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•   

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 تحليل حقيقي 341ريض  تدريس
 2 مبادئ التحليل 242ريض  تدريس
 3 2تفاضل وتكامل  211ريض  تدريس

 4 رياضيات عامة 101ريض  تدريس

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

يهدف هذا المقرر  إلى بناء فهم أعمق  لبعض المفاهيم الرياضية الواردة في ( 341يهدف مقرر التحليل الحقيقي )ريض 

ريمان , متتالبات و متسلسالت الدوال و الدوال في عدة مقررات التفاضل و التكامل مثل: اإلتصال, التفاضل, تكامل 

 .متغيرات و ذلك عن طريق  التركيز على إثبات النظريات الرياضية بطريقة تحليلية متقدمة
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( مقدمة في التحليل الرياضي والتي تتمكن الطالبة من خاللها التعرف على 242يعتبر مقرر مبادئ التحليل )ريض 

حقيقة مثل مسلمات الترتيب والتمام وخواص متتابعات  و متسلسالت األعداد الحقيقة و دراسة خواص حقل األعداد ال
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 نهايات الدوال الحقيقية.
( الى دراسة طرق التكامل المختلفة و تطبيقاتها باالضافة  الى دراسة 211) ريض 2يهدف  مقرر تفاضل وتكامل 

 خواص متتابعات و متسلسالت االعداد  الحقيقية.
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 مما يمكن فاهيم الرياضية األساسية بناء أساس رياضي قوي للم ( إلى101الرياضيات العامة )ريض مقرر  يهدف

 من اجتياز الكثير من العقبات في المقررات الرياضية الالحقة. الطالبة 
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 رقم المقرر: شرح المقرر( -المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرروصف مختصر لمقررات 
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