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 ( ساعح يعتًذج وتشًم:72أوال: يتطهثاخ انجايعح: يخصص نها )

 ( سبػخ يؼتًذح وه049ٍَخصص نهب ) انًتطهجبد اإلخجبرَخ9 -أ 

انساعاخ  اسى انًساق رقى انًساق

 انًعتًذج

انًتطهة 

 انساتق

 - 2 انؼهىو انؼسكرَخ  0200100

 - 2 )0(انهغخ انؼرثُخ  0200102

 - 2 )0(انهغخ اإلَدهُسَخ  0200103

 - 2 انترثُخ انىطُُخ 0200104

 - 2 انثمبفخ االساليُخ ولضبَب انؼصر 0200111

 

( سبػخ يؼتًذح وهٍ يٍ انًدبالد انتبنُخ، حُث َذرش انطبنت يبدح 01َخصص نهب ) انًتطهجبد االختُبرَخ9 -ة

 واحذح ػهً االلم يٍ كم يدبل، وثحذ ألصً يبدتٍُ يٍ أٌ يدبل.

 

 :يجال انعهىو اإلنسانيح 

انساعاخ  اسى انًساق رقى انًساق

 انًعتًذج

 انًتطهة انساتق

 0200102 2 (1انؼرثُخ )انهغخ  0200112

 - 2 تبرَخ االردٌ وفهسطٍُ 0200113

 - 2 انمذش تبرَخ وحضبرح 0200114
 

 يجال انعهىو االجتًاعيح واالقتصاديح:

انساعاخ  اسى انًساق رقى انًساق

 انًعتًذج

 انًتطهة انساتق

 - 2 يجبدئ ػهى انترثُخ 0200122

 - 2 ػهى انمبَىٌيجبدئ  0200125

 - 2 يجبدئ ػهى االتصبل 0200126

 

 يجال انعهىو وانتكنىنىجيا وانصحح:

 انًتطهة انساتق انساعاخ انًعتًذج اسى انًساق رقى انًساق

 - 2 اخاللُبد انطبنت اندبيؼٍ 0200127

 - 2 يجبدئ ػهى انفهك 0300123

 - 2 انثمبفخ انؼهًُخ 0300124

 - 2 يجبدئ ػهى انجُئخ 0300125

 - 2 يجبدئ انصحخ انؼبيخ 0300126

 - 2 يهبراد حبسىة 0300152

 - 2 االسؼبفبد االونُخ 0300161

 

 :اآلتيح انًساقاخ وتشًم يعتًذج، ساعح (26) :انكهيح يتطهثاخ :ثانيا

 

 انًــساق اسى انًساق رقى
 انساعح

 انًعتًذج
 انساتق انًتطهة

  3 0تفبضم و تكبيم  0300101

 0300101 3 1تفبضم و تكبيم  0300102

  3 0فُسَبء ػبيه  0300121

 *0300121 1 0ػًهُخ  ػبيخ فُسَبء 0302111

 0300121 3 1فُسَبء ػبيه  0300122

 *0300122 1 1ػًهُخ ػبيخ فُسَبء  0302112



  3 0ثريدخ حبسىة  1501110

  1 انًهُخيمذيخ فٍ انهُذسخ وأخاللُبد  0902100

 0200103 2 انكتبثخ انفُُخ و يهبراد االتصبل 0904306

  1 0يشبغم هُذسُخ  0905100

  2 رسى هُذسٍ 0905103

سبػه يؼتًذح  011 3 التصبد و ادارح هُذسُخ 0906402

 ثُدبذ

 26 انًدًىع

 *9 أو يتسايٍ      

 

(012ثانثاً: انًتطهثاخ انتخصصيح: )  

 

