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 04تـــرمــيس كـــــــهـــيح انهىـــذســـح.
 08صـــشِــ١ض ثٌــمـــغـــُ
ِ 4ـــغـضـــ ٜٛثٌــــغٕــز ثٌــــذسثعـــ١ــز
 2ثٌـــفـظـً ثٌـــذسثعـــٟ
 6صـــشِـــ١ـض ثٌـــّـــؾـــجي
 2رلـــم انـــتســهــسـم نـهــمــمــرر

مؼـهـىمـاخ انـمادج {ػذد انساػاخ انمؼتمذج} ] ػذد انساػاخ انمررج – ساػاخ االتصال[
مثال :انكترووياخ انمىي } {2ساػتان مؼتمذتان
 2ساػح مؼتمذج }{2
] 2 [2 - 2محاضراخ 2 ،ساػح تىاصم اسثىػيا ًا.
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وصف انمىاد نمسم هىذسح انطالح انمتدذدج
وصف انمىاد انذراسيح تانهغح انؼرتيح:
 04021120مشاغل هندسية }[3 - 1] {1
ثٌغالِز ثٌؼجِز ف ٟثٌّشجغً ثٌٕٙذع١ز ،ثٌّٙجسثس ثٌ١ذ٠ٚز ،صّٕ١ز ثٌّٙجسثس ثالعجع١ز فِ ٟؾجالس ثٌضؾجسر ،ػٍّ١جس
ثٌٍقجَ ٚثٌذٚثةش ثٌىٙشدجة١ز ثٌذغ١طز ،ثٌضى١١ف ٚثٌضذش٠ذ.
انمتطهة انساتك :ال يىخذ
 04032101رسم هندسي }[3 - 3] {3
ِمذِز ثٌ ٝثٌشعُ ثٌٕٙذعٚ ٟأدٚثصٗ؛ ِفج٘ ُ١ثٌشعُ ثٌضخط١طٟ؛ ثإلٔشجءثس ثٌٕٙذع١ز؛ ؽشق ثإلعمجؽ؛ سعُ ثٌّٕجظ١ش
دجألدٚثس ثٌٕٙذع١ز؛ ثٌّٕجظ١ش ثٌّغجػذر؛ ثٌّٕجظ١ش ثٌمطؼ١ز؛ ثألدؼجد ثٌٕٙذع١ز؛ ثٌشعُ ثٌّؾغُ ثٌّجةً ٚثٌّٕظٛسٞ؛
ِفج٘ ُ١ثٌشعُ دجٌقجعٛح؛ ثٌشعُ دّغجػذر ثٌقجعٛح ٚثعضخذثَ دشِؾ١جسAutoCAD .
انمتطهة انساتك :ال يىخذ
 04032102أخالقيات مهنة الهندسة }[3 - 1] {1
يِّ ٜجسعز ثٌٕٙذعز؛ ثالٌضضثِجس
ثخالل١جس ثٌٕٙذعز؛ ثألخالل١جس ثٌضطذ١م١ز ٚثٌّذجدا ثألخالل١ز ثٌض ٟصٕطذك ع
ثٌٛثلؼز عي ٜوجً٘ ثٌّٕٙذط صؾجٖ ثٌّؾضّغ ٚصؾجٖ ػّالةٗ ِٕٙٚضٗ؛ وٛد ثخالل١جس ِّجسعز ِٕٙز ثٌٕٙذعز.
انمتطهة انساتك :ال يىخذ
 04033101انكتاتح انفىيح }[3 - 1] {1
ثٌضؼشف دىضجدز ثٌضمجس٠ش ثٌفٕ١ز ٚثٌؼٍّ١ز دجٌٍغز ثالٔىٍ١ض٠ز؛ ثٌضشو١ض ػٍ ٝثٌؾجٔخ ثٌفٕ ٟف ٟوً ؽضء ِٓ ثؽضثء
ثٌضمش٠ش؛ صطذ١مجس ػٍّ١ز ػٍ ٝدؼغ ثٌّٛثػ١غ ثٌّخضجسر.
انمتطهة انساتك 01101112 :انهغح االودهيسيح
 04033102اإلدارج وااللتصاد انهىذسي }[3 - 3] {3
ِذـجدا ثاللضظـجد ثٌٕٙذعـِ ،ٟؼـجدالس ثٌفٛثةـذ ،ثصخـجر ثٌمـشثسثس ثاللضظـجد٠ز ٚثٌضقٍ١ـً ثاللضظـجد ٞدطش٠مـز
ثٌمّ١ـز ثٌقجٌ١ـز ،ثٌمّ١ـز ثٌّغـضمذٍ١ز ،ثٌمّ١ـز ثٌّٕضظّــز ثٌغــٕ٠ٛزٔ ،غــذز ثٌّــشدٚد ثٌــذثخٍٔ ،ٟغــذز ثٌّــشدٚد إٌــٝ
ثٌضىٍفــز  ٚفغــجح ثٌــضِٓ ثٌــالصَ العــضشدثد سأط ثٌّــجي ،ثالعــضٙالن  ٚفغــجح ثٌؼش٠ذز ،صأع١ش ثٌؼش٠ذز
ػٍ ٝثٌمشثسثس ثاللضظـجد٠ز ،لـشثءر ثٌّ١ضثٔ١ـز ثٌؼجِـز ١ِ ٚـضثْ ثألسدـجؿ  ٚثٌخغـجةش ،ثٌضؼـخُ ثٌّـجٌ ٚ ٟصـأع١شٖ
ػٍـ ٝثٌمـشثسثس ثاللضظجد٠ز.
انمتطهة انساتك 11031101 :رياضياخ ()1
 11021101فيسياء ػامح ([3 - 3] {3} )1
ثٌف١ض٠جء ٚثٌم١جط؛ ثٌقشوز ف ٟدؼذ ٚثفذ؛ ثٌّضؾٙجس؛ ثٌقشوز ف ٟدؼذٓ٠؛ لٛثٔ ٓ١ثٌقشوز؛ ثٌقشوز ثٌذٚسثٔ١ز
ٚصطذ١مجس أخشٌ ٜمٛثٔٛ١ٔ ٓ١صٓ؛ ؽجلز ثٌٕظجَ؛ ففع ثٌطجلز؛ ثٌضخُ ثٌخطٚ ٟثٌضظجدِجس؛ دٚسثْ ثٌؾغُ ثٌؾجعب
فٛي ِقٛس عجدش؛ ثٌضخُ ثٌضثٞٚ؛ ثالصضثْ ٚثٌّشٔٚز؛ ثٌؾزح ثٌىٟٔٛ؛ ِ١ىجٔ١ىج ثٌّٛثةغ؛ ثٌقشوز ثال٘ضضثص٠ز؛
ثٌقشوز ثٌّٛؽ١ز؛ ثالِٛثػ ثٌظٛص١ز؛ ثٌّٛؽجس ثٌّمٛفز ٚصشثوذٙج؛ دسؽز ثٌقشثسر؛ ثٌمجٔ ْٛثالٚي ف ٟثٌذٕ٠جِ١ىج
ثٌقشثس٠ز؛ ثٌٕظش٠ز ثٌقشو١ز ٌٍغجصثس؛ ثٌمجٔ ْٛثٌغجٔ ٟف ٟثٌذٕ٠جِ١ىج ثٌقشثس٠ز.
