
 

 
 ساعح هعتوذج (27): هتطلثاخ الجاهعح : اوال 

 ساعح هعتوذج (12):  هتطلثاخ الجاهعح اإلجثاريح :الوجال االول.  أ

العالهح 
الوتطلة 

الساتق 

الساعاخ 

الوعتوذج 
ادج اسن الن

رقن 

ادج الن

011010 (1)يهبراد انهغخ انؼرثُخ  3 0110099  1 

  --- ػطكرَخ  الػهىو ال 3 0111100 

( 1)يهبراد انهغخ اإلَجهُسَخ  3 0130099  0130101 

  --- انترثُخ انىطُُخ  3 9111101 
 

 ساعح هعتوذج  (15 ):االختياريح هتطلثاخ الجاهعح .  ب
 ضبػخ يؼتًذح يٍ انًجبالد انثبٍَ وانثبنث وانراثغ ثحذ ادًَ يبدح واحذح يٍ 15َذرش انطبنت 

. كم يجبل وثحذ اقصً يبدتٍُ يٍ كم يجبل
 

 ساعاخ هعتوذج (6-3): العلوم االنسانيح:  الوجال الثاني

العالهح 
الوتطلة 

الساتق 

الساعاخ 

الوعتوذج 
ادج اسن الن

رقن 

ادج الن

( 2)انهغخ انؼرثُخ يهبراد  3 110101  110102 

( 3)يهبراد انهغخ اإلَجهُسَخ  3 130102  130103 

  --- ( 1)يهبراد انهغخ انفرَطُخ  3 140101 

  ---  140104 ( 1إَطبنٍ)نغخ أجُجُخ 3

  --- ( 1ػجرٌ)نغخ أجُجُخ  3 140106 

 

 ساعاخ هعتوذج (6-3):  العلوم االجتواعيح واالقتصاديح:  الوجال الثالث

العالهح 
الوتطلة 

الساتق 

الساعاخ 

الوعتوذج 
ادج اسن الن

رقن 

ادج الن

  --- ثقبفخ انتًُُخ  3 0115255 

  --- يقذيخ فٍ ػهى االجتًبع  3 9111111 

  --- يقذيخ فٍ ػهى انُفص   3 9111112 

  ---  9111133  (1)انفكر وانحضبرح اإلَطبَُخ 3

  --- وضبئم االتصبل وانًجتًغ  3 9111142 

 ساعاخ هعتوذج (6-3):  العلوم والتكنولوجيا والزراعح والصحح:  لوجال الراتعا

 

العالهح 

الوتطلة 

الساتق 

الساعاخ 

الوعتوذج 
ادج اسن الن

رقن  

ادج الن

  ---  9240151  وانجُئخاإلَطبٌ 3

  ---  9620105 أضبضُبد انطُبراد 3

 9761111 يهبراد انحبضىة  3 0761099 

  --- صحخ اإلَطبٌ وانًجتًغ   3 9910101 

  ---  9910105 يجبدئ انتًرَض واإلضؼبفبد األونُخ 3

ٌتىجة على جوٍع الطلثح التقذم لالهتحاى فً اللغح العشتٍح واللغح االًجلٍضٌح  هالحظح

أقل هي )وههاساخ الحاسىب وعلى الطالة الزي ٌخفق فً الٌجاح تهزا االهتحاى 

 .أى ٌجتاص تٌجاح الوادج االستذساكٍح التً أخفق تها (50%

 : الخطح الذراسيحداللح االرقام الوستخذهح في
 يُكبَُكُخالهُذضخ    ال620 كهرثبئُخالهُذضخ ال    610
  هُذضخ انًُكبتروَُكص   640 هُذضخ انحبضىة    630
    انهُذضخ انًؼًبرَخ660  هُذضخ االتصبالد واالنكتروَُبد   650
 انهُذضخ انًذَُخ  670

 

 

 
 

 ساعح (29): هتطلثاخ الكليح: ثانيا

ساعح  (26): هواد إجثاريح. أ

العالهح 
الوتطلة 

الساتق 

الساعاخ 

الوعتوذج 
ادج اسن الن

رقن 

ادج الن

( 2)يهبراد انهغخ اإلَجهُسَخ  3 130101  130102 

  --- ( 1)تفبضم وتكبيم  3 250101 

( 2)تفبضم وتكبيم  3 250101  650102 

  --- فُسَبء تطجُقُخ  3 211104 

  --- ( 1 )يشغم هُذضٍ 1 620171 

( 2 )يشغم هُذضٍ 1 620171  620172 

  --- رضى هُذضٍ  3 620131 

  --- نغخ ثريجخ  3 630263 

يهبراد هُذضُخ  3 130102  640253 

انرَبدَخ انهُذضُخ  3 ساعح هعتوذج 120  610550 
 

ساعاخ  (3): هواد إختياريح. ب

العالهح  الساتق  الوتطلة الساعاخ الوعتوذج  ادج اسن الن ادج الن رقن

ـــــــــــــــ   (  1)كًُُبء ػبيخ 3 212101 

ـــــــــــــــ   اضبضُبد انهُذضخ    3 610111 
 

 

