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 ّٔٛرج رٛص١ف اٌّمشس
 

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد        اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 

 لغُ اٌش٠بظ١بد –و١ٍخ اٌؼٍَٛ             اٌمسُ / اٌى١ٍخ

 

 رسذ٠ذ اٌّمشس ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ( أ 

 (ريض 328) (   1)التحلــــيـل الحقيقي      :اسُ اٌّمشس ٚ سلّٗ – 1
 

 (1+3)عبػبد    4        : اٌسبػبد اٌّؼزّذح  – 2

 

 اٌجشٔبِح أٚ اٌجشاِح اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ضّٕٙب – 3

 (إرا وبْ ٕ٘بن أش١بء ػ١ِّٛخ ِخزبسح فٟ ثشاِح ػذح ٠دت روش٘ب فضال ػٓ روش اٌجشاِح)

 

 ٌطالة اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌش٠بظ١بد

 

 

 :اٌّمشس اسُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّسئٛي ػٓ رذس٠س – 4

   

 ِصطفٝ دٍِخٟ،. فٛصٞ اٌزو١ش، د. ِسّذ اٌم٠ٛض، د. ُِٕٙ   د)ػذد ِٓ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 (فشع اٌطبٌجبد –ٔدالء اٌز٠ٛدشٞ . د) .(اٌغٕٛعٟ صبٌر. د 
 

 

 

   : اٌّسزٜٛ أٚ اٌسٕخ اٌزٟ س١زُ رمذ٠ُ ٘زٖ اٌّمشس ف١ٗ – 5

 

 اٌّغزٜٛ اٌخبِظ -اٌغٕخ اٌثبٌثخ   

 

 

  : ( إْ ٚخذد)اٌّزطٍجبد اٌّسجمخ ٌٙزٖ اٌّمشس – 6

 

 (اٌّزمذَ زغبة اٌزفبظً ٚ اٌزىبًِ)س٠ط 211 

 

 

 (إْ ٚخذد)ٙزٖ اٌّمشساٌّزطٍجبد اٌّظبحجخ ٌ – 7

  

 

 ِىبْ رذس٠س اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١سٟ ٌٍّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  – 8
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 األ٘ذاف  ( ة 

 :ٚطف ِٛخض ٌٕزبئح اٌزؼٍُ األسبس١خ ٌٍطٍجخ اٌّسد١ٍٓ فٟ ٘زا اٌّمشس – 1
ريض،  101اسة حساب التفاضل في فبعد أن قام الطالب بدر . يهدف المقرر إلى اعطاء الطالب مقدمة في التحليل الحقيقي عامة

يقوم االن بدراسة التفاضل من ناحية تحليلية مختلفة ريض  201ريض و تعميم ذلك إلى عدة متغيرات في 102حساب التكامل في 
 .تماماً عن الناحية الحسابية التى اعتاد عليها سابقاً 

 

ش ٚرحس١ٓ اٌّمشس  طف ثبخزظبس أ٠خ خطظ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أخً رط٠ٛ – 2

االسزخذاَ اٌّزضا٠ذ ٌٍّٛاد ٚاٌّشاخغ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد أٚ شجىخ االٔزشٔذ، : ِثال)

 (:ٚاٌزغ١١شاد فٟ ِحزٜٛ اٌّمشس ثٕبء ػٍٝ ٔزبئح اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌدذ٠ذح فٟ اٌّدبي

 

 .إعزخذاَ اٌسٛاع١ت فٟ اٌزذس٠ظ ٚ خبصخ فٟ إٌمبء اٌّسبظشاد -

صفسخ ػٍٝ ِٛلغ اٌمغُ رسزٛٞ ػٍٝ ِفشداد ٚأ٘ذاف اٌّمشس ّٚٔبرج ٌالِزسبٔبد  إعزسذاس -

 .اٌغبثمخ اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ ٚرسذ٠ثٙب دٚس٠ب

إػطبء ٚاخجبد ِٕض١ٌخ ثشىً دٚسٞ ٚ اإلعزؼبٔخ ثّصسس١ٓ ٌٙزا اٌغشض ٚ رٌه ثٙذف اٌسفبظ  -

