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 بنیة المقرر -11
ألسبوع

ا
ت  

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعری������ف الطال������ب بفض������اء  3 1
 المتجھات

معرفة مفھوم فضاء 
  المتجھات

األمتحانات الیومیة  السبورة والداتا شو
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشھریة 

 والنھائیة

الفضـــــاءات  تعری�����ف الطال�����ب  3 2

 املعيارية  

دراسة الفضاءات المعیاریة 
تعار يف وأمثلة حول  واعطاء

  الفضاءاءات املعيارية

 = السبورة والداتا شو

مبادئ مرتية يف  تعریف الطالب  3 3

 الفضاءات املعيارية  

مبادئ مرتية يف  معرفة مفھوم 

  الفضاءات املعيارية  

 = السبورة و الداتا شو

التقارب يف  تعریف الطالب  3 4

 الفضاءات املعيارية

التقارب يف  دراسة مفھوم 

  الفضاءات املعيارية

 = السبورة والداتا شو

فضاء بناخ   تعریف الطالب  3 5

 تعار يف وأمثلة

  فضاءات بناخ   معرفة 

تعاريف وأمثلة حول فضاءات بناخ  

 فضاءات القسمة

  

 = السبورة والداتا شو

التحويالت  تعریف الطالب  3 6

 اخلطية املقيدة  

 دراسة مفھوم وتطبیق 
  التحويالت اخلطية املقيدة  

 = السبورة والداتا شو

فضاءات  تعریف الطالب  3 7

 التحويالت اخلطية املقيدة

فضاءات نظريات دراسة 

  التحويالت اخلطية املقيدة

 = السبورة والداتا شو

فضاءات  تعریف الطالب  3 8

  الضرب الداخلي

 

فضاءات الضرب  معرفة الطالب 

  الداخلي ونظرياته

  

 = السبورة والداتا شو

فضاء هلربت   تعریف الطالب  3 9

 تعار يف وأمثلة

فضاء هلربت   معرفة مفھوم 

  تعار يف وأمثلة

 = السبورة والداتا شو

فضاء هلربت   تعریف الطالب  3 10

 تعار يف وأمثلة

فضاء هلربت  تعار يف وأمثلة تعار 

يف وأمثلة حول فضاءات هلربت   

  التعامد

 = والداتا شوالسبورة 

مربهنة املساقط    تعریف الطالب 3 11

 املؤثرات اخلطية 

مربهنة املساقط   املؤثرات  دراسة  

  اخلطية املقيدة

 = السبورة والداتا شو

الفضاءات  تعریف الطالب  3 12

 املواجهة

 

 الفضاءات املواجهة معرفة 

  وتطبیقاتھا

 = السبورة والداتا شو

 مربهنة متثيل ريز   تعریف الطالب  3 13

 

 مربهنة متثيل ريز وتطبيقا�ا  دراسة 

  

 = السبورة والداتا شو

 = السبورة والداتا شواملؤثر املرافق املؤثر اخلطي  معرفة املؤثر املرافق  تعریف الطالب  3 14
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 املؤثر اخلطي املقيد

 

 املقيد واعطاء امثله ومتارين

  
القيم الذاتية  تعریف الطالب  3 15

 للمؤثرات اخلطية املقيدة

 

القيم الذاتية للمؤثرات  دراسة 

 اخلطية املقيدة وحل التمارين 

  

 = السبورة والداتا شو

التقارب  تعریف الطالب  3 16

  الضعيف والقوي

 

التقارب الضعيف والقوي  معرفة 

  مع التمارين

 = السبورة والداتا شو

املؤثرات املنتهية  تعریف الطالب  3 17

  البعد  املؤثرات املنتهية البعد تقريبا

 

املؤثرات املنتهية  دراسة مفھوم 

البعد  املؤثرات املنتهية البعد تقريبا 

  مع النظريات والتمارين

  

 = السبورة والداتا شو

املؤثرات  تعریف الطالب  3 18

 املرصوصة

مع  املؤثرات املرصوصة معرفة 

  والتمارین النظريات

 = السبورة والداتا شو

مع  املؤثرات السوية معرفة  املؤثرات السوية تعریف الطالب  3 19

  النظريات والتمارين

 = السبورة والداتا شو

املؤثرات املرافقة  تعریف الطالب  3 20

 لنفسها  

املؤثرات املرافقة لنفسها   معرفة 

  مع التمارين والنظريات

 = السبورة والداتا شو

دراسة العالقة  تعریف الطالب  3 21

 بني أنواع املؤثرات 

دراسة العالقة بني أنواع املؤثرات 

المرصوصھ والسویة 
  والمرافقھ لنفسھا

 = السبورة والداتا شو

طيف املؤثرات  تعریف الطالب  3 22

 املرافقة لنفسها   

طيف املؤثرات املرافقة  دراسة 

  مع التمارين والنظرياتلنفسها   

 = والداتا شوالسبورة 

طيف املؤثرات  تعریف الطالب  3 23

 املرصوصة  

طيف املؤثرات املرصوصة   دراسة 

  وحل التمارين

 = السبورة والداتا شو

طيف املؤثرات  تعریف الطالب  3 24

 السوية

 طيف املؤثرات السوية دراسة 

  وحل التمارين والنظريات

 = السبورة والداتا شو

الفضاءات  تعریف الطالب  3 25

 الذاتية للمؤثر

 

الفضاءات الذاتية للمؤثر  دراسة 

 وحل التمارين والنظريات

  

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بالمؤثرات  3 26
 المستمره المتكاملھ

المؤثرات المستمره  دراسة 
  وحل التمارین المتكاملھ

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بخواص القیم  3  27
 المؤثرهسي سي 

دراسة خواص القیم سي سي 
المؤثرة مع االمثلھ وحل 

  التمارین

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنظریة  3  28
سبكترل للمؤثر سي سي 

 الطبیعي

دراسة نظریة سبكترل للمؤثر 
  سي سي الطبیعي وتطبیقھا

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب المجموعة  3  29
 المغلقةالجزئیة الخطیة 

دراسة مجموعة نظریات 
حول المجموعة الجزئیة  

  المغلقةالخطیة 

   السبورة والداتا شو

المجموعة تعریف الطالب  3  30
 المتكاملھالجزئیة الخطیة 

المجموعة الجزئیة  دراسة 
المتكاملة مع حل الخطیة 
  التمارین

 = السبورة والداتا شو
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 البنیة التحتیة  .10

 An Introduction to Hilbert space by Berberain  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  Functional analysis by Rudin -  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
....  

 

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 

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

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

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

  .  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  
  

  


