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 ... وصف المساق الدراسي ... 
  0203-0200 العام الدراسي :                              ........................الرياضياتالقسم : ......

I. :انًؼهىياخ انؼايح ػٍ انًساق       )                                                   ( 

  َظرَح انسير :اسى انًساق  .1

  MAB03GT312   انًساق ورقًه:ريس   .2

 اإلخًانٍ ذذرَة ػًهٍ سًُار يحاضرج  انساػاخ انًؼرًذج:  .3

3    6 

 انخايظ انفصم انذساعٍ :               انثانثتانًشحهت :       انًسرىي وانفصم انذراسٍ:  .4

 انجبشانخطٍ انًرطهثاخ انساتقح نهًساق  .5

 َهاَت كم يىضىع واجباث فٍ .1 انًرطهثاخ انًصاحثح نهًساق  .6

 تمشَش ػٍ احذ انًىاضُغ فٍ انضيش .2

 بكهىسَىط تشبُت فٍ انشَاضُاث انثرَايح/انثرايح انرٍ َرى فُها ذذرَس انًساق  .7

 االَكهُضَت نغح ذذرَس انًساق  .8

 لغى انشَاضُاث-كهُت انتشبُت االعاعُت يكاٌ ذذرَس انًساق  .9

 انكشَىا.د.شًُاء ػايش ػبذ   اسى يؼذ يىاصفاخ انًساق  .10

 2022-انهجُه انؼهًُت-لغى انشَاضُاث خهح وذارَخ انًصادقح ػهً يىاصفاخ انثرَايح  .11
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II. وصف انًساق( :Course description) 

 
1- Group with examples explains 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- Finite group and infinite group. 

9-Quotient group 

 

III. يخرخاخ ذؼهى انًساق :(Course outcomes) 
  

 َفهى انطانة يؼًُ انؼًهُح انثُائُح وانُظاو انرَاضٍ .1

 َفهى انطانة يؼًُ انسيرج .2 

 دراسح انفرق تٍُ يًُساخ انسيرج وشثه انسيرج وانسير اندسئُح  .3

 َفهى انطانة اَىاع انسيرج .4

 َرؼرف انطانة ػهً يفهىو انسيرج االتذانُح وزير انرُاظر .5

 َفهى انطانة يؼُی رذثح انؼُصر ورذثح انسيرج  .6

 َرؼرف انطانة ػهً خصائص انسيرج  .7

 رف انطانة ػهً انسير اندسئُحَرؼ .8

 سير انًُرهُح وغُر انًُرهُح.َرؼرف انطانة ػهً ان .9

 َرؼرف انطانة ػهً زير انقسًح-10
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IV. يىاضُغ انًساق ويىاءيرها تًخرخاخ انرؼهى  كراتح 
 كراتح وحذاخ /يىاضُغ يحرىي انًساق

 انداَة انُظرٌ                                                           أوال:
 الساعات الفعلية ػذد األساتُغ انًىاضُغ انرفصُهُح انًساق وحذاخ يخرخاخ انرؼهى  انرقى

يشاجؼت نًا عبك +  3 انشَاضٍ َفهى انطانب يؼًُ انؼًهُت انثُائُت وانُظاو 1

 ايتحاٌ َىيٍ

 تبانًؼهىياث انغابم

 ساعات 3 اعبىع 1

 َفهى انطانب يؼًُ انضيشة 2

 

َفهى انطانب تؼشَف  3

 انضيشة وتطبُك

انتؼشَف ػهً بؼض 

 األيثهت

 ساعات 3 اعبىع 1

دساعت انفشق بٍُ يًُضاث انضيشة وشبه انضيشة وانضيش  3

 انجضئُت

َتؼشف انطانب  3

يًُضاث ػهً 

انضيشة وفشلها 

ػٍ انضيش انجضئُت 

 وشبه انضيشة

 ساعات 3 اعبىع 1

انفشق َفهى انطانب   َفهى انطانب اَىاع انضيشة 4

 بٍُ اَىاع انضيش

 ساعات 3 اعبىع 1

 ساعات 3 اعبىع 1َفهى انطانب يؼًُ  3 َتؼشف انطانب ػهً يفهىو انضيشة االبذانُت وصيش انتُاظش 5
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صيشة ابذانُت 

