مسافة

اختبارات نظري
ومناقشة

الفضاء المتري٦لسابع والثامنا

أليتعمیم فكرة الجوار 
والتعاریففضاء متري 

- نقاط التراكم–االساسیھ 
النقاط الحدودیةالنقاط 
ألدخلیھالنقاط –جیةالخار

فضاء أليمبرھنات تتحقق 
التقارب     في - متري

الفضاء المتري

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

تاسع والعاشر ال
التراص والترابط٩والحادي عشر

الغطاء ألمجموعھغطاء 
المفتوح مبرھنة بولزانو 

فرشتراس مبرھنة ھاین بوریل 
تعریف –ومعكوسھا 

ةمترابطالمجموعات الغیر 
Rمبرھنة ترابط أي فتره في  –

ترابط الفضاء الكلي 

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

ثاني عشر ال
والثالث عشر 
والرابع عشر 

والخامس عشر
استمراریة الدوال١٢

االستمراریةتعاریف إعادة
المنتظمةللدوال والدوال 

اثر التراص وإدخال
والترابط على ھذه المفاھیم 

ى ذلك علتأثیرثم دراسة 
متتابعات لدوال ومتسلسالتھا 

مع االمثلھ 

مناقشة نظري
واختبارات



3minkers
متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 

ورش العمل والدوریات والبرمجیات 
لكترونیة )والمواقع اال

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
سس ریاضیات ا-تفاضل وتكامل  Jالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 




