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

I. :اٌّؼٍىِاخ اٌؼاِح ػٓ اٌّساق       )                                                    ( 

  ٔظشَح اٌحٍماخ  :اسُ اٌّساق  .1

  MAB03R323   اٌّساق وسلّه: سِز  .2

 اإلخّاٌٍ ذذسَة ػٍٍّ سّٕاس ِحاضشج اٌساػاخ اٌّؼرّذج:  .3

 ساعات 9 / / / ساعات3

 ص+م((الفصل الدراسي السادس / المرحلة الثالثة    اٌّسرىي واٌفصً اٌذساسٍ:  .4

 نظرية الزمر اٌّرطٍثاخ اٌساتمح ٌٍّساق  .5

 نهاية كل موضوع .واجبات في  -1 اٌّرطٍثاخ اٌّصاحثح ٌٍّساق  .6

 تقرير عن احد المواضيع في الحلقات .  -2

 اليوجد اٌثشٔاِح/اٌثشاِح اٌرٍ َرُ فُها ذذسَس اٌّساق  .7

 اللغة االنكليزية ٌغح ذذسَس اٌّساق  .8

 حسب الجدول القاعات الدراسية ِىاْ ذذسَس اٌّساق  .9

 َ . د.شُّاء ػاِش ػثذ اٌىشَُ أ.  اسُ ِؼذ ِىاصفاخ اٌّساق  .10

 َ.د. ػٍٍ وشَُ 

 يوجدال وذاسَخ اٌّصادلح ػًٍ ِىاصفاخ اٌثشٔاِحخهح   .11
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II. وصف اٌّساق( :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. ِخشخاخ ذؼٍُ اٌّساق :(Course outcomes) 
 

َفهُ اٌطاٌة ِؼًٕ اٌحٍمح . - 1 

َرؼشف اٌطاٌة ػًٍ اٌفشق تُٓ اٌزِشج واٌحٍمح . -2  

َفهُ اٌطاٌة أىاع اٌحٍماخ . -3  

َرؼشف اٌطاٌة ػًٍ ِفهىَ حٍمح اٌمسّح . -4  

 اٌطاٌة ػًٍ اٌحٍمح اٌدزئُح.َرؼشف -5

َفهُ اٌطاٌة ِؼًٕ اٌّثاٌٍ . -6  

َرؼشف اٌطاٌة ػًٍ أىاع اٌّثاٌُاخ وِٕها اٌّثاٌُاخ اٌؼظًّ . -7  

 .َفهُ اٌطاٌة ِؼًٕ اٌرشاوً ووُفُح اٌرحمك ِٓ اٌذاٌح ارا وأد ذّثً ذشاوً اَ ال -8
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IV. ِىاضُغ اٌّساق وِىاءِرها تّخشخاخ اٌرؼٍُ  وراتح 
 وحذاخ /ِىاضُغ ِحرىي اٌّساق وراتح

 اٌدأة إٌظشٌ                                                           أوال:

 ِخشخاخ اٌرؼٍُ  اٌشلُ
 وحذاخ

 اٌّساق
 اٌّىاضُغ اٌرفصٍُُح

ػذد 

 األساتُغ
الساعات 

 الفعلية
بالمعلومات مراجعة لما سبق + امتحان يومي  وحذاخ 3 يفهم الطالب معنى الحلقة . 1

 السابقة
 ساعات3 أسثىع1

يتعرف الطالب على الفرق بين  2

 الزمرة والحلقة .

يفهم الطالب تعريف الحلقة وتطبيق التعريف على  وحذاخ 3
 بعض االمثلة

 ساعات3 أسثىع1

 ساعات3 أسثىع1 يتعرف الطالب على انواع الحلقات وحذاخ 3 يفهم الطالب انواع الحلقات . 3

الطالب على مفهوم حلقة يتعرف  4

 القسمة .

 ساعات3 أسثىع1 يفهم الطالب معنى حلقة ابدالية وحذاخ 3

 ساعات3 أسثىع1 يفهم الطالب معنى حلقة ذات عنصر محايد وحذاخ 3 يتعرف الطالب على الحلقة الجزئية. 5

هما يتعرف الطالب على ان المفهومين السابقين  وحذاخ 3 يفهم الطالب معنى المثالي . 6
مفاهيم منفصلة عن بعضها البعض مع اعطاء امثلة 

 توضح ذلك .

 ساعات3 أسثىع1

يتعرف الطالب على انواع المثاليات  7

 ومنها المثاليات العظمى .

 ساعات3 أسثىع1 امتحان الشهر االول وحذاخ 3

يفهم الطالب معنى التشاكل وكيفية  8
التحقق من الدالة اذا كانت تمثل 

 .تشاكل ام ال

 ساعات3 أسثىع1 يتعرف الطالب على حلقة القسمة وحذاخ 3

يفهم الطالب معنى حلقة جزئية مع اعطاء امثلة    9
 توضح التعريف

 ساعات3 أسثىع1

يتعرف  الطالب على بعض النظريات المهمة على    10
 الحلقات الجزئية.

