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 نظرية القياس.: مواصفات مقرر

i. معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 
 اسم المقرر

Course Title 
 نظرية القياس.

MeasureTheory 

 
 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 

الفصل الدراسي الثاني. المستوى الرابع  

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 تحليل حقيقي 

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد.

 
 المقررالبرنامج الذي يدرس له 

Program (s) in which the course is offered 
بحتة. –رياضيات   

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 العربية.

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي.

 
 مواصفاتالمقررمعد)و( 

Prepared By 
 د/ عمر عبدالعزيز العبسي.

 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم والنظريات األساسية في نظرية القياس مع التركيز على 

الالزمة الستنتاج تكاملليبيك والذي يعتبر تعميم لتكامل ريمان، حيث أنه يمكن استخدام قياسليبيكوخواصه 

تكامل ليبيك إيجاد تكامل أنواع هامة وعديدة من الدوال التي لم تكن قابلة للتكامل حسب مفهوم ريمان. يحتوي 

القياس، القياس  المقرر على المواضيع التالية: الجبور التامة والحلقات التامة، دوال المجموعات

الخارجي،قياس ليبيك وخواصه،جبر بوريل، المجموعات القابلة للقياس، مفهوم وخواص الدالة القابلة 

للقياس والعمليات الجبرية عليها، بناء تكامل ليبيك وخواصه، الدوال البسيطة وخواصها، الدوال القابلة 

 .للتكامل ونظريات التقارب
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iii. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : بعداالنتهاءمندراسةالمقررسوفيكونالطالبقادراعلىأن

a1– 
( والقابل يشرح المفاهيم  والنظرياتالرياضية في نظرية القياس ومنها القياس، القابل للقياس )مقاس

 للتكامل )كمول( ويعدد خواص هذه المفاهيم.

b1– 
النتائج والنظريات األساسية في نظرية القياس والتكامل ويستخدمها في تحليل وحل المسائل يبرهن 

 والتمارين الواردة في المقرر. 

b2– .يستخدم مفهوم ليبيك للتكامل ونظريات التقارب لتحديد فيما إذا كانت الدالة كمولة أم ال 

c1–  إيصال األفكار الرياضية بشكل واضح ومنطقي شفهياً وكتابياً.يجيد 

c2– 
يطبق المفاهيم والنظريات الواردة في المقرر لحل المشاكل العملية بما يتناسب مع مستوى مفردات 

 المقرر.

d1–  في فريق متعدد التخصصات لحل المشاكل المطروحة بكفاءةيكتسب مهارة العمل. 

d2–  المصادر المختلفة المرتبطة بمواضيع المقرروفهم  قراءةيكتسب مهارة. 

 

 

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

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 

a1– 

يشرح المفاهيم  والنظرياتالرياضية في نظرية القياس 

ومنهاالقياس، القابل للقياس )مقاس( والقابل للتكامل 

 )كمول( ويعدد خواص هذه المفاهيم.

A1 

يظهر الخريج فهماً عميقاً للنظريات 

الرياضية األساسية والنظام 

 الرياضي.

b1– 

يبرهن النتائج والنظريات األساسية في نظرية القياس 

والتكامل ويستخدمها فيتحليل وحل المسائل والتمارين 

 الواردة في المقرر. 

B1 
يحلل التركيب العام للنظام الرياضي 

 و يستخدم المنطق في تفكيره.

b2– 
يستخدم مفهوم ليبيك للتكامل ونظريات التقارب لتحديد 

 فيما إذا كانت الدالة كمولة أم ال.
B2 

يتعامل مع الظواهر الحياتية بتجريد 

 و يصيغها بقوالب رياضية.

c1– 
يجيد إيصال األفكار الرياضية بشكل واضح ومنطقي 

 شفهياً وكتابياً.
C1 

يجيد إيصال األفكار الرياضية 

بسهوله ويستطيع نقل المعلومة 

 بمختلف الوسائط.

c2– 

يطبق المفاهيم والنظريات الواردة في المقرر لحل 

المشاكل العملية بما يتناسب مع مستوى مفردات 

 المقرر.

