
 

 

 ))استمارة الخطة التدريسية ((

 اسم التدريسي
 

 هدى مهدي احمد

 البريد االلكتروني
 

Huda_ahmed10@yahoo.com 

 اسم المادة 
 

 الجبر الخطي

 مقرر الفصل
 

 الخطي /االستاذ الدكتور عبد المجيد حمزه الناصر,المدرسة لميعه باقر جوادالجبر 

 اهداف المادة 
 

 بالرياضيات  ة ربط مفاهيم الجبر الخطيوكيفي لب على منهجية الجبرالخطيطاتعريف ال
     ودراسة المصفوفات والعمليات الجبريه عليها والمحدده

للمصفوفهالمربعهوالمرافقهالثنائيهللمصفوفه وطرق حساب المعكوس والمصفوفات المتكافئه مع 
 وبعض التطبيقات االحصائية المهمه حل المعادالت الخطيه

 
 التفاصيل االساسية للمادة

 

                               الفصل األول:المصفوفات                                          

فصل الثاني: تجزئة المصفوفات والعمليات الجبرية عليها بطريقة التجزئة            ال  

بعض انواع المصفوفاتالفصل الثالث:   

المربعة ل الرابع: المحددة للمصفوفةالفص  

: المرافقه الثنائية للمصفوفه وطرائق حساب المعكوسالخامسالفصل     

ات المتكافئهادس:العمليات االولية والمصفوفالفصل الس  

 الفصل السابع: حل المعادالت الخطية  

 الفصل الثامن : المتجهات 

للمصفوفات الفصل التاسع: بعض التطبيقات االحصائيه المهمة  

 

 الكتب المنهجية 
 

   الجبر الخطي /االستاذ الدكتور عبد المجيد حمزه الناصر,المدرسة لميعه باقر جواد

 المصادر الخارجية 
 

 

االمتحان  المختبرات الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي تقدير الفصل 

 جمهوريةالعراق

 وزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي

 العلمي التقويمو  جهازاالشراف

 جامعة ديالى أسم الجامعه: 

 االدارة واالقتصاد   أسم الكليه: 

 االحصاء أسم القسم: 

  هدى مهدي احمد أسم المحاضر: 

 مدرس مساعداللقب العلمي: 

 ماجستير المؤهل العلمي:

قسم االحصاء جامعة ديالى كلية االدارة مكان العمل: 
 واالقتصاد 
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 النهائي
 20 20 - 60 

 معلومات اضافية 
 

وامتحانات  ينشهرييتكون من امتحانين درجة   20من والثاني  الفصل الدراسي االول كال من 
 يومية وهنالك درجات على الحضور اليومي وحل الواجبات اليومية   

 

 bdfملف بصيغة لىشبكةاالنترنته االلكتروني الجامعة موقع ستمارةعلىتنشراال
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المصفوفات:تعريف المصفوفه,المصفوفات المتساويه,العمليات   واجب بيتي 

 الجبريه على المصفوفه

12-16/10  

ch1. 

1 

المصفوفات القطرية:المصفوفه المثلثية العليا ,المصفوفه المثلثية   

 ,  السفلى,المصفوفه الثابته,المصفوفه الصفرية,مصفوفة الموحده

 حل بعض االمثلة 

   

19-23/10 2 

تجزئة المصفوفات والعمليات الجبرية بطريقة التجزئة,تجزئة   واجب بيتي 

 المصفوفة والجمع والطرح بالتجزئه

26-30/10 3 

بعض انواع المصفوفات:مبدلة المصفوفة,المصفوفات   واجب بيتي 

ل,مرافقة المصفوفة,مبدلة المتماثلة,المصفوفات الملتوية التماث

   المصفوفة

2-6/11 4 

معكوس  المصفوفات الهرمتيه المصفوفات الهرمتية الملتويه  واجب بيتي 

  حل بعض التمارين  المصفوفه

9-13/11 5 

 6 20/11-16  حل بعض التمارين   واجب بيتي 

المحددة للمصفوفة المربعة:التباديل ,المحددات,المحدد االول   واجب بيتي 

  , حل بعض التمارين  والمرافق

23-27/11 7 

المحيددات والمكمالت الجبرية,طرق حساب المحددات)طريقة   واجب بيتي 

   والمرافق,طريقة البالس(االسهم,طريقة المحيدد االول 

30-4/12 

ch2. 

8 

 9 11/12-7    حل بعض التمارين    واجب بيتي 

: حل بعض  المرافقة الثنائية للمصفوفة وطرائق حساب المعكوس    واجب بيتي 

 التمارين

14-18/12 10 

 11 25/12-21 9طرائق حساب معكوس المصفوفه)المرافقة الثنائية,التجزئة  واجب بيتي 

 12 1/1-28  ,   حل بعض التمارين     واجب بيتي 

مليات االولية والمصفوفات المتكاف:رتبة المصفوفة,العمليات  الع  واجب بيتي 

 االولية,معكوس العمليات االولية 

4-8/1 

 ch3. 

13 

المصفوفات المتكافئه,المصفوفات االولية وحساب المعكوس   واجب بيتي 

 حل بعض التمارين   العمليات االولية للمصفوفه باستخدام

11-15/1 14 

,طرائق حل المعادالت  حل المعادالت الخطية:المعادالت الخطية  واجب بيتي 

الخطية )طريقة المحددات)طريقة كريمر(,باستخدام معكوس 

 حل بعض التمارين  المصفوفه( 

18-22/1 15 

  16 29/1-25   واجب بيتي 
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المتجهات:تعريف المتجه,مجموع متجهين,المتجه الصفري,سالب   واجب بيتي 

   :حل بعض التمارين    ينالمتجه,طرح المتجه

15-19/2 17 

حل بعض  الضرب القياسي لمتجهين,المتجهان المتعامدان,طول المتجه  واجب بيتي 

 التمارين  

22-26/2 18 

 19  5/3-1 حل تمارين    واجب بيتي 

 20 12/3-8 المتجهات في الفضاء الثنائي)المستوي( حل بعض التمارين   واجب بيتي 

 21 19/3-15 المتجهان المتكافئان حل بعض التمارين  واجب بيتي 

في الفضاء الثالثي حل بعض التمارين المتجهات                                    واجب بيتي   22-26/3 22 

 23 2/4-29 الجمع,الضرب,الضرب بثابت حقيقي,الضرب القياسي   واجب بيتي 

 24 9/4-5  : حل بعض التمارين   واجب بيتي 

 25 16/4-12  : حل بعض التمارين  متجهات الوحده القياسيه,التركيبه الخطيه  واجب بيتي 

: حل بعض  القيم الذاتيةة,ايجاد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للمصفوفه  واجب بيتي 

  التمارين 

29-23/4 26 

 30/4-26  حل بعض التمارين تحويل المصفوفه المربعه الى الصورة القطرية    واجب بيتي 

ch5. 

27 

 28 7/5-3  بض التطبيقات االحصائية المهمه  واجب بيتي 

 29 14/5-10    : حل بعض التمارين التوزيعات :التوزيعات الشرطية  واجب بيتي 

 30 21/5-17 : حل بعض التمارين  اتحليل االنحدار  واجب بيتي 

 31 28/5-24 : حل بعض التمارين تصميم وتحليل التجارب  واجب بيتي 

 

Dean Signature                                                               INSTRUCTOR 

 

 

 