 ساعات3 أسثىع1

 ساعات3 أسثىع1 يفهم الطالب معنى المثالي   11

يتعرف الطالب على انواع المثاليات ومنها المثاليات    12
 العظمى.

 ساعات3 أسثىع1

يتعرف الطالب على بعض النظريات الخاصة    13
بالمثاليات.و يفهم الطالب الفرق بين المثاليات 

العظمى واالولية وذلك من خالل اعطاء امثلة توضح 
 ذلك.

 ساعات3 أسثىع1

 ساعات3 أسثىع1 امتحان الشهر الثاني.   14
يفهم الطالب معنى التشاكل وذلك من خالل اعطاء    15

امثلة توضح ذلك وكيفية الحكم على الدالة هي تمثل 
 تشاكل ام ال.

 ساعات3 أسثىع1

   ساػح 45أسثىع و  15 إخّاٌٍ األساتُغ واٌساػاخ

 اٌدأة اٌؼٍٍّ:                                             ثأُا:

 ذىرة ذداسب )ِىاضُغ( اٌؼٍٍّ
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 مخرجات التعلم اٌساػاخ اٌفؼٍُح ػذد األساتُغ اٌرداسب اٌّخرثشَح اٌشلُ

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إخّاٌٍ األساتُغ واٌساػاخ

V. :وِٕها اٌذساسُح اٌماػح فٍ ذسرخذَ اسرُشاذُدُاخ ػذج هٕان اسرشاذُدُح اٌرذسَس: 

 .اٌّّىٕح اٌحٍىي ػٓ واٌثحث اإلتذاػُح األفىاس ذىٌُذ ذحفُز اٌّرؼٍُ ػًٍ خالي ِٓ اٌزهٍٕ اٌؼصف اسرشاذُدُح -1

 ثُ أػضاء، 4 ِٓ ِىىٔح صغُشج ِدّىػاخ ػذج إًٌ اٌطالب ذمسُُ خالي ِٓورٌه  اٌدّاػٍ اٌؼًّ اسرشاذُدُح -2

 . ػٍُّح وفاءج َىسة اٌّرؼٍُ َدؼً وهزا ِؼُٕح واخثاخ إػطائهُ

ثُ اٌمُاَ  ٌٍّشاسوح اٌدُّغ أِاَ اٌّداي وفرحٌٍّرؼٍُ  اٌفشدَح تاٌفشوق االهرّاَورٌه ت إٌّالشح اسرشاذُدُح-3

  ػٍُهُ . تاٌثٕاء ورٌه  رحفُزهُت

VI. :ٍُِصادس اٌرؼ 
 )الوؤلف، العام، العٌىاى، هكاى الٌشر والٌاشر(

 ) ال تسَد عي هرجعُي( : اٌّشاخغ اٌشئُسح .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. 

 اٌّشاخغ اٌّسأذج .ب 
 .7967ِمذِح فٍ اٌدثشاٌّدشد اٌحذَث ذأٌُف تُشذىْ ,خاِؼح هاِشاَش,ذشخّح ػثذاٌؼاٌٍ خاسُ ِحّذ و سٕاء ػثذ ِحّذ,خاِؼح اٌّىصً 

 اٌىرة واٌّشاخغ االثشائُح )اٌذوسَاخ اٌؼٍُّح،...اٌخ(: .ج 
 Introduction to modern algebraic concepts by R.E.Larson, University of Nebraska, Addison -Wesley Publishing 
Company,1974. 

 اٌّصادس اإلٌىرشؤُح وِىالغ اإلٔرشٔد...اٌخ .د 
http://www.e-booksdirectory.com/listing.php?category=43&gclid=EAIaIQobChMIgZTktOql2QIVS-

AZCh1RBAjQEAMYASAAEgKxzPD_BwE 

VII. :سُاسح اٌّساق وضىاتطه 

1.  
 :  اٌرؼٍُُّحسُاسح حضىس اٌفؼاٌُاخ 

2.  
 َتن تحدَد السُاسة الوتثعة فٍ حاالت تكرار تأخر الطالة عي حضىر الفعالُات التعلُوُة  : اٌحضىس اٌّرأخش 

3.  
  تحدَد السُاسات الوتثعة فٍ حاالت الغُاب عي االهتحاى و تىصُف السُاسة الوتثعة فٍ حاالت تأخر الطالة عي االهتحاى. :ضىاتط االِرحاْ

4.  
 اى وجدت أو الوشارَع وها َترتة علً تأخُر أو عدم تقدَوها فٍ هىاعُدها الىاجثاتتحدَد الضىاتط الوتعلقة توىاعُد تسلُن  :واٌّشاسَغ اٌىاخثاخ
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5.  
 تأٌ وسُلة غش. الىاجثات: السُاسة الوتثعة فٍ حاالت الغش فٍ االهتحاًات أو فٍ إًجاز اٌغش

6.  
 الوتثعة فٍ حال حدوثه. : تعرَف االًتحال وحاالته واإلجراءاتاالٔرحاي

7.  
 : أٌ سُاسات أخري تتعلك تخصىصُة الوساق، أو تحسة لىائح الجاهعة.سُاساخ أخشي

 

 

 

 

 ختم وتوقيع رئيس القسم


