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 تحليل دالي: مواصفات مقرر

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

 
 اسم المقرر

Course Title 
 تحليل دالي 

 
 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 الرابع    الفصل الثاني

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 تحليل حقيقي + تحليل رياضي + جبر خطي + تبولوجي 

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 بحتة-رياضيات 

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 العربية

 
 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: 

توسييييد مدارل البالي اي الماو ات الريا.يييية. اةسيييت ا.ييية اي  إلى المقرر هذا يهدف

التراص واةتصال.تعريف ( من  احية .M.S)  (Metric Spaceدراسة ا.اء المقياس) 

,∞𝒍البالي بأ واع جديدة من ا.ييييييياءات المقياس م ل  𝒍𝟐   م يتعرف على ال .ييييييياء  ،...

العياريوا.يياء ال.ييري الداولي و فييوء ا.يياء ب اه وا.يياء هلبرت، ومعراة بع  وواص 

 هذين ال .ائين. وأويرا   تقل إلى المؤ رات الوبية والداليات اي ال .اء العياري.
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iii. مورجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا البالي ياون سوف المقرر دراسة من اة تهاء بعد

a1 -  .يميز ال .اءات الريا.ية الموتل ة و العالقات بي ها 

a2 -  و يحلل ماو اته. يظهر اهما عميقا للترايي الريا.ي العام 

b1-  .ي رق بو.وح بين اةتصال ال قبي و اةتصال الم تظم اي ال .اء التام 

b2 - .يتعامل و ي ار بدرجة عالية من التجريد 

c1 - .يستودم المتباي ات الموتل ة اي ا بات بع  الحقائق الريا.ية 

c2 - .يميز ا.ائي ب اه و هلبرت عن بع.هما و عن ال .اءات األورى 

c3 -  .يميز مع ى المؤ ر و الدالي و ي رقهما عن التببيق 

d1- تبور التحليل إلى مستَو اعلى. يبين 

 

iv. :مواءمة مورجات تعلم المقرر مد مورجات التعلم للبر امج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مورجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مورجات التعلم المقصودة من 
 البر امج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  يميز ال .يييياءات الريا.ييييية الموتل ة والعالقات

 بي ها.

 

A1) يظهر فهما عميقا للنظريات )

 األساسية و النظام الرياض.

 

a2 – ويحلل  يظهر اهما عميقا للترايي الريا.يييي العام

 ماو اته.

A1) يحلل الترايي العام لل ظام )

الريا.ي، و يستودم الم بق 
 اي ت ايره.

 

b1–  ي رق بو.يييوح بين اةتصيييال ال قبي واةتصيييال الم تظم

 اي ال .اء التام.

 

 

B1) يشرح المبادئ و النظريات )

 الرياضية، 

 ويربط بين النظرية والتطبيق.         
b2 - .يتعامل وي ار بدرجة عالية من التجريد 

 

 
B2) تعامل مع الظواهر الحياتية بتجريد ) 

 

 . ويصيغها بالقوالب الرياضية        
 

c1-  يسيييييييتودم المتباي ات الموتل ة اي ا بات بع  الحقائق

 الريا.ية.

 

 
C4) يببق المعراة الريا.ية اي )

 العملية.الحياة 

c2-  يميز ا.ائي ب اه وهلبرت عن بع.هما وعن ال .اءات

 األورى.

 

C1)        يجيد إيصال األااار  الريا.ية ) 
بسهولة، ويستبيد  قل          

 المعلومة بموتلف الوسائب.
c3-  
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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-   يميز ال .يييياءات الريا.ييييية الموتل ة

 والعالقات بي ها.
 

  التفاعلية المحاضرة

  والمناقشة الحوار

 والمهام المفروعات

  والتااليف

 

 أسئلة ف وية مبافرة

 بع  التالي ات ال ردية

a2-   يظهر اهما عميقا للترايي الريا.ييييي

 ويحلل ماو اته. العام

  التفاعلية المحاضرة

  والمناقشة الحوار

 الذهني العصف

 والمهام المفروعات

  والتااليف
 

 اسئلة ف وية مبافرة

 بعض التكليفات الفردية

 

 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-   ي رق بو.يييييييوح بين اةتصيييييييييال ال قبي

واةتصيييييييال الم تظم اي ال .ييييييياء 

 التام.

 

  التفاعلية المحاضرة

  والمناقشة الحوار

 الذهني العصف

 تبادل الوبرات بين الزمالء

اسيييييييئليية فييييييي وييية 

 مبافرة

بييعيي  الييتيياييلييييي ييييات 

 الجماعية

b2-  .يتعامل وي ار بدرجة عالية من التجريد 
 

  التفاعلية المحاضرة

  والمناقشة الحوار

 الذاتي التعلم

اسيييييييئليية فييييييي وييية 

 مبافرة

بعض التكليفات 

 لفردية

 

 يميز مع ى المؤ ر و الدالي و ي رقهما عن التببيق.

d1- تبور التحليل إلى مستَو اعلى. يبين (D3)  ياتسي مهارة التعليم المستمر

 و إدارة الذات
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لتدريس اباستراتيجية  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-  يسيييييييتودم المتباي ات الموتل ة اي ا بات

 بع  الحقائق الريا.ية.
 

