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 )٢(مھارات اللغة اإلنجلیزیة   ١٣٠١٠٢  )٢(مھارات اللغة اإلنجلیزیة  ١٣٠١٠٢  )٢(مھارات اللغة اإلنجلیزیة   ٠١٣٠١٠٢
  )١(الریاضیات   ٢١٠١٠١  )١(الریاضیات   ٢١٠١٠١  )١( وتكامل تفاضل  ٠٢٥٠١٠١
   الھندسة لطلبةالریاضیات  ٢١٠١٠٦   الھندسة لطلبةالریاضیات  ٢١٠١٠٦  )٢(تفاضل وتكامل   ٠٢٥٠١٠٢
  فیزیاء تطبیقیة  ٢١١١٠٤  فیزیاء تطبیقیة  ٢١١١٠٤  فیزیاء تطبیقیة ٠٢١١١٠٤
  )١ (مشغل ھندسي  ٦٢٠١٦٢  )١ (مشغل ھندسي  ٦٢٠١٦٢  )١ (مشغل ھندسي ٠٦٢٠١٧١
  )٢ (مشغل ھندسي  ٦٢٠١٦٣  )٢ (مشغل ھندسي  ٦٢٠١٦٣  )٢ (مشغل ھندسي ٠٦٢٠١٧٢
  رسم ھندسي  ٦٢٠١٢١  رسم ھندسي  ٦٢٠١٢١  رسم ھندسي ٠٦٢٠١٣١
  لغة برمجة  ٦٣٠٢٠٣  لغة برمجة  ٦٣٠٢٠٣  لغة برمجة ٠٦٣٠٢٦٣
  دسیةمھارات ھن  ٦٤٠٣٠٦  مھارات ھندسیة  ٦٤٠٣٠٦  مھارات ھندسیة ٠٦٤٠٢٥٣
  الریادیة الھندسیة  ٦١٠٥٠٤  الریادیة الھندسیة ٦١٠٥٠٤  الریادیة الھندسیة ٠٦١٠٥٥٠
 --  -- --  --  )١(كیمیاء عامة  ٠٢١٢١٠١
 --  --  --  --  أساسیات الھندسة  ٠٦١٠١١١

