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 االثــاالحص قسن  - 0202/0201ي ــام الدراســللع   الخكويليت اى الدورةــح اهخحــبرًاه
 السٌت الخاهست السٌت الرابعت السٌت الثالثت السٌت الثاًيت السٌت األولي اليوم والخاريخ

 وثىقٍخ هىائٍبد يزكبيهخ + يٍكشوٌخ 4سٌبضٍبد خىاسصيٍبد + صحخ ػبيخ 2021-9-22األربعاء 

 رصًٍى يؼبنجخ انصىسح يؼبنجخ اشبسح + داساد سقًٍخ 4اَزشبس + نغخ نغخ ػشثٍخ 2021-9-23يس الخو

 0201-9-02الجوعت 

 َبَىٌخرقبَبد  يقبسى قٍبسبد اقزصبد هُذسً  OOP + يٍكبٍَك 2021-9-25السبج 

 جٍقبد ثشيجٍخرط ًَزجخ + ساداس داساد خطٍخ والخطٍخ 3+ نغخ 3سٌبضٍبد 1فٍضٌبء + نغخ 2021-9-26األحد 

 حسبسبد كهشصىد ثٍُخ حبست يضخًبد رقبَخ يؼهىيبد 2021-9-27األثٌيي 

 ثشيجخ شجكبد رهفضٌىٌ احزًبالد كهشثبئٍخ داساد ثقبفخ 2021-9-28الثالثاء 

 أيٍ انًؼهىيبد شجكبد سسى ورصًٍى رصًٍى صفحبد اَزشَذ 1سٌبضٍبد 2021-9-29األربعاء 

 2021-9-30الخويس 

 
 داساد يكشوٌخ رقبَبد اَزشَذ رشيٍض إشبساد وَظى 2+ نغخحًبٌخ ثٍئخ 

 0201-12-21الجوعت 

 0201-12-20السبج 

 ركبء صُؼً 1خهٍىي رشاسم ثُى رحزٍخ ثشيجخ )جبفب( 2021-12-3األحد 

 2خهٍىي انٍبف ضىئٍخ رحكى ارصبالد رًثٍهٍخ اسس كهشثبئٍخ 2021-12-2األثٌيي 

 فضبئٍخ ثشرىكىالد سقًٍخارصبالد يؼبنجبد +  انكزشوٌ اسس 2سٌبضٍبد 2021-12-5الثالثاء 

 

 تــطاقالقسن   - 0202/0201ي ــام الدراســللع   الخكويليتاى الدورة ــح اهخحــبرًاه
 السٌت الخاهست السٌت الرابعت السٌت الثالثت السٌت الثاًيت السٌت األولي اليوم والخاريخ

 6نغخ 2+ رىرش 2انكزشوٍَبد + ارصبالد 1رىرش 2اسادد 1+ نغخ  1سٌبضٍبد  2021-9-22األربعاء 

 َظى رحكى 1يحطبد االد رٍبس يسزًش 3رشيىدٌُبيٍك + نغخ ػشثً +  ثقبفخ 2021-9-23الخويس 

 0201-9-02الجوعت 

 رشغٍم 5نغخ يحىالد 4قٍبسبد + نغخ 2نغخ 2021-9-25السبج 

 د خبصخاال 2يحطبد طبقبد يزجذدح ساليخ يٍكبٍَك 2021-9-26األحد 

 2قٍبدح رحشٌضٍخ َظى 3سٌبضٍبد 1ثشيجخ  2021-9-27األثٌيي 

 طبقخ وثٍئخ يزىاقزخ انكزشوٍَبد حقىل كًٍٍبء 2021-9-28الثالثاء 

 رحهٍم شجكبد 1رحكى 2َظى 4سٌبضٍبد 1فٍضٌبء 2021-9-29األربعاء 

 رصًٍى االد 2رحكى اقزصبد اسس ػُفٍخ 2فٍضٌبء 2021-9-30الخويس 

 0201-12-21الجوعت 

 0201-12-20السبج 

 اسزقشاس 1قٍبدح احزًبالد يبرالة 2سٌبضٍبد  2021-10-3األحد 

 رصًٍى شجكبد ًَزجخ هُذسخ انكزشوٍَخ 1داساد سسى هُذسً 2021-10-4األثٌيي 

 حًبٌخ رغزٌخ ركبء خىاص + يقبويخ يذخم حبسىة+ اسس كهشثبء 2021-10-5الثالثاء 
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 اجــًخاالقسن   - 0202/0201ي ــام الدراســللع   خكويليتالاى الدورة ــح اهخحــبرًاه
 السٌت الخاهست السٌت الرابعت السٌت الثالثت السٌت الثاًيت السٌت األولي اليوم والخاريخ