انمتطهة انساتك :ال يىخذ
 11021202فيسياء ػامح ([3 - 3] {3} )2
.
انمتطهة انساتك 11021101 :فيسياء ػامح
 11021111مختثر فيسياء ػامح ([3 - 1] {1} )1
صؾّ١غ ٚصقٍ ً١ثٌذ١جٔجس ٚؽشق فغجح ثألخطجء؛ ثٌم١جعجس؛ ثٌّضؾٙجس؛ وّٕ١جص١ىج ثٌقشوز ثٌخط١ز؛ لجٔٛ١ٔ ْٛصٓ
ثٌغجٔٚ ٟصطذ١مجصٗ؛ ل١جط ِؼجًِ ثالفضىجن؛ ثٌقشوز ثٌذٚسثٔ١ز؛ ثٌشغً ٚثٌطجلز؛ لجٔٛ٘ ْٛن؛ ثٌذٕذٚي ثٌذغ١ؾ؛
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ثٌقشثسر ثٌٕٛػ١ز ٌٍّؼجدْ؛ ف١جط ِؼجًِ ثٌٍضٚؽز؛ صطذ١ك لجٔ ْٛثسخّ١ذط؛ صطذ١مجس ػٍ ٝثٌذٚثةش ثٌىٙشدجة١ز
)لٛثٔ ٓ١ثٚ َٚو١ششٛف(؛ ل١جط ثٌّمجِٚز ثٌٕٛػ١ز دجعضخذثَ لٕطشر ٠ٚضغضْٛ؛ سثعُ ثٌّٛؽجس؛ دٚثةش ثٌّمجِٚز
ٚثٌّىغف.
انمتطهة انمتسامه 11021101 :فيسياء ػامح ()1
 11021212مختثر فيسياء ػامح ([3 - 1] {1} )2
انمتطهة انمتسامه 11021202 :فيسياء ػامح ()2
 11031101رياضياخ ([3 - 3] {3} )1
ثٌّشضمجس ٚصطذ١مجصٙج؛ ثألػذثد ثٌّشوذز؛ ثٌٕٙذعز ثٌضقٍ١ٍ١ز؛ ؽشق ثٌضىجًِ؛ ثٌّضغٍغالس ثٌالٔٙجة١ز؛ ِضغٍغالس
ثٌمٜٛ؛ ثٌّضؾٙجس ف ٟعالعز أدؼجد؛ ِؼجدٌز ثٌخؾ؛ ٚثٌّغض ٜٛف ٟعالعز أدؼجد؛ ِضغٍغالس ثٌم ٜٛثٌّشوذز؛ ثٌضىجًِ
ثٌّشوخ.
انمتطهة انساتك :ال يىخذ
 11031202رياضياخ ([3 - 3] {3} )2
ثالشضمجق ثٌؾضةٟ؛ ثٌم ُ١ثٌمظٚ ٜٛصطذ١مجصٙج؛ ِؼشٚدجس الؽشثٔؼ؛ ثٌضىجًِ ثٌغٕجةٚ ٟثٌغالعٟ؛ فً ثٌّؼجدالس
ثٌضفجػٍ١ز ثٌخط١ز ثٌؼجد٠ز ِٓ سصخ ػٍ١ج؛ فً ثٌّؼجدالس ثٌضفجػٍ١ز دجعضخذثَ ثٌّضغٍغالس؛ ثٌّؼجدالس ثٌضفجػٍ١ز
ثٌؾضة١ز؛ ِؼجدالس ثٌقشثسر ٚثٌّٛؽز؛ صق٠ٛالس الدالط؛ ِضغٍغالس فٛس١٠ش؛ ؽشق فظً ثٌّضغ١شثس.
انمتطهة انساتك 11031101 :رياضياخ ()1
 04022110تحميالت هندسية ([3 - 3] {3} )1
ثٌّؼجدالس ثٌضفجػٍ١ز ِٓ ثٌذسؽز ثألٚ ٌٝٚثٌغجٔ١ز ٚثألػٍٝ؛ ٚؽشق فٍٙج ،ثٌقٍٛي ثٌّضغٍغٍز ثٌالِقذٚدر ٌٍّؼجدالس
ثٌضفجػٍ١ز؛ فٍٛي ثٌّؼجدالس ثٌضفجػٍ١ز دجعضخذثَ صق٠ٛالس الدالط؛ ثٌضّغ ً١ثٌش٠جػ ٟف ٟثٌضطذ١مجس ثٌٕٙذع١ز
.انمتطهة انساتك 11031202 :رياضياخ ()2
 04022210تحميالت هندسية ([3 - 3] {3} )2
ثٌؾذش ثٌخط :ٟثٌّظفٛفجس؛ ثٌّضؾٙجس ,ثٌّقذدثس؛ فٍٛي ثالٔظّز ثٌخط١ز؛ ِؼىٛط ثٌّظفٛفجس؛ صقً٠ٛ
ثٌّظفٛفجس ٚصش٠ج؛ ل ُ١آ٠ؾٓ ِ ٚضؾٙجس آ٠ؾٓ؛ ثٌذثالس ثٌّشوذز ثٌضقٍ١ٍ١ز :ثالػذثد ثٌّشوذز؛ ثٌذثالس ثٌّشوذز
ثٌضقٍ١ٍ١ز  ٚثٌضٛثفم١ز؛ ثٌذثالس ثٌّشوذز ثالع١ز  ٚثٌّغٍغ١ز  ٚثٌٍٛغجس٠غّ١ز.
