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 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: 132 من الرياضيات تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 

20.45% 27 متطلبات الجامعة أولا   

15.91% 21 متطلبات الكلية ثانياا   

52.27% 69 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاا   

6.82% 9 الختياريةمتطلبات التخصص  رابعاا   

 4.55%       6 مواد مساندة رابعاا 
132 100% 

 

 

 

         2  5 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  التسلســــل

         

 

  30 رياضيات بحتة 01
  18 رياضيات تطبيقية 02
 9 اإلحصاء والحتمالت 03
 9 مجال معرفي )مناهج وطرق تدريس( 04
 3 المواد العملية )تدريب ميداني( 05
 6 مواد مساندة )حاسوب وفيزياء( 06
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27

 

 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

  
 3 (1اللغة العربية ) 55011102
 3 (1اللغة النجليزية ) 55011103
 3 التربية الوطنية 55011206
 3 العلوم العسكرية 55011308
 3 مهارات حاسوبية 55041103

15
 
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 12) :الختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 مهارات حياتية 55011204
 - 3 الريادة والبداع 55011306
 55011102 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 55011103 3 (2اللغة النجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
 - 3 حقوق اإلنسان 55021204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 القدس والوصاية الهاشمية 55031205
 - 3 البيئة والمجتمع 55041203
 - 3 الصحة والمجتمع 55041206
 - 3 التصالت والنترنت 55041307

12 
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21
 

 ساعة معتمدة( 21) تطلبات الكلية اإلجباريةم 
 

(1تفاضل وتكامل ) 52011104  ل يوجد - 3 3 
(2تفاضل وتكامل ) 52011202  3 3 - 52011104 
 52011202 - 3 3 اسس الرياضيات  52011205
 ل يوجد - 3 3 مبادئ الحصاء والحتمالت 52031129
(1كيمياء عامة ) 71051103  ل يوجد - 3 3 
 ل يوجد - 3 3 تاريخ الرياضيات 52041233
(1جبر خطي ) 52012106  3 3 - 52011202 

2121-
 

78
 

 ساعة معتمدة( 69) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

(3تفاضل وتكامل ) 52012110  3 3 - 52011202 
 52011205 - 3 3 نظرية األعداد 52012207
(1)تحليل رياضي  52013108  3 3 - 52011205 
(2تحليل رياضي ) 52013209  3 3 - 52013208 
 تحليل مركب 52014114

3 3 - 
52012110 
52011205 

(1) لوجيتبو  52013215  3 3 - 52013108 
 52011205 - 3 3 هندسة اقليدية حديثة 52013116
(1جبر حديث ) 52014117  3 3 - 52012207 
(2جبر حديث ) 52014214  3 3 - 52014117 
 52011205  - 3 3 نظرية البيان 52014219
(1معادلت تفاضلية عادية ) 52022218  3 3 - 52011202 
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(2معادلت تفاضلية عادية ) 52023119  3 3 - 52022218 
 52023119 - 3 3 معادلت تفاضلية جزئية 52023223
(1تحليل عددي ) 52023121  3 3 - 52022218 
رياضيةنمذجة  52023225  3 3 - 52023119 
 52011202 - 3 3 مبادئ الرياضيات التطبيقية 52022120
 52031129 - 3 3 نظرية الحتمالت 52032130
 52031129 - 3 3 احصاء تطبيقي 52032231
 52032130 - 3 3 الحصاء الرياضي 52034132
 ل يوجد - 3 3 مناهج وطرق تدريس الرياضيات 52042134
 ل يوجد - 3 3 تخطيط مناهج الرياضيات 52042235
 ل يوجد - 3 3 تحليل وتقويم مناهج الرياضيات 52043136

 52042134 3 - 3 تدريب ميداني في المدارس 52054139
52042235 

69663
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 9)الختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

