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 البرنامج
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 متطلب سابق اسم المقرر المقرررمز  متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 الحاسوب
IC3M1A اليوجد التطبيقات األساسية IC3M1A اليوجد التطبيقات األساسية 

IC3M2A أساسيات الحوسبة IC3M1A IC3M2A أساسيات الحوسبة IC3M1A 

 الرياضيات

SET 1A ال يوجد الرياضيات األساسية SET 1A ال يوجد الرياضيات األساسية 

SET 2A الرياضيات التطبيقية SET 1A SET 2A الرياضيات التطبيقية SET 1A 

SET 3A الرياضيات البحتة SET 1A SET 3A الرياضيات البحتة SET 1A 

 

مج هذه الكليات بإستثناء برنامج اللغة اإلنجليزية في يتم تدريس هذه المقررات باللغة العربية لطلبة كلية التربية واآلداب وكلية القانون فقط. حيث ال يعتبر البرنامج التأسيسي متطلب لبرا -

 كلية التربية. 
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 متطلب المقرر الحاسوب 

IC3M1A: 

 لتزويد الطالب بالمعرفة والمهارات المطلوبة الستخدام تطبيقات المايكروسوفت اوفيس للتعامل مع األعمال المكتبية اليومية. المقررتم تصميم هذا 
 متطلب جامعي 

IC3M2A: 

 الصلبة والبرامج.تم تصميم هذا المقرر لتزويد الطالب بالمعارف والمهارات األساسية لطريقة عمل الحاسوب والتعرف على مكوناته من األجزاء 
 متطلب جامعي 

 متطلب المقرر الرياضيات 

SET 1A: 

القانون أو كلية  لرياضيات األساسية باللغة العربية هي مادة الرياضيات األولى في مرحلة البرنامج التأسيسي العام للطلبة الذين سيلتحقون بكليةا
العام لجامعة صحار في حال  و يبدأ الطالب دراسته لهذه المادة عند إلتحاقه بالبرنامج التأسيسي (.عدا طالب قسم اللغة اإلنكليزية)اآلداب و التربية 

النجاح فيها أو عن طريق إجتياز إختبار تحديد  عدم إجتيازه إلختبار تحديد المستوى لهذه المادة . وإذا إجتاز الطالب هذه المادة عن طريق دراستها و
بدراسة مادة الرياضيات التالية في مرحلة البرنامج التأسيسي العام والتي هي إما الرياضايات التطبيقية أو الرياضيات المستوى الخاص بها فإنه يبدأ 

تغطي المادة عددا من المواضيع الرياضية األساسية كاألعداد و األسس و الكسور و الجذور و أساسيات علم و البحتة و ذلك بحسب تخصصه.
اضيع و تتم دراسة هذه المادة من دون اإلستعانة باآللة الحاسبة من أجل تحفيز الطلبة على إستخدام قدراتهم الفكرية عند لموا المثلثات و غيرها من

 .ء العمليات الحسابية األساسيةإجرا

 متطلب جامعي 

SET 2A: 

أو اآلداب الرياضيات التطبيقية باللغة العربية هي مادة الرياضيات الثانية و األخيرة في مرحلة البرنامج التأسيسي العام لطلبة تخصصات القانون 
بار تحديد المستوى ، و اللذين إجتازوا مادة الرياضيات األساسية بنجاح ولم يجتازوا إختاإلنكليزية( طالب قسم الرياضيات و قسم اللغة  والتربية )عدا

كونها  لهذه المادة. و تعتبر هذه المادة متطلب جامعي ألي مادة رياضيات يدرسها الطالب في كليته إن وجدت. وهذه المادة ضرورية للطلبة من حيث
هم في دراسة تخصصاتهم تساعد في إكتسابهم مجموعة من المفاهيم الرياضية األساسية الالزمة لفهم العديد من المواضيع الدراسية التي تواجه

البيانية و المختلفة. و تغطي المادة عددا من المواضيع الرياضية التي تعتبر أكثر تقدما من مواضيع مادة الرياضيات األساسية كالدوال و رسوماتها 
باآللة الحاسبة العلمية عند دراسة  اإلحصاء الوصفي و اإلحتماالت و اللوغارتمات و حسابات الفائدة البسيطة و المركبة و غيرهاو يستعين الطلبة

 هذه المادة. 

 متطلب جامعي 

SET 3A: 

كلية اآلداب  الرياضيات البحـتـة باللغة العربية هي مادة الرياضيات الثانية و األخيرة في مرحلة البرنامج التأسيسي العام لطلبة قسم الرياضيات في
وتعتبر هذه المادةمتطلب . الرياضيات األساسية بنجاح و لم يجتازوا إختبار تحديد المستوى لهذه المادةوالتربية قسم الرياضيات، و اللذين إجتازوا مادة 

هذه المادة ضرورية للطلبة  من حيث كونها تساعد في إكتسابهم مجموعة من درسها الطالب في كليته إن وجدت. وجامعي ألي مادة رياضيات ي
م العديد من المواضيع الدراسية التي تواجههم في دراسة تخصصاتهم المختلفة . و تغطي المادة عددا من المفاهيم الرياضية األساسية الالزمة لفه

تماالت المواضيع الرياضية التي تعتبر أكثر تقدما من مواضيع مادة الرياضيات األساسية كالدوال و رسوماتها البيانية و اإلحصاء الوصفي و اإلح
 وال الدائرية و غيرها . و اللوغارتمات و المثلثات و الد

  و يستعين الطلبة باآللة الحاسبة العلمية عند دراسة هذه المادة.  

 متطلب جامعي 