انمتطهة انساتك 04022110 :تحهيالخ هىذسيح ()1
 04022130دوائر كهربائية ([3 - 3] {3} )1
ثٌّىٔٛجس ثألعجع١ز ٌٍذٚثةش ثٌىٙشدجة١ز :ثٌٛفذثس ٚثٌّمج١٠ظ ،ثٌؾٙذ ،ثٌض١جس ثٌىٙشدجةِ ،ٟظجدس ثٌؾٙذ ٚثٌض١جس،
لجٔ ْٛثَٚ؛ لٛثٔ ٓ١و١ششٛف :ثٌض١جس ،ثٌؾٙذ؛ ثٌٕظش٠جس ثٌّغضخذِز ف ٟصقٍ ً١ثٌذٚثةش ثٌىٙشدجة١ز :ثٌخط١ز ٚثٌضشثوُ،
صقج ً٠ٚثٌّظجدس ثٌىٙشدجة١ز ،دثةشر  Thevinin and Nortonثٌّىجفتزٔ ،مً ثٌمذسر ثٌمظٜٛ؛ ػٕجطش صخضٓ٠
ثٌطجلزِ :ىغفِ ،قظ؛ دثسثس ثٌّمجِٚز ِىغف ٚثٌّمجِٚز ِقظ دذِ ْٚظذس ؽجلز :دثسثس ثٌّمجِٚز ٚثٌّىغف،
دثسثس ثٌّمجِٚز ٚثٌّقظ ،ثدخجي دثٌز خطٛر ثٌٛفذر ثٌمغش٠ز؛ دثسثس ثٌّمجِٚز ٚثٌّىغف ٚثٌّقجعز دذِ ْٚظذس
ؽجلز؛ ثالعضؾجدز ثٌىجٍِز؛ ِمذِز ف ٟدثسثس ثٌض١جس ثٌّضشدد.
انمتطهة انساتك 11021202 :فيسياء ػامح ()2
 04022131مختبر دوائر كهربائية }[3 - 1] {1
دٚثةش ثٌض١جس ثٌّغضّش :لجٔ ٟٔٛو١ششٛف ٌٍؾٙذ ٚثٌض١جسٔ ،ظش٠جس ثٌشذىجسٔ ،مً ثٌمذسر ثٌمظٜٛ؛ دٚثةش ثالٔظّز
ثٌؼجدشر :ثٌّمجِٚز ِٚقجعز )  ،( RLثٌّمجِٚز ِٚىغف )  ،( RCثٌّمجِٚز ِٚقجعز ِٚىغف )  RLC؛ ) دٚثةش
ثٌشٔٓ١؛ ثٌذٚثةش ثٌّمضشٔز ِغٕجؽ١غ١ج؛ ثٌشذىجس ثٌىٙشدجة١ز عٕجة١ز ثٌّٕفز.
انمتطهة انمتسامه 04022130 :دوائر كهرتائيح ()1
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 04021220أساسيات البرمجة لممهندسين }[3 - 3] {3
ثٌّفج٘ ُ١ثألعجع١ز ٌٍذشِؾز دجعضخذثَ ٌغز ِ C++ :مذِز فٌ ٟغز ثٌذشِؾز  C++؛ صشثو١خ ثٌضقىُ؛ ٚظجةف
(ثٌذٚثي)؛ ثٌّظفٛفجس؛ ثٌّؤششثس؛ ِمذِز إٌ ٝثٌفتجس ٚثٌىجةٕجس.
انمتطهة انساتك 01101151 :مهاراخ حاسىب
 04081211انكيمياء انؼامح }[3 - 3] {3
انمتطهة انساتك :ال يىخذ
 04081212انكيمياء انؼامح انؼمهيح }[3 - 3] {3
انمتطهة انساتك 04081211 :انكيمياء انؼامح
 04082111االحصاء الهندسي }[3 - 3] {3
ِمذِز ف ٟثإلفظجء ثٌٛطفٚ ٟو١ف١ز ػشع ٚٚطف ثٌذ١جٔجس؛ ِمذِز فٔ ٟظش٠ز ثالفضّجالس ٚثٌّضغ١شثس
ثٌؼشٛثة١ز ِٕٚقٕ١جس ثٌضٛص٠غ ثٌؼشٛثة ٟثٌّخضٍفز؛ ثخض١جس ٚثخضذجس ثٌفشػ١جس ٌؼٕ١ز ٚثفذر؛ ثخض١جس ٚثخضذجس
ثٌفشػ١جس ٌؼٕ١ضجْ ٌٚؼٕ١جس ِضؼذدر؛ ل١جط ِؼجًِ ثالسصذجؽ ٚو١ف١ز إ٠ؾجد ِؼجدالس ثالٔقذثس؛ ثٌضٕذؤ ٚإ٠ؾجد
ثٌّضغٍغالس ثٌضِٕ١ز؛ صطذ١مجس فجعٛد١ز دئعضخذثَ دشِؾ١جس ِضخظظز.
انمتطهة انساتك 11031101 :رياضياخ ()1
 04082211طرائق التحميل العددي }[3 - 3] {3
()Iteration؛ ثٌضخّٓ١
ٌّقز ػجِز ػٓ ؽشق ثٌضقٍ ً١ثٌؼذدٞ؛ فً ثٌّؼجدالس دٛثعطز ثٌضىشثس
()Interpolation؛ ثٌضفجػً ثٌؼذدٞ؛ ثٌضىجًِ ثٌؼذدٞ؛ ثٌطشق ثٌؼذد٠ز ف ٟثٌؾذش ثٌخط ،ٟثٌقزف دطش٠مز غجٚط،
ؽش٠مز ثٌضشد١غ ثاللً؛ ثٌطشق ثٌؼذد٠ز ٌقً ثٌّؼجدالس ثٌضفجػٍ١ز
انمتطهة انساتك 11031202 :رياضياخ ()2
 04083131ديناميكا واهت اززات }[3 - 3] {3
فشوز ثٌؾغّ١جس ،فشوز ثالؽغجَ ثٌؾجعتز ف ٟثٌّغض ،ٜٛصقش٠ه ثألؽغجَ ثٌؾجعتز ف ٟثٌّغضٚ ٜٛثٌؾغّ١جس .لجْٔٛ
ثٌضقش٠ه ثألعجعِ ،ٟذذأ ثٌشغً ٚثٌطجلزِ ،ذذأ ثٌشفغ ٚثٌضخُِ ،مذِز ف ٟثال٘ضضثصثس.
