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 تحليل مركب: مواصفات مقرر

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

 
 اسم المقرر

Course Title 
 تحليل مركب 

 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

4   4 

 
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل الثاني –المستوى الثالث   

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 

  2رياضيات  – 1رياضيات 

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 رياضيات بحتة

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 عربي/ انجليزي

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د.سعيد الطوفي

 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر إلى أكساااال الطالب المفاهيم والمعارف والمهارات اسسااااساااية في التحليل المركب التي    

ومفهوم اسعااداد المركبااة وكيفيااة تعطيااه القاادرة على التمييز بين اسعااداد الحقيقيااة والمركبااة وادرا  معنى 

تمثيلها وتصويرها والقدرة على التعبيرعن الظواهر الفيزيائية والطبيعية بكميات مركبة كما ان تطبيقات هذا 

المقرر تساااعده على حل المشاااكل الرياضااية والفيزيائية والهندسااية وساايغطي هذا المقرر المواضااي  االتية: 

ية، الدوال المركبة اسعداد المركبة، التمثيل القطبي ، الدوال المركبة، النهايات، االتصاااااااال، الدوال التحليل

البسااااايطة، الدوال المثلثية والزائدية واالساااااية واللودارتيمية ودالة القوى المركبة، واالكاااااتقا ، التكام ت 

ت المحدودة، والتكام ت الخطية المركبة، وصاااايش كوكااااي للتكام ت، نظريات جرين وليوفل، المتساااالساااا 

ال نهائية، متسااااالسااااالة تايلور، متسااااالسااااالة لوران، النقاا الشااااااتة، نظرية البواقي، تطبيقات في التكام ت 

 الحقيقية والمعتلة وتطبيقات فيزيائية وهندسية.
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 – التحليل المركب ومجاالت تطبيقاتهاالمفاهيم والنظريات اسساسية في يظهر فهما عميقا للمبادئ و 

b1- .يحلل نظريات التحليل المركب بشكل منطقي ويوظفها بصورة مثلى في تخصصه 

c1 - يجيد نقل معلوماته في التحليل المركب بشتى الوسائط مما يسهل عملية فهمها وادراكها . 

c2 -  توظيف الحاسووووووب وبرامجه الحديثة وطرر العرس لتبسووووويط مباد  وأسووووواسووووويات ومفا يم ونظريات التحليل

 .المركب

c3 - معرفته الرياضية حول نظريات التحليل المركب المختلفة في حياته العملية يطبق. 

d1 - التحليل  حة فييتواصووول بفاعلية مم ئم ئه في مجموعة للوصوووول لحل المشووواكل والمسوووائل المطرو

 المركب.

d2-  مما يكسبة التحليل المركب ونظرياته يكتسب مهارة التعليم المستمر من خ ل فهمه العميق لمواضيم

 القدرة على إدارة الذات.

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مم مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  عميقاااا للمباااادئ والمفااااهيم والنظرياااات يظهر فهماااا

 التحليل المركب ومجاالت تطبيقاتها.اسساسية في 

A1 يظهر فهما عميقا للنظريات .

الرياضية األساسية والنظام 
 الرياضي.   

b1–  يحلل نظريات التحليل المركب بشوووووووكل منطقي ويوظفها

 بصورة مثلى في تخصصه.

B1 يحلل التركيب العام للنظام .

 الرياضي

 ويستخدم المنطق في تفكيره.
c1-  يجيد نقل معلوماته في التحليل المركب بشووووتى الوسووووائط

 مما يسهل عملية فهمها وادراكها.

.C1  يجيد ايصال االفكار الرياضية
بسهولةّ ويستطيم نقل المعلومة 

 بمختلف الوسائط.
c2-  وبرامجه الحديثة وطرر العرس لتبسوووويط توظيف الحاسوووووب

 مباد  وأساسيات ومفا يم ونظريات التحليل المركب.

C2 يستخدم البرامج واجهئة .
الحاسوب بكفأة عالية في مجال 

 الرياضيات
C3- معرفته الرياضية حول نظريات التحليل المركب  يطبق

 .المختلفة في حياته العملية

C4.  تطبيق المعرفة الرياضية في
 الحياة العملية 

d1-  يتواصووول بفاعلية مم ئم ئه في مجموعة للوصوووول لحل

 التحليل المركب. المشاكل والمسائل المطروحة في

D1 يتواصل بفاعلية في مجموعة لحل .
 المشاكل والمسائل المطروحة

d2-  العميق يكتسووووب مهارة التعليم المسووووتمر من خ ل فهمه

مما يكسووووبة القدرة التحليل المركب ونظرياته لمواضوووويم 

 على إدارة الذات.