 

 ساعح هعتوذج (104): التخصص هتطلثاخ  :ثالثا

 . ساعح هعتوذج(80 : )التخصص اإلجثاريح هتطلثاخ  .  أ

العالهح  الوتطلة  
الساتق  

الساعاخ 
الوعتوذج 

اسن الوادج 
رقن  
الوادج 

 610211 (1)دوائر كهرثبئُخ  3 211104 

 610314 (1 )االد كهرثبئُخ 3 610211 

 610314 
)*(

 610316 (1 ) كهرثبئُخآالديختجر  1 

اضتبتُكب  3 250101  620211 

دَُبيُكب  3 620211  620212 

يُكبَُكب يىاد صهجخ  3 620211  620213 

رضى يُكبَُكٍ  2 620131  620232 

 620333 آالدَظرَخ  3 620212 

( 1)يُكبَُكب يىائغ  3  650260  620320 

( 1)دَُبيُكب حرارَخ  3 250102  620323 

( 2)دَُبيُكب حرارَخ  3 620323  620324 

قُبضبد هُذضُخ  3 650242  620344 

 620350 (1)يشروع هُذضٍ 1 620172 

( 1 )آالدتصًُى  3  620333  620434 

( 2)تصًُى االد  3 620434  620435 

 620435
 620436 تذرَجبد فٍ انتصًُى 1 )*(

هُذضخ ػكطُخ   3 620350  620437 

( 1)اَتقبل حرارح  3 620323  620420 

( 2)اَتقبل حرارح  3 620425  620426 

 620426  )*( يختجر حرارَبد  1 620427 

 

 ساعح هعتوذج (104): التخصص هتطلثاخ  :ثالثا

 . ساعح هعتوذج(80 : )التخصص اإلجثاريح هتطلثاخ  .  أ

العالهح  الوتطلة  

الساتق  

الساعاخ 

الوعتوذج 
اسن الوادج 

رقن  

الوادج 
 620443 إنٍتحكى  3 620344 

 620444 قُبش وتحكىيختجر  1 )*( 620443 

 620475 اَتبجيختجر يقبويخ و 1 )*( 620474  

 650163
)*(

اهتسازاد يُكبَُكُخ  3  620414 

 620414
 620415  يُكبَُكُخالهتسازاد إليختجر ا 1 )*(

 هعتوذجساعه 90 
)**( 

 620455 هُذضٍتذرَت  0 

( 2)يُكبَُكب يىائغ   620320  620428 

 620428 )*( 
يختجر يُكبَُكب يىائغ  1 620429 

 620528 هُذرونُكُخ آالد 3 620320 

 620529 احتراق داخهٍ آالد 3 620324 

 620529
يختجر يحركبد احتراق  1 )*( 620520 

    (*)620436 تصًُى ثبضتخذاو انحبضىة  3  620538 

 620522 (1)تكُُف  3 620425 

يحطبد طبقخ حرارَخ  3 620324  620526 

( 2)  هُذضٍيشروع 1  ساعح هعتوذج 120  620553 

 620554 (3)  هُذضٍيشروع 2 620553 

 .هتضاهي (*) 

على الطالة أى ٌٌهً تذسٌثًا هٌذسًٍا لوذج ثواًٍح   أساتٍع هتىاصلح : التذسٌة الهٌذسً(**) 

 .و سته اساتٍع خاسج االسدى ارا تذسب داخل االسدى ساعح هعتوذج هي خطته (90)تعذ إكوال 

 

 : انجذول أدَبِ يؼتًذح يٍضبػبد (6)َختبر انطبنت   : التخصص اإلختياريح هتطلثاخ  .ج
 

 الوتطلة  العالهح
 الساتق 

 الساعاخ
 الوعتوذج

 اسن الوادج
 رقن 
 الوادج

تصًُى أَظًخ صحُخ  3 620320  620523 

قىي هُذرونُكُخ  3 620320  620524 

تصًُى أَظًخ حرارَخ  3 620426  620527 

 
 3 هىافقح القسن

يىضىػبد خبصخ فٍ 
انهُذضخ انًُكبَُكُخ 

620555 

 

ساعح هعتوذج  (15): الوتطلثاخ الوسانذج اإلجثاريح . ب

العالهح  الساتق  الوتطلة
الساعاخ 

الوعتوذج 
ادج اسن الن ادج الن رقن

 650163 هُذضٍالتحهُم أضص ال 3 250102 

( 1)تحهُم هُذضٍ  3 250102  650260 

( 2)تحهُم هُذضٍ  3 650260  630262 

خىاص يىاد هُذضُخ  3 620213  620373 

( 1)ػًهُبد تصُُغ  3 620373  620474 

 
 

20112012 
 

  ساعح هعتوذج160: عذد الساعاخ الوعتوذج

 
 

:  اســـــــــن الطالـــة

: الرقـــن الجاهعــــي

 :الورشذ االكاديوي 


