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والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا   التحلیل الریاضي تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 الریاضیاتتعریف الطلبة بأھمیة علم  -د

 رجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخ .9

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    -5

  
  األھداف المعرفیة  -أ

 قدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي لتشخیص النظریات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ
 التخطیط المستقبلي لربط ما تعلمھ الطالب بالحیاة الیومیة  -2أ

  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة -3أ
  انماط مختلفة من البراھین الریاضیةممارسة -4أ
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ

    -6أ
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 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 مھارة التفكیر  - 1ب

  مھارة األستنتاج والتقییم   - 2ب
  مھارة التحلیل   - 3ب
  مھارة المالحظة    -4ب
  طرائق التعلیم والتعلم      

 التحلیل الریاضيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 التحلیل الریاضيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .2

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .3
 لمواضیع محددة 

 ء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة اعطا .4

 استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة .5

  
  طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
 كتابة التقاریر العلمیة    -2
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 أن یبذل الطالب قصارى جھدة في فھم المبادى الریاضیة  -1ج

  دعم وابداء وجھات النظر وان یناقش بجدیة  -2ج
  ان یحل الطالب بثقة في النفس  -3ج
  ان یشارك الطالب بانشطة مادة الریاضیات   -4ج

  
  طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیةالقاء    -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
  طرائق التقییم    

 االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةاجراء     -1
  كتابة التقاریر العلمیة    -2

  
  

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 
 باداة الدرس لتنمیة مھارات الطلبة  اجراء التجارب المختبریة المتعلقة  -1د
  بأجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطال  -2د
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  بنیة المقرر -11
ألسبوع

ا
ت 

الساعا
 

 أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة

 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 تعریف الطالب 4 1

األعــــداد احلقيقيــــة   بمب����ادئ  

  كحقل مرتب كامل

تعریف , تعریفھا , األعداد الحقیقیة
 خواص األعداد الحقیقیة, الحقل 

السبورة و الداتا 
  شو

األمتحانات الیومیة و 

الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 

االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة

تعری��ف الطال��ب حق��ل األع��داد  4 2
 النسبیة

األعداد النسبية وكثافتها يف حقل 

 األعداد احلقيقية 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

. األعداد غري النسبية وكثافتها   النسبيةاألعداد غري    

املتتابعة الكوشية واملتتابعات 

املتقاربة حقل األعداد احلقيقية 

  . والعالقة بينهما

  =  

 تعریف الطالب 4  3

بالفضاءات املرتية 

  والفضاءات التبولوجية

والمجموعات , المجموعات المفتوحة
 المغلقة في مستوى األعداد الحقیقیة

الداتا السبورة و 
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة   3 4
  عن موضوع الفضاء المتري

السبورة و الداتا   تمارین ومناقشة
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة   4 5
عن موضوع  المجموعات 

والمجموعات , المفتوحة
  المغلقة

السبورة و الداتا   تمارین ومناقشة
  شو

= 

تعریف الطالب ما ھومفھوم  4 6
 التراص 

السبورة و الداتا  nRيوريل يف  –مربهنة هاين 
  شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم  4 7
 األستمراریة

خواص الدوال املستمرة على 

 فضاءات مرتية مرصوصة

السبورة و الداتا 
  شو

= 

 تعریف الطالب 4 8
مفھوم التقارب ومتتابعات 

  الدوال

, التقارب املفيد , وتقارgا املنتظم 

 املنتظمميزات التقارب 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم  4 9
 المتسلسالت

متسلسالت الدوال 

 .ومتسلسالت القوى 
  

السبورة و الداتا 
  شو

= 

تعریف الطالب  مفھوم   4 10
المتسلسالت الجبریة 

  والھندسیة

السبورة و الداتا   شكل املتسلسة اجلربية واختبارها
  شو

=  
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تعریف الطالب  مفھوم   4  11
  المتسلسالت التوافقیة 

شكل املتسلسة 

  االتوافقيةواختبارها

السبورة و الداتا 
  شو

=  

السبورة و الداتا   تمارین ومناقشة  المتسلسالتتمارین ومناقشة  4  12
  شو

= 

تعریف الطالب  االشتقاق  4 13
 والدوال القابلة لألشتقاق

مربهنة الدوال , قاعدة السلسلة 

 ومربهنة الدال العكسية الضمنية

السبورة و الداتا 
  شو

= 

القيم  تعریف الطالب  4 14

العظمى احمللية والقيم 

 الصغرى احمللية 

السبورة و الداتا  وبعض تطبیقاتھا
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة  4 15
 عن موضوع التكامل

السبورة و الداتا  تمارین ومناقشة
  شو

= 

 تعریف الطالب 4 16

  اpموعات املهملة

  

اpموعات املهملة واستخدامها 

لصياغة مربهنة لبيك يف التكامل 

 الرمياين

السبورة و الداتا 
  شو

= 

إبراز نقاط الضعف يف  نظرية  تكامل لبیك والتكامل الریماني 4 17

 رميان للتكامل

السبورة و الداتا 
  شو

= 

نظرية  تعریف الطالب   4 18

 القياس

السبورة و الداتا  التكاملقاعدة كوشي في 
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة  4 19
 عن موضوع التكامل

السبورة و الداتا  تمارین ومناقشة
  شو

= 

نظرية  تعریف الطالب   4 20

 القياس

اpموعات القابلة للقياس 

 وخواصها من دون برهان

السبورة و الداتا 
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة  4 21
 نظریة القیاس عن موضوع

السبورة و الداتا  تمارین ومناقشة
  شو

= 

تكامل  تعریف الطالب   4 22

 لبيك

الدوال القابلة للتكامل ليبيكيا 

والعالقة بني الدوال والدوال القابلة 

 للقياس

السبورة و الداتا 
  شو

= 

حل بعض التمارین المختلفة   4 23
  عن موضوع تكامل لبیك

الداتا السبورة و  تمارین ومناقشة
  شو

= 

الدوال  تعریف الطالب   4 24

 املقيدة

الدوال املقيدة التغاير والدوال 

 املطلقة االستمرارية

السبورة و الداتا 
  شو

= 
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 البنیة التحتیة  .10

  عادل غسان . د: مقدمة يف التحليل الرياضي تأليف   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 : الكتاب املصدر

  Real Analysis , H. Royden  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  

 

(  اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة 

 
Introduction to Real Analysis (Dover Books on 
Mathematics) 
 by Michael J. Schramm and Mathematics 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 .وما يطرأ علیه من مستجدات تشكیل لجان في القسم العلمي مھمتھا متابعة البرنامج وإجراء المراجعة الشاملة . 1

  .استبیان اراء الطلبة عند نھاية كل فصل دراسي حول البرنامج الدراسي. 2

حول أفضل الطرق لتطوير المقررات الدراسیة وطرق استبیان اراء أعضاء ھیئة تدريس عند نھاية كل فصل دراسي . 3

  .تدريسھا

  .في القسم التنسیق مع شعبة الجودة في الجامعة لمتابعة تطبیق البرنامج االكاديمي . 4

  إجراء مراجعة شاملة للبرنامج بشكل دوري كل اربع سنوات. 5

  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