انمتطهة انساتك 04082131 :ميكاويكا تطثيميح
 04082251إلكترونيات ([3 - 3] {3} )1
ٚطٍز ( p-nثٌٛطٍز ثٌغٕجة١ز) ،صطذ١مجس ثٌٛطٍز ثٌغٕجة١ز ،ثٌٛطالس ثٌغٕجة١ز ثٌخجطز ،ثٌضشثٔضعضٛسثس ثٌغٕجة١ز
ثٌمطذ١ز (ثٌخٛثص ،ثالٔق١جص ،ثٌذٚثةش) ،صشثٔضعضٛسثس ثٌضأع١ش ثٌّؾجٌ ٟدأٔٛثػٙج (ثٌخٛثص ،ثالٔق١جص ،ثٌذٚثةش)،
ِمذِز إٌ ٝثٌّؼخّجس ثٌؼٍّ١جص١ز .ثٌّؼخّجس ثٌضشغ١ٍ١ز :ثٌٕظش٠ز ثألعجع١ز ٚثٌخٛثص ٚثٌضطذ١مجسٔ .جعخجس ثٌض١جس
ٌضضثٔضعضٛسثس عٕجة ٟثٌمطذ١ز ٚثٌقمً ثٌضأع١ش .ٞثٌّؼخّجس ثٌضفجػٍ١ز ٚثٌضىجٍِ١ز ٚثٌّضؼذدر ثٌّشثفً .صطذ١مجس
ثٌّؼخّجس ثٌؼٍّ١جص١ز.
انمتطهة انساتك 04022130 :دوائر كهرتائيح ()1
 04083151إالالت الكهرابئية }[3 - 3] {3
ثٌّقٛالس :صشو١ذٙج ِٚذجدةٙج ٚصشغٍٙ١ج ،ثٌّغجٌٚ ٟثٌٛثلؼٚ ،ٟخظجةض أدثةٙج .ثٌّقٛالس عالع١ز ثٌطٛس .ثٌّقٛالس
ثٌزثص١زِ .قشوجس ثٌض١جس ثٌغجدش :صشو١ذٙج ٚصظٕ١فٙج ِٚؼجدالس أدثةٙج ٚأدثء ثٌٌّٛذثس .ث٢الس ثٌّضضثِٕز :صشو١ذٙج
ٚصشغٍٙ١ج ٚصشغ ً١ثٌٌّٛذثس .ث٢الس ثٌقغ١ز عالع١ز ثٌطٛس :صشو١ذٙج ٚصشغٍٙ١جٚفغجح أدثةٙجٚثٔطاللٙج ٚثٌضقىُ
دغشػضٙج.
انمتطهة انساتك 04022130 :دوائر كهرتائيح ()1
 04083152مختبر إالالت الكهرابئية }[3 - 1] {1
ثٌّقٛالس .آالس ثٌض١جس ثٌغجدش (ثٌٌّٛذثس ٚثٌّقشوجس) .ث٢الس ثٌقغ١ز أفجد٠ز ثٌطٛس ٚعالع١ضٗ .ث٢الس ثٌّضضثِٕز
(ثٌٌّٛذثس ٚثٌّقشوجس) أفجد٠ز ثٌطٛس ٚعالع١ضٗ .خظجةض ثٌغشػز ٚثٌؼضَ ٌّقشن فغ ٟأفجد ٞثٌطٛس.
انمتطهة انمتسامه 04083151 :االالخ انكهرتائيح
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 04083141ميكانيكا الوائع }[3 - 3] {3
خٛثص ثٌّٛثةغ ،ثعضجص١ىج  ٚدٕ٠جِ١ىج ثٌّٛثةغ ،ثٌطفٚ ٛثٌضؼ ،ُ٠ٛوّٕ١جص١ىج ثٔغ١جح ثٌّٛثةغ ،ثػضذجسثس ثٌطجلز
ٌالٔغ١جح ثٌّغضمش ٚصطذ١مجس وّ١ز ثٌقشوز ٚثٌم ٜٛف ٟثٔغ١جح ثٌّٛثةغ ،ثالٔغ١جح ثٌّغضمش ثٌّٕؼغؾ ٚثٌالِٕؼغؾ
ف ٟثألٔجد١خ :ثٌشلجةمٚ ٟثٌّؼطشح .فٛثلذ ثالفضىجن ٚثٌفٛثلذ ثٌغجٔ٠ٛز ،أٔظّز ثألٔجد١خ ثٌّضؼذدر ٚؽشق فٍٙج ،لٜٛ
ثٌشفغ ٚثإلػجلز ٌألؽغجَ ثٌّغّٛسر ف ٟثٌّٛثةغ ثٌمجدٍز ٚغ١ش ثٌمجدٍز ٌالٔؼغجؽ.
انمتطهة انساتك 04022110 :تحهيالخ هىذسيح ()1
انمتطهة انمتسامه 04082131 :انميكاويكا انتطثيميح
 04083142مختبر ميكانيكا الوائع }[3 - 1] {1
ِشوـض ثالٔغـ١جح ،ثألؽغـجَ ثٌطجف١ـز ،ثطـطذثَ ثٌٕفـظ ،فمـذ ثٌطجلـز فـ ٟثألٔجد١ـخ :ثٌشلـجةمٚ ٟثٌّؼـطشح.
