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 تبولوجي عام: مواصفات مقرر

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

 
 اسم المقرر

Course Title 
 تبولوجي عام 

 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

4   4 

 
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 مستوى رابع _  فصل اول

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 أسس رياضيات + تحليل حقيقي + تحليل رياضي

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 حاسوب -رياضيات  بحتة و -رياضيات 

 
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربيةا

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. نشاط ابراهيم

 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

تقديمه إلى  ضيياآ ر ر من اليضيياآات الرياضييية  الذ  توسيييا ا ت تيرير اللالو و  إلى المقرر هذا يهدف      

يساعده علىترريز  ررة التجريد و  هم الترريو الرياضي بشرل أوسا.  رذلك يساعده  يما لو أراد ان يتقدم إلى 

دراسات عليا. بعد ان استوعو التحليل بشرل جيد ينتقل إلى التعرف على اليضاآ التبولوجي  وريف انه يمرن 

( دون الحاجة إلى قياس المسا ة.  يتعرف ..عليه منمياهيم مثل )النهاية واالتصال و الترابل و.  دراسة ما مر

على أنواع التبولوجيات و اهم النقال المتميزة  ي اليضيييياآ. ثم يتقدم إلى تروين  ضيييياآات جزاية وايجاد جداآ 

بين  ضييااين  و  اصييية الترابل اليضيياآات و بديهيات اليصييل دا ل اليضيياآ.  ثم ينتقل إلى التلييت المتصييل 

بالهوموتوبي وهذا يساعد اللالو على  هم مقرر التحليل الدالي  الذ  يعلى  ي  و ينتهيالمحلي و المسار   

 اليصل الثاني  بسهولة ارثر.
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iii. م رجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا اللالو يرون سوف المقرر دراسة من االنتهاآ بعد

a1 -      .يميز اال تالف بين مرونات الرياضيات  ي اليضاآات الم تلية 

a2 -    يوضح بصورة جلية ان المياهيم الرياضية األساسية هي نيسها بغض النظر عن اليضاآ الذ  هي

     يه.

b1-    ها و الحاجة لها.يحلل الترريو الرياضي و يقارن بين المياهيم الم تلية و أهميت  

b2 - .يتعامل بتجريد ما مرونات اليضاآ التبولوجي وغيره من اليضاآات الرياضية 

 b3-   .يعين بدقة أنواع النقال  ي اليضاآ 

c1 - . يوظف معر ته العميقة للمياهيم الرياضية  ي ادراك تعدد اليضاآات الرياضية 

d1 -   أل رار الرياضية.يناقش برياآة أال تال ات ما اال رين  ي ا 

2d -    .يمارس قراآة المنشورات العلمية من مصادر م تلية 

d3- .يتواصل ما اال رين على مستًو جيد من التجريد 

iv. :مواآمة م رجات تعلم المقرر ما م رجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 م رجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

م رجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1  _ 
a2 _ 
 
 

 

يميز اال تالف بين مرونات الرياضييييات  ي اليضييياآات 

 الم تلية. 

يوضييح بصييورة جلية ان المياهيم الرياضييية األسيياسييية 

  هي نيسها بغض النظر عن اليضاآ الذ  هي  يه.

A1) يظهر فهما عميقا للنظريات  )

 األساسية و النظام الرياضي.

 

b1 –  يحلل الترريو الرياضيييي و يقارن بين المياهيم الم تلية

 و أهميتها و الحاجة لها.

 

B1) يحلل الترريو العام للنظام )

الرياضي  و يست دم المنلت 
  ي تيريره.

b2  _ 
 
b3  _ 

يتعامل بتجريد ما مرونات اليضييييييياآ التبولوجي وغيره 

 من اليضاآات الرياضية.

 يعين بدقة أنواع النقال  ي اليضاآ.

