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هنأو هتزا*:   

   يؼتًذج ين ػاخ سا115 تؼذ انهاء يتصهح  اساتيغ8يتذرب انطانة في احذي انجهاخ انهنذسيح نًذج :  التذريب العولي **

 Update Date: 22/10/2018.                                                                         .يتطهثاخ انثرنايج وتًىافقح انقسى 

 

 الخطة اإلسترشادية
              

:السنة األولى  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0300101 1تفاضم و تكايم  3 ---

 0300121 1فيزياء ػايه  3 ---

 0302111 1 ػًهيح  ػايحفيزياء 1 *0300121

(1 )انؼرتيح انهغح 3 99انهغح انؼرتيح استذراكي أو ػرتي   0200102 

(1)انهغح االنجهيزيح  3 99انهغح اإلنجهيزيح استذراكي أو إنجهيزي   0200103 

 0905100 1 هنذسيح يشاغم 1 ---

 الوجووع 14 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0300102 2تفاضم و تكايم  3 0300101

 0300122 2فيزياء ػايه  3 0300121

 0302112 2ػًهيح ػايح فيزياء  1 *0300122

 0300131  1كيًياء ػايح  3 ---

 0300133 1كيًياء ػايح ػًهيح  1 *0300131

 1501110 1تريجح حاسىب  3 ---

 0905103 هنذسي رسى 2 ---

 الوجووع 16 
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:السنة الثانية  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك  رلن الوساق اسن الوساق

 0904201 رياضياخ هنذسيح 3 0300102

 0904211 (1)دوائر كهرتائيح  3 0300122

 0904234 أساسياخ رقًيح 3 ---

 0904245 (1 )كهرويغناطيسيح 3 0300122 +0904201

 0902100 يقذيح في انهنذسح وأخالقياخ انًهنح 1 ---

 0200104 انترتيح انىطنيح 3 ---

 الوجووع 16 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904212 (2) دوائر كهرتائيح 3 0904211

 0904213 يختثر انذوائر انكهرتائيح 1 *0904212

 0904221 (1)إنكترونياخ  3 0904211

 0904235 يختثر اساسياخ رقًيح 1 0904234

 0905201 ج يتقذيحيرياضياخ هنذس 3 0300102

اختياري جايؼح يتطهة 3 ---  --- 

 0200100 انؼهىو انؼسكريح  3 ---

 الوجووع 17 
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:السنة الثالثة  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904300 اشاراخ وانظًه 3 0904200 +0905201+0904211

 0904306 انكتاتح انفنيح و يهاراخ االتصال 2 0200103

 0904328 (2)إنكترونياخ  3 0904221

 0904330 انًؼانجاخ ونغح انتجًيغ 3 0904234

 0904331 يختثر انًؼانجاخ ونغح انتجًيغ 1 *0904330

 0904345 (2 )كهرويغناطيسيح 3 0904245

 0904361 1آالخ كهرتائيح  3 0904245+0904212

 الوجووع 18 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904303 االحتًاالخ وانًتغيراخ انؼشىائيح 3 0904300

 0904304 تحهيم ػذدي 3 0905201

 0904305 (1)تريجياخ في انهنذسح انكهرتائيح  1 0904212+1501110

 0904329 يختثر االنكترونياخ 1 0904213+*0904328

 0904365 1يختثر آالخ كهرتائيح  1 0904361

 0904374 اجهزج و قياساخ 3 0904328+0904204

( 1)اتصاالخ  3 0904300 0904456 

 0904461 2آالخ كهرتائيح  3 0904361

 الوجووع 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(9)خطح   قسى انهنذسح انكهرتائيح                                                                                         

Page 4 of 5 
 

هنأو هتزا*:   
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:السنة الرابعة  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904375 يختثر اجهزج و قياساخ 1 *0904374

 0904428 انكترونياخ انقذرج 3 0904328+0904204

 0904465 2يختثر آالخ كهرتائيح  1 0904461+0904365

 0904470 نظريح انتحكى 3 0904300

 0904471 يختثر انتحكى 1 *0904470

 0904478 (2)اتصاالخ  3 0904456+0904303

اقتصاد و ادارج هنذسيح  3 100 ساػح يؼتًذج 0906402 

اختياري جايؼح يتطهة 3 ---  --- 

 الوجووع 18 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904444  نههنذسح انكهرتائيحانتذرية انًيذاني** 3 115 ساػح يؼتًذج 

(2)تريجياخ في انهنذسح انكهرتائيح  1 0904305+0904461  0904403 

 0904429 يختثر انكترونياخ انقذرج 1 0904428

 0904462 تحهيم أنظًح انقىي انكهرتائيح 3 0904361+0904362

 0904474 يختثر انحاكًاخ انًنطقيه انًثريجه 1 *0904470

 0904479 ختثر اتصاالخو 1 *0904478

انثقافح االسالييح وقضايا انؼصر  3 --- 0200111 

اختياري جايؼح يتطهة 3 ---  --- 

 الوجووع 16   
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:السنة الخاهسة  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904420 إنكترونياخ رقًيح 3 0904328

 0904463 يختثر أنظًح انقىي انكهرتائيح 1 0904462

 0904537 انًتحكى انذقيق 3 0904330

يختثر انًتحكى انذقيق  1 *0904537 0904538 

 0904571 (1)انًشروع  1 0904444

 --- يتطهة تخصص اختياري  3 

اختياري جايؼح يتطهة 3 ---  --- 

 الوجووع 15 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904556 أنظًح االتصاالخ 3 0904478

 0904572 (2)انًشروع  3 0904571

 ----- يتطهة تخصص اختياري  3 

 ----- يتطهة تخصص اختياري 3 

 الوجووع 12 

 