ِٕقٕـ ٝصٛص٠ـغ ثٌغـشػز ثٌٍٛغـجسصّ ٟفـ ٟثألٔجد١ــخ ،أؽٙــضر  ،ل١ــجط ثٌضظــشف ،ثٌفضقــجس ٚثألدــٛثقِ ،م١ــجط
فٕضشــٛس ،ٞثٌٙــذثسثس ثٌقــجدر ٚثٌذٛثدــجس .ثٌغــش٠جْ ثٌّٕــضظُ فــ ٟثٌمٕــٛثس ،عــشػز ثٌّٛؽٗ ،ثٌطجلز ثٌٕٛػ١ـز
ٚثٌؼّـك ثٌقـشػ ،ثٌمفـضر ثٌ١ٙذس١ٌٚى١ـز ،لـ ٜٛثإلػجلـز ٌألؽغـجَ ثألعـطٛثٔ١ز ،ثإلػجلـز ٚثٌشفـغ ٌألؽغـجَ غ١ـش
ثٌّضٕـجظش ر ،أؽٙـضر ل١ــجط فٕضشــٛس ،ٞلٕــجر دجسشــجي ،ث٢الس ثٌ١ٙذس١ٌٚى١ــز ،أدثء ثٌّؼــخجس ٚثٌّــشثٚؿ
ثإلشــؼجػ١ز ،أدثء ثٌّؼــخجس ثٌّقٛس٠ــز ،أدثء ثٌّؼــخجس ػٍــ ٝثٌضٛثٌٚ ٟثٌضٛثص.ٞ
انمتطهة انمتسامه 04083141 :ميكاويكا انمىائغ
 04083241ديناميكا حرارية }[3 - 3] {3
دسؽز ثٌقشثسر ،ثٌشغً ،ثٌقشثسر ،ثٌطجلز ثٌذثخٍ١ز ٚثٌّقضٜٛ
ِفِٛٙجس ٚصؼش٠فجس ف ٟثٌذٕ٠جِ١ىج ثٌقشثس٠ز:
ثٌقشثس .ٞثٌقؾُ ثٌضقىّ .ٟثٌؼٍّ١جس .ثٌذثسثس .ثٌٛفذثس .ثٌّٛثد ثٌٕم١زِ .ؼجدالس ثٌقجٌز .ؽذثٚي ثٌخٛثص .ثٌمجْٔٛ
ثألٚي ف ٟثٌذٕ٠جِ١ىج ثٌقشثس٠ز ٌألٔظّز ثٌّفضٛفز ٚثٌّغٍمز ٚعجدضز ثٌضذفك .ثٌخظجةض ثٌقشثس٠ز ٌٍّٛثد ثٌٕم١ز،
صقٛالس ثٌّجدرِ ،ؼجدٌز ثٌغذجس ،ثٌمجٔ ْٛثٌغجٌٍٔ ٟذٕ٠جِ١ىج ثٌقشثس٠ز ٚ ,دٚسثس ثٌضذش٠ذِ .ضذجٕ٠ز "والٚعٛ١ط"ِ .ذذأ
ثٌض٠جدر ف١الٔضشٚد .ٟثٌىفجءر.
انمتطهة انساتك 04083141 :ميكاويكا انمىائغ
 04083242انتقال الحرارة }[3 - 3] {3
ِمذِز ف ٟؽشق ثٔضمجي ثٌقشثسر  :ثٌضٛط ،ً١ثٌقًّٚ ،ثإلشؼجع .ثٌطشق ثٌٕظش٠ز ٚثٌضقٍ١ٍ١ز ٌقً ِغجةً ثٔضمجي
ثٌقشثسر  ٚصطذ١مجس ثٌقجعٛح ف ٟرٌه.
انمتطهة انساتك 04083141 :ميكاويكا انمىائغ
 04083243مختبر انتقال الحرارة }[3 - 1] {1
صؾجسح فِ ٟذجدا ثٔضمجي ثٌقشثسر دٛثعطز ثٌضٛطٚ ً١دجعضخذثَ ثٌقجعٛحٚ ،ثٌقًّ ثإلشؼجػ. ٟثإلشؼجع ثٌقشثسٞ
ػّٓ ثٌّذجدالس ثٌقشثس٠ز ،ل١جط دسؽز ثٌقشثسر ،صقٍ ً١ثٌقشثسر دجألٔجد١خ.
انمتطهة انمتسامه 04083242 :اوتمال انحرارج
 04084163انظمة الطاقة الشمسية الحرارية }[3 - 3] {3
 .ثعضخذثَ أٔظّز ثٌطجلز ثٌشّغ١ز ثٌقشثس٠ز ف ٟثٌضطذ١مجس ثٌّٕضٌ١ز ٚثٌظٕجػ١ز  ٚثٌضؾجس٠ز ِٛ ،ثػ١غ ف ٟثٔضمجي
ثٌقشثسر ،ثٌخال٠ج ثٌشّغ١ز  ٚثٌٍٛثلؾ ثٌّغطقز ٚثٌّشوضر ،ثعجٌ١خ صغخ ٓ١ثٌّ١جٖ  ،ثٌضذفتز ثٌّشوض٠ز ٚص٠ٛٙز ثٌّذجٔ,ٟ
أٔظّز ثٌطجلز ثٌشّغ١ز ثٌقشثس٠ز  ،ثٌؼٍّ١جس ثٌظٕجػ١ز ثٌقشثس٠ز  ,ثٌضقٍ.ٗ١
انمتطهة انمتسامه 04083242 :طرق اوتمال انحرارج و 04083241ميكاويكا انمىائغ
 04083161أنظمة الطاقة الكهروضوئية }[2 - 2] {2
ثعضخذثَ أٔظّز ثٌطجلز ثٌىٙشٚػٛة١ز ٚو١ف١ز سدطٙج دجٌشذىز  ،صقٍ ً١وفجءر ثٌخال٠ج ثٌشّغ١ز ِ ،ىٔٛجس أٔظّز
ثٌطجلز ثٌىٙشٚػٛة١ز ٚثٌطجلز ثٌشّغ١ز  :ثٌذطجس٠جس  ،ثٌخال٠ج ِٕ ،ظُ ثٌشقٓ ِ ،ؼجًِ ثٌمذسرِ ،قٛالس ثٌطجلز
ِٛٚثطفجصٙجِ .ىٔٛجس ٔظجَ ػخ ثٌّ١جٖ ثٌؼٛة١ز .صظٌّٕ PV ُ١ظجَ ػخ ثٌّ١جٖ.
انمتطهة انساتك 0402251 :انكترووياخ ()1
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 04084261مختبر الطاقة الشمسية }[3 - 1] {1
انمتطهة انمتسامه 04083161 :أوظمح انطالح انكهروضىئيح
 04084161أنظمة طاقة الرياح }[2 - 2] {2
ِمذِز فِ ٟظجدس ؽجلز ثٌش٠جؿ ٚؽشق ثٔضجؽٙج  ،ثعضخذثِجس ِظجدس ثٌش٠جؿ ،ف١ض٠م١ج ؽجلز ثٌش٠جؿ ،أٔٛثع
ثٌضٛسدٕ١جس .ثٌذٕ٠جِ١ىج ثٌٛٙثة١ز ٌٍضٛسدٕ١ج .صقٍ ً١أدثء صٛسدٕ١جس ثٌش٠جؿ .فمٛي ثٌضٛسدٕ١جس ثٌؼخّز .ثٌفٛثةذ ثٌضؾجس٠ز
ٚثاللضظجد٠ز ٚثٌذ١١تز ٌطجلز ثٌش٠جؿ.
انمتطهة انساتك 04083131 :ديكاويكا واهتسازاخ و 04083241ميكاويكا انمىائغ
 04084162مختبر انظمة طاقة الرياح }[3 - 1] {1
.
انمتطهة انمتستمه 04084161 :اوظمح طالح انرياذ
 04083261تحميل و قياس سرعة و نوعية الرياح }[3 - 3] {3
.
