
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

حاسوب والریاضیاتكلیة علوم ال/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٣٣٣ر/٢جبر زمراسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

ثالثةالالسنة الدراسیة /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))

ضـــية الـــيت تتـــيح للطالـــب دراســـة وفهـــم البـــىن اجلربيـــة االخـــرى مثـــل (احللقـــات، احلقـــول، املقاســـات(املوديوالت)،  الزمـــرة مـــن اهـــم البـــىن الر
م الديناميكية، نظرية التوافق (نظرية اهلومولوجي)، التبولوجيا اجلربية(اليت تعترب من ارقى ابداعات الفضاءات املتجهة، الزمر التبولوجية، النظ

لغة يف الكثري التطبيق. الفكر البشري)،... اخل). فلها امهية 
طــي (هنــا) بعــض الزمــر فتهــدف نظريــة الزمــر العطــاء الطالــب قاعــدة رصــينة يف فهــم واســتيعاب البــىن اجلربيــة وكيفيــة التعامــل معهــا. كمــا نع

ـرد احلـديث مثـل (الزمـر السـوية، الزمـر القابلـة لكمـا احلـل، الزمـر عدميـة القـوى) الـيت تتـيح لل طالـب اخلاصة ذات االمهية البالغـة يف اجلـرب ا
مرونة عالية يف التعامل مع املفاهيم االكثر عمقا من الزمر.



أھداف المقرر.٩
ى المبرھنات االساسیة في نظریة الزمر.التعرف عل-
الزمر السالسل التركیبة للزمر.التعرف على-
التعرف على انواع مھمة من الزمر (الزمر السویة، الزمر عدیمة القوى، الزمر القابلة -

للحل) ودراستة خواصھا وبیان اھمیتھا.
دراسة معادلة الصف وتطبیقاتھا.-
ة مبرھنات سایلو وبیان اھمیتھا.دراس-
اعطاء مقدمة في نظریة غالو مع بعض التطبیقات.-

مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم المعرفة-أ
الخبرة والمعرفة بالبنى الجبریةاكتساب- ١أ
فھم الیة التعامل مع بنیة الزمرة- ٢أ
لزمر خاصة) في فھم وتطویر العلوم االخرى كیفیة استخدام البنى الجبریة (ا- ٣أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
تقاریر علمیة - ١ب
بحوث تخرج- ٢ب
- ٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

، المحاضرة المطورة.یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
أنشطة في قاعة الدرس . -
المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . إرشاد الطالب إلى بعض -
إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب .-

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة



مھارات التفكیر-ج
.المقررعدالموفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
الجبریةفي إیجاد حلول المسائلوالریاضیاتي التفكیر المنطقي-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج
-٤ج

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

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ، االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
.في حل المعضالت في العلوم االخرىنظریة الزمرعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
.رف على أنواع الزمرتعبالالطالبقدرةتنمیة-٢د
.التعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



البنیة التحتیة .١٢

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمقة التعلیمطریأو الموضوع

دراسة الزمر التوافقیة الزمرة اجلزئية املتوافقة ، ٣األول
عامة أسئلةنظريوخواصھا

ومناقشة

دراسة الزمر السویة مسوي الزمر اجلزئية٣الثاني
عامة أسئلةنظريوخواصھا

ومناقشة 

تعریف معادلة الصف معادلة الصف٣الثالث
االمتحان نظريقھاوبیان اھمیتھا وتطبی

اآلني 

مربهنة برينسايد٣الرابع
تقدیم مبرھنة بیرساید 
والنتائج المتعلقة بھا 

وبیان اھمیتھا
أسئلة عامة نظري

ومناقشة

ا٣الخامس تقدیم مبرھنات سیلوف مربهنات سيلوف وتطبيقا
أسئلة عامة نظريوبیان اھمیتھا

ومناقشة

بعض المبرھنات ذات امربهنات سيلوف وتطبيقا٣السادس
تقاریرنظريالعالقة

السلسلة السوية للزمرة٣السابع
تعریف السلسلة السویة 

مع اعطاء بعض االمثلة 
و الخواص

أسئلة عامةنظري

السلسلة التركیبیة٣الثامن

تعریف السلسلة 
التركیبیة مع اعطاء 

بعض االمثلة و 
الخواص

الواجباتنظري
الجماعیة

بعض المبرھنات ذات السلسلة التركیبیة٣التاسع
أسئلة عامةنظريالعالقة

هولدير–مربهنة جوردان ٣العاشر
تقدیم مبرھنة جوردن 
ھولدر مع المبرھنات 

ذات العالقة
امتحان نظري

شھري

اكمال نتائج مبرھنة هولدير–مربهنة جوردان ٣الحادي عشر 
أسئلة عامة و نظريجوردن ھولدر

مناقشة

تعریف الزمر القابلة الزمر القابلة للحل وخواصها٣الثاني عشر
مناقشةنظريللحل مع امثلةز

خواص الزمر القابلة الزمر القابلة للحل وخواصها٣الثالث عشر
أسئلة عامةنظريللحل.

نظریة كالوا (المبرھنات مقدمة بسيطة لنظرية كالو٣الرابع عشر
الواجباتنظريذات العالقة)

الجماعیة

نظریة بعض تطبیقات مقدمة بسيطة لنظرية كالو٣الخامس عشر
امتحان شامل نظريكالو



القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- Joseph J. Rotman," Advance Modern Algebra",2003
2- Joseph J. Rotman," An introduction of the theory of

groups"1994.
3- David M. Burton," Introduction to Modern Abstract

Algebra",1967.
.١٩٨٧د. جالل نعوم كساب،" مقدمة يف اجلرب احلديث" - ٤
رد"- ٥ ٢٠٠٠د. رمضان دمحم جهيمه،" اجلرب ا
١٩٨٢د. عادل غسان نعوم،" مقدمة نظرية الزمر"، - ٦

ى سبیل المثال متطلبات خاصة ( وتشمل عل
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

والمواقع االلكترونیة )

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

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
٢٢٣. ر١جبر زمر المتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