 رحكى خطظ اَزبج يحطبد 2سسى هُذسً 1سسى هُذسً + نغخ 2021-9-22األربعاء 

 رصًٍى االد رشغٍم يؼبنجبد زشوٍَبد صُبػٍخانك اسس كهشثبئٍخ يٍكبٍَك هُذسً 2021-9-23الخويس 

 0201-9-02الجوعت 

 رُظٍى CAD / CAM ػهى انًؼبدٌ 3+ نغخ 1يقبويخ يىاد 2ػشثً + نغ 2021-9-25السبج 

 دالئم 5+ نغخ 2رصًٍى 1رصًٍى االد 2يٍكبٍَك وصفٍخ 2021-9-26األحد 

 6نغخ رشكٍم يحشكبد+  2طشائق رصٍُغ 1+ ثشيجخ 3سٌبضٍبد ثقبفخ 2021-9-27األثٌيي 

 سوثىد  هٍذسونٍكٍخ طشائق رصٍُغ اَزقبل حشاسح كًٍٍبء صُبػٍخ 2021-9-28الثالثاء 

 اقزصبد دٌُبيٍك هٍذسونٍك 2ثشيجخ 1فٍضٌبء 2021-9-29األربعاء 

 ايٍ صُبػً االد سفغ ثحىس ػًهٍبد ػهى يىاد يذخم انى انحبست 2021-9-30الخويس 

 0201-12-21الجوعت  

 0201-12-20 السبج

 رذفئخ سكت َظشٌخ االد رشيىدٌُبيٍك 1سٌبضٍبد 2021-10-03األحد 

 ثالسزٍك االد َقم قٍبسبد طشائق رصٍُغ 2فٍضٌبء 2021-10-42األثٌيي 

 َظشٌخ قطغ رشغٍم 2يقبويخ 4سٌبضٍبد 2سٌبضٍبد 2021-12-25الثالثاء 

 

 تــالبحريقسن   - 0202/0201ي ــام الدراســللع   الخكويليتاى الدورة ــح اهخحــبرًاه
 السٌت الخاهست السٌت الرابعت السٌت الثالثت السٌت الثاًيت السٌت األولي اليوم والخاريخ

 اقزصبدٌبد قٍبدح 1رشيىدٌُبيٍك 3+ نغخ 2هُذسخ االَزبج + يذخم انى انجحشٌخ 2نغض 2021-9-22األربعاء 

 أجهضح يسبػذح 1رصًٍى سفٍ سفٍ+ رحهٍم اَشبئً رحكى انً  4+ سٌبضٍبد  3سٌبضٍبد 1سسى 2021-9-23الخويس 

 0201-9-02الجوعت 

 6يؼذاد سطح + نغخ  1رصًٍى اَشبئً َظشٌخ االد 1هُذسخ االَزبج 1كًٍٍبء + نغخ 2021-9-25السبج 

 2ارصبالد + اَشبئً 5نغخ قٍبسبد يقبويخ انًىاد يذخم انى انحبست 2021-9-26األحد 

   + االد كهشثبئٍخ 1ارضاٌ انسفٍ 4ػهى يىاد + نغخ بفخػشثً  + ثق 2021-9-27األثٌيي 

 2رصًٍى سفٍ 1هٍذسودٌُبيٍك يٍكبٍَك سىائم إَشبء سفٍ 2+ فٍضٌبء 1فٍضٌبء 2021-9-28الثالثاء 

  2يحطبد رصًٍى ػُبصش االد اسس انكزشوٌ 2سٌبضٍبد 2021-9-29األربعاء 

 جٍبركُىنى 1يحطبد  ثشيجخ يٍكبٍَك هُذسً 2021-9-30الخويس 

 0201-12-21الجوعت 

 0201-12-20سبج ال

 اسس ساليخ ثحشٌخ رششٌؼبد + دٌُبيٍك 2ارضاٌ سفٍ  اسس كهشثبء 1وصفٍخ + سٌبضٍبد 2021-12-23األحد 