انمتطهة انمتسامه 04083131 :ديكاويكا واهتسازاخ و 04083141ميكاويكا انمىائغ
 04083231انظمة القياس والمجسات }[3 - 3] {3
ِمذِز ٌٍطشق ثٌضؾش٠ذ١ز ٚؽشق ثٌم١جط ،ثٌذلز ٚثٌّٛعٛل١ز ،ؽشق ل١جط ثٌّضغ١شثس ثالعجع١ز ِغً :ثٌّغجفز ،ثٌمٛر،
ثٌؼغؾ ،دسؽز ثٌقشثسر ،ثٌؾش٠جْ ٚثٌضغجسع ،ثالؽٙجد ٚثالٔفؼجي ِغ ثال٘ضّجَ دطشق ثٌم١جط ثٌىٙشدجة١ز ٌٙزٖ
ثٌىّ١جس ٚثالؽٙضر ثٌّظجفذز ٌٙج ٚصٛػ١ـ ثٌفشٚق د ٓ١ثٌم١جعجس ثالعضجص١ى١ز ٚثٌم١جعجس ثٌذٕ٠جِ١ى١ز .صؾجٚح
ثالٔظّز ِٓ ثٌذسؽجس ثٌّخضٍفزِ ،مذِز دطشق ل١جط ثٌغشػز ف ٟثٌّٛثةغ دجعضخذثَ ؽش٠مز ثٌغٍه ثٌغجخٓ ٚؽش٠مز
ثٌٍ١ضس  ٚدٚدٍش.
انمتطهة انساتك 0402251 :انكترووياخ ()1
 04084151انظمة التحكم االلي }[3 - 3] {3
ٚ ,لجدٍ١ز ثٌّالفظزِ .شثؽؼز
ثٌضّغ ً١ثٌفؼجةٌ ٟالٔظّز ِضؼذدر ثٌّضغ١شثس ،ثالعضمشثسٚ ،ثٌقغجع١ز ،ثٌضقىّ١ز
ثألٔظّز ِضمطؼز ثٌضِٓ ٚصق ً٠ٛصد .أٔظّز ثٌذ١جٔجس ثإلػض١جٔ١ز .ثإلعضمشثس٠زِ .ؼ١جس ؽٛسٚ ٞشٛس ٚو.ٓ١٘ٛ
ثٌّقى١ِٛز ٚثٌشطذ٠ز .صؼ٠ٛغ ثٌىغخ .ؽشق ثٌضظّ ُ١ثٌّذجششر .أٔظّز ثٌضقىُ دجٌضغز٠ز ثٌشثؽؼز .ثٌذشِؾز
ثٌقشو١ز.
انمتطهة انساتك 04082211 :طرائك انتحهيم الػذدي و 04082111االحصاء انهىذسي
 04084152محتبر انظمة التحكم االلي }[3 - 1] {1
أٔظّز صقىُ ثإلؽجس ثٌّفضٛؿ ٚثٌّغٍك ،ثٌضقىُ دجٌّٛػغ ،ثٌضقىُ دجٌغشػز دئصؾج٘ ،ٓ١ل١جط ثعضؾجدز ثٌضشدد ،صقىُ
ِ ٚضقىّجس صمذ ٚ ُ٠صأخ١ش ثٌطٛس .صقىُ
ٔغذ ٟصفجػٍٚ ٟصىجٍِ ،ٟثعضمشثس أٔظّز ثٌضقىُ .صطذ١مجس ثٌضقىُ
ثٌّغض . Level Control ٜٛصطذ١مجس ػٍ ٝدشثِؼ ثٌّقجوجر. Matlab and Simplorer .
انمتطهة انساتك 04084151 :اوظمح انتحكم االني
 04084281األثر البيئي وتشريعات الطاقة }[3 - 3] {3
صطذ١ك ِذجدا ثٌى١ّ١جء ٚثٌٕٙذعز ٌف ُٙثٌمؼج٠ج ثٌذ١ت١ز ثٌّشصذطز دجٌٕشجؽ ثٌذششٔ ،ٞمً ثٌىضٍز ٚثٌطجلز ،ثٌى١ّ١جء ثٌذ١ت١ز
ٚثٌّ١جٖ ٚصٍٛط ثٌٛٙثءٚ ،صم ُ١١ثٌّخجؽشِ ،مذِٗ ف ٟثٌٕظُ ثٌىٙشدجة١ز ٚثٌف١ض٠جة١ز ٚثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ثٌّضؼٍمز دٕٛػ١ز ثٌّ١جٖ
ٚد١تجس ثالسع ٚثٌٛٙثء.
انمتطهة انساتك :ال يىخذ
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 04084171الكترونيات القوى }[3 - 3] {3
إٌىضش١ٔٚجس ثٌمذسر ثٌىٙشدجة١ز ٌٍطجلز ثٌٕظ١فٗ (ػٛة١ز ،س٠جؿ ،خٍ١ز ٚلٛد ٚع١جسثس وٙشدجة١ز ٚع١جسثس ِٙؾٕٗ).
ِقٛالس ص١جس ِضٕجٚح إٌ ٝص١جس ِغضّشِ ،قٛالس ص١جس ِغضّش إٌ ٝص١جس ِغضّش (شجٍِٗ ِقٛالس فٌٛض١ز ِضٕجٚدز
رثس صؼذ ً٠ػشع ثٌٕذؼزِ ،قٛي ِٛؽجس وٙشدجة١ز ِٚقٛالس ِظفٛف١ز) ِقٛالس ص١جس ِغضّش إٌ ٝص١جس ِضٕجٚح
(ِقٛي ػىغِٕ ،)ٟذغ لٛر ٚطً  /فظً.
انمتطهة انساتك 0402251 :انكترووياخ ()1
 04084172مختبر الكترونيات القوى }[3 - 1] {1
ِمٔ َٛظف ثٌّٛؽز ٚثٌّٛؽز ثٌىجٍِز أفجد ٞثٌطٛسِ .مٔ َٛظف ثٌّٛؽز ٚثٌّٛؽز ثٌىجٍِز ثٌّضقىُ أفجد ٞثٌطٛس.
دٚثةش فشق ثٌؾٙذ ثٌّضٕجٚح أفجد٠ز ثٌطٛس ثٌّضٕجعمز .ثٌّم َٛثٌّمطٛس عالع ٟثٌطٛس .ثٌّم َٛثٌّمطٛس ثٌّضقىُ عالعٟ
ثٌطٛسِ .ضقىُ فشق ثٌؾٙذ ثٌّضٕجٚح عالع ٟثٌطٛس دضثٚث٠ج ِخضٍفز )ِ .(45°, 75°, 105°قٛالس ثٌض١جس ثٌّغضّش
ٌشفغ ٚصخف١غ ثٌؾٙذِ .قٛالس ثٌزدزدجس ثفجد٠ز ثٌطٛس ثٌّمٕطشر.
