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 نظرية الحلقات: مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 نظرية الحلقات 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

4   4 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل األول –المستوى الرابع   

5.  
 السابقة المقرر )إن وجدت( المتطلبات

Pre-requisites (if any) 
 & نظرية الزمر الجبر العام

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 رياضيات بحتة

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/ انجليزي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د.سعيد الطوفي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

  :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

وتطبيقاتها  يهدف هذا المقرر إلى أكساب الطالب المفاهيم والمعارف والمهارات األساسية بنظرية الحلقات   

واستتتتل ماا ةراستتتتة الرنة التررية اللء ةره تبن منةا رنظرية البمر ولبويةم رتملة من اجةوات التررية 

ستتتتتتلطيال من فهلةا فةة نظرية الحلقات ة ييلم نه من لرتمة اجف ار التررية المترةة إلة لغة تررية لطريق

رشتتت ا تية ول ستتتره الفقة رنسستتته ولستتتاعةم علة اللحليا المنطقء ولترية المشتتتا ا وحلةا  وستتتيغطء   ا 

المقرر المواضتتتتتتتال اجلية: مسةوة الحلقة وفواصتتتتتتتةا والحلقة اللامة والحقا  الحلقات والحقوا التب ية  

شا ا الحلقء  الحلقات الفاصة   فيرات الحةوة  فواربمية القسمة  المفاليات والعمليات عليةا  نظريات الل

ومرر نية الراقء   فيرات الحةوة غير القارلة لللحليا  وحلقة القسمة ل فيرات الحةوة علة حقا  السضانات 

الحلقية  السضتتانات الحلقية منةية اللولية  واللشتتا هت فء السضتتانات الحلقية  لمةية الحقوا  حقا تالوا  

 اجساسية. لةاة القارا للسصا  اجملةاة الناظمء  الحلقات اجرلينية والنوفيرية وفواصةااجم
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iii. مفرتات لعلة المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن علة قاةرا الطالب ي ون سوف المقرر ةراسة من اجنلةان رعة

a1 –  ر ا أنواعةا.  الحلقاتالمبادئ والمفاهيم والنظريات األساسية في يشرح 

a2 – .يررط رين نظريات الحلقات ولطريقالةا فء الترر  

b1- .يحلا نظريات الحلقات رش ا لتريةي ومنطقء ولوظيف  لك فء لفصصه 

b2 - أ أو مسةوة أو يصتتتتتتيا المسا ية المرلرطة رنظرية الحلقات ويرلور ا إلة قالب رياضتتتتتتء ملمفا فء مرة

 نظرية يم نه من اللعاما معةا فء الظوا ر الحيالية.

c1 -  معلوماته في نظرية الحلقات بشتى الوسائط مما يسهل عملية فهمها وادراكها. يتية نقا 

c2 - .يطبق معرفته الرياضية حول نظريات الحلقات المختلفة في حياته العملية 

d1 - الرياضية المتعلقة بنظرية الحلقات. يمارس قراءة وفهم الكتب والمصادر 

d2- مما ي ستتترة القةرة علة نظرية الحلقات من فها فةمه العميق لمواضتتتيال  يجيد مهارة التعليم المستتتمر

 إةارة ال ات.

 

iv. :موانمة مفرتات لعلة المقرر مال مفرتات اللعلة للررنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مفرتات اللعلة المقصوةة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مفرتات اللعلة المقصوةة من 
 الررنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -   المبادئ والمفاهيم والنظريات األستتتتتاستتتتتية في يشتتتتترح 

 .ر ا أنواعةا الحلقات

A2 يشرح المبادئ والنظريات .

الرياضية ويربط بين النظرية 

 يررط رين نظريات الحلقات ولطريقالةا فء الترر. – a2 والتطبيق.   

b1–  يحلا نظريات الحلقات رشتت ا لتريةي ومنطقء ولوظيف

  لك فء لفصصه.

B1 يحلا اللر يب العاة للنظاة .

