
 ئيتالكهرببت ـــهنذسالطط ــت لخـئواد الوكبفــــالو

 (3112، 3112، 3122)الجبهعيت   لألعوام

 

 
 اختيبري+ هسبقبث كليت إجببري 

 

2011 2009 2005 

 (1)يهاراخ انهغح اإلنجهيسيح  020001 (1)يهاراخ انهغح اإلنجهيسيح  020001 (1)يهاراخ انهغح اإلنجهيسيح  0020001

 (0)انرياضياخ  100000 (0)انرياضياخ  100000 (0)وتكايم تفاضم  0140000

 انهنذضح نطهثح انرياضياخ 100005 انهنذضح نطهثح انرياضياخ 100005 (1)تفاضم وتكايم  0140001

 فيسياء تطثيقيح 100003 فيسياء تطثيقيح 100003 فيسياء تطثيقيح 0100003

 (0) يشغم هنذضي 510051 (0) يشغم هنذضي 510051 (0) يشغم هنذضي 0510060

 (1) يشغم هنذضي 510052 (1) يشغم هنذضي 510052 (1) يشغم هنذضي 0510061

 رضى هنذضي 510010 رضى هنذضي 510010 رضى هنذضي 0510020

 نغح تريجح 520102 نغح تريجح 520102 نغح تريجح 0520152

 ضيحيهاراخ هنذ 530205 يهاراخ هنذضيح 530205 يهاراخ هنذضيح 0530142

 انرياديح انهنذضيح 500403 انرياديح انهنذضيح 500403 انرياديح انهنذضيح 0500440

 ----  ----  (0)كيًياء ػايح  0101000

 ---- -- --  أضاضياخ انهنذضح 0500000

 نهؼهىو وانهنذضح 1يهاراخ حاضىب 600003-- -- -- -- 
 

  



 هسبقبث قسن إجببري

2011 2009 2005 

(0)دوائر كهرتائيح  500100 (0)دوائر كهرتائيح  500100 (0)ائر انكهرتائيح انذو 0500100  

 (1)دوائر كهرتائيح  500101 (1)دوائر كهرتائيح  500101 (1)انذوائر انكهرتائيح  0500101

ئيحدوائر كهرتايختثر  500105 ئيحدوائر كهرتايختثر  500105 انكهرتائيح ريختثر انذوائ 0500105  

(0)نكترونياخ ا 540110 (0)نكترونياخ ا 540110 (0)نكترونياخ اإل 0540131  

 ---- ---  -- انذيناييكا انحراريح 0510202

 ييكانيكا تطثيقيح 510103 ييكانيكا تطثيقيح 510103 -- --

 (0)كهرويغناطيطيح  540130 (0)كهرويغناطيطيح  540130 (0)كهرويغناطيطيح  0500102

 أجهسج قياش 500240 أجهسج قياش 500240 أجهسج انقياش 0500221

 يختثر أجهسج قياش 500245 قياش جيختثر أجهس  500245 يختثر أجهسج انقياش 0500225

 دوائر ينطق 520150 دوائر ينطق 520150 دوائر انًنطق 0520100

دوائر ينطقيختثر  520155 دوائر ينطقيختثر  520115 دوائر انًنطقيختثر  0520101  

(1)انكترونياخ  540210 (1)انكترونياخ  540210 (1)النكترونياخ ا 0540231  

 يختثر انكترونياخ 540215 يختثر انكترونياخ 540215 (0)يختثر اإلنكترونياخ  0540232

انقىيانكترونياخ  500470 انقىيانكترونياخ  500470 انقىيانكترونياخ  0500420  

(0)آالخ كهرتائيح  500270 (0)كهرتائيح  آالخ 500270 (0)كهرتائيح انخ الآال 0500203  

 -- -- -- -- األنظًح واإلشاراخ 0540210

 تحهيم ويؼانجح إشارج 540220 تحهيم ويؼانجح إشارج 540220--  --

-- --  االنكترونياخ انرقًيح 540310 االنكترونياخ انرقًيح 0540233

 يؼانجاخ دقيقح 520260 يؼانجاخ دقيقح 520260 انذقيقحانًؼانجاخ  0520202

يؼانجاخ دقيقحيختثر  520265 يؼانجاخ دقيقحيختثر  520265 يختثر انًؼانجاخ دقيقح 0520203  

 -- -- -- -- نظى انحىاضية انضًنيح 0520303

  500340  500340 انتحكى اآلني 0500303



 يشروع هنذضي  500280 (0)يشروع هنذضي  500280 (0)يشروع هنذضي  0500248

(0)كهرتائيح  خيختثر آال 500275 (0)كهرتائيح  خيختثر آال 500275 (0)انكهرتائيح يختثر اآلالخ  0500205  

