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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

يوفروصفالمقررهذاإيجازاًمقتضيًاألهمخصائصالمقررومخرجاتالتعلمالمتوقعةمنالطالبتحقيقهامبرهنًاعماإذاكانقدحققاالست
 .والبدمنالربطبينهاوبينوصفالبرنامج .فادةالقصوىمنفرصالتعلمالمتاحة

 

 جاهعت الوىصل انمؤسسة انتعهيمية .1

 انقسم اندامعي / انمزكز .2
وااللتصاد / ًظن  اإلدارةكلٍت 

 اإلدارٌتالوعلىهاث 

 ىاألول الورحلت –الرٌاضٍاث لإلدارة اسم / رمز انمقزر .3

 بكالىرٌىش ًظن الوعلىهاث االدارٌت انثزامح انتي يذخم فيها .4

 اسبىع( 33) حضىر الساهً لوذة أشكال انحضىر انمتاحة .5

 (2319-2318) سٌىيًظام  انفصم / انسىة .6

 ساعاث اسبىعًٍا( 4) )انكهي(عذد انساعات انذراسية  .7

 2319 - 2318 تاريخ إعذاد هذا انىصف .8

 انمقزر:أهذاف  .9
  تعلٍن الطلبت هادة الرٌاضٍاث وتذرٌبهن على حل

التوارٌي واالهثلت التً تساعذ الطالب فهن الوفاهٍن 

 .االساسٍت فً الرٌاضٍاث وجبر الوصفىفاث

  الوصفىفاث استخذام وتطبٍك كٍفٍت تسوٌذ الطلبت عي

 .فً الوعادالث االلتصادٌت



 

 ت ًظرٌت البٍاى والتوثٍل الهٌذسً لها .دراس

 
 
 
 

 

 مخزخات انتعهم وطزائق انتعهيم وانتعهم وانتقييم .13

 طزائق انتعهيم وانتعهم أ. 

 التعرف على االعذاد  والفتراث واًىاعها.-1أ

 الوجوىعاث وعولٍاتها والمٍوت الوطلمت .-2أ

والعولٍاث الجبرٌت علٍها الوصفىفاث واًىاعها  -3أ

 والوحذداث والوعكىش .
 .طرق حل ًظام الوعادالث الخطٍت-4أ

 الوتجهاث وًظرٌت البٍاى. -5أ

 

 

 

 

 ائق انتقييم ب. طز

 

 

 

 

 

 

 انتفكيز مهاراتج. 

 

 

 طرٌمت الوٌالشت. 1

 طرٌمت العروض العولٍت. 2

 

 تقاتهية انتىظيف وانتطىر انشخصي( انمهارات األخزي انمتعهقةانمهارات انعامة وانمىقىنة ). د
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق أو 

 الموضوع
طريقت 

 التعليم
 طريقت التقييم

   االعداد وانواعها  4 1

   الفترات وانواعها  4 2

   المجموعات وانواعها  4 3

   المجموعاتالعمميات عمى   4 4

   المتباينات وطرق حمها وخواصها  4 5

   القيمة المطمقة/تعريفها خواصها  4 6

   حل متباينات القيمة المطمقة  4 7

   المصفوفات وانواعها  4 8

   العمميات الجبرية عمى المصفوفات  4 9

   /انقياسي/مصفىفةضرب المصفوفات  4 13

   خواص  ضرب المصفوفات  4 11

   المحددات وطرق حسابها  4 12

   خواص المحددات  4 13

   المصفوفة المرافقة  4 14

   اسئمة وتطبيقات/امتحان  4 15

   2*2معكوس المصفوفة  4 16



 

   3*3معكوس المصفوفة  4 17

   خصائص معكوس المصفوفة  4 18

19 4  
حل نظام المعادالت الخطية باستخدام 

 المعكوس
  

23 4  
نظام المعادالت الخطية باستخدام حل 

 كريمر
  

21 4  
حل نظام المعادالت الخطية باستخدام 

 مبدلة المصفوفة
  

22 4  
المتجهات /العمميات الجبرية عمى 

 المتجهات  
  

23 4  
انضزب انقياسي نهمتده وطىل 

 انمتده
  

24 4  
انتزكية انخطي واالعتماد 

 انخطي
  

   االستقالل الخطي  4 25

   000نظرية البيان/مفهوم رتبة  4 26

   التمثيل الهندسي لمبيان  4 27

   انثيان انكامم/اندزئي...  4 28

   الدروب والدارات واالشجار  4 29

   اسئمة وتطبيقات/امتحان  4 33
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 انثىية انتحتية  .12

 انقزاءات انمطهىتة:
 كتة انمقزر 
 اخزي 

الرٌاضٍاث عبذ الرزاق ,علً عسٌس, 

 1989الوٌتهٍت,

 ثحوذاى ,فتحً خلٍل, الرٌاضٍا

 2339للعلىم االدارٌت والوالٍت , 

كرٌن ,عذًاى, الرٌاضٍاث لاللتصاد 

 2333واالدارة,

صبري ,عسام . صادق ,صالح 

 2333, 131,الرٌاضٍاث 
شاهر،ثائر فيصل،عكور،سامر محمد،الرياضيات في العلوم 

 2010واالقتصادية،المالية واالدارية 

  ةمتطهثات خاص

وتشمم عهً سثيم انخذمات االختماعية )

انمثال محاضزات انضيىف وانتذرية 

 انمهىي وانذراسات انميذاوية( 

 
 
 
 
 

 انقثىل  .13

 اليىخذ انمتطهثات انساتقة

 43 أقم عذد مه انطهثة 

 65 أكثز عذد مه انطهثة 


