
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٣٣٢ر/٢تحلیل ریاضياسم / رمز المقرر.٣

تي یدخل فیھاالبرامج ال.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

ثالثةالالسنة الدراسیة /الثانيالفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف.٨

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

التحلیل الحقیقي من اھم فروع  الریاضیات فیعتبر اساس لمعظم فروع الریاضیات االخرى ( مثل نظریة 
ة، التبولوجیا التفاضلیة، المعادالت القیاس، التحلیل العقدي، التحلیل الدالي، التحلیل العددي، التبولوجیا العام

التفاضلیة، النظم الدینامیكیة، ...الخ). فھو یعطي للطالب قاعدة ریاضیة و منطقیة واسعة تتیح لھ الفرصة لفھم 
واستیعاب الكثیر من فروع الریاضیات. فھو االمتداد الطبیعي لحسبان التفاضل والتكامل، اال ان حسبان 

على باإلجابةعلى االسئلة من النوع "كیف" اما التحلیل الریاضي فیعتني اإلجابةبالتفاضل والتكامل یعتني 
االسئلة من النوع "لماذا".

أھداف المقررأھداف المقرر.٩
.ریف وتطبیقاتھاالتعرف على المفاھیم األساسیة للمشتقة وكیفیة ایجادھا باستخدام التع-
.تكامل ریمان للدوال وكیفیة ایجادھا باستخدام التعریف وخواصھ التعرف على-
التعرف على متتابعات الدوال وتقاربھا النقطي و المنتظم وكیفیة استبدال الغایات مع -



التكامل.
معرف قیاس المجموعات الجزئیة من مجموعة االعداد الحقیقیة.-
للقیاس وخواصھاالتعرف على الدوال القابلة-
استلیتجس ومقارنتھ مع تكامل ریمان.-التعرف على تكامل ریمان-

ومقارنتھ مع تكامل ریمانصائصھالتعرف على تكامل ریمان واھم خ-

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم المعرفة-أ
دام التعریف وبعض تطبیقاتھامعرفة مشتقات الدوال وكیفیة ایجاد مشتقات الدوال باستخ- ١أ
معرفة تكامل الریماني للدوال واھم خواصة وعالقتھ بالستمراریة والمشتقة- ٢أ
معرفة قیاس مجموعة جزئیة من مجموعة االعداد الحقیقیة - ٣أ
معرفة وفھم تكامل لیبیك وتوضیح اھمیتھ في العلوم االخرى ومقارنتھ مع تكامل ریمان- ٤أ
- ٥أ
-٦أ

لمھارات الخاصة بالموضوع ا-ب 
تقاریر علمیة - ١ب
بحوث تخرج- ٢ب
- ٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

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

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
جاد حلول المسائلفي إیوالریاضیاتي التفكیر المنطقي-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج



-٤ج

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

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةلیةالفصاآلنیة ، االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- 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

لمشتقةا٣األول

قات كیفیة حساب مشت
دوال باستخدام التعریف 
ودراسة خواص الدوال 

القالبلة لالشتقاق 
وعالقتھا باالستمراریة

عامة أسئلةنظري
ومناقشة

المشتقة٣الثاني

مبرھنة رول،مبرھنة 
القیمة الوسطى، مبرھنة 
القیمة الوسطى لكوشي، 

تطبیقات حول ھذه 
المبرھنات

عامة أسئلةنظري
ومناقشة 

یمانتكامل ر٣الثالث

تعریف تكامل ریمان 
واعطاء امثلة توضح 

كیفیة ایجاد تكامل ریمان 
خواص الدوال ، للدوال

القابلة للتكامل ریمانیا

االمتحان نظري
اآلني 

تكامل ریمان٣الرابع

عالقة حجم نقاط عدم 
االستمراریة وقابلیتھا 

ریمانیا والنتائج المتعلقة 
بھا

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

تكامل ریمان٣الخامس

متتابعات الدوال القابلة 
للتكامل ریمانیا وكیفیة 

استبدال الغایة مع 
التكامل بالنسبة 

للمتتابعات المتقاربة 
بانتظام

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

استلیتجس-تكامل ریمان٣السادس
-تعریف تكامل ریمان

مع بعض استلیتجس 
االمثلة

تقاریرنظري

استلیتجس-نتكامل ریما٣السابع
ودراسة اھم خواصھ 
ومقارنتھ مع تكامل 

ریمان
عامةأسئلةنظري

مقدمة الى نظریة القیاس٣الثامن
تعریف المجموعات 

القابلة للقیاس ودراسة 
خواصھا

الواجباتنظري
الجماعیة

الدوال القابلة للقیاس٣التاسع

تعریف الدوال القابلة 
للقیاس واعطاء بعض 

لبسیطة، االمثلة(الدوال ا
الدالة الممیزة) ودراسة 

خواصھا.

أسئلة عامةنظري

امتحان نظريتعریف تكامل لیبیك مع تكامل لیبیك٣العاشر



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- Manfred Stoll," Introduction to Real Analysis" ١٩٩٧2- Burill and Knudsen," Real Variable",١٩٦٩3- Wilter.Rudin," Principle of Mathematical Analysis"١٩٦٤4- Murray R. Spiegel," Real Variables",١٩٦٩5- R.M. Dudley," Real Analysis and Probability",٢٠٠٤6- ضي"د.عادل غسان نعوم" ١٩٨٥مقدمة اىل التحليل الر

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
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
٣٣١ر١ریاضي تحلیلالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 

شھريبعض االمثلة

أسئلة عامة و نظريخواص تكامل لیبیكتكامل لیبیك٣الحادي عشر 
مناقشة

المقارنة بین تكامل تكامل لیبیك٣الثاني عشر
مناقشةنظريیبیكریمان و تكامل ل

متتابعات الدوال القابلة تكامل لیبیك٣الثالث عشر
أسئلة عامةنظريللتكامل لیبیكیا 

٣الرابع عشر
تعریف الدوال مقیدة الدوال مقيدة التغاير

التغایر مع بعض االمثلة 
والخواص المھمة

الواجباتنظري
الجماعیة

٣الخامس عشر
الـــــــــــــــــــــــدوال مطلقـــــــــــــــــــــــة 

االستمرارية.
تعریف الدوال مطلقة 

ض بعمعاالستمراریة
االمثلة والخواص 

المھمة

امتحان شامل نظري


