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   ةاخلطة الدراسية لقسم العلوم األساسي
 أول  فصلاألوىل  السنة الرايضيات مواد

 الساعات  القسم  الرايضيات
   ع2+ن4 طبية 1رايضيات  
 ع  2ن+4 تصميم ميكانيكي 1رايضيات  
 ع  2ن+4 اليات  1رايضيات  
 ع  2ن+4 ميكانيك عام  1رايضيات  
 ع  2ن+4 طاقة  1رايضيات  
 ع  2ن+4 غزل 1رايضيات  
 ع  2ن+4 الكرتون 1رايضيات  
 ع  2ن+4 حواسيب 1حتليل  

 ع  2ن+4 حواسيب جرب خطي 

 اثينفصل األوىل  السنة الرايضيات مواد

 الساعات  القسم  الرايضيات
 ع  2ن+4 طبية 2رايضيات  
 ع  2ن+4 تصميم ميكانيكي 2رايضيات  
 ع  2ن+4 اليات  2رايضيات  
 ع  2ن+4 ميكانيك عام  2رايضيات  
 ع  2ن+4 طاقة  2رايضيات  
 ع  2ن+4 غزل 2رايضيات  
 ع  2ن+4 الكرتون 2رايضيات  
 ع  2ن+4 حواسيب 2التحليل  
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 أول  فصل الثانية السنة الرايضياتمواد 
 الساعات  القسم  الرايضيات

 ع  2ن+4 طبية 3رايضيات  
 ع  2ن+4 ميكانيكيتصميم   3رايضيات  
 ع  2ن+4 اليات  3رايضيات  
 ع  2ن+4 ميكانيك عام  3رايضيات  
 ع  2ن+4 طاقة  3رايضيات  
 ع  2ن+4 غزل 3رايضيات  
 ع  2ن+4 الكرتون 3رايضيات  

 ع  2ن+4 حواسيب التحليل العددي 
 ع  2ن+4 حواسيب  3رايضي   حتليل

 ع  2ن+4 طاقة  احتمال واحصاء 

 فصل اثين السنة الثانية الرايضيات مواد

 الساعات  القسم  الرايضيات
 ع  2ن+4 طبية 4رايضيات  
 ع  2ن+4 اليات  4رايضيات  
 ع  2ن+4 الكرتون  4رايضيات  
 ع  2ن+4 تصميم ميكانيكي  4رايضيات  
 ع  2ن+4 ميكانيك عام  4رايضيات  
 ع  2ن+4 طاقة  4رايضيات  
 ع  2ن+4 غزل 4رايضيات  

 ع  2ن+4 حواسيب رايضيات متقطعة 
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 السنة الثالثة فصل أول الرايضيات مواد 
 الساعات  القسم  الرايضيات

 ع  2ن+4 الكرتون  5رايضيات
 ع  2ن+4 طبية  احتمال واحصاء 
 ع  2ن+4 حواسيب احتمال واحصاء 

 السنة الرابعة فصل أول الرايضيات مواد 
 الساعات  القسم   الرايضيات 

 ع  2+ن4 غزل حبوث العمليات 

 السنة اخلامسة فصل أولالرايضيات مواد 
 الساعات  القسم  الرايضيات

 ع  2+ن4 طاقات متجددة  رايضيات عددية
 

 

 أول  فصلاألوىل  السنةمواد 

 الساعات  القسم  الفيزايء 
 ع  2ن+4 طبية 1فيزايء  
 ع  2ن+4 تصميم ميكانيكي 1فيزايء  
 ع  2ن+4 اليات  1فيزايء  
 ع  2ن+4 ميكانيك عام  1فيزايء  
 ع  2ن+4 طاقة  1فيزايء  
 ع  2ن+4 غزل 1فيزايء  
 ع  2ن+4 الكرتون 1فيزايء  
 ع 2ن+2 حواسيب 1فيزايء  
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 اثين  فصلاألوىل  السنةمواد 
 الساعات  القسم الفيزايء 

 ع  2ن+2 طبية 2فيزايء  
 ع  2ن+2 ميكانيكيتصميم   2فيزايء  
 ع  2ن+2 اليات  2فيزايء  
 ع  2ن+2 ميكانيك عام  2فيزايء  
 ع  2ن+2 طاقة  2فيزايء  
 ع  2ن+4 الكرتون 2فيزايء  
 ع  2ن+2 حواسيب 2فيزايء  

