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 Course description          المقرروصف 

Complex numbers; Complex Analytic 
Functions; Power Series (Taylor Series, 
Laurent Series); Complex Integrals; 

Contour Integration by the Method of 
residues; Applications to Physics: 

complex wave solutions in oscillations 
and waves. And complex plane wave 
functions solutions to one‐dimensional 
time independent Schrödinger Equation. 

الت  ل ة، ال ر ة ال ل ل ة، الدوال ال ر األعداد ال
امالت  ت)، ال ر الت ل ل ر، م الت تایل ل (م

ر رال رة  امالت ال قات ة، ال اقي، ت قة ال
ة: زائ ة ف ر ل ال ل زازات  ال جات.  في االه  وال

ر  ة في معادلة شرودن ة ال ر ة ال ج والدالة ال
عد واحد   .في 

 

                      Course objectives       أهداف المقرر 
Students should  learn the fundamentals of complex 
analysis and complex numbers 

ر ل ال ل ات ال الب على أساس عرف ال ب أن ی
ة ر عامل مع األعداد ال  وال

Students  are  introduced  to  the  calculus  of  complex 
functions 

أن يتعرف الطالب على طرق تفاضل وتكامل الدوال المركبة

Students should learn how to use the mathematical 
methods of complex analysis in physics 

تحليل أن يتعرف الطالب على استخدامات الطرق الرياضية الخاصة بال
 المركب في الفيزياء

Students should learn how think analytically   أن يتكسب الطالب مهارات التفكير التحليلي 
 
Learning outcomes (understanding, knowledge, 
and intellectual and scientific skills). 
After studying this course, the student is expected to 
be able to: 

  مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
  

 ملما بـ:المقرر أن يكون  االطالب بعد دراسته لهذعلى  يفترض 

Identify and handle complex numbers in various 
representations (Cartesian, polar) 

ت معرفة األعداد المركبة والتعامل معها في مختلف التمثيال
(إحداثيات كارتيزية وقطبية)

Add, subtract, multiply, divide & handle the powers 
of complex numbers, Identify, plot, differentiate and 
integrate complex functions by various methods 

إجراء العمليات الحسابية على األعداد المركبة، وإجراء عمليات 
التفاصل والتكامل على الدوال المركبة بطرق مختلفة

Use complex numbers and functions in physics  ركبة في الفيزياءاستخدام طرق األعداد والدوال الم  
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