 52012110 - 3 3 تفاضل وتكامل متقدم 52012205
(2جبر خطي ) 52012215  3 3 - 52012106 
(2تحليل عددي ) 52023222  3 3 - 52023121 
 52013116 - 3 3 هندسة ل اقليدية 52013206
(2لوجي )بو ت 52014218  3 3 - 52013215 
 52023223 - 3 3 دوال خاصة 52023228
 52031129 - 3 3 طرق معاينة 52033133
 52031129 - 3 3 تحليل وتصميم التجارب 52033234
 ل يوجد - 3 3 مبادئ البحث العلمي 52043137
 ل يوجد - 3 3 مبادئ القياس والتقويم 52043138

3030
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6
 

 ل يوجد - 3 3 اساسيات تكنولوجيا المعلومات 42041108
(1فيزياء عامة ) 62011101  ل يوجد - 3 3 

66
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(1تفاضل وتكامل ) 52011104   ل يوجد 3 

  ل يوجد 3 مبادئ اإلحصاء والحتمالت 52031129

1فيزياء عامة  62011101   ل يوجد  3 

1كيمياء عامة  71051103   ل يوجد 3 

   3 متطلب جامعة 

   3 متطلب جامعة 

  18 المجموع
 

(2تفاضل وتكامل ) 52011202 1تفاضل وتكامل  3    

2تفاضل وتكامل  3 اسس الرياضيات 52011205 تفاضل  
 2وتكامل 

  ل يوجد 3 تاريخ الرياضيات  52041233

   3 متطلب جامعة 

3  متطلب جامعة      

   3 متطلب جامعة 
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   18 المجموع

10520121 3تفاضل وتكامل   2تفاضل وتكامل  3    

(1جبر خطي ) 52012106 2تفاضل وتكامل  3    

مبادئ الحصاء  3 نظرية الحتمالت 52032130
  والحتمالت

2تفاضل وتكامل  3 مبادئ الرياضيات التطبيقية 52022120   

  ل يوجد 3 مناهج وطرق تدريس الرياضيات 52042134

  ل يوجد 3 متطلب جامعة 

  18 المجموع
 

18520222 (1عادية )معادلت تفاضلية   2تفاضل وتكامل  3    

  اسس الرياضيات 3 نظرية العداد 52012207

  52031129 3 الحصاء التطبيقي 52032231

  ل يوجد 3 اساسيات تكنولوجيا المعلومات 42041108

  ل يوجد 3 تخطيط مناهج الرياضيات 52042235
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   3 متطلب جامعة 

   18 المجموع
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(1تحليل رياضي ) 52013108   اسس الرياضيات 3 

65201311   اسس الرياضيات 3 هندسة اقليلدية حديثة 

15202312 1تحليل عددي   معادلت تفاضلية  3 
1عادية    

19520231 (2) معادلت تفاضلية عادية  معادلت تفاضلية  3 
1عادية    

  ل يوجد 3 تحليل وتقويم مناهج الرياضيات 52043136

   3 متطلب جامعة 

  18 المجموع
 

معادلت تفاضلية  3 نمذجة رياضية  52023225
2عادية   

 

(2تحليل رياضي ) 52013209 1تحليل رياضي  3    
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معادلت تفاضلية  3 معادلت تفاضلية جزئية 52023223
2عادية   

 

55201321 1تبولوجي   1تحليل رياضي  3    

   3 متطلب تخصص اختياري 

  3 متطلب جامعة  
 

   18 المجموع
 

45201411 2تفاضل وتكامل  3 تحليل مركب   
 اسس الرياضيات

 

75201411 1جبر حديث     نظرية العداد 3 

  نظرية الحتمالت 3 اإلحصاء الرياضي 52034132

 52054139 3  تدريب ميداني في المدارس   مناهج وطرق  
 تدريس الرياضيات
تخطيط مناهج 
 الرياضيات

 

  12 المجموع
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(2جبر حديث ) 52014214 1جبر حديث  3    

  اسس الرياضيات 3 نظرية البيان 52014219

   3 متطلب تخصص اختياري 

   3 متطلب تخصص اختياري 

   12 المجموع
 

 

 

   ، المتطلب السابق: ل يوجد(0، ع:3، ن:3)( 1تفاضل وتكامل ) 52011104
اعدة قيتناول المساق النهايات والتصال لالقترانات عند نقطة وفي فترة، الشتقاق، قواعد الشتقاق،  