C4 
يطبق المعرفة الرياضية في الحياة 

 العملية.

d1– 
في فريق متعدد التخصصات  بكفاءةيكتسب مهارة العمل

 .لحل المشاكاللمطروحة
D1 

يتواصل بفاعلية في مجموعة لحل 

 المشاكل والمسائل المطروحة.

d2– 
المصادر المختلفة المرتبطة قراءة وفهم يكتسب مهارة 

 .بمواضيع المقرر
D2 

يمارس الخريج قراءه وفهم  

األدبيات الرياضية واإلحصائية من 

 مختلف المصادر.
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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
KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 إستراتيجيةالتدريس
TeachingStrategies 

 التقويماستراتيجية 
AssessmentStrategies 

a1– 

والنظرياتالرياضية في نظرية القياس يشرح المفاهيم  

ومنها القياس، القابل للقياس )مقاس( والقابل للتكامل 

 )كمول( ويعدد خواص هذه المفاهيم.

 -المحاضرة التفاعلية 

حل  -الحوار والمناقشة 

 التعلم الذاتي.  -المشكالت 

 -التكليفات والواجبات 

–نصفي  -اختبارات)قصيرة 

 نهائي(

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
IntellectualSkillsCILOs 

 إستراتيجيةالتدريس
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

b1– 
يبرهن النتائج والنظريات األساسية في نظرية القياس 

والتكامل ويستخدمها في تحليل وحل المسائل والتمارين 

 الواردة في المقرر. 

 -المحااااضااااااارة التفااااعلياااة 

العصف -الحوار والمناقشة 

 -حل المشاااااااكالت  -الذهني 

 التعلم الذاتي.

 -التكليفات والواجبات 

–نصفي  -اختبارات)قصيرة 

 نهائي(

b2– 
يستخدم مفهوم ليبيك للتكامل ونظريات التقارب لتحديد 

 أم ال. قابلة للتكاملفيما إذا كانت الدالة 

الحوار -المحاضرة التفاعلية

-حل المشكالت-والمناقشة

 التعلم الذاتي.

 -التكليفات والواجبات 

–نصفي  -اختبارات)قصيرة 

 نهائي(
 

مواءمةمخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 إستراتيجيةالتدريس
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

c1– 
يجيد إيصال األفكار الرياضية بشكل واضح ومنطقي 

 شفهياً وكتابياً.

حاال  -الحوار والمناااقشااااااااة 

 التعلم الذاتي. -المشكالت 
 –التكليفات والواجبات

المالحظة المباشرة أثناء 

 -المحاضرة 

–نصفي  -اختبارات)قصيرة 

 نهائي(

c2– 

يطبق المفاهيم والنظريات الواردة في المقرر لحل 

المشاكل العملية بما يتناسب مع مستوى مفردات 

 المقرر.

حاال  -الحوار والمناااقشااااااااة 

 التعلم الذاتي. -المشكالت 
 –التكليفات والواجبات

المالحظة المباشرة أثناء 

 -المحاضرة 

–نصفي  -اختبارات)قصيرة

 نهائي(
 

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

 استراتيجية التقويم إستراتيجيةالتدريس مخرجات المقرر 
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Transferable (General) Skills CILOs TeachingStrategies AssessmentStrategies 

d1– 
في فريق متعدد  بكفاءةيكتسب مهارة العمل 

 .التخصصات لحل المشاكل المطروحة

حل  -والمناقشة الحوار 

-تي التعلم الذا -المشكالت 

-تبادل الخبرات بين الزمالء

 .البحث في اإلنترنت

التكليفات والواجبات )فردي 

المالحظة  –وجماعي( 

 المباشرة أثناء المحاضرة

d2– 
المصادر المختلفة المرتبطة قراءة وفهم يكتسب مهارة 

 .بمواضيع المقرر

حل  -الحوار والمناقشة 

-التعلم الذاتي  - المشكالت

-تبادل الخبرات بين الزمالء

 .البحث في اإلنترنت

التكليفات والواجبات )فردي 

المالحظة  –وجماعي( 

 المباشرة أثناء المحاضرة

 

 

 

 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعاتCourse Content 

 

 Theoretical Aspectأوال: موضوعاتالجانبالنظري

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

مخرجات رموز 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

المفاهيم 

 األساسية

 مراجعة فينظريةالمجموعات. 

 .مراجعة على تكامل ريمان 

 .القصور في تكامل ريمان 

1 4 

a1,b1, 

c1,c2,d1, 

d2 

2 

 .الحلقاتوالحلقات التامة 

  الحلقاتوالحلقات التامةأمثلة على. 

 .الجبروالجبرالتام 

1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 

3 

  الجبروالجبرالتامأمثلة على. 

  التام المولد وأمثلة عليه.الجبر 

 .جبر بوريل 

1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 

4 

   دالةةةة الةةمةةجةةمةةوعةةةة  تةةعةةريةة ةة ةةةا

 خواص ا.

 .دالة المجموعة الجمعية التامة 

 .أمثلة على دالة المجموعة 

1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 

5 
 

 

 القياسات

 .القياس  تعري ه وخواصه 

 .أمثلة على القياس 

 ( 1اختبار قصير.) 

1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 

6 

 .القياس الخارجي 

  قةةةابةةةلةةةيةةةة الةةةقةةةيةةةاس بةةةمةةةعةةةنةةةى

 كاراثودوري.

1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 
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 .المجموعات القابلة للقياس 

7 

  بلةةةة لقةةةا لمجموعةةةات ا خواص ا

 للقياس.

 .عائلة المجموعات القابلة للقياس 

 .تمديد القياس   وجوده ووحدانيته 

1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 

8  .4 1 قياس ليبيك وخواصه 
a1,b1,c1,c2, 

d1,d2 

9 

الدوال القابلة 

 للقياس

 .ال ضاء القابل للقياس 

 .الدوال البسيطة وخواص ا 
1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 

10 
 .الدوال القابلة للقياس وخواص ا 

 .متتاليات الدوال القابلة للقياس 
1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 

11 

  القابلة للقياس حسة  قياس الدوال

 .ليبيك

 ( 2اختبار قصير.) 

1 4 

a1,b1, 

c1,c2, d1, 

d2 

12 

 تكامل ليبيك

 .فضاء القياس 

 .تكامل الدوال البسيطة 

  تكامل الدوال القابلة للقياس غير

 السالبة.

1 4 
a1,b1,b2, 

c1,c2,d1,d2 

13 

  تكةةةامةةةل الةةةدوال القةةةابلةةةة للقيةةةاس

 وخواصه.

 .تكامل ون اية متتالية من الدوال 

 .التكامل كدالة مجموعات 

1 4 
a1,b1,b2, 

c1,c2,d1,d2 

14 
 .تكامل ليبيك وخواصه 

 .نظريات التقارب 
1 4 

a1,b1,b2, 

c1,c2,d1,d2 

15      

عدد األسابيع والساعات الفعليةإجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 56  

 

   Practical Aspect ثانيا:موضوعات الجانب العملي 

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1     

األسابيع والساعات الفعليةإجمالي   

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 
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 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس

 المحاضرةالتفاعليةLectures 

 الحوار والمناقشةdiscussion 

 العصف الذهنيBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

 العروض العمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهام والتكاليف المشروعاتprojects 

 التعلم الذاتيSelf-learning 

 التعلم التعاونيCooperative Learning 

 تبادل الخبرات بين الزمالء 

 

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) 

1 
تكاليف وواجبات في المواضيع الذي يحتويها المقرر 

 في المحاضرة.
 20 فردي

خالل 

 الفصل

a1,b1,b2, 

c1,c2,d1, 

d2 

2      

 === == Total Score  20إجمالي الدرجة 

 

vii. تقييمالتعلمLearning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

وع بأس

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى 

الدرجة 

 Proportionالنهائية

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 

خالل 

 الفصل
20 10% a1,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 Quiz 5 10 5% a1,b1,c1,c2,d1,d2( 1كوز) 2

 اختبار نصف الفصل 3

Midterm Exam 
8 40 20% a1,b1,c1,c2,d1,d2 

 Quiz 11 10 5% a1,b1,b2,c1,c2,d1,d2( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 120 60% a1,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 Total  100 200 اإلجمالي%  
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   بلد النشر(.النشر كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف  سنة النشر  اسم الكتاب  دار:  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1
•Stein, E. M. and Shakarchi, R., 2005, Real Analysis:measuretheory, integration and Hilbert 

spaces, Princeton University Press, United Kingdom. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2
• 

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

 https://www.marefa.org/)قياس_)رياضيات  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Measure_(mathematics) 

 http://measure.axler.net/ 

 https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ra/index.html 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 1

 حال عدم الوفاء بذلك.من المحاضرات ويحرم في  %75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 2

دراسمميو وإذا تأخر للطالب حضممور المحاضممرة إذا تأخر لمدة ربع سمماعة لاال  مرات في الفصممل ال يسمممح -

 زيادة عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررو وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 4

يحدد أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 ليفات عنالموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم التك -

 : Cheatingالغش 5

 في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب. -

 للتكليف.في حال ابوت قيام الطالببالغش أو النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -

 :Plagiarismاالنتحال 6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أخرى 7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 
 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Measure_(mathematics)
http://measure.axler.net/
https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ra/index.html
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 (1اللغة اإلنجليزية )م مقرر: 2020-2019العام الجامعي: 
 

 نظرية القياس.:خطة مقرر
 

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم

Name .د. عمر عبدالعزيز العبسي 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location&Telephone 

No. 
772 815 749 

السب

 ت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 

Omaralabsi14@gmai.co

m 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 نظرية القياس.

MeasureTheory 
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2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

CreditHours 

 CreditHoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

4 -- -- 4 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع الفصل الدراسي الثاني.

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 تحليل حقيقي 

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 اليوجد.

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 
بحتة. –رياضيات   

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية.

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 مبنى القسم.

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

iii. وصف المقررCourse Description: 

التركيز يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم والنظريات األساااااااسااااااية في نظرية القياس مع 

على قياسااااليبيك وخواصااااه الالزمة السااااتنتاج تكامل ليبيك والذي يعتبر تعميم لتكامل ريمان، حيث أنه يمكن 

اسااااااتخدام تكامل ليبيك إيجاد تكامل أنواع هامة وعديدة من الدوال التي لم تكن قابلة للتكامل حسااااااب مفهوم 

الحلقات التامة، دوال المجموعات  القياس، ريمان. يحتوي المقرر على المواضاااااايع التالية: الجبور التامة و

القياس الخارجي،قياس ليبيك وخواصاااااااه،جبر بوريل، المجموعات القابلة للقياس، مفهوم وخواص الدالة 

القابلة للقياس والعمليات الجبرية عليها، بناء تكامل ليبيك وخواصااااه، الدوال البساااايطة وخواصااااها، الدوال 

 .القابلة للتكامل ونظريات التقارب

 

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

 : بعداالنتهاءمندراسةالمقررسوفيكونالطالبقادراعلىأن

a1– 
يشرح المفاهيم  والنظرياتالرياضية في نظرية القياس ومنها القياس، القابل للقياس )مقاس( والقابل 

 للتكامل )كمول( ويعدد خواص هذه المفاهيم.

b1– 
يبرهن النتائج والنظريات األساسية في نظرية القياس والتكامل ويستخدمها في تحليل وحل المسائل 

 والتمارين الواردة في المقرر. 

b2– .يستخدم مفهوم ليبيك للتكامل ونظريات التقارب لتحديد فيما إذا كانت الدالة كمولة أم ال 

c1–  إيصال األفكار الرياضية بشكل واضح ومنطقي شفهياً وكتابياً.يجيد 
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c2– 
فردات ميطبق المفاهيم والنظريات الواردة في المقرر لحل المشاكل العملية بما يتناسب مع مستوى 

 المقرر.

d1–  في فريق متعدد التخصصات لحل المشاكل المطروحة بكفاءةيكتسب مهارة العمل. 

d2–  المصادر المختلفة المرتبطة بمواضيع المقرروفهم  قراءةيكتسب مهارة. 