 الرياضء

 ويسلفةة المنطق فء لس يرم.
b2 -  يصتتتيا المسا ية المرلرطة رنظرية الحلقات ويرلور ا إلة

قالب رياضتتتتء ملمفا فء مرةأ أو مسةوة أو نظرية يم نه 

 من اللعاما معةا فء الظوا ر الحيالية.

B2.  يتعامل مع الظواهر الحياتية بتجرد

 ويصيغها
 رياضية بقوالب

c1-  يتية نقا معلوماله فء نظرية الحلقات رشتتتتلة الوستتتتا ط

 مما يسةا عملية فةمةا واةرا ةا.

.C1  يتية ايصاا اجف ار الرياضية
رسةولةّ ويسلطيال نقا المعلومة 

 رمفللف الوسا ط.
c2- معرفله الرياضية حوا نظريات الحلقات المفللسة  يطبق

 .فء حياله العملية

C4.  لطريق المعرفة الرياضية فء
 الحياة العملية 

d1-  يمارس قراءة وفهم الكتب والمصتتادر الرياضتتية المتعلقة

 .بنظرية الحلقات

D2 . يمارس قراءة وفهم االدبيات

الرياضية واالحصائية في 

 مختلف المصادر
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 

Assessment Strategies 

a1-   يشتتتتتترح المبتتتادئ والمفتتتاهيم والنظريتتتات

 ر ا أنواعةا. الحلقات األساسية في

  المحاضرة

 النشطة

  المناقشة

 والحوار

  أمثلة متنوعة

على المفاهيم 

األساسية 

ونظرياتالزمرة 

 المتنوعة

 عروض تقدمية 

 الواجبات 

 الممممكممممممممممار ممممات 

 والتقارير

  االمممممتمممم مممما ممممات

 الفصيرة

 الت اليف 

 االمت ان ال صفي 

 االمت ان ال هائي 

a2-   يررط رين نظريتتات الحلقتتات ولطريقةتتا فء

 الترر

  المحاضرة

 النشطة

  المناقشة

 والحوار

  أمثلة متنوعة

على المفاهيم 

األساسية 

ونظريات 

المختلفة الزمرة 

 وتطبيقاتها

 عروض تقدمية 

 الواجبات 

 الممممكممممممممممار ممممات 

 والتقارير

  االمممممتمممم مممما ممممات

 الفصيرة

 الت اليف 

 االمت ان ال صفي 

 االمت ان ال هائي 

 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   قات رشتتتتتتت ا لتريةي يات الحل يحلا نظر

 ومنطقء ولوظيف  لك فء لفصصه.

 المحاضرة النشطة 

 المناقشة والحوار 

 الواجبات 

d2-  يتيتتة مةتتارة اللعلية المستتتتتتتلمر من فها فةمتته العميق

ة مما ي ستتترة القةرة علة إةارنظرية الحلقات لمواضتتتيال 

 ال ات.

D3 . يكتسب مهارة التعلم المستمر

 وادارة الذات
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  الطالب إلى تقسيم

 مجموعات

  تقديم بعض األمثلة

على التطبيقات لبعض 

 نظريات الزمرة

 العصف الذهني 

  االمت مما ممات

 الفصيرة

  الت اليف 

  االممممتممم ممممان

 ال صفي

  االممممتممم ممممان

 ال هائي

b2-   يصتتتيا المسا ية المرلرطة رنظرية الحلقات

ويرلور ا إلة قالب رياضء ملمفا فء مرةأ 

نظريتتة يم نتته من اللعتتامتتا أو مسةوة أو 

 معةا فء الظوا ر الحيالية.

 المحاضرة النشطة 

 المناقشة والحوار 

  أمثلة متنوعة على

األساسية المفاهيم 

 والتظريات وتطبيقاتها

 عروض تقدمية 

 العصف  ال  نء 

 الواجيات 

 الت اليف 

  االمت مما ممات

 الفصيرة

  االممممتممم ممممان

 ال صفي

  االممممتممم ممممان

 ال هائي

 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1-  يسلطيال نقا معلوماله فء نظرية الحلقات

رشتتلة الوستتا ط مما يستتةا عملية فةمةا 

 واةرا ةا.

