
المتطلب السابقساسم المادةرقم المادةالمتطلب السابقساسم المادةرقم المادة
٣٣٠١١٠٢الكیمیاء غیر العضویة (١)٣٠١٢٢١
٣٣٠١١٠٢الكیمیاء التحلیلیة٣٠١٢٣١

٣٠١٢٣١ + ٣٠١١٠٤  متزامن١الكیمیاء التحلیلیة العملیة٣٠١٢٣٢-٣العلوم العسكریة٠٠٠٠١٠١
٣٣٠١٢١٢الكیمیاء العضویة (٣)٣١٠١٠٩٩٣٠١٣١١مھارات اتصال باللغة العربیة (١)٠٠٠٠١١٠
٣٠١٣١٣ + ٣٠١٢١٤ متزامن٤تشخیص المركبات العضویة٣١٠٢٠٩٩٣٠١٣١٤مھارات اتصال باللغة إنجلیزیة(١)٠٠٠٠١١٢
٣٣٠١٣١١مطیافیة المركبات العضویة٣٠١٣١٣-٣التربیة الوطنیة٠٠٠٠١١٣
٣٣٠١٢٢١الكیمیاء غیر العضویة (٢) ٣٣٠١٣٢١ثقافة إسالمیة٠٠٠٠١٢٠
٣٠١٣٢١+ ٣٠١١٠٤    متزامن٢الكیمیاء غیر العضویة العملیة ٠٣٠١٣٢٢عمل تطوعي في خدمة المجتمع٠٠٠٠١٠٥

٣٠١٣٢١+٣٣٠١٢٣٢مقدمة في طرق التحلیل اآللي٣٠١٣٣١
٣٠١٣٣١    متزامن٢طرق التحلیل اآللي / عملي٣٣٠١٣٣٣اإلسالم وقضایا العصر000145
٣٠١١٠٢ + ٣٣٠٣٢٠٤الكیمیاء الفیزیائیة (١)٣٣٠١٣٤١التفكیر واإلبداع000114
٣٣٠١٣٤١الكیمیاء الفیزیائیة (٢)٣٣٠١٣٤٢الكتابة والتعبیر000116
٣٠١١٠٤+ ٣٠١٣٤١   متزامن٢الكیمیاء الفیزیائیة العملیة (١)٣٣٠١٣٤٤القدس ( القضیة الفلسطینیة )000118
٣٠١٣٤٤+ ٣٠١٣٤٢   متزامن٢الكیمیاء الفیزیائیة العملیة (٢)٣٣٠١٣٤٥حقوق اإلنسان000122
٣٠١٣٣٣ /٩٠ ساعة بنجاح٢تطبیق میداني٣٣٠١٣٩٢قضایا قانونیة معاصرة000124
٣٠١٢١٢ + ٢٣٠١٣٢١الكیمیاء العضویة الفلزیة٣٣٠١٤٢٣مقدمة في االقتصاد000126
٣٣٠١٣٣١طرق فصل المركبات الكیمیائیة٣٣٠١٤٣١نقل المعرفة000128
 ٩٠ ساعة بنجاح١بحث مكتبي وندوة٣٣٠١٤٥٩مقدمة في علم النفس000130
٢٣٠١٣٢١كیمیاء غیر عضویة (٣)٣٣٠١٤٢٥أخالقیات والسلوك000132
٢٣٠١٣٤٢الكیمیاء الفیزیائیة (٣)٣٣٠١٣٤٦علم البیئة والزراعة000136
٣التغیر المناخي وسیاسة االستدامة000138
٣الغذاء في حیاتنا000139
٣٣٠٣١٠١التفاضل والتكامل (٢)٣٣٠٣١٠٢أساسیات في مھارات الحاسوب000140
٣٣٠٣١٠٢معادالت تفاضلیة عادیة٣٣٠٣٢٠٤مدخل إلى الحاسوب واالنترنت000142
٣٣٠٤١٠١الفیزیاء العامة (٢)٣٣٠٤١٠٢أساسیات في اللغة العربیة000144

