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اسم المادة

التحليل الرياضي

مقرر الفصل
اهداف المادة

 -1تهدف إلى دراسة األعداد الحقيقة وهل أن حقل األعداد الحقيقة هو حقل مرتب كامل.
 -2التعرف على الفضاء المتري ودراسة خواصه .

 -3التعرف على التكامل الريماني ودراسة مواطن ضعفه ودراسة التكامل الليبيكي.

التفاصيل االساسية للمادة

الفصل األول :األعداد الحقيقة ,الفصل الثاني  :متتابعات األعداد الحقيقة ,الفصل الثالث:
المتسلسالت الالنهائية ,الفصل الرابع :الفضاء المتري ,الفصل الخامس :الغاية ,الفصل السادس:

االستمرارية ,الفصل السابع :تكامل ريمان ,الفصل الثامن :نظرية القياس ,الفصل التاسع :الدوال
القابلة للقياس ,الفصل العاشر :تكامل ليبيك.

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

مقدمة في التحليل الرياضي لألستاذ الدكتور عادل غسان نعوم .

1-Apostol,T.;mathematical Analysis, Addison Wesley
publishing co.
2-Royden.H.;Real Analysis, The macmillanco.
,Newyork,1968.
الفصل الدراسي
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الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
اسم القســم :الرياضيات
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :حنان علي حسين
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية التربية للبنات

المادة النظرية
األعداد الحقيقة باعتبارها حقال مرتبا كامال
العالقة بين حقل األعداد الحقيقة واألعداد النسبية
األعداد غير النسبية واألعداد الحقيقة
متتابعة األعداد الحقيقة  ,تقارب المتتابعة
جبر تقارب المتتابعات  ,تقارب كوشي للمتتابعات
المتسلسالت  ,بعض األمثلة حول المتسلسالت
مفهوم التقارب
التقارب المطلق والتقارب المشروط
بعض المبرهنات على الموضوع السابق,ضرب المتسلسالت
الفضاء المتري
بعض المبادئ األولية في التبولوجيا
بعض المبرهنات حول الفضاء المتري
التقارب في الفضاءات المترية
المتتابعات األساسية ,الفضاءات المترية الكاملة
الغاية ,المبرهنات المتعلقة بالغاية
مفهوم التطبيقات المستمرة ,صفات التطبيقات المستمرة

المادة العلمية
بعض التمارين

عطلة نصف السنة

توقيع األستاذ :

مفهوم االستمرار المنتظم ,بعض المبرهنات
االشتقاق ,جبر المشتقات
قاعدة السلسلة ,مبرهنة رول ,مبرهنة القيمة الوسطى
المشتقات في الرتب ,مبرهنة تيلر
بعض استخدامات مبرهنة القيمة الوسطى
تكامل ريمان ,التطبيقات القابلة لتكامل ريمان
صفات التطبيقات القابلة لتكامل ريمان
بعض المبرهنات ,التكامل كتحويل خطي
تكامل ريمان ستيلجس
القياس ,القياس الخارجي للمجموعة المقيدة
قياس المجموعة المقيدة ,بعض المبرهنات األساسية
دوال قابلة للقياس وبعض المبرهنات األساسية
تكامل ليبيك
مواطن ضعف تكامل ريمان والتغلب عليها
بعض المبرهنات األساسية لتكامل ليبيك
بعض األمثلة على تكامل ليبيك

توقيع العميد :

المالحظات

