
 كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية 
 الرياضيات قسم

 الخطة الدراسية للمساق

I. ) المعلوماث العامت عه المساق ) المادة الذراسيت: (Course information) 

  و.د.شيًبء ػبير ػبد انكريىأ. :اسم التذريسي  نظرية الزمر :اسم المساق  .1

  MAB03GT312:رمز المساق  .2 ػبد هللاأ.و.د.حبتى يحًد اييٍ              

 اجمالي عملي وظري الساعاث المعتمذة:  .3

 سبػبث3  3

 / المرحلة الثالثة لخامسالفصل الدراسي ا المستوى والفصل الذراسي:  .4

II.   وصف المساق( :Course description) 

1- Group with examples explain the definition of  group . 

2- Properties of group . 

3- Cyclic group . 

4- Symmetric group  . 

5- Order of group and order of element . 

6- Abelian  group  and center of group .  

7- Subgroup . 
 

8- Homomorphism of group 

 
 

III. مخرجاث تعلم المساق :(Course outcomes) 

  
  . انُظبو انريبضيانؼًهيت انثُبئيت و يفهى انطبنب يؼُى -1

. يفهى انطبنب يؼُى  انسيرة - -2  

دراست انفرق بيٍ يًيساث انسيرة وشبه انسيرة وانسير انجسئيت . -3  

يفهى انطبنب اَىاع انسيرة . -4  

انتُبظر . زيراالبدانيت و سيرةيتؼرف انطبنب ػهى يفهىو ان -5  

انسيرة . يفهى انطبنب يؼُى رتبت انؼُصر ورتبت -6  

يتؼرف انطبنب ػهى خصبئص انسيرة . -7  

 انجسئيت .سيريتؼرف انطبنب ػهى ان -8
 

 .يتؼرف انطبنب ػهى انتشبكم بيٍ انسير -9



IV. العملي ان وجذ ( : –) الىظري  قمواضيع المسا كتابت 

 وظري او عملي  وظري / التاريخ االسابيع

1  
  مراجعة لما سبق + امتحان يومي بالمعلومات السابقة

2  
وتطبيق التعريف على يفهم الطالب تعريف الزمرة 

 بعض االمثلة
 

3  
  يتعرف الطالب على خصائص الزمرة

4  
  دراسة الفرق بين مميزات الزمرة وشبه الزمرة

5  
  يفهم الطالب معنى زمرة ابدالية

6  
  يفهم الطالب معنى الزمرة المولدة

7  
  امتحان الشهر االول

8  
  يتعرف الطالب على مركز الزمرة

9  
الطالب معنى زمر التناظر .يفهم    

10  
يتعرف  الطالب على معنى رتبة العنصر ورتبة 

 الزمرة .
 

11  
اعطاء امثلة توضح معنى رتبة العنصر  ورتبة 

 الزمرة .
 

12  
  يتعرف الطالب على معنى الزمرة الجزئية .

13  
 اعطاء امثلة توضح معنى الزمر الجزئية 

.بعض النظريات المهمة في الزمر الجزئيةوتقديم   
 

14  
  امتحان الشهر الثاني

15  
.راعطاء موضوع التشاكل في الزم.   

  
اسبوع -51 اجمالي عدد االسابيع الدراسية  

V. الواجباث و المشاريع: 

 . اسئهت واجب َهبيت كم يحبضرة -1       

 كتببت تقرير ػٍ احد يىاضيغ انسير . -2

 جؼهته افضم تقرير.يُبقشت افضم تقرير واالستفبدة يٍ انًالحظبث انتي  -3

VI. االساسيت مصادر التعلم: 
 َظريت انسير تأنيف د.ببسم ػطب و د. ػبدل غسبٌ . -1

2- Group theory by M.Suzuki  

 

 



 : المصادر الساوذة

1- Introduction to modern algebra by M.Burton 

2-. Introduction to Modern Algebra by David Joyce      

 A first course in abstract algebra by J.B.Fraleigh -3 

 االمتحان النهائي السعي النشاط االمتحان العملي االمتحان الثاني االمتحان االول الدرجات االمتحانية

 15 15 / 10 40 60 

 المالحظاث الساعت القاعت الشعبت قاعت المحاضراث

 A,B حسب انجدول   

     
 

 توقيع التدريسي :               Shaymma_amer.edbs@uomustansiriyah.edu.iq   االلكتروني للتدريسي :البريد 

 

 توقيع رئيس القسم :                       تواجد التدريسي :                                                                          


