
المتطلب السابقساسم المادةرقم المادةالمتطلب السابقساسم المادةرقم المادة

-3(1)الجبر الخطً 303241
-3المنطق ونظرٌة المجموعات303252

3303102(1)رٌاضٌات تطبٌقٌة 303271-3العلوم العسكرٌة0000100
3303201تحلٌل المتجهات3101099303302(1)مهارات اتصال باللغة العربٌة 101106
3303204معادالت تفاضلٌة جزئٌة3102099303303مهارات اتصال باللغة اإلنجلٌزٌة102108
3303252(1)تحلٌل حقٌقً 303312-3التربٌة الوطنٌة101115

3303102(1)تحلٌل عددي 303321
+3303102نظرٌة االحتماالت303334 303211
3303241(2)جبر خطً 303341
3303252(1)جبر حدٌث 303342

-3نظرٌة األعداد303345

-3الهندسة االقلٌدٌة والالقلٌدٌة303365

3303312(2)تحلٌل حقٌقً 303411

3303201التحلٌل العقدي303412
+303321 3(2)تحلٌل عددي 303421 303241 
3303342(2)جبر حدٌث 303442
3303312(1)التبولوجٌا العامة 303461
3303461(2)التبولوجٌا العامة 303462
3303204طرق رٌاضٌة303473
تدرس فً فصل التخرج0(رٌاضٌات)كفاٌات تخرج 303493

3303204دوال خاصة303301ساعة (21): متطلبات الكلٌة :ثانٌاً 

3303334طرق إحصائٌة303335-3(1)الكٌمٌاء العامة 301101
3303302هندسة تفاضلٌة303364  متزامن1301101(1)الكٌمٌاء العامة العملٌة 301103
3303271(2)رٌاضٌات تطبٌقٌة 303371-3(1)البٌولوجٌا العامة 302101
3303241البرمجة الخطٌة ونظرٌة األلعاب303374   متزامن1302101(1)البٌولوجٌا العامة العملٌة 302103
3303204(2)معادالت تفاضلٌة عادٌة 303403-3(1)التفاضل والتكامل 303101
3303411(3)تحلٌل حقٌقً 303413-3مبادئ فً اإلحصاء303211
3303411تحلٌل اقتران303414ً-3(1)الفٌزٌاء العامة 304101
3303335تصمٌم تجارب303415    متزامن1304101(1)الفٌزٌاء العامة العملٌة 304103
3303334احتماالت تطبٌقٌة31001099303431مهارات حاسوبٌة1001104

موافقة القسم3الشٌفرات303471:ثالثاً 
موافقة القسم3النمذجة الرٌاضٌة303472ساعة (69): اإلجبارٌة - أ

موافقة القسم3نظرٌة البٌان3303101303480(2)تفاضل وتكامل 303102
31001104أساسٌات البرمجة3032011001130+3303211إحصاء رٌاض303331ً
3304101(2)فٌزٌاء عامة 3303102304102(3)تفاضل وتكامل 303201
3303102(1)معادالت تفاضلٌة عادٌة 303204

.فأكثر، وٌعتبر النجاح فً المواد االستدراكٌة من شروط متطلبات التخرج (50)   وفً حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان فً أي منها، أو لم ٌحقق النجاح فً أي منها علٌه تسجٌل ودراسة مادة استدراكٌة لتلك التً لم ٌتقدم لالمتحان فٌها، أو التً لم ٌحصل على عالمة 

عمٌد كلٌة العلوم  رئٌس قسم العلوم

ساعة (84): متطلبات التخصص 

ساعات معتمدة (15)االختٌارٌة - ب

 (3)ساعة معتمدة من المجاالت الثانً والثالث والرابع  بحد أدنى مادة (15)ٌدرس الطالب 

ساعات

    كلٌة العلوم جامعة جرش  

. فأكثر فً أي منها ٌعفى من دراسة مادة استدراكٌة لتلك المادة التً نجح فٌها (50)   على الطالب أن ٌتقدم فً بداٌة الفصل الذي قبل فٌه فً الجامعة المتحان مستوى لغة عربٌة، ولغة إنجلٌزٌة وحاسوب، وفً حالة حصوله على عالمة 

:ساعة معتمدة موزعة كما ٌلً (27)متطلبات الجامعة وعددها : أوالً
( ساعة معتمدة12)مواد متطلبات الجامعة اإلجبارٌة المجال األول بواقع .      أ

:......................................الرقم الجامعً

:ساعة معتمدة وهً (15)متطلبات التخصص االختٌارٌة بواقع .     ب

ساعات من كل مجال  (6)وبحد أقصى مادتٌن

الرٌاضٌات: تخصصقسم العلوم
:.................................الطالب: اسمساعة (132)الساعات المعتمدة 2012بطاقة الطالب اإلرشادٌة 




