
المتطلب السابقساسم المادةرقم المادةالمتطلب السابقساسم المادةرقم المادة
٣٣٠٣٢٠١تفاضل و تكامل( ٤)٣٠٣٢٠٥
٣٣٠٣١٠٢معادالت تفاضلیة عادیة (١)٣٠٣٢٠٤

٣٣٠٣٢٥٢الجبر الخطي (١)٣٠٣٢٤١-٣العلوم العسكریة٠٠٠٠١٠١
٣٣٠٣١٠٢المنطق ونظریة المجموعات٣١٠١٠٩٩٣٠٣٢٥٢مھارات اتصال باللغة العربیة (١)٠٠٠٠١١٠
٣٣٠٣٢٠٤معادالت تفاضلیة جزئیة (١)٣١٠٢٠٩٩٣٠٣٣٠٣مھارات اتصال باللغة اإلنجلیزیة٠٠٠٠١١٢
٣٣٠٣٢١١احصاء تطبیقي٣٠٣٣٠٥-٣التربیة الوطنیة٠٠٠٠١١٣
٣٣٠٣٢٥٢تحلیل حقیقي (١)٣٠٣٣١٢-٣ثقافة اسالمیة٠٠٠٠١٢٠
٣٣٠٣١٠٢تحلیل عددي (١)٣٠٣٣٢١-٠عمل تطوعي في خدمة المجتمع٠٠٠٠١٠٥

٣١٠٠١١٠٤حزم برمجیات ریاضیة١٠٠١٣٢٢
٣٠٣٢١١+٣٣٠٣٢٠١إحصاء ریاضي٣٠٣٣٣١

٣٣٠٣٢٤١جبر خطي (٢)٣٣٠٣٣٤١اإلسالم وقضایا العصر000145
٣٣٠٣٢٥٢جبر مجرد (١)٣٣٠٣٣٤٦التفكیر واإلبداع000114
٣٣٠٣٢٥٢نظریة األعداد٣٣٠٣٣٤٥الكتابة والتعبیر000116
-٣الھندسة االقلیدیة والالقلیدیة٣٣٠٣٣٦٥القدس ( القضیة الفلسطینیة )000118
٣٣٠٣٢٠٤معادالت تفاضلیة عادیة (٢)٣٣٠٣٤٠٣حقوق اإلنسان000122
٣٣٠٣٣١٢تحلیل حقیقي (٢)٣٣٠٣٤١١قضایا قانونیة معاصرة000124
٣٠٣٢٠١+ ٣٣٠٣٣١٢التحلیل المركب٣٣٠٣٤١٦مقدمة في االقتصاد000126
٣٠٣٣٢١ + ٣٣٠٣٢٤١تحلیل عددي (٢)٣٣٠٣٤٢١نقل المعرفة000128
٣٣٠٣٣٤٦جبر مجرد (٢)٣٣٠٣٤٤٥مقدمة في علم النفس000130
٣٣٠٣٣١٢التبولوجیا العامة (١)٣٣٠٣٤٦١أخالقیات والسلوك000132
موافقة القسم٣النمذجة الریاضیة٣٣٠٣٤٧٢علم البیئة والزراعة000136
٣٣٠٣٢٠٤طرق في الریاضیات التطبیقیة٣٣٠٣٤٧٤التغیر المناخي وسیاسة االستدامة000138
٣الغذاء في حیاتنا000139
٣أساسیات في مھارات الحاسوب000140
٣٣٠٣٢١١طرق إحصائیة٣٣٠٣٣٣٥مدخل إلى الحاسوب واالنترنت000142
٣٣٠٣٢٤١البرمجة الخطیة ونظریة األلعاب٣٣٠٣٣٧٤أساسیات في اللغة العربیة000144

٣٣٠٣٣٠٣معادالت تفاضلیة جزئیة (٢)٣٠٣٤٠٥
٣٣٠٣٤١١تحلیل اقتراني٣٠٣٤١٤متطلبات الكلیة : (٢١) ساعةثانیاً :

٣٣٠٣٣٠٥تصمیم تجارب٣٠٣٤١٥-٣الكیمیاء العامة (١)٣٠١١٠١
٣٣٠٣٣٠٥احتماالت تطبیقیة٣٠١١٠١٣٠٣٤٣١  متزامن١الكیمیاء العامة العملیة (١)٣٠١١٠٣
٣٣٠٣٤٦١التبولوجیا العامة (٢)٣٠٣٤٦٢-٣البیولوجیا العامة (١)٣٠٢١٠١
موافقة القسم٣نظریة االمثلیة٣٠٢١٠١٣٠٣٤٧٦   متزامن١البیولوجیا العامة العملیة (١)٣٠٢١٠٣
موافقة القسم٣مواضیع مختارة٣٠٣٤٧٧-٣التفاضل والتكامل (١)٣٠٣١٠١
موافقة القسم٣تاریخ وفلسفة الریاضیات٣٠٣٣٥٠-٣مبادئ في اإلحصاء٣٠٣٢١١
٣٣٠٤١٠١فیزیاء عامة (٢)٣٠٤١٠٢-٣الفیزیاء العامة (١)٣٠٤١٠١
٣المناھج واسالیب تدریسھا٣٠٤١٠١٧٠١١١٤    متزامن١الفیزیاء العامة العملیة (١)٣٠٤١٠٣

٣تدریب میداني٣١٠٠١٠٩٩٣٠٣٤٧٥مھارات حاسوبیة١٠٠١١٠٤
ثالثاً :

أ- اإلجباریة : (٧٢) ساعة
٣٣٠٣١٠١تفاضل وتكامل (٢)٣٠٣١٠٢
٣٣٠٣١٠٢تفاضل وتكامل (٣)٣٠٣٢٠١

متطلبات التخصص : (٨٤) ساعة

ب- االختیاریة (١٢) ساعات معتمدة

قسم العلومجامعة جرش  
الرقم الجامعي:......................................

    ب. متطلبات التخصص االختیاریة بواقع (١٢) ساعة معتمدة وھي:

اسم: الطالب:.................................الساعات المعتمدة (١٣٢) ساعةبطاقة الطالب اإلرشادیة ٢٠١٩
تخصص: الریاضیات     كلیة العلوم 

أوالً : متطلبات الجامعة وعددھا (٢٧) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:
     أ. مواد متطلبات الجامعة اإلجباریة المجال األول بواقع (١٥ ساعة معتمدة)

على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي قبل فیھ في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة، ولغة إنجلیزیة وحاسوب، وفي حالة    
وفي حالة عدم تقدم الطالب .    فأكثر في أي منھا یعفى من دراسة مادة استدراكیة لتلك المادة التي نجح فیھا) ٥٠(حصولھ على عالمة 

لم لالمتحان في أي منھا، أو لم یحقق النجاح في أي منھا علیھ تسجیل ودراسة مادة استدراكیة لتلك التي لم یتقدم لالمتحان فیھا، أو التي 
   .فأكثر، ویعتبر النجاح في المواد االستدراكیة من شروط متطلبات التخرج) ٥٠(یحصل على عالمة 