  2هٍذسودٌُبيٍك 2رشيىدٌُبيٍك  2سسى هُذسً  2021-10-22األثٌيي 

 3بديحط ركٍٍف اَزقبل حشاسح +  2يٍكبٍَك هُذسً  2021-10-05الثالثاء 
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 وىـــقالقسن   - 0202/0201ي ــام الدراســللع   الخكويليتاى الدورة ــح اهخحــبرًاه
 السٌت الخاهست السٌت الرابعت السٌت الثالثت السٌت الثاًيت السٌت األولي اليوم والخاريخ

 طبقبد 2يحشكبد َظشٌخ االد 1اورىكبد + طشائق ثقبفخ 2021-9-22األربعاء 

 االد رجشٌذ غبصاد قٍبسبد 1يٍكبٍَك 1فٍضٌبء 2021-9-23الخويس 

 0201-9-02الجوعت 

 رذفئخ دٌُبيٍك االد انكزشوٍَبد 2يٍكبٍَك 2نغخ 2021-9-25السبج 

 6نغخ 1حشاسٌخ 1رصًٍى االد 3+ نغخ 1يقبويخ وصفٍخ 2021-9-26األحد 

 رهىس 5رصًٍى حبست + نغخ 2رشيى ثشيجخ 1سسى 2021-9-27األثٌيي 

 رحكى انً 2االد جشٌبٌ + رصًٍى ػهى يؼبدٌ 4سٌبضٍبد يذخم انى انحبست 2021-9-28الثالثاء 

 رُظٍى صُبػً يشاجم 1هٍذسونٍك ػهى يىاد كًٍٍبء 2021-9-29األربعاء 

 يحطبد 1يحشكبد وقىد وصٌىد 2سسى هُذسً 2فٍضٌبء 2021-9-30الخويس 

 0201-12-21الجوعت 

 0201-12-20سبج ال

 رصًٍى يحشكبد اَزقبل حشاسح 2طشائق اسس كهشثبء 1ٍبدسٌبض 2021-12-23األحد 

 ًَزجخ رجهٍضاد وقىد وصٌىد 4نغخ ػشثً 2021-12-22األثٌيي 

 2حشاسٌخ اهزضاصاد 2هٍذسونٍك 3س 1+ نغخ 2س 2021-12-25الثالثاء 

 

 كــويكاحروًيالقسن   - 0202/0201ي ــام الدراســللع   الخكويليتاى الدورة ــح اهخحــبرًاه
 السٌت الخاهست السٌت الرابعت السٌت الثالثت السٌت الثاًيت السٌت األولي وم والخاريخالي

 سوثىد 5ركبء + نغخ 2رصًٍى 3يقبويخ يىاد + نغخ 1انكزشوٍَخ 2021-9-22األربعاء 

 6نغخ 2رحكى 1+ رصًٍى 2قٍبدح َظشٌخ االد ػشثً 2021-9-23الخويس 

 0201-9-02الجوعت 

 َظى يشَخ هٍذسوٍَىيبرٍك قٍبسبد  + االد 4نغخ يءيجبد 2021-9-25السبج 

  1جخزًَ يؼبنجخ اشبسح 1داساد يُطقٍخ + انكزشوٍَخ داساد كهشثبئٍخ 2021-9-26األحد 

 َظى خجٍشح َظى ارصبالد حسبسبد اَزشَذ وشجكبد + يٍكبٍَك 2نغخ 2021-9-27األثٌيي 

  ػٍخأرًزه صُب 1قٍبدح 3سٌبضٍبد 2سٌبضٍبد 2021-9-28الثالثاء 

 صيٍ حقٍقً PLC+  2رطجٍقبد  رشيى دٌُبيٍك فٍضٌبء 2021-9-29األربعاء 

 رجهٍضاد كهشثبئٍخ 1رطجٍقبد دٌُبيٍك 4سٌبضٍبد ++C 2021-9-30الخويس 

 0201-12-21الجوعت 

 0201-12-20سبج ال

 يؼبنجخ صىسح 1رحكى انكزشوٍَبد صُبػٍخ يبرالة 1+ نغخ 1سٌبضٍبد 2021-10-03األحد 

  CNC 2ًَزجخ سقًٍخ هٍذسونٍك ثقبفخ 2021-10-04يي األثٌ

 3رحكى  صغشٌخ  اسس كهشثبئٍخ 2021-10-05الثالثاء 
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 اثــحاسبالقسن   - 0202/0201ي ــام الدراســللع   الخكويليتاى الدورة ــح اهخحــبرًاه
 الخاهست السٌت السٌت الرابعت السٌت الثالثت السٌت الثاًيت السٌت األولي اليوم والخاريخ

