
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٢٢٣ر) /١الزمر(جبراسم / رمز المقرر.٣

بكالوریوس علوم في الریاضیاتالبرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

رابعةالسنة الدراسیة ال/الثانيالفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف.٨

مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
. والبد من الربط بینھا وبین وصف المتاحةالتعلم مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

تعریف الزمرة واالمثلة علیھا وكذلك الزمرة .)٢٢٣) / ١الزمر(جبر(یوفر مقرر البرنامج.
والمجامیع المصاحبة ومبرھنة الكرانج وتعریف التشاكالت الزمریة والنظریات الجزئیة 

ھنات سیلو والزمر الضرب المباشر والزمر البسیطة ومبراالساسیة الثالث للتشاكل وتعریف 
القابلة للحل.



أھداف المقرر.٩
علیھا.واألمثلةتعریف الزمرة إعطاء-
جعل الطالب أن یمیز بین المجموعة الجزئیة والزمرة الجزئیة من الزمرة الكلیة.-
كرانج وتطبیقاتھا الریاضیة للطالب.إعطاء مبرھنة ال-
القدرة على توظیف المبرھنات المختلفة لدراسة أنواع وخصائص الزمر.-
التعریف بمفھوم التشاكالت الزمریة .-
یلو والزمر القابلة للحل. التعریف بمبرھنات س-

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠
والفھم المعرفة-أ

.بین المجموعة االعتیادیة والمجموعة التشكل زمرةز الطالبأن یمی- ١أ
.و دلیل الزمرة والربط بین ھذین المفھومینالزمرة الجزئیةیعرفأن- ٢أ
.یعرف الطالب على مفھوم التشاكالت الزمریة والمبرھنات األساسیة لھا أن- ٣أ
.ي والخارجيرف الطالب كیفیة إیجاد الضرب المباشر الداخلیعأن- ٤أ
الزمرة البسیطة والزمرة القابلة للحل.یعرف الطالب أن- ٥أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
تقاریر علمیة - ١ب
بحوث تخرج- ٢ب

طرائق التعلیم والتعلم 

المحاضرات.-
النقاش داخل القاعة الدراسیة من منظور علمي.-
ض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . إرشاد الطالب إلى بع-
حلقات نقاشیة مصغرة.-
تدریب الطلبة على كیفیة إعداد البحث العلمي.-

طرائق التقییم 

المشاركة داخل القاعة الدراسیة.-
اختبارات تحریریة یومیة وفصلیة ونھائیة.-
اختبارات شفویة داخل الصف.-
أنشطة بحثیة.-



كیرمھارات التف-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
القدرة على التفكیر العلمي.-٢ج
القدرة على المشاركة الفعالة في النشاطات الفصلیة.-٣ج
في القیام بأنشطة بحثیة واستخدام المصادر المفیدة لدعم الفكرة الرئیسیة المطلوبة.المھارة -٤ج

طرائق التعلیم والتعلم 
الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.
. تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا
الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
الجماعیة.لألنشطةالدرجةمننسبةتخصیص
. استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
اريوالمھالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ، االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
.استخدام التحلیل العقدي في حل المشكالت في علوم الریاضیاتعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
.باطیةوحل األمثلة ذات األفكار االستنتاجیة واالستنرفتعبالالطالبقدرةتنمیة-٢د
.مع االخرین من خالل المشاركة في المناقشات العلمیةالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
التحلیل والتركیب.علىالطالبقدرةتطویر-٤د



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1-The Theory Of Groups , Rotman  J. J. 2nd. ,1973, Boston.

2- The Theory Of Groups  ,Macdonald  I., 1968 , Oxford

3- Abstract Algebra , David M. Burton ,1988  ,WM.C. Brown

Publishers.

يد وآخرون ،  - ٤ سل عطا عبد ا –لعلمي، وزارة التعليم العايل والبحث ا١٩٨٢مقدمة يف نظرية الزمر  ،

.العراق

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

والمواقع االلكترونیة )

املواقع االلكرتونية الرصينة.
 )www. Freescience.info/math(

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

ات المیدانیة ) المھني والدراس

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
٢٢٣ر)١(نظریة الزمرالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

والثاني ولاأل
الزمرة١٢الرابع والثالث

(تعريف الزمر العمليات الثنائية، 
)،مع امثلة متنوعةاالوليةوخواصها

(زمرة االعداد نن املهمتاالزمر
و الزمرة n ،nZالصحيحة مقياس 

. ).n ،nSالدرجةذات التناظرية

عامة أسئلةنظري
ومناقشة

والخامس والسادس 
الزمر اجلزئية١٢والسابع والثامن 

الزمر اجلزئية، مربهنة الكرانج، مركز 
الزمرة، الزمر اجلزئية املتولدة مبجموعة، 
الزمرة الدائرية (الدوارة)، الزمر اجلزئية 

زمرة اجلزئية السوية، الزمر الكسرية، ال
.املشتقة.

عامة أسئلةنظري
ومناقشة 

العاشر ووالتاسع
والحادي عشر 
والثاني عشر 

الزمريةماثالتالت١٢
التماثالت الزمرية وخواصها، مربهنة  

كيلي، املربهنات األساسية للتشاكل 
.الزمري

اختبارات نظري
ومناقشة

رابع لاوالثالث عشر 
عشر والخامس 

عشر
لزمرانواع ا٩

اجلداء املباشر للزمر، الزمر االولية من 
، املربهنة األساسية للزمر pالنمط 

.االبيلية (االبدالية) املنتهية
أسئلة عامة نظري

ومناقشة



٤٥أكبر عدد من الطلبة 