 المحاضرة النشطة 

 المناقشة والحوار 

 العروض اللقةمية 

 حا المش هت 

 رين الفررات لراةا 

 البمهن

 

 الواجبات •

 التتتتتتتتتقتتتتاريتتتتر •

 والتكاليف

االمتتتتتتتتتا تتتات  •

 الفصيرة

 

c2- ية حوا نظريات  يطبق معرفله الرياضتتتتتتت

 الحلقات المفللسة فء حياله العملية

 المحاضرة النشطة 

 المناقشة والحوار 

 ال الء اللعلة  

 اللعاونء اللعلة  

 رين الفررات لراةا 

 البمهن

 

 الواجبات       •

 التتتتتتتتتقتتتتاريتتتتر •

 والتكاليف

االمتتتتتتتتتا تتتات  •

 الفصيرة

 

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 
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 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1-  يمارس قراءة وفهم الكتب والمصادر

 الرياضية المتعلقة بنظرية الحلقات

 المناقشة والحوار 

  تقسيم الطالب

 لمجموعات

 العروض اللقةمية 
 

 الواترات      • 

 اللقارير •

 الل اليف •

 الرحوث •

 

d2-  ي لسب مةارة اللعلية المسلمر من فها

نظرية الحلقات فةمه العميق لمواضيال 

 مما ي سرة القةرة علة إةارة ال ات.

 المحاضرة النشطة 

 المناقشة والحوار 

 ال الء اللعلة  

 اللعاونء اللعلة  

 رين الفررات لراةا 

 البمهن

 

 الواترات•        

 ل اليف تماعية •

 لتتتارتتتة لقتتتارير  •

 قصيرة

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

الحلقة 

والحلقة 

 اللامة

 مسةوة الحلقة 

 رعض فواص الحلقة 

  حلقة األعةاة الصحيحة 

  الحلقة اللامة   

  مميب الحلقة 

 الحقا 

1 4 
a1, d1, 

c1, d2 

2 

الحلقات 

والحقوا 

التب ية 

  والمفاليات

 الحلقة التب ية 

 رعض العمليات علة الحلقة التب ية 

 الحقوا التب ية 

 المفاليات وعمليالةا التررية 

 حلقة القسمة 

1 4 
a1, c1, 

b1, d2 

3 
اللمافا 

 الحلقء

 اللشا ا 

 رعض الحلقات الفاصة 

 حقوا القواسة 

 المفاليات وعمليالةا التررية 

 اساه تا رسون وت ر المفالية 

2 8 
a1, b1, 

c1, d1  
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4 
حلقة  فيرات        

 الحةوة

  لعاريف ومسا ية 

 فواربمية القسمة 

 مرر نة العاما 

 مرر نة الراقء 

 القاسة المشلرك اجعظة ل فيرات الحةوة 

  المشلرك اجصغرالمضاعف 

 فيرات الحةوة غير القارلة لللحليا  

 فيرات الحةوة األولية  

 حلقة القسمة ل فيرات الحةوة فوق حقا 

3 12 
a1, b1, 

c1, d2 

5 
السضانات 

 الحلقية

 لعاريف ومسا ية 

 السضان الحلقء الرسيط 

 السضانات الحلقية التب ية 

 السضانات الحلقية منلةية اللولية 

  المراشر للسضانات الحلقيةالمتموع 

 السضان الحلقء لفارج القسمة 

 لشا ا السضانات الحلقية ومرر ناله 

 السضانات الحلقية الحرة 

2 8 
a1, b1, 

c1, d1  

 لمةية الحقوا 6

 لعاررف ومسا ية وامفلة 

 نظرية تالوا اجساسية 

 الحسوا التررية 

 حقوا اجنشطار 

 ) الحقوا المنلةية ) حقوا تالوا 

 القارا للسصا اجملةاة 

 الحقوا اللامة 

 اجملةاة الناظمء 

3 12 
a1, b2, 

c2, d1 

7 

الحلقات 

اجرلينية 

 والنوفيرية

 لعاررف ومسا ية وامفلة 

 فصا ص الحلقة اجرلينية والنوفيرية 

  رعض فصتتتتتتتتا ص المفتتاليتتات فء الحلقتة

 النوفيرية

 العهقة رين الحلقة اجرلينية والنوفيرية 

2 8 
a1, b1, 

c1, d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 56  

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 اللساعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 ال  نء العصف Brainstorming 

