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 (2222-2222) الرياضياتم ـلقس اديةـرشالخطة ال 
 السنة األولى

 الفصل األول
 املتطلب السابق للمادة  اسـم املادة رقـم املادة
 - : )مهارات حياتية (مثال متطلب جامعة اجباري   ----

 0110001 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات  0115110
 -  (1) تفاضل وتكامل 0101101
صاء واحتماالتاح 0101110  - 
  (1الفيزياء العامة ) 0150111

 

 الفصل الثاين
 املتطلب السابق للمادة  اسـم املادة رقـم املادة
 - متطلب جامعة اجباري مثال : )تربية وطنية(  ----

 0115110 مبادئ البرمجة  0111110
 0115110 مهارات االتصال واخالقيات المهنة  0111150
 - ياضيات أسس الر  0101111
 0101101 (1) تفاضل وتكامل 0101101

 

 السنة الثانية
 الفصل األول

 املتطلب السابق للمادة  اسم املادة رقم املادة
 0101101 (1تفاضل وتكامل ) 0101101
 0101111 نظرية العدد 0101111
 0101101 (1) معادالت تفاضلية عادية 0101111
 -  (1) جبر خطي 0101111

 - طلب جامعة إجباري مثال: )القيادة والمسؤولية المجتمعية (مت ----
 

 الفصل الثاين
 املتطلب السابق للمادة  اسـم املادة رقـم املادة
 0101101 تفاضل وتكامل متقدم 0101101
 0101111 الهندسة اإلقليدية 0101111
 0101111+  0101101 (1) تحليل عددي 0101111
 0101111+  0101101 (1) تحلبل حقيقي 0101151
 0110001 مهارات االتصال والتواصل باللغة العربية 0110115

 - متطلب جامعة اختياري  ----
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 السنة الثالثة
 الفصل األول

 املتطلب السابق للمادة  اســم املـادة رقـم املـادة
 0111110 (1) نمذجة رياضية 0101111
 0101111 (1) جبر مجرد 0101111
 0101101 نظرية اإلحتماالت 0101111
 0101111 (1) جبر خطي 0101111

  متطلب تخصص اختياري  ----
 - متطلب جامعة اختياري  ----

 

 الفصل الثاين
 املتطلب السابق للمادة  اسم املـادة رقــم املـادة
 0101351 تحليل عقدي 0101151
 0101151 (1) تحليل حقيقي 0101151
 0101111 طية ونظرية االلعاب البرمجة الخ 0101110
 موافقة القسم  أساليب تدريس الرياضيات 0101101
 0101111 معادالت تفاضلية جزئية 0101111
 0110001 مهارات االتصال والتواصل باللغة االنجليزية 0110111

 

 السنة الرابعة
 الفصل األول

 املتطلب السابق للمادة  اسم املـادة رقـم املـادة
 - لب جامعة اجباري مثال: )الريادة واالبتكار( متط  -

 0101111 إحصاء رياضي 0101111
 0101111 (1) جبر مجرد 0101111
 0101151 توبولوجي 0101111

  متطلب تخصص اختياري  ----
  متطلب تخصص اختياري  ----

 

 الفصل الثاين
 املتطلب السابق للمادة  اسم املـادة رقـم املـادة
 - العلــوم العسكرية  0110101
 0101101 التربية العملية في تدريس الرياضيات 0101101
 0101111 احصاء تطبيقي 0101111
 0101111 رياضيات تطبيقية  0101115
 موافقة القسم  مواضيع مختارة في الرياضيات  0101111
 موافقة القسم  حث في الرياضياتبندوة  0101101
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