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كلية اآلداب والعلوم
نبذه عامة
ُ
سست الجامعة في عام ُ 1991كليّتان إثنَتان :إحداهما لآلداب ،واألخرى للعلوم ،ثم
أنشئَت منذ أن تأ ّ
ِ
ُد ِمجت الكليتان م ًعا في العام الجامعي  2004 / 2003باسم كليّة اآلداب والعلوم.
تمنَ ُح الكليّة الدرجةَ الجامعيّة األولى (البكالوريوس) في اللغة العربيّة وآدابها ،واللغة اإلنجليزية
الصف ،وتربية
وآدابها ،واللغة اإلنجليزية /الترجمة ،واللغة الفرنسيّة واإلنجليزيّة وآدابهما ،و ُمعلّم ّ
تخصص
الطفل ،والكيمياء ،والرياضيات .وكذلك تمنَح الدرجة الجامعيّة الثانية (الماجستير) في
ّ
وتخصص اللغة العربيّة وآدابها.
الترجمة اإلنجليزية،
ّ
تخصصاتهم
يدرسونها في مجاالت
ّ
يُسهم أعضاء هيئة التدريس بالكلية  -إلى جانب المواد التي ّ
الحرة).
المختلفة  -بتدريس المتطلبات الجامعية (اإلجبارية ،االختياريةُ ،
تهيئ الكلية إلى جانب َمه ّمات التدريس البيئة ال ِعلميّة المناسبة ألعضاء هيئاتها األكاديمية لالشتغال
سسة
بالبحث العلمي والتأليف ،بحيث أصبحت الكلية مركزا للبحث على ق ْد ٍر ُمتسا ٍو مع كونِها مؤ ّ
رص الكاملة ألعضائِها لل ُمشاركة في المؤت َمرات ،والنّدَوات ال ِعلمية
للتدريس
الجامعي .وتُق ّد ُم الكلية الفُ َ
ّ
ّ
مي .وتوف ُر اإلمكانات العلميّة والماديّة واإلداريّة جمي َعها
الصعيدَين
داخ َل األردن ،وعلى ّ
العربي والعالَ ّ
ّ
ّ
مثل هذه المؤتمرات ،والندوات بمبادرة من أقسا ِمها المختلِفة.
ل َعقد ِ
الرؤية
تسعى كلية اآلداب والعلوم إلى تكوين بيئة تدريسية متميزة ،تكون حاضنة لتخريج طالب قد إكتسبوا،
على إختالف تخصصاتهم ،المعرفة الشمولية والمهارات المهنية الممتازة التي تؤهلهم للمنافسة
باقتدار في سوق العمل ،وتعزز لديهم الكفاية العالية التي تقودهم إلى النجاح في مستقبلهم العملي،
وتجعل منهم أعضاء نافعين في مجتمعهم ،ولديهم القدرة على تطويره ،واإلستعداد للتعامل مع تحديات
العالم الحديث ومتغيراته المتسارعة .كما تسعى في الوقت نفسه إلى التميز بكونها مركزاً بحثيا
متقدما ،من خالل ما ينفذه األكاديميون فيها من بحوث ودراسات تغني المعرفة اإلنسانية ،وتسهم في
تطوير المجتمع المحلي .
الرسالة
 تقدم لطالبها برامج تعليمية عالية الجودة وذات مستوى عالمي في مختلف التخصصات التي
تشملها الكلية ،وهي قابلة باستمرار للمراجعة بهدف تطويرها نحو األفضل.
 توجه الطاقات العقلية والنفسية لدى طالبها نحو الخلق واالبتكار والنقد ،والتفكير المستقل،
وفضول االطالع المعرفي ،والبحث العلمي ،والتعلم الذاتي ،واالستمرار في اكتساب المعرفة حتى
بعد التخرج ،والقدرة على التواصل مع اآلخرين ،واالستعداد الكفؤ لحل المشكالت.
 تُقيم العملية التعليمية لديها على أساسين متكاملين :إكساب الطالب المعرفة النظرية الكاملة في
مجال تخصصه ،والتطبيقات العملية واالختبارية في هذا التخصص.
 تستقطب الكلية خيرة الكفاءات من األساتذة المتخصصين والباحثين المتميزين والفنيين المهرة،
وتوفر في أقسامها المختلفة المختبرات المجهزة بأحدث المعدات التقنية ،وتحرص باستمرار على
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تنمية مقتنيات مكتبة الجامعة العامة من المصادر والمراجع التي تخدم أكاديميها وطالبها على
السواء في اختصاصات الكلية المختلفة.
األهداف
 تزويد الطلبة بالمعرفة الضرورية لمجابهة مشكالت العصر وتحدياته.
 تقديم خطط دراسية عالية الجودة لمختلف التخصصات.
 بناء ثقافة متكاملة تجمع بين العلوم واآلداب.
 االهتمام بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء المكتبة العربية بنشر ذخائرها.
 المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وتطويره نحو األفضل.
 تقديم دراسات عليا في التخصصات اإلنسانية والعلمية.
تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم الكيمياء.
 قسم اللغة العربية وآدابها.
 قسم العلوم التربوية.
باإلضافة إلى مركز اللغات.