   للعلوم والھندسة٢مھارات حاسوب  ٧١٠١٠٤  --  --  --  --



  مساقات قسم إجباري
  

2011 2009 2005 
  الكھربائیةتحلیل الدوائر  ٦٤٠٢٢٤ )١(دوائر كھربائیة  ٦١٠٢١١  )١(ئر الكھربائیة الدوا  ٠٦١٠٢١١
  --  -- )٢(دوائر كھربائیة  ٦١٠٢١٢ )٢(الدوائر الكھربائیة  ٠٦١٠٢١٢
 مختبر الھندسة الكھربائیة ٦٤٠٢٢٩  مختبر الھندسة الكھربائیة  ٦٤٠٢٢٩  مختبرالدوائر الكھربائیة ٠٦١٠٢١٦
 ھندسة إلكترونیة  ٦٥٠٢٢٢  ھندسة إلكترونیة ٦٥٠٢٢٢  )١(ات اإللكترونی ٠٦٥٠٢٤٢
 میكانیك ھندسي  ٦٤٠٢٣١  استاتیكا  ٦٢٠٢١١ إستاتیكا ٠٦٢٠٢١١
 دینامیكا واھتزازات  ٦٤٠٢٣٣ دینامیكا واھتزازات  ٦٢٠٤٧٢ الدینامیكا واإلھتزازات ٠٦٤٠٢٣٣
  --  --  --  -- میكانیكا المواد الھندسیة ٠٦٤٠٢٣٥
  --  --  --  --  یكانیكيالرسم الم ٠٦٢٠٢٣٩
 دوائر منطق  ٦٣٠٢٦١ دوائر منطق ٦٣٠٢٦١ دوائر المنطق ٠٦٣٠٢١١
 مختبر برمجة للمیكاترونكس  ٦٤٠٢٧٠ مختبر برمجة للمیكاترونكس ٦٤٠٢٧٠ مختبر البرمجة للمیكاترونكس ٠٦٤٠٢٢١
)١(أجھزة ومجسات   ٦٤٠٣٦٤ أجھزة ومجسات  ٦٤٠٣٦٤ األجھزة والمجسات ٠٦٤٠٢٤٢  
  الكترونیة ھندسةمختبر  ٦٥٠٢٢٧  مختبر ھندسة الكترونیة  ٦٥٠٢٢٧  )١(مختبر اإللكترونیات   ٠٦٥٠٣٤٣
 الكترونیات قدرة وقیادات  ٦٤٠٣٢٤ الكترونیات قدرة وقیادات ٦٤٠٣٢٤ الكترونیات القدرة والقیادات ٠٦٤٠٣١٢
  كھربائیة للمیكاترونكسآالت  ٦٤٠٣٢٥  آالت كھربائیة للمیكاترونكس ٦٤٠٣٢٥  آالت كھربائیة للمیكاترونكس  ٠٦٤٠٣١٤
 میكانیكا آالت  ٦٤٠٣٥٢ میكانیكا آالت ٦٤٠٣٥٢ نظریة اآلالت ٠٦٢٠٣٣٣
  موائمة ومحاكاة ٦٤٠٤٦٥  موائمة ومحاكاة ٦٤٠٤٦٥  الموائمة والمحاكاة ٠٦٤٠٣٢٧
  یقة دقمعالجاتأنظمة   ٦٤٠٤٧٤ معالجات ومتحكمات دقیقة ٦٤٠٤٧٦ المعالجات والمتحكمات الدقیقة ٠٦٤٠٣٢٨
)١(موائع وحراریات   ٦٤٠٣٤٣ موائع وحراریات  ٦٢٠٣٤٣ الموائع والحراریات ٠٦٤٠٣٣٥  
میكانیكا واھتزازاتمختبر   ٦٤٠٣٣٧ مختبر میكانیكا و اھتزازات ٦٢٠٣٦٧ مختبر المیكانیكا واالھتزازات ٠٦٤٠٣٣٧  
  نظم تحكم آلي ٦٤٠٤٦١  نظم تحكم آلي ٦٤٠٤٦١ نظم التحكم اآللي ٠٦٤٠٣٤٤
 مشروع میكاترونكس  ٦٤٠٣٩٨ )١(ھندسي مشروع  ٦٤٠٣٩٠ )١(مشروع ھندسي  ٠٦٤٠٣٥٠

والكترونیات قوىمختبرآالت   ٦٤٠٣٢٦ مختبرآالت والكترونیات قوى  ٦٤٠٣٢٦ مختبر اآلالت وإلكترونیات القوى ٠٦٤٠٤١٥  



 تصمیم میكانیكي  ٦٤٠٣٥٣ تصمیم میكانیكي ٦٤٠٣٥٣ التصمیم المیكانیكي ٠٦٤٠٤٣٢
 انظمھ نیوماتیكیة و ھیدرولیكیة  ٦٤٠٤٤٤ انظمھ نیوماتیكیة و ھیدرولیكیة ٦٤٠٤٤٤ ظمة النیوماتیكیة والھیدرولیكیةاألن ٠٦٤٠٤٣٥
  تحكم رقمي ٦٤٠٤٦٠ تحكم رقمي ٦٤٠٤٦٠ التحكم الرقمي ٠٦٤٠٤٤١
 مختبر تحكم آلي ٦٤٠٤٦٧ مختبر تحكم آلي ٦٤٠٤٦٧ مختبر التحكم اآللي  ٠٦٤٠٤٤٢
  --  -- مختبر معالجات دقیفة و مجسات ٦٤٠٤٦٨ ات الدقیقة والمجساتمختبر المعالج ٠٦٤٠٤٤٦
 ھندسة عكسیة  ٦٤٠٣٩٧ ھندسة عكسیة ٦٤٠٣٩٧  الھندسة العكسیة  ٠٦٤٠٤٥٨
  ذكاء اآللة ٦٤٠٤٧٣ ذكاء اآللة ٦٤٠٤٧٣ ذكاء اآللة ٠٦٤٠٤٢٤
 كمات منطقیة مبرمجةمتح  ٦٤٠٤٧٥ متحكمات منطقیة مبرمجة  ٦٤٠٤٧٥ المتحكمات المنطقیة المبرمجة  ٠٦٤٠٤٤٥
 تصمیم انظمة میكاترونكس  ٦٤٠٤٨٨ تصمیم انظمة میكاترونكس  ٦٤٠٤٨٨  تصمیم أنظمة المیكاترونكس  ٠٦٤٠٤٤٧
 ربوطیات واالتمتة  ٦٤٠٥١٥ ربوطیات واالتمتة  ٦٤٠٥١٥  الربوطیات  واألتمتة ٠٦٤٠٥٤٢
  --  --  میكاترونیكسمختبر تصمیم أنظمة  ٦٤٠٥٧٩  مختبرالتصمیم ألنظمة المیكاترونكس ٠٦٤٠٥٤٤
 تصمیم وتصنیع باستخدام الحاسب  ٦٤٠٥٨١  تصمیم وتصنیع باستخدام الحاسب  ٦٤٠٥٨١  تكنولوجیا التصنیع بإستخدام الحاسوب ٠٦٤٠٥٢٤
  مختبر أتمتة وتحكم بالموائع  ٦٤٠٥٨٦  مختبر أتمتة وتحكم بالموائع  ٦٤٠٥٨٦  مختبر األتمتة وتحكم بالموائع ٠٦٤٠٥٣١
 نظم معالجة االشارة الرقمیة ٦٤٠٥٨٠  --  --   اإلشارات للمیكاترونكسمعالجة ٠٦٤٠٥٤٣
)١(مشروع تخرج   ٦٤٠٥٩١ )٢(مشروع ھندسي  ٦٤٠٥٠١  )٢(مشروع ھندسي  ٠٦٤٠٥٥١  
)٢(مشروع تخرج   ٦٤٠٥٩٩ )٣(مشروع ھندسي  ٦٤٠٥٠٢  )٣(مشروع ھندسي  ٠٦٤٠٥٥٥  