 رؼشف ػهى انًُبرج يُطق غًًٍ ثشيجٍبد داساد يُطقٍخ سسى هُذسً 2021-9-22األربعاء 

 وثىقٍه ويؼبٌشح ًَزجخ ويحبكبح 1رحكى 4+ سٌبضٍبد 3نغخ 2يهبساد 2021-9-23الخويس 

 0201-9-02الجوعت 

 يؼبنجبد رفشػٍه حسبسبد ركبء صُؼً ارصبالد رشبثهٍخ ػشثً 2021-9-25السبج 

  1شجكبد ارصبالد سقًٍخ ثُى يؼطٍبد اسس كهشثبئٍخ 2021-9-26حد األ

 يؼبنجخ انصىسح يؼبنجبد صغشٌخ قىاػذ ثٍبَبد داساد انكزشوٌ خىاص 2021-9-27األثٌيي 

 PLC َظشٌخ يؼهىيبد َظى رشغٍم + ثحىس ػًهٍبد 4نغخ 1+ يهبساد 2نغخ 2021-9-28الثالثاء 

  يزشجًبد 1ثٍُخ شثبئٍخاالد كه 1سٌبضٍبد 2021-9-29األربعاء 

 إداسح انًشبسٌغ ػصجىٍَخ سسى ثبسزخذاو انحبست أيٍ صُبػً + رحهٍم َظى يذخم انى انحبست 2021-9-30الخويس 

 0201-12-21الجوعت 

 0201-12-20سبج ال

 ثبٌثىٌ صيٍ حقٍقً قٍبسبد 2ثشيجخ 2+ سٌبضٍبد 1نغخ 2021-12-23األحد 

  2رحكى يؼبنجخ اشبسح 3سٌبضٍبد فٍضٌبء 2021-12-22ياألثٌي

 أيٍ انًؼهىيبد 2شجكبد 2ثٍُخ اسس انكزشوٌ ثقبفخ 2021-12-25الثالثاء 

 

 تــطبيالقسن   - 0202/0201ي ــام الدراســللع   الخكويليتاى الدورة ــح اهخحــبرًاه
 السٌت الخاهست السٌت الرابعت السٌت الثالثت السٌت الثاًيت السٌت األولي اليوم والخاريخ

 أػضبء صُبػٍخ يؼبنجخ صىسح االد كهشثبئٍخ اسس كهشثبء يٍكبٍَك هُذسً 2021-9-22ألربعاء ا

  1اجهضح طجٍخ داساد يُطقٍخ يٍكبٍَك انسىائم 2سٌبضٍبد 2021-9-23الخويس 

 0201-9-02الجوعت 

 طت َىوي ساليخ يهٍُخ يىاد طجٍخ 3سٌبضٍبد 2فٍضٌبء 2021-9-25السبج 

 رحكى  رحكى انً يٍكبٍَك حٍىي 3نغخ 1فٍضٌبء 2021-9-26األحد 

 

 طجً  
 3اجهضح طجٍخ يؼبنجخ اشبسح داساد كهشثبئٍخ 4سٌبضٍبد يذخم انى انحبست 2021-9-27األثٌيي 

 2يؼبنجخ صىسح يؼبنجبد صغشٌخ 1انكزشوٍَبد طجٍخ + اسس هُذسخ طجٍخ 4نغخ + ثقبفخ 2نغخ 2021-9-28الثالثاء 

 إداسح يشبفً ًَزجخ ويحبكبح قٍبسبد كهشثبئٍخ وفضٌىنىجٍبرششٌح  ػشثً 2021-9-29األربعاء 

 اسزشارٍجٍبد انصٍبَخ اطشاف صُبػٍخ ػُبصش االد 2ثشيجخ 1سسى هُذسً + نغخ 2021-9-30الخويس 

 0201-12-21الجوعت 

 0201-12-20سبج ال

  2انكزشوٍَبد طجٍخ فٍضٌبء االشؼبع اسس انكزشوٌ كًٍٍبء حٍىٌخ 2021-12-23األحد 

 َظى يؼهىيبد 2اجهضح طجٍخ حقىل كهشطٍسٍخ رشيى دٌُبيٍك   1ثشيجخ 2021-12-22ثٌيي األ

 هُذسخ انًشبفً  احصبء حٍىي ػهى يىاد 1سٌبضٍبد 2021-12-25الثالثاء 

 


