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 تحليل حقيقي :مواصفات مقرر

 

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

 
 اسم المقرر

Course Title 
 تحليل حقيقي 

 
 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 

 المستوى الثالث  الفصل األول                        

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 تفاضل و تكامل + أسس رياضيات+ جبر خطي      

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 حاسوب  -بحتة    +    رياضيات  –رياضيات         

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 العربية

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 

 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

 

 

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

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

قاعدة قوية تؤهل الطالب للولوج في مجال التحليل. فبعد ان تعلم بعض تكوين  إلى المقرر هذا يهدف

المهارات الرياضيييةي يبدب بتكييتكخيياف اصيياد  احعداد الحقيقيةي كالترتيب الحكيين والكمالي وبهمية هذ  

. ثم يتعرف على مفهوم ℝالاصييييييياد . كذل  يتعرف على المقاط المهمة في المجموعات الجحدية للحقل  

ته في تعريف المجموعة المفتوحة والمجموعة المغلقة. بعد ذل  يمتقل إلى دراكيييية المتتاليات الجوار وبهمي
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س لدراكيية مقررات التحليل  والمتكييلكييخت واواصييهما واهميتهما في تحليل الدوال. وبهذا يكون الطالب مهيا

 الخحقة.

 

  

iii. مارجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : بن على قادرا الطالب يكون كوف المقرر دراكة من االمتهاء بعد

a1 -    .يبين الفرق بين بمواع المجموعات 

a2 -   .يبين الفرق بين اتواع المقاط في المجموعة 

a3-    .يخرح و يوضح المفاهيم الرياضية بصورة دقيقة 

a4-    .يوضح الاصاد  احكاكية لحقل احعداد الحقيقية 

b1-  تقارب او تباعد المتتاليات. اقشمي 

b2 -   .يماقش تقارب او تباعد المتكلكخت 

b3-   .يحلل الدالة إلى كلكلة 

b4- .يظهر ابرة جيدة في تحليل المكالة الرياضية 

c1 - .يربط ما تعلمه من مهارات رياضية  مع احكاس المظري لها 

c2 -     رياضية. يكتادم المتبايمات في اثبات حقادق  

c3-     المكبيةثبت وجود األعداد غير . 

d1 - .يقيم بهمية المقرر بالكبة للرياضيات والعلوم احارى    

 

iv. :مواءمة مارجات تعلم المقرر مع مارجات التعلم للبرمامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes 

( 

 مارجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 

مارجات التعلم المقصودة من 

 البرمامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - .يبين الفرق بين بمواع المجموعات A1) يظهر فهما عميقا للنظريات  )

 األساسية و النظام الرياضي.

 

a2 – .يبين الفرق بين اتواع المقاط في المجموعة 

a3- .يخرح و يوضح المفاهيم الرياضية بصورة دقيقة (A2)   يشرح المبادئ  النظرياتا

 لرياضية، 

و يربط بين النظرية و          

 التطبيق.

 

a4- .يوضح الاصاد  احكاكية لحقل احعداد الحقيقية 

b1– .يماقش تقارب او تباعد المتتاليات B1) يحلل التركيب العام للمظام  )

الرياضيي و يكتادم الممطق 

 في تفكير .

 

b2 - .يماقش تقارب او تباعد المتكلكخت 

-b3 .يحلل الدالة إلى كلكلة 
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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 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 
 التقويماستراتيجية 

Assessment Strategies 

a1-  .مخاضرة تفاعلية،  يبين الفرق بين بمواع المجموعات 

 عصف ذهني،

 حوار و مناقشة.

 تكليفات  فردية 

 وتكليفات جماعية.

a2-   يييبييييين الييفييرق بييييين اتييواع الييمييقيييياط فييي

 المجموعة.

 مخاضرة تفاعلية، 

 عصف ذهني،

 حوار و مناقشة.

 تكليفات  فردية 

 .وتكليفات جماعية

a3-  يخرح و يوضح المفاهيم الرياضية بصورة

 دقيقة.

 محاضرة تفاعلية،

 حوار و مناقشة،

 .تعليم تعاوني

 

 أسئلة شفوية،

 تكليفات فردية.

a4-   يوضححح  ا لخواأل األسحححاسحححية لحقل األعداد

 .الحقيقية 

 محاضرة تفاعلية،

 حوار و مناقشة،

 أسئلة شفوية،

 تكليفات فردية.