D3 . يكتسب مهارة التعلم المستمر

 وادارة الذات
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

لتعلم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم واأوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 

Assessment Strategies 

a1-   يظهر فهماااا عميقاااا للمباااادئ والمفااااهيم

التحليل المركب والنظريات اسساااااسااااية في 

 .ومجاالت تطبيقاتها.

  المحاضرة

 النشطة

  المناقشة

 والحوار

  أمثلة متنوعة

على المفاهيم 

اسساسية 

ونظرياتالزمرة 

 المتنوعة

 عروض تقدمية 

 الواجبات 

 الممممكممممممممممار ممممات 

 والتقارير

  االمممممتمممم مممما ممممات

 الفصيرة

 الت اليف 

 االمت ان ال صفي 

 االمت ان ال هائي 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                               

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   يحلوول نظريووات التحليوول المركووب بشوووووووكوول

منطقي ويوظفهووووا بصوووووووورة مثلى في 

 تخصصه.

 المحاضرة النشطة 

 المناقشة والحوار 

  تقسيم الط ل إلى

 مجموعات

  تقديم بعض اسمثلة

على التطبيقات لبعض 

 نظريات الزمرة

 العصف الذهني 

 الواجبات 

  االمت مما ممات

 الفصيرة

  الت اليف 

  االممممتممم ممممان

 ال صفي

  االممممتممم ممممان

 ال هائي

 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 
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c1-  يل المركب ته في التحل قل معلوما يجيد ن

بشووتى الوسووائط مما يسووهل عملية فهمها 

 وادراكها.

 المحاضرة النشطة 

 المناقشة والحوار 

 العروس التقدمية 

 حل المشك ت 

 

 

 الواجبات •

 التتتتتتتتتقتتتتاريتتتتر •

 والتكاليف

االمتتتتتتتتتا تتتات  •

 الفصيرة

 

c2-  توظيف الحاسوووووووب وبرامجه الحديثة وطرر

العرس لتبسوويط مباد  وأسوواسوويات ومفا يم 

 ونظريات التحليل المركب.

 المحاضرة النشطة 

 العروس التقدمية 

 الذاتي التعلم  

 بين الخبرات تبادل 

 الئم ء

 

 الواجبات       •

 التتتتتتتتتقتتتتاريتتتتر •

 والتكاليف

االمتتتتتتتتتا تتتات  •

 الفصيرة

 

c3- ية حول نظريات  يطبق معرفته الرياضووووووو

التحليووول المركوووب المختلفوووة في حيووواتوووه 

 .العملية

 المحاضرة النشطة 

 المناقشة والحوار 

 الذاتي التعلم  

 التعاوني التعلم  

 بين الخبرات تبادل 

 الئم ء

 الواجبات•       

 التقارير •

 التكاليف •

االمتتتتتتتتتا تتتات  •

 الفصيرة
 

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1-  يتواصل بفاعلية مم ئم ئه في مجموعة

للوصول لحل المشاكل والمسائل 

 التحليل المركب. المطروحة في

 حل المشك ت 

 المناقشة والحوار 

 الذاتي التعلم  

 التعاوني التعلم 

  تقسووووويم الط ب إلى

 مجموعات
 

 الواجبات•       

 التقارير •

 التكاليف •

 البحوث •

 

d2-  يكتسب مهارة التعليم المستمر من خ ل

التحليل المركب فهمه العميق لمواضيم 

مما يكسبة القدرة على إدارة ونظرياته 

 الذات.

 المناقشة والحوار 

 الذاتي التعلم  

 التعاوني التعلم 

 بين الخبرات تبادل 

 الئم ء

 