 قسم الرياضيات.
 قسم اللغة االنجليزية وآدابها.
 قسم اللغات الحديثة.

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم اللغة العربية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة العربية وآدابها).
 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة اإلنجليزية /الترجمة).

8

قسم الرياضيات
نبذه عامة
أنشيء قسم الرياضيات في جامعة البترا مع إنشاء الجامعة في  ،1991وتم تعليقه في العام (.)2001
وإلدراك الجامعة ألهمية وضرورة الرياضيات والحاجة الملحة لها على المستويين المحلي واألقليمي،
أعيد إنشاء القسم في العام ( )2016لهدف مزدوج :تزويد سوق العمل بكوادر ذوي تأهيل عال في
تخصص الرياضيات ،وتقوية أسس الرياضيات والفيزياء المطلوبة في التخصصات العلمية في
الجامعة .وتبعا لذلك ،فإن القسم يطرح برنامجا يؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في
الرياضيات ،باإلضافة إلى طرح مواد الرياضيات والفيزياء األساسية والمطلوبة في تخصصات كليات
العمارة والتصميم ،واآلداب والعلوم ،والهندسة ،وتكنولوجيا المعلومات والصيدلة والعلوم الطبية.
الرؤية
يتطلع القسم إلى أن يصبح أحد أقسام الرياضيات الرائدة في المنطقة ،من خالل تقديم تعليم عالي
المستوى وتشجيع البحث العلمي في العلوم الرياضية.
الرسالة
تخريج طلبة مؤهلين تأهيال عاليا في الرياضيات لممارسة مهن ذات ارتباط بالرياضيات ،أو متابعة
دراستهم العليا في الرياضيات.
األهداف
 تزويد الطلبة بتعليم حديث وذي كفاءة عالية في الرياضيات ،والذي يتسق مع أعلى المعايير
العالمية.
 تعزيز قدرات الطلبة على التفكير المجرد والناقد ،حل المسائل بطريقة منطقية ،وتركيب وكتابة
البراهين بطريقة منظمة.
 تمكين الطلبة من التمتع بالعلوم الرياضية وتعلم أهميتها وضرورتها في الحياة.
 تزويد طلبة التخصصات األخرى بالمعلومات الرياضياتيه والفيزيائية الالزمة والكافية في
تخصصاتهم.
 تنوير الطلبة بأهمية البحث العلمي في تطوير مجتمعاتهم المحلية واإلنسانية بشكل عام.
القيم
 تغذية حرية التفكير والتعبير.
 تشجيع ملكة االستفهام واإلبداع واالبتكار.
 التعلم مدى الحياة.
 التأكيد على المساواة في التعلم والتميز.
 تشجيع عمل الفريق والتعاون.
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
:في

Requirements For a Bachelor Degree
in:

Mathematics

)2018/2017(

عدد
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية
الساعات
المجموع
Credit
Prerequisite
Course Title (English)
Hours
University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
3
Arab & Islamic Civilization
3
Civilization & Thought
9400111
3
Arabic Language (2)
6
9400121
3
English Language (2)
(Compulsory for this Major)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
المتطلب السابق

University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (3 Hours)
3
Fundamentals of Economics
3
Political Science
3
3
Contemporary Issues
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture &
Health) (6 Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
6
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099 / P.T
3
Computer Skills (Compulsory for
this Major)
Faculty Compulsory Requirements (20 Hours)
3
General Chemistry
3
Calculus (1)
103101
3
Calculus (2)
103101
3
Principles of Statistics
3
General Physics (1)
20
104101
3
General Physics (2)
104101/
1
General Physics Laboratory (1)
concurrent
104102/
1
General Physics Laboratory (2)
concurrent

10

الرياضيات
)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course
No.
) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختيارية
) ساعات6( ) متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)2( لغة عربية
9400112
) (اجباري لهذا2( لغة إنجليزية
9400122
)التخصص
مبادئ االتصال
9400191
حقوق االنسان
9700102
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتماعية
) ساعات3( )واالقتصادية
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة
) ساعات6( ) والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
مهارات حاسوبية (إجباري لهذا
9600101
)التخصص
) ساعة20( متطلبات كلية إجبارية
كيمياء عامة
101103
)1( تفاضل وتكامل
103101
)2( تفاضل وتكامل
103102
مبادئ اإلحصاء
103231
)1( فيزياء عامة
104101
)2( فيزياء عامة
104102
)1( مختبر فيزياء عامة
104111
Course Title (Arabic)

