
 اوصاف المساقات باللغة العربية 

 

 ( 0250101س.م( المتطلب السابق: ) 3( )1( الجبر الخطي )0250241) 

نظام المعادالت الخطية؛ المصفوفات والعمليات الجبرية على المصفوفات؛ األنظمة المتجانسة وغير  

األولية،  Rnالى  Rmوخواصها؛ فضاء المتجهات    المتجانسة؛ طريقة جاوس للحذف؛ المصفوفات 

 الفضاء الجزئي، األساس، طريقة إيجاد نظير المصفوفة؛ المحددات ؛ فضاء المتجهات االقليدية؛

البعد، فضاء الصفوف، فضاء األعمدة، والفضاء الصفري للمصفوفة، رتبة المصفوفة؛ فضاء 

 الضرب الداخلي؛ القيم المميزة والمتجهات المميزة؛ وعملية تحويل مصفوفة الى شكل قطري 

 

 ( 0250241س.م( المتطلب السابق: ) 3( )2( الجبر الخطي )4130250) 

خصائص مصفوفات التحليالت الخطيه, القيم الذاتيه  , Rnالى  Rmالتحويالت الخطيه من  ات مصفوف

, فضاءات و الضرب الداخلي, التعامد والزوايا في الفضاءات مع التقطير  والمتجهات الذاتيه,

التراكيب والتحويالت تشاكال تقابليا, التحويالت الخطيه, الضرب الداخلي, خطوات غرام شميدت, 

 ة، مصفوفات للتحوالت الخطية العامة، التشابه، التشابه، تطبيقات الجبر الخطي.العكسي

 

 س.م( المتطلب السابق: ال يوجد  3) االعمال( الرياضيات 250105)

من الدرجة الثانية، اإليرادات  اقترانات المعادالت غير الخطية،  , العرض والطلب,المعادالت الخطية 

مشتقة االقترانات االسية  ، االقترانات االقتصاديه الحديه والقيم القصوى، االشتقاقوالتكلفة والربح، 

د، المصفوفات، قاعدة كرامر،  على االقتصا وتطبيقاته ، التكاملاالشتقاقات الجزئية، واللوغاريتمية

 البرمجة الخطية. 

 

 

 س.م( المتطلب السابق: ال يوجد 3اساسيات المعرفة العلمية )( 0210122) 

مفهوم المعرفة، العلم، المنهج العلمي، دراسة عن بعض العلماء انجازاتهم عبر العصور، تاريخ  

على العلم والمعرفة وانتقالها بين األمم، العلوم بشكل عام،  تأثيرهاالعلوم والحضارات القديمة و 

بشرية: االحتباس الحراري وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وااليدز المشكالت التي تواجه ال

والسرطان.... الخ، تطور األفكار، العلم والتقنية: التقنية الحيوية وهندسة الجينات والخاليا الجذعية،  

 الرؤى المستقبلية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Description in the English Language 

 

(3 credit hours)  (250241 )Linear Algebra I 

System of Linear Equations, Gaussian Elimination, Methods to Find A-1  ,

Matrices, Determinants, Euclidean Vector spaces, General Vector spaces, 

Subspaces, Linear Independence and Dependent Basis, Dimension, Row 

Space, Column Space, Null Space, Theory and Applications .Vector spaces, 

matrices, determinants, Linear transformations, Gauss Jordan elimination, 

eigenvalues and eigenvectors, theory and applications  . 

Prerequisite: 250101    

 

(3 credit hours)  (413250 )IILinear Algebra  
, Properties of Matrix Transformations, mand Rn Matrix Transformations from R

Eigenvalues and Eigenvectors, Diagonalization, Inner Product Spaces, Angle and 

Orthogonality in Inner Products Spaces, Gram-Schmidt Process, Linear Transformations, 

Isomorphism, Compositions and Inverse Transformations, Matrices for General Linear 

Transformations, Similarity, Applications of Linear Algebra. 

250241 Prerequisite: 

 

(3 credit hours)  (250105 )Business Mathematics 

Linear Equations, Supply and Demand Analysis, Non-linear Equations, 

Quadratic Functions, Revenue, Cost and Profit, Differentiation, Marginal 

Functions, Optimization of Economic Functions, The Derivative of the 

Exponential and Natural Logarithm Functions, Partial Differentiation, 

Integration, Application on Economics, Matrices, Cramer’s Rule, Linear 

Programming  . 

Prerequisite: None  . 

 

The Basics of Scientific Knowledge (0210122) (3 credit hours)  

The concept of knowledge, science, the scientific method, a study of some 

scientists their achievements through the ages, history of science and ancient 

civilizations and its impact on science and knowledge and its transition 

between nations, science in general, the problems facing humanity: global 

warming and bird flu and swine flu, AIDS and cancer ... etc., the evolution 

of ideas, science and technology: biotechnology and genetic engineering and 

stem cells, visions of the future.  

Prerequisite: None 