 
B2) يتعامل مع الظواهر الحياتية  )

 بتجريد 

 

 . و يصيغها بالقوالب الرياضية        
 

c1-  يوظف معر ته العميقة للمياهيم الرياضيييييييية  ي ادراك

 تعدد اليضاآات الرياضية

 

C1)   يجيد إيصال األ رار )
يستليا نقل الرياضيةبسهولة  و 

 المعلومة بم تلف الوساال.
 1 d -    ينييياقش بريييياآة أال تال يييات ما اال رين  ي األ ريييار

 الرياضية.

 

D1) )   يتواصل بياعلية  ي مجموعة

 لحل المشارل و المساال الملروحة
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 والفهممخرجات المقرر/ المعرفة 

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 
 التقويماستراتيجية 

Assessment Strategies 

a1-   يميز اال تالف بين مرونات الرياضييييييييات

  ي اليضاآات الم تلية.  

 + الحوار و المناقشييييية 

 العصف الذهني

 أسالة شيهية مباشرة

a2-   يوضح بصورة جلية ان المياهيم الرياضية

األسيييياسييييية هي نيسييييها بغض النظر عن 

 اليضاآ الذ  هي  يه.

 تمارين منزلية الحوار و المناقشة

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   قارن بين يحلل الترريو الرياضيييييييي و ي

المييياهيم الم تلييية و أهميتهييا و الحيياجيية 

 لها.

 أسئلة شفهية الحوار و المناقشة

b2-   يتعييامييل بتجريييد ما مرونييات اليضيييييييياآ

ليضيييييييييياآات  من ا بولوجي وغيره  ت ل ا

 الرياضية.

 الحوار و المناقشة المحاضرة التفاعلية

b3 -  .تكاليف فردية المهام و التكاليف يعين بدقة أنواع النقال  ي اليضاآ 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d2 -  .يمارس قراآة المنشورات العلمية من مصادر م تلية D2) يمارس قراآة و  هم االدبيات )
الرياضية و اإلحصااية من 

 م تلف المصادر.

 
d3 _ .يتواصل ما اال رين على مستًو جيد من التجريد D1) )   يتواصل بياعلية  ي مجموعة

 لحل المشارل و المساال الملروحة
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c1-  مييييياهيم ل عميقيييية ل يوظف معر تييييه ال

الرياضيييييييية  ي ادراك تعدد اليضييييييياآات 

 الرياضية .

 أسالة شيهية مباشرة المحاضرة التياعلية

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d1-  ينيياقش برييياآة أال تال ييات ما اال رين  ي

 األ رار الرياضية.

 

تببببببادل الببخبببببرات بببيببن 

 الزمالء

 تكاليف جماعية

d2-  يمارس قراآة المنشورات العلمية من مصادر

 م تلية.

+ كتابة تكاليف فردية  التعلم الذاتي

 تقارير

d3-  يتواصل ما اال رين على مستًو جيد من

 التجريد.

 تكاليف جماعية التعلم التعاوني

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 
تعريف الفضاء 

 التبولوجي

 تعريف اليضاآ التبولوجي 

 تحقت الشرول 

 أنواع التبولوجيات 

1 4 a1+b2 

2 
قاعدة الفضاء 

 التبولوجي

 تعريف القاعدة 

 نظريات حول  واص القاعدة 

  

  

1 4 b1 

3 
الفضاء نقاط 

 التبولوجي

نقلييية االنغالن  نقلييية تعريف • 

لدا لية  النقلة  الترارم  النقلة ا

 ال ارجية  النقلة المتا مة

 بامثلة النقال تمييز •

تعريف المجموعة الميتوحة و  •

المجموعييية المغلقييية بواسيييييييلييية 

2 8 a1+c1 
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النقليييية الييييدا لييييية و النقليييية 

 ال ارجية

 التطبيق المتصل 4

التلبيت المتصييييييييل من تعريف • 

  ضاآ تبولوجي إلى ر ر

 نظريات حول  واص االتصا ل •

 الترا ؤ التبولوجي •

 