-b4 .يظهر ابرة جيدة في تحليل المكالة الرياضية 

 

B2)  ) يتعامل مع الظواهر الحياتية

 بتجريد 

 

 . و يصيغها بالقوالب الرياضية        

 

c1-  يربط ما تعلمه من مهارات رياضيييييييية  مع احكييييييياس

 المظري لها.

C4) يطبق المعرفة الرياضية في  )

 الحياة 

 العملية.         

 

c2-  رياضية. يكتادم المتبايمات في اثبات حقادق 

c3-  المكبيةيثبت وجود األعداد غير . 

d1- يقيم بهمية المقرر بالكبة للرياضيات والعلوم احارى D2) )  يمارس قراءة و فهم االدبيات 

الرياضية و اإلحصادية من       

 ماتلف 

 المصادر.      
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 .تعليم تعاوني

 

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-  حوار و مناقشة، تقارب او تباعد المتتاليات. يماقش 

 حل المشكالت،

 تعلم تعاوني.

 تكليفات جماعية،

عرض في قاعة 

 المحاضرة.

b2-  .حوار و مناقشة، يماقش تقارب او تباعد المتكلكخت 

 حل المشكالت،

 تعلم تعاوني.   

 تكليفات جماعية،

عرض في قاعة 

 المحاضرة.

b3-  .حوار و مناقشة، يحلل الدالة إلى كلكلة 

 حل المشكالت،

 تعلم تعاوني.

 تكليفات جماعية،

عرض في قاعة 

 المحاضرة.

b4-   يظهر ابرة جيييدة في تحليييل المكيييييييياليية

 الرياضية.
 

 حوار و مناقشة،

 .حل المشكالت

 تكليفات جماعية،

 تكليفات فردية.

 

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 

c1-  يربط ما تعلمه من مهارات رياضيييية  مع

 احكاس المظري لها.

 عصف ذهميي
 حل المخكخت.

 أسئلة شفوية،

 تكليفات منزلية.

c2-  يكيييييييتايييدم المتبيييايميييات في اثبيييات حقيييادق 

 رياضية.

 عصف ذهميي
 حل المخكخت.

 أسئلة شفوية،

 تكليفات منزلية. -

c3-   محاضرة تفاعلية، . المكبيةيثبت وجود األعداد غير 

 حوار و مناقشة،

 .تعليم تعاوني

 أسئلة شفوية،

 تكليفات فردية.
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     لتقويم:التدريس وارابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1-  يقيم بهمية المقرر بالكبة للرياضيات

 والعلوم احارى
تححبحححادل الححخححبححرات بححيححن 

 الزمالء.

 تكليف جماعي.

 

 

 

 
 

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 
 الحقل الحقيقي

ℝ 

 اوا  احعداد الحقيقية . 

 𝟐√النسحححبية  اثبات وجود احعداد غير  

 . 𝟑√و 

 هو عدد غير مكبي  𝟐√  بيان ان . 

2 8 
a3, a4,  

c1 

 المجموعات 2

 تعريف المجموعة الممتهية . 

 تعريف المجموعة القابلة للعد . 

 تعريف المجموعة المحدودة . 

  امثلييية حول اوا  هيييذ  مظرييييات و

 . المجموعات

1 4 a1, a3,  

3 
بعض خواص 

 الحقل الحقيقي

 . الترتيب ااصية   •

 ااصية الكمال.  •

 الحدود العليا و الحدود الدمياي الكثافة. •

1 4 a3, b3 

4 
أنواع 

 المتباينات

 .ℝ𝒏و في     ℝالمتبايمة المثلثية في  • 

 . كوتخي متبايمة  •

 . برموللي متبايمة   •

1 4 
c1, c2, 

b4, a3 

5 
الفترات 

 المعششة

 اوا  الفترات المعخخة   •

اكتادام الفترات المعخخة في اثبات   •

 وجود

1 4 
c1, 

b4,  
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  المهاية.  

يات غير •   تال تكوين بكيييييييياس لفكرة المت

 الممتهية.

6 

الجوار و 

النقاط 

 االساسية

تعريف الجوار ومقطيية االمغخق ومقطيية •  

 التراكم 

والمقطيية الييدااليى والمقطيية الاييارجييية    

 والمقطة

 المتاامة.   

