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 بنیة المقرر

ألسبوع
ا

ت 
الساعا

 

أو / اسم الوحدة  المطلوبةمخرجات التعلم 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  تعریف الطالب 4 1
 بمب����ادئ  االع�����داد   العقدی�����ة
وص���فاتھا الجبری���ة و التمثی���ل 

 الھندسي 

, تعریفھا , األعداد العقدیة 
, تمثلھا الھندسي, خواصھا 

  . جذور األعداد العقدیة

األمتحانات الیومیة  السبورة و الداتا شو

و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 

االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة

حق��ل األع��داد  تعری��ف الطال��ب 4 2
 العقدیة كفضاء متري

حقل األعداد العقدیة كفضاء 
فضاء األعداد العقدیة متری

  . فضاء كامل

 = السبورة و الداتا شو

  تعریف الطالب 4 3
عن  بعض المصطلحات

 مجموعة من االعداد العقدیة

, المجموعات المفتوحة
والمجموعات المغلقة في 

 , مستوى األعداد العقدیة
  . المجموعات المتصلة

 = السبورة و الداتا شو

 ما ھومفھومتعریف الطالب 4 4
في المستوي المعقد  المناطق

 المناطق  و

 = السبورة و الداتا شو  المنحنیات الملساء, المناطق 

مفھومالدوال تعریف الطالب   4 5
 العقدیة

الدوال العقدیة والدوال العقدیة 
  . المستمرة

 = السبورة و الداتا شو

  تعریف الطالب 4 6
الدوال العقدیة القابلة 

 ..لالشتقاق

الدوال العقدیة القابلة 
  ..لالشتقاق

 = السبورة و الداتا شو

مفھومالدوال تعریف الطالب   4 7
 تحلیلیةال

 = شوالسبورة و الداتا   والدوال التحلیلیة

المرھنة تعریف الطالب   4 8
االساسیة في تطویر الدوال 

 التحلیلیة

 = السبورة و الداتا شو  ریمان –مبرھنة كوشي 

بعض تعریف الطالب   4 9
 –تطبیقات مبرھنة كوشي 

 ریمان

 = السبورة و الداتا شو  وبعض تطبیقاتھا

مفھوم الدوال تعریف الطالب   4 10
 التوافقیة و خواصھا

 = السبورة و الداتا شو  التوافقیة و خواصھاالدوال 

  تعریف الطالب 4 11
وبعض  التكامل العقدي

  .المبرھنات االساسیة 
 

 = السبورة و الداتا شو  التكامل العقدي , التقارب

كورسا  –مبرھنة كوشي  ك  4 12
 مبرھنة كوشي

 كورسا –مبرھنة كوشي 
  ,مبرھنة كوشي 

 = السبورة و الداتا شو

على احد تعریف الطالب   4 13
 طرق تكامل الدوال العقدیة 

 = السبورة و الداتا شو  قاعدة كوشي في التكامل

حل بعض التمارین المختلفة  4 14
 عن موضوع التكامل

 = السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة
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 البنیة التحتیة  - 9

 : Complex Variable and Applications By  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Churchill 

اه تطبقات تعریف الطالب   4 15
 لتكامل الدوال العقدیة

بعض التطبیقات مثل مبرھنة 
  .لیوفل

 = السبورة و الداتا شو

المبرھنة , مبرھنة موریرا , = 4 16
  األساسیة في الجبر

 = السبورة و الداتا شو

تعریف الطالب   متتابعات  4 17
 الدوال العقدیة

متتابعات الدوال العقدیة 
  تقاربھا المنتظم

 = السبورة و الداتا شو

تعریف الطالب   متتابعات  4 18
متسلسالت  ك  الدوال العقدیة

 القوى

 = السبورة و الداتا شو  متسلسالت القوى وتقاربھا. 

قطر منطقة  تعریف الطالب    4 19
 التقارب التكامل العقدي

قطر منطقة التقارب التكامل 
  العقدي

 = السبورة و الداتا شو

 مفھومتعریف الطالب    4 20
التقارب المنتظم لمتسلسالت 

 القوى العقدیة

المنتظم لمتسلسالت التقارب 
  القوى العقدیة

 = السبورة و الداتا شو

 بینةعالقالتعریف الطالب   4 21
 ومتسلسالت القوى العقدیة

 الدوال التحلیلیة

 = السبورة و الداتا شو  .وعالقتھا مع الدوال التحلیلیة

مبرھنة تیلر وأقطابھا  مبرھنة تیلر تعریف الطالب   4 22
  والعالقة بینھما

 = و الداتا شوالسبورة 

مبرھنة   تعریف الطالب   4 23
 لورانت

 = السبورة و الداتا شو  مبرھنة لورانت

حل بعض التمارین المختلفة  4 24
اجاد كل من متسلسة تایلر و 
متسلسة لورنت واستخدامھا 

 تكامل الدوال العقدیة في اجاد

 = السبورة و الداتا شو  تمارین ومناقشة

  تعریف الطالب 4 25
انواع , النقاط الشاذة    بمفھوم

أصفار الدوال .النقاط الشاذة 
 التحلیلیة

انواع النقاط , النقاط الشاذة 
أصفار الدوال .الشاذة 

  التحلیلیة

 = السبورة و الداتا شو

مالمقصود تعریف الطالب   4 26
حساب  وكیفیة  الرواسب بال

 الرواسب

 = السبورة و الداتا شو  حساب الرواسب, الرواسب

مبرھنة  تعریف الطالب   4  28
 الباقي

مبرھنة الباقي وتطبیقاتھا في 
حساب بعض التكامالت 

  .الحقیقیة 
  

 = السبورة و الداتا شو

مبرھنة  تعریف الطالب 4  29
 .روشیة 

  .مبرھنة روشیة 
  

 = السبورة و الداتا شو

مبدأ القیمة  تعریف الطالب 4  30
العظمى ومبدأ القیمة 

 –الصغرى للدوال التحلیلیة 
 ممھدة شوارتز  

مبدأ القیمة العظمى ومبدأ 
القیمة الصغرى للدوال 

  ممھدة شوارتز –التحلیلیة 

 = السبورة و الداتا شو
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(  اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 
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