
 كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية 
 الرياضياتقسم 

 8102- 8102 الخطة الدراسية للمساق

I. ) انًؼهىياث انؼايت ػٍ انًساق ) انًادة انذراسُت: (Course information) 

 و . د.شًُاء ػاير ػبذ انكرَى  أ.اسى انخذرَسٍ : نظرية الحلقات  اسى انًساق:  .1

 MAB03R323 :ريس انًساق  .2 و.د.ػهٍ كرَى              

 اجًانٍ ػًهٍ َظرٌ ساػاث  3 انساػاث انًؼخًذة:  .3
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 ص+م((الفصل الدراسي السادس / المرحلة الثالثة انًسخىي وانفصم انذراسٍ:  .4

II.   وصف انًساق( :Course description) 

1- Ring with examples explain the definition of ring  . 

2- Commutative  ring . 

3- Ring with unity element and division ring . 

4- Quotient ring . 

5- Subring . 

6- Ideals with examples . 

7- Maximal ideals . 
 
8-Homomorphism of ring. 

 

 



III. يخرجاث حؼهى انًساق :(Course outcomes) 
  

َفهى انطانب يؼًُ انحهمت . - 1 

َخؼرف انطانب ػهً انفرق بٍُ انسيرة وانحهمت . -2  

َفهى انطانب اَىاع انحهماث . -3  

َخؼرف انطانب ػهً يفهىو حهمت انمسًت . -4  

 َخؼرف انطانب ػهً انحهمت انجسئُت.-5

َفهى انطانب يؼًُ انًثانٍ . -6  

انُاث انؼظًً .َخؼرف انطانب ػهً اَىاع انًثانُاث ويُها انًث -7  

َفهى انطانب يؼًُ انخشاكم وكُفُت انخحمك يٍ انذانت ارا كاَج حًثم حشاكم او ال. -8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. انؼًهٍ اٌ وجذ ( : –) انُظرٌ  قيىاضُغ انًسا كخابت 

 َظرٌ او ػًهٍ  َظرٌ / انخارَخ االسابُغ

1  
 مراجعة لما سبق + امتحان يومي بالمعلومات السابقة

 

2  
الطالب تعريف الحلقة وتطبيق التعريف على بعض االمثلةيفهم   

 

3  
 يتعرف الطالب على انواع الحلقات 

 

4  
 يفهم الطالب معنى حلقة ابدالية 

 

5  
 يفهم الطالب معنى حلقة ذات عنصر محايد 

 

6  
يتعرف الطالب على ان المفهومين السابقين هما مفاهيم منفصلة 

 عن بعضها البعض مع اعطاء امثلة توضح ذلك 
 

 

7  
 امتحان الشهر االول 

 

8  
 يتعرف الطالب على حلقة القسمة

 

9  
 يفهم الطالب معنى حلقة جزئية مع اعطاء امثلة توضح التعريف

 

10  
المهمة على الحلقات يتعرف  الطالب على بعض النظريات 

  الجزئية



11  
 يفهم الطالب معنى المثالي 

 

12  
 يتعرف الطالب على انواع المثاليات ومنها المثاليات العظمى 

 

13  
.و يفهم يتعرف الطالب على بعض النظريات الخاصة بالمثاليات

الطالب الفرق بين المثاليات العظمى واالولية وذلك من خالل 
  ذلكاعطاء امثلة توضح 

 

14  
 امتحان الشهر الثاني 

 

15  
وذلك من خالل اعطاء امثلة توضح  يفهم الطالب معنى التشاكل

   وكيفية الحكم على الدالة هي تمثل تشاكل ام ال. ذلك

V. انىاجباث و انًشارَغ: 

 حم حًارٍَ بؼذ َهاَت كم يىضىع . -1       

 بحث ػٍ احذ يىاضُغ انحهماث .-2
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VI.  االساسُت انخؼهىيصادر: 
 يمذيت فٍ انجبر انًجرد حأنُف د. نُهً سهًاٌ يحًىد و د. يحًذ ػبذ انرزاق . -1

 يحاضراث َظرَت انحهماث حأنُف د. ػادل غساٌ َؼىو و د. باسم انهاشًٍ . -2

 : انًصادر انساَذة

1- Introduction to modern algebra by M.Burton 

2- Elementary linear algebra by R.E.Larson 

3-. Introduction to Modern Algebra by David Joyce 

 االمتحان النهائي السعي النشاط االمتحان العملي االمتحان الثاني االمتحان االول الدرجات االمتحانية
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 انًالحظاث انساػت انماػت انشؼبت لاػت انًحاضراث

 Aص A حسب الجدول  

 Bص B =  

 Aم A =  
 

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

 

 توقيع رئيس القسم :                                                      . في القاعات الدراسية حسب الجدولتواجد التدريسي :  