 الواجبات•        

 تكاليف جماعية •

كتوووابوووة تقوووارير  •

 قصيرة
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 اسسابي  

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

األعداد 

والدوال 

 المركبة

 األعداد المركبة وجبر ا 

 التمثيل القطبي 

  المركبةالمجموعات   

 الدوال المركبة 

 نهايات الدوال المركبة 

 الدوال المتصلة ذات المتغير المركب 

2 8 
a1, b1, 

c1, d1 

2 

الدوال 

 التحليلية

 واالشتقار

 الشروط الضرورية للدوال التحليلية 

 الشروط الكافية للدوال التحليلة 

  االس المركب 

 الدوال المثلثية والئائدية المركبة 

  اللوغارتيمية المركبةالدوال 

 دوال القوى المركبة 

 اشتقار الدوال المركبة 

3 12 
a1, b1, 

c2, d2 

3 
التكامل 

 المركب

  التكام ت الخطية 

 نظرية جرين ونتائجها 

 صيغة كوشي للتكامل 

 نظرية ليوفل ومبداء القيمة العظمى 

 نظرية كوشي 

2 8 
a1, b1, 

c1, d1  

4 
المتسلس ت 

 ال نهاية

  الدوال التحليلة بالمتسلس تتمثيل 

 متسلسلة تايلور 

 التقارب المنتظم للمتسلس ت 

 )متسلسلة لورانت )لوران 

 النقاط الشاذة المعئولة 

3 12 
a1, b1, 

c3, d2 

5 
التكام ت 

 على مسار

 نظرية الباقي 

 حساب التكامل الحقيقي المحدود 

 حساب التكام ت المعتلة 

  لدوال لها اقطاب على المحور التكام ت

 الحقيقي

 مبداء اخت ف الئوايا 

2 8 
a1, b1, 

c1, d1  

6 

تطبيقات في 

التحليل 

 المركب

 تطبيقات التكام ت الحقيقة والمعتلة 

 انسياب الموائم 

  االثر في انسياب الموائم 

 االنسياب الحراري والكهرباء الساكنة 

2 8 

a1, b1, 

c2, c3, 

d1  
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اسسابي  والساعات الفعليةعدد اجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 56  

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذ ني العصف Brainstorming 

 المشك ت حل Problem solving 

 العملية العروسو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الئم ء بين الخبرات تبادل 

 

vi.  اسنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 اسنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 الواجبات المنزلية 1
 ,a1, b1 اسبوعي 10 فردي

c1, c2, c3 

التكاليف والتقارير+ واألنشووووووطة الصووووووفية+ المشوووووواركات+  2

 العروس التقدمية
 20 جماعي

4, 5, 

12, 13 
d1, d2 

 === == Total Score  30إجمالي الدرجة  

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

 5% 10 اسبوعي الواجبات 1
a1, b1, , c1, 

c2, c3 

2 
 التكليفات والتقارير والمشاركات

  

4, 5, 

12, 13 
20 %10 d1, d2 

 Quiz 5 5 %2.5 c1, c2( 1كوز) 3
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4 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 40 %20 a1, b1, c1 

 Quiz 10 5 %2.5( 2كوز) 5
C1, C3  

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 120 60% 

a1, b1, c1, c2, 

c3 

 Total  100 200 اإلجمالي% === 

 :Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراج  الرئيسة .1
د. وليام ر. دريك، التحليل المركب وتطبيقاته ، ترجمة د.سعدون ابراهيم ود.ابوبكر الصديق، جامعة الملك  -1

 2010سعود، السعودية، 

-Dennis G. Zill: Complex Analysis with Application, Jenes and Bartlett 

publishers, Inc , 20032 

 :Essential Referencesالمراج  المساندة  .2
Ed.,  thBrown and Churchill, Complex Variables and Applications, 6-1

McGraHill, 1996. 

2-J.E. Marsdeen and M.J. Hoffman., Complex Analysis, W H  Freeman, 1999. 

3-M.J. Ablowitz  and A.S. Fokas., Complex Variables, Introduction and  

Applications, Cambridge Texts in Applied Mathematics, No.16, 1999. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواق  اإلنترنت...  .3

 https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Complex_analysis 

 https://mathworld.wolfram.com/ComplexAnalysis.html 

 https://www.britannica.com/science/analysis-mathematics/Complex-

analysis 

 https://www.coursera.org/learn/complex-analysis 

 http://rutherglen.ics.mq.edu.au/wchen/ln.htm 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 حال عدم الوفاء بذلك.من المحاضرات ويحرم في  %75يلتئم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الط ب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوئ  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

لث ث مرات في الفصوول الدراسوويذ وإذا تأخر للطالب حضووور المحاضوورة إذا تأخر لمدة ربم سوواعة  يسوومح -

 ئيادة عن ث ث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررذ وعند عدم االلتئام يمنم من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Complex_analysis
https://mathworld.wolfram.com/ComplexAnalysis.html
https://www.britannica.com/science/analysis-mathematics/Complex-analysis
https://www.britannica.com/science/analysis-mathematics/Complex-analysis
https://www.coursera.org/learn/complex-analysis
http://rutherglen.ics.mq.edu.au/wchen/ln.htm
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 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريم  4

ذ التكليفات يحدد أسوووووتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصووووول ويحدد مواعيد تسوووووليمها وضووووووابط تنفي -

 وتسليمها.

