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 لعلوماكلية  
 رياضياتال قسم

 المتقدمة التبولوجيا  مساقتوصيف 
 

 (Instructorمعمومات مدرس المساق ) .1
 

 جمال محمد مصطفىد. . أ مساق :ال / منسق ( مدرس) م ــــــــــــــاس

 حد ثن ثل ربع 11-309: : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المكتبيـــــــــــــــــــــــالساع

 1221 : يــــــــــــــــــــــــــم الفرعـــــــــــــــرقم المكتب والرق

 jjmmrr971@yahoo.com : يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

 - مساعد البحث والتدريس/المشرف/الفني )إن وجد(:

 

 Course Description)المساق )وصف  .2
نشبكبث و انمرشذبث، لببهٍت انعذ و مسهمبث انفظم، تبىنىجٍب انترتٍب، جذاء انفؼبءاث ،  انتبىنىجً انؼعٍف، فؼبءاث انمسمت، ا

 وظرٌت تٍكبوىف ، انفؼبءاث شبه انمتراطت، انفؼبءاث انمترٌت، مجمىعت كبوتىر

 (Course Title) مساقال بيانات .3
 الماجستير: ىالمستو  المتقدمة التبولوجيا اسم المساق: 401761: مساقال قمر 

 ظرين: مساقال طبيعة
 =:  المتطمب السابق

 

 5-2وقت المحاضرة:
 
 3 الدراسية: ساعاتعدد ال االول الفصل الدراسي: 2220-2019 :العام الجامعي 

 

 (Course Objectives)ِ  المساق أهداف .4
 

 دراست جذاء انفؼبءاث انمختهفت -1

 دراست فؼبءاث بخظبئض غطبئٍت مختهفت -2

 اختببر مسهمبث انفظم الي فؼبء معطى -3

 وفالتراوشبء شبكبث  -4

  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعمم  .5

 (والكفايات)المعرفة والمهارات 
 عىذ االوتهبء مه انمسبق ٌكىن انطبنب

 لبدرا عهى استخذاو انتعبرٌف وانىظرٌبث نتىػٍخ انعاللت بٍه انفؼبءاث انتبىنىجٍت انمختهفت. -1

 لبدرا عهى انتعبمم مع فؼبءاث انجذاء. -2

 لبدرا عهى انتعبمم مع انفؼبءاث انمترٌت. -3

 جذائٍت نذم بعغ انمسبئم انتبىنىجٍت.لبدرا عهى تطبٍك انخىاص انتبىنىجٍت انىراثٍت وان -4

 اوشبء شبكبث وفالتر.لبدرا عهى  -5

 

 

 جامعة آل البيت
 والتخطيطدائرة ضمان الجودة 
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 (Course Content)محتوى المساق .6
Week Course Topic Notes 

                         

Week 1 

 
A quick revision of the basic concepts 

 

Week 2 

Week 3 

Week 4 

General product spaces, Weak topology, Tychonoff 

topology, box topology, Quotient topology 

 

                         

Week 5 

Week 6 

Week 7 

Sequences and convergence in first countable spaces, 

Inadequacy of sequences. 

Nets and filters 

 

Week 8 

Week 9 

Week 10 

Separation and Countability. 

More  on  separation  axioms,  Jone’s  Lemma,  Urysohn’s  

Lemma, Tietze theorem. 

 

Week 11 
Countably compact spaces. 

Sequentially compact spaces, Lindeloff spaces,
 

 

Week 12 

Week 13 
Paracompact spaces. 

 

                        

Week 14 

Week 15  

Metric spaces, product of metrizable spaces. 

Complete metric spaces and completions, the Baire theorem 

 

Week 16 Final exam 

 
 

 استراتيجيات التعميم والتعمم وطرق التقويم .7
(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 

 

 
استراتيجيات  مخرجات التعمم ت

 لتعممأنشطة أ التدريس
 نوع التقويم/القياس

امتحان/عروض )
 (صفية/مناقشة/واجبات

انمذرة عهى استخذاو انتعبرٌف وانىظرٌبث  1

عاللت بٍه انفؼبءاث انتبىنىجٍت نتىػٍخ ان

 انمختهفت.

 انكتببت عهى انسبىرة
ؽرح االسئهت عهى 

 انطهبت ومىبلشتهب
 دم مسبئم متىىعت

اعطبء واجببث 
داخم انظف 

 وواجببث بٍتٍت
 

 عروع طفٍت
 مىبلشت

 امتذبن اول

 انكتببت عهى انسبىرة انمذرة عهى انتعبمم مع فؼبءاث انجذاء 2
ؽرح االسئهت عهى 

 ومىبلشتهب انطهبت
 دم مسبئم متىىعت

اعطبء واجببث 
داخم انظف 

 وواجببث بٍتٍت

 عروع طفٍت
 مىبلشت

 امتذبن اول
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 انكتببت عهى انسبىرة انمذرة عهى انتعبمم مع انفؼبءاث انمترٌت. 3
ؽرح االسئهت عهى 

 انطهبت ومىبلشتهب
 دم مسبئم متىىعت

اعطبء واجببث 
داخم انظف 

 وواجببث بٍتٍت

 عروع طفٍت
 تمىبلش

 امتذبن اول

انمذرة عهى تطبٍك انخىاص انتبىنىجٍت انىراثٍت  4

 وانجذائٍت نذم بعغ انمسبئم انتبىنىجٍت.

 انكتببت عهى انسبىرة
ؽرح االسئهت عهى 

 انطهبت ومىبلشتهب
 دم مسبئم متىىعت

اعطبء واجببث 
داخم انظف 

 وواجببث بٍتٍت

 عروع طفٍت
 مىبلشت

 امتذبن ثبوً

 انكتببت عهى انسبىرة بث وفالتر.اوشبء شبكانمذرة عهى  5
ؽرح االسئهت عهى 

 انطهبت ومىبلشتهب
 دم مسبئم متىىعت

اعطبء واجببث 
داخم انظف 

 وواجببث بٍتٍت

 عروع طفٍت
 مىبلشت

 امتذبن ثبوً

 

 (Assessment) تقييم الطمبة .8
 توزيع الدرجات لكل أسموب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

  خالل الفصل ، وظائف، حضور(: )تقريرالفصل أعمال-2
 %30 األسبوع السابع   تحريري أول امتحان-1

 %30 األسبوع الثاني عشر  تحريري ثاني امتحان-1

 %40 أسبوع االمتحانات النهائية تحريري نهائي امتحان-3

 
 

 (Text Book) الكتاب المقرر .9
 

المرجع 
 الرئيس

General Topology 

 Stephen Willard ونالمؤلف

 Addison-Wesley الناشر

 1970 السنة

  الطبعة

الموقع 
االلكتروني 

 لممرجع

 

 

 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع )(References) المراجع اإلضافية .11
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2- 
General Topology  

Ryszarad Engelking  

Heldermann Verlg 

1989 

1- 
Counterexamples in Topology 

L.A Steen, J. A. Seebach. Jr 

Holt, Rinehart and Winston 

1978 

3-  

 


