
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم لقسم الجامعي / المركزا.٢

١٠٨ر/١جبر خطياسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

األولىالسنة الدراسیة /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))

یدرس الجبر الخطي احدى البنى الجبریة المھمة للریاضیات وھو فضاء المتجھات الذي یعد تعمیما طبیعیا الى 
في مواضیع الریاضیات المتقدمة مثل مجموعة االعداد الحقیقیة والحقول بشكل عام. كما ان لھ اھمیة بالغة 

التحلیل الدالي و التحلیل المتعدد المتغیرات و نظریة المقاسات( المودیوالت). كما ان لھ تطبیقات عدیدة في 
مختلف مجاالت العلوم مثل االقتصاد، الفیزیاء ، ....الخ.

ررأھداف المق.٩
.فضاء المتجھات والمفاھیم المتعلقة بھالتعرف على -
.الخواص الجبریة لھوالفضاء الجزئيالتعرف على-
.معرفة التحویالت الخطیة وتطبیقاتھا-
.قابلیة الطالب على كیفیة الربط بین المصفوفات والتحویالت الخطیة-



التعرف على التطبیقات المختلفة للجبر الخطي .-

ائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات التعلم وطر.١٠

والفھم المعرفة-أ
المفاھیم االساسیة للجبر الخطي .الخبرة والمعرفة في اكتساب- ١أ
االرتباط الخطي واالستقالل الخطي للمتجھات.معرفة - ٢أ
والقواعد لھ.بُعد فضاء المتجھاتإیجاد- ٣أ
ایجاد نواة ومدى التحویل الخطي.- ٤أ
- ٥أ
-٦أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
التدریب الصیفي- ١ب
تقاریر علمیة - ٢ب
بحوث تخرج- ٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

. یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
في قاعة الدرس . التفاعل والمشاركة-
تمارین وواجبات منزلیة .إعطاء -
االلكترونیة لإلفادة منھا . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع-

طرائق التقییم 

.في قاعة الدرسالفعالةالمشاركة-
.لتمارین (الواجبات)اوالتقاریرتقدیم-
.ئیةونھافصلیةآنیة ، اختبارات -

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
تكلیف الطالب بتجمیع المعلومات من خالل شبكة االنترنیت عن المقرر وصیاغة ملخص لھ .-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج
التفكیر المنطقي والریاضیاتي في إیجاد حلول المسائل-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 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزاملدلیالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ، االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
.الخواص الجبریة لفضاءات المتجھات والتحویالت الخطیة استخدام علىالطالبقدرةتنمیة-١د
ً التعامل مع على الطالبقدرةتنمیة-٢د .الفضاءات المتماثلة خطیا
.والمناقشةالحوارعلىالطالبةقدرتطویر-٣د
-٤د



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- Stoll .R. R.  and Wong .E. T., Linear Algebra,
London, 1968.

2- Strang . G., Linear Algebra and Its Applications,
New York, 2nd , 1980.

3- Mostow. G. D. and  Sampson. J. H., Linear
Algebra, London, 1969.

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

فضاء المتجھات، فضاء المتجھات٣األول
عامة أسئلةنظري.الفضاء الجزئي

ومناقشة

ةجبر الفضاءات الجزئی٣الثاني
تقاطع، اتحاد، جمع و 

الجمع المباشر لفضاءات 
.جزئیة

عامةأسئلةنظري

االستقالل الخطي مع االستقالل الخطي٣الثالث
االمتحان نظريالمبرھنات ذات العالقة.

اآلني

أساس (قاعدة) فضاء فضاء المتجھاتقاعدة٣الرابع
أسئلة عامة نظري.المتجھات

ومناقشة

بُعد فضاء المتجھات اء المتجھاتبُعد  فض٣الخامس
مناقشةنظري.وخواصھما

االحداثیات و تغییر ٣السادس
القواعد

االحداثیات و تغییر 
الواجباتنظريالقواعد.

الجماعیة

المرتبة الصفیة والمرتبة ٣السابع
العمودیة للمصفوفة

المرتبة الصفیة والمرتبة 
العمودیة للمصفوفة 

.والعالقة بینھما
عامةأسئلةرينظ

االساسات (القواعد) في Rnفي القواعد٣الثامن
Rn.تقاریرنظري

الضرب العددي ٣التاسع
للمتجھات

الضرب العددي 
عامةأسئلةنظري.للمتجھات

الضرب االتجاھي ٣العاشر
للمتجھات

الضرب االتجاھي 
امتحان نظريللمتجھات.

شھري

التحویالت الخطیة مع التحویالت الخطیة٣الحادي عشر 
أسئلة عامةنظريامثلة.

مدى ، نواة التحویلو مدى التحویلنواة ٣الثاني عشر
مناقشةنظري.التحویل

مصفوفة التحویل ٣الثالث عشر
الخطي

مصفوفة التحویل 
أسئلة عامة و نظريالخطي وخواصھا.

مناقشة

الفضاءات المتماثلة ٣الرابع عشر
 ً خطیا

المتماثلة الفضاءات 
الواجباتنظريخطیاً.

الجماعیة
امتحان شاملنظري.الدوال الخطیةالدوال الخطیة٣الخامس عشر



العراق-جامعة البصرة، الجبر الخطي، جورج ضایف السبتي-٤
 ،١٩٨٨، ١.

مقدمة في الجبر ، خالد احمد السامرائي وسعد إبراھیم مھدي-٥
، الجزئیین األول والثاني، العراق-غدادجامعة ب، الخطي
١٩٨٩.

جامعة ، الجبر الخطي، یحیى عبد سعید ونزار حمدون شكر-٦
.١٩٨٨، ١، العراق- الموصل

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

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

القبول .١٣
١٠٧رالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


