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  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

	الجامعة التكنولوجیة التعلیمیةالمؤسسة  .١

	العلوم التطبیقیة القسم الجامعي / المركز .٢

	212	ASMC اسم / رمز المقرر .٣

  علوم في الریاضیاتبكلوریوس  البرامج التي یدخل فیھا .٤

	ثانیة/المرحلة الالطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة .٥

	٢٠١٦/٢٠١٧ سنوي الفصل / السنة .٦

	ساعة  120 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

  ١/٩/٢٠١٦ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨

 أھداف المقرر .٩

 فضاء المتجهات وجمیع خواصه.بمفوم یهدف المقرر الى تعریف الطالب 

	

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

  اعطاء الطالب مفهوم الجبر الخطي والدوال الخطیة والضرب الداخلي وایجاد القیم الذاتیة والمتجهات الذاتیة   

  للصفوفات واختبار القابلیة للتقاطر للمصفوفات.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
  المختلفة.التعرف على فضاءات المتجھات  - ١أ
  ایجاد مصفوفة التحویالت الخطیة- ٢أ
  كیفیة ایجاد اساس متعامد لفضاء المتجھات- ٣ا
  كیفیة ایجاد القیم الذاتیة والمتجھات الذاتیة للمصفوفات المربعة.- ٤ا
	اختبار القابلیة للتقاطر للمصفوفات المربعة- ٥أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب
  اساس لفضاءات المتجھات. لب كیفیة ایجادتعلم الطا – ١ب
  تعلم الطالب كیفیة ایجاد رتبة مصفوفة مربعة. – ٢ب
  تعلم الطالب كیفیة ایجاد القیم الذاتیة والمتجھات الذاتیة للمصفوفات المربعة. – ٣ب
	  . تعلم الطالب اختبار القابلیة للتقاطر للمصفوفات المربعة - ٤ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

	استخدام الحاسوب   -
	المناقشة  -
	اعداد التقاریر -

 طرائق التقییم      

	االمتحانات الیومیة والشھریة  -

  مھارات التفكیر -ج

  الخاصة بالمشاریع االسكانیةاالبداعي  لحل المشكالت التصمیمیة  –التفكیرالعقلي  -١ج    

   -٢ج   

  -٣ج
  

	

 طرائق التعلیم والتعلم     

  المناقشة -

 التعلیم المبني على التفاعل الجماعي في حل المشكالت .    -

 طرائق التقییم    

التي تؤدي الى تنمیة عملیة االستدالل  MCQاواستخدام اسئلة االختبار المتعدد الیومیةاالمتحانات 

	واالنتزاع الفكري للمفاهیم المعرفیة.
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  المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى  -د 
  المحاورة المباشرة مع الطالب -١د
  االسئلة المباشرة   -٢د
  -٣د
	   -٤د

	الفصل االول  -بنیة المقرر .١١

	مخرجات التعلم المطلوبة	الساعات	األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

	أو الموضوع
طریقة 
	التعلیم

طریقة 
	التقییم

  محاضرة الفصل االول  المتجهات مع االمثلةفضاء تعریف  4 ١

  محاضرة الفصل االول  ف الفضاء الجزئي مع االمثلةتعری 4 ٢

٣ 4 
تعریف االساس وایجاد االساسات والبعد 

 لفضاءات مختلفة
 تمرین محاضرة الفصل االول

 امتحان یومي محاضرة الفصل االول حل تمارین مختلفة مع اجراء اختبار 4 ٤

  محاضرة الفصل الثاني تعریف الدوال الخطیة مع االمثلة 4 ٥

 امتحان یومي محاضرة الفصل الثاني ایجاد مصفوفة التحویل الخطي 4 ٦

  محاضرة الفصل الثاني تغیر االساسات والعالقة بین المصفوفتین 4 ٧

٨ 4 
حل تمارین مختلفة على المواضیع 

 السابقة
 تمرین محاضرة الفصل الثاني

٩ 4 
كیفیة ایجاد نواة ومجموعة الصور 

 لتحویل خطي
  محاضرة الفصل الثاني

١٠ 4 
كیفیة ایجاد اساس لنواة وفضاء الصور 

 لتحویل خطي
  محاضرة الفصل الثاني

١١ 4 
حل تمارین مختلفة على المواضیع 

 السابقة
 تمرین محاضرة الفصل الثاني

١٢ 4 
كیفیة ایجاد رتبة مصفوفة مربعة مع 

 االمثلة          
  محاضرة الفصل الثاني

  محاضرة الفصل الثاني كیفیة حل منظومة خطیة متجانسة 4 ١٣

١٤ 4 
كیفیة حا منظومة غیر متجانسة من 

 المعادالت الخطیة
  محاضرة الفصل الثاني

   امتحان امتحان شامل 4 ١٥
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	الفصل الثاني -بنیة المقرر .١٢

	مخرجات التعلم المطلوبة	الساعات	األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

	أو الموضوع
طریقة 
	التعلیم

طریقة 
	التقییم

  محاضرة  الفصل الثالث  فضاءات الضرب الداخلي 4 16

  محاضرة  الفصل الثالث  كیفیة ایجاد اساس متعامد 4 17

 امتحان یومي محاضرة  الفصل الثالث  حل تمارین مختلفة 4 18

  محاضرة  الفصل الثالث  امتحان 4 19

20 4 
ایجاد القیم الذاتیة والتجھات الذاتیة 

  للمصفوفات المربعة
  محاضرة  الفصل الرابع 

21 4 
القابلیة للتقاطر المصفوفات اختبار 

  المربعة باستخدام المتجھات الذاتیة
 امتحان یومي محاضرة  الفصل الرابع

 تمارین محاضرة  الفصل الرابع  مختلفةحل تمارین  4 ٢2

  محاضرة  الفصل الرابع  امتحان 4 23

24 4 
اختبار التقاطر بواسطة متعدد الحدود 

  االصغر
  محاضرة  الفصل الرابع

  محاضرة  الفصل الرابع  كیفیة رسم مقاطع المخروط 4 25

  محاضرة  الفصل الخامس  قابلیة التقاطر للمصفوفات المتناظرة 4 26

27 4 
القیم الذاتیة والتجھات الذاتیة للمصفوفات 

  المتناظرة
  محاضرة  الفصل الخامس

    الفصل الخامس  حل تمارین مختلفة 4 28

    الفصل الخامس  امتحان  29

      شامل  امتحان 4 ٣٠

 البنیة التحتیة  .١٣

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة	
 كتب المقرر	
      أخرى	

Linear Algebra an Introduction by A.O. Morris    
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	القبول  .١٤

		المتطلبات السابقة

	20	أقل عدد من الطلبة 

	60	أكبر عدد من الطلبة 

  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

	والمواقع االلكترونیة )

www. Housing .com  

ورشة عمل قطاع االسكان في العراق واتجاهات السیاسات ، -٢

 ٢٠٠٦كانون االول / دیسمبر،  ٧- ٦عمان 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

	المھني والدراسات المیدانیة ) 

التطبیق العملي للمادة یكون من خالل مادة التصمیم الحضري 

  والمعماري


