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 الفصل الثاني(                                     األولىالسنة )                                     األولالفصل 

 س م هتطلب سابك الوساق رلن الوساق س م هتطلب سابك الوساق الوساق رلن

 3 031010 2ههاراث اللغت اإلنجليسيت  031012 3 ---- فيسياء تطبيقيت 200014

 3 251010 (2)تفاضل وتكاهل  251012 3 ---- (0)تفاضل وتكاهل 251010

 0 ---- (0)هشغل هنذسي  621020 3 031111 0ههاراث اللغت اإلنجليسيت  031010

 3 251010 استاتيكا 621200 3 ---- رسن هنذسي 621030

 3 200014 (0)دوائر كهربائيت  601200 3----  التربيت الىطنيت 1000010

 3 001111 (0)هاراث اللغت الؼربيته 001010 ---- ---- ---- ----

 0 *601200 هختبر الذوائر الكهربائيت 601206 ---- ---- ---- ----

 51: هجوىع الساعات  51: هجوىع الساعات 

 الفصل الثاني (                                    السنة الثانية)                                     األولالفصل 

 س م هتطلب سابك الوساق رلن الوساق س م هتطلب سابك الوساق الوساق رلن

 3 251012 (0)تحليل هنذسي  651261 3 601200 0 االلكترونياث 651242

 3 621200 هيكانيكا الوىاد الهنذسيت 641235 3 621200 ديناهيكا واهتسازاث 641233

 3 601200 (2)دوائر كهربائيت  601202 3 251012 اسس التحليل الهنذسي 651063

 3 631263 دوائر هنطق 631200 3 ---- لغت برهجت 631263

 0 621020 (2) هشغل هنذسي 621022 3 ---- هتطلب كليت اختياري 

 3 651242 األجهسة والوجساث 641242 0 *641233 هختبر الويكانيكا و االهتسازاث 641332

 (0)هختبر االلكترونياث 651343
601206+

651242* 
0 ---- ---- ---- ---- 

 ---- ---- ---- ---- 0 *631263 هختبر برهجت للويكاترونكس 641220

  51: هجوىع الساعات  51: هجوىع الساعات 

 نيالفصل الثا(                                     الثالثةالسنة )                                     األولالفصل 

 س م هتطلب سابك الوساق رلن الوساق س م هتطلب سابك الوساق الوساق رلن

 3 641322 نظن التحكن اآللي 641344 3 641233 نظريت آالث 621333

 الوىائغ والحرارياث 641335
651261+

621200 
 الوؼالجاث والوتحكواث الذقيقت 641326 3

631200+

641242 
3 

 3 031012 ههاراث هنذسيت 641253 3 651242 ونكسآالث كهربائيت للويكاتر 641304

 الوىائوت والوحاكاة 641322
641233+

641242 
 هختبر الوؼالجاث الذقيقت و الوجساث 641446 3

651343+

641326* 
0 

 3 651242 الكترونياث القذرة والقياداث 641302 3 651261 (2)تحليل هنذسي  631262

 آالث والكترونياث قىي هختبر 641405
651343+

641304* 
 (0)هشروع هنذسي  641351 0

641233+

651242 
0 

 0 *641344 هختبر التحكن اآللي 641442 0 621030 الرسن الويكانيكي 621231

 51: هجوىع الساعات 51:هجوىع الساعات

 الفصل الثاني                              (       الرابعةالسنة )                                     األولالفصل 

 س م هتطلب سابك الوساق رلن الوساق س م هتطلب سابك الوساق الوساق رلن

 تصوين انظوت هيكاترونكس 641442 3 621333 التصوين الويكانيكي 641432
641344+

641445 
3 

 ركاء اآللت 641424
631263+

641344 
 الهيذروليكيت االنظوه النيىهاتيكيت و 641435 3

641344+ 

641335 
3 

 3  هتطلب جاهؼت اختياري  3 ---- ػلىم ػسكريت 000011

 3 641351 هنذست ػكسيت 641456 3 641326 الوتحكواث الونطقيت الوبرهجت 641445

 تحكن رقوي 641440
641326+

641344 
3 641544 

هختبر التصوين ألنظوت 

 الويكاترونكس

641446+

641442* 
0 

 0 *641435 هختبر األتوتت والتحكن بالوىائغ 641530 ---- ---- اهؼت اختياريهتطلب ج 

 51: هجوىع الساعات 51 :هجوىع الساعات

 الفصل الثاني(                                     الخاهسةالسنة )                                     األولالفصل 

 س م هتطلب سابك الوساق رلن الوساق س م هتطلب سابك الوساق الوساق رلن

 (2)هشروع هنذسي  641550
سا641351+021

 ػت
 (3)هشروع هنذسي  641555 0

641442+

641550 
2 

 واألتوتتالربىطياث  641542
641344 

+641445 
 تكنىلىجيا التصنيغ باستخذام الحاسب 641524 3

621022 

+641432 
3 

 الهنذسيت الرياديت 601551 3  هتطلب جاهؼت اختياري 
641253 +

 ساػت021
3 

 3 ---- هتطلب جاهؼت اختياري ---- 3 641440 للويكاترونكس اثاإلشارهؼالجت  641543

 3 ---- هتطلب قسن اختياري ---- 3 ---- هتطلب قسن اختياري ----

 ---- ---- ---- ---- 3 ---- هتطلب جاهؼت اختياري ----

 51: هجوىع الساعات 51 :هجوىع الساعات