 المش هت حا Problem solving 

 العملية العروضو المحا اة Simulation Method Practical presentations&                 

 والل اليف والمةاة المشروعات projects 

 ال الء اللعلة Self-learning 

 اللعاونء اللعلة Cooperative Learning  
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 البمهن رين الفررات لراةا 

 

vi.  األنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 األنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 الواجبات المنزلية 1

 اسروعء 10 فرةي

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

الل اليف واللقارير+ واألنشتتتتتتطة الصتتتتتتسية+ المشتتتتتتار ات+  2

 العروض اللقةمية
 20 تماعء

4, 5, 

12, 13 
d1, d2 

 === == Total Score  30إجمالي الدرجة  

 

 

 

vii. اللعلة لقيية Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

 5% 10 اسروعء الواجبات 1
a1, a2, b1, 

b2, c1, c2 

2 
 التكليفات والتقارير والمشاركات

  

4, 5, 

12, 13 
20 %10 d1, d2 

 Quiz 5 5 %2.5 c1( 1كوز) 3

4 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 40 %20 a1, a2, b1, c1 

 Quiz 10 5 %2.5( 2كوز) 5
C1, C2  

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 120 60% 

a1, a2, b1, 

b2, c1, c2 

 Total  100 200 اإلجمالي% === 

 

 :Learning Resourcesمصادر التعلم 
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 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 1427د. صفوان محمد عويرة، مقدمة في نظرية الحلقات والحقول، الدمام، السعودية،  -1

 2009د.محمد عبدالعظيم سعود، مبادئ الجبر المجرد، جامعة عين شمس، مصر،  -2

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
Gary F. Birkenmeier, Jae Keol  Park and S. Tariq Rizvi; Extensions of Rings and 

1- 

Modules, (Springer, 2013) (ISBN 978 -0-387-9271). 

2- Lam T.; Lectures on Modules and Rings, (Springer, 1999) (ISBN 0387984283).  

 3- P. Hartley and T. O. Hawkes:  Rings, Modules and Linear Algebra. London , 

New York 

Chapman and Hall, 1991.      

 H. Matsumura: Commutative Rings Theory. Cambridge University Press,  

Cambridge; 1992..4 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3

 https://brilliant.org/wiki/ring-theory/ 

 https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Ring_theory/ 

 https://ringtheory.herokuapp.com 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_theory 

 https://www.sciencedirect.com/book/9780122913501/ring-theory 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079816908609885 

 

viii.  والسياسات المتبعة في المقررالضوابط Course Policies 
 رعة الرتوع إلة لوا ح التامعة يلة  لارة السياسة العامة للمقرر فيما يلعلق راآللء:

 : Class Attendanceسياسة حضور السعاليات اللعليمية  1

 من المحاضرات ويحرة فء حاا عةة الوفان ر لك. %75يللبة الطالب رحضور  -

يقةة أسلا  المقرر لقريرا رحضور وغياب الطهب للقسة ويحرة الطالب من ةفوا اجملحان فء حاا لتاوب  -

 ويلة اقرار الحرمان من متله القسة. %25الغياب 

 :Tardyالحضور الملأفر  2

للطالب حضتتور المحاضتترة إ ا لأفر لمةة ررال ستتاعة لفهث مرات فء السصتتا الةراستتء  وإ ا لأفر  يستتمح -

 ةة عن فهث مرات يح ر شسويا من أسلا  المقرر  وعنة عةة اجللباة يمنال من ةفوا المحاضرة.بيا

 :Exam Attendance/Punctualityضوارط اجملحان  3

 ( ةقيقة من رةن اجملحان 20ج يسمح للطالب ةفوا اجملحان النةا ء إ ا لأفر مقةار ) -

 لغيب الطالب عن اجملحان النةا ء لطرق اللوا ح الفاصة رنظاة اجملحان فء ال لية.إ ا  -

 :Assignments & Projectsاللعيينات والمشاريال  4

يحةة أستتتتتلا  المقرر نوع اللعيينات فء رةاية السصتتتتتا ويحةة مواعية لستتتتتليمةا وضتتتتتوارط لنسي  الل ليسات  -

 ولسليمةا.