زائدية، السلسلة، الشتقاق الضمني، مشتقات القترانات المثلثية والسس واللوغاريتمية، والقترانات ال
م ل، التزايد والتناقص، القي، قاعدة لوبيتا0/0&, /&والمماسات والمتعامدات، الصيغ غير المحددة، 

 القصوى، التقعر، رسم المنحنيات، التكامل المحدود وغير المحدود، تطبيقات على التكامل المحدود.
   (1تفاضل وتكامل ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)( 2تفاضل وتكامل ) 52011202

المساحة، مساحة الجسم والكسور وغيرها،  طرق التكامل بالتعويض والجزاء يتناول هذا المساق 
طوع الدوراني، التكامالت المعتلة، القطوع المخروطية، اإلحداثيات القطبية والحداثيات القطبية للق
لسالت المخروطية، المتتاليات والمتسلسالت، التقارب والتباعد، المتسلسالت ذات الحدود الموجبة، المتس

ت متسلسالت القوى، الشتقاق والتكامل، متسلسالذات الحدود المتناوبة؛ التقارب المطلق والمشروط، 
 تايلور.

   (2تفاضل وتكامل ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)( 3تفاضل وتكامل ) 52012110 
 الفضاء ثالثي البعاد والمتجهات، السطوح السطوانية، والتربيعية والدورانية، المتجهات؛ الضرب
دة القياسي والضرب المتجهي, القترنات المتجهة، تفاضل وتكامل القترنات المتجهة، القترنات متعد

لثالثية في الت الثنائية واالمتغيرات، المشتقات الجزئية، التكامالت المتعددة الثنائية والثالثية، التكام
 الحداثيات القطبية، والحداثيات السطوانية والكروية. 
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   (3تفاضل وتكامل ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)تفاضل وتكامل متقدم  52012205
والثالثية  حساب التكامالت الثالثية, التكامالت الثنائيةالتكامالت الثنائية ،  : حسابتعددةالتكامالت الم

تكامالت على ال ، تطبيقاتوالسطوانية الديكارتية باإلحداثياتالتكامل التتابعي في الحداثيات القطبية, 
م، المتوسطات، مراكز الثقل، القصور الذاتي، التدوي التكامل على السطوح, مساحة السطوح, ؛المتعددة

 نظرية ستوك, وغيرها.، جرينى الخطوط، مبرهنة التكامالت عل

   (2تفاضل وتكامل ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)اسس الرياضيات  52011205
المنطق: المسلمات والنظريات، النفي، المسورات. جبر المجموعات: التحاد، يتناول هذا المساق 

ترانات المجال والمدى، أنواع مختلفة من القالتمايلي، الفرق، المتممة. القترانات:  التقاطع، الفرق
ؤ، القترانات المتباينة والشاملة، رسم القتران. العالقات على المجموعات: عالقات التكاف تتضمن
 التكافؤ، عالقة الترتيب الجزئي، عالقة الترتيب الكلي. عدد عناصر المجموعة: المجموعات وصفوف

 المعدودة.المنتهية، المجموعات المعدودة، وغير 

   (2تفاضل وتكامل ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (1) جبر خطي 52012106
ة المصفوفات والعمليات عليها، نظير المصفوفة، المحددات والحسابات عليها، الفضاءات المتجه 

ي والفضاءات المتجهة الجزئية، الستقالل الخطي، فضاء الصفوف وفضاء العمدة، والفضاء الصفر 
 ية.للمصفوفة، وفضاء الملول, انظمة المعادلت الخطية, طرق مختلفة في حل نظام المعادلت الخط

   (1جبر خطي ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (2) جبر خطي 52012215
فضاءات المتجهات، فضاءات خارج القسمة، الستقالل الخطي والساسات، الفضاءات الثانوية،  

فضاءات الضرب الداخلي، التحولت الخطية وتمثيلها بواسطة المصفوفات تغير القاعدة، الصيغ 
 القانونية للمؤثرات الخطية.

