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  منىذج وصف املقرر

العاهحالرياضياخ   
 وصف املقرر

 

 

المؤسسة التعليمية -1 جامعة البصرة  

/ المركز العلميالمسم  -2 لسم المحاسبة  
ورمز الممرر /  اسم -3 الرياضيات العامة   

رات نظريةضمحا أشكال الحضور المتاحة -4   
الفصل / السنة -5 المرحلة االولى /  نظام فصلي  

د الساعات الدراسية )الكلي(عد -6 3  
1/7/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7   

أهداف املقرر -2  
تعريف الطالب بالمصفوفات  ويحدد انواعها يهدف الى -  

 -عمليات على المصفوفات
يطلع على المحددات وانواعها وخواصها-  

يتعرف الطالب على معكوس المصفوفة وطرق حسابه-  
ادالت الخطيه باستخدام المعكوس والمحدداتيطلع الطالب على حل المع-  

خمرجاخ الربناهج املطلىتح  وطرائق الرعلين والرعلن والرقيين -9  

األهداف املعرفيح -أ  
فهى طثيعح انًصفىفاخ كُظاو  يتكايم يٍ انًعرفح و يحاونح كيفيح استثًارها في انًجاالخ انًانيح  -1أ

 واالداريح واالقتصاديح
 

ٍ ريىز ويصطهحاخ واشكال ورسىو.فهى يفرداخ ا -2أ نًصفىفاخ  ي  

فهم  الدالة كمفهوم مبسط واالستعانة بالرسوم التوضيحية -3أ  
-4أ  

-5أ  

قرراخلاصح تامل يح ملهاراذألهداف اا  -ب  
 استخذاو انًصفىفاخ   في انتعثير عٍ انًىاقف انحياتيح -1ب

ذديح وجذونتها وتًثيهها وتفسيرهااكتساب انقذرج عهى جًع وتصُيف انثياَاخ انكًيح وانع -2ب    

 
 

طرائق الرعلين والرعلن  
.ساعاخ اسثىعياً طىال انفصم انذراسي 3انًحاضراخ انتي ستهقى عهى انطهثح تًعذل  -  

ًادج ان فرداخوانًتعهقح تانًادج، ودراسح راتيح نثقيح ي خاصحان انًصادرانعىدج يٍ قثم انطانة إنى  - .1
 انذراسيح

 وانًُاقشح في انًحاضرج. انتحضير وانًشاركح - .2
االستعانة بالرسوم والمخططات التوضيحية  -3  

يوفر وصف الممرر هذا ايجازا ممتضيا الهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

مبرهنا عما اذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج. 
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- 
- 

طرائق الرقيين  
ٍ انطانة - انىاجثاخ انتي تطهة ي  

مشاركة الطالب في حل الواجبات داخل الماعة -  
اليومية والشهرية  االمتحانات-  

األهداف الىجدانيح والقيويح -ج  

طلبةاشعال روح التنافس االيجابي بين ال-1ج  
زيادة ثمة الطالب بنفسه من خالل مشاركته في الدرس-2ج  

تشجيح روح التعاون بين الطلبة من خالل تشكيل مجاميع لحل الواجبات -3ج  

-4ج  

طرائق الرعلين والرعلن  
الماء المحاظرات النظرية -  
المطالبه بحل الواجبات  -  

منح درجات اضافية تشجيعيه للطلبة -  

 
طرائق الرقيين  

21درجة االمتحان االول منح   - 

21منح درجة االمتحان الثاني  - 
درجات تمسم على حل الواجبات والمشاركه داخل الدرس 11  - 

51درجة االمتحان النهائي  - 
 

)المهارات االخرى المتعلمة بمابلية التوظيف وااتطور الشخصي(املنقىلحالرأهيليح املهاراخ العاهح و -د  

جًع وتصُيف انثياَاخ انكًيح وانعذديحتحفيز الطلبة على كيفية   - 1د  

-معرفة كيفية جدولة البيانات 2د  
         ناتمعرفة كيفية تمثيل البيا -3د      

-  كمصفوفة وتفسيرهاتمثيل البيانات   4د   
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تنيح املقرر -10  

طريقح 
الرقيين  

طريقح الرعلن  و املىضىع  اسن الىحدج / املساق ا املطلىتح  خمرجاخ الرعلن   األسثىع الساعاخ 

ونماش أسئلة  1 3 تعرف المصفوفات وانواعها تعرف المصفوفة محاضرات/الصف 
 2 3 جمع وططرح المصفوفات عمليات على المصفوفات = 
 3 3 الضرب في ثابت عمليات على المصفوفات = 

 4 3 ضرب المصفوفات = = 
 5 3 اعطاء امثله وتمارين اثرائية = = 

 6 3 المحددات المحددات              = 
 7 3 انواع المحددات =                  = 
 2 3 خصائص المحددات =                  = 
 9 3 امثلة وتمارين عامة =                  = 
 11 3 المصفوفة المرافمة معكوس المصفوفة      = 
 11 3 معكوس المصفوفة = = 
 12 3 المعادالت الخطية الخطيةالمعادالت         = 

حل انظمة المعادالت الخطية  حل انظمة المعادالت الخطية = 

 باستخدام المصفوفات

3 13 

 14 3 طريمة كرامر = = 
 15 3 تعريف الدالة وانواع الدوال الدالة = 
 16 3 الغاية واستمرارية الدوال الغاية = 
اعد االشتماقومشتمة الدالة ول المشتمة =    17 

 

الثنيح الرحريح -11  
الكرة:  

) تأليف الدكتور كاظم الالمي (طرق رياضية-1  
الرياضيات المنتهية )د. علي عزيز علي ( -2  

ماتها )م. وفاء عبد الصمد و المدرس بهاء عبد الرزاق (المصفوفات وتطبي -3  
4-  

 

:الكرة املقررج املطلىتح  
 * 
 * 

* 
* 

* 

المصفوفات وتطبيماتها -1 - 

لرياضيات المنتهية-2  

املراجع الرئيسيح ) املصادر (  
 - ا

- 
 

الكرة واملراجع الري يىصي تها ) اجملالخ  
العلويح ، الرقارير ...........(  

- 
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- 
- 
 

ويكثيذيا--1  

يىتيىب -2  

املراجع االلكرتونيح  ، هىاقع االنرتند   
- 

- 

 

 

خطح ذطىير املقرر الدراسي -12  
تأنيف كتاب يشترك يضى يعظى  يفرداخ انًصفىفاخ -  

اعتًاد يصادر تكىٌ في يتُاول يذ انطانة -  

- 

- 

  

 

 

 

 هدرسح املادج
وفاء عثد الصود عاشىرم.   


