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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

  211COLA/ جبر خطي رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 لكل اسبوع نظري ساعة 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

التعامل مع المصفوفات والعملیات على المصHفوفات الطالب سوف یتعلم. جبر الخطيواساسیاتللان ھذا المنھج االكادیمي ھومقدمة 
االنضHHمة الخطیHHة باسHHتخدام المصHHفوفات ومHHن ثHHم الجمHHع والطHHرح والضHHرب وكHHذلك كیفیHHة ایجHHاد معكHHوس المصHHفوفة وكHHذلك حHHل 

ویھHدف المHنھج  .معرفة الحقول المنتھیة وكیفیة التعامل مع المتجھات وتحلیل المصفوفة وایداد القHیم الخاصHة والمتجھHات الخاصHة
 -:الى

المصHHفوفات طHHرق وخوارزمیHHات لھHHدف المطلHHوب مHHن الطالHHب لكHHي یجتHHاز بنجHHاح متطلبHHات المقHHرر ھHHو إدراك الطالHHب لا .1
 .والمحددات وكیفیى ایجاد كعكوس المصفوفة

 .للقیم الخاصة والمتجھات الخاصةإدراك الطالب  .2
 .حل االنظمة الخطیة باستخدام المصفوفاتطرق تطویر إمكانیة الطالب استخدام  .3

  

  

 

 

 

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

 .البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10

 االھداف المعرفیة  - أ

  للمصفوفات والمحدداتمعرفة الطالب -1أ
 حل المعادالت الخطیة باستخدام المصفوفاتمعرفة طرائق -2أ

 اھمیة القیم الخاصة والمتجھات الخاصة وتعامد منظومة متجھاتیعرف الطالب -3أ

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
  مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -الشرح باستخدام ادوات العرض الحدیثة المختلفة -
  بالتحلیل العددي و خوارزمیاتھتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   االنظمة الحدیثة  والتيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا   - 4
 بیتیةدرجات محددة بواجبات  - 5

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  .للجبر المجردتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
 ایجاد معكوسة المصفوفات والقیم الخاصة والمتجھات الخاصةتمكین الطلبة من  -2ج
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المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
.(  

  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت  -1د
  لمشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر ا -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر-3د
 .القطاع الخاصو مؤسسات الدولة وشركات الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة -4د
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 البنیة التحتیة .12

 Linear Algebra and Applications الكتب المقررة المطلوبة - 1

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

الكتب والمراجع التي یوصي بھا   - أ
  ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

 بنیة المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

1  3   
Introduction to liner 

algebra  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  Matrices 
Definition  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  The operation of matrices 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  The inverse of matrices 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  Liner systems  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  Solution of liner system 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  
Eigenvalue and Eigen factors   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

8  3  
Eigenvalue and Eigen factors  محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

9  3  
Solve of liner equation by 

using Gause method 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  3  
Solve of liner equation by 

using invers matrices 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

11  3  
Factors  محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3  
Operation of factors  محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  
Inner product   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

14  3  
Cross product  محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

15  3  
Linearly dependent and 
Linearly independent 

الكترونیة محاضرة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري
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مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
 Introduction to linear algebra  ...االنترنت

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثةعلمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .كتب مصدریة ومنھجیة حدیثةادخال  •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


