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ان يكون للطالب القدرة على  التعرف مفهوم الدوال العقدية واستخداماتها في مجاالت  الفيزياء 

 التطبيقية 

صيغة اويلر والصيغ القطبية ومعادالت البالس وكوشي فهم النظم والقواعد الرياضية وابرزها و

 ريمان وتكامل تلك الدوال باستخدام قواعد التكامل 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



 االهداف المعرفية-أ

والرموز   لمفاهيم االساسيةمن حيث ا الدوال العقدية اكتساب مهارات تأسيسية لمادة 

البرهان المباشر والبرهان  اساليب البرهان الرياضي ( و ) والمعلومات وأساليب التفكير.

 غير المباشر) 

اسلوب التفكير المنطقي والتي سوف تستخدم في المستقبل كمهارات جاهزة في مواد 

 الفيزياء التطبيقية والبرمجية 

 وتوظيفها في مواضيع التحليل العددي والتفاضل العقدية معرفة كيفية التعامل مع الدوال 

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالمقرر-ب

 التذكر-مهارات المعرفة-1

 التذكيروالتحليلمهارات -2

 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 واستخدام السبورة التفاعلية طريقة المحاضره

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتلعقة بمخرجات التفكير

المسائل التي توجية اسئلة للطالب وتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة حل 

 تتطلب التفكير والتحليل

 اعطاء الطلبة واجبات لحل المسائل 

 تكليف الطلبة باعداد التقارير تتعلق بالمقرر

 تطبيق المفاهيم النظرية في المسائل الفيزيائية المختلفة

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات

 امتحانات اليومية 

  درجات محددة بواجبات بيتية



 

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 يلتزم الطالب باخالقيات المؤسسة الجامعية

 يستقبل ويتقبل المعرفة

 يحب الطالب العمل المكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات

  النظرية والعمليةاالختبارات 

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د

 الشخصي(

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت-2د

   تنمية قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلمية-3د



 بنية المقرر .11

مخرجات  األسبوع الساعات

 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 االول

 
 نظري 2

يوضح للطالب 

مقدمة عامة 

عن الدوال 

العقدية وبعض 

الصيغ 

االساسية مثل ) 

الصيغة 

 –القطبية 

 صيغة اويلر (

Complex 

functions ,  

طريقة 

التعليم 

االلكترون

ي 

بتصوير  

المحاضرة 

فيديويا 

باستخدام 

السبورة 

االعتيادية 

او 

 االتفاعلية 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  

 الثاني

 
 نظري 2

التعرف على 

بعض الصيغ 

االساسية مثل ) 

الصيغة 

 –القطبية 

 صيغة اويلر (

polar coordinate , 

Euler formula 

طريقة 

التعليم 

االلكترون

ي 

بتصوير  

المحاضرة 

فيديويا 

باستخدام 

السبورة 

االعتيادية 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  



او 

 االتفاعلية

 يتعرف الطالب نظري 2 الثالث

على مفهوم 

الدوال العقدية  

 االسية 

Exponential 

complex functions   

طريقة 

التعليم 

االلكترون

ي 

بتصوير  

المحاضرة 

فيديويا 

باستخدام 

السبورة 

االعتيادية 

او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  

 الرابع

 
 نظري 2

يتعرف الطالب 

الغايات للدوال 

  العقدية 

Limits of 

complex 

functions   

طريقة 

التعليم 

االلكترون

ي 

بتصوير  

المحاضرة 

فيديويا 

باستخدام 

السبورة 

االعتيادية 

او 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  



 االتفاعلية

 الخامس
امتحان شهر 

 اول

    

الساد

 س

يتعرف الطالب  نظري 2

على معادلة 

البالس 

 واستخداماتها 

Laplace  equation  
طريقة 

التعليم 

االلكترون

ي 

بتصوير  

المحاضرة 

فيديويا 

باستخدام 

السبورة 

االعتيادية 

او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  

 نظري 2 السابع
يتعرف الطالب 

كوشي ريمان  

 وتطبيقاتها

Cauchy Riemann    
طريقة 

التعليم 

االلكترون

ي 

بتصوير  

المحاضرة 

فيديويا 

باستخدام 

السبورة 

االعتيادية 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  



او 

 االتفاعلية

 2 الثامن

 نظري

يتعرف الطالب 

على صيغة 

كوشي ريمان 

القطبية 

 واستخداماتها

Polar coordinate 

of Cauchy 

Riemann  

طريقة 

التعليم 

االلكترون

ي 

بتصوير  

المحاضرة 

فيديويا 

باستخدام 

السبورة 

االعتيادية 

او 

 االتفاعلية

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  

نظري  التاسع

2  

يتعرف الطالب 

على التكامل 

 للدوال العقدية 

Integral of 

complex 

functions  

طريقة 

التعليم 

االلكترون

ي 

بتصوير  

المحاضرة 

فيديويا 

باستخدام 

السبورة 

االعتيادية 

او 

االسئلة 

المباشرة 

واالختبارا

ت الشفوية 

والواجب 

البيتي 

واالمتحانا

ت اليومية 

االلكتروني

 ة  



 البنية التحتية  -12

 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 المحاضرات 

  Complex functions, complex analysis ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 االبحاث العلمية في االختصاص 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 االنترنيت 

 

 

 

 االتفاعلية

امتحان  العاشر

شهر 

 ثاني 

 
 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية

 تطبيق بعض استراتيجات التدريس الحدثية



 

 

 

 

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 المنهجتوسيع مفردات 

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 


