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 كلیة العلوم جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/ القسم العلمي   .2

 204MAT/  التبولوجي رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعة/ سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا   تدخل التبولوجیتعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

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

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 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
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-4أ
 س في تحصیل الریاضیاتاألعتماد على النف  -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      

 التبولوجيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 التبولوجيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .2

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

 بات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة اعطاء الطلبة واج .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     

 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

  
  
  طرائق التقییم    

 والشھریةاجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة     -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
  أجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطالب  -2د
  -3د
     -4د
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 بنیة المقرر -11
ألسبوع

ا
ت 

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ت���ذكیر الطال���ب بتعری���ف  3 1
المجموع��ات واس��تعراض 
وبرھ�����ان اھ�����م خ�����واص 

 المجموعات 

األمتحانات الیومیة  السبورة والداتا شو   المجموعات 

و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 

االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة

ت���ذكیر الطال���ب بتعری���ف  3 2
الدوال ودراسة خصائص 
ھذه الدوال المعرف�ة عل�ى 

 المجموعات 

 = =  الدوال 

تعریف الفضاء  3 3
التبولوجي واعطاء امثلة 
 عدة حول ھذا التعریف 

 = =  الفضاء التبولوجي 

تعریف نقطة تجمع  3 4
ومجموعة مغلقة ودراسة 

 خواص ھذه المجموعة 

المجموعات المغلقة في 
  الفضاء التبولوجي 

= = 

تعریف النقاط الخارجیة  3 5
و الداخلیة و الحدودیة 

 وبرھنة العدید الخواص 

النقاط الخارجیة و 
الداخلیة و الحدودیة في 

  الفضاء التبولوجي 

= = 

تعریف الفضاء  3 6
التبولوجي الجزئي 

واعطاء العدید من امثلة 
 حول ھذا التعریف

الفضاء التبولوجي 
  الجزئي 

= = 

تعریف الطالب بقاعدة  3 7
الفضاء التبولوجي 

واعطاء تمییزات عدة 
 حولھا 

 = =  قاعدة الفضاء الجزئي 

تعریف الطالب بقاعدة  3 8
جزئیة للفضاء التبولوجي  

تمییزات عدة واعطاء 
 حولھا

قاعدة جزئیة الفضاء 
  التبولوجي 

= = 

تعریف الطالب بالدوال  3 9
المستمرة في الفضاء 

التبولوجي  مع اعطاء 
العدید من امثلة واعطاء 
العدید من صیغ المكافئة 

 حول الدوال المستمرة

الدوال المستمرة في 
  الفضاء التبولوجي 

= = 
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تعریف الطالب بالدوال  3 10
 المستمرة بنقطة ما 

 = =  الدوال المستمرة بنقطة ما 

تعریف الطالب بالدوال  3 11
 المفتوحة و المغلقة 

 = =  الدوال المفتوحة و المغلقة 

اعطاء تعریف للفضاءات  3 12
المتشاكلة والخاصیة 
التبولوجیة مع بعض 

 األمثلة

 = =  الفضاءات المتشاكلة 

الطالب بالفضاء تعریف  3 13
القابل للعد من النمط 

 األول

الفضاء القابل للعد من 
  النمط األول 

= = 

تعریف الطالب بالفضاء  3 14
القابل للعد من النمط 

الثاني وتوضیح العالقة 
 بین ھذین الفضاءیین

الفضاء القابل للعد من 
  النمط الثاني 

= = 

تعریف الطالب بمفھوم  3 15
بدیھیات الفصل وتعریف 

 T0الطالب بالفضاء 

 = =  T0الفضاء 

تعریف الطالب بالفضاء  3 16
T1  ودراسة اھم

 خصائصھ

 = =  T1الفضاء 

تعریف الطالب بالفضاء  3 17
T2  ودراسة اھم

  خصائصھ

 = = T2الفضاء 

تعریف الطالب بالفضاء  3 18
T3   وبرھنة العدید من

النظریات حول ھذا 
  الفضاء 

 = =  T3الفضاء 

تعریف الطالب بالفضاء  3 19
T4  وبرھنة العدید من

النظریات حول ھذا 
  الفضاء 

 = =  T4الفضاء 

تعریف الطالب بالغطاء  3 20
لمجموعة ما و الغطاء 

 المفتوح لمجموعة ما

 = =  الغطاء المفتوح 

تعریف الطالب  3 21
بالمجموعة المتراصة 
-وتعریف بنظریة ھاین

 بوریل

 = =  التراص 

تعریف الفضاء المتراص  3 22
مع اعطاء العدید من 

 امثلة 

 = =  التراص 

 = =بعض خواص المجموعة تعریف الطالب بالخاصیة  3 23
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 البنیة التحتیة  .10

  Topology, H. Young  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عطا العاين .التبولوجيا العامة د  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 الجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفی -

 الحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر التعلم واالستفاده -

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

الوراثیة الضعیفة 
 لمجموعات  المتراصة 

  المتراصة 

تعریف الطالب بالعالقة  3 24
بین فضاء ھاوسدورف و 

 الفضاء المتراص 

عالقة بین فضاء 
ھاوسدورف و الفضاء 

  المتراص 

= = 

تعریف الطالب بالفضاء  3 25
المتراص المعدود 
وعالقتھ بالفضاء 

 المتراص 

 = =  الفضاء المتراص المعدود 

تعریف الطالب بالفضاء  3 26
المتراص تتابعیا وعالقتھ 

بالفضاء المتراص و 
الفضاء المتراص 

 المعدود

 = =  الفضاء المتراص تتابعیا 

تعریف الطالب  3  27
بالمتراص محلیا وعالقتھ 

 باألنواع األخرى 

 = =  الفضاء المتراص محلیا 

تعریف الطالب بمجموعة  3  28
المتصلة و الفضاء 

 المتصل 

 = =  الفضاء المتصل 

تعریف الطالب بالفضاء  3  29
المتصل المحلي وتعریفھ 

 بأھم خصائصھ

 = =  الفضاء المتصل المحلي 