 أخر في تسليمه.تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تإذا  -

 : Cheating الغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الط ب. -

 التكليفات والمشاريم يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مثل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ال إلنجليزية ): 2020 /2019العام الجامعي:  

 تحليل مركب :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستات المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name د.سعيد محمد الطوقي 
الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

 

المكان ورقم 

 الهاتف

Location 

&Telephone 

No.  

 كلية التربية ارحب–قسم الرياضيات 
 السبت

SAT 

 اسحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الث ثاء

TUE 

 اسربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
saeedaltwqi@yahoo.com       

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 
 اسم المقرر
Course Title 

 تحليل مركب

mailto:saeedaltwqi@yahoo.com
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 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

4   4 

 
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الثاني –المستوى الثالث   

 

المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

  2رياضيات  – 1رياضيات 

 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة  
Co –requisite 

 Noneال توجد 

 

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 

 رياضيات بحته

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 عربي/ انجليزي

 مكان تدريس المقرر 
Location of teaching the course 

 جامعة صنعاء -كلية العلوم -فسم الرياضيات

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر إلى أكساااال الطالب المفاهيم والمعارف والمهارات اسسااااساااية في التحليل المركب التي    

بين اسعااداد الحقيقيااة والمركبااة وادرا  معنى ومفهوم اسعااداد المركبااة وكيفيااة تعطيااه القاادرة على التمييز 

تمثيلها وتصويرها والقدرة على التعبيرعن الظواهر الفيزيائية والطبيعية بكميات مركبة كما ان تطبيقات هذا 

ي  االتية: المقرر تساااعده على حل المشاااكل الرياضااية والفيزيائية والهندسااية وساايغطي هذا المقرر المواضاا

ية، الدوال المركبة  اسعداد المركبة، التمثيل القطبي، الدوال المركبة، النهايات، االتصاااااااال، الدوال التحليل

البسااااايطة، الدوال المثلثية والزائدية واالساااااية واللودارتيمية ودالة القوى المركبة، واالكاااااتقا ، التكام ت 

ي للتكام ت، نظريات جرين وليوفل، المتساااالساااا ت المحدودة، والتكام ت الخطية المركبة، وصاااايش كوكاااا

ال نهائية، متسااااالسااااالة تايلور، متسااااالسااااالة لوران، النقاا الشااااااتة، نظرية البواقي، تطبيقات في التكام ت 

 وتطبيقات فيزيائية وهندسية. الحقيقية والمعتلة

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 –  التحليل المركب ومجاالت تطبيقاتهايظهر فهما عميقا للمبادئ والمفاهيم والنظريات اسساسية في 

b1- .يحلل نظريات التحليل المركب بشكل منطقي ويوظفها بصورة مثلى في تخصصه 

c1 - يجيد نقل معلوماته في التحليل المركب بشتى الوسائط مما يسهل عملية فهمها وادراكها . 
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c2 - التحليل  توظيف الحاسوووووب وبرامجه الحديثة وطرر العرس لتبسوووويط مباد  وأسوووواسوووويات ومفا يم ونظريات

 .المركب

c3 - الرياضية حول نظريات التحليل المركب المختلفة في حياته العمليةمعرفته  يطبق. 

d1 - التحليل  ييتواصووول بفاعلية مم ئم ئه في مجموعة للوصوووول لحل المشووواكل والمسوووائل المطروحة ف

 المركب.

d2-  مما يكسبة التحليل المركب ونظرياته يكتسب مهارة التعليم المستمر من خ ل فهمه العميق لمواضيم

 رة على إدارة الذات.القد

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 اسسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

األعداد 

والدوال 

 المركبة

 األعداد المركبة وجبر ا 

 التمثيل القطبي 

 المجموعات المركبة   

 الدوال المركبة 

 نهايات الدوال المركبة 

 الدوال المتصلة ذات المتغير المركب 

 