 السنة األوىل فصل أول  الكيمياءمواد 
 الساعات  القسم الكيمياء 

 ع  2+ن4 اليات عامة   كيمياء
 ع  2ن+2 تصميم عامة   كيمياء

 ع  2ن+4 ميكانيك عام  كيمياء عامة 
 ع  2ن+4 طبية كيمياء حيوية

 اثين  فصلاألوىل  السنةمواد 

 الساعات  القسم الكيمياء 

 ع  2ن+2 ونسيج   غزل كيمياء عامة 

 ع  2ن+2 طاقة  كيمياء عامة 

 ع  2ن+2 الكرتون كيمياء عامة 

 أول  فصل الثانية السنةمواد 

 الساعات  القسم الكيمياء 

 ع  2+ن2 غزل كيمياء عضوية 
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 مواد السنة الثانية فصل اثين 

 الساعات  القسم الكيمياء 
 ع  2+ن2 غزل ونسيج  بوليمريات

 أول فصلاألوىل  السنة ة االنكليزيةاللغ مواد

 الساعات  القسم االنكليزية اللغة

 ن  4 طبية 1اللغة االنكليزية  

 ن  4 تصميم ميكانيكي 1االنكليزية  اللغة  

 ن  2 اليات 1اللغة االنكليزية  

 ن  4 ميكانيك عام  1اللغة االنكليزية  

 ن  4 طاقة  1اللغة االنكليزية  

 ن  2 غزل 1اللغة االنكليزية  

 ن  4 الكرتون 1اللغة االنكليزية  

 ن  4 حواسيب 1اللغة االنكليزية  

 اثين  فصلاألوىل   السنة اللغات مواد

 الساعات  القسم االنكليزية اللغة

 ن  4 طبية 2اللغة االنكليزية  
 ن  4 تصميم ميكانيكي 2اللغة االنكليزية  
 ن  2 اليات 2اللغة االنكليزية  
 ن  4 ميكانيك عام  2اللغة االنكليزية  
 ن  4 طاقة  2اللغة االنكليزية  
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 ن  2 غزل 2اللغة االنكليزية  
 ن  4 الكرتون 2االنكليزية  اللغة  

 ن  4 حواسيب 2اللغة االنكليزية  

 أول فصلاألوىل  السنة اللغة الفرنسي  مواد

 الساعات  القسم الفرنسية اللغة

 ن  4 طبية 1اللغة الفرنسية 
 ن  4 تصميم ميكانيكي 1اللغة الفرنسية 
 ن  2 اليات 1اللغة الفرنسية 
 ن  4 ميكانيك عام  1اللغة الفرنسية 
 ن  4 طاقة  1اللغة الفرنسية 
 ن  2 غزل 1اللغة الفرنسية 
 ن  4 الكرتون 1اللغة الفرنسية 
 ن  4 حواسيب 1اللغة الفرنسية 

 اثين  فصلاألوىل  السنة اللغة الفرنسي  مواد

 الساعات  القسم الفرنسية اللغة
 ن  4 طبية 2اللغة الفرنسية 
 ن  4 ميكانيكيتصميم   1اللغة الفرنسية 
 ن  2 اليات 2اللغة الفرنسية 
 ن  4 ميكانيك عام  2اللغة الفرنسية 
 ن  4 طاقة  2اللغة الفرنسية 
 ن  2 غزل 2اللغة الفرنسية 
 ن  4 الكرتون 2اللغة الفرنسية 
 ن  4 حواسيب 2اللغة الفرنسية 
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 أول + اثين  فصلاألوىل   السنة اللغة العربية
 ن 4 طاقة  أول اللغة العربية فصل  

 ن 2 غزل اللغة العربية فصل أول 
 ن 4 الكرتون اللغة العربية فصل أول 
 ن 4 طبية اللغة العربية فصل اثن 
 ن 4 تصميم ميكانيكي اللغة العربية فصل اثن 
 ن 2 اليات اللغة العربية فصل اثن 
 ن 4 ميكانيك عام  اللغة العربية فصل اثن 

 ن 4 حواسيب اثن اللغة العربية فصل  

 أول + اثين  فصلاألوىل  السنة الثقافة

 ن 4 طاقة  فصل اثن   الثقافة
 ن 2 غزل فصل أول الثقافة  
 ن 4 الكرتون فصل أول الثقافة  
 ن 4 طبية فصل أول الثقافة  
 ن 4 تصميم ميكانيكي فصل اثن الثقافة  
 ن 2 اليات فصل اثن الثقافة  
 ن 4 ميكانيك عام  فصل اثن الثقافة  
 ن 4 حواسيب فصل أول   الثقافة  

 

 

 

 