2 8 a1+c1 

5 

الفضاءات 

التبولوجية 

 الجزئية

   اليضييييييييياآ التبولوجيتعريف   •

 الجزئي

 اليضيييييييياآ التبولوجيانشببببببباء  •

 الجزئي

 اليضيييييييييياآ التبولوجيخواص  •

 الجزئي

1 4 b1 

6 
الفضاءات جداء 

 التبولوجية

بيان ان حاصييل جداآ  ضيياآات • 

 تبولوجية هو  ضاآ تبولوجي

• 

𝟏
𝟐⁄  2 b1 

 بديهيات الفصل 7

تييييعييييريييييف      ميييين نييييوع • 

𝑻𝟑 ،𝑻𝟐 ،𝑻𝟏 ،𝑻𝟎 

امثلبببة تبين الفري بين هبببذه • 

 الفضاءات

نببظببريبببات حببول خببواص هبببذه  •

 الفضاءات

 

2 8 b2 

8 
األولى قابلية العد 

 و الثانية

تعريييات  و امثلية تبين معياني • 

 هذه ال واص

 

𝟏
𝟐⁄  2 a1+b2 

9 
الفضاء التبولوجي 

 المترابط

 تعريف الترابل• 

تعريف اليضيييييييييياآ التبولوجي • 

 المترابل

 الترابل و االتصال• 

 نظرية النقلة الثابتة• 

 

2 8 a1+c1 

10 

المركبات و الترابط 

المحلي و الترابط 

 المساري

 تعريف المرربة ما امثلة• 

 تعريف الترابل المحلي • 

 تعريف الترابل المسار  • 

العالقيية بين الترابل المحلي و • 

 الترابل المسار 

 

1 4 a1+c1 
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11 

تطبيق على 

الترابط المساري: 

 المسارالهوموتوبي

 a1+c1+d2 4 1 نظرية الهوموتوبي و تلبيقه• 

يةعدد األسابيع والساعات الفعلاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 56  

 

 

 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1  ال ينطبق    

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 التياعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشرالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاراة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التلبيت Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتراليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالآ بين ال برات تبادل 

 

vi.  األنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 األنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

التحقت من تو ر شيييييييرول التبولوجي على مجموعييات  1

 م تلية.
 c1+d2 1,2 2  رد 
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اسيييييييت راع اربر عييدد من التبولوجيييات من مجموعيية  2

 منتهية.
 1,2,3 1  رد 

c1+d2 

 c1+d2 3 1  رد  إيجاد اليضاآ التبولوجي من القاعدة. 3

 c1+d2 5 2 جماعي نقال اليضاآ التبولوجي. تسمية 4

 c1+d2 6 2 جماعي اثبات ان تلبيت ما متصل ام ال. 5

 ا ييتييبييييار اليييضيييييييييياآ الييتييبييولييوجييي رييونييييه ميين نييوع  6

𝑻𝟑  او 𝑻𝟐 ،𝑻𝟏 ،𝑻𝟎. 
 9,10 1 جماعي

c1+d2 

 c1+d2 12 1 جماعي ا تبار اليضاآ التبولوجي رونه مترابل ام ال. 7

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
3,7,13 10 𝟓% 

c1+d1 

 Quiz 5 10 𝟓% c1+d1( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 50 𝟐𝟓% c1+d1 

 Quiz 11 10 𝟓% c1+d1( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 

ال 

 ينلبت
  

 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 120 𝟔𝟎% 

c1+d1 

 Total  100 200 اإلجمالي% === 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
1-"General topology", Stephen Willard, Adisson-wesley, 1970. 

2-"Modern General topology", Jun-Iti Nagata, North Holland, 2014. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
"Introduction to Topology", MinYan, Higher Education Press, 2010 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3
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http://www. 

