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 (م.س 03) المتطلبات اإلجبارية( أ( )م. س 72) متطلبات الجامعة : أولا 

 العالمة المتطلب السابق م.س اسم المادة رقم المادة
  --- 2 العلوم العسكرية 1000100
  --- 2 (0)اللغة العربية  1002101
  --- 2 (0)اللغة اإلنجليزية  1002201
  --- 2 التربية الوطنية 1002301

من المجاالت التالية بحيث يدرس الطالب مادة واحدة على األقل  (م.س 51)المتطلبات الختيارية ( ب)
 من كل مجال

 مجال العلوم اإلنسانية 
  1310011 2 (3) اللغة العربية 1002102
 ---  2 تاريخ وحضارة :القدس 1002303
 ---  2 تاريخ األردن وفلسطين 1002302
 ---  2 اإلسالمية وقضايا العصر الثقافة 1001201

 مجال العلوم الجتماعية 
 ---  2                االقتصادعلم  مبادئ 1004101
 ---  2                        االجتماععلم إلى مدخل  1002304
 ---  2                             التربيةعلم  مبادئ 1005101
 ---  2 مبادئ علم قانون 1006101
 ---  2 تصالالعلم افي مبادئ  1014101

 مجال التكنولوجيا والصحة
 ماعدا طلبة كلية العلوم وتكنولوجيا 2                        0حاسوب المهارات  1003601

  المعلومات

  --- 2 مبادئ علم الفلك 1003301
  --- 2 الثقافة العلمية 1003302
  --- 2 مبادئ علم البيئة 1007010

 (م.س 72)المتطلبات اإلجبارية ( أ)    (م.س 72)متطلبات الكلية : ثانيا  

  المتطلب السابق م.س المادة رقم المادة
 ---  2 0تكامل التفاضل وال 1210010
  1210010 2 3تكامل التفاضل وال 1210013

 ---  2 0 ةفيزياء عام 1213010

  *1213010 0 0 ةعمليعامة فيزياء  1213000
  1213010 2 3 ةفيزياء عام 1213013

  *1213013 0 3 ةعمليعامة فيزياء  1213003
 ---  2 0عامه الكيمياء ال 1212010

  *1212010 0  0كيمياء عامه عملية  1212012

 ---  2 0 حاسوبالبرمجة  1210001
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 ---  0 0 مشاغل هندسيه 1910011

 ---  2 رسم هندسي 1910311
 ---  0 كتابة فنية 1912210
 ---  2 اقتصاد هندسي 1910211

 (22: )المتطلبات اإلجبارية( أ(           501: )المتطلبات التخصصية: ثالثا  

 العالمة لسابقالمتطلب ا م.س اسم المادة رقم المادة
  1213010 2 ستاتيكا 1913310
  1213013 2 دوائر كهربائية والكترونية 1912301

  1210013 2 (0)رياضيات هندسية متقدمة  1912302
  1912302 2 (3)رياضيات هندسية متقدمة  1912300

 مختبر الدوائر الكهربائية 1912300
 وااللكترونية

0 1912301*  

  1912300 2 ديتحليل عد 1912200
  1912301 2 للميكانيك  االت كهربائية 1912201
  1912201 0 للميكانيك مختبر االت كهربائية 1912200
  1910011 0 (3)مشاغل هندسية  1910010

  1212010 2 علم المواد الهندسية 1910310
  1910311 3   رسم ميكانيكي 1910310
  1913310 2 مقاومة مواد 1910301
  1913310 2 ديناميكا 1910300

  *1910301 0 مختبر مقاومة مواد 1910303
  1910010+1910301 2 عمليات تصنيع 1910201
  *1910201 0 مختبر عمليات التصنيع 1910203
  1912302+1213013 2 (0)ديناميكا حرارية  1910230

  1910230 2 (3)ديناميكا حرارية  1910233

  *1910233 0 يكا حراريةمختبر دينام 1910232
  1910300 2 نظرية االالت 1910220

  1910300 2 (0)ميكانيكا موائع  1910220
  *1910220 0 مختبر ميكانيكا موائع 1910223
  1912302+1910300 2 اهتزازات ميكانيكية 1910200

  *1910200 0 مختبر ديناميكا واهتزازات  1910203
  1910301 2 (0)تصميم االت  1910221
  1910220+1910221 2 (3)تصميم االت  1910220

  1910220+1910300 2 ديناميكا آالت 1910220
  1912300 2 (0)إنتقال حرارة  1910200

  *1910200 0 مختبر حراريات 1910200

 

 

 (اللغة االنجليزية، مهارات الحاسوباللغة العربية، ) على الطالب المستجد اجتياز االمتحان االستدراكي لمادة : مالحظة
 .أو متزامن  *       

تكون مدة التدريب الميداني ثمانية اسابيع متصلة في شركة هندسية أو مصنع بعد : التدريب الهندسي الميداني  **     
 .ساعة معتمدة بنجاح 100أن يدرس الطالب 

 

  1910220 2 أجهزة وقياسات هندسية 1910200

  1910200+1912302 2 أنظمة تحكم آلي  1910202
  1910202 0 لي بإستخدام المات البتحكم آ 1910202
  1910200 2 الطاقة الجديدة والمتجددة  1910201
  1910230+1910200 2 (0)أنظمة تدفئة وتكييف  1910200

 ---  1  **تدريب هندسي 1910291
بإستخدام والتصنيع التصميم  1910021

 الحاسوب
2 1910220  

  1910233 2 آالت االحتراق الداخلي 1910000
  1910220 2 تصميم أنظمة صحية  1910000
ساعة معتمدة أو  031 2  (0)مشروع تخرج  1910090

 موافقة القسم
 

  1910090 2  (3)مشروع تخرج  1910090

 (م.س 2)المتطلبات الختيارية (  ب)
  1910200 2 (3)انتقال حرارة  1910200
  1910202 2 االتـمـتـه 1910200
  1910233 2 أنظمة تبريد 1910200
  1910200 2 نظرية العناصر المحددة 1910010
1910220+1910233 2 التوربينات 1910020   
1910220+1912300 2 (3)ميكانيكا موائع  1910023   
  1910220 2 قوى هيدروليكية 1910020
  1910202 2 الروبوتات 1910000
  1910233 2 محطات قوى حرارية 1910003
  1910200 2 (3)أنظمة تدفئة وتكييف  1910000
خاصة في الهندسة  اضيعمو 1910092

 (0)الميكانيكية 
  مستوى سنة خامسة 2

الهندسة في  خاصة اضيعمو 1910090

 (3)الميكانيكية 
  مستوى سنة خامسة 2