  التفاعلية المحاضرة

  والمناقشة الحوار

  الذهني العصف

 المشكالت حل

 

 اسئلة ف وية مبافرة

بييعيي  الييتيياييلييييي ييييات 

 الجماعية

c2-  يميز ا.ييائي ب اه وهلبرت عن بع.ييهما

 وعن ال .اءات األورى.

  التفاعلية المحاضرة

  والمناقشة الحوار

  الذهني العصف

 المشكالت حل

  التعاوني التعلم

 الزمالء بين الخبرات تبادل

 

 اسئلة ف وية مبافرة

بييعيي  الييتيياييلييييي ييييات  -
 والجماعية ال ردية

c3-  

يميز مع ى المؤ ر و الييدالي و ي رقهمييا 

 عن التببيق.

  التفاعلية المحاضرة

  والمناقشة الحوار

  والتااليف والمهام المفروعات

  التعاوني التعلم

 الزمالء بين الخبرات تبادل

 
 

 اسئلة ف وية مبافرة

بعض التكليفات 

 الجماعية

 

     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- أسئلة شفوية تعليم تعاوني تبور التحليل إلى مستَو اعلى. يبين 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

الساعات 

 الفعلية

مخرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 
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Topic 

List / 

Units 

Number 

of 

Weeks 

Contact 

Hours 

1 

متباينة 

 هولدر

ومتباينة 

 مينكويسكي

  حااالااة عاادد اثبااات المتباااينتين في

منتااه من االحاداثيااات، وفي حاالاة 

 عدد غير منته من االحداثيات.

  

  

1 4 c1 

2 

فضاء 

 المقياس

Metric 

Space 

(M.S.) 

  بيان ان بعض الفضاااااءات المهمة

,  ℝ𝒏مثاال  ℂ𝒏 ,   𝒍∞  , 𝒍𝒑  ...

 هي فضاءات مقياس.

    تقارب المتتاليات فيM.S. 

2 8 a1,c1 

 .M.Sالتراص في  

 .M.Sاالتصال في  
2 8 a2,b1 

 فضاء المقياس التام

 فضاء بناخ

 مبدأ دالة االنكماش 

1 4 a1,a2,b1,c2 

 الفضاءات القابلة للفصل 

ناااظااارياااة  ) صاااااااااياااغاااة الاااتاااراص•

 هاوسدورف(

2 8 a2,b1,b2 

3 

الفضاء 

العياري 

 الخطي

N.L.S. 

 .N.L.Sالتقارب في   

 هو فضاء تام   .N.L.Sبيان ان    
2 8 a1,a2,b1,b2 

4 
فضاء 

 هلبرت

 فضاء الضرب الداخلي

 التعامد في فضاء هلبرت 
2 8 a1,a2,b1,b2,c1 

5 
المؤثرات 

 الخطية

 خواص المؤثرات الخطية

 

 الداليات

2 8 b1,b2,c3 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 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 
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1  ة ي ببق    

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

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

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 الت اعلية المحا.رة Lectures 

 والم اقفة الحوار discussion 

 الذه ي العصف Brainstorming 

 المفاالت حل Problem solving 

 العملية العرو و المحاااة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التببيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتااليف والمهام المفروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاو ي التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الوبرات 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) 

اوتبار لبع  ال .يياءات او ها تم ل ا.يياء مقياس ام  1

 ة
 a1,c1 4 3 اردي

 a1,a2,b1,c2 7 3 اردي تببيقات على دالة اة اماش 2

 b1,b2 8 2 اردي ليس ℚقابل لل صل بي ما    ℝبيان ان   3

 a1,a2,b1,b2,c2 11 2 اردي تدريبات على ال .اء العياري وا.اء ال.ري الداولي 4

 === == 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) 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
4,7,8,11 10 𝟓% 

b1,b2 

 Quiz 6 10 𝟓% b1,b2( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 50 𝟐𝟓% b1,b2 

 Quiz 13 10 𝟓% b1,b2( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
 ة ي ببق

6 
 نهاية الفصل )نظري(اختبار 

Final Exam (theoretical) 
16 120 

𝟔𝟎% b1,b2 

 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_ E.Kreyszig, 'Introductory Functional Analysis with Applications.', 1989, 

Willey. 