 .ػٍٝ رزجغ اٌطبٌت ٌذسٚط اٌّمشس

 .ٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاإلٔد١ٍض٠خر٠ٕٛغ اٌّشاخغ اٌخبصخ ثبٌّمشسثب  -
                   

 (وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي سيرفق:مالحظة:)وصف المقرر( ج 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 10 2 تماماألعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية و مسلمات الترتيب وال

 10  2 المتتاليات والتقارب وخواص المتتاليات المتقاربة
2 فايرشتراس-المتتاليات المطردة ، معيار كوشي و نظرية بولزانو

3
1 9 

1 المتتاليات الجزئية والمجموعات المفتوحة والمغلقة
3

1 6 

 5 1 ات األساسية لها والمتدادات لتعريفهانهاية الدالة و النظري
2 الدوال المطردة

3
1 4 

1 الدوال المتصلة ، تركيبها وخواص االتصال على فترة
3

1 11 

 5 1 المشتقة وقوانين االشتقاق
 10 2 نظرية القيمة المتوسطة وقاعدة لوبيتال

 

 (: مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي)مقررمكونات ال – 2

        المحاضرة
                    ساعة 45

 الدروس الخاصة 
 ساعة 33

التدريب / الميداني / العملي 
التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

 

ّطٍٛة ٕ٘ب اٌّؼذي اٌ) عبػبد رؼٍُ ِزٛلؼخ ِٓ اٌطٍجخ  فٟ األعجٛع / دساعخ إظبف١خ خبصخ – 3

 (:اٌّزٛلغ ٌٍفصً اٌذساعٟ  ١ٌٚظ اٌّزطٍجبد اٌّسذدح فٟ وً أعجٛع

 .عبػبد اعجٛػ١ب  ٌٍّشاخؼخ ٚزً اٌٛاخجبد   5        
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 رط٠ٛش ٔزبئح اٌزؼٍُ فٟ ٔطبلبد أٚ ِدبالد اٌزؼٍُ – 4

 :    ٌىً ِدبي ِٓ ِدبالد اٌزؼٍُ اٌّٛضحخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠دت رٛض١ح 

 

 . اد  اٌزٟ صُّ اٌّمشس ِٓ أخً رط٠ٛش٘بٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبسٌض  ٍِخص ِٛخ  -      

 

 . ادٚصف العزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ أٚ اٌّٙبس -      

 

 . غشق رم١١ُ اٌطبٌت اٌّغزخذِخ فٟ اٌّمشس ٌزم١١ُ ٔزبئح اٌزؼٍُ فٟ اٌّدبي اٌّؼٕٟ -      

 

 اٌّـــــــــــؼــشفـــخ  –أ 

 

(i) ٚطف اٌّؼشفخ اٌزٟ س١زُ اوزسبثٙب فٟ اٌّمشس          : 

 

 التعرف على األعداد الحقيقية ، الصحيحة ، النسبية ومسلمات الترتيب والتمام -             
 المتتاليات وخصائصها  -
 نهايات الدوال  -
 اتصال الدوال   -
 اشتقاق الدوال   -
 نظرية القيمة المتوسطة وقاعدة لوبيتال  -
 

 

(ii ) ُاٌّطٍٛة اسزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ( اٌزذس٠س)اسزشار١د١بد اٌزؼ١ٍ 

         

 . اٌّشاخؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذسط اٌّبدح  ِٓ خالي اٌغبػبد اٌّىزج١خ -         

 .إٌّبلشبد ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ و١ف١خ اٌسً فٟ زصص اٌّغبئً -          

 . إػطبء اٌطبٌت ثؼط اٌٛاخجبد إٌّض١ٌخ.غ اٌّزبزخإلزشاذ رّبس٠ٓ إظبف١خ ِٓ اٌّشاخ -          

 .ِسبٌٚخ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزٛظ١س١خ ٚاٌّغبػذح فٝ اٌزذس٠ظ -          

 

(iii )طشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزسجخ 

 