(98انًتطهثاخ اإلجثاريح: ) -أ         

 رلى انًبدح اسى انًبدح ش.و انًتطهت انسبثك

 1814110 رَبضُبد هُذسُخ يتمذيخ  2 1211011

 1814114 ػهى انًىاد انهُذسُخ 2 1212010

 1814115 رسى يُكبَُكٍ 1 1814013

 1814102 يُكبَُكب يىاد 2 1811110

1814102*  1814103 يختجر يُكبَُكب يىاد 0 

 1814210 رَبضُبد تطجُمُخ 1 1814110

 1814200 دَُبيُكب 2 1811110

(0دَُبيُكب حرارَخ ) 2 1211010  1814210 

(1دَُبيُكب حرارَخ ) 2 1814210  1814211 

1814211*  1814212 يختجر دَُبيُكب حرارَخ 0 

1814102+1814010*  1814221 ػًهُبد انتصُُغ 2 

االالدَظرَخ  2 1814200  1814220 

1814221*  1814221 يختجر ػًهُبد انتصُُغ 0 

(0يُكبَُكب يىائغ ) 2 1814201  1814230 

1814200+1814110  1814250 اهتسازاد يُكبَُكُخ 2 

1814250*  1814251 يختجر دَُبيُكب واهتسازاد  0 

سبػخ يؼتًذح  **انتذرَت انهُذسٍ 2 104  1815300 

(0تصًُى االد ) 2 1814102  1814321 

1814321+1814220 (1تصًُى االد ) 3   1814324 

1814230*  1814331 يختجر يُكبَُكب يىائغ 0 

(0إَتمبل حرارح ) 2 1814212+1814210  1814344 

1814344*  1814347 يختجر اَتمبل انحرارح 0 

 1814350 أخهسح ولُبسبد هُذسُخ 2 1814230

 1814352 أَظًخ تحكى آنٍ  2 1814250

 1814353 نغخ ثريدخ هُذسُخ 1 *1814352

(0أَظًخ تذفئخ وتكُُف ) 3 1814344  1814370 

 1814460 آالد االحتراق انذاخهٍ 2 1814211



 1814474 تصًُى أَظًخ صحُخ  2 1814230

( 0يشروع تخرج ) 1 0905400  1814481 

( 1يشروع تخرج ) 2 1814481  1814482 

 1210131 (0انكًُُبء انؼبيخ ) 3 -

1211020*  1211022 (0كًُُبء ػبيخ ػًهُخ ) 1 

 1811110 ستبتُكب 2 1211010

 1811214 احصبء هُذسٍ  2 1814110

 1813110 رَبضُبد هُذسُخ 2 1211011

 1813101 دوائر كهرثبئُخ وانكتروَُخ 2 1211011

1813101*  1813105 يختجر انذوائر انكهرثبئُخ واالنكتروَُخ 0 

 1813213 تحهُم ػذدٌ 2 1814110

 1813251 االد كهرثبئُخ   2 1813101

 1813255 يختجر االد كهرثبئُخ  0 1813251

 *9 أو يتسايٍ

يٍ سبػبد يؼتًذح  004ثؼذ اَهبء  سبػخ 171 انهُذسُخ نًذح اندهبد9 َتذرة انطبنت فٍ احذي انؼًهٍ ** انتذرَت 

.وثًىافمخ انمسى يتطهجبد انجرَبيح  

 

س.و( 9انًتطهثاخ االختياريح )  -ب   

 

 رلى انًبدح اسى انًبدح ش.و انًتطهت انسبثك

سبػخ يؼتًذح  011  0905511 نهُذسخ انًُكبَُك تكُىنىخُب انسكك انحذَذَخ  3 

1815211+1814324  1814413 ادارح انصُبَخ 2 

 1814414 تخطُظ انًشآد انصُبػُخ وتصًًُهب 2 1815211

 1814415 انؼُبصر انًحذدحَظرَخ  2 1814250

 1814421 انتصًُى وانتصُُغ ثإستخذاو انحبسىة 2 1814324

 1814420 دَُبيُكب آالد 2 1814250 +0905324

1814210+1814230  1814430 انتىرثُُبد 2 

1814210+1814230  1814431 (1يُكبَُكب يىائغ ) 2 

 1814437 لىي هُذرونُكُخ 2 1814230

(1حرارح )اَتمبل  2 1814344  1814445 

 1814455 انروثىتبد 2 1814352

 1814456 االتـًـتـه 2 1814352

 1814461 انطبلخ انًتدذدح 2 1814344

 1814461 يحطبد لىي حرارَخ 2 1814211

 1814471 أَظًخ انتجرَذ 2 1814211

 1814470 (1أَظًخ تذفئخ وتكُُف ) 2 1814370

 1814483 (0انهُذسخ انًُكبَُكُخ ) يىاضُغ خبصخ فٍ 2 يستىي سُخ خبيسخ

 1814486 (1يىاضُغ خبصخ فٍ انهُذسخ انًُكبَُكُخ ) 2 يستىي سُخ خبيسخ

 

 

 

 


