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 وزارة التعليه العالي والبخح العلني 

الرياضياتقصه  –  لرتبية االشاشيةا  كلية –اجلامعة املصتنصرية   

 ( للنقرراخلطة الدراشية  منوذج )             

Course Plan 

 

Course No. )رمس املقرر الدراشي):      

Course Name (اشه املقرر الدراشي):   
 

 

Course Website:  / الدراشي  الفصل  Semester & Year( الصنة والفصل الدراشي):           , course   /2022-202 3         
              

  املقرروصف ( الدراشيcourse description ):  
 

 Group with examples explain the definition of group 

 Properties of group 

 Cyclic group 

 Symmetric group 

 Order of group and order of element 

 Abelian group and center of group 

 Subgroups 

 Finite and infinite group 

 Normal subgroup 

 Quotient group 
 

  املقرر الدراشياملخرجات املتوقعة من (Course Intended Outcomes):  

 

 الرياضي والنظام الثنائية العملية معنى الطالب يفهم .1

 .الزمرة معنى البالط يفهم  .2

 الجزئية والزمر الزمرة وشبه الزمرة مميزات بين الفرق دراسة .3

 .الزمرة انواع الطالب يفهم .4

 التناظر وزمر االبدالية الزمرة مفهوم على الطالب يتعرف  .5

 .الزمرة ورتبة العنصر رتبة معنى الطالب يفهم .6

 .الزمرة خصائص على الطالب يتعرف .7

 ةالزمرالجزئي على الطالب يتعرف .8

 الزمر المنتهية وغير المنتهية على الطالب يتعرف .9

 يتعرف الطالب على الزمر الجزئية الناظمية وزمر القسمة .11

 : مفردات املوضوع خالل الصنة 
 

 مجال الجالثاء مجال االحد االشبوع

  مراجعت لما سبك + امتحان يىمي بالمعلىماث السابقت  االول

تطبيك التعريف على بعضيفهم الطالب تعريف السمرة و   )الجاني  
 األمثلت

 

  يتعرف الطالب على خصائص السمرة    الجالح

 دراست الفرق بيه مميساث السمرة وشبه السمرة  )الرابع
 

 

  يفهم الطالب معىي زمرة ابداليت   اخلامض

  يفهم الطالب معىى السمرة المىلدة   الصادط

  امتحان الشهر االول ع الصاب

  لطالب على مركس السمرةيتعرف ا  الجامن

  يفهم الطالب معىی زمر التىاظر  التاشع

  يتعرف الطالب على معىى رتبت العىصر ورتبت السمرة ر العاظ
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 اعطاء امثلت تىضح معىى رتبت العىصر ورتبت السمرة     احلادي ععر
 

 

    الجاني ععر
 يتعرف الطالب على معىى السمرة الجسئيت

 

    الجالح ععر

ف الطالب على السمر الجسئيت الىاظميتيتعر  

 

  امتحان الشهر الثاوي   الرابع ععر

  يتعرف الطالب على زمر القسمت  اخلامض ععر

 االمتخان النهائي

 

    textbooks) الكتاب املنهجي

غسان عادل. د و عطا باسل. د تأليف السمر وظريت .1   

2. Group theory by M. Suzuki  

  :(Suggested references) الكتب املصاعدة للننهج
الكريم عبد عامر شيماء المساعد لالستاذ مترجم كتاب .1  Translation for introduction to modern algebra 

2. Introduction to modern algebra by M.Burton  

3. Introduction to Modern Algebra by David Joyce 

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

  :( Markingتوزيع الدرجات ) 

 
 51امتخان الفصل الجاني                                               51   امتخان الفص االول        

 06ي         االمتخان النهائ                                           10النعاطات واالختبارات       

 

 ( : Regulations) االنظنة والظوابط

 

 

 

 

 

 :(  Activities  Assignments &)  والنعاطات الواجبات

 
 والنعاطات الواجبات

) Assignments & 
Activities  ) 

 Markingالدرجة  Due Dateاملوعد  Descriptionالوصف 

 51 االشبوع الصابع  امتخان ظهري

 51 الرابع ععر االشبوع  امتخان ظهري

 56 االشبوع العاظر  امتخان يومي

 

 ( :Instructor(s) informationمعلومات عن مدرط املادة )

 

     ( :TimeSالوقت )                     (  :Lecture Roomرقه القاعة )                 ( :                      Sectionالععبة )

                                                                                                                                                                   

 

(: E-Mail)اجلامعياالميل                عبدالكريه          ا.د.ظيناء عامر    (:Instructor's Nameاشه االشتاذ ) 

shaymma_amer.edbs@uomustansiriyah.edu.iq    
 

   (:Office Hours الصاعات املكتبية )                                                             4-2-40( :  Office Noرقه غرفة املكتب )

 

 

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