   (اضياتاسس الري، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) داعدنظرية ال 52012215
 خوارزمية القسمة، قابلية القسمة، القاسم المشترك والمضاعف المشترك، العداد الولية والنظرية

لباقي الساسية في الحساب؛ معادلت دايوفونتاين، معادلت التطابق واختبارات قابلية القسمة، نظرية ا
 والعمليات عليها.العينية، نظريات اخرى الساسات الخرى )غير العشرية( لألعداد 

   (اسس الرياضيات، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) الحديثة اإلقليدية الهندسة 52013116 
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 ج عليه،ذنظام المسلمات وخواصه من حيث التناسق والستقاللية والتمام، والهندسة السقاطية كنمو 
 ياسها؛ التطابققليدس، مسلمات الوصل؛ المسافة؛ الزوايا و قليدس: مسلمات اقضات من هندسة إقتنا

اغورس، ثفي ومسلمة التوازي؛ مسلمة فصل المستوى، نظرية فصل الفضاء، نظرية باسك، التشابه، نظرية
لدائرية، الرباعية ا نظرية تشيفا، نظرية مينالوس، نظرية أردش، الدائرة والنظريات المتعلقة بها واألشكال

ومسائل متنوعة على  ودائرة التسع نقاط، مجموعة من النظريات المتعلقة بالموضوعنظرية سمسون 
  والمستويات. ليدي وبعض النظريات المتعلقة بالمستقيماتقجميع المواضيع. الفضاء اإل

   (الهندسة القليدية الحديثة، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) قليديةا الالالهندسة 52013206
 الهندسة بها، المتعلقة والنظريات ئديةاالز  الهندسة. لها المكافئة الرياضية والجمل التوازي مسلمة اسةر د

 .الكروية الهندسة. بها المتعلقة والنظريات صيةقالنا

   (نظرية العداد، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (1جبر حديث ) 52014117
ر، مللز  المباشر بالضر  ر،الزم تناظر التباديل، زمر الدائرية، الزمر ،الجزئية والزمر للزمر جعةامر  

 ىعل الحافظة ناتاتر ق ال ،القسمة خارج وزمر ،النظامية الجزئية الزمر ،نجالجر  ونظرية فقاتاالمر 
 .األولى التشاكل نظرية ر،الزم

   (1جبر حديث ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (2جبر حديث ) 52014214
 ظةالحاف ناتاتر قال. الياتثوالم القسمة خارج حلقات الصحيحة؛ المجالت الجزئية، الحلقات الحلقات،
 يةابلق للعوامل؛ التحليل ابليةق عدم اختبار الحدود؛ تاير ثك تحليل الحدود؛ تاير ثك حلقات للحلقات؛
 .الوحيد التحليل مجالت الرئيسة؛ الياتثالم واتذ المجالت الصحيحة؛ المجالت في القسمة

   (1تحليل رياضي ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (1)ولوجي بت 52013215
 رةثمؤ  توبولوجيات كمة؛اوالمتر  والداخلية الحدودية النقاط المفتوحة، المجموعات:  التوبولوجية الفضاءات

 ناتاتر قال النهائي؛ب الضر  الجزئية؛ والساسات الساسات الجزئي؛ الفضاء توبولوجيا نات؛اتر قبال
 العد؛ موضوعات الفصل؛ موضوعات التوبولوجي؛ التشاكل والمغلقة؛ المفتوحة ناتاتر قال المتصلة؛
  .والتصال بطراالت المقاسية؛ الفضاءات
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   (1تبولوجيا ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (2)ولوجي بت 52014218
 وبعض صةاالمتر  الفضاءات. بها المتعلقة والنظريات لةثاألم وبعض T2 ، T3 ، T4 الفصل فضاءات
 وبعض المتري الفضاء بها، المتعلقة النظريات وبعض المتصلة الفضاءات بها، المتعلقة النظريات

 .التبولوجية الفضاءات في وتقاربها المتتاليات. والنظريات لةثاألم

   (اسس الرياضيات، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (1)تحليل رياضي  52013108
 اتالمتتالي المتقاربة، المتتاليات كوشي، متتالية المتتالية، نهاية ارخميدس، خاصية الكمال، خاصية

