
Form: /BMN/03        اجلودة واألداء اجلامعي 

 وزارة التعليه العالي والبخح العلني

الرتبية االشاشيةكلية –اجلامعة املصتيصرية   

  الرياضيات قصه –

 ( للنكرراخلطة الدراشية  منوذج )             

Course Plan 

 

Course No. )رمس املكرر الدراشي):     MAB03GT312  

Course Name (اشه املكرر الدراشي): Group theory 

 

 

Course Website:  / Semester & Year( الصية والفصل الدراشي):          First , course   /20 02 -20 01       
  
              

  املكرروصف ( الدراشيcourse 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 
 

  ًاملكرر الدراشياملخرجات املتوقعة م (Course Intended Outcomes):  

 

 ظاو الرياضي يفهه الطالب معيى العنلية الجيائية والي -1

 يفهه الطالب معيى  السمرة .  -2

 دراشة الفرق بني مميسات السمرة وظبه السمرة والسمر اجلسئية . -3

 يفهه الطالب اىواع السمرة . -4

 يتعرف الطالب على مفهوو السمرة االبدالية وزمر التياظر . -5

 يفهه الطالب معيى رتبة العيصر ورتبة السمرة . -6

 على خصائص السمرة . يتعرف الطالب -7

 يتعرف الطالب على السمراجلسئية . -8

 يتعرف الطالب على التعاكل بني السمر -9

 
 : مفردات املوضوع خالل الصية 

 

 مجال الجالثاء مجال االحد االشبوع

  يراجؼخ نًب سجك + ايتحبٌ َىيٍ ثبنًؼهىيبد انسبثمخ االول

رَف ػهً ثؼض َفهى انطبنت تؼرَف انسيرح وتطجُك انتؼ الجاىي
 االيثهخ

 

  َتؼرف انطبنت ػهً خصبئص انسيرح الجالح

  دراسخ انفرق ثٍُ يًُساد انسيرح وشجه انسيرح الرابع

  َفهى انطبنت يؼًُ زيرح اثدانُخ اخلامض

  َفهى انطبنت يؼًُ انسيرح انًىندح الصادط

 

يوضع هنا شعار 
 الكلية 
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  ايتحبٌ انشهر االول الصابع

  َتؼرف انطبنت ػهً يركس انسيرح الجامً

  َفهى انطبنت يؼًُ زير انتُبظر . التاشع

  َتؼرف  انطبنت ػهً يؼًُ رتجخ انؼُصر ورتجخ انسيرح . العاظر

  اػطبء ايثهخ تىضح يؼًُ رتجخ انؼُصر  ورتجخ انسيرح احلادي ععر

  َتؼرف انطبنت ػهً يؼًُ انسيرح انجسئُخ . الجاىي ععر

سئُخ اػطبء ايثهخ تىضح يؼًُ انسير انج الجالح ععر  
 ثؼض انُظرَبد انًهًخ فٍ انسير انجسئُخوتمدَى 

 

  ايتحبٌ انشهر انثبٍَ الرابع ععر

  .اػطبء يىضىع انتشبكم فٍ انسير اخلامض ععر

   الصادط ععر

   الصابع ععر

   الجامً ععر

   التاشع ععر

   الععروٌ

   الواحد والععروٌ

   الجاىي والععروٌ

   الجالح والععروٌ

   بع والععروٌالرا

اخلامض 

 والععروٌ

  

الصادط 

 والععروٌ

  

   الصابع والععروٌ

   الجامً والععروٌ

   التاشع والععروٌ

   الجالثوٌ

 االمتخاٌ اليهائي

 

 

 

  :(textbooks) اللتاب امليهجي

 َظرَخ انسير تأنُف د.ثبسم ػطب و د. ػبدل غسبٌ . -1

2- Group theory by M.Suzuki  

 :(Suggested references) ب املصاعدة للنيهجاللت

 Translation for introduction to modern algebraكتبة يترجى نالستبذ انًسبػد شًُبءػبيرػجد انكرَى  -1

2- Introduction to modern algebra by M.Burton 

3-. Introduction to Modern Algebra by David Joyce      

 A first course in abstract algebra by J.B.Fraleigh -4 
 

  :( Markingتوزيع الدرجات ) 

 
 15امتخاٌ الفصل الجاىي                                             15   امتخاٌ الفص االول        

 61   االمتخاٌ اليهائي                                                 11اليعاطات واالختبارات      

 

 ( : Regulations) االىظنة والظوابط

 سُبسخ حضىر انفؼبنُبد انتؼهًُُخ:  

 َتى تحدَد انسُبسخ انًتجؼخ فٍ حبالد تكرار تأخر انطبنت ػٍ حضىر انفؼبنُبد انتؼهًُُخ   الحضور المتأخر: 

  انًتجؼخ فٍ حبالد تأخر انطبنت ػٍ االيتحبٌ. تحدَد انسُبسبد انًتجؼخ فٍ حبالد انغُبة ػٍ االيتحبٌ و تىصُف انسُبسخ ضوابط االمتحان:

تحدَد انضىاثط انًتؼهمخ ثًىاػُد تسهُى انىاججبد أو انًشبرَغ ويب َترتت ػهً تأخُر أو ػدو تمدًَهب فٍ يىاػُدهب اٌ  الواجبات والمشاريع:
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 وجدد

 خ غش.انسُبسخ انًتجؼخ فٍ حبالد انغش فٍ االيتحبَبد أو فٍ إَجبز انىاججبد ثأٌ وسُه الغش:
 

 

 :(  Activities  Assignments &)  واليعاطات الواجبات

 
 واليعاطات الواجبات

) Assignments & 
Activities  ) 

 Markingالدرجة  Due Dateاملوعد  Descriptionالوصف 

اسئهخ واجت َهبَخ كم  -1

 يحبضرح

Homework 

َتى اػطبء تطجُمبد نهطالة اسئهخ 

 واجت نًؼرفخ فهًهى نهًىضىع

 5 االمتخاٌ االول عدب

كتبثخ تمرَر ػٍ احد يىاضُغ  -2

 انسير .

Write a report about any 
Subject in group theory 

( ثبػداد 4َشترن يجًىػخ يٍ انطالة)

اوراق ػٍ يفردح يٍ  11تمرَر يٍ 

يفرداد انًبدح)انًمصىد ثبنًفردح احدي 

 يىاضُغ انًبدح(.

 5 بعد االمتخاٌ الجاىي

فضم تمرَر يُبلشخ ا -3

واالستفبدح يٍ انًالحظبد انتٍ 

 جؼهته افضم تمرَر.

Discussion one of the best 
report 

  بعد تصليه مجيع التكارير

 
 

 ( :Instructor(s) informationمعلومات عً مدرط املادة )

 

    ( :TimeSالوقت )                حصب اجلدول     (  :Lecture Roomرقه الكاعة )                                       (  )( : Sectionالععبة )

                                                                                                                                                                   

 

    .و.د.ظيناء عامرعبداللريهأ (:Instructor's Nameاشه االشتاذ ) 

 
                shaymma_amer.edbs@uomustansiriyah.edu.iq(:E-Mailاالميل )

 
 شاعة 12  (:Office Hours الصاعات امللتبية )           4-2-40( :                      Office Noرقه غرفة امللتب )

 

 

 

 

 ( Chair Signatureتوقيع رئيض الكصه )                                                               (Lecturer Signature )توقيع مدرط املادة 

 

 