(0)نكهرتائيح  قىي 500370 (0)قىي كهرتائيح   500370 (0)انقىي انكهرتائيح  0500300  

(1)قىي كهرتائيح  500371 1 500371 (1)انقىي انكهرتائيح  0500301  

 (0)يختثر قىي كهرتائيح  500375 (0)يختثر قىي كهرتائيح  500375 (0)يختثر انقىي انكهرتائيح  0500306

 يختثر تحكى آني 500345 يختثر تحكى آني 500345 يختثر انتحكى اآلني 0500305

 هنذضح ػكطيح 500206 هنذضح ػكطيح 530286 انهنذضح انؼكطيح 0530347

 هنذضح انفىنطيح انؼانيح 500368 هنذضح انفىنطيح انؼانيح 500368 هنذضح انفىنطيح انؼانيح 0500302

 اتصاالخ تشاتهيح 540320 اتصاالخ تشاتهيح 540320 االتصاالخ انتشاتهيح 0540310

 -- -- ----  االتصاالخ انرقًيح 0540314

 ر اتصاالخيختث 540326 يختثر اتصاالخ 540326 يختثر االتصاالخ 0540317

 وقايح أنظًح انقىي 500474 وقايح أنظًح انقىي 500474 وقايح أنظًح انقىي 0500402

(1)آالخ كهرتائيح  500478 (1)آالخ كهرتائيح  500478 (1)اآلالخ كهرتائيح  0500403  

 (1)يح يختثر آالخ كهرتائ 500470 (1)يختثر آالخ كهرتائيح  500470 (1)يختثر اآلالخ كهرتائيح  0500406

(0)يشروع تخرج  500481 (1)يشروع هنذضي  500481 (1)يشروع هنذضي  0500348  

(1)يشروع تخرج  500488 (2)يشروع هنذضي  500488 (2)يشروع هنذضي  0500448  

 -- -- -- -- نظى اننقم في االتصاالخ 0540416

 (2)تحهيم هنذضي  500203 (2)تحهيم هنذضي  500203--  --

 تصًيى أنظًح اننقم وانتىزيغ 500473 تصًيى أنظًح اننقم وانتىزيغ 500473 -- 

 (1)كهرويغناطيطيح  540230 (1)كهرويغناطيطيح  540230-- -- 

-- --  تذرية هنذضي 500388 انتذرية انهنذضي 0500347

 يصادر واقتصادياخ انطاقح 500372 -- ---- -- 

خ كهرتائيح صغيرجآال 500377 آالخ كهرتائيح صغيرج 500377-- --   

 نظى انتحكى تانًحركاخ 500471 -- ---- -- 
 



 هسبقبث هسبنذة إجببريت

2011 2009 2005 

 ---- --  -- أضص انتحهيم انهنذضي 0540052

 (0)تحهيم هنذضي  540100 (0)تحهيم هنذضي  540100 (0)انتحهيم انهنذضي  0540150

 (1)تحهيم هنذضي  520101 (1)هنذضي تحهيم  520101 (1)انتحهيم انهنذضي  0520151

 ----  -- -- االحتًاالخ وانًتغيراخ انؼشىائيح 0540253

--  -- -- -- انذيناييكا انحراريح 0510202
 

 هسبقبث قسن اختيبريت

2011 2009 2005 

 -- -- -- -- انتًذيذاخ انكهرتائيح 0500308

 -- -- -- -- تصًيى أنظًح اننقم وانتىزيغ 0500404

  500486  500486 انكهرتاءيىضىػاخ خاصح في  0500405

 -- -- نظى انتحكى تانًحركاخ 500471 نظى انتحكى تانًحركاخ 0500407

 -- -- يصادر واقتصادياخ انطاقح 500372-- -- 

 نطاقح انكهرتائيحتىنيذ ا 500373 تىنيذ انطاقح انكهرتائيح 500373-- -- 

 تصًيى اآلالخ انكهرتائيح 500464 تصًيى اآلالخ انكهرتائيح 500464-- -- 

 اضتقراريح األنظًح انكهرتائيح 500467 اضتقراريح األنظًح انكهرتائيح 500467-- -- 

 وثىقيح أنظًح انقىي 500475 وثىقيح أنظًح انقىي 500475-- -- 

 انتحكى انرقًي 530370 انتحكى انرقًي 530370-- -- 

 انًتحكًاخ انًنطقيح انًثريجح 530462 انًتحكًاخ انًنطقيح انًثريجح 530462-- -- 

 انكهرتائيح األحًال إدارج 500457-- -- -- -- 

 تصًيى يحطاخ كهرتاء 500458-- -- -- -- 



 تقهيم انقذرج انضائؼح 500460-- -- -- -- 

 نكهرتائيحانتنثؤ تاألحًال ا 500468-- -- -- -- 

 تريجيح في أنظًح انقىي ختطثيقا 500463-- -- -- -- 
 


