
 

 

 

  6201  سنت االنتحاق         انرلى انجايعً      -اسى انطانب:
 

 

 

 

 

 انسنت األونى

 األول:انفصم 

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 - 0 (0كًٍٍاء عايت ) 1016010 10

 - 0 (0تفاضم وتكايم ) 1012010 .2

 - 0 (0فٍزٌاء عايت ) 1010010 .0

4. 1212010 
هب جايعت إجباري يتط

 /انهغت االنجهٍزٌت 
0 - 

5. 

 
1612004 

يتطهب جايعت إجباري/ 

  انهغت انعربٍت
0 - 

 (0كًٍٍاء عًهً ) 0306103 . 6
  

  06 يجًىع انساعاث

 

 انفصم انثانً:

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1016012/1016010 0 (2كًٍٍاء عايت ) 1016012 10

  1016010 0 (2كًٍٍاء عايت عًهً ) 1016014 12

 1012010 0 (2تفاضم وتكايم ) 1012012 10

 1010010 0 (2فٍزٌاء عايت ) 1010012 14

 - 0 (0عهىو حٍاتٍت) 1014010 15

16 1011010 
يتطهب جايعت إجباري/ 

 انعهىو انعسكرٌت
0 - 

  06 يجًىع انساعاث

 

 



 

 

 

 

 

 انسنت انثانٍت

 

 انفصم األول:

 

 اسى انًساق رلى انًساق نرلىا
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1016200/1016014 0 كًٍٍاء تحهٍهٍت عًهٍت 1016014 .0

2. 1016216 
انرٌاضٍاث نطهبت 

 انكًٍٍاء
0 1012012 

 1016012 0 (0كًٍٍاء تحهٍهٍت ) 1016200 .0

 1016012 0 (0كًٍٍاء عضىٌت ) 1016200 .4

 - C++ 0نغت انبريجت  1602004 .5

6. 1210010 
يتطهب جايعت اجباري 

 انتربٍت انىطنٍت/
0 - 

  06 يجًىع انساعاث

 

 انفصم انثانً: 

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1016012 0 (0كًٍٍاء غٍر عضىٌت ) 1016220 10

 0 (0كًٍٍاء فٍزٌائٍت ) 1016240 12
1016216 

1016012 

 1016200 0 (2عضىٌت )كًٍٍاء  1016202 10

14 1016200 
كًٍٍاء عضىٌت عًهً 

(0) 
2 1016200/1016014 

 - 0 يتطهب تخصص اختٍاري - 15

 - 0 يتطهب جايعت اختٍاري - .6

  07 يجًىع انساعاث

 

 



 

 

 

 انسنت انثانثت

 

 األول:انفصم 

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

10 1016204 
عضىٌت عًهً كًٍٍاء 

(2) 
2 1016202/1016200 

12 1016000 
انطرق اَنٍت نهتحهٍم 

(0) 
0 - 

 1016220 0 (2كًٍٍاء غٍر عضىٌت ) 1016020 10

 1016202 0 (0كًٍٍاء عضىٌت ) 1016000 .4

 1016240 0 (2كًٍٍاء فٍزٌائٍت ) 1016040 15

16 1016050 
يمديت فً كًٍٍاء 

 انًبهًراث
0 1016202 

  07 اعاثيجًىع انس

 

  انثانً:انفصم 

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

10 1016022 
كًٍٍاء غٍر عضىٌت 

 عًهً
0 1016020/1016014 

12 1016000 
نهتحهٍم  اَنٍتانطرق 

 انعًهً
2 1016000/1016202 

 1016240 0 (0كًٍٍاء فٍزٌائٍت ) 1016440 10

 1016020 0 (0ٌت )كًٍٍاء غٍر عضى 1016420 15

 1016200 0 (2كًٍٍاء تحهٍهٍت ) 1016400 16

 - 0 اختٍاري جايعهيتطهب  - 17

  07 يجًىع انساعاث

 

 

 



 

 

 

 

 

 انسنت انرابعت

 

 األول:انفصم 

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

10 1016400 
يطٍافٍت انًركباث 

 انعضىٌت 
0 1016202 

 1016240/1016014 0 ٍاء فٍزٌائٍت عًهًكًٍ 1016042 12

 1016220 0 (0كًٍٍاء صناعٍت ) 1016460 .0

 - 0 تخصص اختٍاري - 14

 - 0 يتطهب جايعت اختٍاري - .5

  05 يجًىع انساعاث

 

 انفصم انثانً:

 

 اسى انًساق رلى انًساق انرلى
ساعت 

 يعتًدة
 يتطهب سابك

 1016400 0 كًٍٍاء كهربائٍت  1016404 10

 1016200 0 (0كًٍٍاء حٍىٌت ) 1016430 12

 - 0 اختٍاري جايعتيتطهب  - 10

 - 0 يتطهب جايعت اختٍاري - 14

 - 0 اختٍارييتطهب جايعت  - 15

  05 يجًىع انساعاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 