1-2 

8 

2 

الدوال 

 التحليلية

 واالشتقار

 الشروط الضرورية للدوال التحليلية 

 الشروط الكافية للدوال التحليلة 

  االس المركب 

 الدوال المثلثية والئائدية المركبة 

 الدوال اللوغارتيمية المركبة 

 دوال القوى المركبة 

 اشتقار الدوال المركبة 

3-5 12 

3 
التكامل 

 المركب

  التكام ت الخطية 

 نظرية جرين ونتائجها 

 صيغة كوشي للتكامل 

 نظرية ليوفل ومبداء القيمة العظمى 

 نظرية كوشي 

6-7 

 

 

8 

  W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 4

5 
المتسلس ت 

 ال نهاية

 تمثيل الدوال التحليلة بالمتسلس ت 

 متسلسلة تايلور 

 التقارب المنتظم للمتسلس ت 

 )متسلسلة لورانت )لوران 

 النقاط الشاذة المعئولة 

 

9-11 

 

12 
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6 

التكام ت 

على    

 مسار

 نظرية الباقي 

 حساب التكامل الحقيقي المحدود 

  التكام ت المعتلةحساب 

 التكام ت لدوال لها اقطاب على المحور الحقيقي 

 مبداء اخت ف الئوايا 

 

12-13 

 

8 

8 

تطبيقات في 

التحليل 

 المركب

 تطبيقات التكام ت الحقيقة والمعتلة 

 انسياب الموائم 

  االثر في انسياب الموائم 

 االنسياب الحراري والكهرباء الساكنة 

14-15 8 

  W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 9

 عدد اسسابي  والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 56 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذ ني العصف -

 Problem solving المشك ت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروسو المحاكاة -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الئم ء بين الخبرات تبادل -

  VII  . والتكليفات اسنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاا/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اسبوعبي 10 فردي الــــــواجـــــــــبات 1

 الصفية+ المشاركات+ العروس التقدميةالتكاليف والتقارير+ واألنشطة  2

 
 20 جماعي

4, 5, 12, 

13 

 0Total Score 30  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
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Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments 

 اسبوعي
30 

15% 

 Quiz 5 5 %2.5( 1) قصير اختبار 2

 20% 40 8 ( نظري) Midterm Exam نصفي اختبار 3

 Quiz 10 5 %2.5( 2) قصير اختبار 4

 60% 120 16 نهائي تحريري اختبار 5

 % Total  200 100 المجموع 

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : 
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراج  الرئيسة .4
د. وليام ر. دريك، التحليل المركب وتطبيقاته ، ترجمة د.سعدون ابراهيم ود.ابوبكر الصديق، جامعة الملك سعود، -1

 2010 السعودية،

2-Dennis G. Zill: Complex Analysis with Application, Jenes and Bartlett 

publishers, Inc, 2003. 

 :Essential Referencesالمراج  المساندة  .5
Ed., McGraHill,  thBrown and Churchill, Complex Variables and Applications, 6-1

1996. 

2-J.E. Marsdeen and M.J. Hoffman., Complex Analysis, W H  Freeman, 1999. 

3-M.J. Ablowitz  and A.S. Fokas., Complex Variables, Introduction and  

Applications, Cambridge Texts in Applied Mathematics, No.16, 1999. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواق  اإلنترنت...  .6

 https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Complex_analysis 

 https://mathworld.wolfram.com/ComplexAnalysis.html 

 https://www.britannica.com/science/analysis-mathematics/Complex-

analysis 

 https://www.coursera.org/learn/complex-analysis 

 http://rutherglen.ics.mq.edu.au/wchen/ln.htm 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع إلى لوائح 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتئم الطالب بحضور  -

للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوئ يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الط ب  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Complex_analysis
https://mathworld.wolfram.com/ComplexAnalysis.html
https://www.britannica.com/science/analysis-mathematics/Complex-analysis
https://www.britannica.com/science/analysis-mathematics/Complex-analysis
https://www.coursera.org/learn/complex-analysis
http://rutherglen.ics.mq.edu.au/wchen/ln.htm
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إذا تأخر للطالب حضووور المحاضوورة إذا تأخر لمدة ربم سوواعة لث ث مرات في الفصوول الدراسوويذ و يسوومح -

 لمحاضرة.وعند عدم االلتئام يمنم من دخول ائيادة عن ث ث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررذ 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsلتعيينات والمشاريم ا 4

يحدد أسوووووتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصووووول ويحدد مواعيد تسوووووليمها وضووووووابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. -

 : Cheating الغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الط ب. -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريم يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 متحان نيابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذلكفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء اال -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 