 مجموعاتال. ساوايرستر  – نوابولز  نظرية النهاية؛ ونقط الجزئية المتتاليات صة،قوالمتنا يدةاالمتز 
 النهاية تعريف نات الحقيقية،اتر قال نهاية: ناتاتر قال.  R في صةاوالمتر  المحددة المفتوحة،

 التصال بالجوار، التصال ، R على نات المتصلةاتر قال. بالمتتاليات النهايات بالجوار،تعريف
 مةالقي نظرية. القصوى القيم نظرية. صةاالمتر  تاالفتر  على نات المتصلةاتر قال تحديد .بالمتتاليات
 ول،ر  نظرية. ناتاتر قال مشتقة. المنتظم لالتصال التتالي صفة. ناتاتر قلال المنتظم التصال .الوسيطة
  .لوبيتال اعدةق. يقوالبا تايلور نظرية. المتوسطة القيمة نظرية تعميم. المتوسطة القيمة ونظرية

   (1تحليل رياضي ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (2)تحليل رياضي  52013209
 والوجود، التعريف: ريمان تكامل نات؛اتر قلال الكليةتغيرات الم المحدودة، التغيرات ذات نات اتر قال

 المتصلة، الدرج، ناتاتر اق: للتكامل القابلة ناتاتر قال من أنواع. ريمان لتكامالت األساسية الصفات
 .والتكامل للتفاضل األساسية النظرية. ريمان لتكامالت المتوسطة القيمة نظرية. صةقوالمتنا يدةاالمتز 

 ناتاتر قلال التكامل ابليةق ء؛اباألجز  التكامل األساسية، والخواص التعريف: ستيجلز – ريمان تكامل
 .ستيجلز – ريمان لتكامل األساسية النظرية صة،قوالمتنا يدةاالمتز  ناتاتر قلال التكامل ابليةق المتصلة؛

 يلثالتم ومصفوفة R^n على الخطية التحويالت. ستيجلز – ريمان لتكامل المتوسطة القيمة نظرية
 المتجهات ناتاتر قا ةمشتق (، ةمثلوأ الرئيسة البنية( R^m إلى R^n من ناتاتر اق (، سريعة جعةار )م

 المشتقة تمييل. الجزئية المشتقات. لالتصال يؤدي الشتقاق. المتجهة المشتقات. تاالمتغير  متعددة
 .العليا المشتقات. المتوسطة القيمة نظرية. السلسلة نظرية. وخواصه المشتقات متجه. بالمصفوفات

  .متغيرين في تايلور متسلسلة. والتضمن المعكوس ناتاتر اق نظرية
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اسس الرياضيات او تفاضل ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) التحليل المركب 52014114
   (3وتكامل 

اد نظام العداد المركبة؛ القترانات على مختلف انواعها، الحداثيات القطبية، قوى وجذور العد  
 يمان، المتسلسالت المركبة حساب البواقي والقطاب وتطبيقات.ر -المركبة، معادلة كوشي

   (3اسس الرياضيات ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) نظرية البيان 52014219
مات، وأمثلة على الرسومات ، دائرة أويلر ، مسألة الممر األصفر، موائمة ، تلوين الرسو تعريف الرسوم 

الرسومات المستوية ، دورات هاميلتون، التمثيل المستري، رسومات متجهة ، خوارزميات وتطبيقات 
 متنوعة .

 

   (2تفاضل وتكامل ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (1) معادلت تفاضلية عادية 52022218
ن محل المعادلت التفاضلية العادية من الدرجة األولى وتطبيقات عليها، حل معادلت تفاضلية عادية 

 الدرجة الثانية وتطبيقات عليها، انظمة خطية من معادلت تفاضلية، حل معادلت تفاضلية باستخدام
 المتسلسالت، طريقة تحويل لبالس.