المجموعحات المفتوححة و المجموعحات    •

 المغلقة.

2 8 
a2, 

b4, c1 

 المتتاليات 7

 التقارب و التباعد  •

, ℰلعبة  •    𝑘 . 

 نظريات حول شروط التقارب.  •

 العمليات الحسابية على  المتتاليات.  •

 المتتاليات الجزئية ) الثانوية(.  •

 متتالية كوتشي.  •

3 12 
a3,b1, 

b4, d1 

 المتسلسالت 8

 التقارب و النهاية.•  

 شرط كوتشي.  •

 مجال التقارب.  •

 اختبار التقارب.  •

 تفاضل و تكامل السلسلة.  •

3 12 

a3, 

b2, 

b4, d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 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 يمطبق    

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

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

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمماقخة الحوار discussion 

 الذهمي العصف Brainstorming 

 المخكخت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 
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 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المخروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاومي التعلم Cooperative Learning  

 الحمخء بين الابرات 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) 

 .a4, d1 2 1 جماعي اثبات بعض خواأل األعداد الحقيقية. 1

 .a1, b4 3 1 جماعي .ℝ  تحديد صفات بعض المجموعات الجزئية من   2

او الحد األدنى لبعض المجموعات  \تحديد الحد األعلى و  3

 .ℝ  الجزئية من    
 .a1, b4 4 1 جماعي

تحديد نقاط االنغالق و التراكم و الداخلية و الحارجية و  4

 المتاخمة
 7 2 جماعي

a2, a3, 

b4 

 اثبات تفارب بعض المتتاليات 5

 10 2 فردي

a4, a3, 

b1, b4, 

c1, d1.  

 السالسلاثبات تقارب بعض  6

 12 2 فردي

a4, a3, 

b2, b4, 

c1, d1. 

 كتابة بعض الدوال كسلسلة 7

 14 1 فردي

a4, a3, 

b3, c1, 

b4, d1. 

 
 

 

 === == 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 
2,3,4,10,12,13 10 𝟓% 

a1, 

a2,  

a4, 

a5, 

b1, 

b2 

 ,Quiz 5 10 𝟓% a1( 1كوز) 2

a2, 

a5, 

b1, 

b2, c2  
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3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 50 𝟐𝟓% 

a1, 

a2, 

a5, 

b1, 

b2, c2  

 Quiz 11 10 𝟓%( 2كوز) 4
a1, 

a2, 

a5, 

b1, 

b2, c2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
 ال يمطبق

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 120 𝟔𝟎% 

a1, 

a2, 

a5, 

b1, 

b2, c2 

 Total  100 200 اإلجمالي% === 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
•1- Rudin W. ,"Principles of Mathemathcal Analysis", Mc Graw-Hill, Inc. 

,1976.                                •2- Lang Serge,"Analysis1", Addison Wesley, 

1968.                                                                                   . 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
• 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3
  

 أي موقع تحت عنوان التحليل الرياضي او التحليل الحقيقي 
 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع إلى لوادح الجامعة يتم كتابة الكياكة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

  :Class Attendanceكياكة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل . %75يلتحم الطالب بحضور  -

يقدم بكتاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطخب للقكم ويحرم الطالب من داول االمتحان في حال تجاوح  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس ا الكلية. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتاار  2

للطالب حضييور المحاضييرة إذا تاار لمدة ربع كيياعة لثخ  مرات في الفصييل الدراكيييي وإذا تاار  يكييمح -

 حيادة عن ثخ  مرات يحذر خفويا من بكتاذ المقرري وعمد عدم االلتحام يممع من داول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20إذا تاار مقدار ) ال يكمح للطالب داول االمتحان المهادي -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان المهادي تطبق اللوادح الااصة بمظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعييمات والمخاريع  4

التكليفات يحدد بكيييييتاذ المقرر موع التعييمات في بداية الفصيييييل ويحدد مواعيد تكيييييليمها وضيييييوابط تمفيذ  -

 وتكليمها.