 لأفر الطالب فء لسلية الل ليسات عن الموعة المحةة يحرة من ةرتة الل ليف ال ي لأفر فء لسليمه.إ ا  -

 : Cheating الغش 5

 فء حاا فروت قياة الطالب رالغش فء اجملحان النصسء أو النةا ء لطرق عليه ج حة شؤون الطهب. -

 اريال يحرة من الةرتة المفصصة للل ليف.فء حاا فروت قياة الطالب رالغش او النقا فء الل ليسات والمش -

 :Plagiarismاجنلحاا  6

https://brilliant.org/wiki/ring-theory/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Ring_theory/
https://ringtheory.herokuapp.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_theory
https://www.sciencedirect.com/book/9780122913501/ring-theory
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079816908609885
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  لكرفء حالة وتوة شفص ينلحا شفصية طالب ألةان اجملحان نيارة عنه لطرق اله حة الفاصة  -
 :Other policiesسياسات أفرى  7

 أي سياسات أفرى مفا اسلفةاة المورايا أو مواعية لسلية الل ليسات ..... الخ -

(1اللغة اإلنجليزية ):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2020 /2019العام الجامعي:  
 نظرية الحلقات :خطة مقرر

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name د.سعيد محمد الطوقي 
الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

 

المكان ورقم 

 الهاتف

Location 

&Telephone 

No.  

 كلية التربية ارحب–قسم الرياضيات 
 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
saeedaltwqi@yahoo.com       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 نظرية الحلقات اسم المقرر 

mailto:saeedaltwqi@yahoo.com
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Course Title 

 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

4   4 

 
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل األول -المستوى الرابع  

 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت( 
Pre-requisites  

 نظرية الزمر & الجبر العام

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة  

requisite 
 Noneال توجد 

 

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 رياضيات بحته

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 عربي/ انجليزي

 تدريس المقرر مكان 
Location of teaching the course 

 جامعة صنعاء -كلية العلوم -فسم الرياضيات

iii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر إلى أكستتاب الطالب المفاهيم والمعارف والمهارات األستتاستتية بنظرية الحلقات وتطبيقاتها 

ةراستتتتة الرنة التررية اللء ةره تبن منةا رنظرية البمر ولبويةم رتملة من اجةوات التررية واستتتتل ماا 

لم نه من لرتمة اجف ار التررية المترةة إلة لغة تررية لطريقة يستتتتتتلطيال  من فهلةا فةة نظرية الحلقات 

  وستتتيغطء   ا رشتتت ا تية ول ستتتره الفقة رنسستتته ولستتتاعةم علة اللحليا المنطقء ولترية المشتتتا ا وحلةا

المقرر المواضتتتتتتتال اجلية: مسةوة الحلقة وفواصتتتتتتتةا والحلقة اللامة والحقا  الحلقات والحقوا التب ية  

المفاليات والعمليات عليةا  نظريات اللشتتتتا ا الحلقء  رعض الحلقات الفاصتتتتة   فيرات الحةوة  فواربمية 

  وحلقة القستتتتمة ل فيرات الحةوة علة حقا  القستتتتمة ومرر نية الراقء   فيرات الحةوة غير القارلة لللحليا

السضتتتانات الحلقية  السضتتتانات الحلقية منةية اللولية  واللشتتتا هت فء السضتتتانات الحلقية  لمةية الحقوا  

 حقا تالوا  اجملةاة القارا للسصا  اجملةاة الناظمء  الحلقات اجرلينية والنوفيرية وفواصه اجساسية.