معادلت تفاضلية ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (2) معادلت تفاضلية عادية 52023119
   (1 عادية

ضلية لحلول المعادلت التفا نظرية الوجود والوحدانيةمراجعة اساسيات المعادلت التفاضلية العادية, 
هائية حل المعادلت باستخدام المتسلسالت الالن، العادية ، نظرية انظمة المعادلت التفاضليةالعادية 
 الالخطية.للمعادلت التفاضلية   فروبينص(, نظرية الثبات) طريقة 

 معادلت تفاضلية عادية، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) جزئيةمعادلت تفاضلية  52023223
2)   
ة نماذج فيزيائية: معادلة الحرارة ومعادلة الجهد والموجه ومعادلة لبالس؛ فصل المتغيرات، مسأل 

ام القيمة الحدية التي تحتوي مناطق مستطيلة أو دائريه والتي تحتوي مجسمات اسطوانية أو كروية؛ نظ
 المعادلت التفاضلية الجزئية من الدرجة الولى؛ الوجود والتفرد.

   (1 معادلت تفاضلية عادية، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)( 1ليل عددي )تح 52023121
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 يتناول هذا المساق مقدمة في التحليل العددي، بحيث يغطي الطرق التكرارية العددية لتقريب حلول 
المسائل المتصلة والتي ليس لها حلول مضبوطة أو يصعب حلها، كما يركز على تمثيل األعداد 

لوضع اطريقة  وتحليل األخطاء ودراسة الطرق التكرارية العددية )طريقة النقطة الثابتة، طريقة التنصيف،
 افن، وطريقة القاطع( إليجاد الحلول التقريبية للمعادلت الالخطية. ر -الكاذب، طريقة نيوتن

   (1 تحليل عددي، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)( 2تحليل عددي ) 52023222
يتناول هذا المساق استكمال ما درسه الطالب في مساق التحليل العددي، بحيث يغطي موضوعات  

سة إضافية ومتقدمة في الطرق التكرارية العددية، كما يركز على تمثيل األعداد وتحليل األخطاء ودرا
الطرق  هذا المساقالطرق التكرارية العددية إليجاد الحلول التقريبية للمعادلت الالخطية. كذلك يتناول 

تعددات مالمباشرة وغير المباشرة إليجاد الحلول العددية التقريبية لمنظومات المعادلت الخطية واندراج 
 ددي.الحدود )لجرانج لالندراج، الفروقات المقسومة، نيوتن لالندراج(، التفاضل العددي، التكامل الع

   (2 تفاضل وتكامل، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)مبادئ الرياضيات التطبيقية  52022120
 والدائرية، المنفصلة فوريير يتناول هذا المساق متسلسالت تايلور والقوى لالقترانات، متسلسالت

 نماذج تطبيقية ألنواع ،Z تحويالت تحويالت لبالس ومعكوسة, والسريعة، المنفصلة فوريير تحويالت
 التحويالت المختلفة. 

   (2 معادلت تفاضلية عادية، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) نمذجة الرياضية 52023225
يتناول هذا المساق نمذجة الرياضيات في معالجة مشاكل واقعية في الحياة مثل النمو والضمحالل 

 للتعداد السكاني وغيرها. 

   (معادلت تفاضلية جزئية، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)دوال خاصة  52023228
عالقة بين ال بيتا،دالة  جاما،تعريف دالة  الخطأ،تعريف دالة الخطأ والدالة المكملة لدالة يتناول المساق 

لثاني دوال بسل من النوع األول وا بسل،معادلة  تطبيقات على بعض التكامالت،ال دالة جاما ودالة بيتا،
 ال لجندر من الرتبة العامة.ندر ودو معادلة لجندر، كثيرات حدود لج ،K والثالث من الرتبة العامة

 (2تفاضل وتكامل ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) والحتمالت مبادئ الحصاء 52031129
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البيانات وتمثيلها، بالجداول والرسم، مقايس النزعة المركزية والتشتت، طرق العد، التباين، توزيع ذات  
الحدين والتوزيع الطبيعي، قوانين الحتمال، المتغيرات العشوائية، توزيعات المعاينة، اختبار الفرضية 

 عامل الرتباط.لوسط حسابي لمجتمع ووسطين حسابين لمجتمعين، الرتباط والنحدار، م
  مبادئ الحصاء والحتمالت(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) نظرية الحتمالت 52032130

