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    0202-0202/ األول السنة الدراسية /الفصل الدراسي الرياضيات القسم 
 

على معلومات  بناء   الهيئة التدريسية المكلف أو رئيس القسم،قبل بدء عمليات االرشاد ، تحدد الخطة االرشادية من قبل عضو 
 مرشدالخطة الدراسية وجدول الفصل الدراسي لتكون تحت تصرف عضو الهيئة التدريسية ال

 شاد()على المرشد شطب الشعبة المغلقة من هذه الخطة بناء على االحصائيات التي يزود بها يوميا، لتجنب تسجيل الطلبة بها أثناء عمليات اإلر 
 

 يين له في الجامعة.وعليه إنجازها في أول فصلين دراس المواد االستدراكية ال تحسب من الخطة الدراسية للطالب 
 راسية المرتبطة بمواعيد ساعات عملية )مختبرات( تحدد الساعات العملية للمادة في نفس خانتها.بالنسبة للمواد الد 

 

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 20الى  2) سنة األولىمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 1-11/  1ش ح،ث،خ ......... (2)تفاضل وتكامل  0120121 2
   ةمهارات حاسوب استدراكي مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 0120117 0
   ةاللغة العربية االستدراكي (2اللغة العربية ) 0420111 2
   ةاللغة االنجليزية االستدراكي (2اللغة االنجليزية ) 0420121 4
   للغة االنجليزية االستدراكيةا المهارات المهنية للكليات العلمية 0120118 5

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 20الى  2) سنة أولىمستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
   .......... احصاء واحتماالت 0114022 2
   .......... الكيمياء العامة  2202242 0
 1-11:21 ن،ر .......... أسس الرياضيات 0101112 2
   (2التفاضل والتكامل) (0تفاضل وتكامل ) 0101102 4
   .......... تربية وطنية 0420151 5
   .......... مهارات حياتية 2402242 6

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 65الى  22) سنة ثانيةمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق ادةاسم الم رقم المادة م
 ح،ث،خ (2التفاضل والتكامل) (2جبر خطي ) 2222022 2

 ن،ر
 1-11/    1ش
 11:21-11/   1ش

 2-1/   1ش  ح،ث،خ (0تفاضل وتكامل ) (2تفاضل وتكامل ) 2222022 0
 ح،ث،خ (0تفاضل وتكامل ) )2(ة معادالت تفاضلية عادي 2222042 2

 ن،ر
 ن،ر

 1-11/   1ش 
 0:21-8/    1ش
 2:21-1/    2ش

   مقدمة في تكنولوجيا المعلومات مبادئ البرمجة 0120110 4



 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 
 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 

 QF01/0503 -2.0 العلوم و تكنولوجيا المعلومات كلية/  اجراءات إرشاد الطلبة- الخطة االرشادية للفصل الدراسي
 

QF01/0503 – page 2/3  

 

   .......... (2الفيزياء العامة ) 2202222 5
    متطلب جامعة اختياري   6

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 65الى  22) سنة ثانيةمستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق سم المادةا رقم المادة م
(+ نظرية 0تفاضل وتكامل ) (2تحليل حقيقي ) 0101251 1

 المجموعات
 11-11/   1ش  ح،ث،خ

 1-11:21 ن،ر نظرية المجموعات نظرية العدد 0101212 2
 ح،ث،خ (2التفاضل والتكامل) (2تحليل عددي ) 0101272 3

 ن،ر
 2-1/    1ش
 11-0:21/   1ش 

 1-11/    1ش ح،ث،خ .......... الهندسة االقليدية 2222022 4
    متطلب جامعة اختياري   6

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 89الى  66) سنة ثالثةمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 0-8/    1ش  ح،ث،خ (2تحليل حقيقي)+ (2تفاضل وتكامل) )2(تحليل عقدي  2222352 2
 ح،ث،خ مبادئ البرمجة (1)نمذجة رياضية  2222240 0

 ح،ث،خ
 0-8/    1ش 

 1-1/     1ش
 2:21-1/    1ش  ن،ر نظرية العدد )2(جبر مجرد  2222223 2
 11-11/   1ش  ح،ث،خ التاحصاء واحتما +(2تفاضل وتكامل ) نظرية االحتماالت 0101341 4
 1-1/     1ش ،ث،خح موافقة القسم اساليب تدريس الرياضيات 0101361 5
    متطلب جامعة اختياري   6

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 89الى  66) ثالثةسنة مستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 11:21-11/   1ش  ن،ر نظرية االحتماالت احصاء رياضي 0101442 2
 11-0:21/    1ش ن،ر (2معادالت تفاضلية عادية ) معادالت تفاضلية جزئية 0101374 0
   (2جبر خطي ) (0جبر خطي ) 0101322 2
 0:21-8/    1ش ن،ر (2تحليل عددي ) )0 (تحليل عددي 2222474 4
    ي متطلب جامعة اختيار   5

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 222الى  88) رابعةسنة مستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 11-11/    1ش ح،ث،خ (2تحليل حقيقي ) )0(تحليل حقيقي  2222453 2
 1-11/    1ش ح،ث،خ احصاء رياضي احصاء تطبيقي 2222443 0
 1-1/     1ش ح،ث،خ معادالت تفاضلية جزئية رياضيات تطبيقية 0101475 2
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4 0422224  1-1/     1ش ح،ث،خ )2(جبر مجرد  (0جبر مجرد ) 
 1-1/     1ش ح،ث،خ (1)نمذجة رياضية  )0(نمذجة رياضية  2222472 5
 11-11/   1ش ح،ث،خ مواضيع مختارة في الرياضيات متطلب تخصص اختياري  2222444 6

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 222الى  88) رابعةسنة مستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 11-0/   1ش  ح،ث،خ (2تحليل حقيقي ) توبولوجي 2222420 2
 18-11/ 1&1ش ن،ر اضياتاساليب تدريس الري ندوة بحث في الرياضيات 0101481 0
 11-0:21/    1ش ن،ر موافقة القسم التربية العملية في تدريس الرياضيات 2222462 2
   .......... علوم عسكرية 0420101 4
    مادة حرة  5

 
 

 توقيع معد الخطة

 د. أمل حكمت الساكت

 02/7/0202 التاريخ

 اعتماد رئيس القسم

    ا.د. اقبال جبريل            

 02/7/0202 التاريخ

 
 


