
 انهُذصح كهُح/  جزط جايؼح                       

 وانكتزوَُاخ االتصاالخ هُذصح:  تخصص             

 6102-2015  انذراصُح انخطح

 ( صاػح27أوال : يتطهثاخ انجايؼح )
 ( صاػح يؼتًذج /انًجال األول12يتطهثاخ انجايؼح اإلجثارَح ) -1

 انضاػاخ انًضاق اصى انًضاق رلى

 انًؼتًذج
 انضاتك نًتطهةا

 101099  3 (1يهاراخ اتصال تانهغح انؼزتُح ) 101106

 102099  3 يهاراخ اتصال تانهغح االَجهُزَح 102108

  ------  3 ػهىو ػضكزَح 0000100

  ------ 3 انتزتُح انىطُُح 101115

 

 ( صاػح يؼتًذج  15) يتطهثاخ انجايؼح االختُارَح -2
( 3انثاٍَ وانثانث وانزاتغ تحذ أدًَ ) و َختارها انطانة يٍ انًجال

 ( صاػاخ.6صاػاخ يٍ كم يجال وتحذ أػهً )

 ( صاػح يؼتًذج29ثاَُاً : يتطهثاخ انكهُح اإلجثارَح )

 انضاػاخ انًضاق اصى انًضاق رلى

 انًؼتًذج

 انضاتك انًتطهة

 - 3 (1تفاضم وتكايم ) 0303101

 0303101 3 (2تفاضم وتكايم ) 0303102

 0303102 3 (1)ػادَح تفاضهُح ؼادالخي 0303204

 0303102 3 (1تحهُم ػذدٌ ) 0303321

 - 3 (1فُزَاء ػايح ) 0304101

 0304101 3 (2فُزَاء ػايه ) 0304102

 0304101 1 (1فُزَاء ػايح ػًهٍ ) 0304103

 1001099 3 انثزيجح  أصاصُاخ 1001130

 0304102 2 انًشاغم انهُذصُح 0901201

 0306099 2 صى انهُذصٍانز 0901202

 0102108 2 يهاراخ االتصال 0901207

 - 1 انًهُح أخاللُاخ 0901523

 

 ( صاػح يؼتًذج :104ثانثاً : يتطهثاخ انتخصص )
 

