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أو هتزاهن*:   

 يؼتًذح ين ػبد سب115 ثؼذ انهبء يتصهخ  اسبثيغ8يتذرة انطبنت في احذي اندهبد انهنذسيخ نًذح :  التذريب العولي **

.يتطهجبد انجرنبيح وثًىافقخ انقسى   
.Update Date: 22/11/2018 

 

 الخطة اإلسترشادية
              

:السنة األولى  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0300101 1تفبضم و تكبيم  3 ---

 0300121 1فيزيبء ػبيه  3 ---

 0302111 1 ػًهيخ  ػبيخفيزيبء 1 *0300121

(1 )انؼرثيخ انهغخ 3 99انهغخ انؼرثيخ استذراكي أو ػرثي   0200102 

(1)انهغخ االندهيزيخ  3 99انهغخ اإلندهيزيخ استذراكي أو إندهيزي   0200103 

 0905100 1 هنذسيخ يشبغم 1 ---

 الوجووع 14 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0300102 2تفبضم و تكبيم  3 0300101

 0300122 2فيزيبء ػبيه  3 0300121

 0302112 2ػًهيخ ػبيخ فيزيبء  1 *0300122

 0300131  1كيًيبء ػبيخ  3 ---

 0300133 1كيًيبء ػبيخ ػًهيخ  1 *0300131

 1501110 1ثريدخ حبسىة  3 ---

 0905103 هنذسي رسى 2 ---

 الوجووع 16 
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 يؼتًذح ين ػبد سب115 ثؼذ انهبء يتصهخ  اسبثيغ8يتذرة انطبنت في احذي اندهبد انهنذسيخ نًذح :  التذريب العولي **

.يتطهجبد انجرنبيح وثًىافقخ انقسى   
.Update Date: 22/11/2018 

 

 

 

:السنة الثانية  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك  رلن الوساق اسن الوساق

 0904201 ريبضيبد هنذسيخ 3 0300102

 0904200 داراد كهرثبئيخ  3 0300122

 -------- (1)اختيبري خبيؼخ يتطهت 3 ---

 0905321 (1)دينبييكب حراريخ 3 0300121

 0902100 يقذيخ في انهنذسخ وأخالقيبد انًهنخ 1 ---

 0200104 انترثيخ انىطنيخ 3 ---

 الوجووع 16 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0905311 دينبييكب 3 0300121

 0904203 داراد كهرثبئيخيختجر  1 *0904200

 0904204 إنكترونيبد  3 0904200

 0905201 ح يتقذيخيريبضيبد هنذس 3 0300102

( 1)يختجر دينبييكب حراريخ 1 *0905321 0905323 

(2)اختيبري خبيؼخ يتطهت 3 ---  --- 

 0200100 انؼهىو انؼسكريخ  3 ---

 الوجووع 17 
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:السنة الثالثة  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904300 اشبراد وانظًه 3 0904200+*0905201

 0904306 انكتبثخ انفنيخ و يهبراد االتصبل 2 0200103

 0906331 طبقخ وثيئخ  3 0300131

 0904205 يختجر انكترونيبد 1 *0904204

 0904362 آالد كهرثبئيخ  3 0904200

تفبػالد رريخ   3 0300122 0906410 

(3)اختيبري خبيؼخ يتطهت 3 ---  --- 

 الوجووع 18 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904303 االحتًبالد وانًتغيراد انؼشىائيخ 3 0904300

 0904304 تحهيم ػذدي 3 0905201

 0904363 يختجر آالد كهرثبئيخ  1 0904362

 0904374 اخهزح و قيبسبد 3 0904204

( 1)اتصبالد  3 0904300 0904456 

( 1)ييكبنيكب يىائغ 3 0905311 0905341 

 الوجووع 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(9)خطخ   هنذسخ انطبقخ                                                                                      

Page 4 of 5 
 

أو هتزاهن*:   
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:السنة الرابعة  

 

 

 الفصل األول

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904375 يختجر اخهزح و قيبسبد 1 *0904374

 0904428 انكترونيبد انقذرح 3 0904204

 0904470 نظريخ انتحكى 3 0904300

 0904471 يختجر انتحكى 1 *0904470

 0906370 يحبكبح وتنجؤ  3 0904303

 0906371 يختجر يحبكبح  1 *0906370

اقتصبد و ادارح هنذسيخ  3 100 سبػخ يؼتًذح 0906402 

(4)اختيبري خبيؼخ يتطهت 3 ---  --- 

 الوجووع 18 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

انطبقخ نههنذسخ انتذريت انًيذاني** 3 115 سبػخ يؼتًذح   0906444 

 0905440 ييكبنيكب يىائغيختجر  1 *0905341

(4 )يستىي سنخ انطبقخثريديبد في انهنذسخ  1   0906401 

 0904429 يختجر انكترونيبد انقذرح 1 0904428

 0904462 تحهيم أنظًخ انقىي انكهرثبئيخ 3 0904362

( (PLCيختجر انحبكًبد انًنطقيه انًجريده 1 *0904470 0904474 

انثقبفخ االسالييخ وقضبيب انؼصر  3 --- 0200111 

انظًخ انطبقخ انًتدذدح   3 0906331+0904462 0906453 

 الوجووع 16   
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:السنة الخاهسة  

 

 

 الفصل األولى

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

 0904566    انكهرثبئيخحًبيخ انظًخ انقىي 3 0904462

 0904463 يختجر أنظًخ انقىي انكهرثبئيخ 1 0904462

 0904569 يحطبد طبقخ  3 0904462

يختجر  يحطبد طبقخ  1 *0904569 0906533 

 0906580 نهنذسخ انطبقخ (1 ) تخرجيشروع 1 0906444

 0906454 طبقخ انريبذ  3 0906453+0905341

 0906552 طبقخ انخاليب انكهروضىئيخ  3 0906453

 الوجووع 15 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

م . س  الوتطلب السابك اسن الوساق   رلن الوساق

(1)يتطهت تخصص اختيبري  3   --- 

(2 )تخصص اختيبري يتطهت 3 ---  --- 

(3)يتطهت تخصص اختيبري  3   ----- 

 0906455 يختجر طبقخ انريبذ 1 *0906454

يختجر طبقخ انخاليب انكهروضىئيخ  1 *0906552 0906553 

 0906581 نهنذسخ انطبقخ (2)يشروع  3 0906580

 الوجووع 14 

 