         .اِزسبْ ٔٙبئٝ فٟ ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ -

 .ِذٜ اٌزدبٚة فٟ زصص اٌّغبئً ٚاِزسبٔبد لص١شح  - 

 . ص١١ٍٓاِزسب١ٔٓ ف -

 (اإلدساو١خ)اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ  –ة  

 

 :اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب - 1

 

 . رٛػ١خ اٌطبٌت ثبأل٘ذاف اٌشئ١غ١خ ِٓ دساعخ اٌّمشس ٚسثطٙب ثبٌّؼشفخ اٌغبثمخ - 

 . إػطبء ّٔبرج ز١خ ػٓ ِذٜ فبئذح اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ -

   



 5 

 

 :ٌّسزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّؼشف١خاسزشار١د١بد اٌزؼٍُ ا -2

 

رٛخ١ٗ اٌطبٌت إٌٝ و١ف١خ اٌزفى١ش ٚ ص١بغخ إٌّبرج اٌش٠بظ١خ ِٓ خالي إٌّبلشبد اٌّغزّشح فٟ  -

 .اٌّسبظشاد ٚزصص اٌزّبس٠ٓ ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌفشد٠خ ٌٍطبٌت

 .رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اٌّجبدسح ثسٍٛي فشد٠خ ٌٍّغبئً -

 . ِشبس٠غ ثسث١خ ِصغشح إػطبء ٚاخجبد ِٕض١ٌخ ٚ -

 .ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد( ِشاخغ ِخزٍفخ)اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌّزبزخ   -

  

 

 :طشق رم١١ُ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّىزسجخ –3

 

 .اإلخزجبساد اٌشـف٠ٛخ - 

 .االِزسبٔبد -            

 .اٌّدٙٛداد اٌّجزٌٚخ ٚ اٌزدبٚة خالي اٌّسبظشاد ٚ زصص اٌزّبس٠ٓ  -

 .ِٓ خالي إٌّبلشبد ٚ غشق اٌزفى١ش فٟ زٍٛي اٌّغبئً  -

  

 

 

 

 ٚاٌّغئ١ٌٛخ ( اٌشخص١خ)اٌج١ٕ١خ ِٙبساد اٌؼاللبد   –ج 

 

ٚطف ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚاٌمذسح ػٍٝ رحًّ اٌّسئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة   – 1

 :  رط٠ٛش٘ب

               

 .طبح ٚ أ١ّ٘خ إلزشاذ زٍٛي فشد٠خرؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اٌزفى١ش فٟ اٌّغبئً اٌّؼ

 .رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ غشذ ٚ ِٕبلشخ اٌؼمجبد اٌّٛاخٙخ

ثطش٠مخ ( ٚ ززٝ دفبرش اإلخزجبساد)رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ وزبثخ ٚ رمذ٠ُ زٍٛي اٌٛاخجبد إٌّض١ٌخ 

رسذ٠ذ اٌطش٠مخ األفعً ٌّشاخؼخ اٌّبدح ِٚزبثؼزٙب فٟ اٌّسبظشاد ٚرشد١غ إٌّبلشبد . ِمشٚءح

 . غزّشح ِغ اٌضِالء زٛي اٌّمشس ِٓ أخً اإلعزفبدح اٌدّبػ١خاٌّ

 

 

 :اسزشار١د١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّسزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد - 2

 .اإلعزفبدح ِٓ اٌزم١ٕبد اٌسذ٠ثخ اٌّزٛفشح وبٌسٛاع١ت - 

 .اإل٘زّبَ ثبٌٛاخجبد إٌّض١ٌخ ٚرٛف١ش اٌٛلذ اٌالصَ ٌّشاخؼزٙب ِغ اٌطالة -

 

 :رم١١ُ اوزسبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ٚلذسرُٙ ػٍٝ رحًّ اٌّسئ١ٌٛخ طشق – 3

 

 .اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌّذٜ ٘عُ اٌطالة ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ - 