متطلبات الكلیة : (٢١) ساعةثانیاً :
٣٣٠١٢١٢كیمیاء الصناعات العضویة٣٠١٣٥٢-٣الكیمیاء العامة (١)٣٠١١٠١
٣٠١٢١٢ + ٣٣٠١٣٢١مبادئ في الكیمیاء الصناعیة٣٠١١٠١٣٠١٣٥١            متزامن١الكیمیاء العامة العملیة (١)٣٠١١٠٣
٣٣٠١٢١٢الكیمیاء االشعاعیة والنوویة٣٠١٣٢٣-٣البیولوجیا العامة (١)٣٠٢١٠١
٣٣٠١٣٢١كیمیاء الصناعات غیر العضویة٣٠٢١٠١٣٠١٣٥٥               متزامن١البیولوجیا العامة العملیة (١)٣٠٢١٠٣
٣٣٠١١٠٢التلوث واألمان الصناعي٣٠١٣٥٦-٣التفاضل والتكامل (١)٣٠٣١٠١
٣٠١٢١١ + ٣٣٠١٢٢١الكیمیاء البیئیة٣٠١٣٦١-٣مبادئ في اإلحصاء٣٠٣٢١١
٣٣٠١٣١١كیمیاء المركبات الحلقیة غیر المتجانسة٣٠١٤١١-٣الفیزیاء العامة (١)٣٠٤١٠١
٣٣٠١٣٢١كیمیاء العناصر األساسیة٣٠٤١٠١٣٠١٤٢١              متزامن١الفیزیاء العامة العملیة (١)٣٠٤١٠٣

٣٣٠١٣١١مقدمة في كیمیاء المبلمرات٣١٠٠١٠٩٩٣٠١٤٥١مھارات حاسوبیة١٠٠١١٠٤
متزامن ٢٣٠١٤٥١كیمیاء المبلمرات العملیة٣٠١٤٥٢أ- اإلجباریة : (٦٣) ساعةمتطلبات التخصص : (٨٤) ساعةثالثاً :

٣٣٠١٢١٢النفط والھیدروكربونات٣٣٠١١٠١٣٠١٤٥٣الكیمیاء العامة (٢)٣٠١١٠٢
٣٠١٣١١+٣٠١٣٤٢+٣٣٠١٣٣مواضیع خاصة في الكیمیاء٣٠١١٠٢٣٠١٤٩٢+ ٣٠١١٠٣         متزامن١الكیمیاء العامة العملیة (٢)٣٠١١٠٤
٣٣٠٢١٠١البیولوجیا العامة (٢)٣٣٠١١٠٢٣٠٢١٠٢الكیمیاء العضویة (١)٣٠١٢١١
٣٣٠١٢١٢الكیمیاء الحیویة٣٣٠١٢١١٣٠٢٣٠٥الكیمیاء العضویة (٢)٣٠١٢١٢
٣٠١١٠٤+ ٣٠١٢١١         متزامن٢الكیمیاء العضویة العملیة (١)٣٠١٢١٣
٣٠١٢١٣ + ٣٠١٢١٢          متزامن٢الكیمیاء العضویة العملیة (٢)٣٠١٢١٤

جامعة جرش  

یعفى من دراسة مادة استدراكیة لتلك المادة التي نجح فیھا. وفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان في أي منھا، أو لم یحقق النجاح في أي منھا علیھ تسجیل ودراسة 

تخصص: الكیمیاءقسم العلومكلیة العلوم 

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

الرقم الجامعي:........................ اسم: الطالب:..................................... الساعات المعتمدة (١٣٢) ساعة بطاقة الطالب اإلرشادیة ٢٠١٩

ب. مواد متطلبات الجامعة االختیاریة بواقع (١٢) ساعة معتمدة

متطلبات مساندة إجباریة (٩) ساعات وھي:

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

على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي قبل فیھ في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة، ولغة إنجلیزیة وحاسوب، وفي حالة حصولھ على عالمة (٥٠) فأكثر في أي منھا 

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