)2( مختبر فيزياء عامة

104112

Department Compulsory Requirements (67 Hours)
103102
3
Calculus (3)
103201
3
Introduction to Real Analysis
103102
3
Differential Equations
103102
3
Linear Algebra (1)
103251
3
Abstract Algebra (1)
103102
3
Fundamentals of Mathematics
103201
3
Euclidean Geometry
103212
3
Real Analysis (1)
103313
3
Real Analysis (2)
103222
3
Partial Differential Equations
103201
3
Probability Theory
67
103251
3
Number Theory
103251
3
General Topology
103102
3
Numerical Analysis (1)
103241
3
Linear Programming
103313
3
Complex Analysis
103332
3
Mathematical Statistics (1)
103431
3
Applied Statistics
103241
3
Linear Algebra (2)
103241
3
Matrix Theory
103201
3
Applied Mathematics
103241
3
Mathematical Modeling
Fourth Year
1
Seminar
Department Elective Requirements (12 Hours)
103241
3
Graph Theory
Fourth Year
3
History of Mathematics
Fourth Year
3
Teaching Mathematics
103314
3
Theory of Special Functions
103222
3
Advanced Differential Equations
103431
3
Mathematical Statistics (2)
103242
3
Abstract Algebra (2)
12
103251
3
Set Theory
9600101
3
Math. Software Packages
103373
3
Numerical Analysis (2)
103381
3
Nonlinear Programming
103201
3
Calculus of Variations
103222
3
Optimal Control Theory
Fourth Year
3
Special Topics in Mathematics
Department Supportive Compulsory Requirements (3 Hours)
3
Information Technology
3
Fundamentals
Free Requirements (3 Hours)
3
3
132
Total Hours
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) ساعة67( متطلبات قسم إجبارية
)3( تفاضل وتكامل
103201
مقدمة في التحليل الحقيقي
103212
معادالت تفاضلية
103222
)1( جبر خطي
103241
)1( جبر مجرد
103242
أسس الرياضيات
103251
الهندسة االقليدية
103262
)1( تحليل حقيقي
103313
)2( تحليل حقيقي
103314
معادالت تفاضلية جزئية
103322
نظرية االحتماالت
103332
نظرية االعداد
103344
التبولوجيا العامة
103365
)1( تحليل عددي
103373
البرمجة الخطية
103381
التحليل المركب
103414
)1( إحصاء رياضي
103431
اإلحصاء التطبيقي
103433
)2( جبر خطي
103443
نظرية المصفوفات
103445
رياضيات تطبيقية
103472
النمذجة الرياضية
103479
ندوة
103498
) ساعة12( متطلبات قسم إختيارية
نظرية البيان
103376
تاريخ الرياضيات
103401
تدريس الرياضيات
103402
نظرية االقترانات الخاصة
103413
معادالت تفاضلية متقدمة
103422
)2( احصاء رياضي
103432
)2( جبر مجرد
103442
نظرية المجموعات
103451
رزم برمجية في الرياضيات
103470
)2( تحليل عددي
103474
البرمجة غير الخطية
103481
حساب التغاير
103482
نظرية التحكم األفضل
103483
موضوعات خاصة في الرياضيات
103492
) ساعات3( متطلبات قسم مساندة إجبارية
أساسيات تكنولوجيا المعلومات
602104
) ساعات3( متطلبات حرة
xxxxxx
مجموع الساعات
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الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة
البكالوريوس في:

الرياضيات

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

()2018/2017

Mathematics

السنة األولى
( 32ساعة)

رقم المادة
103101
104101
104111
9400111
9400121
9600101

الفصل األول
عنوان المادة
تفاضل وتكامل ()1
فيزياء عامة ()1
مختبر فيزياء عامة ()1
لغة عربية ()1
لغة انجليزية ()1
مهارات حاسوبية
المجموع

س .م
3
3
1
3
3
3
16

رقم المادة
101103
103102
104102
104112
602104
9400122

الفصل الثاني
عنوان المادة
كيمياء عامة
تفاضل وتكامل ()2
فيزياء عامة ()2
مختبر فيزياء عامة ()2
أساسيات تكنولوجيا المعلومات
لغة انجليزية ()2
المجموع

س .م
3
3
3
1
3
3
16

السنة الثانية
( 36ساعة)

رقم المادة
103201
103231
103241
103251
9400100
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
تفاضل وتكامل ()3
مبادئ االحصاء
جبر خطي ()1
أسس الرياضيات
التربية الوطنية
متطلب جامعة اختياري ()1
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
103212
103222
103242
103262
9400109
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
مقدمة في التحليل الحقيقي
معادالت تفاضلية
جبر مجرد ()1
الهندسة االقليدية
العلوم العسكرية
متطلب جامعة اختياري ()2
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