2_ K.Yoshida, 'Functional Analysis.', 2014, Springer.  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
• 

• 

• 

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

  

 أي موقع تحت عناوين مفردات المقرر 
 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة يتم اتابة السياسة العامة للمقرر ايما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة ح.ور ال عاليات التعليمية  1

 من المحا.رات ويحرم اي حال عدم الوااء بذلل. %75يلتزم البالي بح.ور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بح.ور وغياي البالي للقسم ويحرم البالي من دوول اةمتحان اي حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياي 

 :Tardyالح.ور المتأور  2

للبالي ح.ييور المحا.ييرة إذا تأور لمدة ربد سيياعة ل ال  مرات اي ال صييل الدراسييي، وإذا تأور  يسييمح -

 زيادة عن  ال  مرات يحذر ف ويا من أستاذ المقرر، وع د عدم اةلتزام يم د من دوول المحا.رة.

 :Exam Attendance/Punctuality.وابب اةمتحان  3

 ( دقيقة من بدء اةمتحان 20يسمح للبالي دوول اةمتحان ال هائي إذا تأور مقدار )ة  -

 إذا تغيي البالي عن اةمتحان ال هائي تببق اللوائح الواصة ب ظام اةمتحان اي الالية. -
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 :Assignments & Projectsالتعيي ات والمفاريد  4

ذ التالي ات يحدد مواعيد تسيييييليمها و.يييييوابب ت  ييحدد أسيييييتاذ المقرر  وع التعيي ات اي بداية ال صيييييل و -

 وتسليمها.

 أور اي تسليمه.إذا تأور البالي اي تسليم التالي ات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التاليف الذي ت -

 : Cheating الغش 5

 اي حال  بوت قيام البالي بالغش اي اةمتحان ال ص ي أو ال هائي تببق عليه ةئحة فؤون البالي. -

 اي حال  بوت قيام البالي بالغش او ال قل اي التالي ات والمفاريد يحرم من الدرجة الموصصة للتاليف. -

 :Plagiarismاة تحال  6

 اي حالة وجود فوص ي تحل فوصية بالي ألداء اةمتحان  يابة ع ه تببق الالئحة الواصة بذلل -
 :Other policiesسياسات أورى  7

 استودام الموبايل أو مواعيد تسليم التالي ات .... الخأي سياسات أورى م ل  -
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .2021-2020..العام الجامعي: 

 تحليل دالي :خطة مقرر

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name د. نشاط ابراهيم 
الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

حسب الجدول 

 االسبوعي

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

فسم  -كلية العلوم

 الرياضيات

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: 
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 اسم المقرر
Course Title 

 تحليل دالي

 
 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 

 
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع    الفصل الثاني

 السابقة للمقرر )إن وجدت(المتطلبات  
Pre-requisites  

 تحليل حقيقي + تحليل رياضي + جبر خطي + تبولوجي 

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة  

requisite 
 ال توجد

 

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 

 

 بحتة-رياضيات 

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 العربية

 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: 

توسييييد مدارل البالي اي الماو ات الريا.يييية. اةسيييت ا.ييية اي  إلى المقرر هذا يهدف

 ( من  احية التراص واةتصال..M.S)  (Metric Spaceدراسة ا.اء المقياس) 

بأ واع جديدة من ا.يييييييياءات المقياس م ل  ,∞𝒍تعريف البالي  𝒍𝟐   م يتعرعلى  ،...

العياري وا.اء ال.ري الداولي و فوء ا.اء ب اه وا.اء هلبرت، ومعراة بع  ال .اء 

 وواص هذين ال .ائين. وأويرا   تقل إلى المؤ رات الوبية والداليات اي ال .اء العياري.
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iv.  مورجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا البالي ياون سوف المقرر دراسة من اة تهاء بعد

a1 -  .يميز ال .اءات الريا.ية الموتل ة و العالقات بي ها 

a2 -  و يحلل ماو اته. يظهر اهما عميقا للترايي الريا.ي العام 

b1-  .ي رق بو.وح بين اةتصال ال قبي و اةتصال الم تظم اي ال .اء التام 

b2 - .يتعامل و ي ار بدرجة عالية من التجريد 

c1 - .يستودم المتباي ات الموتل ة اي ا بات بع  الحقائق الريا.ية 

c2 - .يميز ا.ائي ب اه و هلبرت عن بع.هما و عن ال .اءات األورى 

c3 -  .يميز مع ى المؤ ر و الدالي و ي رقهما عن التببيق 

d1- تبور التحليل إلى مستَو اعلى. يبين 

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 

 متباينة هولدر

ومتباينة 

 مينكويسكي

  حالة عدد منته من االحداثيات، وفي اثبات المتباينتين في

 حالة عدد غير منته من االحداثيات.

  

  

1 4 

2 

فضاء 

 المقياس

Metric 

Space 

(M.S.) 

  بيان ان بعض الفضاءات المهمة مثلℝ𝒏  , ℂ𝒏 ,   𝒍∞  ,

𝒍𝒑 .هي فضاءات مقياس ... 