 

iv.  مفرتات لعلة المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن علة قاةرا الطالب ي ون سوف المقرر ةراسة من اجنلةان رعة

a1 –  ر ا أنواعةا.  الحلقاتيشرح المبادئ والمفاهيم والنظريات األساسية في 

a2 – .يررط رين نظريات الحلقات ولطريقالةا فء الترر  

b1- .يحلا نظريات الحلقات رش ا لتريةي ومنطقء ولوظيف  لك فء لفصصه 

b2 -  يصتتتتتيا المسا ية المرلرطة رنظرية الحلقات ويرلور ا إلة قالب رياضتتتتتء ملمفا فء مرةأ أو مسةوة أو

 نظرية يم نه من اللعاما معةا فء الظوا ر الحيالية.
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c1 -  ها. ئط مما يسهل عملية فهمها وادراكمعلوماته في نظرية الحلقات بشتى الوسايتية نقا 

c2 - ياضية حول نظريات الحلقات المختلفة في حياته العملية.يطبق معرفته الر 

d1 - الكتب والمصادر الرياضية المتعلقة بنظرية الحلقات. يمارس قراءة وفهم 

d2- سرة القةرة علة مما ينظرية الحلقات من فها فةمه العميق لمواضيال  يجيد مهارة التعليم المستمر 

 إةارة ال ات.

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

الحلقة 

والحلقة 

 اللامة

 مسةوة الحلقة 

 رعض فواص الحلقة 

  حلقة األعةاة الصحيحة 

  الحلقة اللامة   

  مميب الحلقة 

 الحقا 

w1 4 

2 

الحلقات 

والحقوا 

التب ية 

 والمفاليات

 الحلقة التب ية 

 رعض العمليات علة الحلقة التب ية 

 الحقوا التب ية 

 المفاليات وعمليالةا التررية 

 حلقة القسمة 

W2 4 

3 
اللمافا 

 الحلقء

 اللشا ا 

 رعض الحلقات الفاصة 

 حقوا القواسة 

 المفاليات وعمليالةا التررية 

 اساه تا رسون وت ر المفالية 

3-4 

 

 

8 

4 

حلقة 

 فيرات 

 الحةوة

  لعاريف ومسا ية 

 فواربمية القسمة 

 مرر نة العاما 

 مرر نة الراقء 

 القاسة المشلرك اجعظة ل فيرات الحةوة 

  المشلرك اجصغرالمضاعف 

 فيرات الحةوة غير القارلة لللحليا  

 فيرات الحةوة األولية  

 حلقة القسمة ل فيرات الحةوة فوق حقا 

5-7 12 

  W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 5
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6 
السضانات 

 الحلقية

 لعاريف ومسا ية 

 السضان الحلقء الرسيط 

 السضانات الحلقية التب ية 

  الحلقية منلةية اللوليةالسضانات 

 المتموع المراشر للسضانات الحلقية 

 السضان الحلقء لفارج القسمة 

 لشا ا السضانات الحلقية ومرر ناله 

 السضانات الحلقية الحرة 

 

9-10 

 

8 

7 
لمةية    

 الحقوا

 لعاررف ومسا ية وامفلة 

 نظرية تالوا 

 الحسوا التررية 

 حقوا اجنشطار 

  حقا تالوا (الحقوا المنلةية( 

 اجملةاة القارا للسصا 

 الحقوا اللامة 

 اجملةاة الناظمء 

 

11-13 

 

12 

8 

الحلقات 

اجرلينية 

 والنوفيرية

 لعاررف ومسا ية وامفلة 

 فصا ص الحلقة اجرلينية والنوفيرية 

 رعض فصا ص المفاليات فء الحلقة النوفيرية 

 العهقة رين الحلقة اجرلينية والنوفيرية 

14-15 8 

  W16 (نظري) السصا نةاية افلرار 9

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures اللساعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming ال  نء العصف -

 Problem solving المش هت حا -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحا اة -

 projects والل اليف والمةاة المشروعات -

 Self-learning ال الء اللعلة -

  Cooperative Learning اللعاونء اللعلة -

 البمهن رين الفررات لراةا -

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 
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1  

 الــــــواتـــــــــرات
 اسروعرء 10 فرةي

 لقةميةالصسية+ المشار ات+ العروض الالل اليف واللقارير+ واألنشطة  2

 
 20 تماعء

4, 5, 12, 

13 

 0Total Score 30  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواترات الل ليسات

