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 السنة
 
 األٌام

 التغذٌة الكهربائٌة السنة األولى التغذٌة الكهربائٌة السنة الثانٌة التغذٌة الكهربائٌة السنة الثالثة

 القاعة التوقٌت الفصل الثانً الفصل األول القاعة التوقٌت الفصل الثانً الفصل األول القاعة التوقٌت الفصل الثانً الفصل األول 

 األربعاء

32/8/3107 
 مدرج 3311 – 03321 ورش  مدرج 03311 – 01321  دارات كهربائٌة مدرج 01311 – 8321 قٌادة الٌة وتحكم صناعً 

 الخمٌس

32/8/3107 
 مدرج 03311 – 01321  نظم منطقٌة ورقمٌة 0ق 01311 – 8321  الكترونٌات رقمٌة

مدخل الى 
 البرمجة

 مدرج 3311 – 03321 

 األحد

37/8/3107 
استثمار التجهٌزات 

 الكهربائٌة
 2مدرج ق 03311 – 01321 أسس كهربائٌة  مدرج 01311 – 8321  نارةا مدرج 01311 – 8321 

 االثنٌن

38/8/3107 
 

تغذٌة المعامل بالطاقة 
 الكهربائٌة

 2ق 3311 – 03321  اللغة العربٌة 2ق 03311 – 01321 الحاسوبمدخل الى   مدرج 01311 – 8321

 الثالثاء

39/8/3107 
 مدرج 01311 – 8321 (3ألكترونٌات صناعٌة )  2ق 03311 – 01321 طاقات متجددة 

مدخل ألى 
 األقتصاد

 مدرج 3311 – 03321 

 االربعاء

21/8/3107 
 2مدرج ق 03311 – 01321  فٌزٌاء مدرج 3311 – 03321  أسس هندسٌة ألكترونٌة    

 االربعاء

6/9/3107 
 2ق 2ق 3ق 0ق 01311 – 8321  رٌاضٌات        

 الخمٌس

7/9/3107 
     

مدخل ألى األقتصاد 
 الهندسً

 01311 – 8321 أسس مٌكانٌك  0مدرج ق 3311 – 03321
 3ق 0مدرج ق
 2ق

 االحد

01/9/3107 
  مدرج 3311 – 03321 التمدٌدات الكهربائٌة  مدرج 01311 – 8321 معالجات ومتحكمات منطقٌة 

اللغة اإلنكلٌزٌة 

(3) 
 مدرج 03311 – 01321

 االثنٌن

00/9/3107 
رسم هندسً بواسطة  مدرج 3311 – 03321  أالت التٌار المتناوب

 الحاسوب
 01321 – 03311 

 0مدرق ق
 3ق

 مدرج 01311 – 9311 ثقافة)مؤتمت( 

 الثالثاء

03/9/3107 
 مدرج 3311 – 03321  أساسٌات حاسوب مدرج 03311 – 01321 ورشات )لف محركات (  مدرج 01311 – 8321  واجهزة القٌاسالقٌاسات 

 االربعاء

02/9/3107 
 3مدرج ق 03311 – 01321 االت  التٌار المستمر  مدرج 01311 – 8321  تحلٌل شبكات التوزٌع

اللغة اإلنكلٌزٌة 

(0) 
 مدرج 3311 – 03321 

 الخمٌس

02/9/3107 
 00311 – 8321 رسم كهربائً  3ق 0ق 3311 – 03321  (0ألكترونٌات صناعٌة ) مدرج 01311 – 8321  االمن والسالمة المهنٌة

فً الكلٌة 
 التطبٌقٌة

 6مخبر  5مخبر 
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