السنة الثالثة
( 36ساعة)

رقم المادة
103313
103365
103373
103381
xxxxxx
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
تحليل حقيقي ()1
التبولوجيا العامة
تحليل عددي ()1
البرمجة الخطية
متطلب قسم اختياري ()1
متطلب جامعة اختياري ()3
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
103314
103322
103332
103344
xxxxxx
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
تحليل حقيقي ()2
معادالت تفاضلية جزئية
نظرية االحتماالت
نظرية األعداد
متطلب قسم اختياري ()2
مادة حرة
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

السنة الرابعة
( 28ساعة)

رقم المادة
103414
103431
103443
103479
xxxxxx

رقم المادة
103433
103445
103472
103498
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
اإلحصاء التطبيقي
نظرية المصفوفات
رياضيات تطبيقية
ندوة
متطلب قسم اختياري ()4
المجموع

س .م
3
3
3
1
3
13

الفصل األول
س .م
عنوان المادة
3
التحليل المركب
3
إحصاء رياضي ()1
3
جبر خطي ()2
3
النمذجة الرياضية
3
متطلب قسم اختياري ()3
15
المجموع
مجموع الساعات (  132ساعة معتمدة)
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معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعك المؤسعس (عبعدل األول) ،الملعك طعالل ،الملعك الحسعين ،الملعك
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلطا ت الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلك المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععراك االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وايفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والواائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلك بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق ذلعك علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
منطلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاا دراسة وايفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ال األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسان في ال المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في اعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 3س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتاج  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التواف واإلنتاج و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوك و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده ٍبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ذات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعك الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحراك االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعاذج متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره ومصععادر الطاقععة للنشععاط الحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركع ز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم ذلك كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاا على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترنععت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعاذج  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 20س .م).

()0-3:3

 101103كيمياء عامة
General Chemistry
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول األوزان الذرية والجزيئية والحسابات الوزنية والتوزيع اإللكتروني والروابط الكيميائية وكذلك التفاعالت
الكيميائية والجدول الدوري إضافة إلى دراسة شاملة للفلزات( .مراجعتها)
()0-3:3

 103101تفاضل وتكامل ()1
)Calculus (1
متطلب سابق  :ال يوجد
االقترانات بمتغير واحد .النهاية واالتصال .االشتقاق وتطبيقاته .نظرية القيمة المتوسطة وتطبيقاتها .التكامل المحدود
والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل .االقترانات األسية ومشتقاتها وتكاملها .االقترانات اللوغرتمية ومشتقاتها.
()0-3:3

 103102تفاضل وتكامل ()2
)Calculus (2
متطلب سابق 103101 :
االقترانات العكسية .االقترانات العكسية لالقترانات الدائرية ومشتقاتها.االقترانات الزائدية .طرق التكامل .تطبيقات
التكامل المحدود اليجاد المساحات والحجوم وأطوال األقواس ومساحات السطوح .التكامل المعتل وقاعدة لو بيتيال .
المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية .متسلسالت القوى.
()0-3:3

 103231مبادئ االحصاء
Principles of Statistics
متطلب سابق 103101 :
مقدمة في االحصاء ،االحصاء الوصفي ،مقاييس النزعة المركزية والتشتت ،متباينة شيبي شيف ،القاعدة التقريبية،
االحتماالت ،طرق العد ،االحتمال المشروط ،استقالل الحوادث ،المتغيرات العشوائية ،المنفصلة والمتصلة وتوقعها،
توزيع ذات الحديث ،التوزيع الطبيعي .توزيعات المعاينة ،اختيار الفرضيات ،االنحدار البسيط واالرتباط.
()0-3:3

 104101فيزياء عامة ()1
)General Physics (1
متطلب سابق  :ال يوجد
المتجهات .علم الحركة المجردة (كينماتيكا) لألجسام النقطية .ديناميكا األجسام النقطية (قوانين نيوتن) .علم السكون،
العزم .الحركة الدائرية .الشغل والطاقة والقدرة .الزخم الخطي .خصائص مرونة المادة .الحركة اإلهتزازية؛ الحركة
التوافقية البسيطة.
 104102فيزياء عامة ()2
)General Physics (2
متطلب سابق 104101 :
الكهرباء الساكنة .التيار الكهربائي .نظريات في الكهرباء والمغناطيسية .وصف حركة األمواج .الصوت.
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()0-3:3

توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 20س .م).