 .إٌّبلشبد خالي اٌّسبظشاد ٚاٌزّبس٠ٓ -            

 .االٔزظبَ فٟ زعٛس اٌّسبظشاد  -

 .١ٓ اٌطالةرشد١غ االشزشان فٟ إٌّبفغبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌثمبف١خ ث  -
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 (:اٌؼذد٠خ)ِٙبساد االرصبي ، ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌسغبث١خ  –د 

  

 : ٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب – 1

 

 .إعزؼّبالد اٌسٛاع١ت ا١ٌ٢خ ٚاال٘زّبَ ثبٌٛاخجبد ٚ غجبػزٙب ثبٌسبعت -

 .اإلٔزشٔذ اٌّشبسوخ فٟ إٌّزذ٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّجبششح ٚ ػٍٝ -
 

 

 :اسزشار١د١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّسزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد - 2

 

زش اٌطالة ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبسارُٙ فٟ إعزخذاَ اٌٛعبئً اٌّزٛفشح  ٚ اإلعزفبدح ِٓ اٌزغ١ٙالد  -

 .اٌّزبزخ ٌفُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ

 .خذَ اٌّمشسرٛخ١ُٙٙ إٌٝ و١ف١خ اإلعزفبدح ِٓ اٌجشاِح اٌّزبزخ ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚ اٌزٟ ر  -
  

 

طشق رم١١ُ اوزسبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد االرظبي ، ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌحسبث١خ  – 3

     (: اٌؼذد٠خ)

 

خصٛصب ِٓ خالي األداء فٟ إٌّزذ٠بد اٌفىش٠خ ٚ إٌّبفغبد اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌثمبف١خ، ٚ رشد١غ رٌه 

 .   ثّٕر خٛائض ٌٍّز١ّض٠ٓ ُِٕٙ

  

 

 :ٌطٍجخ ٌٍّٙبساد اٌحشو١خطشق رم١١ُ اوزسبة ا – 3

 

 

 .غ١ش ٚاسدح

 

   

 

تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل   - 5
 الدراسي

رقم  
 التقييم 

مقالة، أو اختبار : مثال)طبيعة مهمة التقييم  
قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار 

 الخ... فصلي

األسبوع 
 المستحق

ة نسبة الدرج
إلى درجة  

التقييم 
 النهائي

 %23 السادس األسبوع اختبار فصلي أول 1

 %23 العاشر األسبوع اختبار فصلي ثان 2

 %13 خالل الفصل التمارين والواجبات المنزلية 3

 %53 آخر الفصل امتحان نهائي 4
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 الدعم المقدم للطلبة( د
 

ضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ِٓ أخً رمذ٠ُ اٌّشٛسح اإلخشاءاد أٚ اٌزشر١جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌضّبْ رٛاخذ أػ

اٌزٞ  -اٌسبػبد اٌّىزج١خ –ِغ رحذ٠ذ ِمذاس اٌٛلذ ) ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌّحزبج ٌزٌه 

 (:٠زٛاخذ ف١ٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ األسجٛع

 

 .عبػزبْ أعجٛػ١ب ِٓ اٌغبػبد اٌّىزج١خ ٌؼعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 

 

    

 

 

 اخغ اٌّخزٍفخاٌّش   ِصبدس اٌزؼٍُ ( ٘ـ 

 

 : اٌشئ١سخ اٌّطٍٛثخ( اٌىزت )اٌىزبة   – 1
 

 صالح السنوسي ، الطبعة الثانية. محمد القويز و د. د: ، تأليف -الجزء األول_مباديء التحليل الحقيقي 
       

 

 :اٌّشاخغ األسبس١خ – 2

  
Introduction to Real Analysis, Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, Third 

Edition, Wiley and Sons. 
  