 

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 

المفاهيم 

 األساسية

 نظريةالمجموعات مراجعة في. 

 .مراجعة على تكامل ريمان 

 .القصور في تكامل ريمان 

1 4 

2 

 والحلقات التامة. الحلقات 

  والحلقات التامة الحلقاتأمثلة على. 

 .الجبروالجبرالتام 

2 4 

3 

  الجبروالجبرالتامأمثلة على. 

 .الجبر التام المولد وأمثلة عليه 

 .جبر بوريل 

3 4 

4 

 .دالة المجموعة  تعري  ا  خواص ا 

 .دالة المجموعة الجمعية التامة 

 .أمثلة على دالة المجموعة 

4 4 

5 

 القياسات

 .القياس  تعري ه وخواصه 

 .أمثلة على القياس 

 ( 1اختبار قصير.) 

5 4 

6 

 .القياس الخارجي 

 .قابلية القياس بمعنى كاراثودوري 

 .المجموعات القابلة للقياس 

6 4 

7 

 .خواص المجموعات القابلة للقياس 

 .عائلة المجموعات القابلة للقياس 

 .تمديد القياس   وجوده ووحدانيته 

7 4 

8 
 .قياس ليبيك وخواصه 

 .اختبار نصف الفصل 
8 4 

9 
 .ال ضاء القابل للقياس 

 .الدوال البسيطة وخواص ا 
9 4 

10  .4 10 الدوال القابلة للقياس وخواص ا 
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الدوال 

القابلة 

 للقياس

 .متتاليات الدوال القابلة للقياس 

11 
 الدوال القابلة للقياس حس  قياس ليبيك. 

 ( 2اختبار قصير.) 
11 4 

12 

 تكامل ليبيك

 .فضاء القياس 

 .تكامل الدوال البسيطة 

 .تكامل الدوال القابلة للقياس غير السالبة 

12 4 

13 

 .تكامل الدوال القابلة للقياس وخواصه 

 .تكامل ون اية متتالية من الدوال 

 .التكامل كدالة مجموعات 

13 4 

14 
 .تكامل ليبيك وخواصه 

 .نظريات التقارب 
14 4 

  W16 (نظري) اختبارنهايةالفصل 16

 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 

    

األسابيع والساعات الفعليةإجمالي   

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14  

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس

 المحاضرةالتفاعليةLectures 

 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حاللمشكالت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects 

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباداللخبراتبينالزمالء 

 

vi والتكليفات.األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
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Week 

Due 

1 
تكاليف وواجبات في المواضيع الذي يحتويها المقرر في 

 المحاضرة.
 20 فردي

خالل 

 الفصل

2     

 Total Score 20  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment  

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
 %10 20 خالل الفصل

 Quiz 5 10 5%( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 40 20% 

 Quiz 11 10 5%( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 120 60% 

 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
•Stein, E. M. and Shakarchi, R., 2005, Real Analysis:measuretheory, integration and Hilbert 

spaces, Princeton University Press, United Kingdom. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .5
• 

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

 https://www.marefa.org/)قياس_)رياضيات  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Measure_(mathematics) 

 http://measure.axler.net/ 

 https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ra/index.html 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

https://en.wikipedia.org/wiki/Measure_(mathematics)
http://measure.axler.net/
https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ra/index.html
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 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -

في حال تجاوز  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضممور المحاضممرة إذا تأخر لمدة ربع سمماعة لاال  مرات في الفصممل الدراسمميو وإذا تأخر  يسمممح -

 زيادة عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررو وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار )ال  -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات يحدد  -

 وتسليمها.

 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عنالموعدالمحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. -

 : Cheatingالغش 5

 أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب.في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي  -

 في حال ابوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 

 

 
 


