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 ... وصف المساق الدراسي ...
 ........1029-1028.......العام الدراسي :                               الرياضيات.............القسم : ...

I. :اىَعيىٍاخ اىعاٍح عِ اىَساق       )                                                    ( 

  زٍشّظشَح اى  :اسٌ اىَساق  .1

  MAB03GT312   اىَساق وسقَه:سٍز   .2

 اإلخَاىٍ ذذسَة عَيٍ سَْاس ٍحاضشج اىساعاخ اىَعرَذج:  .3

 ساعات 9 / / / ساعات3

 ص((الفصل الدراسي السادس / المرحلة الثالثة    اىَسرىي واىفصو اىذساسٍ:  .4

 الجبرالخطي اىَرطيثاخ اىساتقح ىيَساق  .5

 نهاية كل موضوع .واجبات في  -1 اىَرطيثاخ اىَصاحثح ىيَساق  .6

 .  زمرتقرير عن احد المواضيع في ال -2

 اليوجد اىثشّاٍح/اىثشاٍح اىرٍ َرٌ فُها ذذسَس اىَساق  .7

 اللغة االنكليزية ىغح ذذسَس اىَساق  .8

 حسب الجدول القاعات الدراسية ٍناُ ذذسَس اىَساق  .9

 . د.شَُاء عاٍش عثذ اىنشٌَ ا.ً  اسٌ ٍعذ ٍىاصفاخ اىَساق  .10

 ً.د عيٍ مشٌَ 

 يوجدال وذاسَخ اىَصادقح عيً ٍىاصفاخ اىثشّاٍحخهح   .11
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II. وصف اىَساق( :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. ٍخشخاخ ذعيٌ اىَساق :(Course outcomes) 
 

  . انُظاو انرَاضٍانؼًهُح انثُائُح و َفهى انطانة يؼًُ -1

. َفهى انطانة يؼًُ  انسيرج - -2  

انجسئُح .دراسح انفرق تٍُ يًُساخ انسيرج وشثه انسيرج وانسير  -3  

َفهى انطانة اَىاع انسيرج . -4  

انتُاظر . زيراالتذانُح و سيرجَتؼرف انطانة ػهً يفهىو ان -5  

َفهى انطانة يؼًُ رتثح انؼُصر ورتثح انسيرج . -6  

َتؼرف انطانة ػهً خصائص انسيرج . -7  

 انجسئُح .سيرَتؼرف انطانة ػهً ان -8
 

 َتؼرف انطانة ػهً انتشاكم تٍُ انسير. -9
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IV. ٍىاضُع اىَساق وٍىاءٍرها تَخشخاخ اىرعيٌ  مراتح 
 مراتح وحذاخ /ٍىاضُع ٍحرىي اىَساق

 اىداّة اىْظشٌ                                                           أوال:

 ٍخشخاخ اىرعيٌ  اىشقٌ
 وحذاخ

 اىَساق
 اىَىاضُع اىرفصُيُح

عذد 

 األساتُع
الساعات 

 الفعلية
الطالب معنى العملية الثنائية والنظام يفهم  1

 الرياضي

مراجعة لما سبق + امتحان يومي  وحدات 3
 بالمعلومات السابقة

 ساعات3 أسبوع1

.يفهم الطالب معنى  الزمرة 2 وتطبيق  زمرةيفهم الطالب تعريف ال وحدات 3 
 التعريف على بعض االمثلة

 ساعات3 أسبوع1

وشبه دراسة الفرق بين مميزات الزمرة  3

 الزمرة والزمر الجزئية

 ساعات3 أسبوع1 زمريتعرف الطالب على انواع ال وحدات 3

 ساعات3 أسبوع1 ابدالية زمرةيفهم الطالب معنى  وحدات 3 يفهم الطالب انواع الزمرة 4

يتعرف الطالب على مفهوم الزمرة  5

 االبدالية وزمر التناظر

 دراسة الفرق بين مميزات الزمرة وشبه وحدات 3
 الزمرة

 ساعات3 أسبوع1

يفهم الطالب معنى رتبة العنصر ورتبة  6

 الزمرة

يتعرف الطالب على يتعرف الطالب  وحدات 3
.خصائص الزمرة  

 ساعات3 أسبوع1

.يتعرف الطالب على خصائص الزمرة 7  ساعات3 أسبوع1 امتحان الشهر االول وحدات 3 

 ساعات3 أسبوع1 الطالب معنى الزمرة المولدةيفهم  وحدات 3 يتعرف الطالب على الزمرالجزئية 8
يفهم الطالب معنى التشاكل وكيفية  9

التحقق من الدالة اذا كانت تمثل تشاكل ام 
 ال

 ساعات3 أسبوع1 يتعرف الطالب على مركز الزمرة 

 ساعات3 أسبوع1 يفهم الطالب معنى زمر التناظر .   10
يتعرف  الطالب على معنى رتبة العنصر    11

 ورتبة الزمرة
 ساعات3 أسبوع1

اعطاء امثلة توضح معنى رتبة العنصر     12
 ورتبة الزمرة .

