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 األهداف المعرفٌة –أ 

 نتوقع من الطالب بعد نهاية الخبرة التعميمية أن يكون قادرًا عمى أن :  
النظام الرٌاضً( وكذلك بٌن المفاهٌم )شبه الزمرة  ، العملٌة الثنائٌة( مفاهٌم بٌن ٌقارن -1أ

 ، المونوٌد، الزمرة(
 المفاهٌم اعاله باعطاء امثلة. بٌن ٌمٌز -2أ
 . مالمبرهنات الخاصة بكل مفهو على ٌتعرف-3أ
 صحٌحة باالمثلة. بصورة تطبٌق المبرهنات من ٌتمكن -4أ
 ٌصف خواص الزمرة. -5أ

 صرف. معرفًعلمً و مجال أنها نظرٌة الزمرعلى فهم -أ8

 . ٌتعلمها التً المعلومات من االستفادة منللطالب بحٌث تمكنه  عقلٌةال مهاراتال تنمٌة-ب8

 كل عام خاص والراضٌات بشنظرٌة الزمر بشكل  تعلمعلى  قادر الطالب ٌكون ان -ج8

 ها.تعلٌم علىو

 .الرٌاضٌات مادة تعلم لمواصلة الالزمة العلمٌة المهارات الطالب ٌمتلك ان-ت8

 التطبٌقٌة لمادة الرٌاضٌات بصورة عامة االنشطة اقامة فً الفعالة المساهمة على القدرة-ث8

 الرٌاضٌة والعالقات والقوانٌن الرموز بمعرفة التام الوعً-ج8

 البنى تلك على العالقاتعن طرٌق معرفة  الرٌاضٌة البنٌة معرفة--ح8

 رٌاضٌة انشطةللمادة  لح الى الوصولعلى  قادر-خ8

 .سلٌمة تفكٌر أسالٌب تنمٌة-د8

 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌاً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ٌ

تحقٌقها مبرهناً عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنهما 

 :وبٌن وصف البرنامج



 . الزمر أنواع على ٌتعرف -6أ
 ٌقارن بٌن الزمر المختلفة بواسطة الصٌغة العامة ومن خالل االمثلة. -7أ
 ٌتعرف على الزمر الجزئٌة وانواعها. -8أ
 ٌمٌز بٌن انواع الزمر الجزئٌة من خالل صٌغتها. -9أ
 ان ٌتعلم معنى المركز للزمرة. -11أ
 ٌتعرف على معنى التشاكل للزمرة. -11أ
 .ٌبرر تحدٌده لنوع التشاكل اذا كان متباٌن او متقابل -12أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر –ب 
 ومعرفة الفرق بالتطبٌق.الطالب خواص الزمرة باخذ االمثلة  ٌحلل أن -1ب

 المبرهنات فً حل االمثلة. استخدام من الطالب ٌتحقق أن -2ب
 . للفرقات بٌن انواع الزمر الطالب ٌحلل أن -3ب
الطالب مفهوم انواع الزمر الجزئٌة على االمثلة لمعرفة الفروقات بٌن كل  ٌطبق أن -4ب

 نوع منها.
 مفهوم الزمرة بالعلوم االخرى من خالل اٌجاد استخداماتها.  الطالب ٌربط أن -5ب
 االلمام بانواع التشاكل ومعرفة الفرق بٌن انواع التشاكل. -6ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

 طرٌقة حل المشكالت -
 طرٌقة العصف الذهنً -
 طرٌقة المناقشة -

 التقٌٌمطرائق 

 االختبارات -
 أوراق االعمال الفردٌة -
 الجماعٌةأوراق االعمال  -

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 . لنظرٌة الزمر االساسٌة المفاهٌم حول حوار فً الطالب ٌشارك أن -1ج

 مفهوم العملٌة الثنائٌة والنظام الرٌاضً . الطالب ٌوضح أن -2ج
 . حل المسائل بعد كل موضوع فً زمالءه الطالب ٌعاون أن -3ج
 تطبٌقه للمبرهنات التً ٌاخذها عن كل مفهوم.عند  اهتمامه الطالب ٌبدي أن -4ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

 طرٌقة حل المشكالت -
 طرٌقة العصف الذهنً -
 طرٌقة المناقشة -
 

 طرائق التقٌٌم 

 االختبارات -
 أوراق االعمال الفردٌة -
 أوراق االعمال الجماعٌة -

المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المهارات العامة  -د
 الشخصً(

 .النقاشٌة مهاراتهم تحسٌن– 1د

 فرص لمعرفة كلٌةبال الخاص االلكترونً الموقع توجٌه الطلبة الى ضرورة متابعة تم -2د

 .فً المستقبل والتوظٌف تعٌٌنال



 .للطالب الذهنٌة القدرات تنمٌة--3د

لعلوم ا مختلف على باالطالع هتثقٌف خالل منته قابلٌا تطوٌر بأهمٌة معرفةالطالب  أكساب-4د

 .والمعارف االخرى
 بٌنهم فٌما المشترك عملال ضرورة على حثهم خالل من االبداع على الطلبة تشجٌع  -5د

 المفروضة علٌهم.  الدراسٌة متطلباتال إلنجاز
 

 بنٌة المقرر -11

مخرجات  الساعات االسبوع
 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة/او 
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

القاء  نظرٌة الزمر فهم المادة 45 15
 محاضرات

اسئلة 
واجبات نقاشٌة+
بعد كل 

 محاضرة+
 امتحان تحرٌري

      

      

      

      

      
 

 البنٌة التحتٌة -12

الكتب  -1
المقررة 
 المطلوبة

 
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. 

 

المراجع  -2
 الرئٌسٌة 

 المصادر()

 Translation for introductionكتاب مترجم لالستاذ المساعد شٌماءعامرعبد الكرٌم  -1
to modern algebra 

 
مقدمة فً الجبرالمجرد الحدٌث تألٌف بٌرتون ,جامعة هامشاٌر,ترجمة عبدالعالً جاسم  -2

 .1967محمد و سناء عبد محمد,جامعة الموصل 

3- Introduction to modern algebraic concepts by R.E.Larson, University 
of Nebraska, Addison -Wesley Publishing Company,1974. 

 

الكتب  –أ 
والمراجع التً 

 ٌوصى بها
)المجالت العلمٌة, 
 التقارٌر , .........(

1-SCHAUM'S OUTLINE OF THEORY AND PROBLEMS 
OF GROUP THEORY 

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zarkom/Book_Shaums_Group_theory.p
df 

 theory/ag9hpdrovw5c346-https://www.amazon.com/slp/group -1المراجع  -ب

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zarkom/Book_Shaums_Group_theory.pdf
http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zarkom/Book_Shaums_Group_theory.pdf
https://www.amazon.com/slp/group-theory/ag9hpdrovw5c346


االلكترونٌة , مواقع 
 االنترنٌت

2-https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/GT.pdf 

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً -13

المادة ومنها نظرٌات التشاكل الزمري اضافة مفردات اخرى للمنهج لتوسٌع فهم الطالب لهذه 
 وتطبٌقات لنظرٌة الزمر)ومنها نظرٌات سٌلوف(.

 

https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/GT.pdf

