
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٤٥٢ر/)٢تحلیل عقدي (اسم / رمز المقرر.٣

بكالوریوس علوم في الریاضیاتالبرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

رابعةالسنة الدراسیة ال/الثانيالفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف.٨

مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
. والبد من الربط بینھا وبین وصف المتاحةالتعلم مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

ألھمیة دراسة المتتابعات إیجازا٤٥٢)/ر٢(یوفر مقرر التحلیل العقدي(المركب)(البرنامج.
والمتسلسالت المركبة وخصوصا متسلسالت القوى التي تتضمن متسلسلة تایلر ومتسلسلة 

الھندسیة في بیقاتفضال عن التطوكذلك دراسة الرواسب والتطبیقات الحافظة للزوایالورانت
في مجاالت علوم وفي الطب وكذلك في كیفیة انتقال الحرارةالفیزیاویةمیكانیك الموائع

.األخرىالریاضیات 



أھداف المقرر.٩
تعریف المتتابعة المتقاربة حیثمنبھایتعلقومالمتسلسالت المركبةالمتتابعات واعلىالطالبیتعرفأن-

.وتقارب وتباعد المتسلسالت
.الشروط الموضوعة علیھاومتسلسالت القوىعلىیتعرفوان-
من خالل تحدید النقاط الشاذة وفائدة الرواسب في حساب التكامالت العقدیة.وان یتعرف الطالب على الرواسب -
.التطبیقات الحافظة للزوایا وأھمیتھا في الطب والفیزیاءعلىلبالطایتعرفأن-

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠
والفھم المعرفة-أ

.أن یمیز الطالب المتتابعات والمتسلسالت المتقاربة- ١أ
.لورانت والعالقة بینھماةومتسلسلمتسلسلة تایلر یعرف أن- ٢أ
.یمیز الطالب النقاط الشاذة واألقطاب ویجد رتبھاأن- ٣أ
.یستخدم الطالب الرواسب في إیجاد قیمة التكاملأن- ٤أ
أن یعرف الطالب التطبیقات الحافظة للزوایا.- ٥أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
تقاریر علمیة - ١ب
بحوث تخرج- ٢ب

طرائق التعلیم والتعلم 

اضرات.المح-
النقاش داخل القاعة الدراسیة من منظور علمي.-
إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . -
حلقات نقاشیة مصغرة.-
تدریب الطلبة على كیفیة إعداد البحث العلمي.-

طرائق التقییم 

المشاركة داخل القاعة الدراسیة.-
یة وفصلیة ونھائیة.اختبارات تحریریة یوم-
اختبارات شفویة داخل الصف.-
أنشطة بحثیة.-



مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
القدرة على التفكیر العلمي.-٢ج
القدرة على المشاركة الفعالة في النشاطات الفصلیة.-٣ج
ام بأنشطة بحثیة واستخدام المصادر المفیدة لدعم الفكرة الرئیسیة المطلوبة.في القیالمھارة -٤ج

طرائق التعلیم والتعلم 
الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.
. تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا
الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
الجماعیة.لألنشطةالدرجةمننسبةتخصیص
. استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةنیة ، اآلاالختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
.استخدام التحلیل العقدي في حل المشكالت في علوم الریاضیاتعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
.وحل األمثلة ذات األفكار االستنتاجیة واالستنباطیةرفتعبالالطالبقدرةتنمیة-٢د
.مع االخرین من خالل المشاركة في المناقشات العلمیةالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
التحلیل والتركیب.علىالطالبقدرةتطویر-٤د



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- James Ward Brown & Raul V. Churchill, Complex
Variables & Applications, Eight Edition, McGraw-
Hill, Singapore,Sydney,New York,(2009).

2- Alan Jeffrey, Complex Analysis and
Applications,(2006).

3- L. V. Ahifors, Complex Analysis, Second
Edition, New York,(1966).

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
العمل والدوریات والبرمجیات ورش

والمواقع االلكترونیة )

املواقع االلكرتونية الرصينة.
 )www. Freescience.info/math(

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

ل القبو.١٣
٤٥١ر)/١(تحلیل عقدي المتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

الوحدة / المساق اسم
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

والثاني األول
المتتابعات والمتسلسالت٩والثالث

تابعة، المتتابعة تمتعریف ال
المتقاربة، تباعد وتقارب 

. المتسلسالت،دائرة التقارب
عامة أسئلةنظري

ومناقشة

الرابع والخامس 
والسادس والسابع 

والثامن والتاسع
متسلسالت القوى١٨

متسلسالت القوى، مبرھنة 
كوشي ھادمرد، مبرھنة 
تایلر، متسلسلة لورانت، 

.متراجحة كوشي
عامة أسئلةنظري

ومناقشة 

العاشر والحادي 
عشر والثاني عشر 

والثالث عشر 
بواقي والرواسبال١٢

حساب البواقي والرواسب، 
أنواع النقاط الشاذة، إیجاد 

.التكامالت الحقیقیة
اختبارات نظري

ومناقشة
رابع عشر لا

تطبیقات الحافظة ال٦والخامس عشر
للزوایا

تطبیقات الحافظة للزوایا ال
أسئلة عامة نظريوتطبیقاتھا.

ومناقشة