ل، مبادئ الحتما التجربة العشوائية، ،توزيعات المعاينة، يتناول هذا المساق المتغيرات العشوائية
ليه احتما المتوقع، توزيعاتالحتمال المشروط، نظرية بيز، المتغيرات العشوائية والتوزيع الحتمالي 

الحدين، بوسون، الهندسي، فوق الهندسي )الطبيعي(، الحصاء الستدللي، الفرضيات الصفرية  )ذات
غير  ، الختباراتالمعلمية، الختبارات اإلحصائية والبديلة، دالة الختبار، قوة الختبار، األخطاء

  ، تحليل التباين األحادي والثنائي واألرقام القياسية.ةعلميمال

  مبادئ الحصاء والحتمالت(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) تطبيقياحصاء  52032231
ء وطرق الحصا يتناول المساق التقديرات الحصائية )بالنقطة والفئة( واختبار الفرضيات الحصائية

جموعات للفروق المتعلقة باألوساط الحسابية والنسب المئوية والتباين والرتباط للمجموعة الواحدة والم
 الثنائية والمتعددة. وتناول تصميم الختبارات الحصائية وكيفية توظيفها في اختبار الرياضيات.

  نظرية الحتمالت(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) الحصاء الرياضي 52034132
 ختلطة،والم المستمرة، المنفصلة، العشوائية المتغيرات األساسية، الحتمالت يتناول هذا المساق نظرية 

 وزيعوت الثنائية، والتوزيعات الحدين، ذات وتوزيع برنولي الحتمالية مثل التوزيعات المتوقعة, القيم
 ،المربعة والتوزيعات وغاما، األسية والتوزيعات والمستمرة، المنفصلة الموحدة والتوزيعات بواسون،

 لحدود،ا المتغيرات، توزيع متعدد متعدد توزيع مثل المشتركة الحتمالية التوزيعات العادية؛ والتوزيعات
 .المشروطة الحتمالية والتوزيعات والترابط, التباين المتغير؛ ثنائي الطبيعي والتوزيع

  (ل يوجد، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) الرياضياتتاريخ  52041233
بل نبذة عن الرياضيات الهندية والبابلية والمصرية وعملياتها الحسابية، تطوير نظام األعداد من ق 

علماء الغرب والمسلمين، الرياضيات في الحضارة العربية السالمية، والتعريف برياضين مختارين 
قليدس، الخوارزمي، عمر الخيام وغيرهم، ونصوص مختارة  .وأعمالهم أمثال، فيثاغورس وا 

 

  ل يوجد(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) مناهج وطرق تدريس الرياضيات 52042134
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يتناول هذا المساق تعريف المنهج التقليدي والحديث، وأسس بناء المنهج، وعناصر المنهج الحديث، 
دريس ت وماهية الرياضيات وافرعها التقليدية، معايير الرياضيات المدرسية، مكونات المعرفة الرياضية، 
 المفاهيم والمبادئ والخوارزميات الرياضية، وطرائق التدريس القديمة، وطرائق التدريس الحديثة.

  ل يوجد(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) تخطيط مناهج الرياضيات 52042235
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم تخطيط المناهج الرياضية والعناصر التي تتضمنها 

طبيق واألسس التي تقوم عليها وأنواع التصاميم التخطيطية اضافه الى أهميتها في العملية التربوية وت
 كل ذلك عمليا على نماذج من المناهج األردنية في المراحل المختلفة.

  ل يوجد(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)تحليل وتقويم مناهج الرياضيات  52043136
عداد أدو   ات يتناول هذا المساق مفهوم تحليل المناهج المدرسية وأنماط التحليل الكمية والنوعية وا 

من التحليل وصدقها وثباتها وفئات ووحدات التحليل المستخدمة في عملية التقويم. عالوة على ذلك يتض
 المساق تطوير معايير تحليل كل عنصر من مكونات المنهاج وأساليب تقويمه.