Topology online course video lectures by IIT Madras 

. 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع إلى لوااح الجامعة يتم رتابة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلت باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور اليعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم  ي حال عدم الو اآ بذلك. %75يلتزم اللالو بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياو اللالو للقسم ويحرم اللالو من د ول االمتحان  ي حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياو 

 :Tardyالحضور المتأ ر  2

لللالو حضييور المحاضييرة إذا تأ ر لمدة ربا سيياعة لثال  مرات  ي اليصييل الدراسييي  وإذا تأ ر  يسييمح -

 زيادة عن ثال  مرات يحذر شيويا من أستاذ المقرر  وعند عدم االلتزام يمنا من د ول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابل االمتحان  3

 ( دقيقة من بدآ االمتحان 20إذا تأ ر مقدار ) ال يسمح لللالو د ول االمتحان النهااي -

 إذا تغيو اللالو عن االمتحان النهااي تلبت اللوااح ال اصة بنظام االمتحان  ي الرلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريا  4

الترلييات يحدد أسيييييتاذ المقرر نوع التعيينات  ي بداية اليصيييييل ويحدد مواعيد تسيييييليمها وضيييييوابل تنييذ  -

 وتسليمها.

 إذا تأ ر اللالو  ي تسليم الترلييات عن الموعد المحدد يحرم من درجة الترليف الذ  تأ ر  ي تسليمه. -

 : Cheating الغش 5

  ي حال ثبوت قيام اللالو بالغش  ي االمتحان النصيي أو النهااي تلبت عليه الاحة شؤون اللالو. -

  ي حال ثبوت قيام اللالو بالغش او النقل  ي الترلييات والمشاريا يحرم من الدرجة الم صصة للترليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

  ي حالة وجود ش ص ينتحل ش صية لالو ألداآ االمتحان نيابة عنه تلبت الالاحة ال اصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أ رى  7

 است دام الموبايل أو مواعيد تسليم الترلييات .... الخأ  سياسات أ رى مثل  -
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 (1اللغة اإلنجليزية )قرر: .....م2021-2020 العام الجامعي:

 تبولوجي عام :خطة مقرر

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name نشاط ابراهيم 
الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

حسب الجدول 

 االسبوعي

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

 قسم الرياضيات –كلية العلوم 

772320522 

 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 
 اسم المقرر
Course Title 

 تبولوجي عام

 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 
 المعتمدة للمقررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

4   4 
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 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 مستوى رابع _  فصل اول

 السابقة للمقرر )إن وجدت(المتطلبات  
Pre-requisites  

 أسس رياضيات + تحليل حقيقي + تحليل رياضي

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة  

requisite 
 ال توجد

 

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 

 

 حاسوب –رياضيات  بحتة و -رياضيات 

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 اللغة العربيةا

 مكان تدريس المقرر 
Location of teaching the course 

 قاعات كلية العلوم

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

توسييييا ا ت تيرير اللالو و تقديمه إلى  ضييياآ ر ر من اليضييياآات الرياضيييية   إلى المقرر هذا يهدف      

الذ  يساعده علىترريز  ررة التجريد و  هم الترريو الرياضي بشرل أوسا.  رذلك يساعده  يما لو أراد ان 

عو التحليل بشيييرل جيد ينتقل إلى التعرف على اليضييياآ التبولوجي  يتقدم إلى دراسيييات عليا.  بعد ان اسيييتو

( دون الحاجة إلى ..وريف انه يمرن دراسييييييية ما مر عليه منمياهيم مثل )النهاية واالتصيييييييال و الترابل و. 

قياس المسييييييا ة.  يتعرف على أنواع التبولوجيات و اهم النقال المتميزة  ي اليضيييييياآ. ثم يتقدم إلى تروين 

زاية وايجاد جداآ اليضاآات و بديهيات اليصل دا ل اليضاآ. ثم ينتقل إلى التلييت المتصل بين  ضاآات ج

بالهوموتوبي وهذا يساعد اللالو على  هم مقرر  و ينتهي ضااين  و  اصية الترابل المحلي و المسار   

 التحليل الدالي  الذ  يعلى  ي اليصل الثاني  بسهولة ارثر.

