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مستوى المقرر :الرابع
وصف المقرر :
المصفوفات والعمليات عليها والمحدداتوطرق حسابها وأنظمة المعادالت الخطية
وطرق حلها
فضاءات المتجهات :الفضاء الجزئي،التركيبات الخطية ،االستقالل واالرتباط
الخطي ،األساس والبعد ،رتبة المصفوفة،
اإلحداثيات وتغيير األساس ،الجمع المباشر
للفضاءات الجزئية.
فضاء الضرب الداخلي ،التعامد وطولالمتجه ،الزاوية بين متجهين واألساسات
العيارية المتعامدة والمتمم العمودي واإلسقاط
العمودي.
التحوبالت الخطية وخواصها وكذلك تقديمنواة وصورة التحويل الخطي ومبرهنة البعد ثم
تقديم بنية التحويالت الخطية وخواصها وكذلك
تقديم مفهوم التماثل بين فضاءات المتجهات
وأخيرا التعرف على مصفوفة التحويل الخطي
والمؤثر الخطي.
القيم والمتجهات المميزة وخواصها وكيفيةحساب القيم والمتجهات المميزة لمصفوفة
مربعة ومناقشة قابلية المصفوفة لإلستقطار،
وأخيرا التعرف على القيم والمتجهات المميزة
للمؤثر الخطي وكيفية حسابها.

أهداف المقرر :
 المصفوفات والعمليات الجبرية عليها،
المحددات ،واستخدام هذه المفاهيم في

الساعات المعتمدة4:
Module Description
Matrices
Determinants
Systems of linear equations
Vector spaces
Inner product spaces
Linear transformations
Eigenvalues and eigenvectors and
diagonalization

Module Aims
The main purpose for this course

حل نظم المعادالت الخطية.
 فضاء المتجهات وفضاء الضرب
الداخلي.
 التحويالت الخطية وخواصها.
 القيم والمتجهات المميزة للمصفوفة
المربعة وخواصها وكيفية حسابها
وتطبيقات عليها.

is to introduce:

Matrices -1
Determinants. -2
Systems of linear equations. -3
Vector spaces. -4
Inner product spaces. -5
Linear transformations. -6
Diagonalization of matrices. -7
مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
استيعاب المفاهيم األساسية في الجبر الخطي مثل
المصفوفات والعمليات عليها والمحددات وطرق
حسابها وكذلك التعرف على طرق حل انظمة
المعادالت الخطية ،ثم تقديم مفهوم فضاء المتجهات
والمواضيع المرتبطة به مثل الفضاء الجزئي والتركيب
واالستقالل واالرتباط الخطي  ،ثم تقديم مفهوم األساس
والبعد وكذلك رتبة المصفوفة وإحداثيات المتجه
بالنسبة ألساس معين ثم تغيير األساس والجمع المباشر
بعد ذلك يتم تقديم مفهوم الضرب الداخلي واألساسات
العيارية المتعامدة ثم تقديم المتمم العمودي واإلسقاط
العمودي .بعد ذلك يتعرف الطالب على مفهوم التحويل
الخطي ونواة وصورة التحويل الخطي ومبرهنة البعد
ثم تقديم مفهوم التماثل بين فضاءات المتجهات ثم
مصفوفة التحويل والمؤثر الخطي وأخيرا يتعرف
الطالب على القيم والمتجهات المميزة للمصفوفة
المربعة وكيفية حسابها وخواصها ثم قابلية المصفوفة
المربعة لالستقطار

-Define matrix operations and
state their main properties.
-Write the calculations to find
determinants and matrices
inverses.
-Define vector spaces and
subspaces, and state their main
properties.
-Define inner product spaces and
the orthogonal complements of
subspaces, and state their main
properties.
-Define linear transformations and
their kernels and images, and state
their main properties.
-Define eigenvalues and
eigenvectors of a matrix and state
their main properties.
-Define diagonalizability of a matrix
and state its conditions.
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