
 
 
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  التربية     الكلية:
  الرياضيات        القسم االكاديمي :

 د. رشدي مرعي  المقرر:منسق  الحلقات والحقول  المقرر: الرياضيات                                    البرنامج:
 هـ1435/ 3/  28  التوصيف:تاريخ اعتماد  ا. نوف الثميري  البرنامج:منسق 



 

 8من  2الصفحة  

  : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ) التعري
 MATH 414 المقرر:رمز  الحلقات والحقول المقرر: اسم- 1 
  )  3(   الساعات المعتمدة:  عدد- 2 
 الرياضيات ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 
  العربية     :المقرر لغة تدريس – 4 
 د. رشدي مرعي  :المقرر الدراسي نسقم اسم- 5 
 السابعالمستوي   :المقرر الدراسي المستوى األكاديمي الذي يعطى فيهأو  السنة-6 
   MATH 222 :(إن وجدت)المقرر بقة لهذا السا المتطلبات- 7 
  .............................................................   :اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) المتطلبات- 8 

  :للمؤسسة التعليمية ر إن لم يكن داخل المبنى الرئيستقديم المقر موقع- 9
  ) طالباتاقسام ال كلية التربية بالمجمعة ( 

  التدريس اسلوب – 10
    % 100  النسبة المئوية:    √       محاضرات تقليدية –أ 

    ....... %  النسبة المئوية:      مختلط (تقليدي، عن بعد)-ب 
    ....... %  النسبة المئوية:      التعلم االلكتروني –ج 
    ....... %  النسبة المئوية:      مراسله –د 

    ....... %  النسبة المئوية:      اخرى-هـ 
  ...........................................................................................................  مالحظات:

  :األهداف) ب  
  ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1

  دراسة  الحلقة والحلقة االبدالية والحلقة ذات المحايد و التشاكل  ومميز الحلقة و حلقة كثيرات الحدود
  .  ........الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 متطلبات الدراسية لهسوف يتم تحديث المحتوي العلمي للمقرر وال
  
  
  
  
  
  
  
  : الدراسيتوصيف المقرر ج)   
 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1  

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 8 2 الحلقة والحلقة االبدالية والحلقة ذات المحايد



 

 8من  3الصفحة  

  16  4  امتدادات الحقول ومبادئ نظرية جالوا  12  3  حلقة كثيرات الحدود وجذور كثيرات الحقول 8 2 المثاليات االولية والمثاليات العظمي 8 2 التشابه والتشاكل 8 2 الحلقة الجزئية وحلقة القواسم                                               
  مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي): -2 

  
فصول  المحاضرة

لي/ميداني/      عم المختبر دراسية
  االجمالي أخرى تدريبي

  60  ............  30  ............  اول  30 التدريسساعات 

الساعات 
  45  ............  15  ............  اول  30  المعتمدة

 
 

ً  / ساعات دراسة خاصة إضافية-3   3 ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا
   
    
    
 
الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارالمستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  مخرجات التعلم – 4

  واستراتيجيات التدريس.
 

  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
استراتيجيات  للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

 طرق التقويم التدريس
 المعارف 1.0
  المحاضرات الرئيسية لحلقات والحقولااللمام بالمفاهيم االساسية المتعلقة با 1.1

 - المناقشة العلمية -
المناقشة في 
 المحاضرات

الواجبات المنزلية  نقاش مفتوح فهم المبرهنات الخاصة بالمثاليات والحقول 1.2
 واختبارات التحصيل

تقديم بحوث قصيرة  للحلقات لتعريف التشاكل والتماث 1.3
 في صورجماعات

 اختبارات دورية
 المهارات المعرفية 2.0



 

 8من  4الصفحة  

  الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم التدريساستراتيجيات  للمقرر)التعلم المستهدفة  (مخرجات

عرض المحاضرات  القدرة علي فهم البني الجبرية الجديدة 2.1
 التقليدية

التقييم المستمر من  -
خالل اللقاءات العلمية 
 .وغيرها من األنشطة

استخدام وسائل  القدرة علي صياغة الجمل الرياضية بمهارة 2.2
 الكترونية

مناقشة مستمرة  -
 واألسئلة

اختبار بانتظام  المناقشة المتبادلة بيق باستخدام النهج الرياضيالتخطيط للتط 2.3
 ومناقشة الواجبات

القدرة على جمع وترتيب المعلومات و حل المشكالت  2.4
 والقدرة على المقارنة والتحليل للنتائج الرياضية

تثقيف الطالب على 
 العرض للمشاكل

التقييم الذاتي من قبل 
االستبيانات-الطالب   

 ارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤوليةمه 3.0
مناقشة جماعية  التواصل الفعال في العرض المكتوب والشفهي 3.1

وفردية لتنمية مهارات 
التفكير مع الجماعة 
والتعاون البناء لحل 
 المشاكل

بعض الدرجات  جعل
 كجزء من التشجيع

 جادإليالتعاون مع الزمالء  نولوجيا المعلومات واستخدام تك 3.2
 فعالية لتنمية روح الفريق.