 إذا تاار الطالب في تكليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تاار في تكليمه. -

 : Cheating الغش 5
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 ن الطخب.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان المصفي بو المهادي تطبق عليه الدحة خؤو -

 ماصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او المقل في التكليفات والمخاريع يحرم من الدرجة ال -

 :Plagiarismاالمتحال  6

 ذل بفي حالة وجود خا  يمتحل خاصية طالب حداء االمتحان ميابة عمه تطبق الخدحة الااصة  -
 :Other policiesكياكات بارى  7

فلألكتاذ ان يتاذ القرار  اكتادام الموبايل بو مواعيد تكليم التكليفات ..... الخبي كياكات بارى مثل  -

 المماكب بحكب صخحياته. او ان يرفع االمر إلى رديس القكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل حقيقي :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: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 تحليل حقيقي

  رمز المقرر ورقمه  .2
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Course Code and Number 

3.  
 المعتمدة للمقررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

4   4 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل األول –المستوى   

 السابقة للمقرر )إن وجدت(المتطلبات   .5
Pre-requisites  

 تفاضل و تكامل + أسس رياضيات+ جبر خطي

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneال توجد 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 حاسوب –رياضيات بحتة  +   –رياضيات 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية

9.  
 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: 

تكوين قاعدة قوية تؤهل الطالب للولوج في مجال التحليل.فبعد ان تعلم بعض  إلى المقرر هذا يهدف

وبهمية هذ  المهارات الرياضيييةي يبدب بتكييتكخيياف اصيياد  احعداد الحقيقيةي كالترتيب الحكيين والكمالي 

. ثم يتعرف على مفهوم ℝالاصييييييياد . كذل  يتعرف على المقاط المهمة في المجموعات الجحدية للحقل  

الجوار وبهميته في تعريف المجموعة المفتوحة والمجموعة المغلقة. بعد ذل  يمتقل إلى دراكيييية المتتاليات 

س لدراكييية مقررات التحليل والمتكيييلكيييخت واواصيييهما واهميتهما في تحليل الدوال.بهذا يكون الطا لب مهيا

 الخحقة.

 

iv.  مارجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : بن على قادرا الطالب يكون كوف المقرر دراكة من االمتهاء بعد

a1 -    .يبين الفرق بين بمواع المجموعات 

a2 -   .يبين الفرق بين اتواع المقاط في المجموعة 

a3-    .يخرح و يوضح المفاهيم الرياضية بصورة دقيقة 

a4-    .يوضح الاصاد  احكاكية لحقل احعداد الحقيقية 

b1-  تقارب او تباعد المتتاليات. ماقشي 

b2 -   .يماقش تقارب او تباعد المتكلكخت 

b3-   .يحلل الدالة إلى كلكلة 

b4- .يظهر ابرة جيدة في تحليل المكالة الرياضية 
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c1 - .يربط ما تعلمه من مهارات رياضية  مع احكاس المظري لها 

c2 -     رياضية. يكتادم المتبايمات في اثبات حقادق  

c3-     المكبيةثبت وجود األعداد غير . 

d1 - .يقيم بهمية المقرر بالكبة للرياضيات والعلوم احارى    

v. المقرر  حتوىمCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 
 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

الحقل 

 الحقيقي

ℝ 

 اوا  احعداد الحقيقية . 

 𝟑√و   𝟐√النسبية  اثبات وجود احعداد غير . 

 هو عدد غير مكبي  𝟐√  بيان ان . 

1,2 8 

 المجموعات 2

 تعريف المجموعة الممتهية . 

 تعريف المجموعة القابلة للعد . 

 تعريف المجموعة المحدودة . 

 مظريات و امثلة حول اوا  هذ  المجموعات . 

3 4 

3 

بعض 

خواص 

الحقل 

 الحقيقي

 . الترتيب ااصية   •

 ااصية الكمال.  •

 الحدود العليا و الحدود الدمياي الكثافة. •

4 4 

4 
أنواع 

 المتباينات

 .ℝ𝒏و في     ℝالمتبايمة المثلثية في  • 

 . كوتخي متبايمة  •

 •   برموللي متبايمة . 

5 4 

5 
الفترات 

 المعششة

 اوا  الفترات المعخخة   •

 المعخخة في اثبات وجوداكتادام الفترات   •

  المهاية.  

   •.تكوين بكاس لفكرة المتتاليات غير الممتهية 

6 4 

6 

الجوار و 

النقاط 

 االساسية

 تعريف الجوار ومقطة االمغخق ومقطة التراكم •  

 والمقطة الدااليى والمقطة الاارجية والمقطة   

 المتاامة.   