انمتطهة المتسامه 04084171 :انكترووياخ انمىي
 04084271انظمة النقل والتوزيع }[3 - 3] {3
ػٕجطش أٔظّز ثٌٕمً ٚثٌضٛص٠غ .صخط١ؾ أٔظّز ثٌٕمً ٚثٌضٛص٠غ .خطٛؽ ثٌٕمً ثٌٛٙثة١ز ٚثٌىٛثدًٔ .مً ثٌمذسر ثٌغجةذز.
شذىز أٔظّز ثٌٕمً ٚثٌضٛص٠غ .ثٌخغجسر .ثٌض١جس ثٌّذجشش ر ٚثٌؾٙذ ثٌؼجٌٔ .ٟمً ثٌض١جس ثٌّضشدد ثٌّشِْ .قطجس ثٌضٛص٠غ
ثٌفشػ١ز .شذىجس ثٌضٛص٠غ :ثٌشؼجػ١ز ٚثٌّضشثدطز .وٍفز أٔظّز ثٌٕمً ٚثٌضٛص٠غ  ٚعٛق ثٌىٙشدجء ٌٙج .ثٌضقىُ ٚثٌٛعٛل١ز
ألٔظّز ثٌٕمً ٚثٌضٛص٠غ.
انمتطهة انساتك 04084171 :انكترووياخ انمىي
 04085171تحويل الطاقة وتخزينها }[3 - 3] {3
صظٕ١ف ثٌطجلز ِٚظجدس٘ج ٚثعضغالٌٙج .ثٌّٕ ٛف ٟثعضٙالن ثٌطجلز ٚثلضظجد٠جصٙج .ثٌّذجدا ثألعجع١ز ألُ٘ أٔٛثع
ثٌذطجس٠جس ثٌّغضخذِز ف ٟأٔظّز ثٌطجلز ثٌّضؾذدرِ ،ضؼّٕج ًا صطذ١مجس ثٌذطجس٠جس ثٌغجدضز ٚثٌّضٕمٍز ٔ .ظشر ػجِز
ٌّظجدس ثٌطجلز ثٌّضؾذدر ِغ ثٌضشو١ض ػٍ ٝأٔظّز ثٌطجلز ثٌشّغ١ز ٚؽجلز ثٌش٠جؿِ .مذِز ألٔظّز ثٌضق ً٠ٛثٌّذجشش
ٌٍطجلز (ثٌّقٛالس ثٌىٙشفشثس٠ز ٚثٌىٙشػٛة١ز ٚثالٛٔٛ٠فشثس٠ز ٚخال٠ج ثٌٛلٛد) .صخض ٓ٠ثٌطجلز.
انمتطهة انساتك 04084171 :انكترووياخ انمىي و 04083241انذيىاميكا انحراريح و 04082231ػهم انمىاد
 04085161تصميم انظمة الطاقة المتجددة }[3 - 3] {3
أعجع١جس ٕ٘ذعز ثٌمذسرِ ،مذِز فِٛ ٟثسد ثٌطجلز ثٌّضؾذدر  ٚأٔٛثػٙج ،ثٌطجلز ثٌشّغ١ز ،أٔظّز ثٌفٌٛط١ز ثٌؼٛة١ز ,
خظجةض ثٌّجدر ثٌفٌٛط١ز ثٌؼٛة١ز ،أٔظّز لذسر ثٌش٠جؿِ ،مذِز ف ٟشذىجس ثٌىٙشدجء ثٌزو١ز.
انمتطهة انساتك 04084161 :أوظمح طالح انرياذ و 04083161أوظمح انطالح انكهروضىئيح
 04085281ادارج وترشيذ انطالح }[3 - 3] {3
ثعجٌ١خ صشش١ذ ثٌطجلز ٚففظٙج ،فغجح ثٌطجلز ٚصقٍٍٙ١ج؛ صشش١ذ ثعضخذثَ ثٌطجلز ف ٟثٌّظجٔغ ثٌىذ١شر؛ ص١ٌٛذ ثٌذخجس،
أٔظّز ثٌضٛص٠غ ٚثألٔظّز ثٌىٙشدجة١ز؛ إدثسر ثٌطٍخ ػٍ ٝثٌطجلز ٚثعضٙالوٙج؛ ثٌض١ٌٛذ ثٌّشضشن ٌٍطجلز؛ ِخططجس
إؽّجٌ ٟثٌطجلز؛ ثٌؼضي ثٌقشثسٞ؛ صخض ٓ٠ثٌطجلز ،صقٍ ً١ثٌضطذ١مجس ثٌؼٍّ١ز ٌضىٌٕٛٛؽ١ز ففع ثٌطجلز ٚفٛثةذ٘ج
ثاللضظجد٠ز .لجٔ ْٛثٌطجلز ٚثٌضٕظ ُ١ف ٟثألسدْ ٚفٛي ثٌؼجٌُ..
انمتطهة انساتك 04084171 :انكترووياخ انمىي
 04085191مشروع تخرج ([2 - 1] {1} )1
ٙ٠ذف ِششٚع ثٌضخشػ إٌ ٝصط٠ٛش ِٙجسثس ثٌطجٌخ ثٌّغضمٍز ٌقً ثٌّشىالس ثٌٕٙذع١ز٠ ٚ .ضُ إٔؾجص ثٌّششٚع
دّشجسوز ؽجٌخ أ ٚثعٕ ٓ١ث ٚثوغش دّٛثفمز ثٌمغُ ٚدئششثف ػؼ١٘ ٛتز صذس٠ظ.
انمتطهة انساتك :تؼهيماخ مشاريغ انتخرج
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 04085291مشروع تخرج ([4 - 2] {1} )2
ثعضىّجي ِششٚع ثٌضخشػ ،2دٕجء ثٌّششٚع ،وضجدز ثٌٛعجةك ،صظّ ُ١ثٌٕضجةؼ ٚثٌقغجدجس ،ثعضخذثَ دشٔجِؼ إلٔؾجص
ثٌّششٚع.