    تقارب المتتاليات فيM.S. 

2,3 8 

 .M.Sالتراص في  

 .M.Sاالتصال في  
4,5 8 

 فضاء المقياس التام

 فضاء بناخ

  مبدأ دالة االنكماش 

6 4 

 الفضاءات القابلة للفصل 

 •نظرية هاوسدورف( ) صيغة التراص 
7,8 8 

  9 (نظري) اختبار نصف الفصل                  3

4 

الفضاء 

العياري 

 الخطي

N.L.S. 

 .N.L.Sالتقارب في   

 هو فضاء تام   .N.L.S بيان ان   
10،11 8 

 8 12،13 فضاء الضرب الداخلي فضاء هلبرت 5
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 التعامد في فضاء هلبرت 

6 
المؤثرات 

 الخطية

 خواص المؤثرات الخطية

 الداليات
14،15 8 

  W16 ( ظري) ال صل  هاية اوتبار 7

 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 

14 
ال   Final Exam                                   ( عملي) ال صيييل  هاية اوتبار

 ينطبق
  

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures الت اعلية المحا.رة -
 discussion والم اقفة الحوار -

 Brainstorming الذه ي العصف -

 Problem solving المفاالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العرو و المحاااة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التببيق -

 projects والتااليف والمهام المفروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاو ي التعلم -

 الزمالء بين الوبرات تبادل -

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 4 3 اردي اوتبار لبع  ال .اءات او ها تم ل ا.اء مقياس ام ة 1

 7 3 اردي تببيقات على دالة اة اماش 2

 8 2 اردي ليس ℚقابل لل صل بي ما    ℝبيان ان   3

 11 2 اردي تدريبات على ال .اء العياري وا.اء ال.ري الداولي 4
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 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 التالي ات

Assignments 
4,7,8,11 10 𝟓% 

 Quiz 6 10 𝟓%( 1) قصير اوتبار 2

3 
  ظري) Midterm Exam  ص ي اوتبار

 ( وعملي
8 50 

𝟐𝟓% 

 Quiz 13 10 𝟓%( 2) قصير اوتبار 4

 ة ي ببق  هائي عملي اوتبار 5

 %𝟔𝟎 120 16  هائي تحريري اوتبار 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_ E.Kreyszig, 'Introductory Functional Analysis with Applications.', 1989, 

Willey. 

2_ K.Yoshida, 'Functional Analysis.', 2014, Springer. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
• 

• 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6
 http://www. 

 http://www.  

 http://www.  

 http://www.  

 

 أي موقع تحت عناوين مفردات المقرر 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة يتم اتابة السياسة العامة للمقرر ايما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة ح.ور ال عاليات التعليمية  1

 من المحا.رات ويحرم اي حال عدم الوااء بذلل. %75يلتزم البالي بح.ور  -

للقسم ويحرم البالي من دوول اةمتحان اي حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بح.ور وغياي البالي  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياي 

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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 :Tardyالح.ور المتأور  2

إذا تأور للبالي ح.ييور المحا.ييرة إذا تأور لمدة ربد سيياعة ل ال  مرات اي ال صييل الدراسييي، و يسييمح -

 لمحا.رة.المقرر، وع د عدم اةلتزام يم د من دوول ازيادة عن  ال  مرات يحذر ف ويا من أستاذ 

 :Exam Attendance/Punctuality.وابب اةمتحان  3

 ( دقيقة من بدء اةمتحان 20ة يسمح للبالي دوول اةمتحان ال هائي إذا تأور مقدار ) -

 تغيي البالي عن اةمتحان ال هائي تببق اللوائح الواصة ب ظام اةمتحان اي الالية.إذا  -

 :Assignments & Projectsالتعيي ات والمفاريد  4

يحدد أسيييييتاذ المقرر  وع التعيي ات اي بداية ال صيييييل ويحدد مواعيد تسيييييليمها و.يييييوابب ت  يذ التالي ات  -

 وتسليمها.

 الي ات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التاليف الذي تأور اي تسليمه.إذا تأور البالي اي تسليم الت -

 : Cheating الغش 5

 اي حال  بوت قيام البالي بالغش اي اةمتحان ال ص ي أو ال هائي تببق عليه ةئحة فؤون البالي. -

 التالي ات والمفاريد يحرم من الدرجة الموصصة للتاليف.اي حال  بوت قيام البالي بالغش او ال قل اي  -

 :Plagiarismاة تحال  6

 اي حالة وجود فوص ي تحل فوصية بالي ألداء اةمتحان  يابة ع ه تببق الالئحة الواصة بذلل -
 :Other policiesسياسات أورى  7

 ..... الخ أي سياسات أورى م ل استودام الموبايل أو مواعيد تسليم التالي ات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 
 