()1-0:1

 104111مختبر فيزياء عامة ()1
)General Physics Laboratory (1
متطلب سابق  104101 :أو (متزامن)
تجارب القياسات وحساب الخطأ .المتجهات والقوى .الحركة المجردة (كينماتيكا) في بعد واحد .الحركة والقوة (قانون
نيوتن الثاني) .الحركة الدائرية .الزخم الخطي وطاقة الحركة .الحركة التوافقية البسيطة (البندول البسيط والزمبرك
الحلزوني) .قانون بويل للموائع المثالية .لزوجة سائل .الحرارة النوعية.
()1-0:1

 104112مختبر فيزياء عامة ()2
)General Physics Laboratory (2
متطلب سابق  104102 :أو متزامن.
تجارب قانون أوم .قنطرة ويتستون .تخطيط المجال الكهربائي .مجزىء الجهد الكهربائي .قياس مواسعة مكثف .الشعحنة
النوعية أليون ات النحاس .قانون جول .قوانين كيرشوف .قياس المجال المغناطيسي األرضي .الحث الكهرومغناطيسي.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 67س .م).

()0-3:3

 103201تفاضل وتكامل ()3
)Calculus (3
متطلب سابق 103102 :
القطوع المخروطية .المعادالت الوسيطية .االحداثيات والبيانات القطبية .مشتقات وتكامالت االقترانات في نظام
االحداثيات القطبية .المتجهات والهندسة التحليلية في الفضاء .االقترانات متعددة المتغيرات والتفاضل الجزئي .التكامل
المتعدد.
()0-3:3

 103212مقدمة في التحليل الحقيقي
Introduction to Real Analysis
متطلب سابق 103201 :
توبولوجيا االعداد الحقيقية :الترتيب ،المجموعات المحدودة والمترابطة .المتتاليات  :نهاية المتتالية .متتالية كوشي
والمتتاليات المتزايدة والمتناقصة .نهاية االقتران واالتصال عند نقطة واالتصال المنتظم .االشتقاق .نظرية رول ونظرية
القيمة المتوسطة.
()0-3:3

 103222معادالت تفاضلية
Differential Equations
متطلب سابق 103102 :
المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى والدرجة األولى .المعادالت التفاضلية المتجانسة بمعامالت ثابتة .طرق المعامالت
غير المحددة وتقليل الرتبة وتغيير المعلمات (البارمترات) .حلول متسلسالت القوى .تحويالت البالس.
()0-3:3

 103241جبر خطي ()1
)Linear Algebra (1
متطلب سابق 103102 :
نظم المعادالت الخطية .المصفوفات ومعكوساتها .المصفوفات المصغرة .المحددات وقانون كرامر .الفضاءات المتجهة
والجزئية .األسس واألسس المتعامدة .التحويالت الخطية .القيم والمتجهات الذاتية.
()0-3:3

 103242جبر مجرد ()1
)Abstract Algebra (1
متطلب سابق 103251 :
العمليات الثنائية .الزمر والزمر الجزئية .الزمر الطبيعية والدورية والمتماثلة والتبادلية والخارجة .االقترانات الحافظة
للزمر .نظريات التشاكل .الحلقات والحلقات الجزئية .المجاالت الصحيحة والحلقات الخارجة .المثاليات.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 67س .م).

()0-3:3

 103251أسس الرياضيات
Fundamentals of Mathematics
متطلب سابق 103102 :
المنطق ،المسورات ،قواني االستنباط (االستنتاج) ،طرق البرهان :االستقراء الرياضي ،المجموعات :العمليات عليها،
حاصل الضرب الديكارتي ،العالقات :أنواع العالقات ،التجزئة للمجموعات وعالقة التكافؤ ،االقترانات :أنواع االقترانات،
المجموعات المتكافئة حجما ،المجموعات المنتهية وغير المنتهية ،المجموعات القابلة للعد ،توبولوجيا األعداد الحقيقية.
األعداد القياسية.
()0-3:3

 103262الهندسة اإلقليدية
Euclidean Geometry
متطلب سابق 103201 :
دراسة في أصول الهندسة .أسلوب المسلمات :مسلمات اقليدس ،مسلمات الوصل .مسلمة التوازي .التطابق والتشابه في
المستوى االقليدي .الهندسة المرتبة والزائدة.
()0-3:3

103313تحليل حقيقي ()1
)Real Analysis (1
متطلب سابق 103212 :
توبولوجيا االعداد الحقيقية والمركبة .الفضاءات المترية .المجموعات المترابطعة والمتراصعة .المتتاليعات والمتسلسعالت
الالنهائيععة :اختبععارات التقععارب والتقععارب المطلععق والشععرطي .متسلسععالت القععوى .االتصععال .التفاضععل .نظريععة القيمععة
المتوسطة .نظرية تايلور  .تكامالت ريمان :تعريف ووجود وبعض الخصائص.
()0-3:3

103314تحليل حقيقي ()2
)Real Analysis (2
متطلب سابق 103313 :
متتاليات ومتسلسعالت االقترانعات .االتصعال عنعد نقطعة واالتصعال المنعتظم .االقترانعات لمتغيعرات ععدة .نظريعة االقترانعات
المعكوسة .نظرية االقترانات الضمنية .تكامل االقترانات لمتغيرات عدة .نظرية فيعوبيني  .التكعامالت الخطيعة والسعطحية.
نظريات جرين والتباعد وستوك.
()0-3:3

 103322معادالت تفاضلية جزئية
Partial Differential Equations
متطلب سابق 103222 :
التصنيف .بعض النماذج الفيزيائية (معادالت الموجه والحرارة والبالس بكافة أنواعها) .فصل المتغيرات .مسعألة القيمعة
الحدية (ستورم -ليوفيل) .متسلسالت وتحويالت فورير .تحويالت تكاملية .بعض التطبيقات.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 67س .م).

