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 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

,ن(امل اتررر   )املقيرررري ,ناحلقررر  ,ناحلبقررري )الزمرر منمررر نابرررلنالضرررانال تيحررلطنالرررانة رررل نلبىنيلرررةناالاررررطن   ررلنالضرررانا  ترررطنا  ررر  نم رر ن
الانةع  نم ناالقىنابداعي ن)ال ض ل جلينا  تط,ن(نظ تطناهل م ل جي)نظ تطنال  ا قن,نلنالدتنيملكلطالنظ,نالزم نال ض ل جلط,نالفضيءا نامل ج ط

ن. ب ينامهلطنبيلغطنيفنالك رينال ىنضلق(.ناخل...ن,(الفك نالضش ي
بعر نالزمر ن(نبنري)ىنرينامريننع.ن   دفننظ ترطنالزمر ن عىنريءنالىنيلرةنقيعردمناليفرلنطنيفن  رلن ارر لعيجلنالضرانا  ترطن الفلرطنال عيمر نمع ري

الرانة رل نلبىنيلرةن(نالزمر نعدةرطنالقر  ,نالزمر نالقيببرطنلكمريناحلر ,نالزمر نالور تط)اخلييفطنذا نا مهلطنالضيلغرطنيفنا ر نادر اناحلردتلنم ر ن
ن.م  نطنعيللطنيفنال عيم نمعناملفيبللنا ا  نعمقينم نالزم 

 



 أهداف المقرر .9

 .ى المبرهنات االساسية في نظرية الزمرالتعرف عل -
 .الزمر السالسل التركيبة للزمر التعرف على -
الزمر القابلة , الزمر عديمة القوى, الزمر السوية)التعرف على انواع مهمة من الزمر  -

 .ودراستة خواصها وبيان اهميتها( للحل
 .دراسة معادلة الصف وتطبيقاتها -
 .ة مبرهنات سايلو وبيان اهميتهادراس -
 .اعطاء مقدمة في نظرية غالو مع بعض التطبيقات -

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ

   الخبرة والمعرفة بالبنى الجبرية اكتساب -1أ

 فهم الية التعامل مع بنية الزمرة -2أ

 في فهم وتطوير العلوم االخرى ( لزمر خاصةا)كيفية استخدام البنى الجبرية  -3أ

 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

   تقارير علمية   -1ب

 بحوث تخرج  -2ب

  -3ب

    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .المحاضرة المطورة، يةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش -

 . أنشطة في قاعة الدرس  -

 . المواقع االلكترونية لإلفادة منها إرشاد الطالب إلى بعض  -

 .إعطاء أمثلة وأسئلة تثير تفكير الطالب  -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 .المشاركة في قاعة الدرس

 تقديم األنشطة 

 .وأنشطة  ئيةونها اختبارات فصلية

 



ن

 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر عدالمو في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير -1ج

 الجبرية في إيجاد حلول المسائلوالرياضياتي  التفكير المنطقي -2ج

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير -3ج

   -4ج

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 عتماد العقاب فيها تشجيع اإلجابات الصحيحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من ا. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 

 الجماعية لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص. 
  استخدام طريقة مناسبة تخص هذا المقرر. 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام. 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية, اآلنية  االختبارات برتتع. 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 .في حل المعضالت في العلوم االخرى نظرية الزمر على الطالب قدرة تنمية  -1د

 .  رف على أنواع الزمرتعبال الطالب قدرة تنمية  -2د

 . التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د



 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم قة التعليمطري

 ,نالزم منا زئلطنامل  ا قطن 3 األول
دراسة الزمر التوافقية 

 وخواصها
 نظري

عامة  أسئلة

 ومناقشة

 مو ينالزم نا زئلط 3 الثاني
دراسة الزمر السوية 

 وخواصها
 نظري

عامة  أسئلة

 ومناقشة 

 معيالطنالصف 3 الثالث
تعريف معادلة الصف 

 قهاوبيان اهميتها وتطبي
 نظري

االمتحان 

 اآلني 

 م بنطنبرينويتد 3 الرابع
تقديم مبرهنة بيرسايد 

والنتائج المتعلقة بها 

 وبيان اهميتها
 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 م بني نرلب فن ةىنضلقيهتي 3 الخامس
تقديم مبرهنات سيلوف 

 وبيان اهميتها
 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 هتيم بني نرلب فن ةىنضلقي 3 السادس
بعض المبرهنات ذات 

 العالقة
 تقارير    نظري

 الوبوبطنالو تطنلبزم م 3 السابع
تعريف السلسلة السوية 

مع اعطاء بعض االمثلة 

 و الخواص
 أسئلة عامة نظري

 السلسلة التركيبية 3 الثامن

تعريف السلسلة 

التركيبية مع اعطاء 

بعض االمثلة و 

 الخواص

 نظري
 الواجبات
 الجماعية

 السلسلة التركيبية 3 التاسع
بعض المبرهنات ذات 

 العالقة
 أسئلة عامة نظري

 ب لدت –م بنطنج الاانن 3 العاشر
تقديم مبرهنة جوردن 

هولدر مع المبرهنات 

 ذات العالقة
 نظري

امتحان 

 شهري

 ب لدت –م بنطنج الاانن 3 الحادي عشر 
اكمال نتائج مبرهنة 

 جوردن هولدر
 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة

 الزم نالقيببطنلبح ن   ايف ي 3 الثاني عشر
تعريف الزمر القابلة 

 للحل مع امثلةز
 مناقشة نظري

 الزم نالقيببطنلبح ن   ايف ي 3 الثالث عشر
خواص الزمر القابلة 

 .للحل
 أسئلة عامة نظري

 مقدمطنبولىنطنلنظ تطنايل  3 الرابع عشر
المبرهنات )نظرية كالوا 

 (ذات العالقة
 نظري

 الواجبات
 الجماعية

 مقدمطنبولىنطنلنظ تطنايل  3 الخامس عشر
نظرية بعض تطبيقات 

 كالو
 امتحان شامل  نظري
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1- Joseph J. Rotman," Advance Modern Algebra",2003 

2- Joseph J. Rotman," An introduction of the theory of 
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ى سبيل المثال وتشمل عل) متطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (والمواقع االلكترونية 

نن.امل اقعنا لكرت نلطنال يفلنط
 (نwww. Freescience.info/math)ننننننن

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 

ن.مشيالتعنحب ثنال خ ج
 

ن
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 223ر. 1جبر زمر  المتطلبات السابقة

 11 أقل عدد من الطلبة 

 45 أكبر عدد من الطلبة 

 