 ( صاػح يؼتًذج92. يتطهثاخ انتخصص اإلجثارَح )1

 انضاػاخ انًضاق اصى انًضاق رلى

 انًؼتًذج

 انًتطهة

 انضاتك

 0303321 3 صاء نطهثح انهُذصحاالحتًاالخ و اإلح 0901206

 0303321 2 االلتصاد انهُذصٍ 0901302

 0304101 3 هُذصُح حيُكاَُكُ 0902201

 0304102 3 (1) كهزتائُح دوائز 0902202

 0902202 1         *كهزتائُح دوائز يختثز 0902203

 0902202 3 (1) انكتزوَُاخ 0902204

 0304102 3 (1) كهزويغُاطُضُح 0902205

+0303204 

 1001099 3 انًُطك دوائز 0902206

 0303321 3 هُذصٍ تحهُم 0902301

 0902206 1 يختثز دوائز يُطك                      * 0902302

 0902202 3 (2) كهزتائُح دوائز 0902303

 0902204 3 (2) انكتزوَُاخ 0902304

 0902204 1 *                       انكتزوَُاخ يختثز 0902305

 0902205 3 (2) كهزويغُاطُضُح 0902306

 0902206 3 دلُمح يؼانجاخ 0902307

 0902307 1 *                   دلُمح يؼانجاخ يختثز 0902308

 0902301 3  إشاراخ ويؼانجح تحهُم 0902309

 0902303 3 لُاس أجهزج 0902310

 0902206 3 رلًُح انكتزوَُاخ 0902312

 0902309 3 تشاتهُح صاالخات 0902313

 0902313 3 رلًُح اتصاالخ 0902401

 0902310 1 *                     لُاس اجهزج يختثز 0902402

 9023090 3 رلًُح اشاراخ  يؼانجح 0902403

 0902313 1 *            انتشاتهُح االتصاالخ يختثز 0902404

 0902312 1 يختثز  انكتزوَُاخ رلًُح              * 0902405

 0902303 3 شثكاخ و تزكُة يزشحاخ 0902406

 0902309 3 االتصاالخ أَظًح 0902409

 0902401 1 يختثز اتصاالخ انزلًُح                * 0902410

 0902307 3  ًُحضاألَظًح انً 0902411

 0902303 3 اِنٍانتحكى  0902502

+0902401 3 اتصاالخ ضىئُح  0902503

0902306 

 0902401 3 شثكاخ انحاصىب  0902505

 0902502 1 يختثز تحكى اِنٍ                       * 0902506

 س 120 إتًاو 1 (1يشزوع تخزج ) 0902507

 0902507 3 (2يشزوع تخزج ) 0902508

 0902503 1 يختثز اتصاالخ ضىئُح                 * 0902509

 0902401 3 انًتُمهح االتصاالخ 0902513

يختثز هُذصح األيىاج انًاَكزوَح   0902521

 وانًتُمهح   *
1 0902513 

 س 124 إتًاو 3 تطثُماخ ػًهُح هُذصُح 0902526

 

 

 

 

 

 

 ( صاػاخ يؼتًذج12. يتطهثاخ انتخصص االختُارَح ) 2

 انضاػاخ انًضاق اصى انًضاق رلى

 انًؼتًذج

 تكانضا انًتطهة

 0902205 3 كهزتائُح آالخ 0902311

+902303 

+0902311 3 تحهُم اَظًح انمىي  0902407

0303321 

 902306 3 هُذصح األيىاج انًاَكزوَح 0902408

 0902312 3  دلُمح انكتزوَُاخ 0902511

 0902204 3 انمذرج انكتزوَُاخ 0902512

 9092390 3 خاَتشار يىجا 0902514

 9092490 3 ًؼهىياخ و انتزيُزَظزَح ان 0902516

 0902409 3 االتصاالخ دوائز 0902517

 0902409 3 فضائُح اتصاالخ 0902518

+0902503 3 انضىئُح االنكتزوَُاخ هُذصح 0902519

0902204 

 ق. ر يىافمح 3 يىضىػاخ خاصح فٍ هُذصح االتصاالخ 0902520

 0902304 3 انًتكايهح انذوائز تصًُى 0902524

 3 0902502 (PLC)  انًُطك يتحكًاخ تزيجح 0902525

 

 .* انًختثزاخ ًَكٍ أخذها كًتطهة يتزايٍ يغ انًادج انُظزَح

 ( : 1) يالحظح

: ػهً انطانة اٌ َُهٍ  )تطثُماخ ػًهُح هُذصُح(انتذرَة انؼًهٍ  -

تددذرَثا ػًهُددا هُذصددُا يثزيجددا نًددذج ثًاَُددح أصدداتُغ ػهددً األلددم فددٍ 

االتصاالخ َىافك ػهُهدا انمضدى تؼدذ  يؤصضح تؼًم فٍ يجال هُذصح

( صدداػح يؼتًددذج ػهددً األلددم يددٍ خطتدده 124) أَهددًاٌ َكددىٌ لددذ 

 انذراصُح دوٌ اٌ َحتضة نهذا انتذرَة أَح صاػاخ يؼتًذج

 ( :2) يالحظح

كم طانة َجة أٌ َتمذو فٍ تذاَح انفصم األول يٍ انتحاله تانجايؼح 

َدح وانحاصدىب وفدٍ اليتحاٌ يضتىي انهغح انؼزتُدح وانهغدح االَجهُز

حانح ػذو تمذَى أٌ يٍ االيتحاَاخ أو ػدذو انُجداف فُهدا فُضدتىجة 

ػهً انطانة تضجُم يادج يهاراخ اصدتذراكٍ ناليتحداٌ اندذٌ رصدة 

فُه أو انذٌ نى َتمذو نه، وَؼتثدز انُجداف فدٍ يدىاد االصدتذراكٍ يدٍ 

 شزوط يتطهثاخ انتخزج. 

 

 رئُش انمضى

ن  الصمادي   ي  الدي 
ق   د.ت 

 م5102