()0-3:3

 103332نظرية االحتماالت
Probability Theory
متطلب سابق 103201 :
توزيعات المتغيرات العشوائية ،االحتمال المشروط واالستقالل ،بعض التوزيعات المنفصلة والمتصلة ،التوزيعات
االحتمالية الثنائية والمتعددة ،توزيعات اقترانات المتغيرات العشوائية  :طريقة التوزيع االحتمالي ،طريقة اقتران المولد
للعزوم ،طريقة جاكوبين.
()0-3:3

 103344نظرية األعداد
Number Theory
متطلب سابق 103251 :
القسععمة .معععادالت دايوفونتععاين .األعععداد األوليععة .النظريععة األساسععية فععي الحسععاب .التطععابق .معععادالت التطععابق الخطيععة.
نظريات فيرمات وويلسون .اقترانات األعداد .نظرية أويلر.
()0-3:3

 103365التبولوجيا العامة
General Topology
متطلب سابق 103253 :
الفضععاءات التبولوجيعععة .المجموععععات المغلقعععة .االساسعععات وحواصععل الضعععرب .االقترانعععات المتصعععلة .فرضعععيات الفصعععل
وفضاءات هاوسدورف .الفضاءات القياسية (المترية) .الفضاءات المتراصة.
()0-3:3

 103373تحليل عددي ()1
)Numerical Analysis (1
متطلب سابق 103102 :
نظرية تيلور وتطبيقاتها .األخطاء .ايجاد الجذور عدديا  .االستكمال .التفاضل والتكامل العددي .حل نظم المعادالت الخطية
عدديا.
()0-3:3

 103381البرمجة الخطية
Linear Programming
متطلب سابق 103241 :
صياغة البرامج الخطية وخصائصها األساسية .الحلول األساسية والهندسية .طريقة السيمبلكس .المعكوس فعي البرمجعة
الخطية .تحليل الحساسية .تطبيقات على نموذج المواصالت والشبكات.
()0-3:3

 103414التحليل المركب
Complex Analysis
متطلب سابق 103313 :
األعداد المركبة .االقترانات التحليلية .النهايات واالتصال .االشتقاق .شروط كوشي  -ريمان .تكامالت االقترانات العقديعة.
البواقي واألقطاب .حساب التكامل المعتل .الخواص األساسية للرواسم حافظة الزوايا.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 67س .م).

()0-3:3

 103431إحصاء رياضي ()1
)Mathematical Statistics (1
متطلب سابق 103332 :
التوزيعات التقاربية (نظرية النهاية المركزية) ،التقدير  :التقدير النقطي ،التقدير بطريقة االمكان األعظم ،التقدير بطريقة
العزوم .االحصاءات الكافية وصفاتها ،االحصاء الكامل ،عائلة التوزيعات األسية ،قياس فشر للمعلومات ومتباينة كريمر
– راو ،التقدير بفتره ،االختبارات االحصائية.
()1-2:3

 103433اإلحصاء التطبيقي
Applied Statistics
متطلب سابق 103431 :
يقدم هذا المساق تطبيقات من اإلحصاءات ،مع التركيز على تقنيات إحصائية محددة تستخدم في العلم ،وتشمل المواضيع
 :اختبعار الفرضععيات والتقعدير ،وفتععرات الثقعة ،اختبععارات كععاي تربيعع وأختبععار حسعن المطابقععة وتحليعل التبععاين ،االنحععدار
واالرتباط.
وصيغة جوردن القياسية .الضرب الداخلي .المصفوفات غير السالبة وغير القابلة للتصغير.
()0-3:3

 103443جبر خطي ()2
)Linear Algebra (2
متطلب سابق 103241 :
معالجة مجردة للفضاءات المتجهة ذات البعد المنتهي .التحويالت الخطية والمصفوفات .الجمع المباشر وفضاء القسعمة.
كثيرات الحدود الصغرى وصيغة جوردن القياسية .الضرب الداخلي .المصفوفات غير السالبة وغير القابلة للتصغير.
()0-3:3