 

 (:٠شفك لبئّخ ثزٌه( )اٌخ... اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبس٠ش) اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌّٛطٝ ثٙب   – 3

 .اٌىث١ش زٛي ٘زٖ اٌّٛاظ١غ ِزبذ ػٍٝ صفسبد اإلٔزشٔذ - 

 

 :اٌخ... ِٛالغ االٔزشٔذ  ٚ  اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ – 4

 

 .اٌّبدحرفبص١ً اٌّمشس ػٍٝ ِٛلغ اٌمغُ ِٚذسط 

 .ِسشوبد اٌجسش رٛصً إٌٝ اٌىث١ش ِٓ اٌصفسبد اٌخبصخ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٌٍّمشسػٍٝ اإلٔزشٔذ
 

 

 

 

ِٛاد رؼٍُ أخشٜ ِثً اٌجشاِح اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّضغٛطخ أٚ اٌّؼب١٠ش  – 5

 : ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ
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  اٌّشافك اٌّطٍٛثخ( ٚ 
 

أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي )رٌه حدُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد  ثّب فٟ حذد ِزطٍجبد اٌّمشس

 (.اٌخ.. ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ رٛافش أخٙضح اٌىّج١ٛرش 

 

 :(اٌخ.. حدشاد اٌّحبضشاد ٚاٌّخزجشاد )اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشافك   – 1

 

 .غبٌت 25لبػبد ٌٍّسبظشاد    رىفٟ العز١ؼبة    

 

 :أخٙضح اٌىّج١ٛرش – 2

 .بة ٌذٜ شجىخ اإلٔزشٔذص٠بدح لذسح اإلعز١ؼ         

 .رٛف١ش ِؼبًِ زبعجبد ِدٙضح ثأخٙضح زذ٠ثخ           

 

إرا وبْ ِطٍٛثب ِؼذاد ِخزجش ِؼ١ٕخ حذد اٌّزطٍجبد أٚ أسفك : ِثال –حذد٘ب )ِٛاسد أخشٜ  – 3

 :(لبئّخ

 

 

 : ٚػ١ٍّبد اٌزسغ١ٓ رم١١ُ اٌّمشس( ص 

 

 :١ٍُاسزشار١د١بد اٌحظٛي ػٍٝ ٔزبئح اٌطبٌت ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ – 1

 

إٌّبلشبد ث١ٓ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ خبصخ ِغ ِذسعٟ اٌّٛاد اٌزٟ رزطٍت ٘زا اٌّمشس ٚ رٌه 

 .ثغشض ِؼشفخ ِذٜ إعز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍّبدح

 

إِب ػٓ طش٠ك األسزبر أٚ ػٓ طش٠ك  اٌزؼ١ٍُػ١ٍّخ  رم١١ُ اٌّزجؼخ فٟ االسزشار١د١بد األخشٜ  – 2

 :اٌمسُ

 .إٌّبلشبد ٚ إٌّزذ٠بد

 

 : بد رحس١ٓ اٌزؼ١ٍُػ١ٍّ – 3

 .رٕظ١ُ ٚسشبد ػًّ ٚدٚساد رى١ٕ٠ٛخ ِسٛس٘ب غشق اٌزذس٠ظ اٌسذ٠ثخ

غشذ ِغبئً ٚ  "رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌزذس٠غ١خ ٌٍّذسع١ٓ ِٓ خالي رشد١غ ِسبظشاد دٚس٠خ زٛي 

 ".إلزشاذ غشق ٌسٌٍٛٙب

 

 

لجً ػضٛ  ِٓاٌزظح١ح أٚ اٌذسخبد فحض : ِثال) ٍجخ ػ١ٍّبد اٌزحمك ِٓ ِسز٠ٛبد إٔدبص اٌط – 4

رظح١ح ػ١ٕخ ِٓ اٌٛاخجبد زجبدي ل١بَ أسزبر اٌّمشس ثٚ ، ١٘ئخ رذس٠س ِسزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ

 (فٟ ِؤسسخ رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ آخش ٌٕفس اٌّمشس  ػضٛ ١٘ئخ رذس٠س أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ  ِغ 

  

 :خط١ظ ٌٍزحس١ٓٚاٌز اٌّمشس ػ١ٍخ بٌفٚاٌخطظ اٌّؼذح ٌٍّشاخؼخ اٌذٚس٠خ زشر١جبد طف  اٌ  – 5

 .رسذ٠ش ِسزٜٛ اٌّمشس ٚ إخشاء رم١١ُ دٚسٞ ٌّذٜ إعز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍّبدح


