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 دیالىجامعة  العلومكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 علوم الریاضیات المركز/  علمي القسم ال .2

 103MAFM/  الریاضیات المنتھیة رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري  –اسبوعي  المتاحةأشكال الحضور  .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات الریاضیات المنتھیة تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 الھندسة وجمیع أقسام العلوم   توتطبیقاتھا تدخل في تطبیقا

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 بأھمیة علم الریاضیات لبةتعریف الط-د

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .3

 واستخدام الكتب المنھجیةالقاء المحاضرات  -1
  حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    -5

 

 ھداف المعرفیة األ -أ

  قدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي لتشخیص النظریات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ
  التخطیط المستقبلي لربط ما تعلمھ الطالب بالحیاة الیومیة -2أ
 ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة -3أ

  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-4أ
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ

   -6أ
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  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  مھارة التفكیر - 1ب
  مھارة األستنتاج والتقییم  - 2ب
  مھارة التحلیل  - 3ب
 مھارة المالحظة   -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 الریاضیات المنتھیةتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .5

 الریاضیات المنتھیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .6

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .7
  لمواضیع محددة

  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .8

 

 طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
  كتابة التقاریر العلمیة    -2
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  أن یبذل الطالب قصارى جھدة في فھم المبادى الریاضیة -1ج
  دعم وابداء وجھات النظر وان یناقش بجدیة -2ج
  ان یحل الطالب بثقة في النفس -3ج
  ان یشارك الطالب بانشطة مادة الریاضیات   -4ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة   -1
  حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
 

 طرائق التقییم    

 والشھریةاجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة     -1
  كتابة التقاریر العلمیة    -2

  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  باداة الدرس لتنمیة مھارات الطلبة  اجراء التجارب المختبریة المتعلقة -1د
  أجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطالب -2د
  -3د
     -4د
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 بنیة المقرر -11
ألسبوع

ا
ت 

الساعا
 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
  الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 

   - Introduction to Linear Algebra

    - 
Introduction 

to Linear 

Algebra  

السبورة و الداتا 
 شو

األمتحانات الیومیة 

و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 

االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة

2 4 
- Linear system 
-Linear Equations –Solution Of 
Linear Equations 

Linear 

Equations –

Solution Of 

Linear 

Equations 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

3 4  -Systems OfLinear Equations   - 
Solution Of Systems Of Linear 
Equations                          

Solution Of 

Systems Of 

Linear 

Equations 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

4 4 

- Consistent And Inconsistent 
Systems 
-Matrix Representation Of A System 
Of   Equation - Augmented Matrix 

Matrix 
Representatio

n Of A 
System Of   
Equation - 
Augmented 

Matrix 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

5 4 
- Solving A System Using 
Elementary Operations  

- Solving A 

System Using 

Elementary 

Operations  

السبورة و الداتا 
  شو

= 

6 4 

-More On Row Echelon Form - 
Canonical Form 

More On 

Row Echelon 

Form - 

Canonical 

Form 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

7 4 -Equality Of Matrices-  Rank Of A 
Matrix  
-Elementary Matrices   

Equality Of 

Matrices-  

Rank Of A 

Matrix 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

8 4 
Representation Of A  Row 
Exchange Using Elementary 
Matrices -Replacing  A Row By A 
Multiple Of Itself - Replacing  One 
Row By Adding The Scalar Multiple 
Of  Another   Row  

Representati

on Of A  Row 

Exchange 

Using 

Elementary 

Matrices -

Replacing  A 

السبورة و الداتا 
  شو

= 
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Row By A 

Multiple Of 

Itself - 

Replacing  

One Row 

9 4 Implementing Row Operation With 
Elementary   - 

- Matrices- Matrix Multiplication By 
2x2 Elementary        

- Matrices- 

Matrix 

Multiplicatio

n By 2x2 

Elementary 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

10 4 -Matrix - Row  Operation On A 3x3 
Matrix 
- Homogeneous System  

- 
Homogeneou

s System 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

11 4 
-Gauss_ Jordan Elimination    

Gauss_ 

Jordan 

Elimination 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

12 4 
- Matrix Algebra -  Matrix Addition- 
Properties Of Matrices Addition 

Matrix 

Algebra 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

13 4 Scalar Multiplication - Matrix 
Multiplication- Column  Vector 

- Matrix 

Multiplicatio

n 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

14 4 
-Row Vector -Multiplication Of A 

Column Vector   And Row Vector 

Multiplicatio

n Of A 

Column 

Vector 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

15 4 - Properties OfMultiplication 
- Multiplication of matrices in 
general 

- Properties 

Of 

Multiplicatio

n 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

16 4 square Matrices – Type of Matrices 
- the identity  - 

 Matrix-Diagonal Matrix- numerical 
Matrix 

-constant Matrix 

Type of 

Matrices  

السبورة و الداتا 
  شو

= 

17 4 

-The Transpose Operation- 
Properties Of Transpose 

The 

Transpose 

Operation- 

Properties Of 

Transpose 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

18 4 - The Similar Matrix - The 
Hermitian Conjugate 
- Trace 

Hermitian 

Conjugate 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

19 4 
-The Inverse Matrix -Properties Of 
The Inverse 

-The Inverse 

Matrix -

Properties Of 

The Inverse 

السبورة و الداتا 
  شو

= 
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 البنیة التحتیة  .10

   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مقدمة في الجبر الخطي مع تطبیقاتھ

   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 مقدمة في الجبر الخطي مع تطبیقاتھ

(  اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة 

  linear algebraمئات من الكتب عن اجلرب ا_رد او 

Or finite mathematics 

20 4 
-practical method for finding the 
Inverse 

-practical 

method for 

finding the 

Inverse 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

21 4 

- solution of linear systems using the 
inverse 

solution of 

linear 

systems 

using the 

inverse 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

22 4 Determinants - 

-the first method to find the 
Determinant 

Determinants  و الداتا السبورة
  شو

= 

23 4 
-Determinant of a second _order 
matrix(2x2) 

Determinant 

of a second 

_order 

matrix(2x2( 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

24 4 -Determinant of a third _order  
matrix(3x3) 

Determinant  السبورة و الداتا
  شو

= 

25 4 - theorems about Determinant 
 -Remarks about Determinant   

theorems 

about 

Determinant 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

26 4 -properties of Determinant  
-Major properties of Determinant- 

-properties 

of 

Determinant 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

28 4  - the Cramer's rule 
- the 

Cramer's rule 

الداتا السبورة و 
  شو

= 

29 4  - the Cramer's rule-the cofactor (the 

second method) 

- the 

Cramer's rule 

السبورة و الداتا 
  شو

= 

30 4  the adjugate of a matrix- the 
inverse - 

the adjugate 

of a matrix- 

the inverse - 

السبورة و الداتا 
  شو

= 
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مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Science direct,springer link 

 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 بالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقی -

 الحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر التعلم واالستفاده -

 المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