 

iv.  م رجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا اللالو يرون سوف المقرر دراسة من االنتهاآ بعد

 

a1 -      .يميز اال تالف بين مرونات الرياضيات  ي اليضاآات الم تلية 

a2 -    الرياضية األساسية هي نيسها بغض النظر عن اليضاآ الذ  هي يوضح بصورة جلية ان المياهيم

     يه.

b1-    .يحلل الترريو الرياضي و يقارن بين المياهيم الم تلية و أهميتها و الحاجة لها  

b2 - .يتعامل بتجريد ما مرونات اليضاآ التبولوجي وغيره من اليضاآات الرياضية 

 b3-   .يعين بدقة أنواع النقال  ي اليضاآ 

c1 - . يوظف معر ته العميقة للمياهيم الرياضية  ي ادراك تعدد اليضاآات الرياضية 

d1 -   .يناقش برياآة أال تال ات ما اال رين  ي األ رار الرياضية 

2d -    .يمارس قراآة المنشورات العلمية من مصادر م تلية 
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d3- ستًو جيد من التجريد.يتواصل ما اال رين على م 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

تعريف 

الفضاء 

 التبولوجي

 اليضاآ التبولوجي تعريف 

 تحقت الشرول 

 أنواع التبولوجيات 

1 4 

2 

قاعدة 

الفضاء 

 التبولوجي

 تعريف القاعدة 

 نظريات حول  واص القاعدة 

  

  

2 4 

3 
الفضاء نقاط 

 التبولوجي

تعريف نقليية االنغالن  نقليية الترارم  النقليية الييدا لييية  • 

 النقلة ال ارجية  النقلة المتا مة

 بامثلة النقال تمييز •

تعريف المجموعة الميتوحة و المجموعة المغلقة بواسيييلة  •

 النقلة الدا لية و النقلة ال ارجية

 8 4و3

4 
التطبيق 

 المتصل

 تعريف التلبيت المتصل من  ضاآ تبولوجي إلى ر ر• 

 نظريات حول  واص االتصا ل •

 الترا ؤ التبولوجي •

  

 8 6و5

5 

 

الفضاءات 

التبولوجية 

 الجزئية

 الجزئي   اليضاآ التبولوجيتعريف   •

 الجزئي اليضاآ التبولوجيانشاء  •

 •  الجزئي اليضاآ التبولوجيخواص 

7 4 

6 

 
 (نظري) اختبار نصف الفصل

8  
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7 

جداء 

الفضاءات 

 التبولوجية

بيان ان حاصيييييييل جداآ  ضييييييياآات تبولوجية هو  ضييييييياآ • 

 تبولوجي
𝟏

𝟐⁄  2 

8 
بديهيات 

 الفصل

 𝑻𝟑 ،𝑻𝟐 ،𝑻𝟏 ،𝑻𝟎تعريف      من نوع • 

 امثلة تبين الفري بين هذه الفضاءات• 

 نظريات حول خواص هذه الفضاءات •

2 8 

9 

قابلية العد 

األولى و 

 الثانية

𝟏 تعرييات  و امثلة تبين معاني هذه ال واص• 
𝟐⁄  2 

10 

الفضاء 

التبولوجي 

 المترابط

 تعريف الترابل• 

 اليضاآ التبولوجي المترابلتعريف • 

 الترابل و االتصال• 

 نظرية النقلة الثابتة• 

 

2 8 

11 

المركبات و 

الترابط 

المحلي و 

الترابط 

 المساري

 تعريف المرربة ما امثلة• 

 تعريف الترابل المحلي • 

 تعريف الترابل المسار  • 

 العالقة بين الترابل المحلي و الترابل المسار • 

1 4 

12 

تطبيق على 

الترابط 

المساري: 

المسار 

 الهوموتوبي

 4 1 نظرية الهوموتوبي و تلبيقه• 

13 

جداء 

الفضاءات 

 التبولوجية

بيان ان حاصيييييييل جداآ  ضييييييياآات تبولوجية هو  ضييييييياآ • 

 تبولوجي

 

