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 تبسيخ إػذاد هزا انىصف 
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 نتحهيم انشيبضيا اسى انًمشس- أسى أستبر انًبدة

 و.د. حسٍ يحًذ ػهي سؼيذ 

 أهذاف انًمشس

ثؼذ  ٚؼزجش انزحهٛم انشٚبظٙ يٍ انًٕاظٛغ انشئٛغٛخ فٙ ا٘ ثشَبيج نهشٚبظٛبد ٔٚذسط انطبنت انًٕظٕع ػبدح

يفشداد ْزٍٚ  حغجبٌ انزفبظم ٔانزكبيم ػهٗ انشغى ٔجٕدثؼط انزشبثّ فٙدساعزّ نؼذح فصٕل فٙ يٕظٕع 

 انًٕظٕػٍٛ اال اَّ ٕٚجذ اخزالف كجٛش فٙ دساعخ ْزِ انًفشداد حٛث اٌ يٕظٕع انزحهٛم

 :ٚزعًٍ االجبثخ ػهٗ اعئهخ يٍ َٕع نًبرا؟ ثبالظبفخ انٗ

  انًُطمٙ نهًٕظٕع ككمانزبكٛذ ػهٗ دساعخ انًفبْٛى َفغٓب ٔكٛفٛخ رطٕسْب ٔػهٗ انجُبء. 

 انزأكٛذ ػهٗ اًْٛخ خٕاص االػذاد انحمٛمٛخ كأداح نجشُْخ انؼذٚذ يٍ انحمبق 

 انحشص ػهٗ أظٓبس دٔس انزمبسة ٔاالعزًشاسٚخ فٙ ثشُْخ انؼذٚذ يٍ انحمبئك ٔرطجٛمبرٓب 

 يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
ف والبد من الربط بينها وبين وصمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 البرنامج

 

   يخشجبث انًمشس وطشائك انتؼهيى وانتؼهى وانتمييى.  22



   األْذاف انًؼشفٛخ -أ

 .ػهٗ َشأد االػذاد انحمٛمٛخ ٔانؼاللخ ثٍٛ حمم االػذاد اَغجٛخ ٔحمم االػذاد انحمٛمٛخانطبنت اٌ ٚزؼشف  .1

 .أٌ ٚفٓى انطبنت اٌ حمم االػذاد احمٛمٛخ كبيم ٔيشرت  .2

 . أٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انفعبء انًزش٘ ٔخٕاصّ .3

انًفزٕحخ ٔانًغهمخ ٔانًمٛذح   انًجًٕػخ ثبلٙ انًفبْٛى(أٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓيٙ انكشح ٔ انمشص ٔاٌ ٚفٓى كٛف رى ثُبء  .4

 ٔانًزشاصخ...) ثبالػزًبد ػهٗ ْزٍٚ انًفٕٓيٍٛ انًجًٕػخ انًفزٕحخ ٔال

 .أٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انًززبثؼبد ٔرمبسثٓب ٔخٕاصٓب فٙ انفعبءاد انًزشٚخ .5

 .اٌ ٚزؼشف ػهٗ انًغهغالد انؼذدٚخ ٔيزغهغالد انمٕٖ ٔٚفٓى ظشٔف رمبسثٓب .6

 . نذٔال يؼشفخ ػهٗ فعبءاد يزشٚخ خٚٚفٓى انطبنت يؼُٗ االعزًشاساٌ  .7

 .اٌ ٚفٓى ثؼط انزطجٛمبد انزٙ رؼزًذ ػهٗ دٔس االعزًشاسٚخ يغ انزشاص .8

 خ.اٌ ٚفٓى االشزمبق ٔػاللزّ ثبالعزًشاسٚ .9

 . اٌ ٚؼشف يؼُٗ انزكبيم َٔشأرّ .11

 - اٌ ٚؼشف يؼُٗ لٛبط يجًٕػخ ٔلبط دانخ ٔػاللزّ ثزطٕس انزكبيم .11

 

  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس.  -ة 

فٙ  رؼزجش االعبط اػالِ فٙ اعزُزبج انؼذٚذ يٍ انحمبئك ٔانخٕاص ٔانزٙ )أ(فٙ انفمشح  ِٕكم يب رؼهً خطجك انطهجٚاٌ  -1

 انًشكالد فٙ حمٕل انشٚبظٛبد انًخزهفخ

 .نغشض حم انؼذٚذ يٍ انًغبئم ٔانًشكالد فٙ انًٕظٕع َفغّ اٌ ٚطجك يب رؼهًّ -2

  غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انطشٚمخ االعُزبجٛخ,انطشٚمخ االعزمشائٛخ, انطشٚمخ انحهضَٔٛخ
 

  

  غشائك انزمٛٛى 

 

 (اعظ انشٚبظٛبدانزمٛٛى انمجهٙ )ٚٓذف انزمٕٚى انمجهٙ إنٗ رحذٚذ يغزٕٖ انطبنت فٙ يبدح  -

 أثُبء ػًهٛخ انزؼهى( ًفبْٛى انزحهٛهٛخانزمٛٛى انجُبيٙ )رمٛٛى اعزالو انطبنت نه -

 ٔ رنك نزحذٚذ انًذٖزحهٛم انشٚبظٙ انزمٛٛى انزشخٛصٙ )اكزشبف َٕاحٙ انمٕح ٔانعؼف فٙ رحصٛم انًزؼهى نًفبْٛى ان -

 (نًؼبسف انطبنت ٔيٓبسارّ عؼٛب ٔساء إػذاد يُٓج يُبعت انحبنٙ

انزؼهى دٌٔ احزغبة ػاليخ يٍ أجم انزخشج نطبنت ٔرمذيّ دػًب نًزبثؼخ اء اانزمٛٛى انزكُٕٚٙ نزٕفٛش انًؼهٕيبد ػٍ أد -

 ثبنعشٔسح.