Assignments 

 اسروعء
30 

15% 

 Quiz 5 5 %2.5( 1) قصير افلرار 2

 20% 40 8 ( نظري) Midterm Exam نصسء افلرار 3

 Quiz 10 5 %2.5( 2) قصير افلرار 4

 60% 120 16 نةا ء لحريري افلرار 5

 % Total  200 100 المجموع 

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : 
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
a.  ،1427د. صفوان محمد عويرة، مقدمة في نظرية الحلقات والحقول، الدمام، السعودية 

b.  2009سعود، مبادئ الجبر المجرد، جامعة عين شمس، مصر، د.محمد عبدالعظيم 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
1-Gary F. Birkenmeier, Jae Keol  Park and S. Tariq Rizvi; Extensions of Rings and 

Modules, (Springer, 2013) (ISBN 978 -0-387-9271). 

2- Lam T.; Lectures on Modules and Rings, (Springer, 1999) (ISBN 0387984283).  

 3-P. Hartley and T. O. Hawkes:  Rings, Modules and Linear Algebra. London , 

New York 

Chapman and Hall, 1991.      

4- H. Matsumura: Commutative Rings Theory. Cambridge University Press, 

Cambridge; 1992.  

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6

 https://brilliant.org/wiki/ring-theory/ 

 https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Ring_theory/ 

 https://ringtheory.herokuapp.com 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_theory 

https://brilliant.org/wiki/ring-theory/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Ring_theory/
https://ringtheory.herokuapp.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_theory
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 https://www.sciencedirect.com/book/9780122913501/ring-theory 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079816908609885 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 رعة الرتوع إلة لوا ح التامعة يلة  لارة السياسة العامة للمقرر فيما يلعلق راآللء:

 : Class Attendanceسياسة حضور السعاليات اللعليمية  1

 من المحاضرات ويحرة فء حاا عةة الوفان ر لك. %75يللبة الطالب رحضور  -

يقةة أسلا  المقرر لقريرا رحضور وغياب الطهب للقسة ويحرة الطالب من ةفوا اجملحان فء حاا لتاوب  -

 ويلة اقرار الحرمان من متله القسة. %25الغياب 

 :Tardyالحضور الملأفر  2

للطالب حضتتور المحاضتترة إ ا لأفر لمةة ررال ستتاعة لفهث مرات فء السصتتا الةراستتء  وإ ا لأفر  يستتمح -

 بياةة عن فهث مرات يح ر شسويا من أسلا  المقرر  وعنة عةة اجللباة يمنال من ةفوا المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوارط اجملحان  3

 ( ةقيقة من رةن اجملحان 20سمح للطالب ةفوا اجملحان النةا ء إ ا لأفر مقةار )ج ي -

 إ ا لغيب الطالب عن اجملحان النةا ء لطرق اللوا ح الفاصة رنظاة اجملحان فء ال لية. -

 :Assignments & Projectsاللعيينات والمشاريال  4

أستتتتتلا  المقرر نوع اللعيينات فء رةاية السصتتتتتا ويحةة مواعية لستتتتتليمةا وضتتتتتوارط لنسي  الل ليسات يحةة  -

 ولسليمةا.

 إ ا لأفر الطالب فء لسلية الل ليسات عن الموعة المحةة يحرة من ةرتة الل ليف ال ي لأفر فء لسليمه. -

 : Cheating الغش 5

 سء أو النةا ء لطرق عليه ج حة شؤون الطهب.فء حاا فروت قياة الطالب رالغش فء اجملحان النص -

 فء حاا فروت قياة الطالب رالغش او النقا فء الل ليسات والمشاريال يحرة من الةرتة المفصصة للل ليف. -

 :Plagiarismاجنلحاا  6

 فء حالة وتوة شفص ينلحا شفصية طالب ألةان اجملحان نيارة عنه لطرق اله حة الفاصة ر لك -
 :Other policiesسياسات أفرى  7

 أي سياسات أفرى مفا اسلفةاة المورايا أو مواعية لسلية الل ليسات ..... الخ -
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