 وصيش انتُاظش
انطانب ػهً َتؼشف  3 َفهى انطانب يؼُی ستبت انؼُصش وستبت انضيشة 6

يؼًُ ستبت انؼُصش 

 وستبت انضيشة

 عاػاث 3 اعبىع 1

 عاػاث 3 اعبىع 1 ايتحاٌ انشهش االول 3 ايتحاٌ انشهش االول 7

َتؼشف انطانب ػهً  3 َتؼشف انطانب ػهً خصائص انضيشة 8

 يًُضاث انضيشة

 عاػاث 3 اعبىع 1

 َتؼشف انطانب ػهً انضيشانجضئُت 9
 

انطانب يؼًُ  َفهى 3

 انضيش انجضئُت

 عاػاث 3 اعبىع 1

َتؼشف انطانب ػهً  3 انضيش انًُتهُت وغُش انًُتهُتَفهى انطانب يؼًُ  10

يٍ  اَىاع انضيش

 خالل تطبُك االيثهت

 عاػاث 3 اعبىع 1

َتؼشف انطانب ػهً  3 َتؼشف انطانب ػهً يشكض انضيشة 11

يشكض انضيشة يٍ 

 خالل االيثهت

 عاػاث 3 اعبىع 1

 عاػاث 3 اعبىع 1 ايتحاٌ انشهش انثاٍَ 3 ايتحاٌ انشهش انثاٍَ 12

َتؼشف انطانب ػهً  n 3َفهى انطانب صيشة االػذاد انصحُحت راث انًمُاط  13

صيشة االػذاد 

انصحُحت يٍ خالل 

 االيثهت

 عاػاث 3 اعبىع 1

َتؼشف انطانب ػهً  3 َفهى انطانب يؼًُ انضيش انذائشَت 14

انذائشَت يٍ انضيش 

 خالل االيثهت

 عاػاث 3 اعبىع 1

َتؼشف انطانب ػهً  3 َتؼشف انطانب ػهً انضيش انُاظًُت وصيش انمغًت 15

ُاظًُت وصيش انضيشان

يٍ خالل انمغًت 

االيثهت + ايتحاٌ 

 َىيٍ

 عاػاث 3 اعبىع 1

 عاػت 45 اعبىع 15  اخًانٍ االساتُغ وانساػاخ

 انداَة انؼًهٍ:                                             ثاَُا:

 ذكرة ذدارب )يىاضُغ( انؼًهٍ

 مخرجات التعلم انساػاخ انفؼهُح ػذد األساتُغ انردارب انًخرثرَح انرقى

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إخًانٍ األساتُغ وانساػاخ

V. :اسرراذُدُح انرذرَس 

 واالنقاء انًحاضرج

 طرَقح انًُاقشح
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 طرَقح االسردىاب

VI. :يصادر انرؼهى 
 )انًؤنف، انؼاو، انؼُىاٌ، يكاٌ انُشش وانُاشش(

 ) ال تضَذ ػٍ يشجؼٍُ( : انًراخغ انرئُسح .أ 
1- Introduction to Modern Algebra by David Joyce, Clark University, 2017.  

2- Topics in Algeb1a 2nd edition by John Wiley & Sons, New York: Chichester • Brisbane • Toronto - Singapore, 

Printed in the United States of America, 1975. 

 انًراخغ انًساَذج .ب 
 .1667يحًذ و عُاء ػبذ يحًذ، جايؼت انًىصم يمذيت فٍ انجبش انًجشد انحذَث تأنُف بُشتىٌ ،جايؼت هايشاَش تشجًت ػبذ انؼانٍ جاعى 

 انكرة وانًراخغ االثرائُح )انذورَاخ انؼهًُح،...انخ(: .ج 
Introduction to modern algebraic concepts by R.E.Larson, University of Nebraska, Addison - Wesley Publishing 

Company,1974. 

 اإلَررَد...انخانًصادر اإلنكرروَُح ويىاقغ  .د 
http://www.e-

booksdirectory.com/listing.php?category=43&gclid=EAlalQobChMIgZTktOql2QIVSAZCh1RBAJQEAMYASAA

EgKxzPD BwE 
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VII. :سُاسح انًساق وضىاتطه 

1.  
 : سُاسح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح

2.  
  انحضىر انًرأخر 

3.  
    :االيرحاٌضىاتظ 

4.  
  وانًشارَغ انىاخثاخ

5.  
 فٍ حانت غش انطانب فٍ االيتحاَاث تشفغ به يزكشة انً سئاعت انمغى التخار يا َهضو  : انغش

6.  
 فٍ حانت اكتشاف اَتحال انطانب نشخصُت اخشي تشفغ به يزكشةانً سئاعت انمغى فىسا : االَرحال

7.  
 انًغاق، أو بحغب نىائح انجايؼت.: أٌ عُاعاث أخشي تتؼهك بخصىصُت سُاساخ أخري

 

 

 ختم وتوقيع رئيس القسم
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