 مقاومة مواد ٦٤٠٢٥٢ مقاومة مواد ٦٢٠٢١٧  --  --
  مواد ھندسیة وتكنولوجیا التصنیع ٦٤٠٢٥١  مواد ھندسیة وتكنولوجیا التصنیع  ٦٢٠٢٦١  --  --
  واحتماالتي تطبیقإحصاء ٦٤٠٢٠٢  --  --  --  --
  --  -- ات للمیكاترونكسمعالجة االشار ٦٤٠٥٨٧  --  --
  --  -- تدریب ھندسي  ٦٤٠٤٩٩  --  --
)٢(موائع وحراریات   ٦٤٠٣٤٥  --  --  --  --  
 مختبر قیاس  ٦٤٠٣٦٧  --  --  --  --
 مختبر میكاترونیكس  ٦٤٠٥٧٨  --  --  --  --

 



  مساقات مساندة إجباریة
  

2011 2009 2005 
 --  --  -- --  أسس التحلیل الھندسي ٠٦٥٠١٦٣
  )١(تحلیل ھندسي   ٦٥٠٢٠١  )١(تحلیل ھندسي   ٦٥٠٢٠١  )١(التحلیل الھندسي   ٠٦٥٠٢٦٠
  )٢(تحلیل ھندسي   ٦٣٠٢٠٢  )٢(تحلیل ھندسي   ٦٣٠٢٠٢  )٢(التحلیل الھندسي   ٠٦٣٠٢٦٢

  
  

  مساقات قسم اختیاریة
  

2011 2009 2005 
  نظم زمن حقیقي  ٦٣٠٥٨١ نظم الزمن الحقیقي ٦٣٠٥٨١ نظم الزمن الحقیقي ٠٦٣٠٥١٢
  --  -- التحكم بالعملیات  ٦٤٠٤٦٢ التحكم بالعملیات واألتمتة  ٠٦٤٠٤٦٢

ت خاصة في موضوعا  ٦٤٠٥٩٣ موضوعات خاصة في المیكاترونیكس ٠٦٤٠٥٩٣
 المیكاترونیكس

موضوعات خاصة في   ٦٤٠٥٩٣
 المیكاترونیكس

  --  --  --  --  إلكترونیات صناعیة ٠٦٤٠٣٣٣
 نظم الحواسیب الضمنیة  ٦٣٠٤٧٠ نظم الحواسیب الضمنیة  ٦٣٠٤٧٠  --  --
 نظم القیادة الكھربائیة  ٦٤٠٤٢٢ نظم القیادة الكھربائیة  ٦٤٠٤٢٢  --  --
 الكترونیات رقمیة  ٦٥٠٤٢١ قمیةالكترونیات ر  ٦٥٠٤٢١  --  --
            

  