مجموعات العمل 
 في  الطالب تساعد

التعاون في البحوث 
 المشتركة

 االمتحانات الدورية

تشجيع المنافسة بين  التعاون مع الزمالء بفاعلية 3.3
 الطالب

 االمتحانات الشفهيه
 المناقشة العلنية مواجهة المشاكل استخدام روح الفريق 3.4
 اصل وتقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التو 4.0
 االختبارات الكمبيوتر.  تطوير برامج للمواضيع العلمية - 4.1
 المالحظات والتقييم المحاضرة استخدام البرمجيات 4.2
 ابداء لرائ مشاركة الطالب جعل الطالب متميز 4.3
 المهارات النفس حركية 5.0
.................. ..................  ال تنطبق 5.1  
5.2  .................. .................. 
5.3  .................. .................. 

  خالل الفصل الدراسي الطالبتقويم مهام  لجدو. 5     
 

 من التقويم النهائي  النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
1 

.%5 ................ 2, 1اختبار دوري   
%15 ................ 1 منتصف الفصلاختبار  2  



 

 8من  5الصفحة  

 
3 

%15 ................ 2منتصف الفصل اختبار    
4 

.%5 ................ واجبات   
5 

.%60 ................ اختبار نهائي   
 



 

 8من  6الصفحة  

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
المتابعة من قبل رئيس القسم.  -  
الذي يقيم في مكتبه.  القسمعضو من أعضاء  تحديد  ساعات العمل في األسبوع لكل -  
لتوجيه مجموعة من الطالب أكاديميا.  بالقسمتحديد ساعات العمل األسبوعية و اإلرشاد األكاديمي لكل عضو  -  
مشجعة في تقييم أداء المعلم. الاعطاء التوجيهات  -  
مقابلة الطالب خلق وسائل لجعل  المعلم  -  

     
  هـ   مصادر التعلم  
 . ..........................................................بعض الفصول من كتب مختلفة  ..المحاضرات  :الكتب المقررة المطلوبة-1
 مقدمه في نظرية الحلقات والحقول  :المراجع الرئيسة-2

       ملخصات شوم الجبر المجرد    .يوسف الخميس
    A first course in Abstract Algebra   بها:يوصى  التيوالمراجع الكتب -3

 
 ............................... h :اقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللكترونية، مو-4 t tp: / /www.google .com..............................  ........................................................ .....  ............................................................ 
  ............................................................   .............................................................  .............................................................قرص يحتوي على محتوى المنهج   أخرى:مواد تعليمية -5
   
 
 
 
 :المرافق الالزمة و.
 :المباني-1



 

 8من  7الصفحة  

 ...... مزودة بشاشات شبكة تلفزيونية بورةستحتوي قاعة دراسية   .............................................................  ............................................................ 
 ............................................................   .............................................................  ..........................................................اجهزة كمبيوتر للتدريب...  :مصادر الحاسب اآللي-2
 ............................................................  .............................................................   .............................................................   أخرى:صادر م-3
  
 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
 ............................................................   .............................................................  .............................................................الواجبات المتتالية   التدريس:تغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية استراتيجيات الحصول على ال-1
 ............................................................     .............................................................  ..........................................................ابحاث علمية...  القسم:التدريس من قبل المدرس أو راتيجيات أخرى لتقييم عملية است-2
 ............................................................   .............................................................  .........................................................معرفة احدث المراجع....  التدريس:عمليات تطوير -3
 ............................................................   .............................................................  ..................................................السمينار -االختبار...........  ب:الطالاإلنجاز لدى  عمليات التحقق من معايير-4
 ............................................................   االجتماع الدوري بالقسم لتمكين الطالب من الكتب العلمية الحديثة  ...........................................................تشكيل لجنة لمراجعة اجابات الطالب..  :الدراسي والتخطيط لتطويرها فعالية المقرردورية لمدى إجراءات التخطيط للمراجعة ال -5

  رئيس القسم األكاديمي    منسق المقرر 
  أ/نوف الثميري  االسم:    د/ رشدي مرعي  االسم:

  .................................  التوقيع:    .................................  التوقيع:



 

 8من  8الصفحة  

    هـ 1435/ 12/ 27  التاريخ:    هـ 1435/ 12....... /  التاريخ:
المقرر  تم اعتماد توصيف    

هـ 1435/ 3/  28بتاريخ  )11(في جلسة القسم رقم   
  

     
  