 ساعات3 أسبوع1

 ساعات3 أسبوع1 يتعرف الطالب على معنى الزمرة الجزئية .   13
 اعطاء امثلة توضح معنى الزمر الجزئية    14

وتقديم بعض النظريات المهمة في الزمر 
 الجزئية.

 ساعات3 أسبوع1

يفهم الطالب معنى التشاكل وذلك من خالل    15
اعطاء امثلة توضح ذلك وكيفية الحكم على 

 الدالة هي تمثل تشاكل ام ال.

 ساعات3 أسبوع1

   ساعة 51أسبوع و  11 إخَاىٍ األساتُع واىساعاخ

 اىداّة اىعَيٍ:                                             ثاُّا:

 )ٍىاضُع( اىعَيٍ ذنرة ذداسب

 مخرجات التعلم اىساعاخ اىفعيُح عذد األساتُع اىرداسب اىَخرثشَح اىشقٌ
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1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إخَاىٍ األساتُع واىساعاخ

V. :وٍْها اىذساسُح اىقاعح فٍ ذسرخذً اسرُشاذُدُاخ عذج هْاك اسرشاذُدُح اىرذسَس: 

 .اىََنْح اىحيىه عِ واىثحث اإلتذاعُح األفناس ذىىُذ ذحفُز اىَرعيٌ عيً خاله ٍِ اىزهٍْ اىعصف اسرشاذُدُح -1

 ثٌ أعضاء، 4 ٍِ ٍنىّح صغُشج ٍدَىعاخ عذج إىً اىطالب ذقسٌُ خاله ٍِورىل  اىدَاعٍ اىعَو اسرشاذُدُح -2

 . عَيُح مفاءج َنسة اىَرعيٌ َدعو وهزا ٍعُْح واخثاخ إعطائهٌ

ثٌ اىقُاً  ىيَشاسمح اىدَُع أٍاً اىَداه وفرحىيَرعيٌ  اىفشدَح تاىفشوق االهرَاًورىل ت اىَْاقشح اسرشاذُدُح-3

  عيُهٌ . تاىثْاء ورىل  رحفُزهٌت

VI. :ٌٍصادس اىرعي 
 )انًؤنف، انؼاو، انؼُىاٌ، يكاٌ انُشر وانُاشر(

 ) ال تسَذ ػٍ يرجؼٍُ( : اىَشاخع اىشئُسح .أ 
1- Introduction to Modern Algebra by David Joyce, Clark University,2017. 

2- Topics in Algebra 2nd edition by John Wiley & Sons, New York • Chichester • Brisbane • Toronto • Singapore, Printed in the 

United States of America, 1975. 

 اىَشاخع اىَساّذج .ب 
 .7691ٍقذٍح فٍ اىدثشاىَدشد اىحذَث ذأىُف تُشذىُ ,خاٍعح هاٍشاَش,ذشخَح عثذاىعاىٍ خاسٌ ٍحَذ و سْاء عثذ ٍحَذ,خاٍعح اىَىصو 

 اىنرة واىَشاخع االثشائُح )اىذوسَاخ اىعيَُح،...اىخ(: .ج 
 Introduction to modern algebraic concepts by R.E.Larson, University of Nebraska, Addison -Wesley Publishing 
Company,1974. 

 اىَصادس اإلىنرشوُّح وٍىاقع اإلّرشّد...اىخ .د 
http://www.e-booksdirectory.com/listing.php?category=43&gclid=EAIaIQobChMIgZTktOql2QIVS-

AZCh1RBAjQEAMYASAAEgKxzPD_BwE 

VII. :سُاسح اىَساق وضىاتطه 

1.  
 :  اىرعيَُُحسُاسح حضىس اىفعاىُاخ 

2.  
 َتى تحذَذ انسُاسح انًتثؼح فٍ حاالخ تكرار تأخر انطانة ػٍ حضىر انفؼانُاخ انتؼهًُُح  : اىحضىس اىَرأخش 

3.  
  تحذَذ انسُاساخ انًتثؼح فٍ حاالخ انغُاب ػٍ االيتحاٌ و تىصُف انسُاسح انًتثؼح فٍ حاالخ تأخر انطانة ػٍ االيتحاٌ. :ضىاتط االٍرحاُ

4.  
 اٌ وجذخ أو انًشارَغ ويا َترتة ػهً تأخُر أو ػذو تقذًَها فٍ يىاػُذها انىاجثاختحذَذ انضىاتط انًتؼهقح تًىاػُذ تسهُى  :واىَشاسَع اىىاخثاخ

5.  
 تأٌ وسُهح غش. انىاجثاخ: انسُاسح انًتثؼح فٍ حاالخ انغش فٍ االيتحاَاخ أو فٍ إَجاز اىغش
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6.  
 انًتثؼح فٍ حال حذوثه. : تؼرَف االَتحال وحاالته واإلجراءاخاالّرحاه

7.  
 : أٌ سُاساخ أخري تتؼهك تخصىصُح انًساق، أو تحسة نىائح انجايؼح.سُاساخ أخشي

 

 

 

 

 ختم وتوقيع رئيس القسم


