
                

قرر المخطط االسبوعي للم  
Course Weekly Outline 

 
 يسيردالتاسم  حسان عباس علي

Hassan.a.ali@uotelafer.edu.iq البريد اإللكتروني 

 المؤهل العلمي  رياضيات علوم  ماجستير

 العلمي اللقب مساعد مدرس

  العمل  مكان / جامعة تلعفر  مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي / رئاسة الجامعة
  وطرح وضرب المصفوفاتتعريف المصفوفات وانواعها , طريقة ايجاد المصفوفات , جمع  . 1
(الطريقة االعتيادية   . 2 المصفوفات  ايجاد محدد  , طريقة  المصفوفة  وخصائصها  طريقة   –محدد 

  العامل المتمم)
 طريقة كرامر)  –استخدام المصفوفات في حل انظمة المعادالت الخطية (طريقة المعكوس  . 3
  ) الضرب بثابت , ضرب المتجهاترح , فضاء المتجهات والعمليات على المتجهات (الجمع , الط . 4

  هدف المقرر 
  

الطالب   المصفوتأهيل  المصفوفة  لمعرفة نوع  ثم   فات وطريقة تكوين  وجمعها وطرحها وضربها ومن 
انظمة  حل  في  المحددات  استخدام  ذلك  وبعد  المحددات  إليجاد  المتبعة  والطرق  المصفوفة  محدد  ايجاد 

  المعادالت الخطية والطرق المتبعة في حلها والتطرق الى فضاء المتجهات وخواصها.
  دة عملي ساعات في االسبوع ساعتين نظري ساعة واح  3وتعطى محاضرات المصفوفات 

 قرر وصف الم

 د. عبد المجيد حمزة ناصر/ د. لميعة باقر جواد       1988الجبر الخطي   . 1
 د. معروف عبد الرحمن سمعان   الجبر الخطي وتطبيقاته        . 2
  د. علي عزيز    الرياضيات للصفوف االولى ادارة واقتصاد  .3

  ة ب المنهجيالكت

  التقييمات   االول الفصل   الفصل الثاني   السعي السنوي   ي ئالنها
 )تقسيم الدرجات (

50 %  50 %  25 %  25 %  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية  الكلية:

  الرياضياتالقسم: 
  االولى  المرحلة:

 المصفوفات :المادة
 الثاني  الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

  تلعفر  الجامعة:
 كلية التربية االساسية الكلية: 
  الرياضياتالقسم: 

  االولى المرحلة: 
 المصفوفات: المادة
  الثاني الدراسي: الفصل

والعملية  المادة النظريـــة   االسبوع  التاريخ 

  تعريف المصفوفات وانواعها  
 االول   

  طريقة ايجاد المصفوفات /جمع وطرح المصفوفات 
 الثاني   

 الثالث    ضرب المصفوفات

 الرابع    محدد المصفوفة وخصائصها

 الخامس    المصفوفات (الطريقة االعتيادية)طريقة ايجاد محدد 

 السادس     طريقة ايجاد محدد المصفوفات (طريقة العامل المتمم)

 السابع    استخدام المصفوفات في حل انظمة المعادالت الخطية 

 الثامن     حل المعادالت الخطية بطريقة كرامر 

 التاسع    حل المعادالت الخطية بطريقة المعكوس

 العاشر     المتجهات فضاء 

 الحادي عشر    جمع وطرح المتجهات

 الثاني عشر    ضرب المتجهات بثابت

 الثالث عشر    ضرب المتجهات

 الرابع عشر    امتحان نصف الفصل 

 الخامس عشر     امتحان نهاية الفصل