𝟏
𝟐⁄  2 

  W16 (نظر ) اليصل نهاية ا تبار 14

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 54 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1  ال ينطبق   
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 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التياعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشرالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاراة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التلبيت -

 projects والتراليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالآ بين ال برات تبادل -

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 1,2 2  رد  التبولوجي على مجموعات م تلية.التحقت من تو ر شرول  1

 1,2,3 1  رد  است راع اربر عدد من التبولوجيات من مجموعة منتهية. 2

 3 1  رد  إيجاد اليضاآ التبولوجي من القاعدة. 3

 5 2 جماعي تسمية نقال اليضاآ التبولوجي. 4

 6 2 جماعي اثبات ان تلبيت ما متصل ام ال. 5

 9,10 1 جماعي .𝑻𝟐 ،𝑻𝟏 ،𝑻𝟎 او  𝑻𝟑 اليضاآ التبولوجي رونه من نوع ا تبار  6

 12 1 جماعي ا تبار اليضاآ التبولوجي رونه مترابل ام ال. 7

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 
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1 
 Tasks and والواجبات الترلييات

Assignments 
3,7,13 10 𝟓% 

 Quiz 5 10 𝟓%( 1) قصير ا تبار 2

3 
 نظر ) Midterm Exam نصيي ا تبار

 ( وعملي
8 50 𝟐𝟓% 

 Quiz 11 10 𝟓%( 2) قصير ا تبار 4

   ال ينلبت نهااي عملي ا تبار 5

 %𝟔𝟎 120 16 نهااي تحرير  ا تبار 6

 % Total  200 100 المجموع 

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
1-"General topology", Stephen Willard, Adisson-wesley, 1970. 

2-"Modern General topology", Jun-Iti Nagata, North Holland, 2014. 

 

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
"Introduction to Topology", MinYan, Higher Education Press, 2010 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6

  

Topology online course video lectures by IIT Madras 

 
 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع إلى لوااح الجامعة يتم رتابة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلت باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور اليعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم  ي حال عدم الو اآ بذلك. %75يلتزم اللالو بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياو اللالو للقسم ويحرم اللالو من د ول االمتحان  ي حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس الرلية. %25الغياو 

 :Tardyالحضور المتأ ر  2

لللالو حضييور المحاضييرة إذا تأ ر لمدة ربا سيياعة لثال  مرات  ي اليصييل الدراسييي  وإذا تأ ر  يسييمح -

 زيادة عن ثال  مرات يحذر شيويا من أستاذ المقرر  وعند عدم االلتزام يمنا من د ول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابل االمتحان  3

 ( دقيقة من بدآ االمتحان 20يسمح لللالو د ول االمتحان النهااي إذا تأ ر مقدار )ال  -

 إذا تغيو اللالو عن االمتحان النهااي تلبت اللوااح ال اصة بنظام االمتحان  ي الرلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريا  4

https://freevideolectures.com/course/3528/topology
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ذ الترلييات يحدد مواعيد تسيييييليمها وضيييييوابل تنيييحدد أسيييييتاذ المقرر نوع التعيينات  ي بداية اليصيييييل و -

 وتسليمها.

 أ ر  ي تسليمه.إذا تأ ر اللالو  ي تسليم الترلييات عن الموعد المحدد يحرم من درجة الترليف الذ  ت -

 : Cheating الغش 5

  ي حال ثبوت قيام اللالو بالغش  ي االمتحان النصيي أو النهااي تلبت عليه الاحة شؤون اللالو. -

  ي حال ثبوت قيام اللالو بالغش او النقل  ي الترلييات والمشاريا يحرم من الدرجة الم صصة للترليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

  ي حالة وجود ش ص ينتحل ش صية لالو ألداآ االمتحان نيابة عنه تلبت الالاحة ال اصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أ رى  7

 لألسييتاذ ان يت ذ القرار  اسييت دام الموبايل أو مواعيد تسييليم الترلييات .... الخأ  سييياسييات أ رى مثل  -

 المناسو بحسو صالحياته. او ان ير ا االمر إلى رايس القسم.
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