 103445نظرية المصفوفات
Matrix Theory
متطلب سابق 103241 :
مراجعة لنظرية النظم الخطية .قيم ومتجهات أيغن ،ومصفوفات جوردان .أشكال خطية وخطية ثنائية .أشكال معن الدرجعة
الثانية .تحليل مصفوفات المعادالت الخطية .مبادىء التغير ونظرية التشويش :نظريات كورانت ،وغير متساويات ويلي،
نظرية غرشغورن ،تشويشات الطيف .قياسات المتجه وقياسات المصفوفات .العدد الشرطي لمصفوفة.
()0-3:3

 103472رياضيات تطبيقية
Applied Mathematics
متطلب سابق 103201 :
تحويالت البالس (دراسة مستفيضه) تحويالت أسيه ،تحويالت فورير ،تحويالت أخرى مختاره مع بعض التطبيقات.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 67س .م).

()0-3:3

 103479النمذجة الرياضية
Mathematical Modeling
متطلب سابق 103241 :
تقعديم مفهععوم النمذجععة الرياضععية وطععرق تصعنيف النمععاذج وبخاصععة الرياضععية منهععا ثعم التطععرق لكيفيععة ترجمععة الظععواهر
الحياتية بنمعاذج رياضعية وب خاصعة النمعاذج السعكانية التعي تتععاطى معع متغيعر واحعد وطعرق تحليعل هعذه النمعاذج رياضعيا
وبخاصععة نمععاذج النمععو السععكاني ونمععاذج االسععتثمار بالصععيد ،دراسععة النمععاذج المتشعععبة وبعععض النمععاذج االقتصععادية
والفيزيائية والتركيز على النماذج التي تنتج من تفاعل المواد كيميائيا ،دراسة بعض النماذج التعي تتععاطى معع نظعام معن
المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى.
()0-1:1

 103498ندوة
Seminar
متطلب سابق  :سنة رابعة
تهدف هذه المادة الى تنمية قدرات الطالب على القراءة الذاتية المستقلة وكتابة تقرير عن هذه القراءات والقائه في قاعة
المحاضععرات .ويختععار الطالععب واحععدا مععن الموضععوعات التععي يطرحهععا عضععو (أو أعضععاء) هيئععة التععدريس المشععرف
(المشرفين) على هذه الندوة.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية ( 12س .م).

()0-3:3

 103376نظرية البيان
Graph Theory
متطلب سابق 103241 :
البيانات العادية والثنائية .المصفوفات واألشجار واألحزمة .مسائل هاميلتونيه و أو يرلرية .البيانات المستوية وغير
المستوية والمتصلة .المطابقة والتحليل واألغطية .الشبكات.
()0-3:3

 103401تاريخ الرياضيات
History of Mathematics
متطلب سابق  :سنة رابعة
مقدمة في تاريخ الرياضيات القديمة :المصريين والهنود والبابليين .الرياضيات عند اليونان .مدرسة فيتاغوروس .نبذة
عن إقليدس وارخميدس وبطليموس .الرياضيات عند العرب والمسلمين .مساهمات العرب في اجبر والهندسة والتحليل.
نبذة عن الخوارزمي وابن قرة البيروني .نبذة عن مساهمات  :نيوتن وال يبنز وجاوس وكوشي والبالس.
()0-3:3

 103402تدريس الرياضيات
Teaching Mathematics
متطلب سابق  :سنة رابعة
خصوصية الرياضيات وتعلمها وتعليمها .أسس الطرق المختلفة فعي تعدريس الرياضعيات خاصعة فعي المعدارس بمراحلهعا
المختلفة  :االبتدائية والمتوسطة والثانوية .تحضير وتحليل المواد والخطط واالمتحانات لتدريس الرياضيات الفاعل.
 103413نظرية االقترانات الخاصة
Theory of Special Functions
متطلب سابق103314 :
اقترانات جاما وبيتا .اقترانات وكثيرات حدود لجندر .اقترانات بيسل .اقترانات خاصة أخرى مختاره .

()0-3:3

()0-3:3

 103422معادالت تفاضلية متقدمة
Advanced Differential Equations
متطلب سابق 103222 :
النظم الخطية المتجانسة وغير المتجانسة وذوات المعامالت الثابتة والمستقلة .االستقرار .النظم الخطيعة وشعبه الخطيعة.
طريقة ليابونوف .نظرية الوجود والوحدانية.
()0-3:3

 103432إحصاء رياضي ()2
)Mathematical Statistics (2
متطلب سابق 103431 :
التقدير :االحصاءات الكافية ،التمام /طرق التقدير وخواص التقديرات النقطية ،طريقة تقدير بييز ،فترات الثقة ،اختيار
الفرضية ،نظرية نيمان وبيرسون ،االختبارات العشوائية ،اختبار النسبة.
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()0-3:3

