نموذج ()5
مختصر توصيف المقرر
رقم المقرر ورمزهMTH 472 :

اسم المقرر :التوبولوجيا
Topology
المتطلب السابق للمقررMTH 381 :
مستوى المقرر :السابع

لغة تدريس المقرر :اإلنجليزية
الساعات المعتمدة 4 :ساعات

وصف المقرر :
التعريف بمفهوم الفضاء التوبولوجى – المجموعات
المفتوحة و مؤثر االنفتاح -نقاط النهاية –
المجموعات المغلقة و االنغالق-النقاط العنقودية-
النقاط المعزولة –المؤثرات و الجوارات – القواعد
و التوبولوجيا النسبية – فضاءات الجداء المنتهى.
االتعريف بالدوال المستمرة – الدوال المفتوحة و
المغلقة  -التشاكالت التوبولوجية -الخاصية
التوبولوجى  -مسلمات االنفصال – شروط
هاوسدروف و لينز لالنفصال – التعريف بمفهوم
التراص – و التراص القابل للعد –الدوال المستمرة
و االحكام – المجموعات المكثفة-االحكام و
مسلمات االنفصال

Module Description
Definition of topological spaces – open sets
and interior operator – limit points – closed
– sets and closure operator – cluster points
isolated
points
–
operators
and
neighborhoods – relative topology- product
of topological spaces
Definition of continuous functions - open
– and closed functions - homeomorphisms
 topological property - separation axiomsHausdroff and Lenz separation axiomsdefinition of compactness – continuous
functions and compactness– compactness
and separation axioms - dense sets .

التعريف بمفهوم الترابط – الترابط و الدوال
Definition
of
connectedness
المستمرة – الترابط و االحكام –المركبات – -
 connectedness and continuous functionsالفضاءات المترية.
connectedness
and
compactnesscomponents – metric spaces.

أهداف المقرر :

Module Aims

 التعريف بمفهوم الفضاء التبولوجي Definition of the concept of topological space, ,المجموعات المفتوحة ,الداخل  ,نقاط open sets, interior, end points, closed sets and
النهاية ,المجموعات المغلقة و narrow-mindedness, cluster points, isolated
االنغالق ,النقاط العنقودية  ,النقاط
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-

المعزولة ,المؤثرات و الجوارات points, effects and neighborhoods, and relative ,
topology rules, finite factor spaces.
القواعد و التبولوجيا النسبية,
فضاءات الجداء المنتهي .
Definition of the concept of interdependence
 التعريف بمفهوم الترابط و شروط and conditions Hausdorff for separation, theهاوسدروف ولينز للتفريق ,التعريف definition of the concept of accumulation, and
Numerical
بمفهوم التراص ,و التراص العدديaccumulation, continuous ,
الدوال المستمرة  ,الدوال المفتوحةfunctions, open and closed functions, dense ,
sets, Topological morphism.
بنفسها,
الكثيفة
المجموعات
التشاكالت التبولوجية ,الصفة
التبولوجية

-

 التعريف بمفهوم الدوال المستمرة ,الدوال المفتوحة و المغلقة ,
المجموعات الكثيفة بنفسها  ,التشاكل
التبولوجي ,الصفة التبولوجية.

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرا على:
 تعرف الطالب على مفهوم الفضاءات The student knows the concept ofالتوبولوجية و ان يتعلم تحديد خواصها و topological spaces and its importance to
pure mathematics.
أهميتها من الناحية الرياضية المجردة

-

The student understands the concept of
continuous functions open and closed
– functions - homeomorphisms
topological property - separation axioms
- Hausdroff and Lenz separation
– axioms- definition of compactness
–continuous functions and compactness
 compactness and separation axiomsdense sets and its importance to the
study of general topology.

-

 يتعرف الطالب على مفهوم الدوال المستمرة– الدوال المفتوحة و المغلقة  -التشاكالت
التوبولوجية -الخاصية التوبولوجى  -مسلمات
االنفصال – شروط هاوسدروف و لينز
لالنفصال – التعريف بمفهوم التراص – و
التراص القابل للعد –الدوال المستمرة و
االحكام – المجموعات الكثيفة-االحكام و
مسلمات االنفصال و أهميتها لدراسة
الفضاءات التوبولوجية.

 يتعرف الطالب على مفهوم الترابط و العالقةبين الترابط و الدوال المستمرة وكذلك بين The student learns the concept of
الترابط و االحكام – المركبات ،كما يتعرف connectedness and the relation between
connectedness and continuous functions
أيضا على الفضاءات المترية .
and also the relation between
 الترابط  ,التراص بديهيات الفصل ,بديهيات connectedness and compactness andالعد االولى و الثانية.
knows components and metric spaces
concepts.
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-

The student getting used to the concept
of connectedness and the relation
between connectedness and continuous
functions and also the relation between
connectedness and compactness and
knows compactness and metric spaces
concepts.

محتوي المقرر
قائمة الموضوعات

عدد األسابيع

ساعات
التدريس

التعريف بمفهوم الفضاء التوبولوجى .

1

4

المجموعات المفتوحة و مؤثر االنفتاح و المجموعات المغلقة ومؤثر
االنغالق.

1

4

نقاط النهاية –النقاط العنقودية -النقاط المعزولة

2

8

المؤثرات و الجوارات – القواعد و التوبولوجيا النسبية – فضاءات
الجداء المنتهى.

2

8

االتعريف بالدوال المستمرة – الدوال المفتوحة و المغلقة  -التشاكالت
التوبولوجية-

2

8

الخاصية التوبولوجى  -مسلمات االنفصال – شروط هاوسدروف و
لينز لالنفصال

2

8

التعريف بمفهوم التراص – و التراص القابل للعد –الدوال المستمرة و
االحكام – المجموعات الكثيفة-االحكام و مسلمات االنفصال

2

8

التعريف بمفهوم الترابط – الترابط و الدوال المستمرة – الترابط و
االحكام –المركبات – الفضاءات المترية.

2

8
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