 المغلقة.المجموعات المفتوحة و المجموعات    •

7,8 8 
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  9 (نظري) اختبار نصف الفصل 7

 المتتاليات 8

 التقارب و التباعد  •

, ℰلعبة  •    𝑘 . 

 نظريات حول شروط التقارب.  •

 العمليات الحسابية على  المتتاليات.  •

 المتتاليات الجزئية ) الثانوية(.  •

 متتالية كوتشي.  •

12،11،10  12 

 المتسلسالت 9

 التقارب و النهاية.•  

 شرط كوتشي.  •

 مجال التقارب.  •

 اختبار التقارب.  •

 تفاضل و تكامل السلسلة.  •

13ي14ي15  12 

  W16 (مظري) الفصل مهاية ااتبار 10

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 56 

 

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

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

 ال يمطبق 1

     (Midterm Exam)  الفصل مصف ااتبار 

 ال يمطبق 

    Final Exam ( عملي) الفصل مهاية ااتبار 14

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمماقخة الحوار -

 Brainstorming الذهمي العصف -

 Problem solving المخكخت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المخروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاومي التعلم -

 الحمخء بين الابرات تبادل -
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  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 2 1 جماعي اثبات بعض خواأل األعداد الحقيقية. 1

 3 1 جماعي .ℝ  تحديد صفات بعض المجموعات الجزئية من   2

او الحد األدنى لبعض المجموعات الجزئية  \تحديد الحد األعلى و  3

 .ℝ  من    
 4 1 جماعي

 7 2 جماعي التراكم و الداخلية و الحارجية و المتاخمةتحديد نقاط االنغالق و  4

 10 2 فردي اثبات تفارب بعض المتتاليات 5

 12 2 فردي اثبات تقارب بعض السالسل 6

 14 1 فردي كتابة بعض الدوال كسلسلة 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 

1 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments 
2,3,4,10,12,13 10 𝟓% 

 Quiz 5 10 𝟓%( 1) قصير ااتبار 2

3 
 مظري) Midterm Exam مصفي ااتبار

 ( وعملي
8 50 𝟐𝟓% 

 Quiz 11 10 𝟓%( 2) قصير ااتبار 4

 ال يمطبق مهادي عملي ااتبار 5

 %𝟔𝟎 120 16 مهادي تحريري ااتبار 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
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•1- Rudin W. ,"Principles of Mathemathcal Analysis", Mc Graw-Hill, Inc. 

,1976.                                •2- Lang Serge,"Analysis1", Addison Wesley, 

1968.                                                                                    

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
 

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

 http://www.أي موقع تحت عنوان التحليل الرياضي او التحليل الحقيقي  

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع إلى لوادح الجامعة يتم كتابة الكياكة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendance كياكة حضور الفعاليات التعليمية 1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل . %75يلتحم الطالب بحضور  -

يقدم بكتاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطخب للقكم ويحرم الطالب من داول االمتحان في حال تجاوح  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس الكلية %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتاار  2

للطالب حضييور المحاضييرة إذا تاار لمدة ربع كيياعة لثخ  مرات في الفصييل الدراكيييي وإذا تاار  يكييمح -

 حيادة عن ثخ  مرات يحذر خفويا من بكتاذ المقرري وعمد عدم االلتحام يممع من داول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20مهادي إذا تاار مقدار )ال يكمح للطالب داول االمتحان ال -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان المهادي تطبق اللوادح الااصة بمظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعييمات والمخاريع  4

مفيذ التكليفات يحدد بكيييييتاذ المقرر موع التعييمات في بداية الفصيييييل ويحدد مواعيد تكيييييليمها وضيييييوابط ت -

 وتكليمها.

 إذا تاار الطالب في تكليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تاار في تكليمه. -

 : Cheating الغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان المصفي بو المهادي تطبق عليه الدحة خؤون الطخب. -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او المقل في التكليفات والمخاريع يحرم من الدرجة الماصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالمتحال  6

 في حالة وجود خا  يمتحل خاصية طالب حداء االمتحان ميابة عمه تطبق الخدحة الااصة بذل  -
 :Other policiesكياكات بارى  7

فلألكتاذ ان يتاذ القرار   اكتادام الموبايل بو مواعيد تكليم التكليفات ..... الخبي كياكات بارى مثل  -

 المماكب بحكب صخحياته. او ان يرفع االمر إلى رديس القكم.
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