انمتطهة انساتك 04085191 :مشروع تخرج ()1
 04084391التذرية انهىذسي }[6 - 3] {3
ثعجٌ١خ صشش١ذ ثٌطجلز ٚففظٙج ،فغجح ثٌطجلز ٚصقٍٍٙ١ج؛ صشش١ذ ثعضخذثَ ثٌطجلز ف ٟثٌّظجٔغ ثٌىذ١شر؛ ص١ٌٛذ ثٌذخجس،
أٔظّز ثٌضٛص٠غ ٚثألٔظّز ثٌىٙشدجة١ز؛ إدثسر ثٌطٍخ ػٍ ٝثٌطجلز ٚثعضٙالوٙج؛ ثٌض١ٌٛذ ثٌّشضشن ٌٍطجلز؛ ِخططجس
إؽّجٌ ٟثٌطجلز؛ ثٌؼضي ثٌقشثسٞ؛ صخض ٓ٠ثٌطجلز ،صقٍ ً١ثٌضطذ١مجس ثٌؼٍّ١ز ٌضىٌٕٛٛؽ١ز ففع ثٌطجلز ٚفٛثةذ٘ج
ثاللضظجد٠ز .لجٔ ْٛثٌطجلز ٚثٌضٕظ ُ١ف ٟثألسدْ ٚفٛي ثٌؼجٌُ..
انمتطهة انساتك :اختياز  115ساػح مؼتمذج تىداذ
 04085172خاليا الولىد وانهيذروخيه }[3 - 3] {3
ثعجع١جس صىٌٕٛٛؽ١ج أٔظّز خال٠ج ثٌٛلٛد ِ،ىٔٛجس ثٔظّز خال٠ج ثٌٛلٛد ؛ صذفك ثٌّؾجي .ثألؽٙضر ثٌّقٌّٛز ،إٔضجػ
ثٌطجلز ِ ٚشثفمٙجٚ ،أٔظّز ثٌٕمً ٚثٌضٛص٠غ .أٔٛثع ثٌٛلٛد ٚصخضٚ ،ٕٗ٠إٔضجػ ثٌ١ٙذسٚؽٚ ٓ١صخضٚ ٕٗ٠صٛص٠ؼٗ ٚ ،ؽشق
ثعضخذثِٗ .ثعضىشجف ؽجلز ثٌ١ٙذسٚؽ ٓ١ثٌّضؾذدر ٚؽشق ٔمٍٙج ِٕ.جلشز ِف َٛٙثلضظجد ثٌ١ٙذسٚؽ ٚ ٓ١أصِز ثٌطجلز
ثٌؼجٌّ١ز.
انمتطهة انساتك 04081211 :انكيمياء انؼامح
 04085162انظمة الخاليا الشمسية المتقدمة }[3 - 3] {3
ِٛثػ١غ ِضمذِز ف ٟثٌخال٠ج ثٌشّغ١ز  ،صقغ ٓ١وفجءر ثٌخال٠ج ثٌشّغ١ز ٚؽشق صظّّٙ١ج ،ط١جٔز ِ ٚغجٌ١ز ثٌٕظجَ.
ثٌضقىُ دجٌٕظجَ ِٚشثلذضٗ.
انمتطهة انساتك 04084261 :مختثر انطالح انشمسيح
 04085183الطاقة الحيوية }[3 - 3] {3
ِمذِز ف ٟإٔضجػ ثٌطجلز ِٓ ثٌىضٍز ثٌق٠ٛ١ز ،ثعضخذثِجس ِظجدس ثٌطجلز ثٌق٠ٛ١ز ثٌضجس٠خ١ز ،ؽجلز ثٌىضٍز ثٌق٠ٛ١ز
وّغضٛدع ٌٍطجلز ثٌشّغ١ز :ثٌّخٍفجس ثٌضسثػ١زِٚ ،خٍفجس ثٌّضثسع  ٚثٌغجدجس ِ .ظجدس ثٌضذ٠ٚش  :ثٌّخٍفجس
ثٌظٍذز ،إٔضجػ ثٌغجص ،ثٌضخّ١ش ،ثٌٛلٛد ثٌغجةً .صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضغ٠ٛض ٚثالٔقالي ثٌقشثس ،ٞصقٍٚ ً١صم ُ١١صىٌٕٛٛؽ١جس
ٚع١جعجس ِٚغضمذً ثٌٛلٛد ثٌقٚ ٞٛ١ثٌطجلز ثٌق٠ٛ١ز.
انمتطهة انساتك 04083241 :انذيىاميكا انحراريح
 04085271اجهزة تحويل الطاقة الكهربائية }[3 - 3] {3
ِذجدا إدثسر ثٌطجلز ،ففع ثٌطجلز،صذل١ك ثٌطجلز؛ ثٌضقًٍ١؛ ط١جغز خ١جسثس إدثسر ثٌطجلز؛ ثٌضم ُ١١ثاللضظجدٚ ٞصمٕ١جس
ثٌقفجظ ػٍ ٝثٌطجلز – صشش١ذ ثعضخذثَ ثٌطجلز ف ٟثٌظٕجػجس ثٌىذ١شر؛ ص١ٌٛذ ثٌذخجس ،أٔظّز ثٌضٛص٠غ ٚثألٔظّز
ثٌىٙشدجة١ز؛ ثٌضخط١ؾ ثٌّضىجًِ ٌٍّٛثسد؛ إدثسر ثٌطٍخ؛ ثٌض١ٌٛذ ثٌّشضشن ٌٍطجلز؛ ِخططجس إؽّجٌ ٟثٌطجلز؛ ثٌؼضي
ثٌقشثسٞ؛ صخض ٓ٠ثٌطجلز ،ثٌضم ُ١١ثاللضظجدٌ ٞضىٌٕٛٛؽ١جس ففع ثٌطجلز ٚصقٍ ً١ثٌضطذ١مجس ثٌؼٍّ١ز.
انمتطهة انساتك 04085281 :ادارج وترشيذ انطالح
 04085261موصوعات خاصة في هندسة الطاقة المتجددة }[3 - 3] {3
صٙذف ٘زٖ ثٌّجدر إٌ ٝصمذ ُ٠ثٌّٛػٛػجس ثٌّضمذِز ٚثٌقذ٠غز فِ ٟؾجي ٕ٘ذعز ثٌطجلز ثٌّضؾذدرّ٠ٚ .ىٓ أْ صغ١ش ٘زٖ
ثٌّٛػٛػجس ِٓ عٕز إٌ ٝأخشٚ ،ٜفغخ ِؾجي ثٌضخظض ٌؼؼ١٘ ٛتز ثٌضذس٠ظ.
انمتطهة انساتك 04084171 :انكترووياخ انمىي و 04085171دارج وترشيذ انطالح
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