 103442جبر مجرد ()2
)Abstract Algebra (2
متطلب سابق 103242 :
االقترانات الحافظة للحلقات .حلقات كثيرات الحدود .تحليعل كثيعرات الحعدود .اختبعارات قابليعة و ععدم قابليعة التحليعل إلعى
العوامعل .قابليعة القسعمة فعي المجعا الت الصعحيحة .المجعاالت ذات المثاليعات الرئيسععية ومجعاالت التحليعل الوحيعد .التوسععع
الجبري للحقول .مقدمة إلى نظرية جالوا.
()0-3:3

 103451نظرية المجموعات
Set Theory
متطلب سابق 103251 :
فرضععيات نظريععة المجموعععات .فرضععيات زرميلععو -فرانكععل .التكععافؤ والمجموعععات المنتهيععة .االعععداد الرئيسععية والثانويععة
المنتهية .المجموعات المعدودة غير المنتهية .االستنتاج النهائي عبر المحدود وحساب األعداد الثانوية .فرضية االختيار
 :فرضية زورن وبعض التكافآت األخرى.
()0-3:3

 103470رزم برمجية في الرياضيات
Math. Software Packages
متطلب سابق 9600101 :
التععدرب علععى اسععتخدام برمجيععة  : Mathematicaبنعاء خوارزميععات  .حععل المسععألة .القيععام بحسععابات عدديععة وتحليليععة
ورسم أشكال محددة .تطبيقات على التفاضل والتكامل والمعادالت التفاضعلية والجبعر الخطعي واإلحصعاء ونظريعة األععداد
والبرمجة وحساب التغير والتحكم األفضل ونظرية البيان .كتابة برامج لحل مسائل محددة.
()0-3:3

 103474تحليل عددي ()2
)Numerical Analysis (2
متطلب سابق 103373 :
التكامل العددي :تكامالت جاوس ورو مبرغ .حلول عدديعه للمععادالت التفاضعلية العاديعة .المسعائل ذات الشعروط األوليعة.
طرق الخطوة الواحدة وطرق الخطوات المتعددة .المسائل ذات الشروط الحدودية .طريقة الفرق المنتهي ،نظم المععادالت
غير الخطية.
()0-3:3

 103481البرمجة غير الخطية
Nonlinear Programming
متطلب سابق 103381 :
مقدمة في البرمجعة غيعر الخطيعة .شعروط ضعرورية وكافيعة للمسعائل غيعر المقيعدة .التصعغير األمثعل لالقترانعات المحدبّعة.
طريقعة عدديعة لحعل المسعائل غيعر المقيعدة .التكبيعر والتصعغير للمسعائل المقيعدة بمععادالت ومتراجحعات .نظريعة مضعاريب
الجرانج .شروط كن-تكر .طريقه عددية لحل المسائل المقيدة.
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()0-3:3

 103482حساب التغاير
Calculus of Variation
متطلب سابق 103201 :
المسألة الكالسيكية البسيطة في حساب التغاير وأمثلة عليها .شروط ضرورية لألمثلية وتتضمن شعروط أويلعر -الجعرانج
ووايرستراس وجاكوبي والشروط الحدية .شروط كافية لألمثلية.
()0-3:3

 103483نظرية التحكم األفضل
Optimal Control Theory
متطلب سابق 103222 :
صياغة مسألة التحكم األفضل وامثلة عليها .مبعدأ بونتريعاجن للتقيعيم األعظعم .الشعروط الحديعة .البرمجعة الديناميكيعة فعي
مسائل الوقت المتصل ونظرية هاميلتون –جاكوبي .مسألة المنظم الخطي.
()0-3:3

 103492موضوعات خاصة في الرياضيات
Special Topics in Mathematics
متطلب سابق  :سنة رابعة
محتو ى هذه المعادة متغيعر .والمعادة مفتوحعة لطلبعة السعنة الرابععة العذين يرغبعون بدراسعة مجعال متقعدم فعي الرياضعيات.
وتحسب ساعاتها للطالب مرة واحدة خالل دراسته.
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()2-3:3

 602104أساسيات تكنولوجيا المعلومات
Information Technology Fundamentals
متطلب سابق  :ال يوجد
هذا المساق يغطي المفاهيم األساسية للحواسيب وتكنولوجيا المعلومات بشقيها المادي والبرمجي وتشمل :مقدمة في
مكونات الحاسوب المادية والبرمجية ،نظم العد ،طرق تمثيل البيانات .مراحل تطوير البرمجيات ،البرمجيات التطبيقية
وبرمجيات األنظمة ،التركيز على أسس وطرق حل المسائل وتصميم الخوارزميات .مقدمة إلى لغة البرمجة C++
ويشمل :هيكل البرنامج بلغة  ،C++أنواع البيانات األساسية ،العمليات الحسابية والمنطقية ،تراكيب التحكم إضافة إلى
معاينة وترجمة البرمجيات.
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم الرياضيات
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )6610 ( – )6010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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