  ل يوجد(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)مبادئ البحث العلمي  52043137
صياغة  الكمي،نهجية البحث م -خالقيات البحث أ -أسس نظرية العلم ونظرية المعرفة يتناول 
التوجه /  -طرق جمع البيانات واألساليب اإلحصائية التحليلية  البحوث،تصميم  البحث،أسئلة 

المنهج البحثي الكيفي بما في ذلك صياغة أسئلة البحث وتصميم البحث وجمع البيانات وطرق 
 .لنقدي لألدبيات العلميةاالفحص  -التحليل 

  ل يوجد(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)مبادئ القياس والتقويم  52043138
ى أنواع يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية للقياس والتقويم ودورهما في التعليم والتعلم، والتعرف عل

الختبارات وأغراض التقويم، وخصائص الختبار الجيد )الصدق، والثبات( وخطوات بناء الختبارات 
ألسئلة الموضوعية، التحصيلية )المعيارية، والمحكية( المرجع على وفق جدول المواصفات وأنواع ا

 والنشائية وتحليل نتائجها وأدوات القياس غير الختبارية.

مناهج وطرق تدريس ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) تدريب ميداني في المدارس 52054139
  الرياضيات او تخطيط مناهج الرياضيات(
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يتطلب هذا المساق الدوام في مدرسة اساسية أو ثانوية بمعدل يوم واحد في السبوع خالل الفصل 
الدراسي، وكتابة تقارير عن زيارات صيفية يقوم بها الطالب، واعداد خطط دراسية والقيام بالتدريس 

 الفعلي، كما يتطلب اعداد اختبار تحصيلي وتصحيحه. 

  ل يوجد(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (1) فيزياء 52061101
وانين الفيزياء والقياسات، المتجهات، الحركة في بعد واحد، الحركة في المستوى، ق يتناول هذا المساق 

لخطي االحركة، الحركة الدورانية، قوانين نيوتن وتطبيقاتها، الشغل والطاقة، قوانين الجاذبية، الزخم 
 ابت، التدحرج، الزخم الزاوي والعزم.والتصادمات دوران الجسم حول محور ث

  ل يوجد(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) اساسيات تكنولوجيا المعلومات 42041108
في مجال األعمال ويشمل  مناهج تكنولوجيا المعلومات وأنظمة المعلومات وارتباطهايقدم المساق  

تطبيقات وشبكات. أيضاا يشمل  واتصالت التحتية لتكنولوجيا المعلومات من معدات وبرمجياتالبنية 
 األنظمة أنظمة المؤسسات،القرار  المعرفة، دعم ،لبياناتا: تكنولوجيا المعلومات المتضمنة ما يلي

.  أخيراا يصف المساق مراحل تطوير المعلومات والتجارة اللكترونية األعمالمجال  الذكية في
 وأمن المعلومات. التأثيراتويستعرض 

  ل يوجد(، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) (1) كيمياء عامة 71051103
 في الكيميائية التفاعالت لكيميائية،ا الحسابات العامة، لكيمياءا في مبادئو  فاهيمم لمادةا ذهه تغطي

 لفيزيائيةا الخواص الكيميائي، الترابط أنواع لذرة،ل اإللكتروني التركيبو  الدوري لجدولا لمائية،ا المحاليل
 الكيمياء لكهربائية،ا الكيمياء الكيميائية، المحاليل يف التزان ،الكيميائية لتفاعالتا رعةس للمحاليل،
 الحرارية.

  (مبادئ الحصاء والحتمالت، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) طرق المعاينة 52033133
العينة  ،التقدير ،اساليب المعاينة البيانات،جمع  ،تصميم العينة بالعينة،المسح  ،المسح الشامل

 .غيرهاو  ،العنقودية
مبادئ الحصاء ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) تصميم وتحليل التجارب 52033234
  والحتمالت(

 ،لعشوائيالفكار والدوات الالزمة للتجارب الجيدة: العشوائية، القطاعات والتكرار التجريبي. التصميم ا
 النحدار الخطي التصاميم: ،المقارنات المتعامدة ،وللالخطأ المعمم من النوع ا ،تحليل التباين

 وغيرها ،متعددة القياسات ،المربع الالتيني ،القطاعات العشوائية
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