 (رحذٚذ انًغزٕٖ انُٓبئٙ نزحصٛم انطبنت فٙ انجشَبيج أٔ ػُذ َٓبٚخ انًمشس انز٘ ٚذخم فٙ انغبػبد) انزمٛٛى انشًٕنٙ -

 ٔرمغى انٗ االيزحبَبد نمٛبط يمذاس إَجبص يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ  -

 ايزحبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ. .1

 َٔٓبئٛخ.ايزحبَبد فصهٛخ  .2

 دسجبد يشبسكخ ألعئهخ انًُبفغخ نهًٕاظٛغ انذساعٛخ . .3

 دسجبد نهٕاججبد انجٛزٛخ . .4

  األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

  انمذسح ػهٗ انزحهٛم ٔ االعزُزبج .5
 - انمذسح ػهٗ انزطجٛك .6



 

 ثُٛخ انًمشس.  11

 
اسى انىحذة /او  يخشجبث انتؼهى انًطهىبت انسبػبث االسبىع

 انًىضىع

 طشيمت انتمييى طشيمت انتؼهيى

2-3 12 

 

االػذاد انحمٛمٛخ  

 ٔيجشُْبرٓب

انجحث ٔ األكزشبف , 

 انزفكٛش األثذاػٙ

 

االيتحبٌ و انىاجببث 

 وانتمبسيش

انًتشيت  انفضبءاث  16 4-7

 وبؼض انًفبهيى
 االسيبسيت وانؼاللبث

 بيُهب

االيتحبٌ و انىاجببث  انزفكٛش االثذاػٙ

 وانتمبسيش

 في انًتتببؼبث  16 8-22
 انفضبءاث انًتشيت

 ويبشهُبتهب وفشلهب
انًتتببؼبث  ػٍ

 انحميميت

انزفكٛش األثذاػٙ ٔ 

 رذسٚت انطهجخ
االيتحبٌ و انىاجببث 

 وانتمبسيش

 انًتسهسالث  16 20-25
 انالَهبئيت وتطبيمبتهب

انجحث ٔ األكزشبف , 

 انزفكٛش األثذاػٙ
االيتحبٌ و انىاجببث 

 وانتمبسيش

, االستًشاسيت  16 26-29
 تؼشيفهب
 ,تطبيمبتهب, انًكبفئت

 االسبسيت انًبشهُبتهب
 في انشيبضي

انزفكٛش األثذاػٙ ٔ 

 رذسٚت انطهجخ
االيتحبٌ و انىاجببث 

 وانتمبسيش

انجحث ٔ األكزشبف ,  ويبشهُبته االشتتمب  12 02-00

 انزفكٛش األثذاػٙ
االيتحبٌ و انىاجببث 

 وانتمبسيش

 ,انشيًبَي انتكبيم  16 03-06

 يبشهُبث,  فهسفته

 يغانؼاللت ,
 االشتتمبق

االيتحبٌ و انىاجببث  انجحث ٔاالكزشبف

 وانتمبسيش

 انميبس َظشيت  16 07-32
 ويذخم

 نيبيك نتكبيم

انجحث ٔ األكزشبف , 

 انزفكٛش األثذاػٙ
االيتحبٌ و انىاجببث 

 وانتمبسيش

 

 

 انمذسح ػهٗ انجشْبٌ ٔاإللُبع انؼًهٙ .7

 ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (. انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ -د 

 ٙنُزبج انؼًها( 1
  انزؼجٛش انًزُٕع( 2

 انمذسح ػهٗ حم انًشكالد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ(3



 .انجُٛخ انزحزٛخ 12

 ,Apostol. T.M., “Mathematical Analaysis”2nd .1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

1974, London. 

2. Ash, R. B. ,”Real analysis and probability”, 1972. 

New York. 

3. Royden. H. L.,”Real Analysis”, 1988. London. 

  ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ )انًصبدس(  2

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 ) 

 انًجالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (

 

  -غغبٌ َؼٕو "يمذيخ فٙ انزحهٛم انشٚبظٙ" جبيؼخ ثغذاد ػبدل  .2

 انطجؼخ االٔنٗ 1986انؼشاق 

إَاس ثذساَخ ٔاخشٌٔ "يمذيخ فٙ انزحهٛم انحمٛمٙ" داس االٔل فٙ  .0

 .1992انُشش ٔانزٕصٚغ االسدٌ 

  ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
 


